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VILÁGSZENZÁCIÓ;

Csik, Csák Ibolya és 
Lőrlncz olimpiai bajnok!
Csik idegtépő küzdelemben legyőzte a félelmetes 
japán uszógépeket - Csák Ibolya ragyogó győzel
mével megmentette a magyar atlétika

V ■ ■ ■-

Csodálatos dolog történt vasárnap Berlinben;
Csik, minden idők legnagyobb magyar uszótehetsége, az egész világ fehérbőrű 
millióinak tomboló lelkesedése közben megtörte a félelmetes, legyőzhetetlennek 
hitt japán uszóhegemóniát és két sárgaarcu vizifejedelmet megelőzve győztes
ként csapott a 100 méteres úszás céljába.
Olimpiai bajnok lett... megszerezte Magyarország számára a negyedik világbaj

nokságot ... lehetővé tette a lehetetlent, azt, hogy ma Európa és Amerika mámoros 
sporttömegei a „fehérek" diadalát ünnepelhetik,

A fiatal magyar egyetemi hallgató ezt \
a megmagyarázhatatlanul nagyszerű bravúrt

az elképzelhető legnehezebb körülmények között vitte véghez. Hat agyonreklámozott, 
verhetetlennek hirdetett uszógéppel szemben találta meg az egyetlen orvosságot:

a törhetetlen magyar akaratot!
Olyan diadalt aratót, amelyhez két világrész tomboló öröme szolgáltatja a kí

sérőzenét. A nagy örömláz hidegrázásai és forró vérhullámai elsősorban is a magyar 
társadalmat öntötték el. Vasárnap az egész ország kimondhatatlanul bensőséges lelke
sedéssel és kirhatatlanul mámoros tobzódással ünnepelte a magyar fiú csodás teljesít
ményét. Szakadatlanul csilingeltek a telefonok a szerkesztőségünkben, mindenki meg
erősítést várt a győzelemről villámgyorsan elterjedt, de hihetetlenül hangzó hírről.

Ezrek és százezrek szerették volna tudni a páratlan győzelem részleteit. Berlini 
telefonriportjaink az alábbiakban számolnak be a nagy eseményről;

KezdődikDermedt csend... 
küzdelema gyilkos

Berlin, augusztus 9.

3 órai A berlini uszóstadionban nincs 
talpalatnyi hely üresen. A 100 m-es női 
gyorsuszás második középfutama után ke
rült sor a 100 m-es gyorsuszás döntő küz
delmeire. Még a hölgyek ki sem jöttek a 
vízből, amikor

az ugrótorony elé szólították a világ 
hét legjobb úszóját

és megadták nekik a stralhoz a hivatalos 
instrukciókat. A starter pontosan egynegyed 
négykor szólította a versenyzőket. Az első 
pályát a japán Aray, a másodikat az ugyan
csak japás.l’uso, a harmadikat az merikai 
Lindegren, a negyediket az amerikai Fick. 
az ötödiket a német Fischer, a hatodikat a 
japán Taguchi és végül

a hetediket a magyar Csik Ferenc 
kapta.

Pokoli detonációval dördül a revolver 
hét uszógép hasítja a vizet

Végre a starter keze az ég felé lendül és 
elhangzik a német „vigyázz**.  Mind a hét 
úszó

feszült figyelemmel, Idegének minden 
szálával, lábujjhegyen, kissé megnyúl

va, várja a revolver dörrenését, 
amely körülbelül két másodperc múlva 
pokoli detonációként hatott. Remekül si
került a starti Csik hosszú, nyurga teste 
nyílként repült a vízbe s amint felbukkan
lak a fejek, azonnal lehetett látni, hogy 

Fick éa Caik van legelöl-

I

Csik világoskék köpenybe burkolódzva, 
nyugodtan áll a start előtt, Fick fehér gyap- 
jutakaróban ülve várakozott, a japánok 
köpeny nélkül, gesztikulálva magyarázgat- 
tak valamit vezetőjüknek. Egyszer csak 
megszólalt a hangosan hirdető és sorban 
bejelentette, bemutatta az uszoda zsúfolásig 
megtelt közönségének a résztvevőket.

Amikor Csik nevére került sor, a kö
rülbelül kétszázfőnyi magyar kolónia 
lelkes dübörgő biztatása süvített végig

az uszoda zöldes-kék vize felett:
— Huj-huj-hajrál Huj-huj-hajrál
Az eredményhirdető csendre intette a kö

zönséget és pontosan 3 óra 20 perckor 
starthoz állt a mezőny. Hosszú másodpercek 
teltek el lélegzclfojtva, a légy zümmögését 
is meg leheteti volna hallani.

A hatalmas közönség-tábor egetrengető 
biztatásba kezdett. Szinte dübörgőit a né
met bőmbölés:

— Fischer! Fi-scher! Fischer!
Tizenöt méternél Fick volt nz élen, köz

vetlenül n nyomában Csik. Húsz méternél 
Csik befogta F leket és egyvonalban volt 
vele, közvetlen utána Yusa, Aray és Fischer.

Csik, mint egy gépmotolla, huzla maga 
alá a vizet és rettentő erővel, óriási 

energiával lendítette előre a testét.

Huszonöt méternél a magyar tábor ör-

vendezve látta, hogy * ..............
Csik körülbelül harminc centiméterre! 

van a mezőny élén.
Hihetetlen mámorban, soha nem hallott 

erővel szállt felé a biztatás: . : J ...
— Fet-kó! Fer-kó! Fn-kít 'A-’W’’’-'
Harminc méternél Yusa közvetlen Csík

kal egyvonalba került, harminc méternél 
Aray is fölzárkózott. Negyven méternél is
mét Fick és Csik holtversenyben látszott 
elsőnek és csak utánuk következett a há
rom japán, majd őket követte Fischer, akit

Halálos erőfeszítéssel győz a fehér 
uszócsoda a sárga uszórém ellen

méternél pe- 
már-már ugy 
tőle az olim-

és energia-

Közvetlenül a forduló után Yusa soha 
nem látott gyorsasággal előretört, hatvan 
méternél félméterrel, hetven 
dig 120 centivel vezetett és 
látszott, hogy el nem vehető 
piai bajnokság.

Ekkor Csik minden erejét 
ját beleadva, óriási finisbe kezdett, 

úgyhogy pillanatok alatt Yusa nyomában 
volt, annyira, hogy a japán „halember**  és 
az Európa-rekorder magyar bajnokot 

csuk centiméter különbség 

választotta el egymástól 80 méternél. Ekkor 
a többiek sorrendje a következő volt: Aray, 
Fischer, Fick, Taguchi, Lindegren. A kö
zönség valósággal őrjöngött, soha nem hal
lott káosz mámora tombolt és olyan volt a 
tribünök népe, mint egy hatalmas — elme
gyógyintézet.

A te,jéhez kapkodó, hadonászó ember
tömeg mcgánklvül, artikulállan hango
kat adva, rekedtre ordította magát. A 
közönség egy csoportja a nagy tüleke
désben egymást meglökve, nagy cso

portban zuhant a medence szélére, 

szerencsére komolyabb sérülés nem történt.
A magyar közönség ekkor, a többezer 

főnyi német publikumot lulharsogva, biz
tatta Csikct:

— Csik! Csik! Csik! Csik!

És csodák csodája, Csik Ferkó, minden 
képzeletet felülmúlva, kilencven méternél 
teljes félmétcrrel volt az élen s ekkor már 
tisztán látszott az elsősége. Az utolsó méte
rek már

a legkétségbeesettebb erőkifejtés közben 
morzsolódtak le.

Csik megtartotta az elsőségét és vitán felül, 
jobb benyulással

elsőnek ütött a célba.

Közvetlenül utána a három japán: Yusa. 
Aray és 7aguchi következett, mig Fischer 
90 méternél leszakadt Flekké} együtt, vi
szont Lindegren annyira erősített, hogy 
csaknem befogta Eleket.

Csik mindr.i segítség nélkül, frissen má-

becsületét
a német közönség szűnni nem akaró, ele
mentáris erővel parancsolt az élre. Az öt- 
venméteres fordulónál

hajszálnyi pontossággal együtt csapott 
a medence szélére Fick, Yusa és Csik.

Közvetlenül utánuk volt Fischer, Aray, 
Taguchi és körülbelül másfél méterrel mö
göttük Lindegren. Itt már biztosan lehetett 
látni,

• Csikkel nem lesz baj,

az első három között ott kell lennie.

szott partra és a közönség abból vette 
észre, hogy ő a győztes, hogy a fotóripor
terek is mind hozzá rohantak s u verseny 
funkcionáriusai is valamennyien Cslkhez ug
rottak és szorongatták a legújabb magyar 
olimpiai bajnok kezét. A magyar úszók és 
a vezetők sem tudlak uralkodni idegeiken, 
felugrónak helyeikről, váltakon és fejeken 
kereszt átvetve magukat és

u boldogságtól sugárzó arccal kapták 
föl Csik Ferit és vállukon emelték a 

magasba.
Kelemen Kornél, az OTT elnöke és Tárczay- 
l'eliczidesz Román miniszteri tanáscsos 

összc-vissza csókolták Ősiket 
örömükben. Senkisem törődött akkor azzal 
sem, hogy a csuromvizes*  Csiktől valanieny- 
nyiük ruhája „bőrig ázott". Az amerikai 
uszóvezetők is lelkesen ggratulállak Ősik
nek, aki hosszú perceken kcrszlül volt 
kénytelen állni a fotóriporterek és a mozi
operatőrök ostromát. Már negyedóra is el
telt, de Csik nem tudott szabadulni a gra- 
lulálók és az inlcrjuvolók gyűrűjéből. A 
hatalmas uszócsarnok visszhangzott a ma
gyarok boldog csatakiáltásától:

— Huj, huj, hajrá! Huj, huj. hajrá!
A német közönség is a magyarokkal ör

vendezett és most már sokezer torok üte
mesen, kórusban kiáltotta:

— Bravó, Csíki Bravó Ungarnl
Ismét megszólal a megafon mindent tul- 

bömbölő harsonája és hirdeti a százméte
res gyorsuszás eredményét:

— Olimpiai bajnok: ('sík Ferenc Ma
gyarország 57.6 mp!

Hosszú percekig tart, amíg a tapsvihar 
lecsöndesül és a hangosan hirdető folytat
hatja a sorrendet:

— Második: Yusa, Japán 57.9 mp. Har
madik: Aray, Japán 5S mp. Negyedik: Ta
guchi, Japán 58.1 mp. 5. l'ischer, Németor
szág 59.8 mp. G. Fick, USA 59.7 mp. 7 
Lindgreen, USA 59.9 mp.

(A berlini tudósítás folytatása 
a 13. oldalon)
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Szárazföldön, levegőben
és vízen gyilkolták egymást 
vasárnap a vérző Spanyol
ország csapatai

Vasárnap egész nap dörögtek az ágyuk 
Spanyolországban. ügy a déli, mint az északi 
frontról véres harcokról érkeztek jelentések, 
» Helyzet azonban még mindig változatlan:

mindkét fél részéről győzelmi hírek ér
keznek, de a polgárháboru végső ered

ménye teljesen bizonytalan.
A felkelők csapatni vasárnap tovább foly- 

inlliik átkelésüket Északafrikából Spanyol
országba, a kormány pedig tovább folytatta 
a hét végén elkezdett akciót a baleári szi
getek visszahóditására. A madridi rádió je
lentése szerint a felkelők több Marokkóból 
'Spanyolországba tartó áruval megrakott ha
jója elsüllyedt.

Kádión telték közhírré a hadügyminiszté
riumnak azt a rendelkezését is, hogy este ÍO 
'ár. után el kell oltani minden világosságot. A 
kormány még mindig küszöbön állónak 
tartja a felkelők Madrid ellen irányuló légi
támadását és ezért minden védőintézkedést 
igyekeznek megtenni. Légibombázás esetén a 
fé> város őrszolgálata sziréna jeleket ad, ame
lyek hallatára a közúti közlekedés állomá
sain kell menedéket keresni. Rádión jelen- 
t'tte a hadügyminiszter azt Is, hogy

Cordova bevétele küszöbön áll, 
az ostrnmzár napiól-napra szorosabb lesz.

Az ellenkező oldalról szintén győzelmi 
hírek érkeznek. Lisszaboni jelentés szerint

Erimen tábornok hadoszlopa vasárnap 
elfoglalta Llora dél Iliét

és előnyomulását tovább folytatja.
Az ésrakspanyolországi felkelő csapatok 

főhadiszállásán, Horgosban nagy elégtétel
lel \ették tudomásul azokat a híreket, ame
lyek szerint

vasárnap újabb marokkói haderők kel
tek át a tengerszoroson 

én léptek partra Spanyolországban. A Jelen
tések szerint ezek a csapatok

njrendsrerü fegyvereket la hoztak ma
gukkal

?s igy felszerelésük jóval korszerűbb, mint 
a spanyol hadseregé.

A spanyol haznfink továbbra is
nagy lelkeaedéaacl juttatják el adomá
nyaikat a Burgosban székelő nemzet

védelmi juntához.
Vasárnap három spanyol nagyur, akiknek 
nevét saját kérelmükre titokban tartják, 
megjelent az ideiglenes kormány székhe
lyén és különböző időkből származó pénz
nemekben több mint 12 kilogram aranyat 
adott át.

A Spanyolországba irányuló külföldi fegy’- 
verv illitások körül mindjobban kiélesedő 
bonyodalmak hatása alatt a forradalmi kor
mány elhatározta, hogy amennyire lehet,

filggetleuitl magát az esetleges nemzet
közi fcgyvvrszállltúsl bojkottól 

és hadiipari gyárakat létesit.
Vasárnap olyan hirek terjedtek el, hogy 

Spanyolország régensévé Segura bíborost 
nevezik ki és népszavazást rendelnek el 

nz ország jövő kormányrendszerének eldön
tésére Fzt a hirt még vasárnap leghatáro- 
mtlnbbfin megcáfolták és a cáfolat leadására 
felhatalmazták n lisszaboni portugál rádió
klubot.

Iráni jelentés szerint a kormánypárti 
tüzérség bombázta a felkelő csapatoknak az 
Oyarznmtól északra fekvő magaslatokon el
helyezett főhadiszállását.

Több épületet a bombák felgyújtottak.
A felkelők lőszerraktárában a kormáaycsa- 
palok tüzérségének és repülőinek bombái 
robbanást okozlak. A kár tekintélyes.

Tolása vidékén a felkelők egyik repülő
gépe több bombát dobolt le.

Folyik a vér a Blacárokon!
Madrid, augusztus 9.

A kormányranmilok vasárnap elfoglalták 
Eormonterát. a Baleári szigetek egyikét. Pa- 
» út -noktik. lhijo kapitány felszólította a 
I, lh< löket, hogy adják meg magukat. Mikor 
ezt a felkelők megtagadták, a kormányhad- 
erők

bombázni kezdték a szigetel.
< lr.,1 miniszterelnök jelenti, hogy Fór- 

»n •nliiról különítmény Indult el. hogy Iblea 
arift-lvn partra szálljon, de nz utóbbi szige
tet még nem sikerült teljesen elfoglalni. A 
felkelők Amlrantc Örsen nevű cirkálóin 
h fezről! iilzölhi n van, ahonnan nem tud ki
jutni.

A kormány hadihajói erősen bombázták 
Ceutál. I.armhét, Arrllúl. Tarifát és Algv- 
rirasl. Algcrln s kikötőjében

a íelkclü'i egyik ágyunns/iidját éh több 
épületet n bombák lángba borítottak, 

nndnrk n hírét l'ramo tábornok vezérkar.i 
Ls megerősíti. Az egyik bomba kisebb

kárt tett az angol konzulátus épületé
ben Is.

Laracbeban éa Arcilában a bombázás cse
kélyebb kárt okozott.

Guadarrama körül a kormány csapatok 
tüzérsége gyalogsági támadás előkészítéséül 
hosszasan

bombázta a felkelők hadállásait.
A felkelők egyik hadoszlopa súlyos veresé
get szenvedett. Kétszáz halottjuk és Igen sok 
hadianyaguk maradt a csatatéren.

Alfonz király Bécsbe 
érkezett

Bécs, augusztus 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Alfonz 

spanyol exkirály vasárnap este Prágából 
jövet

az osztrák fővárosba érkezett.
A pályaudvarról az Imperlal szállodába haj
tatott, ott szállt meg.

Menekülnek a kormány hajói 
Tangerből

Tanger, augusztus 9.
A nemzetközi ellenőrző bizottság összeült, hogy 

megvitassa a kikötő felhasználásának kérdését 
a spanyol kormányflotta üzemanyagfelvétele 
szempontjából.

A bizottság elhatározta, hogy 1. rábeszéléssel 
igyekszik megakadályozni a spanyol kormány
hajók visszatérését, 2. a tangeri övezetbe csak 
olynn tiszteknek és tisztviselőknek szabad be
lépni, akik nincsenek egyenruhában, 8. érvé
nyesnek ismeri el a felkelők kezén lévő spa
nyol vidékek jelenlegi hatóságai által kiállított 
útleveleket. Ezek a határozatok érdemben 
rendezik a vitás kérdéseket Estére egyetlen 
spanyol hajó sem maradt már a kikötőben.

Londoni értesülés szerint a tengeri nemzet
közi ellenőrző bizottság

Fraaco tábornok ultim Őtumszertl távirata 
hatásé alatt hozta meg határozatát.

A tábornok bejelentette, hogy ha a bizottság 
nem távolítja el a tengeri kikötőből a spanyol 
konnányhü hadihajókat, saját hadihajóival és 
légirajaival űzi el a kormány flottáját.

Francia élelmiszert 
szállítottak Spanyolországba

Pária, augusztus 9.
A vasárnap reggeli lapok részletesen fog

lalkoznak a minisztertanács üléséről kiadott 
közleménnyel.

A jobboldali lapok élénk helyesléssel 
fogadják

Franciaország semleges álláspontját, 
amelynek teljessététele most már a többi 
hatalmak csatlakozásától függ, aminek el
érésére minden remény megvan.

Ezzel szemben a baloldali sajtó nagyon 
elégedetlen és szégyenletesnek mondja, hogy 
a francia kormány a „rosszul értelmezett" 
semlegességgel végeredményben spanyol ba
rátait cserbenhagyva a felkelőknek kedvez.

A spanyol nép segélyezésére alakult bi
zottság a következőkről értesíti Páris népét: 

„Párisból vasárnap két tehergépkocsi in
dult Spanyolországba hét tonna élelmiszer
rel, tejkonzervvel, cukorral, liszttel, hús
konzervekkel és kávéval. A teherkocsik út
vonalán mindenütt rokonszenv-tüntetéseket 
kell rendezni a spanyol nép mellett. A vidé
ken is mindenfelé igyekezni kell, hogy a pá
risi teherkocsikhoz további szállítmányok 
csatlakozhassanak."

Madrid, augusztus 9.
Pieto volt miniszter, n szocialista párt mér

sékelt irányzatú csoportjának veiére vasárnapi 
rádióbeszédében bizakodóan nyilatkozott a 
harcok végeredményéről. Kifejtette, hogy a si
ker csak ellenállás kérdése és a kormány

a háború minden mozgató Idegszálát a 
kezében tartja, 

nem utolsó sorban pedig anyagi eszközei la lé 
övegesen felülmúlják a felkelőkét.

— Úgy kell felkészülnünk, — mondott*  — 
mintha

a háború még nagyon sokáig tartana, 
mert a kormánynak nem szabad lemondania és 
nem is fog lemondani.

Riport az első tüzvonalból
Madrid, augusztus 9.

kunból jelenti a Hétfői Napló killöntudósi 
tója:

Szombat óta Hendogénéi megnyílt a francia
spanyol határ. Vasárnap reggel

átléptünk a határon
és bejutottunk Spanyolországnak abba a ré 
síébe, amely a népi arcvonni birtokában van. 
Mlndon áruház nyitva van. A kereskedelmet 
semmi sem akadályozza. Néhány utcában még 
láthatók a homokzsákokból emelt torlaszok. 
Az utcákon páncélos gépkocsik és marxista 
önkéntesekből összeállított

járőrük cirkálnak.
Meglátogatjuk n pllarl kol-'Sloit. amelvcl a 

baszk nacionalisták lefoglaltak. Önkéntes jc 
entk- '• s alapján ( >b<<rzotl nők dolgoznak a 

kolostor knnyhiVáii. ahonnan élelmezik a népi 
arcvonal bevonult tagjait.

A többi helyiségben fegyverek vannak.
Innen kimegyünk

a tüzvonalba.
Mintegy kétórás gyaloglás után megérkezünk 

az állások közelébe, amelyek Endelazatól 
mintegy nyolc kilométerre kezdődnek és Pa- 
goyana, Áriáitz, Perasdeaya helységeken át hú
zódnak

A fák lombjai között sokhelyütt 
megflgyelőáUáaokat rendeztek be. 

Nvolczzáz méter magasságban vagyunk. Innen 
uralják a kormánycsapatok egész Navarrát. 

As ágyuk szakadatlanul dörögnek.
As állandó ágyúzás célja, hogy megakadá

lyozza a felkelőket abban, hogy Oyarsunból 
csapat- és hadlanyagerősitéseket szállítsanak a 
tüzvonalba. Este visszatérünk Irunba.

Anglia és a semlegesség
Párls, augusztus 9.

Az angol kormány vasárnapra virradó éj
szaka eljuttatta válaszjegyzékét a francia 
kormánynak arra a jegyzékére, amelyben 
kérte, hogy Anglia csatlakozzék a spanyol
országi eseményekkel kapcsolatban meg
teendő semlegességi nyilatkozathoz.

Az angol kormány elvben 
hozzájárult a francia kormány által elő

terjesztett szövegezéshez, 
azonban figyelmeztette azokra a nehézsé
gekre, amelyek bizonyos államok számára a 
fennálló törvények értelmében megnehezí
tik, hogy a benemavatkozá*  elvét úgy érvé
nyesítsék, ahogyan azt a francia kormány 
semlegesség} nyilatkozatában meghatározta. 
Magában Angliában is

nehézségeket okoz a semlegesség elvé
nek ilyen alkalmazása, 

így például Angliában nincs törvény, amely 
megtilthatja a magán fegyverkereskedelmet. 
Az angol kormány azonban válaszjegyzéké
ben biztosította afelől a francia kormányt, 
hogy mindazokat az angol cégeket, amelyek 
számbajöhetnek spanyolországi hadianyag
szállításoknál, rábeszélik, hogy a szállítások
tól tekintsenek el.

Újra délelőtt ülésezik
„A1 a képviselőházFélmillió pengő L
megtakarítást jelent az éjszakai ülések megszüntetése

A Gőmbői-kormány alatt változott meg a 
képviselőház ülésezéseinek időpontja: az
évtizedeken át délelőtt tartott üléseket át
tették délutánra, úgy hogy a költségvetési 
vita alatt rendszerint éjfélig, sőt egyes inter- 
pellációs napokon éjfélen túl a késő éjsza
kába is belenyúltak a képviselőház ülése!.

Ezt a rendszert

annakidején azzal okolta meg a kor
mány, hogy a délelőttöket a miniszterek 
a hivatalos ügyek intézésével tölthetik el 

és délután szorgalmasan résztvehetnek a 
képviselőház ülésein.

Az elmúlt esztendők alatt azonban bebizo
nyosodott, hogy

a délutáni ülések Iránt nemcsak a kép
viselők*  nem érdeklődnek túlságosan 

és csakis jelentősebb események alkalmával 
töltötték be az ülésterem padsorait, és az 
ülésterem rendszerint tátongott az üresség
től, amellett

a kormány tagjai Is legfeljebb Inspek
ciót tartottak,

de egyáltalában nem látszott meg, hogy a 
délelőtti hivatalos munka után — hacsak 
nem nagyon fontos politikai kérdésről volt

A székesfehérvári sztrájkolók helyén ma 
reggel idegen munkások kezdenek dolgozni

Székesfehérvár, aug. V.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az itteni épitő- 
sztrAjk ügyében, tekintettel arra, hogy az érde
kelt munkások titkos szava zással a sztrájk to
vábbi folytatása mellett döntöttek, vasárnap el
határozó lépés történt.

A polgármester környékbeli és más vidéki 
épitőmunkásokliól toboroztatott őszre vagy 60 
főnyi sereget, akik

ma, hétfőn reggel megkezdik a munkát, hogy 
befejezzék azokat az éuitkezéaeket, ame

lyekről « sztrájkolók elvonultak.

Az 50 vidéki munkáshoz csatlakozott 50 olyan 
helybeli épilőmunkás, akik a titkos szavazásban 
és a sztrájk mellett való döntésben nem vettek 
részt, úgy hogy az igy száz főre fehető munkás
csapattal fennakadás nélkül elvégezhetik a 
megkezdett építkezéseket

A polgármester számit arra is, hogy
azok, akik a titkos szavazás során a szrtájk 
megszüntetésé melleit szavaztak, ugyancsak 

munkába fognak állni hétfőn reggel
és igy magukra maradnak azok, akik a minden 
áron való további sztrájk folytatását határoz
ták el.

A rendőrség gondoskodik arról, hogy 
a dolgozó munkások munknszubadságái 

megvédje.
és amennyi!cn a sztrájkolok közül akadnának

Olimpiai eredmények...

törpülnek el a Hezollte Rapid gyorsa 
borotvakrémmel történő 1 percei 

borotválkozás teljesítménye mellett 
Ssappan. ecset nélkül 1 perc alatt 

tökéletesen borotvál kosi k.
Próbadoboz 24 fillér, es is megtérül srstfstf 

csomagolás vételkor.
Kárle szak Ősietekben él a forealombabosó 

Dr. HOLCZER lllatszertárában VL, Teréz-kdnt «.

szó — teljes számban jelentek meg ai 
üléseken.

Az esti ülések tehát amellett, 
hogy körülbelül félmillió költségtöbble

tet okoztak,
nagyban csökkentették a képviselők érdek
lődését is az ülések iránt. A vakáció után 
összeülő képviselőház ülésszakát előrelát
hatólag kormányzói kézirattal berekesztik, 
melynek következménye, hogy az elnök ki
vételével uj tisztikart választ a képviselőház 
és egyúttal az elnök javaslatot fog tenni 
arra, hogy

a képviselőhöz üléseit ezután úgy mint 
a múltban, délelőtt 10 órakor tartsa, 

ami azt jelenti, hogy a költségvetési vita 
ideje rendszerint délelőtt 10 órától este 8 
óráig fog tartani.

Az ellenzék körében mindenesetre 
megelégedést fog kelteni a régi tanács

kozási rend visszaállítása, 
miután a délutáni ülések bevezetése óta 
nemcsak költségkímélés szempontjából, de 
egyéb okokból is állandóan reklamálták a 
délelőtti ülésezéseket, de nagyon sok hive 
volt a délelőtti üléseknek a kormánypárt
ban is.

olyanok, akik meg akarnák zavarni a dolgozó 
munkásokat, azokkal szemben a legszigorúbban 
fognak eljárni.

A sztrájknak mindeneseire az a szomorú 
eredménye van, hogy

az idén semmiféle uj építkezésbe nem kéz
nek bele, 

hanem csupán a megkezdett építkezések befeje
zésére törekszenek.

A Miskolci Hét sikere
Miskolc, augusztus 9.

