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Magyarok borzalmas katasztrófája 
a meredek Grossglockner-úton

Három ujahb olimpiai győzelemmel
Magyarország harmadik lelt a nemzetek hatalmas csatájában
Diadalt arattak a viztDölűzűlnk. gvűzott a magyar kard 
Kanos kezdően es OKievei szerzett babért Harangi is

Minden mámor közölt a legrészegi- több a dicsőség mámora. Kábit és tüzes indulatokat kavar, pillanatok alatt repít a hideg józanságból a forró önkívületbe. Szombaton
ez a kis ország és fővárosa két hét 
alatt immár másodszor részegcdhe- 
tett meg sportolóinak világraszóló 

dicsőségétől.
Az elmúlt vasárnap háromszor szaladt fel az olimpiai árbóc tetejére a magyar zászló, szombaton megismétlődött a páratlan bravúr: a vizipóló csapat, Kabos Endre kardja és Harangi diadalmas ökle miatt ismét három győzelem fenséges szimbólumaként repkedett a magyar zászló az élen és hangzott a Himnusz imája Berlinben. A kéthetes világtornának csodálatos befejezése volt ez az utolsó „három a magyar igazság!" Feledhetetlen tobzódással ünnepelt az ország és a főváros a három ujahb ma

Az uszótörténelem 
legragyogóbb csatájában lett 
világbajnok a pólőcsapatunk

. a félidőnek. A gólarány fokozása n szik
A pénteki döntetlen (j|án míg hevesebbé telte az összecsapást. Sí 

magyar—német vizipóló- rcncs^nhre ekkor a belgák is megtalálták mmagyar—német vizipóló- 
mérkőzés után példátla
nul izgalmas félnap kö
vetkezett Érthető ez, ha 
ludjuk, hogy az olimpiai 
bajnokságot most mór 
csak a gólarány dönthet
te el. Ez pillanatnyilag a 
németekre nézve volt ked

vezőbb és a magvar csapat csak ugv vihette 
diadalra színeinket, ha a franciákkal vívott 
küzdelemben gól nélkül tudja befejezni a mér
kőzést. Gólaránvszmilással telt el még az éjjel 
is. Ezenkívül a vezérkar szinte pattanásig re
szült izgalomban állította össze a követendő 
haditervei. Pokoli izgalomban lelt el az ejje . 
maid az egész szombat délelőtt. Csak délután 
került sor a nagv torna drámai fináléjának e- 
futására. Zsúfolásig megtelt az uszősladion. 
Hitler vezetésével a legtöbb német birodalmi 
miniszter és előkelőség megjelent a dtszpa- 
holyban, ahol & magyarok közül vitéz Kozma 
Miklós belügyminiszter. Kelemen Kornél dr. fts 
az OTT egész vezérkara is hclyetfoglalt. Az 
idő felmelegedett, a nap kisütött, a 
rát azonban az egyenlítő tropikus hőfokánál 
magasabbra hevítette az a foltott izgalom, 
amely a jelenlévők mindegyikét szinte önkivIl
idbe sodorta.

A német közönség hallatlan erővel biz
tatta a vízbe szálló német legénységet a 

belgák ellen.
Et a biztatás nem szállt hiába, mert «
csapat tudósának maximumát dobta a látókba.
Schneider valósággal vlzltilánná nőtt s a leg
jobb embere volt a német csaaptnak. Egymás
n»án érték el a gólokat, már 3X)-ra vezetett a
német csapat a belgák ellen, amlkoT vége volt

gyar győzelemnek. Kipirult arcok, csillogó, könnyes szemek, artikulátlan hangok kakofónikus zajában is pazar egység nyilatkozott meg:
ötvenkét nemzet gigantikus sport
csatájában sikerült a kis Magyar
országnak a legnagyobbakat meg
előzni, Németország és Amerika 
után a harmadik helyet elfoglalni.

Példátlan teljesítmény ez, példátlan volt a győzelmi ünnep idehaza is. Hősöket tisztelünk az olimpiai győzőkben és propagandistákat, akik ennek a kis nemzetnek felbecsülhetetlen értékű reklámot csináltak szerte az öt világrész csodálkozó és elismerő polgárai előtt. Hálatelt szívvel köszönik meg az itthoniak a kiküldött gárda vitéz és dicsőséges fegyvertényét az irtózatos nemzetközi konkurenciában. Huj, huj, hajrá!A nagy nap izgalmas eseményeiről az alábbi színes riportjaink számolnak be:

a iviiuuncn. <» _________ SZÜUCt
után még hevesebbé telte az összecsapást. Sze
rencsénkre ekkor a belgák is megtalálták ma
gukat és Blitz pompás akciójával gól juttattak 
a német hálóba. A belga védelem a gól után 
csodákul müveit, de azért nem tudta megaka
dályozni az ujahb német gólt. Persze ez is ke
vés volt és