(Hétfői Napló tudósítójának telefonlclen- 
lése.) Vasárnap fejezték be a miskolci belet 
16.000 vendég részvételével. Az ünnepélyek 
sorát

a református gimnázium üreg diákjainak 
találkozója

és a háborúban elesett 32 volt növendék emlék
tábla leleplezése nyitotta meg. Farkas István 
püspöki ünnepi hesrédéhen

■ felekezeti békét hangoztatta.
' pnpirkercskedők. a vasutasok, a vnskereske- 

•tők és cipészek tartottak kongresszust. Feltár
ták szakmáik bajait. Délután futballmeccs, 
bridzsverseny volt nagv érdeklődés mellett, este 
:i színházban matyó ünnepség fejezte be a 
nagysikerű miskolci hetet.
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Itt az igazi
Gömbös-uáiasztójogi javaslat i

Haz ele ,eplesztllf az ui vaiaszlúlogi löryőnvt - 
ÜES5Í- ax.meövei lajstromot, nem csorbiiidk meg a nOK 
uaiaszioiogai, megreformálják az aiamasi rendszert

A Hétfői Ráülő elsőnek közli a nolilika
Ui választói törvényt — ez a visszatérő 

követelés hangzik a politika minden vonat
kozásában. E körül zajlik az egész politikai 
élet, ezért a NÉP forszírozott és az utóbbi 
napokban ugyancsak pergőtűz alá vett szer
vezkedése is.

A Hétfői Napló vasárnapi hiteles infor
mációi alapján ime prezentálja:

itt az Igazi, uj választójogi törvény, 
amelyet már az ősszel, de legkésőbb 
újév után tárgyalni fog a parlament!
A multévi választások után tudvalevőleg 

Gömbös Gyula miniszterelnök azt a kijelen
tést tette, hogy a titkos választójogi törvény 
a megvalósítandó reformjavaslatok, illető
leg a gazdasági javaslatok után kerül sorra, 
éspedig a mostani képviselőházi ciklus ne
gyedik esztendejében. A miniszterelnöknek 
ez a kijelentése annakidején meglehetős 
éles támadásokat váltott ki az ellenzéki 
pártok részéről és különösen a kisgazda
párt hangsúlyozta minden alkalommal ugy 
a képviselöházban, mint választói gyűlése
ken, hogy

a választójogi törvény megalkotásának 
elhalasztása ellenkezik a miniszterel
nöknek a választások előtt tett Ígéreté
vel s ■ független kisgazdapárttal kötött 

paktummal.
De nemcsak a független kisgazdapárt, ha
nem a többi ellenzéki pártok is minden al
kalommal hangoztatták azt a követelésüket 
.— különösen az általános és az időközi vá
lasztások alatt tapasztaltak alapján — hogy 
a kormánynak kötelessége mielőbb tető alá 
hozni a titkos választójogot.

Gömbös Gyula miniszterelnök az ellen
zék követelésére mindig azt hangoztatta, 
hogy

a törvényalkotás sorrendjének megálla
pítása tulajdonképpen a kormány fel

adata,
de jelezte egyben azt is, hogy a választó jogi 
törvény adatgyűjtési munkálatai állandóan 
folynak a belügyminisztériumban és az uj 
törvénytervezetet megfelelő időpontban a 
Ház elé fogja terjeszteni a többi alkot
mányjogi törvényjavaslatokkal, tehát a fel
sőház reformjával és a kormányzói jogkör 
kiterjesztésével együtt.

Vasárnap arról beszéltek politikai kö
rökben, hogy Ulain Ferenc, aki mint isme
retes, kilépett a független kisgazdapártból 
és Gömbös Gyula miniszterelnök legszemé
lyesebb hívei közé tartozik, bizonyos

békítési akciót Indított meg a minisz
terelnök és Eckhardt Tibor közölt.

A híradás szerint Eckhardt Tibor azonban 
csak ugy hajlandó újból „beszélő viszonyba 
lépni" a miniszterelnökkel, ha sürgősen a 
Ház elé kerül a titkos választó jogi törvény
javaslat.

A békitési kísérletre vonatkozó hírre 
Ülain Ferenc és Eckhardt Tibor volnának 
hivatva nyilatkozni, de mindketten hosz- 
szabb idő óta távol vannak a fővárostól. 
Viszont az is tény, hogy ilyen békitési kí
sérlet nem történhetett meg Gömbös Gyula 
miniszterelnök betegsége alatt és amellett 
jól informált helyen

komikusnak is tartják junkllmot te
remteni a miniszterelnök és Eckhardt 
Tibor kibékülése és a nagyfontosságu 
alkotmányjogi reform: a titkos válasz

tójog között.
A Hétfői Napló értesülése szerint minden 

békitési kísérletre való tekintet nélkül, a 
í'álnsztójogi törvény törvényhozási elinté
zése most már rövidesen bekövetkezik.

A miniszterelnök lábbadozási ideje alatt 
behatóan foglalkozott a különböző válasz
tójogi tervezetek főbb irányelveivel,

bizonyos irányban, illetőleg meghatá
rozott elvi szempontokban döntött Is.

<ls így a belügyminisztériumban állandóan 
folytatott adatgyűjtési munkálatok alapján 
most már valóban készül az uj választójogi 
törvénytervezel, amely a felsöház reform
jával és a kormányzói jogkör kiterjeszté
sére vonatkozó törvényjavaslattal együtt

a késő ősszel, de egész bizonyosan a 
karácsonyi szünet után az 1937/38 évi 
költségvetés előtt a parlament elé ke

rül,
miután előzőleg — hir szerint — egy pár 
lamenti választójogi bizottság le fogja an- 
oak részleteit tárgyalni.

Az uj választójogi törvényben a passzív 
és aktív választójog feltételei nem sokban 
nyernek változást, A mostani kerületi be

osztás lényegesen megváltozik, amennyiben 
megyei lajstromok alapján választja 
meg minden vármegye a maga törvény

hozóit.
A legnehezebb kérdés az ajánlási rend

szer megfelelő reformja: mert azzal tisztá
ban van mindenki, akinek az uj választó
jog körül valamelyes szerepe van, hogy

a mai ajánlási rendszer teljesen tart
hatatlan

és az mindenesetre legalább annyi korrek- 
tivumot fog szenvedni, hogy mint a fővá
rosi községi választásoknál, a szavazóiga
zolványok szelvényeivel kell alátámasztani 
az ajánlást. Ezzel a rendszerrel, ha nem is 
lehet kiküszöbölni a mostani ajánlások 
körül tapasztalt összes visszaéléseket, de 
annyit mégis el lehet érni, hogy megszű
nik az a képviselőválasztásoknál tapasztalt 
abszurdum, hogy jelentékenyen több aján
lási aláírást nyújtanak be a jelöltek, mint 
ahány választó van a kerületben.

Nincs még döntés arról, hogy mint a fel
sőházban

lesz-e úgynevezett érdekképviseleti lajs
trom is,

mert etekintetbeD még folynak a tervezge- 
tések.

Változatlanul marad a női választójog

Borzalmas szerencsétlenség 
a ferencesek búcsúján 

a toronybúi egy kisfiú és hafálrazuzta magát
Jászberény augusztus 9.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A jászberényi 
fercncrendi barátok vasárnap tartották nagy 
porciunculai búcsújukat és ez alkalommal mint
egy 10.000 főnyi ájtatos tömeg gyűlt össze a 
környék minden részéből.

A búcsú ájtatos hangulatát megrázóan tra
gikus esemény zavarta meg.

Az egyházi ünnepségek alatt ugyanis Abulesz 
József 13 éves nagykátai fiú felmászott a temp
lom tornyába, ahol a harangok tartó gerendá- 
zatára kúszott fel. Az egyik lépcsőn azonban 

megcsúszott és a gerendázat között bele
esett a harangok közé.

Esésében egyik harangtól a másikhoz ütödött, 
miközben segítségért kiáltozott. A szerencsétlen 
(iu tizennyolc méter magasságból

a harangoktól kapott ütésektől véresen zu
hant le és a segítségére síelők összetört 

testtel találták a torony lábánál.
Megállapították, hogy koponyaalapi törést szén 
vedett, összezuzódott a gerince, úgyhogy 
néhány óra múlva, anélkül, hogy eszméletét egy 
pillanatra is visszanyerte volna,

a kórházban meghalt.
A vizsgálat megindult annak megállapítására, 

hogy a kisfiú hogyan juthatott fel a toronyba 
a harangok közé.

Ivády Béla pásztói mandátumát
M,.> >.»<»« másodszor Is megpeticfonálták
Ságokról és vesztegetésekről beszél a panaszlrat

A független kisgazdapárt hivatalos kő
nyomatosának jelentése szerint ma, hétfőn 
686 választó aláírásával benyújtják a petí
ciót Cseresnyés Aladár kisgazdapárti képvi
selőjelölt hívei Ivády Béla, a pásztói kerület 
másodszor is megválasztott NEP-képviselö-

azaz három nap 
még az idei
M. D. Cs. nyári vásár!

Önnek is jobb, ha 
hétfőn, kedden, szerdán 
kora délelőtt jön el 
hozzánk a vásárra
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nagy szenzációját
kérdése, viszont szigorúbbak lesznek 
különösen a passzív választójogra vo

natkozó rendelkezések.
Természetesen ezek a részletkérdések is 

még komoly és beható megvitatás tárgyát 
képezik, annyi azonban bizonyos, hogy 
most már a választójogi törvénytervezet a 
többi alkotmányjogi javaslatokkal együtt 
az ősz elején nyilvánosságra kerül és al
kalom adódik — különösen a parlamenti 
választójogi bizottságban —, hogy ahhoz 
ugy a kormánypárt, mint az ellenzék hozzá
szólhasson.

Egyik délutáni lapnak a választójoggal 
kapcsolatos közleményére különben vasár
nap nyilatkozott Marton Béla, a NÉP or
szágos főtitkára és kijelentette, hogy a 
NEP-ben semmiféle választójogi javaslat 
nem készül és nem készült.

A Hétfői Naplónak ez a mostani hír
adása azt jelenti, hogy

a kormány valóban komolyan dolgozik 
a választójogi javaslaton, legfeljebb a 
NEP-nek vagy Marton Bélának semmi

féle szerepe nincs abban,
hogy a magyar politikai életnek ezt az ál
landóan napirenden tartott súlyos problé
máját végre a megoldás felé viszik.

(h. J.)

jének mandátuma ellen.
A peticionálók elsősorban azt kérik, hogy’ 
a közigazgatási bíróság a választást Iga
zítsa ki és a kerület érvényes képviselő

jévé mondja ki Cseresnyés Aladárt.
Ezt a kérést azzal indokolják, hogy vonja

nak le luádg Béla 4418 szavazatából 1053 
„fertőzött" szavazatot és Igv állapítsák meg, 
hogy Ivády Béla érvényes szavazatainak 
száma 3365, mig a Cseresnyés Aladár ja
vára leadott 3055 szavazathoz számítson 
hozzá a bíróság 1077 szavazatot és igy Cse
resnyés Aladár szavaaztainak számát 4131- 
ben kéri megállapítani, ami

azt jelentené, hogy 767 szavazattöbb
sége van a független kisgazdapárt je

löniének.
Ezután különböző panaszokat sorol fel í 

petíció nrrnvonatknzólag, hogy a választói 
törvényt miként sértették meg, a szavazó- 
igazolvánvok kézbesítésénél, a gyülekező
helyek egyoldalú kijelölésénél, a sorsolások
nál, a turnusok leszavaztatásánál és a kis
gazdapárti választó szavazatainak visszauta- 
tifíísával. Viszont bizonyítékokat sorolnak 
fel arra, hogy

szavazati joggal nem bírók szavazatait Is 
elfogadták Ivády Bélára.

Felsorolnak különböző vesztegetéseket 
azt állítja a petíció, hogv a községi elöljáró
ságok tagjai is — akiket megnevez —, részt- 
vettek a vesztegetésekben. A peticinálók sze
rint állásokat, előléptetéseket, adóleengedé
seket ígértek. Készletcsen

kitérleszkedik a petíció Jenes András 
képviselő szereplésére, aki a panaszlrat 
szerint cukrot és sót osztogatott a vá

lasztóknak.
A petíció azzal végződik, hogy a felsorolt 

adatok még nem is egészen hü képét adják 
a lezajlott választásnak és ezért

még pótiratban kiegészítik a választás 
ellen felhozott adatokat

és ez alapon kérik a közigazgatási bíróságot, 
hogy a választást Cseresnyés Aladár javára 
igazítsa ki.

Kosztolányi Dezsőt 
vasárnap kórházba 

vitték
Hosszú hónapok óta mindenki aggódva 

figyel Kosztolányi Dezső, a nagy költő beteg
ágya felé. Hónapokig a stockholmi világ
hírű rádiumintézetben kezelték Kosztolányit. 
Hazatérése után kezelőorvosa, dr. Hauber 
László súlyos műtétet végzett a Szegény kis 
gyermek panaszai költőjén. Az operáció után 
Kosztolányi Dezső hónapokig feküdt a Já- 
nos-szanatóriumban, majd az Uj Szent János- 
kórházban.

Négy héttel ezelőtt annyira javult a nagy 
iró állapota, hogy hosszú távoliét után 

végre hazavibelték lakására.
Állapota tovább javult, de a műtét nyomán 
keletkezett seb még mindig nem gyógyult be.

Budapesten vasárnap riasztó hírek terjed
tek el a költő betegségének súlyosbodásáról. 
A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint Kosztolányi Dezsőt

vasárnap ismét bevitték az Uj Szent Já- 
nos-kórbázba,

dr. Hauber László főorvos osztályára. Mun
katársunk vasárnap délután beszélt a költő 
kezelőorvosával, aki a következőket mon
dotta:

— Kosztolányi Dezső négy hétig otthon 
volt. Már előre elhatároztuk, hogy később 
egy-két hétre ismét behozzuk a kórházba, 
hogy a lassan gyógyuló seb behegedését ra
dikálisabb eszközökkel siettessük. Remélhe
tőleg az újabb kezelés végső lökést ad a gyó
gyulásnak.
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A leoltó lentiéin park jóban áll o somfa, 
amely alatt Petőfi Sándor megírta a Szep
tember végén cinül versét, a legszebb vertet, 
amit férfi Írhatott a férfisors előrevetett ár
nyékéiban. Teleki János gróf, a mostani 
gazda a minap eladta a birtokot és a kas
télyt. Irodalmi körök most megkérték a gró
fot, ásássá ki a hires somfát, szeretnék Bu
dapestre hozatni és beültetni valamelyik 
köztéren, vagy ligetben, hogy itt hirdesse a 
halhatatlan költő emlékét.

II.
Társasági ét filmszenzáció keveréke at a 

hétpecsétes titok, amit a Kisnapló ezennel 
feltör. Falus István vezetése alatt a napok
ban indul külön bérelt hajón Adakalé szige
tére a fllmejpedlció, hogy elkészítse at 
Aranyember filmváltozatát. De nem ez a ti
tok, hanem at, hogy miért húzódik az Indu
lás. Hát ezért: kitűnő Falusunk felfedezett 
egy reménybeli magyar fl/mcsillsigot, akire 
valósággal rászabták a szoborszép Timea fi
guráját és minden akadályt leküzdve, vele 
szeretnék látszatni a szerepet, de az aka
dály Igen komoly. A hölgy cynládja ugyanis 
kissé idegenkedik a filmszerepléstől. Zár jel
ben: a jövendöbéli Tímea papája igen ma
gas rangú url A fllmvezérkar azonban fárad- 
hatatlanul dirigálja egyik attakot a másik 
után és reméli, hogy nemsokára füstölhet 
már a kűlőnhajó lefelé at Aldunán.

111.
Olgán mint a tündérmese .,. Adósságba 

keveredett egy felsőgallai öreg bányász. Ár
verést tűztek ki a házára és az a sors várt 
rá, hogy fedél nélkül marad. At öreg bá
nyász Pestre lőtt, felballagott a Várba és el
sírta panaszát József főhercegnek Az 
audiencia után, mire hazaért, pecsétes levél 
várta: a főherceg megvásárolta a házat, évi 
eggfUléres jelképes bért fitessen érte!

rv.
'At 'Arizona igazgatója, Rotsnyag Sán

dor, a kitűnő muzsikus a feleségével együtt 
külföldön töltötte a nyarat, Rejárták Lon
dont, Párisi, ami újat, szépet, remeket ta
láltak, elhozták Pestre: csütörtökön pazar 
fényben ketdődlk az Arizona uj szerónjai

F.
A Gelléri-szállóban pár nap óta egg na

gyon elegáns és nagyon szép külföldi dáma 
lakik. Block Walter Edgár londoni gyáros 
felesége — egyébként előkelő famíliából való 
magyar jány. bezékt Major Aranka, a lon
doni rádió híres énekesnője, ráadásul pedig 
Írónő le. Két színdarabot pakolt ki a táská
jából, egyik színház már tárgyal Is vele. Rá
adásul az ambiciózus ét tehetséget hölgy 
magyartárggv regényt diktál gépbe. Előbb 
magyarul, azután angolul adják ki a köny
vét.

VI.
Csöndet háborúság folyik a patikák Jronl- 

fán. Erdélyt Lóránt alispán körrendeletét 
adott ki, amelyben megtiltotta a gyógyszer
tárakban a dohányzást. A patikusoknak nem 
telizik a dolog, zúgolódnak, att mondják, 
ők elvégre komoly felnőtt emberek, nem 
bújhatnak a laboratórium tarkába, a diák
kor emlékét felelevenítve, egy titkos slukke- 
rolásra. Az alispán viszont egészségügyi 
okokra hivatkozik. A patikusok meg azzal 
érvelnek, szerintük a gyógyszertárakban 
nem at alispán, hanem a belügyminiszter 
parancsol. Lehet Is, hogy valóban a minisz
ter mondja ki a végső szót, szabad-e cigaret
tázni a patikus uraknak.

VII.
Vasárnap hajnali négy 'óra: Szálam meg 

a többi főutak leteszik a hangért!... El- 
csöndcsedik a: élet a szép freskók alatt, be
csukják a Nciv-Yorkot. Tulajdonképpen 
nem bccsukás, csak őrségváltás. Kraszner 
ur, az uj gazda bevonul, rendbeszed egyj't- 
mást a patinás kdvéhdzban és kilenc nap 
múlva újra megnyitja.

Vili,
Mostanában folyton csak azt halljuk, hogy 

arisztokraták eladják a kastélyukat, palotá
inkat. Végre egy hir arról, hogy arisztokrata 
vásárol. Gróf Széchenyi Andor Pálné házat 
vett Dudán, a Ralthgányi-utcdban.

IX.
Ciourmandok számára való sorok. Farkas 

Imre, a jeles poéta receptjét Iktatjuk Ide. A 
k ztudomásuan igazi életmüvész Mókuci 
Öméltóságától hallottuk:

Sonkáskockát, turóscsuszát, sajtosma 
karónil, káposzt fakockát ne a hús után fo
gyasszuk, hanem előételnek.

Megkóstoltuk, nagyszerű volt, ’lánljuk!

BAKTER: Uccu nini Lépesét szomszéd, 
faggyúnk e*  liter kadarba, hogy megen 
Pestről gvünnek.

LEPCSES: Itt a kezem, nem dfsznóláb. 
Oszt mán hozathattya is aztat a kadart, mer 
elvesztette ■ fogadást.

BAJCTER: Mi a ménkűi Hát nem ott 
vótak?

öftZSI: Nem ám. Igenyessen Berliny váro
sából gyiivünk, arrul az Olimpijárul.

BAKTER: Hinnye a szenvedésül Az Olim
pijárul? Dejszen a mm ég javába folik.

LEPCSES: Nem bírtuk tovább a kosztot. 
Hájjá tuggya, sok ramnty dógot ettem mán 
életembe, de amit ottan az ember elé lök
nek ..,

ÖRZSI: Sóshalat, meg csigát, meg olajos 
mácslkot...

LEPCSES: Utósó nap is attak valami húst, 
a’ vagy tötött pióca vót, vagy dinctelt 
kígyó. . .

BAKTER: Hogy a fene tutulla ki! • Oszt 
miilen az az Ollmpija?

LEPCSES: Hát •’ rettentő kerek udvar, 
akkora, mUrt ide Bivatusnád. S a sok nép
ség, akik ŐsszeröfTentek tniflátnl! Meg a tö
mérdek versenyző atlétra. De mindenfajta 
hükkfanyelvfl nácijó, franciák, taijánok, in
dusok, törökök, Japányok, klnajik, meg em
bere,vő sierecsenyck ...

BAKTER: Hhö! Szegény magyaroknak 
ugyancsak föl kék kötni a lenge díszmagyart!
— Teszem föl micsinál a Sir?

LEPCSES: Most folamodlk névváltozta
tásén Allesz a neve, hogy: Zokog.

BAKTER: Éa a Kovács?
LEPCSES: A’ is elpatkolt a gátfutásba. 
BAKTER: No fene.
LEPCSES: Úgy vótak a futóink valameny- 

nyen, mint az a fiatal Hagy ók Ferenc a kán
tor úr névnapi vacsoráján. Mer hosszan tlp- 
ródott az asztal körül, nem tutta hova üljön 
la. Aszongya néki Szoplntó Balog András: 
„űjj csak le akarhova fiam, úgyis ahun te 
ülsz, ott aa asztal vége*'.

BAKTER: Mán ez igen nagy katasztrókal
— Hát a futbálistájink?

ÖRZSI: Azok Is kiestek a pállárul.
LEPCSES: Pedig igen szorgalmasan rug

dosták a lengyelek bokáját
BAKTER: Bokát is szabad rúgni?
LEPCSES: Nézze csak, eccer nálunk is 

vót lilén Olimpija. Mer egy pesti bukszoló 
gvütt a faluba, hírneves ökörvívó bajnok, s 
elhíresztölte, hogy bárkivel kiáll mérkőd- 
zésre. Jelentkezett is az a Fölhőcaipkedö 
Szabó Béni, hogy ü majd szembeszáll vele. 
Hát a Béni kapott eggyel a fülire, kapott 
‘’ggyft az orrára, de mikor látta, hogy nem 
,uRRya visszaütni, hirtelen kirántotta egyik 
néző kezlbül a görcsös fütyköst s akkorát 
rottyintott a bajnok kupájára, hogy még 
a kösségháza is belérázkódott. „Hinnye* 4 — 
aszongya a bukszoló mikor föllocsolták, — 
„hát maga azt se tutta, hogy az ökörvívásba 
nem szabad botot használni?44 — „Tuttam 
biz én" — felelte Béni — „de mikor az em
lllllllllllí^lUlil(IllllnlllUlD»lllllllHHf|||||||(Hl^ullllUl(((|||l|^ol^llllllallllllllillll(llUllltllllllllUllln(^^l(ialllllllllllí^al(Ull^ll{lUllUll^^l,

AZ ŐSZI DIVATRÓL REBESGETIK
hogy Párisban már elkészültek a nagy 

modellházak őszi ruhakölteményei;
hogy az őszi favorizált szín a zöld, a 

barna minden árnyalata és egy uj bordó 
lesz;

hogy a szoknya ismét egy két három cen
timéternél rövldebb lesz;

hogy a kitömött váltak teljesen eltűnnek 
és helyüket teljesen nőies vonalak töl
tik be;

hogy a bársony olyan divat lesz, ami
lyenre eddig példa nem volt a divattörté
nelemben;

hogv a nyári ruhához apró fekete, vagy 
barna bársonykabátkát készítenek, bő hát
tal, bö ujjakkal, hasonló színű kalappal 
vagy sapkával;

hogy lesz egy gyönyörű uj ruhaanyag, 
a klóké és a gyapjú georgcltc egyenes le
származottja: 

Siófok legtöbbet nyújt!
Már 3 napi tartózkodás után Ingyen utazik vissza.

l’ol világosit ást nyújt:

Fiirdöigazgatóságl iroda
Budapest, Káio y-körút 3/a. Telefon: 1-452-02, 1-306-54.

bert lilén jogerössen orron nyomják, bizony 
elfelejti a szabálzatot".

BAKTER: Magam se bukszolnék másként, 
csakis kapanyéllel. — Hanem hát hájjá a 
magyarok semmit se nyernek?

LEPCSES: Dehonnem. A Kárpáti birkódzó 
is jól odakenyte a német sógort.

ÖRZSI: Föl is vótak zándorodva a néme- 
tekl Ollan lármát csaptak, hogy majd meg- 
siketütem.

LEPCSES: Jól esik aztat hallani. Mikor 
Böjtlesö Istók Mártony meghótt, senkise 
tutta, hogy mellik rokonyára hagyományozta 
a fődeket, Kabókékra, vagy Bükkönékre. A 
vén sligovicás Kabók aszongya a fiának: 
„Ereggy má nézd meg, micsinálnak Bükkö- 
nék? Hát a flu visszagyün avval, hogy azok 
bizony igen rínak és gyászolnak. „No" — 
aszongya az öreg — „akkor mi meg nevet
hetünk, mer a gazdag embert csak azok si- 
rattyák meg, akik nem örökőtek".

BAKTER: De én úgy hallottam a rádijóbn. 
hogy az Elek Ilona is rítt, mikor az osztrák 
jány legyőzte a németet oszt evvel a magyar 
lett a világbajnok.

ÖRZSI: Legyen nyugott, nem bánatába 
zokogott a Csibiné naccsága.

LEPCSES: Eccer odaát Bogyoszlóba aztat 
a bocskorszájú békétlen Csőszüknél ollan 
fájntosan eltrafálta a ménkű, hogy menten 
jobblétre szenderedett. A veje, az a csöndes 
Bujka Vince, Igen könyvedzett ennek halla
tára. Aszongya néki jedző ur: „Ejnye csak, 
mit sirattya maga az anyóssát, mikor csak 
haszna válik a baleseményből?* 4 — „Igen" — 
monta búsan Vince, — „de ollan szépen ki
terveltem, hogy én fogom agyonütni".

BAKTER: Nono hát hiszen. — Oszt az a 
Zombori, ammit szólt az aranyéremhöz?

LEPCSES; örült, hogy a bírák nem tévéi
tek s fltet monták ki nyertesnek.

ÖRZSI: Mer könnyű ott tévedni, ahun 
annyi ember van együtt.

LEPCSES: Eccer nálunk is a katonaság
nál gelencíbung vöt egy reggel. Káplár úr 
Rotonyák ott állt a sor végin s aztat kom- 
mandérozta, hogy „ballábat fölemelni4*.  Hát 
ahogy végignéz a soron, láttya ám, hogy egy 
jobbláb is ott rugódozik a levegőbe. Nagy 
mérgessen elordította magát: „Mellik az a 
marha ottan, aki mindakét lábát fölemeli?" 

ÖRZSI: Igaza is vót. — Oszt mán gyerünk 
aptya.

BAKTER: Megájjon csak. Valóság vóna az, 
Lepcses szomszéd, hogy az észtországi zász
lót húzták föl a francia bajnok tiszteletire?

ÖRZSI: Az ám bizony. Eltévesztették.
LEPCSES: Előfordul az illesmi. Mikor a 

félcédulás Futyik Káról felesége hármas ik
rákat hozott a világra, az egész falu igen 
megéljenezte Csajka Gyulát. — „Eztet nem 
értem**  — csudálkozott Futyik, — „mér gra- 
tenálnak a népek Csajka szomszédnak, mikor 
nálunk lett három gyerek?" — „Hát" — 
aszongya rája a kösségi bába, — „ez a 
tévedés azér van, mer Csajka Gyula itt lakik 
maguk mellett és senkise gondol Dobócska 
Mihálra, aki a falu végin lakik". »—. No 
Istennek ajállom.

hogy ismét a kiskarimáju kalapok vagy 
tokkok lépnek előtérbe;

hogy a télikabát divatosabb lesz aa idén, 
mint a, bunda;

hogy a téli „nagy**  divat az egész vilá- 
gosszinü szövetruha lesz. így Lelong slá
gere egy lágy, ondósvonalu rózsaszínű 
puha szövetruha, ötpengős nagyságú fe
kete gombokkal. A ruhacsoda egyéb tarto
zékai: fekete rövid seal-bunda és kicsi 
rózsaszín kalap, fekete tolldisszel;

hogy a téli kosztüm tovább folytatja 
diadalutját és pótolni fogja a régebbi rövid 
bundákat;

hogy a kosztümök alá laza kötésű vagy 
horgolósu színes pullovereket fognak vi
selni;

hogy az előjelek szerint az Idei divat 
minden eddiginél pompásabb lesz. Valósá
gos prém- és selyembársony-orgia készül.

Dr. Dévalné, Erdős Bőske

Feladvány
Klór Lászlótól.
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Pikk az adu. Észak—Dél kis szlemet esi-
náL Nyugat kör tízessel indul.

A bridge zök a partner rossz licitjét és ebből 
eredő sok bukást „fürdő"-nek nevezik. Az 
egyik európai bajnokunkkal történt az alábbi 
katasztrófa. Leült plafondot játszani, a part
nere Budapesten élő török ur volt. Egy ,,precíz*  
licit után a beliben hatot buktak, de legalább 
a recontrával. Progresszív Írás szerint ez: 
nyolcezer. Azóta népszerű bajnokunkat azzal 
köszöntik: „Tudja ön mi az, a „törők-fürdő".

Betörő szerelmes
párt fogtak
az Andrássy-uton

Vasárnapra virradó éjszaka az Andzdjsp-uton 
az egyik örszemes rendőrnek feltűnt egy fiatal 
pár.

Andalogva mentek egymás mellett,
de időnként meg megálltak és különös figyelem, 
mel néztek meg egy-egy kirakatot. Ilyenkor 
mindig összesúgtak, majd óvatosan körülnéz
tek ...

A rendőrnek gyanús volt a fiatal pár. Egy 
kapu alá húzódott és ügyelte őket. Kiderült, 
hogy gyanúja indokolt. A fiatalember és a nő 
Szilágyi Mórnak az Andrássy-ut 2. szánni ház
ban lévő divatáruüzlete előtt a szokott módon 
körülnézett és amikor ugy látták, hogy nincs 
a közelben senki — egy

hirtelen mozdulattal benyomták a kirakat
üveget

A rendőr következő pillanatban előugrott és 
lefogta őket. A főkapitányságon kiderült hogy 
a lérfi ifj. Kocsák István 24 éves, kilencszer bün
tetett kereskedősegéd, a nő pedig Kapitány Gi
zella bejárónő.

Mindkettőjüket letartóztatták.

Gázolt, azután első segélyt 
nyújtott a motorblciklls orvos

Vasárnap reggel az Erzsébet királyné utón 
egy motorkerékpár elütött egy kisfiúi, majd fel
fordult és vezetője is véresen terült el a föl
dön. A motorbiclkllsta azonban nem törődve 
saját sebesülésével, felugrott és a közeli gyógy
szertárba vitte az ájult gyereket, ahol 

személyesen részesítette első segélyben.
Közben értesítették a mentőket, akiknek' 

megérkezésekor
a gázoló motoros b elvesztette eszméletét.

Kiderült, hogy a motorblclklisíe dr. Balázs 
Gyula, a Verebély-klinika tanársegédje, a kis
fiú pedig Singer Márton kilencéves tanuló, aki 
a Péterfy Sándor-utca 43. számú házban la
kik szüleivel. Az orvost könnyebb sérülések
kel a Vereöély-klinikára, a kisfiút súlyos álla
potban a Madarász-utcai gyermekkórházba 
szállították a mentők.

— Augusztus 25-től kezdve lehet Debre
cenbe féláron utazni. Debrecenben augusz
tus 29-én nyílik meg a Tiszántúli Ipari 
Vásár. A Tiszántúli Ipari Vásáron a magyar 
gyáripar, kézmüvesipar és a kereskedelem 
igen jelentős számban vesz részt. A kiállí
tás egységes keretében lesz nagyszabású 
gyümölcs- és baromfi-kiállitás, irodaraciona
lizálási kiállítás, légvédelmi kiállítás. A 
Tiszántúli Ipari Vásár iránt az egész ország
ban, de különösen a Tiszántúl élénk érdek
lődés mutatkozik, mert a Tiszántúl az idén 
jó termés volt, Igy a mezőgazdák körében 
is érdeklődés mutatkozik az őszeleje! vásár 
Iránt. A vásárigazolványok ára Debrecentől 
100 km-lg 1.20 pengő, Debrecentől 100—200 
km-íg 1 50 és 200 km-on felüli távolságban 
2 pengő. A vásárigazolványok kaphatók a 
menetjegylrodákhan, a Tiszántúl minden 
ipartestületénél és a kiállítás megblzottainál.

— Maradék vásár a Fenyves-Áruházban. 45 
és 65 filléres mosó maradékok olyan tömege
ket vonzanak n Kálvin-téri Fenyves-Áruházba, 
amelyre az utóbbi években nem volt példa. A 
megelégedett vevők ezrei mintha éreznék, hogy 
ez cgv soha vissza nem térő vásárlási alkalom, 
mert fillérekért burett, egyszínű és minlóa mü- 
selyrm, delén, crepon, kreton maradékok tö
megei közül választhatják ki a legszebbeket, 
amelvek közül igen sok egész rabára is elc< 
gendŐ.
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Budapest egész 
vasárnap hiába várta 
az angol királyt
VIII. Edward Salzburgon dl szigorú inkognitóban 
Jugoszláviába utazott

Kellemes, várakozásteljes izgalom volt 
szombat óta Budapesten: elterjedt ugyanis 
a hir, hogy a világ legnépszerűbb embere, 
Vili. Edvárd angol király, akit még waresi 
herceg korából jól ismer Budapest, útköz
ben a dalmát tengerpartra, ahova pihenni 
megy,

keresztülutazik a magyar fővároson is. 
.Vasárnap mindenütt arról beszéltek a fővá
rosban, hogy visszajön hozzánk a királlyá 
lett Charming Prince, Budapestnek és a 
magyaroknak ez n hatalmas barátja.

Egyes hirek úgy szóltak, hogy vasárnap 
délután Jugoszlávia felé való útja közben 
a mátyásföldi repülőtéren landol az angol 
király repülőgépe, más verziók szerint este 
az Őrient expresszel utazik át Budapesten.

Sajnos, csak a nagyközönség hitt komo
lyan abban, hogy most Budapestre érkezik 
ez angol király, mert hivatalos körök semmi 
értesítést nem kaptak „a világ első ven
dége" átutazásáról.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
ben érdeklődött a budapesti angol követség 
V’erbőczp-utcai palotájában. Itt azt a vá
laszt kaptuk, hogy

semmit sem tudnak arról a tervről, 
hogy vasárnap a magyar fővárosba érkezik 
Nagybritannia uralkodója.

A követségen egyébként a társadalom 
legkülönbözőbb rétegeiből tömegesen 
érdeklődtek nemcsak telefonon, de sze

mélyesen Is,
hogv valóban Budapestre jön-e a király.

Néhány vállalkozókedvü kiváncsi 
vasárnap kora délután vicinálison kirán
dult Mátyásföldre és leültek a repülőtér 

mellett lévő vendéglő terraszára, 
elhatározva, hogy lesz, ami lesz, ők kivárják
VIII. Elwárd érkezését. Nem riasztotta visz- 
sza a várakozókat az sem, hogy

a repülőtéren a leghatározottabban ki
jelentették, hogy semmiféle értesítést 

nem kaptak 
arról, hogy leszáll Magyarország legnagyobb 
légipályaudvarán Vili. Edtvárd aeroplánja.

A Nyugati pályaudvarra vasárnap este 8 
óra 25 perckor futott be az Orient-expressz.

A pályaudvarra sem jött semmiféle érte
sítés az angol király esetleges érkezésé

ről,
de az angol királyra kiváncsi emberek töme
gesen jöttek ki a pályaudvarra, hogy hátha 
mégis meglátják legalább egy percre egy 
szalonkocsi ablakában Vili. Edwardot.

Nem hitték el itt sem az állomásfőnök
ségen kapott információt, hogy szó sincs 
az uralkodó érkezéséről. Azt gondolták, a 
remélő várakozók, hogy

hátha csak titkolják az átutazást,

A beteg Sípöcz Jenő
már nem jOn vissza szabadságáról, 
nyuqdllfta megy. Szendy Károly 
továbbra is polgármester marad, 

dorogbl Farkas Ákos lesz 
Budapest uj főpolgármestere

Politikai és különösen várospolitikai kö
rökben nagy érdeklődéssel tárgyalják azt a 
vasárnap nyilvánosságra került hirt, hogy

Sipőcz Jenő főpolgármester lemond ál
lásáról és nyugdíjba vonul.

Sipőcz Jenő főpolgármester ugyanis már 
körülbelül az év eleje óta betegeskedik, úgy 
hogy a városi szanálási intézkedéseket is 
jóformán állandóan betegágyából tette meg. 
Hivatalába hosszú idő óta nem járt be és 
főpolgármesteri működése az utolsó félévben 
csupán arra szorítkozott, hogy főpolgármes
teri hatáskörében kiadta a rendjeleket a 
szanálás végrehajtására, illetőleg intézke
dett Szendy Károly polgármesternél, hogy 
hajtsa végre az elrendelt szanálási művelete
ket.

A főpolgármester eddig betegszabadságon 
'olt, most azonban ______  

^.CSILLÁR
V? EGYES MODELLEK KIÁRUSÍTÁSA

mert köztudomású, hogy a király inkogni
tóban megy’ nyaralni. Csak akkor hitték 
végre el, hogy hiába vártak, amikor sza
lonkocsi nélkül érkezett meg Budapestre a 
Keleti expressz.

Vasárnap délután távirati értesítés érke
zett, amely szerint Vili. Edvárd angol ki
rály, aki

Lamack herceg néven rangrejtve utazik 
át Európán a jugoszláv tengerpartra, 
vasárnap délelőtt féltizenegy órakor 

órakor megérkezett Salzburgba.
Éppen olyan elegáns közvetlenséggel szállt 
le > vasúti kocsiból, mint walesi herceg ko
rában, most sem törődött az előre megha
tározott programmal, rá sem hederitett a 
reá várakozó autóra, hanem a pályaudvar
ról gyalog sétált a közeli nagygszállóba 
Csak ezután ült gépkocsira, amelyen körsé
tát tett a városban

Az angol király déli negyedegy óráig tar
tózkodott Salzburgban. Ausztriai tartózko
dása alatt

egyetlen osztrák vagy külföldi személyi
séggel nem találkozott, szigorúan ragasz
kodott mindenütt ahhoz, hogy ő ezúttal 
nem hivatalos személy, hanem pihenni 

akaró utazó ember,
sehol sem volt tiszteletére hivatalos fogad
tatás, mindenki tiszteletben tartotta szigorú 
inkognitóját.

Negyedegvkor szállt Salzburgban vonatra 
az angol király. Badgasteinon és Villaehon 
keresztül utazik. Hir szerint

utazásának következő állomása Bled, 
ahol meglátogatja a jugoszláv királyi 

családot
és ahol találkozik öccsével, a kenti herceg
gel is.

VIII. Edward megérkezett 
Jugoszláviába

Lalbach, augusztus 9.
(A Hétfői Napló telefónjelentése.) VIII. 

Edward angol kiráély vasárnap este meg
érkezett Jugoszláviába. Az expresszvonat 
amely az uralkodó szalónkocsijait vitte, 
Villach felől érkezett öt perccel hat óra 
előtt a jugoszláv halárra.

A határállomáson Pál régensherceg 
fogadta az angol királyt.

Pál herceg, nemcsak rokona VIII. Edward- 
nak, de jóbarátja is abból az időből, ami
kor Oxfordban együtt voltak egyetemi hall
gatók. Kölcsönösen szívélyes üdvözlés után 
Pál herceg felszállt a Nagybritannia uralko
dójának szalonkocsijába és együtt tették 
meg a közel kétórás utat Laibachig.

A laibachi pályaudvaron a régensherceg 
elbúcsúzott VIII. Edwardtól és kiszállt az 
expresszvonatból.

hivatalosan szabadságot kért Kozma 
Miklós belügymniisztertől, 

ngv hogy jelenleg hat hétre nyári szabad
ságra ment és a svábhegyi szanatóriumban 
van orvosi kezelés alatt. Az elterjedt hírek 
szerint erről a szabadságáról

Sipőcz Jenő polgármester már nem is 
fog visszatérni hivatalába.

Tény az, hogy a főpolgármestert hosszú idő 
óta súlyos gvoinorbaj kínozta, amelyből u 
gondos orvosi kezelés kigyógyitotla ugyan, 
azonban annyira mégsem, hogy megfe eloen 
táplálkozni tudna. Betegsége alatt teljesen 
lesoványodott, ugv hogy

a főpolgármester testsúlya mosl 47 ki
logramm

és bár egyébként a közérzése elég jó, mégl-

| 3 napig tart!
minden igyekezet meddő maradt eddig arra, 
hogy testsúlyát egy kissé legalább a normá
lisra felhizlalják.

Ilyen körülmények között biztosra veszik, 
hogy Sipőcz Jenő főpolgármester visszavo
nul és már

erősen kombinálják az utódot Is, 
akit a kormány bizalma a helyére állítana. 
Beszéllek arról, hogv Szendy Károly polgár
mester kerülne a főpolgármesteri székbe, 
azonban a polgármester környezetében azt

az információt kaptuk, hogy
Szendy Károly meg akar maradni he
lyén, mint az. autonómia állal megvá
lasztott polgármester. A Icgposszlblll- 
sebb jelölt tehát a főpolgármesteri tlsrt- 
ségre dorogbl Farkas Ákos székesfővá

rosi tanácsnok,
aki bírja nz illetékes tényezők legteljesebb 
bizalmát, tigy hogy Farkas Ákos főpolgár
mesteri kinevezése Sipőcz Jenő távozásával 
szinte befejezettnek tekinthető.

Egy mozi egész publikuma üldözte 
az éjszaka az újpesti 
lakásfosztogatók bandáját

At éjszaka betörők jártak Holtzinger Ferenc 
áruháztulajdonos Kispest, tíatthgáng-ulca 43. 
alatti házában. Holtzingerék távol voltak ha
zulról és a betörök

az egész lakást fe’forgallák.
Az összes ruhanemüeket, ékszereket össze
csomagolva. éppen távoztak a kerítésen keresz
tül, amikor a szomszédok figyelmesek lettek a 
zajra és kisiettek a ház elé. Három kopottru- 
hás, sapkás férfi nagy

csomagokkal, bőröndökkel megrakodva 
siettek ki a házból.

A szomszédok üldözőbe vették a betörőket és 
az üldözőkhöz csatlakozott a közeli mozi

közönsége In,
mert éppen akkor végződött az utolsó előadás. 
A Hősök-terén Adorján Rezső kispesti fiatal
emberrel találkoztak szembe a menekülő be
törők.

a fiatalember bírókra kelt velük, mire az 
egyik férfi konyhakést vett elő kabátja 

zsebéből
és le akarta szúrni az. útjában álló emberit. A 
betörök menekülés közben ,öbb csomagot el
hajították, végül sikerült egérutat nyerniük és 
dacára a nagy hajszának, elmeneküljek.

A rendőrség széleskörű nyomozást indított 
kézrekeritésükre.
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Érdekes részletek
a vasárnap megjelent 
légvédelmi rendeletben 
a nők légvédelmi szolgálatáról, a segédren- 
dörökröl, az éjszakai riadókról, a gyakorla
tokról és a gázálarcokról

Vasárnap jelent meg a „Budapest Közlöny
ben" a honvédelmi miniszter rendeleté a lég
védelmi törvény végrehajtásáról. A törvény az 
igénybevehető polgári személyeket két cso
portba osztja.

Az első csoportba azok kerülnek, akik a 
tulajdonképpeni légvédelmet ellátó kntonRi 
osztagok megfelelő kiegészítésére hivatottak. 
Ezek behívásáról, kiképzéséről és ellátásukról 
a katonai hatóságok gondoskodnak. Kiválasz
tásukat a polgári hatóságok és a Légoltalmi 
Utasítás alapján kijelölendő szervek bevonásá
val a katonaság végzi. Erre a szolgálatra főleg 
hadviselt egyéneket és olyanokat kell kiválasz
tani, akik erejüknél fogva nagyobb teljesítmé
nyekre képesek. A tanfolyamot olyan Időtájban 
kell tartani, hogy

■ kiképzés alatt álló személyek polgári 
foglalkozásukban ne legyenek gátolva, 

a kiképzés éppen ezért egyes gyakorlatokat 
kivéve a lakóhelyen történik.

A második csoportot azok a polgárok alkot
ják, akik a légoltalmi segélyosztagokba sorol
tatnak. Ezeket a személyeket

segéd- és hArlrendőrl, segéd- és házltliz- 
oltól, egészségügyi, fertőtlenítő, figyelő, 

vagy összekötő szolgálatra 
alkalmazzák. Idetartoznak a légoltalmi hivata 
lókban és a légvédelmi híradó szolgálatában 
lévő alkalmazónak is.

A rendelet pontosan megjelöli azokat a 
szempontokat is, amelyek szerint a második 
csoportba beosztottak kiválasztása történik.

Nőket egészségügyi, távbeszélő, rádió szol
gálatnál, Irodai munkálatoknál, házi lég
oltalmi szolgálatnál és szükség esetén el
takarító munkáknál lehel csak foglalkoz

tatni.
A tizennyolc éven aluliak közül azok jönnek 

először számításba, akik cserkész, vagy levente 
kiképzésben részesüllek A második csoport ki 
képzése igen rövid ideig tart,

a polgári foglalkozást alig zavarja.
Áltálában az az Intenció, hogy a kiképzés n». 
gátolja meg a polgári foglalkozást teljesítését és 

nőknél ne okozzon bajt odahaza n háztar
tásban.

Érdekes része a rendeletnek, amely arról 
szól, hogy nincs akadálya annak, hogv oly 
egyének, akik hatvanadik életévüket betöltőt 
lék már. vagy akik egyébként tekintetbe ncin 
jönnének.

Önkéntes Jelentkezés alapján, 
rátermettségüknek megfelelő beosztást kapja 
nak.

Katonai szolgálatra kötelezett egyéni csak 
egészen kivételes cselben és akkor Is külőnle 

ges feladatok megoldására lehet igénybe venni.
Azok a személyek, akik légvédelmi szolgá

latra lettek beosztva lakásváltozásukat 21 óra 
alatt kötelesek jelenteni, mert ennek elmulasz
tása kihágást Jelent.

A légvédelmi rendelet a polgárság élet- és 
vagyonbiztonságát szilárdítja meg Gyakorlati 
célja, hogy

a lakósság nagy tömegei a légitámadás ese
tén ne veszítsék el a fejükéi, hanem fegyel

mezetten viselkedjenek
és gyors, határozott fellépésükkel igyekezzenek 
elhárítani a nagyobb veszélyt.

A gyakorlatok — mint a rendelet közli — 
csak akkor lehetnek maradandó értékűek, ha 
valóságot megközelítő módon folynak le és ezt 
természetesen csak t:gy lehet elérni, ha

a városok, községek, vasutak és kikötőhe
lyek a riadók alkalmával egészben vagy 
részben sötétbe borulnak, a közlekedés 
megáll, de ngvanakkor különleges rendőri 
Intézkedések gondoskodnak a köz- és va

gyonbiztonság fokozottabb védelméről, 
nehogy a csőcselék a kedvező alkalmat kihasz
nálva fosztogasson

A légvédelmi felvilágosítás céljaira a sajtón 
kívül a rádiót, a filmet is felhasználják, sőt 
kiállításokon is szemléltetik a közönséggel a 
védekezés módjait.

A törvény 3. í óban a légvédelmi eszközök 
és berendezések létesítésének módozatát álla
pítja meg A honvédelmi miniszter szakközegei 
utján nz országos érdekek figyelembevételével 
állapítja meg a légollnlom keretében megvaló
sítandó szervezeteket, eszközöket és berendezé
seket.

A polgári kárvédelem
eszközeinek gyártásáról és forgalombahozala- 
lóról a honvédelmi miniszter az érdekelt mi
niszterekkel együtt gondoskodik,

A gársédelml eszközökkel volő ellátás az
Illető város vezetőségének. Ipartelep, vagy 

ház tulajdonosának kölck«sége.
A polgári Inkósságot gármnszkokknl és egvéb 
védelmi eszközökkel való ellátásra nem kötelezi 
» rendelet, de

mindenkinek |ogábHii áll sa|iíl költségére 
felszerelni magát a fontos védelmü eszkö

zökkel.
A honvédelmi miniszter azonban gondoskodik 
arról, hogy a megfelelő gázálarcokhoz a lakos- 
tág könnyen hottdjuthassnn és arra is fel
ügyel, hogv azok méltányos áron kerüljenek 
forgalomba.
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KÖZGAZDASÁG
Éles vita a kereskedelem 

képesítéshez kötése körül
A Vidéki Kereskedelmi Testületek Szegedi V. 

Országos Értekezlete azombaton és vasárnap 
tartja tanácskozásait az ország minden részé
bál nagy száminál Jelentkezeti delegátusok 
részvéteiével.

Az értekezletnek egyik legtöbb vitára okot 
adó pontja lesz a magyar kereskedelem ké pé
tin s he z kötélének kérdése. A képesítés hívei 
köríti n legnagyobb aglláclót fejti ki a Debre
cent Kereskedő-Társulat, amely a napokban 
nyomtatott körlevéllel árasztotta el az ország 
összes kereskedelmi érdekképviseleteit s mind 
H/oknt, akiknek véleménynyilvánítására e kér
désben számítani lehel.

A körlevél konkrét javaslata szerint 
jövőben kereskedést csak as folytathasson, 
akt S évi tanonekodáat éa 4 évi segéd! 

működést tud Igazolni
és fclsöbbiskolal végzettség esetén Is egyévi se- 
gédi gyakorlatot kellene megkívánni

A képesítés hívei kétségtelenül ngilisak, el
járnak minden olyan gyűlésre, kongresszusra, 
ahol a kérdés sróbajön. A képesítés ellenzői 
kényelmesebbek, de ha valaki végigjárja az 
országot és a helyszínen gyűjt adatot a keres
kedők Almapontjáról, kiderül, hogy

a képesítés ellenzői sokkal nagyobb szám
ban vannak.

Ezek a többi között arra is rámutatnak, 
hogy a képesítés hívei sem bizonyítványt, ha
nem csak gyakorlatot követelnek. Szerintük 
furcsa is volna, ha a bizonyítvány jelentene 
előnyt a bárhogyan Is szerzett tudással szem
ben. Meg azután össze tudná-e Írni valaki csak 
a kérdéseket Is:

mit kelj tudnia valamely aaakma jó keres
kedőjének, ml is lehetne például a vizsga

anyag?

Az ügyvédség igazán nagyon hosszú tanulás
hoz, szigorlatokhoz és Jelölti gyakorlathoz van 
kötve és ez a képesítéshez kötés mégsem oldja 
meg az ügyvédi nyomort

A képesítés hivei azzal érvelnek, hogy 
a kereakedelem nívóját akarják emelni, 

ami feltétlenül dicsérendő törekvés. A képesítés 
ellenzői arra mutatnak rá, hogy a mostani, 
nem szakképzett, uj konkurrensek éppen ki
sebb felkészültségük miatt előbb-utóbb amúgy- 
is eltűnnek a kereskedői pályáról. Ha az üzle- 
tel-nyltnl szándékozókat kényszerűik az alapos 
felkészültségre, akkor a mostani kereskedők

még erősebb éa Igy veszélyesebb konkur- 
renaeket kapnak,

mint a mostaniak.
Végül itt van a piaci árusok kérdése. A Deb

recent Kereskedő-Társulat javaslata hangsú
lyozza, hogy

csakis a nyílt üzlethelyiségek bulajdono 
aalra kéri a képesitéahez kötést, 

a piaci árusokra nem.
Ma a legkülönbözőbb cikkek: élelmiszerek, 

harisnyák és egyéb rövidáruk, méter-textiláruk, 
üveg-, porcellánáruk és más ezerféle cikk van 
felhalmozva piaci árusok bódéjában, állvá
nyain. Ha ugyanazt a cikket a piaci bódéból 
árusítja valaki — sok városban nemcsak a 
piaci órák alatt, hanem egész napon át —, nk- 
kor a képesítés hivei sem tartják szükségesnek 
a képesítéshez kötés szükségességét, az eladó 
Intelligenciájának emelését, de ha ugyanezeket 
a cikkeket kőfalak között és díszesebben be
rendezett helyiségben akarja valaki kiszol
gálni, akkor már nagyobb tudás szükséges 
hozzá? — kérdezik a képesítés ellenzői.

Melyik pártnak van igaza? — majd eldől 
Szegeden!

nem volt hajlandó tudomásul venni, azonnali 
hatályú felmondással élt. Értesülésünk szeriül 
Molnár Béla üzletét a Kossuth Lajoa-utcába 
helyezi ót. »

A sősborstesz árusításút nem érinti a drogis 
tarendelet Az eredeti gyári csomagolásban 
forgalomba hozott sósborszeszkészitmények 
árusítása tekintetében semmiféle változás nem 
történt, azok ezentúl is az eddigi módon sza
badon árusíthatók.

Szigorúan levizsgáz^ 
tátják a budapesti 
adóhlvatalnokakat
Akt kétszer bukik, azonnal elbocsátják 
állásából

A székesfőváros illetékes ügyosztályán 
rendkívül érdekes és fontos szabályrendelet
tervezet készül az adóhivatalnokokkal kap
csolatban. Honfi] Lajos adóhivatali igazgató 
kezdeményezésére évekkel ezelőtt meghono
sították az adóhivatali tisztviselők tovább
képzésre szolgáló szaktanfolyamokat. A fő
város most ugy találta, hogy ezeket a szak
tanfolyamokat

hivatalos továbbképző tanfolyamokká 
kell átszervezni

és szabályrendelet utján akarja a szakvizs
gákat állandósítani és kötelezővé tenni.

A készülő szabályrendelet szerint az adó
hivatalokba kinevezett tisztviselők

kinevezésüktől számítva legkésőbb egy 
éven beiül tartoznak szakvizsgát tenni.

Külön vizsgáznak az adószámviteli tiszt
viselők és külön vizsgát tesznek azok a 
hivatalnokok, akiket az adószedői szakon 
alkalmaznak. A szakvizsgák anyaga ismer
teti a pénzügyigazgatás tervezetét, a fő
városi törvényhatóságot, a különböző adó
kat, járulékokat, a közadók kezelését, az

A Székesfehérvári V. Kézműipari Kíállitáit 
és vásárt szeptember 5-től 13 ig tartják meg.