■ német közönség a tehetetlenségtől szinte 
könnyezve látta, hogy Hitler kancellár fel
emelkedik a helyéről és mérkőzés közben 

kimegy a stadionból.
Mintha a sors végzése lelt volna, a kancellár 

távozásának pillanatától kezdve a német csa
pat összecsuklott és mór csak kíméletlen játék
kal tudott tovább szerepelni. A végeredmény 
tehát 41 és most mór minden szem a soron 
következő nagy mérkőzés hőseit vizsgálta. Mit 
tudnak a magyarok a franciákkal szemben. 
ez volt a nagv kérdés.

Hat óra előtt néhány perccel állott starthoz 
a döntőre a leRtndás magyar vlilpdlót.ap.f, 
hogy ulabb világbainok.aggal megvédje a 
régit Arra ar l.-pnlomra é. /Mrflrt.épre. '•melll 

a mlrkOtflt mepcISlle kitérte, a: epO: 
olimpiai Ibttkok alatt epl/kllen egytter >rm 
volt példa. A magyar JSléko.ok l’Pl"'11 "X"' 
gálámmal vonullak a medence ..élére Amikor 
a .érüli Németh irmo. alakja megjeleni fel- 
viharion n lmj-hiij-lm/rd. A hangok KlSnl bír- 
kóláin voll ex. meri nyomában csaknem

■ 1 ég.engé. erejével dübörgőn végig 
a német kitten,ép bl.lalá.. a IraneUk Jelé. 
Kőiben n ..ámok emberei kisiÁmilollák. hogy 
■ mamai c.apal hlltn.an nyeri a tornál, ha 
négy gólt jultat a franciák hálójába é. egyel 
,em kap. Ennél nehezebb leimtől alig lm hdrull 
még rnnminr e.npmra! Delnhtzpe M. M 
sípjele siakllolla meg a nagv fesillllségel. 
Kc.dddlkl Németh éri el elősrör a labdái, ez

Hazaihoz röppen, onnan llalasy, majd BozsiI 
kezére perdül s a francia kapu felé úszó 
Brandy az. átadást a védők feje fölött akadály
talanul dobja a hálóba. 1:0. Tombolás s a fel
hők mögül kibújó nap aranytól csillogó gló
riája ünnepli az első gólt. Csak a német kö
zönség marad fagyos nyugalommal csendben. 
Drámai pillanatok következnek s a sérült 
Németh, mint egy

eleven felkiáltójel
nyúlik ki a vízből, egészen derékig, aztán len
dül a karja, amely ujahb védhetetlen góllal 
eredményes. 2.0. Erős a küzdelem, sok a dolga 
a belga biró sípjának, de az. izgalom inkább 
n franciákon vesz erőt, mig a magyarok a két
gólos vezetéssel valóságos bróininjckcióhoz 
jutnak. Most leleplezés következik. Halasy 
labdája Németh elé esik és a két kétségbeesett 
francia védő már csak a nadrágját tudja Ké
meiknek elkapni.

A lélekjelenlét legmagasabb Iskolája tárul 
most a stadion tízezrei elé. Németh 
ahelyett, hogy nyilvánvalóan tenné a durva 
faultot, biztosra megy, kibújik a nadrág
jából, amely a két francia kezében marad 
és a meglepetéstől kővé dermedt kapus 
mellett védhetetlenül vágja be at újabb 

gólt. 3:0.
Könnyek szaladnak a magyarok szemébe, 
ölelkeznek s most már csak az utolsó megváltó 
gólra várnak. Némelhnek uj nadrágot kell ke
ríteni, mert a régi, mint egy tépett zászló, 
foszlányokban kókkad a bús francia védők 
kezében. Pokoli izgalomban folyik a játék 
tovább, valóságos vizibirkózás ez, amiben a 
francia durvaság érvényesül. De nem sokáig, 
mert az utolsó pillanatokban Brandy lábbal 
Némethhez tudja rugdosni a labdát, aki körül 
hiába pörög két francia is, szorongatott hely
zetében is beküldi az újabb gólt. 4.0. Ezzel 
hát a magyar csapat elvégezte volna a felada
tát, most már csak tartani kell az eredményt. 
Mintha o sötét végzet telepedne a magyarokra: 
Németh szabálytalanságot követ el s ezért ki
küldik a vízből.