*
Debrecenben e hó 29 én nyílik meg a Tiszán- 

túli Ipari Vásár A vásáron a magyar gyáripar, 
kézmüvesipar és a kereskedelem igen jelentős 
számban vesz részt. A kiállítás egységes kere
tében nagyszabású gyümölcs- és baromflkiálli- 
tói, irodaracionalizálási és légvédelmi kiállítás 
is lesz.

adóhivatalok számviteli rendszerét, az adó
szedők részére pedig

külön tantárgy a közadók végrehajtása 
utján való behajtása,

az adókötelesek és adótárgyak összeírása.
A tanfolyam hallgatói kötelesek szóbeli 

vizsgát tenni egy vizsgabizottság előtt, 
amelynek elnöke a pénzügyi osztály ta
nácsnoka, azonkívül résztvesz a bizottságban 
egy kerületi elöljáró, a pénzügyigazgató, a 
főszámvevő,

az adóhivatali igazgató és egy város
atya.

A jelölt, aki megfelelt a szóbeli vizsgán, 
bizonyítványt kap,

aki megbukott, két hónap múlva újabb 
vizsgát lehel, de ba másodszor Is meg
bukik, azonnal el kell bocsátani hiva

tali állásából.

Előreláthatóan néhány hét múlva már 
beterjeszti a polgármester az adózási szem
pontból rendkívül nagyjelentőségű szabály
rendelettervezetet.

Versengés 
a tüzifaellátás 
koncessziójáért 

Hosszabb idő óla nngy versengés folyik a 
tinifacllútás koncessziójáért egyrészt az erdő
birtokosok és fukercskedők által alakított úgy
nevezett árvédelmi szerv, másrészt pedig az 
úgynevezett fu/orgo/nif H. T. között, mely 
utóbbi mögött bankénlekellségek állnak. Az 
Országot Errdétzetl Egyesület legutóbb határo- 
ratilag kimondta az eddigi árvédelmi szerv 
fenntartásának szükségességét. Az erdőbirtoko
sokból alakult bizottság is amellett döntött, 
hogy

az értékeaitéal Mérvét továbbra ia fenn kell 
tartani.

A Főforgalmi Rt. a múlt évben a bükkfán kí
vül köteles volt a gyengébb minőségű nyárfa, 
fűzfa és egyéb alncsonyabbiend fl tilzifafélék 
átvételére. Ez utóbbi fákat a piacon nem Igen 
tudta elhelyezni, ugy hogy ezekből még most 
is jelentős készlettel rendelkezik. Ha a rész
vénytársaság koncesszióját meghosszabbítanák, 
akkor nz

csak blzonyoR feltételek mellett vállalná • 
multévl kötelezettségeket.

Bármelyik llrényban történik Is végleges dön 
tés a tüzifaellátás koncessziója ügyében, a 
finanszírozó pénzintézetek az üzletben feltétle
nül szerepet kapnak.

Kinevezések a Generálinál. Érdekei kineve
zések történtek a Generáli Biztosítónál, mely
nek Vezetősége mindenekelőtt azeuielőtt tartja 
azt a szempontot, hogy n fiatal erőknek lehető
leg érvéi vénülniük kell A Generáli üzlete olyan 
nagymértékben fejlődik és terjeszkedik, hogy 
u fiataloknak ttyabb munkakört kell adni. Igaz
gatóhelyettesek lettek: Holla Vilmos, Gottlleb 
Sándor és Gönczi Sándor. Aligazgatók lettek : 
Demeter Andor, Kallói Ernő, Szálát Ernő és

I
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Változatlanul vezet
• ÖfenljsMj

Harcos, független, ellenzéki

OLVASSAl

Vaktor Ferenc. Cégvezetők lettek: János Tibor, 
Nemere Sándor és Sauer Jenő, Osztályfőnök
helyettesek lettek: Ágota! Sándor, Sommer Jó
zsef és Szenes Jenő. Igazgatósági titkár lett: 
Szapáry Béla.

♦
Ar olasz textilkontingenst 1 millió méterről 

40 millió méterre emelték fel. Tekintettel aira. 
hogy az olasz gyárak k-t év óta változatlanul 
olcsó árakkal exportálnak, nagyarányú olasz 
versennyel kell számolnunk.

*
A magyar-román kereskedelmi egyezmény 

alkalmazása körül felmerült vitás kérdések 
rendezése ügyében összehívott tárgyalásokat 
elhalasztották.

*
ügy a fővárosban, valamint a vidéken is meg

indultak a régi házak tatarozása Rövidesen 
megkezdik a kötelező tatarozás ügyének elő
készítését

♦
A Magyar Szabványügyi Intézet rendezésé

ben e hó 31-től szeptember 12-ig tartják meg 
Budapesten a nemzetközi szabványosító érte- 

' kezlctet.
♦

Az druházrendelettervezet ügyében az érdek
képviseletközi ülésen a szerzett jogok elkob
zása, valamint a fűszer és élelmiszer árusítá
sának megtiltása ellen foglaltak állást.

♦
Uj harisnyagyárat alapit Glória kft. alatt 

egy nagy tőkecsoport. A legmodernebb gépeket 
már ideszállitották Németországból. A cég 
nagyarányú belföldi és széleskörű exporttal 
fog foglalkozni.

*
Ar érdekképviseletek nagy megdöbbenéssel 

tárgyalták a napokban a főváros egyik tekinté
lyes és közkedvelt uridivotáruüzlete ellen a 
háztulajdonos részéről elkövetett sérelmet. 
Házvételből kifolyólag az uj háztulajdonos 
Molnár Béla uridivatkereskedővel szerűben, 
mert az a váratlan és nagyarányú béremelést

Titokban Budapesten járt és 
betegeket vizsgált Blumenthal 
professzorba világhírű rákkutató, 

az uj rákszérum felfedezője
Tegnap és tegnapelőtt „rangrejtve" Buda

pesten tartózkodott Blumenthal Ferdinánd, 
a világhírű orvostanár, akiről legalább tíz
ezer cikket irtuk a világsajtóban az utóbbi 
hónapokban. Blumenthal Ferdinánd ugyanis 
a rákkutatás uj szérumát találta fel, amely- 
lyel már hónapok óta a betegek egész sorát 
sikerrel gyógyította.

Blumenthal Ferdinánd, a berlini egyetem 
tanára volt és a berlini rákkutató intézetet 
vezette. Amikor a politikai változás történt, 
Blumenthalnak távoznia kellelt.

Több egyetem hvta meg tanárául, ő a 
belgrádi tanszéket választotta és ezidősze- 
rint a belgrádi rákkutató intézetnek is a ve
zetője.

Budapestre azért jött, mert itt nagyon 
sok beteget kezelitek az 6 módszere sze

rint.

Kívánsága az volt, hogy senkinek nem szabad 
tudnia ittidőzéséről. Itteni barátai tartották 
is magukat a professzor utasilásához. Való
ban arról, hogy Blumenthal Budapesten volt, 
nem szivárgott ki hir.

Végiglátogatta a betegeket, akiket az ő 
módszerével gyógyítanak és a látottakkal tel
jes mértékben meg volt elégedve.

Valamennyi beteg állapota javult

Sajnos, a betegeket a Blumenthal-féle gyógy
móddal nagyon nehéz gyógyítani, mert az 
rendkívül drága.

A kúra huszonnégy hétig tart,

illetve hatszor négy hétig. Négy hét alatt a 
beteg elhasznál négy doboz injekciót és egv 
doboz tablettát, ennek az ára 192 pengő. 
Tehát, összesen 1150 pengőbe kerül a kúra, 
az orvosi és szanatóriumi költségeken kívül.

Pénteken este budapesti barátai és kolle
gái

vacsorát rendeztek a Margitszigeten 
Blumenthal Ferdinánd tiszteletére.

A vacsorán a többi közölt Lob mag er és Ro- 
se ni hal tanárok és rajtuk kívül még tiz or
vos is megjelentek. A vacsorán Blumenthal 
Ferdinánd kijelentene, hogy ugy tartja, a 
rákkutatás területén sikerült uj utat vágnia 
•■s

nincs messze az az Idő, amikor az em
beriség legnagyobb ellenségét, n rákot 

teljesen gyógyítani lehet,

Blumenthal tanár kijelentette, hogy szíve
sen maradna tovább is Budapesten, de 
kénytelen elutazni Brüsszelbe a rákkongresz- 
szusra. Szeptember 10-ike körül isméi Bu

dapestre fog érkezni, ahol újra meglátogatja 
majd betegeit.

Érdekes, hogy a hatvannégyesztendős 
Blumenthal tanár teljesen önzetlenül dolgo
zik. Budapesti beteglátogatásaiért

egyetlen fillér honoráriumot nem foga
dott el.

Kijelentette, hogy őt immár csak a kutatás 
érdekli, pénzre nincs szüksége, hiszen mint 
egyetemi tanár és a rákkutató intézet ve
zetője, bőven megkeresi azt az összeget, 
amennyi családjának létfentartásához szük
séges.

Blumenthal tanár tegnap utazott el Buda
pestről.

Háromszáz külföldi 
fogorvos érkezeié 
vasárnap Budapestre

Szombaton befejeződött a bécsi nemzetközi 
fogorvoskongresszus, amelyen körülbelül száz 
magyar orvos vett részt. Az ő személyes pro- 
pagandójuknak köszönhető, hogy a külföldi 
fogorvosok jelentékeny része elhatározta, hogy 
mielőtt hazautazik, ellátogat Budapestre.

Autocarokon vasárnap este 300 külföldi:
svájci, francia, német, osztrák, svéd, 

görög és omcrikul
fogorvos érkezett Budapestre.

A fogorvosok egy másik csoportja a Bala
tonra utazóit és onnan jön a fővárosba. A 
Budapestre érkező fogorvos autócarokat a 
Bécsi-utI vámnál cigányzenével fogadták, majd 
dr. Glass Tibor főorvos mondott németnyelvű 
üdvözlő beszédet.

A vendégek három napot töltenek Magyar
országon. Ma, hétfőn délelőtt megtekintik a 
stoniatologiai klinikát, este pedig a Gellért- 
szálló terraszán, a magyar fogorvosokkal 
együtt banketten vesznek részt. Ilt dr. Marciit 
Gusztáv egyetemi magántanár, a Magyar Fog
orvosok Országos Egyesületének elnöke üd
vözli őket.

A vendégek Budapestről a Balatonra utaz
nak, majd megtekintik Bugacon a magyar 
puszta életét, szerdán pedig Tatára kirán
dulnak.

H"ZbérkönjveK 
llAzbérnyuirtife
Lakó nyilvántart, könyvek 

OFIRZRUÍ Azban 
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Katona Rezső dr. orvos megrázd morog-
OrBlHOiBn lepln«J?,L?1®|?LB"’8’,eiaI,8l8i“eöen8K>hosvöngjiiíKos lesz, mert nem tud pénz! Keresni, azután arzeninjoüciót nyomott magátta es a Rőhus-Kórházoa támoiygott

Vasárnapra virradó éjszaka három órakor a 
RóAus-kórház portásánál kopottas külsejű, 
támolygó férfi jelentkezett.

— Katona Rezső dr. orvos vagyok — mutat
kozott be. —- Kérem, vezessen az tnspekciós 
kolléga elé, mert megmérgeztein magam.

Alighogy ezt kimondotta, összerogyott és 
ájultan terült el. A portás ijedten telefonált 
az orvosoknak, akik injekciókkal magához té
rítették a szerencsétlen embert.

— Kolléga urak, morfium és arzéninjekció 
...— többet nem tudott mondani, újra elájult 
és vasárnap még nem is tért magához.

Katona Rezső dr. nyolc esztendővel ezelőtt 
Pécsett kapta meg az orvosi diplomát, amely- 
lyel feljött Budapestre. A szorgalmas és te
hetséges fiatalember társaságban megismerke
dett Kepes Erzsébet okleveles zenetanárnővel, 
a Fanto Müvek egyik igazgatójának leányával.

Nincs páciens...
Az orvos nagy hozományt kapott a jőjöve- 

delmü igazgató leányával és Budapesten nyi
totta meg a rendelőjét, azonban

hiába várta a pácienseket, hiába pályázta 
meg a különböző orvosi állásokat, 

nem tudott jövedelemre szert tenni.
Néhány évvel ezelőtt Kepes igazgató meg

vált a Fanto Müvektől, végkielégítésével spe
kulálni kezdett, azonban olyan szerencsétlenül, 
hogy tönkrement és ő maga is anyagi bajok 
közé került, ugy hogy

leányát és vejét nem tudta többé 
támogatni

Katona Rezső dr., mikor látta, hogy Buda
pesten nem tud exiszlenciát teremteni és meg
hallotta, hogy Apostagon néhány hónap múlva 
körorvosi állás betöltésére kerül a sor, fele
ségével együtt ideköltözött. A községben

Ingyen gyógyította a betegeket,
sőt még gyógyszereket is vásárolt a részükre 
abban a reményben, hogy majd a körorvosi 
választáskor sikerül az állást elnyernie. Meddő 
volt azonban minden fáradozása és munkája, 
a körorvosi állást mással töltötték be.

Apostagról távoznia kellett és Pest szentlő- 
rincre került. Hiába volt azonban itt is szor
galmas és hiába igyekezett, balsorsa nem 
hagyta el és végül ismét Budapestre jött, hogy 
e nagyvárosban talán mégis meg fogja találni 
az életlehetőségét.

Kilincseié?, Ügynökeié?
Sorra járta a minisztériumokat, a különböző 

közellátási intézményeket, •
folyamodványokat Irt, azonban mindenütt 

csak ígéretet kapott,
amiből azonban nem tudott megélni.

Végső elkeseredésében, amikor látta, hogy a 
fíatthyány-utca 48. számú házban lévő orvosi 
zománctábla sem segit rajta, elhatározta, 
hogy gyógyszergyáraknak fog ügynökölni, 

néhány hónap óla foglalkozott mór 
ügynök üléssel, 

de ez sem sikerült .
Felesége vigasztalgatta és igyekezett bele 

életerőt önteni. Katona doktor azonban csak 
lemondóan legyintett 

és többizben emlegette feleségének, hogy fel
hagy a céltalan küzdelemmel és öngyilkos lesz 

Pénteken azzal távozott el otthonról, hogy 
még egyszer megkísérli, hátha tud valamilyen 
üzletet lebonyolítani, de ha nem sikerül most 
sem a pénzszerzés, többet élve nem kerül a 
felesége szeme elé.

Pénteken éjszaka nem tért haza. Felesége 
kétségbeesetten várta a férjét, mikor este ki
lenc óra tájban megszólalt a lakáson lévő te
lefon. Katona dr. jelentkezett.

— Ne légy türelmetlen fiam — mondotta — 
nincs semmi baj. Holnap újra nekilátok és

pénzt szerzek minden áron, 
árért nem megyek most haza, mert kijelen
tettem neked, hogy amig pénzhez nem jutok, 
nem látsz.

— Csak jöjj haza — hívta a felesége—, no 
félj semmit, majd jóra fordul minden ...

Választ azonban nem kapott az asszony, 
Katona dr. letette a telefonkagylót.

Végzek magammalI
Szombaton délután újra megszólalt Katona 

űr. lakásán a telefon:
— Én vagyok, fiacskáin — jelentkezett is

mét nz orvos. — Sajnos, hiába kíséreltem 
meg a lehetetlent is, egyetlen fillért sem Indok 
keresni. Isten áldjon meg,

légy boldog, én végzek magammal!
— csak még egyszer gyere haza — kér

lelte nz asszony — még egyszer beszéljük meg 
a dolgokat, meglátod, találunk majd valami 
módot a segítségre.

— Nem jövök — volt a határozott válasz.

W.F.T.R. motoros 
WotomuiWM
Széni Gellérl-tér- Eskü-tér Margit- 
sxlflct (budai oldal) Óbuda - Újpest 

között.
Indulás Szent Gellért-tórről !) 10. 11, 10, 

17. 18. 19. 20 és 21 órakor.
Indulás Újpestről 8, 1', 10, 15, 10, 17, 18, 

19 éa 20 ómkor.
Egységes menetdij 30 fillér, gyermekeknek 

20 fillér.
Kiffinő olcsó közlekedés. Kellemes sttaha/izis

— Nem tudok pénzt szerezni és megölöm ma
gamat.

A következő pillanatban már le is tette a 
hallgatót az orvos, mire

a felesége ájultnn rogyott össze ■ tele
fonnál.

Azóta a szerencsétlen asszony semmit sem

Tegnap délben mentő
autó állott meg az 
ügyészség fogházának 
Koháry-utcai kapuja 
előtt. A mentöorvos és 
az ápoló besiettek a 
fogházba és pár perc 
miil-a egy börtönőrrel 
rabruhás fiatal férfit

kisértek a mentőautóhoz. A mentők útja 
!,z ügyészség fogházától a főkapitányságra 
vezetett. A rabot a főorvosi hivatalba kísér
ték, ahol felvették személyi adatait: Mol
nár Géza Elek huszonhétéves rovottmultu 
magántisztviselő volt az illető. A rendőror
vos megvizsgálta és megállapította, hogy 
ön- és közveszélyes elmebeteg, mire 

beutalták uz angyalföldi elmegyógy
intézetbe.

A jó családból származó fiatalember négv-

Vasárnap érdekes hatósági intézkedést foga
natosítottak Pestszenterzsébetcn. A városi mér
nökök szakértői véleménye alapján

elrendelték a Szabó-telepen lévő Jézus
Szí ve-templom azonnali bezárását és sür

gős renoválását.
A régi katolikus templom bezáratása össze

függésben áll az utóbbi hetekben sűrűn elő
fordult pusztító szélviharokkal. A vihar súlyo
san megrongálta a templomot. A keresztet tartó 
farészt letörte, a kereszt lezuhant és átlyukasz
totta a templom boltozatát. A tető is megron
gálódott,

sok helyen beszakadt, azonkívül a temp
lom belsejének a falain hatnlmas rések ke
letkeztek, megrepedt a mennyezet, a kórus

Megőrült a Markó-uccai 
fogházban egy elitéit rab
Mentők vitték el celláiéból a dühöngő embert aki 
megtámadta a fogházőröket

Vasárnap bezártak
a Jézus Szive templomot 
Pestszenterzsébeten, 
mert betudás fenyegette

»awnii ii i—

A főkapitányságra ment 
meghalni az öreg rendőr
Idehuz a szivem — mondotta a kapuposztnak, 
azután a szivéhez kapott és holtan esett össze

Vasárnap délben a rákoskeresztúri régi te
mető halottasházában gyászoló közönség gyü
lekezett egy ravatal körül A gyászolók közölt 
néhány rendőr is szomorkodott:

rendőrt temettek, öreg budapesti rendőrt, 
aki még halálában is rendőr akart lenni, 
a főkapitányság épületébe ment meghalni.
Harminckét esztendővel ezelőtt lépett a bu

dapesti rendőrség szolgálatába Sárdl Pál köz
rendőr. Tisztességgel, becsülettel végezte mun
káját, rövidesen sarzsit kapott, altiszt lett.

Csak egy volt a névtelen rendőrök sorából, 
de keményen állt a posztján és verekedett 
Budapest rendjéért, biztonságáért. Hosszú esz
tendőkön át a Ferencvárosban posztóit, ahol 
akkoriban még egyik-másik sikátorban köny- 
nyebben nyílt ki a bicska, vagy villant meg a 
boxer a franzsladti legények kezében. Sokáig 
szolgált a központi vásárcsarnok tájékán. Ezen 
a környéken bólébetörök, kocsifosztogatók 
garázdálkodtak és

Sárdl Pál sok bűnözőt csípett fülön, nem 
egyszer elszánt kézltusa árán. 

Följegyezték róla a hivatalos törzslapján. 
Iiogv a forradalom alatt szcmeláttára lőtte le 
a csőcselék a Lónym-ulcában egy bajlársát 
Sárdi Pál nem hagyta ott a társát, a súlyosan 
sebesült embert becipclte egy kapualjba, az
után

egy szál karddal a kezében ni kiment a fel
fegyverkezett csőcseléknek és kiemelte kö

zülük a lövöldözőket.
Izig-véiig. szivvel-lélckkel rendőr volt Sárdi 
Pál rendőr, Budapestet szolgálta <s

elele legszebb perce volt, ha Török János

hallott az uráról. Vasárnap délelőtt a rendőr
ség kopogtatott be Katona Rezső orvos laká
sába és a megjeknt rendőrségi emberektől 
tudta meg, hogy férje megmérgezte magát és 
önkívületi állapotban fekszik a flőkus-kórház 
148-as számú öngyilkos-szobájában az orvos
nyomor legújabb áldozata.

szer volt mór büntetve sikkasztás és csalás 
elmén. Legutóbb pár hónappal ezelőtt 

közokirathamhltásért ítélték el,
Szombaton délben díihöngeni kezdett, 

dörömbölt cellája ajtaján 
és a nagy zajra összeszaladtak a fegyőrök.

A dühöngő ember rátámadt a fegyőrök - 
re. Óriási erőt fejtett ki és két ember alig 
tudott vele megbirkózni. Földrcrántotta a 
börtönőröket, harapdálta, rugdalta őket és 

csak nagynehezen sikerült megfékezni.
Bevitték a fogházorvoshoz, aki megvizs
gálta és megállapította, hogy Molnár Géza 
sulyos elmebajban szenved. A fogházorvos 
utasítására jöttek ki azután a mentők és 
szállították a rendőrségre, mert az elme
gyógyintézeti beutalásokat a főkapitány
ság orvosi hivatalának rendeletére fogana
tosítják.

pillérjei is megrongálódtak és az úgyneve
zett mellvédje elvált ■ főfaltól.

Az egyházkösóg maga is megállapította, hogy 
a templom további nyitvatartása életveszéllyel 
járhat, éppen ezérl pénteki ülésükön ugy ha
tároztak, hogy

jelentést tesznek a polgármesternek éa a 
mérnöki hivatalunk, kérve a további intéz

kedést.
Ennek eredményeként
n templomot bezárták és vasárnap már 

nem Ls volt Istentisztelet.
A déli órákban összeült az egyházközség és 

elhatározták, hogy sürgősen renováltatják n 
templomot és az ahhoz szükséges összeget tár 
sadalmi utón teremtik elő.

főparancsnok, a rendőrgenerálls, megdi
csérte,

ráadásul pedig 25 éves szolgálati jubileuma al
kalmából miniszteri és főkapitányi dicséretet 
kapott.

Mikor már beleöregedett a szolgálatba, be
vonták a posztról és az ötvenhetes őrszobán 
a bejelentési ügyeket végezte. Akkoriban sokat 
járt be a főkapitányság épületébe. Tavaly ki
telt a szolgálati ideje és nyugdíjba ment. Bé
késen, csöndesen élhetett a családjával, egy 
leánya van, a vejc is rendőr. Az öreg Sárdi 
Pál azonban csak

nem tudott elszakadni a rendőrségtől, 
még mostanában is sokszor elsétált régi 

posztjára,
a vásárcsarnokhoz, ahol mindenki szerette 
és becsülte, a nyugdíjas öreg rendőr körül 
nézett, rend van-e a Nagycsarnok táján. Eljárt 
a főkapitányságra Is, elbeszélgetni régi bajtár 
sóival.

Tegnapelőtt délben is a főkapitányságon 
járt. A bejelentőinvalal kamtjában beszélgetett 
egy rendőrposzttal. Régi időkről, rendőri szol 
gálatárói beszélt az. öreg rendőr:

— Hiába, csak idehuz a szivein — mon 
Holla és abban a pillanatban a hajtársa ijed 
len latin, hogv Sárdi Púi a szivéhez kapott, az 
lilán hirtelen összeesett.

Nvombiin orvost hívlak hozzá, de már nem 
segíthetlek rnjln, meghall, syivszélhüdcs ölte

elvitte a szive, amely visszahúzta Ide a 
budapesti Scotland Yard épületébe.

A derék öreg rendőrt halottszállító autó vitte . 
c| <i főknpitánvság mellől és vasárnap temették I 
nagy részvét mellett. I

sFWIWBS
Uásár

szerda este befejeződik i
Az utolsó 3 napon ezeket az egyéb 
finom kioké és piccé ruhákat, 
mezeknek rendes ára30-40pengő 
között váltakozott, most drbonként 

12.30
Krepdesin Imprimé 
női ruhák ....................
Műselyem fulárd 
női ruhák....................

csak: 7.80 
csak: 5.80

Valódi hernyóselyem 
női ruhák.................. csak: 9.80

Kézi hímzésű kreptrikó 
kombiné ......................csak: 2.25
Ingnacirág svájci kötésű 
trikóból ......................... csak: 1.28
Krepdesín Imprimé, divatos 4 OK 
minták, métere .........csak: ■■a.U

1.90Sportkelmék, kb. 100 cm. 
széles, métere............ csak:
Mosó voál és kretonok, 
métere ......................... csak; -.<18
Ruha és pongyola műselyem, 
jól mosható anyagok, métere aUU
Oyürhetetlen vistra Imprimé, 
métere ........................csak; -.78
Strandcipő, trotőr sarokkal 
fehér, piros, kék és zöld 
színben párja .............. csak: 1.95
Női viskosa harisnya 
hibamentes párja ....
Svájci kötésű 
táncnadrágok -.78
Női fürdőtrikók 
maccó fonálból csak: 2.90
Női pullovcr éa mellények 4

csak: l,UU
-.65 
-.45

Női divatkesztyűk ....csak:
Férfi mintás zoknik
kis hibával....................csak:
Puplining rávarrott vagy 
2 külön gallérral.........csak: 3.90
lOO^/o-os tiszta selyem önkötő 
nyakkendők................ csak: 1.25

Mintákat és árjegyzéket küldünk. 
Vásár alatt a postaköltséget fe.számítjuk.



s HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, ld3A augusztus 10.

SZÍNHÁZ-MOZI
Hajszolják Bajor Gizit, 

de nem találják
A kulluszminlsztcr —r mint ismeretes —■ 

döntött a Magyar Színház kérése ügyében 
és Bajor Gizinek nem kéthetes, csak egyhe
tes vendógjáfszósl engedélyt adott. Á Ma- 
Syar Színház, amely a sanyarú Szent István 

éti programon akar segiteni azzal, hogy a 
„A néma leventéit műsorra tűzte, most 
nagy dilemma előtt áll. Egyrészt nem tikija 
még, hogy ilyen körülmények között renta- 
bilis-e a színházat augusztus 17-én meg
nyitni, másrészt pedig nem biztos, vájjon 
Bajor Gizi egyhetes vendégjáték kedvéért 
megszakitja-e nyaralását. Bajor Gizit táv
iratban és telefonon keresi egész Ausztriá
ban a Magyar Színház. Bajor ugyanis autó
túrán van és utjának csak nagyobb állomá
sait jelölte m<g előre. Bajor Gizi n távira
tokra és telefonokra még nem válaszolt éa 
így a Szent Islván-hctl Néma levente sorsa 
a legbizonytalanabb.

Itt említjük meg, hogy a bécsi nemzet
közi színházi kongresszus ügyében hétfőn a 
Fészekben ülés lesz, amelyen döntenek ar
ról, hogy kik képviseljék Bécsben a magyar 
színházi életet. Megérkezett az osztrák kul
tuszminiszter válasza, amelyet Hómon mi
niszternek ama kérésére küldött, hogy a 
kongresszus alkalmával két napot engedé
lyezzenek a magyar színházi előadások szá
mára. Az osztrák kultuszminiszter közölte, 
hogy színházi előadások céljaira csak négy 
nap áll rendelkezésükre, ebből egy napot a 
párisi opera, egyet az olasz Malin Álba tár
sulat, egyet egy hollandi és egyet a magyar 
Nemzeti Színház számára tartott fenn. A 
Néma levente bécsi előadása Igy meghiúsult.

Alpár ©itta nem jött, de 
a háztervek készen várják

Vasárnap délben hiába várták Alpár Git
tát a mátyásföldi rcp fi lőtéren. Bejelentése 
szerint a művésznőnek vasárnap kellett 
volna Pestre érkeznie, mert a Columhia- 
fllmgyár, ahol most dolgozik, csak erre a 
hétre szabadságolta. A pesti ut azért sürgős, 
mart Alpár Gitta rövidesen hozzá akar kez
deni a hatalmas dunaparti bérházának épí
téséhez. A Gellért-szóllóbdi szobájában inár 
várják azok a tervek, amelyek a margitkör- 
uti négyemeletes Alpár palota felépítéséhez 
szükségesek. Csak a jóváhagyás, a szerződés 
aláírása kell és a munka megindulhat.

Uj Igazgatót kapott
az Urania

A berlini UFA egyetlen pesti Mit-Aira 
Uránia vezetésében nagy gondot okozott 
hogy al elmúlt szezónban meghalt Kflhn Ká
roly, al Ismert és kiváló fihnember. Miután az 
ÜFA a pesti filmszínháza vezetésében is verse
nyesni szeretne nz egyre mozgalmasabb és 
ágyra nagyobbszabásn magyar film- é« mozi
iparral, sokáig válogatott, hogy alkalmas veze
tőt állítson az Uránia élére. Tegnap Berlin dön- 

nevezte ki 
tizenöt éve 

magyar filmszakmában. Sokáig 
... utóbbi évben azonban 

folvfatolt tanulmányokat. RennArd

sz,

töt! a kérdésben és Rennard Bélát 
nt Uránia igazgatójává. Rennard 
jól ismert n 
vezette gr Omniát, nz 
Berlinben ' ’ .......................z____ _______
Berlinben kiválogatta azt az anyagot, amelyet 
pesti bemutatásra alkalmasnak tart. Ezek kö- 

egy rendkívül mulatságos és bá|os Annv 
Ondra filmmel nyit ja meg stezdnját a közeli 
időben. A „Méieslietck" a címe ennek a ra
gyogó fllmjáléknak, amelyben Adcle Sandrock 
is remek szerepet kapott.

At Örvény tMilvéríllmjc: Kék dandár. A 
francin filmgyártás, amely a múlt szezon
ban Az örvény elmü filmmé! nemcsak 
Európái, de a teljesen más ízlésű Ameri
kái is meghódította és n modern filmgyár
tásban az uj rendezői elgondolást reprezen
tálja, ismét gyönyörű filmmel ajándékozta 
meg a világot. Most fejezték be Késsel vi
lághírű regényének „l‘Equipnge,'-bó| ké
szült filmet, amely a szezon legnagyobb és I 
legértékesebb alkotásának Ígérkezik. A film ] 
drámai hátterét a háború szolgáltatja. An- < 
hnk ellenére, hogy finom és halk történetet | 
kapunk, izgalmas rcpillögépbnrcok, meg
rázó tömcgjelenelek váltogatják egymást. I 
A Színészek emberi és tökéletes Játéka a 
szerelem és a hősiesség megrázó összeüt
közésében kulminál. fllin nöl főszereplője 
Annobd/o, akinek játékát már sokszor 
megcsodáltuk, mig a férfifösierepot Charles | 
Vancl, a legjobban beszélő francia színé
szek egyike, alakítja. Mint minden francia 
Ilimben, az epízodisták Itt Is a legragyo- 
góbb •alnóuekböl kerülnek ki.

A*  ördög blbltájn. A Inittshajón nngv kár- 
tyacintáknt folytatnak • pihenő ét szórakozó 
nőtliomosok. Az rgvlk űntnl utas, hl véletlenül 
keveredett a játékba és óriási összeget vesz
tett. öngyilkos nknr lenni Ekörül bonyolódik 
az tzöntfnns és érdekes történet, amelynek fő 
hftse, Edmund l.owe. a ragyogó szinést. A Rhn 
a Corvinban nagy sikert aratott.

/. eZro magyar bojfiottáít 
színigazgató

NA VÉGREI — kiált fel Őrömmel a 
gyanútlan újságolvasó, végre példát sta
tuáltak a nemfizető színigazgató ellen. Végre 
rend lesz a színházi világban, amelyről 
a nyájas publikum annyi vészhlrt, annyi 
csődöt, árverést olvasott össze az utóbbi 
Időben. Valóban, ha elolvassa a Budapesti 
Szinészszövetség dörgedelmes kommüniké
jét, amelyben Sebestyén Dezsőt, az is
mert színigazgató-dinasztia egyik tagját 
helyezi szigorú bojkott alá olymódon, hogy 
egyetlen színész sem vállalhat szerződést 
abban a színházban, amelyhez Dóriinknak 
köze van — nem is gondolhat egyebet. Mind
ez azért történt, mert Sebestyén Dezsőért 
jótállt a Szinészszövetség s miután Sebes
tyén Dezső a kommüniké szerint nem fize
tett, árverést tűztek ki a színészek ingat
lanára, a Szlnéstüdülőre.

Ezer pengő! — kis ügy! Nem valószínű, 
hogy csak emiatt tegye a torkára a kést a 
színészek hivatalos testületé egy színigaz
gatónak, akinek már jtval nagyobb anyagi 
differenciái voltak színészekkel, zenészek
kel és művészemberekkel, de aki minden 
vészen, bajon és gondokon keresztül is 
ügyesen, talpraesetten mindig megállotta 
a helyét.

a kulisszák mögött — 
... a m vetődik fel nem ágyá
tól történt itt nu/[an újságolvasó, ha

nem a gyanakodó új
ságíró előtt a kérdés. Kik és miért inszce- 
nálták ezt a váratlanul igen súlyos határo
zatot, kit ütöttek és hova akartak sújtani 
ezzel? Tudjuk, hogy az uj seprő jót söpör. 
A Szinészszövetség uj rezslmjének első ak
ciója, amely ilyen energikusan bélyegzi 
meg Sebestyén Dezsőt, talán az elmúlt re
zsim rendszere felé mutat vádoló kézzel ? 
Lehet, hogy Dódlnk csak Prügelknubeja 
egy akciónak, amely tettel bizonyltja, hogy 
a Szinészszövetség uj vezetőségének semmi 
köze sincs már a múlthoz? De beszéljen 
inkább erről Sebestyén Dezső, az első ma
gyar bojkottált színigazgató, aki azonban 
váratlanul egész u j megvilágításba 
helyezi úgy a Szinészszövetség kommüni
kéjét, mint a kommüniké által említett I 
tényeket.

MI AZ IGAZSÁG: — A kommüniké — 
enyhén szólva, megmásítja as igazságot. I

2. A peckes ember
Az események kissé már tovagördültek. 

Egy hét után már ritkán szoktak hatottak
ról megemlékezni, még ha a halott olyan 
nagy ember volt is életében, mint Sugár 
Károly. De tegyünk most Sugár Károllyal 
halálában kivételt, akivel az élet sohasem 
kivételezett. László Miklós, az ismert és 
kitűnő szinésziró, a Nemzeti Színház egyik 
szerzője, írja ezeket a megható és megdöb
bentő sorokat:

„Meghalt a Nemzeti Színház egyik legna
gyobb művésze, aki egyben Magyarország 
egyik legokosabb és legpechesebb embere 
volt. De olyan peches ember volt, hogy 
még halálában sem parcntálták el agy, 
ahogy ez nálunk közmondásosán szokásos. 
Azt mondják, mi magyarok tudunk a leg
szebben temetni. Akinek csak lehet, adunk 
díszsírhelyet és otyan gyönyörű nekroló
gokat írunk és mondunk, hogy majdnem 
érdemes ezért meghalni...

Sugár Károlynak még meghalni sem volt 
érdemes. Ez a babonásan nagy, nagy mű
művész és ember olyan pechesen halt meg, 
mint ahogyan élt s még a temetőben se 
kapott annyit, mint a kortársai kaptak. 
Az újságokban majdnem napihír lett. Azt 
mondták, hogy meghalt a Nemtetl Színház 
egyik legtehetségesebb „cpizódszinésze".

ARIZONA
a pesti éjszaka királynője

tisztelettel hívja meg tout Budapestet 
augusztus 13-án kezdődő új szezónjára

Nem felel meg a valóságnak az, hogy

Szi

Nem felel meg a valóságnak az, hogy a 
szezón elején kaptam volna ezer pengőt 
kölcsön díszletekre, hogy tnegnyiihus- 

sam a színházat, ellenben igaz az, hogy 
hatezer pengő kölcsönt vettem fel egy 
tossz szezón végén azért, hogy a Szi 
nészszövetség ellenőrzése mellett a szí- 
nészgázsikat kifizethessem. Nagyonnészgázsikat kifizethessem. Nagyon ter
mészetes, hogy ez a szintezek érdeke volt, 
tehát a Szinészszövetség jónak látta, hogy 
kezességet vállaljon érle. Ebből a 6000 pen
gőből 5700-at visszafizettem a bankház
nak, 300 pengő töke fennmaradt, amely a 
kamatokkal és költségekkel együtt közel 
ezer pengőre szaporodott föl. Mielőtt ki
tűzték volna az árverést, Sándor Zoltán 
dr.-ral, a Szinészszövetség titkárjával el
jártunk a magánbank igazgatójánál és 
ügyészénél, akik azonban nem voltak haj
landók elállni az árveréstől, miután úgy 
tudom, hogy nemcsak miattam, hanem a 
Szinészszövetség más ügyei miatt is árve
rezni akartak az üdülőben. Legtermésze
tesebb azonban, hogy ezt az ügyet én a 
legsürgősebben rendezni óhajtom, hogy 
ebből további kellemetlensége a Színész
szövetségnek ne legyen, de nem hallgatha
tom el, hogy példátlan eljárásnak tartom 
azt, hogy a Szinészszövetség nem értesí
tett engem arról, hogy egy választási ülés 
készűt, amelyen rólam és nélkülem akar
nak dönteni Ujságbót kellett értesülnöm 

Igazán nem értem, mi szükség van 
arra, hogy egy ilyen ádáz ügyben a Szinést 
Szövetség kőnyomatos utján úgy informálja 
a sajtót és a közönséget, ami nem felel meg 
a tényállásnak. Ennek dacára igyekszem a 
Színész Szövetséget sürgősen mentesíteni, 
mert természetes, hogy a szövetség nem 
szenvedhet kárt abból a körülményből, hogy 
egy színháznak szívességet óhajtott tenni.

Tehát mi az igazság? Melyik mond iga
zat, a kommüniké-e, vagy Sebestyén De
zső? Ezt azonban döntsék el egymás kö
zött, vagy a biróság előtt. Mi csak leírjuk, 
hogy SzŐgyén Tibor bankháza, amely nem 
volt hajlandó a színészek elleni árverést 
függőben tartani, kölcsöneivel kapcsolat
ban jól ismert a színházi világban. Ez ta
lán egy kis elnézésre és méltányosságra 
inthette volna a színészek hivatalos testü
letével szemben az árverező bankárt.

Még halálában sem ismerték el róla, hogy 
főszereplő volt, vezető színész és vezető 
ember, de a javából. A legnagyobbak kö
zül! Es életében-haldlában olyan meg- 
renditően igaz képviselője minden ma
gyar sorsnak, hogy szobrot kellene neki 
állítani. A sorsunkat róla lehetne meg
mintázni. Hogy ilyen peches, ilyen szeren
csétlen és ilyen tehetséges a magyar. Kérve 
kérlek, Írjál valami szépet róla, hogy ki 
volt Sugár Károly, aki hazagyalogolt Szi
bériából a Rákócti-utig, mert a Nemzeti 
Színház igazgatója azt ígérte neki, hogy: 
„kedves Sugár, ha visszajön a háborúból, 
leszerződtetem magát a Nemzetihez". És 
keresztül a hőmezőkön, Ázstán, Európán, 
ólombányákon és minden poklokon, vérző 
gyomorral, de visszajött. Egy éjszaka sá-j 
padtan, soványan, kinőtt szakállal, ron
gyosan, éhesen megérkezett egyenesen a 
Nemzeti Színház été, megvárta a reggeli 
kapunyitást és be akart menni a színház
ba. Nem akarták beengedni, azt hitték, 
hogy valami koldus. A portás megmondta 
neki, hogy már más igazgatja a Nemzetit. 
Tlienhárom esztendővel ezelőtt igy 
sélte el nekem, majd hozzátette: .
rencsém volt, mégis leszerződtettek.

És ez volt élete egyetlen szerencséje.'

me- 
de sze-

5. Sxinááxi potpari
SZEGEDRŐL JELENTIK: Iréné császár- 

nő első alakítója Márkus Emília ott táp. 
solt szombaton és vasárnap Szegeden a Bi
zánc szabadtéri előadásának nézőterén. 
Keddre a kormány több tagja és Macién- 
sen budapesti német követ, valamint a bu
dapesti diplomáciai kar számos tagja jelen
tette be magát. Gaál Franciska Bécsből 
autózott egyenesen Szegedre és ott gyönyör
ködött az első sorban azon a káprázatos cso
dálatos képen, amelyet a fogadalmi temp
lom előtt felépített bizánci palota, majd az 
egyetemi épületek lapos tetejére transzpo
nált csatajelenetek nyújtottak. A rendezés 
természetesen a külső, vizuális hatásokra 
épített, de Herczeg Ferenc klasszikus mon
danivalói sem sikkadtak el. Tárig Ferenc 
igen jó Constantin császár volt, Tőkés Anna 
Ircneje torony magasságban nőtt ki az elő
adásból. A kis rabszolgalányt, Hermát, Oltó 
Magda alakította igen sok erővel, bájjal és 
művészettel. Kiss Ferencnek ezúttal mint 
zsoldosvezérnek tapsolhattunk.

A szegedi Dóm-téren vasárnap este a 
„Bizánc" második előadását a szegedi ujság- 
irókongresszus résztvevői, a Magyar Újság
írók Egyesületének elnökével. M á r k u s 
Miksa udvari tanácsossal az élen végignéz
ték.

Gaál Franci Auszlriá- 
Gaál Franci bál jövet, utbaejtette 
a Vígszínházban a Balatont is és Föld

váron találkozott Ro- 
boz Imrével, a Vígszínház igazgatójával. 
Annyi sok filmtárgyalás után egy igaz: 
Gaál Franciskához ebben a szezónban sze
rencsénk lesz színpadon is. A darabot most 
válogat iák ki számára. Szó van egy Fodor- 
és egy Hunygdy-darabről. A Vígszínház lá
zasan keresi az uj Fedák-szerepet is, ami
vel a pestszentlőrinci magányába vonult 
színésznőt ismét reaktiválhatja.

ami a n ászt u dúsításból kima
radt — ez lehetne a cime ennek a kis 
történetnek, amely a kitűnő íróról és ku
tyájáról szól. Az iró, amikor második fele
ségével nászút  járói hazajött, élvezetes cik
keket irt a nászút örömeiről és bajairól, 
de megfeledkezett egy rendkívül kedves 
epizódról, amelyet mi pótlólag közlünk. Az 
iró első feleségével való válóperét rendkí
vül megnehezítette az, hogv közös kis
kutyájuk sorsáról nem tudtak dönteni. 
Végre is az írónál maradt a kutya, amely a 
későbbi bajok okozója lett. A kiskutya 
ugyanis egészséges állati ösztönével nem 
tudott megbarátkozni az uj asszonnyal, 
akivel a legagresszivebb közelharcot vívta 
állandóan. Az asszonyka mindig sírva pana
szolta urának a bajt: nem tud összeférni a 
kutyával, végre a kis állatot kiadták a ház
ból. Az iró azonban nem tudott a kutya 
nélkül élni, mire a békesség kedvéért az 
asszonyka utazott el egy hétre nyaralni. Az 
iró már-már vissza akarta adni első fele
ségének a kutyát, ebbe azonban az uj asz- 
szony azért nem akart belemenni, mert ak
kor a férj esetleg meglátogatná — a ku
tyát. Ebben a pillanatban még tart a ku- 
tyaháboru.fa

SZÉPSÉG - EKÖ - VIDÁMSÁG!

BOLDOGSÁG
SCHMELING-LOUrü BOXMsRKÖZÉS

A SIVATAG FSA jU“10',b
Együtt: SlMPLOftJ filmpalotában

A néger atlétacsoda 
a müvészkávéházban
Az olimpiász legnagyobb hívei és rajon

gói a színészek. Nem csoda tehát, ha foly
ton erről beszélnek és sportnyclven gondol
koznak. Az egyik színész, Várnai László, 
sietve beállít a kávéházba és odaszól a pin
cérnek:

— ffázzon egy Owcnsetf
— Mit kérem? — htlledezlk a pincér.
— Hát egy gyors feketét.

Bányai Sándor, nz ismert párisi színpadi ki
adó Pestre érkezeit és több magyar íróval kez
dett tárgyalást darabjuk párisi előadását ille
tően.

A nyári minisztertanácsok mintájára a 
színigazgatók, Földváron gyűlnek össze 
hogy megtanácskozzák azokat a feltétek
kel, amelyekkel az uj kollektív szerződése
ket a színészekkel megköthetik, hogy ki
zárják az egymást gyilkoló üzleti versenyt.

Az Erzsébetvárosi Színházban Gőzön Gyula 
szerepét Latnbár Kálmán vitte át; a kitűnő 
színéit óriási sikert aratott.

Somló István, aki szerencsésen felépült 
súlyos betegségéből, vasárnap mór darabol 
olvasott: az első szerepe László Miklós ..Az 
illnlszerlár" cimü darabjában lesz.
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Záporeső, zivatar, 
kisebb 

hőemelkedés
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap dél
ben:

Európa nyugati ré
szein fokozatosan javul 
az időjárás, KeKteuró- 
pában azonban még he
ves északkeleti szél és 
különösen a keleti Kár

pátokban bőséges esőzés uralkodik.
Az éjjeli lehűlés még mindig erős. A ta

lajmenti rétegben több helyen elérte u 10 
fok Celsiust.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 
22 fok Celsius, a tengerszintre átszámított 
légnyomás pedig 763 milliméter volt, mérsé
kelten sülyedő irányzatú.

Várható időjárás a kővetkező 2i órára: 
Mérsékelt északkeleti szél, néhány helyen, 
kivált a délutáni órákban

záporeső vagy zivatar.
A hőmérséklet kissé emelkedik, az éjjeli le
hűlés változatlanul erős marad.

Nem késik el soha
ha órAJAt nálam vásárolja. Aranyat. ezttvtJJt, 
zálogjegyet legningusabb Áron veszek.

SCHWARTZ, rflUZBUilHtörut 7.
— Cáfolják Ivády Béla lemondásának 

hírét. Vasárnap nagy érdeklődéssel beszél
tek politikai körökben arról az elterjedt hír
ről, hogy Ivády Béla lemond a Nép országos 
elnöki tisztségéről és uj emberek kerülnek 
a vezetőség élére is. Illetékes helyen cáfol
ják a hirt és azt az információt adták, hogy 
Ivády a miniszterelnök teljes bizalmát bírja 
és a NÉP elnökségében semmiféle szemé
lyi változás nem lesz.

— Ujságirókongresszus Szegeden. Márkus 
Miksa, az Újságíró Egyesület elnökének el
nök lésével ujságirókongresszus volt vasár
nap Szegeden. Az újságírók aktuális problé
mával foglalkoztak. A többi közötti Pálfy 
József polgármester is nagy beszédet tartott.

— Megtörtént nz első szerencsétlenség nz 
njláépitett Boráros-téri villamossíneken. 
Szombaton délután adták át a forgalomnak 
a fíoráros-téren az úttest közepére átépített 
villamospályát s alig egy órával ezután meg 
is történt az első villamosgázolás. Egv 6-os 
jelzésű kocsi, amely a Nyugati pályaudvar 
felé haladt, elütötte Adlcr János 70 éves ügy
nököt, aki Újpesten lakik. Az firegur a desz
kából épített ideiglenes feljárón akart a 
megállóhoz menni, miközben egv ellenkező 
irányból jövő villamoskocsi alá került, amely 
elütötte Súlyos sérülésekkel a Rókus-kór- 
házba szállították.

— Eltűnt egy volt tanár és egy dijnok. 
Az Üllői-ut 91. számú ház egyik lakója 
Mőllcr István 42 éves volt középiskolai tanár 
három nappal ezelőtt eltávozott hazulról és 
azóta nem jelentkezett. A tanár állandóan 
tudományos kérdésekkel foglalkozott, állása 
nem volt, de nem szenvedett anvagi helyze
tétől, mert volt megtakarított pénze. — Pest- 
szenterzsébetről az Akácfa-utca 48. számú 
házban lévő lakásáról eltűnt Piskey Kázmér, 
az egyik állami hivatal 52 éves dijnoka. Hoz
zátartozói ugy tudják, hogy rendkívüli mó
don elkeserítette, hogy nem nevezik ki. A 
rendőrség keresi az eltűntekéi.

— Meddig Gábor rendfírfőtanúcsoa temetése. 
Meddig Gábor dr. rendőrfötanácsosnnk a X. 
kerületi kapitányság vezetőjének tragikusan vá
ratlan elhunyta mindenütt nagy részvétet keltett 
Meddig dr. egyi'lö óta sokat beszélt ismerősei 
dőlt a halálról. Halálsejtelmei voltak, mert 
több jó barátja halt meg gyors egymásutánban. 
Arra kérte ismerőseit, ha meg falálnn halni, a 
Kerepesi temetőben temessék cl és szülei ham
sait is szállítsák oda a farkasréti temetőből. A 
halott utolsó kérését természetesen teljesítik. A 
temet 's előreláthatólag kedde lesz nagy rendőri 
pompával.

— Külföldi különklálUtások a Bécsi őszi 
Vásáron. A szeptember 6-tól 13 ig tnrtó Ilécsi 
Őszi Vásáron Drit-lndia, FruAiaország, Hollan
dia, Magyarország és Olaszország képviseltetik 
^agukat hivatalos kiilönklúllltásokkal. Ezen
kívül nz egyes szakmabeli csoportokban 18 ál 
larn termékeit mutatják be

— Francia cikk Budapestről. Andrée 
Thérive, a „Le Ttmps" munkatársa, kiváló 
francia iró, aki leg» több a Gyógyhelyi Bi
zottság meghívására Budapesten Járt, „Ma- 
iiyar diner" címmel feltűnést keltéi cikket irt 
a Revue de Parisban, Franciaország legré
gibb és legjobb irodalmi folyóiratában. Bu
dapest fürdővárost így ismerteti: az ember
nek szinte az a benvom'sa, hogy a város 
forró tó fölött épült s Budapest kiapadha
tatlan földalatti kincsei mintegy szimbólu
mot Is jelentenek: a magyarok Európa izzó 
szivében élnek, egv o’van földön, amelyből 
az őcscrő. néha visszafojtva, de örökké ifjú 
F'zzel a felszínre tör.

Czirják Antal országgyűlési képviselő: 
,,-ADuce egészséges vidéket 

bocsát rendelkezésünkre 
A besszin iában"

Pécs, aug. 0.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hétfői 

Aapló múlt heti számában foglalkozott az 
Abesszíniában megalakítandó magyar ko
lónia ügyével. Megírtuk akkor, hogy már
is többezer frontharcos munkanélküli je
lentkezett, aki kész örömmel menne Abesz- 
sziniába.

Czirják Antal országgyűlési képviselő, a 
Kisgazdapárt Tüzvonal szervezetének egyik 
vezetője intézi az abessziniai „telepítés" 
ügyét. Czirják Pécsett lakik és ott mondta 
el a Hétfői Napló munkatársának a követ
kezőket:

— Amint a Hétfői Napló már megírta, a 
belügyminisztérium három kérdést akar 
először tisztázni és csak aztán dönt a ma
gyar kolonizáció ügyében. A három tisz
tázásra szoruló kérdés a következő:

a kolonizálás maláriamentes, egészsé
ges talajon indulhat-e meg, lehetővé vá- 
lik-e annak biztosítása, hogy az Ipari 
mnnkások képesítésüknek megfelelő 
elhelyezkedést találjanak éa milyen mó
don nyer megoldást a ki- és visszauta

zás költségeinek előteremtése.

— A Rómában lefolytatott megbeszélések 
eredményeként közölhetem, hogy

a Duce hajlandó minden tekintetben

Oródy Sándor kispesti 
városatya revolveres kalandja 

a tettenért betörővel
Izgalmas revolveres betörőhajsza játszódott 

le az elmúlt éjszaka Kispesten, a Szigligeti- 
utcában.

A Szigligeti-ulchban van villája Oródy Sán 
dór ismert építőmesternek, aki nagy szerepet 
játszik Kispest társadalmi életében és tagja a 
város törvényhatósági biz iltságának is. A kör
nyéken az utóbbi időtlen sorozatos betörések 
történtek. A rendőrség erélyes nyomozást in 
ditott minden egye*  esetben a betörők kézre- 
keritésére, de ez a nyomozás eddig nem veze
tett eredményre A kispesti ház- és villatulaj
donosok elhatározták, hogy maguk is fel 
készülnek a betörők fogadtatására éa

a legtöbb háznál házőrző kutyát tartanak, 
egyes utcákban pedig saját költségükön 

éjjelőrt állítottak.
hogy nyugodtan hajthassák Alomra fejüket. 
Oródy Sándor, aki éjszakára töltött revolvert 
helyez éjjeliszekrényére, hogy védekezhessen

Eduiapd király 
találkozása umberto 
olasz trónörökössel

Salzburg, augusztus 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának lele/onjelen- 

tése.) Az angol király vasárnap délelőtt Salz
burgban megnézte uJedermann előadását, ame
lyet az ott tartózkodó Umberto olasz trónörö
kös tiszteletére rendeztek. Egyes hírek szerint 
az előadás után

az olasz trónörökös tisztelgett az angol ki
rálynál.

Nagybritannia uralkodója snlzburgi tartózko
dó sónak epizódja, hogy Hillinger nevű állítóla
gos magyar fotográfus fényképet készített Vili. 
Tdwardról, de a királyt kísérő osztrák detektí
vek a fényképezőgépet a lemezzel elkobozták.

— Gyújtogatással gyanúsítanak egy vlneet 
tért. A szekszárdi rendőrség vasárnap őrizetbe 
vett egy állásnélküli vincellért, aki ellen az a 
gyanú, hogy ő gyújtotta fel a mull hónapban 
Martin Ferenc tanyai gazdálkodó présházát és 
a közelben lakó tatai János vincellér házikó
jót, ahonnan csak utolsó pillanatban sikerült 
kimenteni Tatai feleségéi és két gyermekét. 
Az előállítóit ember tagadja a gyijtogatási vá
dat, de a bizonyítékok ellene szólnnk éi igy 
továbbra is a csendőrségen tartják.
“1_ BÚCSÚ A KRISZTINÁBAN. Vasárnap 

tartották a krisztinavárosi búcsút. Reggel 9 
órakor a plébániatemplomban Kálló Ferenc 
tábori főlelkész szentbeszédet mondott, utána 
körmenet indult, amelyen nagyszámú közön
ség vett részt. A körménél visszatérte után 
dr. Luftot Ferenc prelátus, vatikáni követsé
günk káionjogi tanácsosa stolgállatla nz ün
nepélyes főpapi szentmisét, nagv segédlettel. 
Mise alatt a krisztinavárosi énekkar adott 
elő enyházl énekeket. A templom környékén 
mézeskalácsos és egyéb sátrakat állítottak 
fel és egész nap élénken zajlott a hticsufln- 
vásár*

egészséges vidéket rendelkezésre bo
csátani

és remény van arra is, hogy a szakmunká
sok odakünn mesterségüket folytathatják. 
Rengeteg diplomás is jelentkezett nálunk, 
ezekkel azonban baj van, mert ki van 
zárva, hogy Abesszíniában megfelelő elhe
lyezkedést találjanak. A harmadik kérdés 
ilyenformán oldódik meg:

a kiutazók költségeit előlegezik és fél 
év alatt fogták részletekben levonni.

A másik félév folyamán ugyancsak levon
nak bérükből hónaponként olyan összeget, 
amelynek tartalékolása

biztosítja számukra a hazautazás lehe
tőségét.

Ha tehát csalódlak, megbetegszenek, vagy 
egyéb kényszerítő körülmény adódik, egy 
év alatt hazajöhetnek.

Amióta a Hétfői Napló megírta, hogy az 
abessziniai kolonizálás Czirják Antal nevé
vel van kapcsolatban, a képviselő Szigeti
országút 7 szám alatti lakását szinte el- 
özönli a tömeg. Nemcsak kenvérlelen ipa
rosok, tönkrement kereskedők kérik Czirják 
közbenjárását, de földjüket vesztett kisgaz
dák, parasztemberek is jelentkeznek, akik 
azt remélik, hogv odakünn meggazdagod
hatnak, aztán fafajokban újra földet vásá
rolhatnak.

nz esetleges váratlan vendégekké! szemben, az. 
elmúlt éjsznka. két óra tájban gvanns zajra 
lett figyelmes. Amint jobban figyelni kezdett, 

észrevette, hogy egy toprongyos alak ólál
kodik a villa kapuja előtt és feszegeti az 

ajtó zárát.
Az építőmester kiugrott ágyából, éjszakai öl 

lözékében az. uvarra rohant, revolverrel a ke 
z.ébcn és rákiáltott a betörőre, hogy azonnal 
adja meg magát Felszólításának ncin lett 
eredménye, az ismeretlen férfi átvetette magát 
a palánkon és mire Oródy keresésére indult, 
már

eltűnt a sötét vidéken.
A betörési kísérletről azonnal jelentést tett 

a kispesti kapitányságnak és most már foko 
zotlabb eréllyel nyomozunk n detektívek a be 
törők ulán akik éjszakánként veszélyeztetik a 
nagy pestkörnyéki vár »s lakosságának nyugal 
inát.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Hécscy Pál nvrgánkutatólrodájá 
hoz, József-körut 65. Telefon: 1 345 66.

— Halál fürdés közben. Szlavonils Mária 22 
és'es leány a lolnninegyel Mozsgó községben 
fürdés közben görcsöt kapott és elmerült A 
félméler mély vízből már csak a holttestét 
tudták pnrtrahozni.

— Baleset n caéptésnél. A szabolcsmcgyei 
Tlszadadán Nógrádi Margit 16 éves aratóleány 
a cséplőgép mellett, munka közben megcsú
szott, beleesett a cséplőgép dobjába és a gép 
Jobbkarját tőből levágta.

— A SZERELEM ÁLDOZATAI! 74 ÉVES 
AGGASTYÁN ÉS 17 ÉVES LÁNY. A Szabolcs 
megyei Kenése község melletti tanyáján fíiri 
Miklós 74 éves gazdálkodó felakasztotta ma
gát. mire rátaláltak, mar halott volt, Az öreg 
gazda Öngyilkosságának oka. hogy újra meg 
Akart nősülni, de gyermekei ellenezték házas 
ságát. — Varga Zsuzsanna 17 éves debreceni 
leány szerelmi bánatában a nyírbátori vornt 
elé vetette magát, amelynek kerekei alól hol 
tan hozták ki — Szilágyi Gábor 42 éves deb 
recenl munkás felakasztotta magát, mert a fe 
lesége elhagyta. 1 Izeszfendő*  fin talált rá apja 
holttestére és Jetiiében idegsokkot kapott, ugy 
hogy kórházba kellett szállítani

—• Roztfonylnál 3 kabinetkép 8 P Kálvin fér 5.
— Leesett a mozgó villamosról. Fekete István 

hentes 35 éves felesége, n Mester-utca és Fe
renc kőrút sarkán n kanyarban kiesett a mozgó 

| villamost ól és az úttestre zuhant Súlyos zuzó 
i dósokkal vitték a mentők kórházba.

— Ellökték az utcán - haldokolta vitték a 
kórházba. I.cx Béla 43 éves napszámost szőni 
haton éjjel a Matyi! kőrút és Kopás utca sár | 
kán egy Ismeretlen járókelő meglökte, ugv hogy 
a földre zuhant és koponyiialnpi törést szenve
dett. Haldokolva vitték n Szent János kórházba.

— Autógázolfa a Britért-téren. Vasárnap n 
Ccllérl téren n PF 1.W n» rendszámú autó cl 
Ütötte Horváth Jánost, a Piriiért szálló alkalma 
zoftjót. Súlyos Állapotban szállították kórházba

— Félórán és még azon alul kaphatók most 
nyári Idt'nvvós runk tartama alatt üzleteink 
'■rn rgves p '-r Hpöink. Dél Ka clpőker-skcdcln’i 
Rt. Rákóczi ut 6, Erzsébet kórul 28. Baross tér 
17, és vidéken minden egyes városban.

Három öngyilkost 
temettek vasárnap

Vasárnap három öngyilkost temettek a rá- 
koskereizturi temetőben. Ardó Zsignmnd ban
kárt ói a Schmidek házaspárt.

Délben 12 órakor a sasulcai bankárt, aki re
volvergolyóval oltotta ki életéi, kísérte ut“lsó 
útjára barátainak. Ismerőseinek minlcgv 300 
főnyi csoportja. Az egyházi szertartást Hevesi 
Ferenc dr főrabbi végezte Meghaló szavakkal 
búcsúztatta az öngyilkost, aki, mint mondotta, 
mégha.són lőtt önmagával.

nehogy megaláztatást kelljen elviselnie az 
emberek löt.

A család és barátok koszorúin kívül köszö
ni! küldött a bankár sírjára a Tőzsdeklub is, 
amelynek évek hosszú során át tagja volt

Schmidek Bernét fakereskedöt és feleségét, 
nkik soroksárutl lakásukon, közös elhatározás
sal. gázzal mérgezték meg mag lkat, délután 
három órakor temették. Az öreg házaspár ko
porsója mellett olt zokogott felnőtt fink, aki
től megrázó szavakban kérlek bocsánatot bú
csúlevelükben nz öngyilkosságért, de

a ház. lakót Ls könnven szemekkel álltak 
n ravatal mellett,

mert Schmldekék életükben csak jót lettek at 
emberekkel és mindenki szerette őket

Nekik is kijutott a koszorúkból és a kegye
let virágaiból.

— Nagy Lajos budapesti mérnök eltűnt 
az osztrák Alpokliun. A budapesti rendőr
ség arról értesítette a bécsi rendőrigazga- 
lóságol. hogy Nagy Lajos gépészmérnök, 
nki Budapesten a Fery Oszkár-utca 13 szám 
alatt lakik, egy turistatársasággal Ausztriá
ba utazott. Augusztus 4-én kellett volna ha
zaérkeznie, de nem tért vissza lakására. Az 
a gyanú, hogy az osztrák Alpokban halá
los szerensétlenség áldozata lett. A rendőr- 
ségség a budapesti átirat ügyében megindí
totta a nyomozást.

— Hirtelen meghalt Bécsben Lukács 
István, a Phönix igazgatója. Vasárnap este 
Becsben, az utcán hirtelen rosszul lett és 
összeseit Lukács István magynr bankár, nki 
cgyideig a Phönix igazgatója volt. A men
tők szanatóriumba szállították, de beszál
lítása után pár perccel meghalt.

Halálos baleset 
a vérmezői 
építkezésnél

A Vérmező mellett nagyarányú építkezés fo
lyik és miután itt gödrös a talaj, n város min
den részéből kőtörmeléket hoznak feltöltés cél
jából. Egv ilyen kőtörmelékkel megrakott két- 
lovns kocsi haladt nz Allila-utc.tia ál szombaton 
éjjel két órakor a Vérmező felé.

A kocsi mellett n gyeplőszárat kezében tartva 
gyalog haladt Vendelsen István kocsis. A nngy 
teherrel megrakott kocsi, az Attila utca 22-es 
számú ház előtt

a lejtőn megbillent és felborult.
Vcndciscn nem tudott már eltigranl és a több 
métermúzsa súlyú kőtörmelék maga alá te
mette.

A kocsi felborulásától a lovak megriadtak és 
eszeveszetten azáguldva lerohantuk a lejtős 

utón,
najd a lejtő aljában megtorpantak.

A közeli rcndőrőr.szcin kiásta a törmelék alól 
a szerencsétlen kocsist, azonban

nem volt már benne élet,
valósággal ngyonlajitotta a kőtörmelék.

Holttestet a boncinni intézetbe szállították, a 
szerencsétlenség ügyében pedig a rendőrség vizs
gálatot indított.

Tolok csak ott ortókes, ahol kubura van!

BsiatonfOiEfurron
ft éves kedvező részletre vdaárulhal víívczriekkel, 
villámnál ellAlotl. fct'öllöll I.Kt-'i'. Minden Igényt 
kielégít Amink a leitrdrsóbbak! Olnrl>n sérlen 
lAjékot!álét H'.dSnl.ban Andrási.*  ni !7. Tel.: 1 Í7Í M

— Házasság. Handelsmann Frigyes a Valcry 
koz.mcfikagyár képviselője és Kranier Hóidra 
vasárnap tartották esküvőjüket n dohányutcai 
templomban

— Bajtársi találkozó. A debreceni volt cs. és 
kir. 39. gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei csa
ládtagjaikkal együtt, minden hónai) második 
csütörtökén este 8 ómkor tartják bajtársi ta
lálkozójukat n Zöldfa étteremben. Krisztina tér 
9. nt nlnlt. A legközelebbi összejövetel augusz
tus 13 ón lesz.

— Halálba mulatta magát Tóth Imre 35 
éves hajdúböszörményi gazdálkodó nz aratás 
befejeztével a jó termés feletti örömében nngy 
dóridót csapott. Mi-latás közben összeesett és 
az előhívóit orvos csnk a beállóit halált kon
statálhatta. Megállapifollók, lv»gv n gazda nagy
mennyiségű bort ivott és alkoholmcrgt zésben 
hull meg.

— Hadviseltek gyűlése Penlszenferssébeten. A 
Magyar Hadviseltek Országos Gazdaságpolitikai

I Párlj 'női; postszcntrrzséhcli . ........ríja vas rnap
délelőtt értekezletet tartott, amelyen az OFB 
állni adott házhelyekből való kimozdít'*  ellen 
PltnknHak és elhatározták hogv memorandum- 
mai fordulónk a kormányhoz n sérelmes ren- 
lelke* ’’* ellen

— A Prégrl Mlntuvósáe, amelyet szeptember 
töl 13 ig tartanak meg. tizenkét csoportban 

"sebszlovákla összes esporltermei séf n-ngál an 
foglalta. A tengerentúli államok közül .Mexikó 
hivatalos expozícióval vesz részt n minfavásá- 
ron.
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A Hétfői Napló berlini sport szer kész tőségének helyszíni telefonriportjai:

QQP A magyar sport legszebb napja:
Három ragyogó bajnokság, a világ 
hódoló elismerése Magyarország felé
CsE?< 57.® mp-el megelőzött három japánta Csáh Ibolya
160 cm-rel győzött, Lőrlncz a pehelysoSyban bajnoh

4.- olimpia legmozgalmasabb napjára virradt vasárnap. Egymást kergették a: 
események és meglepetések, amelyek között

első helyen áll Csik l'erenc és Csák Ibolya kettős, ragyogó olimpiai 
győzelme és bajnoksága.

A magyar szempontból remekül sikerült nap pazar eseményeiről szóló tudósítá
saink a: alábbiakban Ilii képét adják az izgalmaknak:

AZ OLIMPIAI
TÖLGYFA-CSERJÉK SORSA

(futójában a következő eredmények voltak: 
Hornflscher német 1 p. 07 mp. niulvn tussolta 
az olasz Donátit. Palusalu észt pontozással győ
zött n török Coban ellen. Nymán svéd 15 p. 
47 mp. után dobta a finn Nyslroemöt.

A verseny állása: Két hibaponttal áll Palusalu 
észt és Hornfischer német Három hibapontja 
van a svéd Nymannak. Kiesett Coban törörk, 
Donáti olasz, Nystrocm finn.

.4: olimpiai bajnokokat páratlanul fényes 
külsőségek közölt ünnepük Berlinben. Ba
bérral koszom zva jelennek meg a Stadion 
százezer főnyi közönsége elölt, a szónak 
szoros értelmében fehérruhás leányok kísé
rik őket ezenkívül pedig egy eddig teljesen 
ismeretlen szokást vezettek be a németek: 
minden bajnoknak tölgy/aiscrjét nyújtanak 
ál. Ezt a cserjét liazavilielik, elültet hetik és 
jnórlássá nevelhetik a győzelem emlékére.

Az ötlet kitűnő. Csak az a hibája, hogy 
mindeddig elfeledkeztek nz illetékesek arról, 
hogy a pompás ajándékkal mit ke: Ijenek. 
l engő Pál, egyik olvasónk érdekes javaslatot 
dolgozott ki a kérdésben, amelynek részle
tt it magunkévá tettük és itt hozzuk nyilvá
nosságra.

Ezek szerint az olimpiai győzteseknek át
adott tŐIgyfacserjéket Budapesten, a város 
egyik szép helyén kellene

elültetni és ligetté formázni.
Ez az olimpiai liget lenne az olimpiára induló 
magyar atlétascrey mindenkori ünnepélyes 
találkozóhelye. Ili tehetnék le az olimpiai 
e:kül s idők múltán

ez a liget lein Inc n sporl-pnnllicon.
1 győztesek cserjéi, majd később fái alá 

táblát kellene fenni, amin röviden elmonda- 
r ik az olimpiai győzelem történetét. Ebben 
a zöldéül ligetben a magyar sport hőseinek 

a jövő nemzedéknek egyaránt tanulságos
örömük lehetne. Még az sem akadály, hogy 
nem minden olimpián adnak a bajnoknak 
tolgyfaeserjél. Ezt ugyan az olimpiai rendező 
bizottság kötelezővé tehetné, de ha nem is 
sikerül, a Testnevelési Tanács, mely oly für
gén tud ünnepelni a győzelmek alkalmával, 
saját költségén ültethetne minden bajnokunk 
emlékére egy-egy cserjét.

Az Ötlet egészen jó 
testelölt.

.<

reméljük, hogy

Jolidban a 
helyen

negyedik 
Állunk

Kiél, augusztus 9.
Vasárnap foh Látták nr olimpiai vitorlásverse

nyeket.
Olimpiai Jolié csoportja: 1. Hollandia 1 

•31 p. 3(1 mp. 25 pont. 2. Norvégia 1 6. .34 
09 mp. 21 pont. 3. Olaszország 1 ó. 31 p. 
mp. 23 pont. I Magyarország ló 34 p. 29 mp. 
22 pont. A verseny állása n hatodik nap után: 
1 Hollandia 111 pont. 2. Németország 13, pont. 
3 Anglia 130 pont

6.
P 
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Németország Is győzött
Berlin, augusztus 9. 

Németország válogatott vizlpölőcsapata 6:1 
(4 o arányban verte a csehszlovák válogatottat. 
A német ts.ip.it kiniinöen játszott, csatárainak 
ö*srjál  ka Idv dó volt. Schneider volt a leggól- 
képesebb csatár egyedül Öl gólt dobolt Schullze 
sóit a hatodik szerzője, mig a csehek egyet- 
Ln góljukat n németek 6:0 vezetése után 
Scliimilzk revén élték el.

Starboet bajnoki 
Németország

Kid, nug

ín tralvvö v<-r*< ’nvbc som 1 belelt tőle nz cl
» | el elvitatni

\ verseny eddigi állása: VZmeforsrdg 82
po.it. Svédország 5. pont S m R-csonort: t
' Ó ' p 27 m| 10 pont 2. I rán

< inorsz.ig 3 ó 01 p 02 mp 3. Ol.isznrsrág .3 ó
u' p 6 ni. 11 oop ti 1. í en^ia 2 ó 29 p
M mp. 12 p' t'l 2. wédor*  zí g 2 ó 33 p 48 mp.
11 pont .3 Holland í 2 ó 34 p 36 mp, 10 pont

Japán pötöban O
Ar uszóstadionban vasárnap délelölt Francia

ország vizipóló csapata 80 (5:0) arányban

győzött Japán ellen. A gólok közül Van de 
('astcele az első félidőben hármai, a második
ban kettőt, Lefevre, Jodcr és Busch egy-egy 
gólt dobott. A franciák fölénye nyomasztó 
volt.

Dagasztják a „nehezek" 
egymást

A görög római birkózóverseny során vasár
nap délelőtt n nehézsnlycsoporf negyedik fór

Középfutam s máris 
rekord a 200-as női 

mellúszásban
Berlin, augusztus

Az uszóstadionban vasárnap délelőtt a ... 
bűnök majdnem teljesen megteltek. Elsőnek a 

két középfutn- 
I. futam: 
Sőrensen 

5 mp; 3. Hölzner Németország 
4. Waablerg Holalndia 3:09 7 mp.

i Anglia, 
■ r Né- 
Hollandia 

Is-

berg Svéd 3:11.4 mp; 5. Christensen Dánia 
3:1 ti mp, 6. Csabai Japán .3 18.4 mp; 7. Schil
ler USA 3:18.5 mp.

A döntőbe
a kővetkezők jutottak: Mahata japán. Hölzner 
német, Sőrensen dán, Genenger német. Kastein 
holland, Storey angol és Vaalbery holland.

Mindkét előfutam győztese máris jobb időt 
úszott, mint az olimpiai rekord, amelyet .3 p, 
6.3 mp.-vel Dcnnis kisasszony tartott.

9.
tri-

kétszázméteres női mellúszás k.’; 
mát bonyolították le. Eredmények: 
1. Hallata Japán <3 p. 0,3.1 mp; 2. 
Dánia 3.06.6 mp; 3. Hölzner 
•3-08.8 mp. 4. "... ....... _......
5. Wollsehlcger <3:10.3 mp; 6. Gomm f. 
7. Lénk Brazília II. futam.- 1. Genenger 
metország 3:02.8 mp; 2. Kaslein 
3:09.2 mp- 3. Storey Anglia 3:09:8 inp; 4.

Az USA túlfutott
Uruguayon

Az uszóstadionban a magyar máltai vizipóló- 
mérkőzés után az IJSA vizipólócsapata mérkő
zött Uruguay vizipólócsapatával és 2:1 (0:1)
arányban győzött.

Az első félidőben Uruguay vezetett 
dobásával. A második félidőben a i 
kemény küzdelemmé vált. Ruddy 
Elkeseredett küzdelem indult meg _ 
lemért, amelynek során két amerikai és két 
uruguayi játékosnak is el kellett hagynia 
az. úszómedencét. Végül Daudenspcck meg
szerezte az USA győztes gólját.

Costro 
mérkőzés 

egyenlített, 
a győze-

Homonnai meccs közben 
az ellenfél egyik ájult játékosát kimentette a hullámsirből
Példátlan lovagias gesztussal olimpiai bajnokságot 
nyert a magyar vizipőló csapat — gaváüérlában

magyar gólok számát. 3.0. Még el sem ült a 
tapsvihar, amikor Halasy emelte az újabb gólt 
a máltai hálóba. 10:0. A nézők ekkor

a bíró éktelen fütyülésére
leltek figyelmesek. Az első 
sem tudta, hagy a nagy i

> pillanatban 
riadalomnak

senki
mi az

oka, de ez csakhamar kiderült, amikor meg
számolták a játékosokat:

tizennégy helyett csak tlzenketteu voltak a 
vízben. Helyesen: csak tizenkét játékos 
látszott ki a vízből, inig kettőnek érthetet

lenül nyomaveszetL

Nyomozás a viz alatt - életmentéssel

MAGYARORSZÁG—MALTA 12:0 (8;0)
Berlin, augusztus 9.

Az újabb olimpiai baj
nokságra törő magyar vi- 
zipólóválogalott. szeren
csés sorsolása következté
ben, vasárnap délelőtt az 
uszóstadionban, a nagy
torna egyik legkönnyebb 
ellenfelét. Múlta csapatát 
kapta A magyar váloga
tott éppen ezért tartalé

kosán állott ki a múltaink ellen a következő 
összeállításban: Kutasi — Sárkány. Homonnai, 
Molnár — Halasy, Tarics. Németh A mérkő
zés elölt az úszó haditanács azt az utasítást 
adta a játékosoknak, hogy

lehetőleg lefékezve
játszanak, mert minden energiára szükség van 
a döntő mérkőzés alkalmával, amikor való
színűen a sokkal erélyesebb németekkel szem
ben kell megvédeni a bajnoki cimet. Ez az 
utasítás nem sokai használt — a máltaiaknak. 
A félidőt ugyanis már 8:0 arányú vezetéssel 
fejezte be a magyar csapat.

Csodálatos trükkök,
a vlzlpóló minden szépsége megelevenedett a 
lizenölezerfőnyi német közönség előtt, amely 
az éles konkurrencia ellenére 
volt kénytelen ismét és ismét 
ma zni a kitűnő mugyarokat.

Még csak a 20 másodpercnél 
amikor Németh szabaddobásból __  _
első gólt. 1:0. Majd Halasy szöktette Taricsot 
s máris másodszor rezgeti a máltai háló. 2:0. 
Ezután Molnár bosszú szöktelésével Németh 
jutott jó helyzetbe s védhetetlenül érle el a 
harmadik gólt. 3:0. A magyar csapat tagjai 
szemmclláthatóan könnyedén, megerőltetés nél
kül játszottak. Ezután fordult elő — egyetlen
egyszer! —, hogy kiuszáskor máltai középcsa
tár érte cl először a labdái, némi összjáték 
után n máltaiak lövéshez Is jutottak s a nem 
nehéz labdái Kutasi biztosan fogta. Tarics sza
baddobása Homonnaihoz s tőle ismét vissza. 
I'aricsho? lepüt aki a negyedik gólt juttatja 
a sötét ellenfél hálójába. 4-0. Homonnai és Né
meth kápráztatóan szép trükkjei ejtik ámulatba 
a közönséget: Némethnck egv csavart lövése 
nagy tapsot arat s ezzel szemben is tehetetlen
nek bizonyult a máltai kapus 5:0. Ezután 
Halasy szöktette Taricsot. aki kicsnltn n ka
pust hálóin elöl és

az egész közönség hahotája 
közben ejtette be n hatodik magyar gólt 
Kissé csökken ezután nz iram és Kutasi 
alkalommal is védte a máltai csatárok lövését 
Ugv látszik. Németh kevcsclle n féltucat gólt 
s egymásután kél olyan bombát küldött az 

ellentét kapujára, hogy azok védbelcllcnül la 
túliak utat (7.-0, h.-Ot.

Szünet után az első másodpercekben Halasy 
süvítő lövését a kapus kiütötte. llalasy ismét 
•Ifogta a labdát, második lövéséi azonban a 
kapufa mentette meg a biztos góltól. A követ
kező percben azonban sem a knpufn. sem n 
máltaiak nem tudták megakadályozni, hogy 
tarics újabb bombalövésscl ne szaporítsa n

tartott a játék, 
megszerezte az

fi 0. 
kél

Hosszt! percek tellek el. amikor végre Ho- 
monn<ii Marci prüszkölve felbukott a vízből,

karjában egy áléit, fuldokló máltai játékost 
szorongatott.

Csak sejteni lehetett, hogy a viz alatt mi tőr 
lent, az tény, hogy Homonnai ezután a közön 
ség szemében ugv szerepelt, mint aki megmen
tene a máltai csatár életét.

..Sunyi" tényleg olyan gyengéden vitte n 
partra a máltait, mint anya a kisgyermekét. 

ÍA rossz nyelvek szerint viszont csak a bon 
colás tudná pontosan megállapítani, hogy mi 
történt a ..hullám,irhán".. .1 Podcstn halszélső 
partra.szúllitásánál Németh is segédkezett. A je
les máltai játékost csak percek múlva tudták 
eszméletre téríteni az orvosok. Később derült ki. 
hogy Podesta még nz előzőnapi angol-máltai 
mérkőzésen kificamította a vállát és ennek kö
vetkeztében oly nagy fájdalmakat érzett, hogy 
hirtelen fuldokolni kezdett.

Homonnai észrevette, hogy egy labda eldo
bása után a máltai elmerült a vízben, várta, 
hogy mikor bukkan fel Ismét s amikor már 
aggódni kezdett, egyszerűen ntánalmkott és 
az uszoda fenekéről hozta fel a levegőre. 

Arról szó sem lehetett, hogy folytathassa a já
tékot, igy tehát hat máltainak kellett volna hét 
magyar ellen küzdenie. A magyar csapat ekkor 
alaposan kihasználhatta volna a helyzetet, nini 
azt jelenthette volna, hogy a máltaiak busz ;jó 
Ion alul nem osszák meg a mérkőzést

A lovagiasságnak azonban egy olyan pél
dája következett most be. ami a késhegyigdiíjn következett most

amikor végre Ho- menő nemzetközi küzdelmek történetében 
példátlanul áll: a magyar c.sapat önként 
megcsonkította snjátmagát és Németh nél
kül. csupán két csatárral játszott tovább, 
í zzel a magyar csapat olimpiai bajnoksá

got nyert — H gavallériában.
Amikor a közönségnek kihirdették, hogy Németh 
János önként hagyta cl a medencét, hogy ns 
erőviszonyokat lovagláson kiegyenlítse, ez a 
példa nélkül álló sportszerű viselkedés olyan 
hátassal volt a 15.000 főnyi közönségre, hogy 
percekig zúgott a taps. Majd amikor folytatták 
a játékot, a biró Sárkányt a máltai Scottal 
együtt cluszásért néhány percre kiállította. A 
magyar csapat lefékezve is szenzációs iskola- 
l.ihkot mutatott be s Halasy egymásután lőtt 
kel góljával beállította a végeredményt. 12:0.

A mérkőzés után
Sehembrl, a máltai csapat kapitánya meg- 
hatottan mondott köszönetét Homonnai 

Máj-tonnák Podesta élete megmentéséért 
és nem győzte eléggé hangoztatni, mennyire jót 
esett neki a magyarok lovagias viselkedése.

Egyébként kijelentette, hogv a máltai csapat 
boldognak érzi magút, hogy az olimpiai bajnnk- 
letolt magyar csapattól csupán tizenkétyólos ve
reseget szenvedett.

0 : 12 !
.4 máltai pólókapus 
Sok gólnak érezte szagát. 
Szegény Málta a pólóban 
Négy évre bla—m álla magái.

Először győzött magyar 
atiéta^ő az olimpián

I'vríl atlétáink csúfos . ............. ..
az egész magyar sportvilág titkos reményévé 
váll Kádáráé Csák Ibolya, a magyar magas
ugró bajnoknő, Csák Ibolya eddigi legjobb 
eredménye Ifit cm. és így n< m hiú ábránd 
volt a belé helyezett reményünk. A vasárnap 
délutáni versenyre nz angol (Idám, a német 
Kai jen és Kaun, az amerikai Arden és Ho- 
f)frs, az. ausztráliai Carler, a kanadai Bell. 
a holland Koopmans, a francia Mkolas és 
a magyar K. Csák Ibolya és rajta kivül még 
nyolc mii atléta vett lészt. Csák Ibolyától 
nem vártunk győzelmet, csak jó helyezést. 
A kiváló tehetségű magyar atlétahölgy azon
ban megmutatta, hogy miképpen kell küz-

kudarc-sorozata után ’f”1: fogcsikorgatva is n magyar
dicsőségért és dindnlérl és mindenki legna
gyobb ám u lul ári

óriási Idcgkiizdeleni után biztosította 

az elsőséget.

A selejtezők illán egv hetes csoport ala
kult, iimelvbcn ,-i magyar bajnoknő Is bent 
'olt és igy kvalifikálta magát a döntőre. 
('sók Ibolya 138 centimétert ugrott az elő- 
döntők során s ezt oly könnyed rugékony- 
seggül sitté ál, hogy a jelenlévő atlétavezé- 
rek biztosra vették további sikerét. Végül

ts.ip.it


Buttapfot, 1936 auginzlm tO.

kazle. .„goi Odam ét „ „é,„,t K„„„ k|„. 
asszony között holtverseny alakúik mely
nek során a 162-re föltett lécet egyedül 
Csák Ibolya vitte át, de 8y '

ei ■ magasság már nem számítón be 
az eredményébe, 

elsőségét jelentette, mert semcsupán >i elsőségét jelentette, mert sem 
Odam, sem Kann nem Unton megbirkózni 
ezzel a magassággal. A női magasugrás vég- 
eredménye azek után a következő lett:

Olimpiai bajnok: K. Csák Ibolya 
Magyarország 100 cm,

3. Odam Anglia 100 cm, 3. Kaun Német
ország 160 cm. 4. Rajtén Németország 158 
cm. 5. Nikolas Franciaország 158 cm.

A maralhoni futás befutója közben folyt 
le a nöl magasugrás eredményének ünne
pélyes kihirdelése. Ragyogó izemmel és 
mosolygó arccal lépett fel a győzelmi do
bogó közepére Csák Ibolya, akinek

Múzsa Gyula atlla át az aranyérmet és

kezet csókolt neki.
A Himnuszt a magyar közönség fenhangon 
énekelte.

A magyar női atlétika történetében es 
az első olimpiai győzelem.

Csák Ibolya egyben a második atlétikai 
győzelmet szerezte meg Magyarországnak, 
az első tudvalévőén az 1930. évi párisi olim
pia alkalmával Rauer Rezső a diszkoszve
tésben szerezte meg.

Mikor Csák Ibolya kiszabadult az ünnep
ek karjaiból, a fényképészek és a moziope
ratőrök addig kérlelték, amíg ismét neki
szaladt a 150 cm-re feltett lécnek és több 
alkalommal könnyedén átsurrant fölötte. 
Közben fényképezték, sőt

még hangosfilmet is készítettek róla.
A magyar atlétavezérek alig tudtak hozzá
jutni Csák Ibolyához, hogy boldogan gra
tuláljanak a még boldogabb magyar fiatal
asszonynak.

Tébol^itő öröm: 
Lőrincz megszerzi a nap 
harmadik aranyérmét

A görög-római birkózásban versenyben 
lévő két magyar birkózónk: Lőrinc, és 
Palotás a sorsolás szerint vasárnap a késő 
esti órákban vívta meg nehéz küzdelmeit. 
Az egész nap tarló versenyt este három
negyednyolc órakor félbeszakították és fél
órás szünetet rendeltek el. Lőrincznek 
Svenson, Palotásnak pedig Johansson volt 
az ellenfele. A két svéd tudvalevőleg a világ 
legjobbjai közé tartozik és igy az össze
gyűlt több mint hatezer főnyi közönség nagy 
érdeklődéssel várta a fiatal, de kiváló tech
nikájú magyar birkózók elleni küzdelmü
ket. A szünetben általában az volt a véle
mény, hogy

Svenson győzni fog Lőrincz ellen, 
Palotásnak azonban több esélyt adtak Jo- 
hanssonnal szemben. Palotásnak különben 
is nagy szüksége lenne Johansson elleni 
győzelemre, mert ellenkező esetben ő is a 
kiesettek sorsára jut.

Lapzártakor megkezdték a Lőrincz— 
Svenson-mérkőzést.

Az első percekben Lőrincz embeyfelelti 
erővel támadott és egy alkalommal sző
nyegre készi tette nagynevű ellenfelét. A 
magyar tábor lelkes hip-hip-hurrával biz
tatja Lőrinczet, aki az első percek sikeres 
támadása után győzelmi esélyeket 
magyar közönségben.

A 4. percben Svenson hidba 
rlti Lőrlncet, aki remekül állja a 
svéd mellbelörési akcióit, irtózatos erővel 
kapja cl a svéd derekát, meglengeti a leve
gőben és tejjes erővel a szőnyegre vágja. A 
két vállra fektetés azonban nem sikerült, 
mert a macskaügyességü svéd kiugrott Lő-

táplált a

kénysze- 
bikaerős

mert a macskaugyessegu svcu Kiugrón ur . <iwiuinai 
rincz szorító karjaiból és továbbfolyt a rét- ’ rül sor.

tentő küzdelem. A 8. percben ismét a svéd 
uímad, Lőrincz ügyesen kifejti magát 
Svenson acélizmaiból, ellentámadásba 
megy ál és ettől kezdve végig fölényben 
marad. Az utolsó percekben a svéd ereje 
lankadni kezd. A magyar közönség ezt 
észreveszi és újabb biztatást küld a nagy
szerű energiával dolgozó magyar 
felé:

— Lő-rincz! Lő-rlncz! Lő-rlncz!
A. nagy mérkőzés utolsó percében 

njég a lehetetlent is megkísérelve, 
korgntva támadja Lőrinczet, aki 
azonban már a magyar tábor örömmámorá
tól iegyőzhetetlennek bizonyul és Svensont 
csak a véletlen menti meg a tussolástól. A 
bírók egyhangúlag Lőrincz győzelmét álla
pították meg és igy ezzel a nagyszerű ma
gyar légsulyu bajnok megszerezte Magyar
országnak a mai nap harmadik, ez eddi
giek során pedig a hatodik olimpiai bajnok
ságot. Ez a dicsőséges vasárnap örökemlé- 
kezetü marad a magyar sport aranykönyvé
ben, ilyen diadalt még egyetlen olimpián 
sem szereztek a magyar reprezentánsok.

A legújabb világbajnokot a gratulálok 
százai veszik körül, a magyarok pedig ösz- 
sze-visszacsókolják Lőrinczet, majd valósá 
gos diadalmenetben a vállukon viszik az öl
töző ’éhe. Közben felharsan a megafon hang
erősítője és dübö.ögve adja mindenki tud
tára:

Légsulyu olimpiai bajnok: Lőrincz 
Magyarország, 2. Svenson Svédország.
A közönség soraiban lévő magyarok ez

után elénekelték a Himnuszt. A Palotás— 
Johansson-mérkőzésre az éjféli órákban ke-

bajnok

■ svéd

Meg’eSeait a sárga veszedelem 
a futópályán is:
Japán nyer le a maratoni futást!

Berlin, augusztus 9.
A stadionban 3 óra után kezdődött meg 

az olimpiai játékok atlétikai versenyének 
klasszikus versenyszáma, a marathoni fu
tás, amelyben 56 versenyző indult. Capelle 
belga, Nova columbiai és Hirt svájci ver
senyző nem jelent meg a startnál.

A versenyzők egy kört, 350 métert a pá
lyán tettek meg, majd elhagyták a stadiont, 
az alaguton. 6 kilométer után

az argentin Zabala
vezet a portugál Dias és az angol Harper 
előtt

28 km-nél Són és Harper utólérte az ad
dig vezető Zabalát, aki a futásokozta 

kimerültség következtében elszédült és 
földrebukott,

saját erejéből felkelt és tovább futott. 32 
kilométernél azonban a versenyt feladta.

A Marathon-kapun keresztül

Érdekes részletek a 4x4D0-as 
magyar csapat bukáséréi

A magyar csapat a harmadik pályán fu
tott, Németország és USA sb.félája között. 
Az első futók kimért pólyán futottak, az 
utána kővetkezők már az első pályán fut
hattak, csak n váltás történi kijelölt helyen. 
Ribényi kezdett a magyar stafétában, de 
mór 200 méternél behozta őt nz ötödik p«i- 
Iván futó kanadai- Rtbényi a váltásnál 
utolsó volt. 7.silvay 200 méter utón behozta 
» svéd futót, aki azonban 300 méternél 
erősített és 7.sttunyt újból nz utolsó li-'yrc 
utasította vissza. Vadas nem veszített sem
mit, de nem is hozott be semmit elöfuta- 
mában. Kovács utolsóink startolt. Az első 

elsőnek a japán Són futott a pályára 
és meglehetős friss állapotbun, könnyed 
léptekkel tette meg a tiszteletkört a közön
ség nagy ünneplése közepette. A verseny 
után a győztes japán versenyzőn a fáradt
ság jelei egyáltalában nem mutatkoztak. 
Másodiknak némi távolsággal az angol 
Harper, majd 200 méterrel mögötte a ja
pán Nan, mögötte a finn Tamila futott 
célba.

Eredményt olimpiai bajnok: Sop japán 2 
ó. 29 p. 10.2 mp. 2. Harper angol 2 .6. 31 p. 
23.2 mp. 3. Nan japán 2 ó. 31 p. 42 mp. 4. 
Tamila finn 2 ó. 32 p. 45 mp. 5. Muinonen 
finn 2 ó. 33 p. 46 mp. 6. Colemnn délafrikai 
2 ó. 36 p. 17 mp. 7.Robertson Anglia 2 ó.
37 p. 02.2 mp. 8. Gibson délafrik ai2 ó.
38 p. 04 mp. 9. Tarkilainen finn 2 ó. 39 p. 
33 mp. 10. Enochson 2 ó. 43 p. 12 mp. 11. 
Kvriakides görög. 12. Khaleb francia. 13. 
Pnlem svéd. 14. Tuscbek osztrák. 15. Barth- 
let Kanada. 16. Dnval francia.

200 méteren behozott valamit svéd ellen
felén, de a svéd erősített, úgyhogy Kovács 
végeredményben nem tudott jelentősebb 
eredményt elérni vele szemben- A magyar 
csapat Ideje 3 p 18.4 mp volt, n részidők a 
következője Ribfnyi MS mp, Zstlmy M.« 
mp. Vadas W -t mp. Kovács M mp.

Olimpiai vizipftiö 
eredmények i

ANGI.IA-JVGO37.MVIA 4:0 (0:0) 
SVÉDORSZÁG—IZLAND 11:9 (7:0) 

Al’SZTRIA—SVÁJC 0:0 (3:0| 
BELGIUM-HOLLANDIA 1:1 (1:1)

HÉTFŐI NAPLÓ

Az amatőr futballisták berlini 
szereplése miatt Anglia nem 
hívja meg a profiválogatottat

A magyar amatőr válogatott csapat berlini rossz szereplése alkalmiból as 
angol futballközvélemény nem a leghizelgőbb véleménnyel van a magyar csapat 
Iráni és a diplomatikus nyilatkozatból kiérzik az a felfogás, hogy a magyar 
csapat angliai meghívásra a közeljövőben nem számíthat. Az angolok est • 
véleményüket a magyar csapat állítólagos sportszerűtlen viselkedésével magya
rázzák. Ez a felfogás csupán kifogásnak látszik, mert angliai meghívás esetén 
úgy se ez a magyar csapat szerepelne a szigetországban, hanem a profi válo

gatott.

összerugdalta a közönség az osztrák 
futballistákat: óvnak a peruiak elleni

Az osztrákok óvást nyújtottak be a Peru 
ellen botrányos körülmények között elvesz
tett mérkőzés miatt. A feldühödött közön
ség ugyanis több játékosukat összerugdosta, 
úgyhogy ezek képtelenek voltak a mérkő
zés további folyamán legjobb képességei
ket kifejteni. Az óvás feletti döntést nagy 
érdeklődéssel várják Berlinben.

Rövid olimpiai hirek
A hokkimérkőzések során Svájc 2:1 (1:0) 

arányban győzött Belgium ellen.
Csányi Zoltán a dekatlonverseny során a 

rúdugrásban a fű és a homok szélére esett 
és balbokája kibicsaklott. A gerelyvetésben 
még bicegve indult, de az 1500 méteres sík
futásban már nem vehetett részt.

Vasárnap újabb magyar csoport érkezett

Nemzetközi mérkőzés keretében 
győzelemmel debütált a szombat

helyi MÁV Haladás
SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS—FAVORIT- 

NER SC 4:2 (2:1)
Szombathely, augusztus 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Kétezer néző előtt folyt le a nagy érdek
lődéssel várt nemzetközi találkozás, amelyre a 
bácsi elsőosztályu ligacsapat két tartalékkal 
rándult le. A bécsi csapat nagy csalódást kel
tett és játékával nem adott Ízelítőt a bécsi

Meglepetések sorozata a pesti versenyeken
A szombati meglepetések vasórnap is folvta 

tódtak. Egymásután a legvadabb outsiderek 
nyerték a versenyeket. A napot nyitó nyeretlen 
kétévesek versenyében az előzőleg eladóver 
senybeu futott Aszfaltbetyár vert meg jó két 
éveseket. A CínArotahdijban a két év óta ered
ménytelenül futkosó Raisonneur nyert végre 
rövid distancián s örvendeztette meg híveit 
fantasztikus szóló- és befutókvótával. A Dunai 
handicap-ben az aránylag reális esélyű Derűs 
győzött, mig a nap főversenyét Domino nyerte 
az erősen favorizált Borúra derű ellen, amelv 
már nyerője volt e versenynek, de nem állt 
haza. Részletes eredmények a következők:

I, NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE. 1. 
Aszfaltbetyár (6) Gutái. 2. Babuskám (l’/s) Ró
zsa. 3. Ereszd el (3) Schejbal F. m ; Cavaliero 
(2%) Csapiár, Fék (12) Teltschik, Cimbora (3) 
Klimscha, Alamund (12) Vrábel. 1 hossz, nyak- 
lu-ssz. 10:100, 13. 12, 13. Befutó: 10 290.

n. CINKOTAIDIJ. 1. Raisonneur (8) Balog. 
2. Rózsám II. (A) Teltschik. 8. Formás (0) Vrá
bel. F. m.: Prímás (3) Esch, In petto (154) Gu
tái, Ciro (12) Csuta, Thank you (12) Klimscha, 
Amanda (5) Weissbach, Bácska (5) Szentgyör- 
gvi, Boss (0) Schejbal. Fejhossz, fejhossz. 
10:456. 118. 20, 34 Befutó: 10:5459.

HL DUNAI HANDICAP. 1. Derűs (4) Schej- 
bnl. 2. Nowhere (4) Klimscha. 3. Mérgespnszta 
(6) Rózsa. F, m.: Mulass (12) Balog, Pádon (8) 
Esch, Bagó (10) Szentgyörgyi. Fiola (6) Készt 
helyi, Recamier (12) Bihari, Bitang (1)4) Gosi 
tonvi. Crataegua (fi) Csuta, Bon-Pás (öl Esch T. 
I % hossz, 5/4 hossz. 10:56. 20, 23, 24. Befutó: 
10:824

IV. VÁLASZTMÁNYI-DÍJ. t. Domino (2H) 
Gutal. 2 Borúra derű (7:10) Teltschik. 3. Rang 
(10) Balog. F. tn.t Cyrano (8) Schejbal, Nicole 
(0) Klimscha, Csatártó (10) Esch, Napotl (6) 
F.sch Gy Feihosst, 3% hőset. 10:39, 13, 18, 20. 
Befutó: 10:84.

V. HANDICAP. 1. Páni (2) Esch T. 2. Mályva 
(8) Alt. 3 Végzet (41 Bihari. F m.: Széltoló 
(4) Berta, Svlva (12) Klimscha TI.. Raktér (12) 
Nerhaft. Kopo (6) Fetting A., Róró II. (6) Si
mics. Lea (12) Horák. Indlana (2) Gosztonvi. 
Col Santo (10) Csömöri. Feihnssz, % hossz. 
10-27. 17. 52. 21. Befutó: 10-950.

VT. ELADOK HANDfCAPJA. 1. Alléira (fl) 
Wolbert. 2 I (manóvá («) Rózsa. 3. Ounslmndn
(2) Csömöri F. m : Swcethenrt (fi) tökös. 
Csórd*  (214) Klimscha. Csókos Júlia (5) Csuta. 
Matador (8) F.sch T., Nemere (fi) Klimscha II. 
1 hossz, nvakhossz. 10:103. 23. 21. H Befutó: 
10:530

VII. HANDICAP. 1. Sok (fi) Rózsa 2 Bájos 
(4) Bihari 3. Alvajáró (fl) Szentgvőrgvi. F. m.: 
Szepes (2Mi Bnlog. Búbos (12) Selfncr, Hozo

haza. Az atléták közül Somló, Gerő és lg- 
lói. Hétfőn indul Várszegi és Kovács, ked
den pedig mintegy ötvenfőnyi magyar vet*  
senyzficsoport száll vonatra.

SZEGÉNY YUSA
Lehetetlen, hogy a japánt
A méreg most el ne fussa,
Mert Csik nyerte meg a versenyt, 
Holott ez a Yusa jussa.

CSIK UTÁN CSAK
A Csik Feri diadala
Könnyet csalt a Csák szemébe, 
Mikor a hirt meghallotta, 
Nagyot ugrott örömébe.

első klasszisból. A Haladás győzelme ellenéra 
nem mutatott jó játékot ét ha nem erősít egyet 
pontokon, a nemzeti bajnokságban nem fogja 
megállani a helyét.

A SZSE vasárnap országos vidéki atlétikai 
versenyt rendezett, amelyen • zalaegerszegi 
Farkas 3 m 48 cm-rel rúdugrásban uj kerü
leti rekordot állított fel.

mány II. (12) Schwadl, Napfelkelte (6) Gutal. 
Adamas (2) Weissbach, Formás (fi) Vrábel. Re- 
gulus (4) Klimscha, Timoleon (10) Csömöri, 
Bálozó (10) Simics, Pozör (12) Klimscha IL 
Fejhossz, ’/« hossz. 10:27, 49, 23, 39. Befutó: 
815.

Bécsi eredmények
A kottingbruntn Handicap volt a bécsi nap 

főversenye, amelyet Bonaparte nyert meg 
Fityula és Helios előtt Részletes eredmények a 
következők:

I. Amatörverseny. 1. Pcrhaps Fráuiera 
Zechner).

IL Gutensfeiner banditán: 1. Vlndobuna 
(2%) Holler 2. Valentin (5) Vasas. 3. Bengalí
(3) Szabó L. II., F. m.: Csák chiek, Souvenier. 
Sibiria, Pherenike 10:26, 13, 17, 12.

III. Maldenr. dér. Zweigjührigen. 1. Medardw 
(4:10). F. m. Ibiachim ben Alischah, Roi de 
Romé. 10:15.

IV. Knttlngbrunner handicap. I. Bonaparte 
(p) Szoknia!. 2. Fityula (5) Németh. 8. Halion
(4) Húrban. F. m.; Karolinger, Fttndus, Parsa, 
First Start, Grey hope, San Martino. 10:21, 10,

V. Trletlng Prels: 1. Napnyugta (12) Tusa,
2. Feirefiz (214) Takács, fm Pasuianiterin, 
Robin Hood, Kaiscrjflger, Why nőt. 10:81, 29, 
16.

VI. Prels vöm Wechsel: j. Gavallér (MO? 
Blazsek. 2. Trihua (2) Hujber. Fm, Tftada, 
Goodnight. 10:15, 13, 15.
Dósai és Relne Herodhü (6b T^”(3)h*NergaÍ 

(2) Szabó. Lt. Fm. Baranya. Slva, Salambo, 
Atta Santorh, Bonn Filia, Aranyláz, Gránát, 
Castor, Orkán. 10:31, 30, 34, 37, 17.

Ai

A gróf Sennyey Géza emlékvemeny lese a 
csütörtöki ügetőversenyek főeseménve At 
1650 pengővel díjazott versenyre pénteken a 
következő hnt ügetőt nevezték:

Bolond 2500 m Steinltz
Jonny 2500 m ?
lanka 2500 m Zwilljnger
Törisfönök 2.500 m Fiivó
Usaorás 2500 m Fmer
Jonny J. F. 2600 m Marék
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fVr.U-t, n i’llrtg sárgaarcn vltifejedelmét 
detronizálta n magyar Csíki

f A magyar közönség milliói figyeltek pat
tanóiig letziHl izgalomban a berlini úszó- 
stadlon felé. Csikért aggódott mindenki 
— eserencsére nem hiába.

i
U. CLARK. at amerikai dekatton-atléta, a 

második helyet harcolta ki a csillagos lo
bogónak.

I DRÁMA A STADIONBAN! Mnrrls. a de- 
katlan-király, amikor elképesztő rekord
dal megnyerte Amerikának a dckatlon- 

bafnokságot, ájulton zuhant a fűre. Le
takarták ... a nagy sztár végzett a jele
néssel, a tömeg már uj hősért őrjöng.

5 .4s olimpiai szent tűz fáklyás küldönce 
(irünauban is meggyujtotta a sport oltá
rának áldozati kandeláberét. 

fi Útban a világbajnokság felé .4 magyar 
vizipőlócsapat vígan megy a stadionba.

7 Kézilabdacsapatunk „tanulmányútra'' 
ment a Polizei stadionba. Németország 
oktatta őket két tucat gól meggyőző ereié
vel. 4 tanuld*  sikerült: Amerikát elintézték.
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(A Srrtúil tudósítás folytatása az 1. oldalról)

Budap&st tombol a győzelem 
hírére, megállnak a villamosok, 

tízezrek az utcán
Csjk váratlan győzelme hihetetlen örömet 

és mámoros lelkesedést váltott ki nemcsak 
a milliós magyar fővárosból, de az egész 
ország sportszerető közönségéből. Szerkesz
tőségünk valamennyi telefonján másodper
cenként jelentkeztek az érdeklődőknek a 
százai, mert senkisem hitte el, hogy igaz ez 
a hir. Nem is csoda, hogy a kétkedés erőt 
vett a tömegeken, hiszen néhány nappal 
ezelőtt több világlapban olvashattuk, hogy 
a nagy favorit,

Yusa „szerényen" nyilatkozatot adott, 
amely szerint magát tippelte legyőzhe
tetlen világbajnoknak s utána két honfi
társa: Aray és Taguchi fog következni.

’A valószínű negyedik az amerikai Fick lesz, 
de ha meglepetés történik, akkor a magyar 
Csik esetleg a negyedik helyet is elérheti, 
feltéve, ha bekerül a döntőbe. De még Yusa 
fenhéjázó nyilatkozatánál is rosszabb ha
tást váltott ki az egyik vasárnapi napilap
ban megjelent színes riportban egy kis epi
zód, amely szerint e legutóbbi uszóolimpián

nagy csalódást keltett sprinterünk, aki je
lenleg, fontos tisztet töltött be az úszók mel
lett, a szombati középdöntők során igy biz
tatta Csik Ferit:

— Csik, vigyázz, mert mint a legjobb 
negyedik esetleg bekerülhetsz a dön

tőbe ...
Csik megfogadta az „aggódó" tanácsot 

vigyázott, bekerült és olimpiai bajnok lett' 
Erre az „esetlegességre" a kiváló uszóvezér 
nem számított...

A győzelem híre futótűzként terjedt el a 
magyar fővárosban. A nagy lapok kiadó
hivatalai előtt

tízezres tömegek verődtek Össze és hi
hetetlen mámorban ünnepelték Csik 
világbajnokságát. A körutakon több al
kalommal szünetelt a villamosforgalom, 

mert a tömegek hömpölygése lehetetlenné 
tette a normális közlekedést. Ismeretlen 
emberek egymás nyakába borultak és lel
kesen ünnepelték a legklaszikusabb ma
gyar olimpiai győzelmet.

Ausztria. Mindegyik csoport más-más szeren 
kezdi a versenyt.

A magyarok első versenyazáma a mflsza- 
hadgyakorlat lesz, 

után*  következik a lólengés, győrit, korlát, 
nyújtó és a lóugrás.

Hétfőn csak az előirt gyakorlatokat mutatják 
be, kivéve a lóugrást, amelyben estére már ki
hirdetik az eredményt, tehát ebben a számban 
eldől a világbajnokság sorsa.

A bíráskodás rendszere a tornában • követ
kező:

Négy versenybíró értékel; a saját nemzetbeli 
biró értékelése nem számit. Amennyiben a négy 
pontozóblró között nincsen a versenyző saját 
nemzetbeli bírája, akkor egy bírót kisorsolnak 
a négy közül és annak értékelése nem számit. 
A pontértékelés középarányosa adja meg a 
versenyző pontszámát. Három magyar biró 
van: Sós Géza a gyűrűn, Dückstein Zoltán a 
korláton és Schmidt Gyula a szabadgyakorla
tokon.

A magyar tornászok jól érzik magukat és 
bizakodással néznek a versenyek elé.

Csodás világrekordot futott 
az USA 4x100-on!

A 4X100 méteres stafétafutfts döntőjénekeredménye:
Olimpiai bajnok: USA 80.8 mp. Világre-kord! 2. Olaarorsz-ág 41.1 mp. 8. Német
ország 41.2 mp. 4. Argentína 42.2 mp. 5. Kanada 42.7 mp.

A 4X100 méteres stafétafutás döntőjében Owens, az amerikai staféta első 
tagja, már sokkal a többi versenyző előtt váltott, mintaszerű váltás után a 
többi amerikai előnye növekedett. Németország és Hollandia erős küzdelmet 
folytattak, mely küzdelemben a holland staféta egyik tagja a botol elvesztette, 
amelyért diszkvalifikálták.

Tőrben nem csalódtunk - egyelőre
Bay, Bartha és Dunay győzelmesen halad előra

Csik nyilatkozik a Hétfői Naplónak:

Két kilót fogyott 57 másodperc alatt!
Közvetlenül a verseny után a Hétfői Napló 

munkatársának alkalma volt Csik Ferenccel 
beszélgetést folytatni.

— A verseng előtt — mondotta a legújabb 
magyar világbajonk munkatársunknak — a 
japánok olyan jóknak Ígérkeztek, hogy csak 
legtitkosabb álmomban mertem orra gon
dolni, hogy a versenyt esetleg én nyerem 
meg. Mindenesetre nem csüggedtem, hanem 
reménykedtem ,hogy győzni is lehet Csak 
a harmadik helyre számitoltam s nagyon 
boldog vagyok, hogy sikerült az elsőséget 
megszereznem. Hetvenöt méternél, amikor 
lélegzetvételre kidobtam egy pillanatra a 
fejemet a vízből, hallottam a magyar huj- 
huj-hajrát s ez újabb erőt kölcsönzött ne
kem arra, hogy saját magamat múljam felül. 
Kilencven méternél már éreztem, hogy én 
fonok győzni.

Ezután Csik Ferenc mosolyogva mesélte 
el az utolsó hetek készülődéseinek részleteit. 
Mosolvogva mondota, hogy pénteken, amikor 
hazafelé ballagott társaival az uszóstadion- 
ból, árnulva gondolt vissza a japánok 67.8 és 
57.4 mp-es tréningeredményeire és elmesélte 
társainak, hogy mit kérdezett nagynénje Bu
dapesten édesanyjától. Nagynénje ugyanis 
hallotta a rádióból, hogy a németek minden 
győztesnek tölgyfacsemetét adnak.

— Hova fogjuk ültetni a Ferkóét? — 
kérdezte a nagynéni Csik édesanyjától.
Mikor aztán látta a japán úszókat és a 

jó tréningeredményeket, megírta egy leve
lezőlapon édesanyjának, hogyg nem kell 
már gondolkozni azon, hogy hová fogjuk 
ültetni a tölgyfát.

Csik Ferencet egyebekben lemérték ugy

verseny előtt, mint verseny után és ekkor 
kiderült, hogy

a verseny izgalmai és erőkifejtése kö
vetkeztében Csik pontosan két kilót fo

gyott
Csik győzelmét egyebekben a berlini 

olimpia egyik legnagyobb eseményének 
tartja az egész külföld sportközvéleménge. 
Csik abszolút biztosan győzött, még a ja
pán uszóvezér, Abe is őt hozta az első 
helyre. A ggratulálók ezrei annyira össze
szorongatták Csik kezét, hogy a jobb kis- 
ujján lévő hegedő sebhely ismét vérezni 
kezdett, úgyhogy be kellett fáslizni Csik sé
rült ujját.

Zsúfolt autóbuszon 
zötyögőtt Csik a tréningre

A magyar úszók között a győzelmet kö
vető ünnepi vacsora alatt sok szó esett ar
ról is. hogy a japánok luxusautókon jártak 
az olimpiai faluból a tréningekre, nehogy az 
autóbusz összerázza őket. Bárány István 
dr, a magyar csapat uszókapitánya már 
eleve kijelentette, hogy nem versenyző az, 
akit egy félórás autóbusz-ut összeráz. Csik 
ilyen módon nemcsak a tréningekre, de még 
az előfutamokra is hatvanszemélyes, zsúfolt 
autóbusszal érkezett a stadionba és csak 
vasárnap, a nagy döntőre vitték ki privát 
gépkocsin. Az egyik uszóvezér tréfásan oda
szólt a sofőrnek:

— Százhúsz kilométeres tempóban ha
ladjunk, hogy Csik megszokja a gyorsasá
got!

Berlin, augusztus 9.
A párbajtőr egyéni ver

seny selejtező mérkőzé
seit vasárnap délelőtt 
vívták nyolc csoportban. 
Minden csoportból öt 
versenyző jutott • selej
tező második forduló
jába, amelyet hétfőn dél
előtt vívnak. A magyar 
vívók:

Bay, Bariba, Dunay, mindhárman tovább
jutottak.

Az első csoportban vívott Bay. Győzött de 
Beaumon Anglia ellen 3:2, Boissonnault Ka
nada ellen 3:0, Abdin Egyiptom ellen 3:2, van 
lloorn Hollandia ellen 3:2, Marinescu román 
llen 3:1 arányban, kikapott a lengyel Kantor

tól 3:2 s az argenti Wlllamil ellen 3:2 arány
ban.

Dunay a második csoportban vívott Győzött 
a lengyel Franc ellen 3:2, az osztrák Hanlsch 
ellen 3:1, ■ svéd Dyrssen ellen 3:2 arányban; 
veszített 3:1-re a brazil Valiin és 8:1 re a görög 
Zalosostas ellen, döntetlenül mérkőzött 3:3-ra 
a dán Chrlstlansennel.

Bartha a negyedik csapatban vívott. Győzött 
3:0-ra a romón Prager de Dőlései ellen, 3:2-re 
a kanadai Dalton ellen, 3:2-re ar olasz Fogna 
ellen, 3:1-re az osztrák Fischer ellen, 3:2-re az 
angol Campbell-Gray ellen, veszített 8:2-re a 
csehszlovák Kunt, 3:1-re a belga Stasse, 3:l-rc 
a portugál Eca Leal ellen.

A selejtező második fordulójában negyvenen 
indulnak négy csoportban, minden csoportból 
öten mennek tovább a 20-as elődöntőbe.

A BABONA-OLIMPIÁN
Wykoff az első helyezett — Hoff elmondja, 
hogy miért ugrott frakkban és cdtnderben

Esszéit 1 kőitek az amerikaiak: 
a 4x400-as stafétát Anglia nyerte

Berlin, augusztus 8-
A versenyzők legna

gyobb része babonás.
Torranee amulettet 

hord a nyakán. (Molt 
nem hozott neki szeren

csét.) Owens verseny előtt nem pucolja ki a 
cipőjét. Még amerikai por van rajta. A svéd 
Andersonn mindig jobblábbal ugrik ki az ágy
ból. Willi Schröder, a német diszkoszbajnok 
háromszor megsimogatja • diszkoszt dobás 
előtt.

Persze alig akad versenyző, akinek na lenne 
valamilyen amulettje, talizmánja. Valameny- 
nyien tombolnak az örömtől, ha kéményseprő
vel találkoznak. De

a legbabonásabb olimpiai versenyző az 
amerikai Wykoff.

Mint Ismeretes, a futók kis ásóval ásnak 
startlyukat maguknak. A stadion szertárában 
mindenkinek adtak ásót, de Wgko/f nem kért 
ö magával hozta art az ásót, amelyet nyolc év
vel ezelőtt, Amsterdamban kapott és amelyet 
azóta száznál több versenyre vitt magával. A 
kopott ásó szerencsét hozott neki.

Amikor a magyar kolónia megtudta, hogy 
Wyko/f milyen babonás, megmondták neki, 
hogy az egyik magyar céllövő privát életben 
kéményseprő. Mondanunk sem kell, hogy az 
amerikai futó megnézte Tölgyesy versenyét

Beszélni is akart vele, de nem jutott hozzi, 
mert Bobertson, a fötréner érte küldött. Éa 

nincs az az amerikai atléta, aki ne követné 
szempillantás alatt a mindenható Lawsoa 

Rnbertson parancsát
A régiek közül, akik most nem mint verseny

zők, hanem mint tudósítók vesznek részt az 
olimpián.

Charles Hoff, a világhírt! rúdugró a leg- 
babonáaabb.

Állandóan két kavicsot tart a zsebében már 
évek óta.

— Mit szól a rúdugráshoz? — kérdezzük C 
norvégtől, aki először ugrott a ▼llágon négy 
méteren felüli magasságot.

Válasz helyett előveszi lapját, amelynek ma
gyar fordítósa .Szabad nép." Nos, Hoff a „Sza*  
bad nép'1 két hét előtti számában megjósolta a 
rúdugrás pontos helyezési sorrendjét. Csak a 
magasságban tévedett. Többet várt

Hoff elmondja, hogy akaratán kívül lett 
profi, mert az amerikai túrával becsapták.

Ezért volt kénytelen frakkban és cilinder
ben ugrani a newyorki varietében, 

különben nem tudott volna hazautazni Mór*  
véglába.

— De az újságírás jobb, mint a varietéi —< 
mondja és gyors tempóban ütni kezdi írógépe 
billentyűit.

F—•

Berlin, aug. 0.
A stadionba IdtkSsbea mcfidrkcwH Boris bolgár király la. A .taMta-gyBrtrsek tta- 

nrpláse után sor kerüli a 4X400 méteres statítatutás ddntdjére, amelyben Anglia 
gyözlht az USA, Németország és Kanada stafétája elíitl.

Az első váltásnál Kanada vezetett USA, Németország, Anglia és Svédország elült. 
000 méternél az angol Itampllng elment a német versenyző mellett, a második vál
tásnál Anglia vezetett USA. Kanada és Németország előli- O Brlen és Llmon Jhsze- 
tllkllzlilt » az amerikai tovább tartotta második helyét, a német Volgf kihasználja az 
alkalmat és a harmadik helyre nyomult fel. Rollert., az angol .tatét. harmadik tagja 
eladáson futóit és a negyedik angol futónak: Brownak már előnnyel adta át a botot 
az amerikai l'ltseh és a német Harbig előli. A kanadai I.oarlng 1 méter távolságra kö
vette őket, a német futói azonban nem tud la már befogni.

Eredmény: olimpiai bajnok: Anglia 3 p. 00 mp, 2. USA 3 p. fi 
.zúg 3 p. 11.8 uip, 4. Kanada 3 p. 11-8 mp, 5. Svédország 3 p. 13 mp, 0. Magyarország 

3 p. 14.8 mp.

EZ AZTÁN OLIMPIAI REKORD!
Nurml hét kérdésünkre részletesen válaszolt!

Újabb Idegtzgalmak sorozata kezdődik! 

8o!íat8aniil éles 
IxoBiSciirren^iában startnál 
a magyar tornászcsapat!

között, akik közöl bármelyik megnyerhetné 
a világbajnokságot,

ami szintén azt mutatja, hogy a pillanatnyi 
hangulat és nagyrészt a szerencse dönti el a 
verseny sorsát.

A tornászverseny hat részből áll. Hat egyéni 
és cgv csapatbajnoki olimpiai dijat adnak ki 
Miiszabadgyakorlal, nyújtó, korlát, gyűrű, ló 
ugrás és lólengés a hat versenyszám. A ver
senyzőket két csoportba oszlottá k. Az Ál cső- 
port m >r reggel 7 órakor megkérdi a versenyt. 
Ebbe n csoportba jutott Magvarország. Finn 
ország, VSA. Japán, Jugoszlávia, Bulgária és

Berlin, augusztus 9.
Hítfőn reggel megkez

dődik az olimpiai tor- 
nászversenv Tizennégy
nemzet tornásza
fog küzdeni. Ilyen erős 
mezőny nemzetközi mér
kőzésen még sohasem ta
lálkozott. Az érdeklődés 
is szokatlanul élénk, amit

Is bizonyít, hogy jngyot már pénteken som 
lehetett kapni a tornászversenyekre.

Tizenöt olyan versenyző van a 112 tornász

A Hétfői Napló berlini tudósítója a múlt 
héten megírta, hogyan sikerült Nurmitól egy 
és negyedkérdésre válasz kapni. Ugylátszlk 
azóta megszelídült, mert nyolc kérdésünk közül 
hétre szenzóciósan részletes választ adott. Az 
olimpiai faluban kerestük fel Salmlnen tre
nírozott, Nurml nézte Sőt nemcsak nézte, ha 
nem fotografálta is. Alkonyodon és Nurml egy 
századmAsodpercea idővel fotografálta a 10.000 
méteres futás olimpiai bajnokát.

— Csak mint szenvedélyes amatőr fotogra- 
fái, Nurmi ur? — adtuk fel az első kérdést.

_ Nem. Fényképen lehet legjobban látni, 
hogy jó-e, vagy rossz a láb- és kézmozdulat.

— Szóval ez a folografálás a tréninghez tar
tozik.

— Igen.
— Igaz, hogy ön a kilenc aranyérmet, ame

lyeket az olimpiászokon nyert, állandóan zse
bében hordja?

__ Ugyan kérem! Sohasem volt a zsebemben 
egy sem. Olvastam ezt a lehetetlenséget éa mo
solyogtam rajta. Tény az, hogy valóban kilenc 
olimpiai aranyérmem van, de nem a zsebem
ben, hanem odahaza, a vltrlnemhem Minden
esetre boldog vagyok, hogy a kilenc olimpiai 
győzelem nem merült feledésbe éa hogy múl
tamra való tekintettel a németek díszvendég
nek hívtak meg (Igy mondjál leh bln beson- 
lere F.hrengnsl).

 Ai olimpiai prognózisok szerint a finnek

összesen négy futószámban nyernek arany
érmet. ön is igy gondolja?

— Sportban nem lehet jósolni. Egy por
szem Is közbejöhet. A Irénlngeredményekkel 
és az eddigi versenyeredményekkel nagyon 
megvagyok elégedve. De minden szerepel ját
szik egy hosszutávfulónál. Aa eső, a nap, 
minden.

— Feltűnt mindenkinek, hogy a finn futók 
nem a salakon, hanem a füvön szaladnak, a 
salakpálya mellett. Miért?

Nurmi ugy tesz, mintha nem hallotta volna 
a kérdést.

— Hogy tetszik a berlini olimpia?
Csodás. Már odahaza hallottam, hogy 

építészetileg és rendezésileg szenzációs lesz. 
De ez mór túlzás, amit a németek csináltak. 
Egy atlétéoak szüksége van a spártai egysze
rűségre. Elpuhul Ilyen kényelemben.

— Ha megkapták oolna az 19éí)-es olimpia 
rendezését, nem igy csinálták volna?

Elmosolyodik:
— De azért Igy.
Salmlnen ér oda hozzánk. Nurmi leteszi 

szürke zakóját és kék baszk sapkájót, vala
mint a fotografálógópct a földre és miután el- 
búcsúzott tőlünk, futni kozd vagy ötven métert. 
Amikor visszajön, erélyesen mondja az olim
piai bajnoknak:

— Ig.v tagod csinálni. Megértetted?
F. G.

Megérhettek M MrMBIl a német Ipar remeire'. Képviselő
B A ü E K TIBOR
VI., Izuhelln-u. OS. T.i ZOO-1S
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A legragyogóbb magyar gySzelem hőse: 
Csik Ferenc!

.SpSI Lenkey Magda
van a vízből - 

kiesett a döntőből
► , Berlin, augusztus 9.

A hÜvfij, ősziét időjárás után vasárnapra visz- 
•miért a nyár « délután tűzd napkban kezdőd 
tek injg az tiszrtverscnyck. Zsúfoltak voltak a 
tribünök, mintegy

20.000 rníber nézte végig a versenyeket.
A férünk nagyrésze ingujjra vetkőzött a’ nagy 
meleg miatt.

Csik már korán kiment aa ussőstndlonba
és néhány hosszt úszott bemclcgitőül, félbárom 
után azonban kíparáncsolták nr úszókat a me- 
dcncíből és kifeszitrtték a gumiköteleket.

Három óra öt perckor kezdődött
a 1(10 méteres gyornustás ,

első kköépfutaina. Lenkei Magda at egyet számii 
pályát Jtfífíta a nftnet Arénát mellett. A harma
dik pályán a japán Kojima. a negyediken a hol
land Mnslenbrpek, ar ötödiken a brazíliai, a ha
todikon a kanadai, a hetediken a holland Wag
ner s a nyolcadikon az amerikai Rauils úszott

TUSSI
Betört Palotás hídja a germán áriás 
borzalmas erejű nyomása alatt

A nagyközépsuly ötödik 
fordulójában, vasárnap 
délelőtt, olasz biró veze
tésével mérkőzött Palo
tát a német Schiveikcrt- 
tel A Drutschland Hallé
ban csaknem telt ház 
volt Gyenge Palotás biz 
tatás hangzott a nézőté
ren. ami csaknem elve
szett a lelkesedő német 
mellett.

A start elsőre sikerült és a német Arénát ál
lott az élre. Az első 10 méternél Lenkei már 
második volt, de már itt befogta a holland 
Wagner és az nmerikai Rauils. A fél pályán

Lenkei as utolsóelőtti pályára esett vissza, 
csak a japán Kojima volt mögötte. ’ Elsőnek a 
német Arénát fordult, közvetlen nyomában a 
holland Mnstenbrnek és Wagner, majd Ramls.

Lenkei itt thár több mint egy testhostzal ma
radt Arcnál mögiltt. Az utolsó 30 méteren erős 
küzdelem volt, Mastcnbrock erősített és 75 mé
ternél az élre állt. Nast.cnbroek a német Areridt 
elölt fólméterrel ért célba. A harmadik hely, az 
utolsó métereken dőlt el Raudt javárá. Az idő
mérők előbb a holland Wagnert hozták harma
dik helyre, később azonban helyesbítették a*  
eredményt

Lenkei utolsónak úszott be a célba, 
még a japán Kofima is megelőzte. Mintegy két 
testhossznl maradt a győztes mögött és igy ki
esett a döntőből.

Berlin, aug. 9. .Wdr másfél perc múlva földón volt Sehmel- 
kerti Palotás nagyon gyúrta; a német közön
ség biztatása természetesen nem maradt el és 
Schmeikert felállt. Palotát nem engedte ki, 
Igaz, hogy ő sem tudott fogást kapni a né
meten. Az 5. percben felállította a küzdőket 
a birő. A 6. perc negyvenötödik másodpercé
ben szőnyegen kívül került földre Schiveikert, 
akinek

arca vérzett
és ezért a vérzés csillapítóiéra 20 mp-es síü-

közönség biztatása pelei tartottak. Palotát nagy hévvel küzdőit, 
n 9. percben a birő Intett Schweikoctnek, hogy

többet dolgozzék. Tiz perc eltelte után két 
bíró döntetlent, egy Palotás fölényt jelzett 
Sorsoltak tehát és Schuieikert ment a földre. 
A német elfcküdt s igy Palotát ismételt ki 
emelési kísérletei sikertelenek maradlak. Eb
ben a három percben Palotás nem mutatott 
semmit, igy a 13. percben helycsere követke
zett. Schuieikert nagyon belefeküdt a küzde
lembe, de Palotái ereje ellentúllt. A 14. perc
ben mégis Igen veszélyes helyzetből szabadult 
híddal, fölül is került, de a fogást kiengedte 
s igy megint Palotást küldte a biró alul. A 
szőnyegen Schuieikert többet kezdeményezett, 
de a parterben felültöltött három perc neki 
sem hozott eredményt. A 16. percben feliilli 
tóttá őket a biró. Hatalmas német buzdítás 
hangzott el. Fogáskeresés után 16 p 20 mp- 
ben

Seb w el kert szál tója földrevltte Palotást, 
akinek hídja egyidejg tartott, de azután be
törött s igy Schuieikert a 16 p 50 mp-ben tus- 
tolta Palotást.

Lehűli a lepel a magyar 
atlétika megdöbbentően 
nagy berlini kudarcáról

Szenzációs fe’elet százezrek kérdésére i 
miért következett be a gyászos csata
vesztés — kik felelősek érte

A magyar atlétika testében példátlanul súlyos katasztrófa söpört végig. Nagyhangú 
szólamok után hatalmas atlétagárdát vittek Berlinbe s ezek a válogatott legények, 

mintha vészes kór tizedelte volna őket, 
ar egész ország közönségének riadt felhördülésétől kisérve, csúfosan megbuktak a nemzetek 
nagy versenyén.

A nagy szerencsétlenségek pánikja vihar zott végig Budapesten és az ország többi he
lyein. Mi történt? — kérdezték a sportemberek tanácstalan meghökkenéssel.

Négy héttel ezelőtt a Hétfői Napló hasábjain már feleletet is adtunk erre az — atlétikai 
házbeomlásra. László Lajos, a magyar atlétika kiemelkedő szakértője az olimpiával kapcso
latban nyilatkozott a varható esélyekről.

A Hétfői Napló hasábjain szinte prófétai előrelátással vázolta fel a magyar atlétákra 
váró sötét helyzetet.

Alig van példa hasonlóan frappáns vázlatra! Pedig akkor még Kovács, Szabó és a többiek' 
nevétől volt hangos a sportfórum... ma? Túlvagyunk a nagy megpróbáltatáson s most már 
arra adunk feleletet, amit tízezrek, az egész ország sportközönsége kérdez:

miért következett be a gyászos csatavesztés — kik felelősek érte?
Ismét László Lajost szólaltatjuk meg, aki eseményszerű nyilatkozatában a Hétfői Napló 

nagy nyilvánossága előtt rántja le a leplet a magyar atlétika fekete fátyollal drapériázott 
halottas házának titkairól. íme, a szakértő súlyos diagnózisa:

— A Hétfői Napló julius 13-i számában 
előre megmondodtam .hogy a magyar atlé
tika rossz és gyenge előkészítése miatt nem 
ulkalmas arra, hogy méltóan képviselje a 
magyar szineket Berlinben. Megmondottam, 
hogy csak statiszta-szerep vár az atlé
tákra és semmi esélyük sincs a nagy kon
kurenciában. Legfeljebb Kovács és Szabó 
szereplésének adhatunk valamicske esélyt. 
Ez volt a helyzet akkor, amikor a szövetség 
hibájából telekiirtölték az országot, hogy 
sok az esélyes atlétánk. Érthetetlennek tar
tottuk, hogy a sulydobókal, a diszkoszvető
ket, Holtait, Bodosit és a többieket odalök
ték a nemzetközi piac gyújtópontjába, ho
lott rájuk kiábrándító szerep várt csupán. 
Mint láttuk: már a selejtezőkben elvéreztek.

A magyar atlétika gavallérosnu gondos
kodott arról, hogy Berlinben legyen ki
ket elverni és köznevetség tárgyává, 
operett-figurákká tette a hatalmas ma

gyar atlétagárdát.
— Megmondtam, hogy ha már oly sok, 

feleslegesen sok atlétát küldenek ki, akkor 
az esélytelen öregek helyeit fiatal verseny
zőket állítsanak a porondra, akik a tanulási 
lehetőségek mellett eredményesség tekinte
tében sem maradtak volna el a kiküldöttek 
mellett. Hiszen Cserna is megugrottá volna 
a 185 cin.-t, mint Bodosi és Aradi is futott 
volna 1:58-at.

— Akkor nem akartam ünneprontó lenni 
és kedvét szegni a sok lelkes versenyzőnek. 
Nem hallgathattam azért el az igazat és igy 
csak odavetölegesen állítottam, hogy

nagy baj lesz.
Még el sem kezdődött az olimpia, amikor 
a stafétatagok már maradandó „példát" ál
lítottak az utókornak s a MÁSz vezérkará
nak statisztálása mellett

összevesztek a nagy nyilvánosság előtt 
és csúnya vádakat hajigáltak egymás 

fejéhez.
Sajnos, szó szerint bekövetkezett a négy 
héttel előbb megjósolt kudarc. Nem utólag 
kritizálunk tehát és nem utólag mutatunk 
rá a bajokra, amelyekre már tiz esztendeje 
állandóan és hiába figyelmeztettünk. És 
pedig elsősorban arra, hogy

a MASz jelenlegi vezérkara nem alkal
mas a magyar atlétika vezetésére!

Üres kifogás az, hogy kicsiny az ország, 
nincs elegendő anyag miből válogatni. A 
birkózóknak, az úszóknak, a vilióknak sem 
nagyobb ez az ország, mégis sikerük van 
De meg Hollandia és Finnország is ékes 
példa; mindkettő kisebb nálunk s a sport
ban mégis döntő súlyúk van.

A MASz ezzel a szinte botrányosan rossz 
szerepléssel

teljesen megbénította as atlétika fejlő
dési lehetőségéi

Az atlétikára czekutőn senki sem lesz ki
váncsi, sőt el fogja veszíteni még azt a 200 
embert is, aki nz 1914-es tízezres közön
ségből megmaradt az atlétika barátjának.

A görög római birkozóverseny során vasár*  
nap délelőtt még a további mérkőzések voltak: 
Léysuly (V. forduló); Brendcl német pontozás
sal győzött u svéd Svenson ellen. A finn Pert- 
tűnél pontozással győzött a román Tojar el
len. Ebben a súlycsoportban már tisztázták a 
3—6. helyezettek személyét, akik a köveiké- 
zők: 3 Brendel német, 4. Pertunen finn, 5, 
Tojar román, 6. Sikk észt.

Kőzépsuly (V. forduló): A svéd Johannaton 
tussal győzött a finn Kokkinen ellen.

Kisnehézsuly (V. forduló): A lelt Bietags 
pontozással győzött az észt Neo ellen. A svéd 
Cadier tussal győzött a német Zeelenbinder el
len A verseny állása az V. forduló után: Bie
tags lelt egy hibapont, Cadier svéd 2 hiba
pont. Kiesett. Neo észt és Zeelenbinder német. 
Ebben a súlycsoportban 3. az észt Neo, 4. a 
német Zeelenbinder lett.

A görög—római blrkózóverseny állása az 
ötödik forduló után:

Johansson svéd 2 hibapont, Schweikert né
met 3 hibapont, Palotái magystr négy hibapont.

A magyar atlétika döbbenetes szedánja 

sohsem következett volna be, ha az elő
munkálatokat szakemberek végzik. Ha a 
MASz elejét tudta volna venni annak az un
dorító klubháboruságnak, amelyért kizáróan 
ő felelős. Amikor a szövetséget diktátorok 
vezetik és élet-halál felett rendelkeznek, ak
kor nem történhet meg az, hogy a diktáto
rok néni érnek rá az atlétikával is fog
lalkozni, mert a munkásságuk javarészét 
inkább a nemzetközi szövetségben gyako
rolják. Ha viszont ezen a helyzeten isme- 
retten okok miatt nem akarnak változtatni, 
akkor

engedjenek a helyi ügyekbe másokat Is 
beleszólni.

Különben az eredmény nem lehet más, 
mint ami bekövetkezett: csúfos bukás. A 
MASz-ban elaggott, a privát életben egyéb
ként kifogástalan, becsülettel megöregedett, 
de az atlétikához egyáltalában nem értő 
urak ülnek Olyan emberek viselnek tiszt
ségeket, akik kevés túlzással még azt sem 
tudják, hogy a diszkoszt dobják-e vagy 
futják. A kiküldendők kiválasztásakor egy 
cédulán jegyzik, hogy hány ember szerepel 
a MAC-ból és hány a BBTE-ből. Ilyen kö
rülmények közölt be kellett következni a 
torz bukásnak, nmely jóidőre eltemette a 
magyar atlétikát.

— Ezen a romhalmazon csak egy segíti 
Ha nem állnak útjába, még megmenthető 
a teljes zülléstől. S a recept?

Frissítsék fel a MASz-t olyan emberek
kel, akik a meglévő szakemberekkel 

kiegészítve
és nem a régi jogok alapján karosszékben 
szunyókálva fogják ezt a szövetséget tovább
vezetni.

Eddig a szakértő megállapításai. Lesz-e 
foganalja, vagy sem ... ez már az atlétika 
sorskérdése, amelyért ugyannzok a felelősek, 
akik a berlini gyásznapokat rendezték meg 
az itthoni milliók s a külföldi kárőrvendők 
„szórakoztatására".
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