Hatan hét ellen a döntő pillanatban!
Csaknem lehetetlen gól nélkül megúszni az 
ilyen szituációt. Ezt a lehetetlenséget kísérelte 

Katbos kardja verhetetlen
A szombati nap másik 

nagy eseménye a kardví
vás egyéni bajnokságáért 
folytatott gyilkos küzde
lem volt. Délután három 
óra és a Deutschlandhalle 
kupolacsarnokában már 
lalpalattnyi hely sincs 
üresen: kezdődnek a dön
tő mérkőzések. A ma

gyar kard húrom kiválóságn került a döntőbe: 
Kabos. Halcsányi és Gerevich. Azután ott van 
az olaszok három félelmetes vívója: Gaudini, 
Plnlon, Marzi, továbbá a lengyel Sobik, a torna 
nagy meglepetése, az osztrák Losert és a 
belga Neuckert.

Kilenc vívó, valamennyi félelmetes penve- 
müvész.

őket flgvell most mindenki, viszont a kilenc 
vívót néni az ezerfejü közönség, hanem a: öt- 
fejü zsűri érdekli leglobban. De sok függ ettől 
nz öttagú vésztörvénvszéktől, amely ha nem is 
élet-halál kérdése felelt, do a tussok kérdésé
ben dönt. Igyekeztek semleges elemekből ösz- 

meg a hal magyar — sikerrel.
Ez a néhány perc történelmi jelentőségű a 

magyar vlzlpólózásban.
Folyik tovább a játék és vége a félidőnek 
n nélkül, hogv változott volna a helyzet. Németh 
nélkül kell tehát a második félidőt is meg
kezdeni. Ezt a második félidőt a franciák 
valósággal lángoló lelkesedéssel kezdték meg. 
Egyik lövés a másik után süvít, nyomasztó a 
franciák fölénye és a durvasága is. Szinte 
szakadatlan ostrom alatt áll Bróily kapuja, aki 
tehetségének maximumával védi i kaput és 
vele a reménytelennek látszó világbajnokságot. 
Végre a sok durvaság után Delahaya sem tudja 
elnézni Pádon újabb faultját, ki.llilja a játék
hói és négyméterest itél a magyarok javára. 
Brandy ezt a szerencsés fordulatot ügyesen 
használja ki és

■ labda, mint egy vlllámló sorscsapás, lát
hatatlanul vágódik a francia hálóba. 5:0.

Megnyertük a világbajnokságot! Németh visz- 
szajöhet, most már a hátralévő percek nem 
hozhatnak nagyobb meglepetést. Némethet ugy 
őrzik, mintha a francia sport „első száma 
közellensége" lenne. Dohát elég az 5:0 s ami
kor sikit a fütty, a magyarok tomboló öröm
mel vetik magukat a medence szélére és a 
kikászálódó vízi hősöket valósággal összepré- 
selik a szeretettől. Felhangzik a jelenlévők 
ajkán a himnusz, amit a katonazene német 
indulói megkontreminálnak, majd bömböl u 
hangszóró é.s hirdeti az eredményt:

— Olimpiai bajnok: Magyarország, máso
dik Németország, harmadik Belgium, ne

gyedik Franciaország.
Ezzel hát megszületett a nyolcadik magyar 

olimpiai bajnokság.
A magyar csapat kitünően játszott, talán 

csak Bozsi volt gyenge. Külön dicséret illeti 
Bródyt, a kapust, akire ezutlal a legnagyobb 
felelősség hárult. Delaliaye biró ellen a néme
tek nagyon tiltakoztak, de bebizonyosodott, 
hogy ok nélkül. Egy pillanatig sem kedvezett 
a magyaroknak, sőt a legdöntőbb percben 
csonkitolta meg a csapatot Németh kiállításá
val. Ez volt a döntő fordulat, szerencse, hogy 
a magyar csapat páratlan küzdőképességc ra
gyogóan kiállta a próbát.

•zeállltanl. Lacroix francia, Zalakosfn görög, 
Caprilles amerikai. Ugla svéd és Bauh német 
bíró alkotja n zsűrit. Először nz egy nemzethez 
tartozó versenyzők lépnek a plansra. Az. érde
kesség ilt az, hogy Kabos és Marzi veretlenül 
kerül ki az első etapból.

Mintha a világ legtehetségesebb drámaírója 
készített volna erre nz olimpiára egy kü

lön vlvószüzsét!
Pillanatról pillanatra fokozódik az izgalom és 
egyre feszültebbé válnak a nagy színjáték jele
netei. Most a két veretlen, Kabos és Marzi áll 
szemben egymással és drámai csalóban 5:2 
arányban Marzi győz.

Mont már csak az olasz áll vercllenlll!
Az izgalom miatt a közönség hangja megnő, ez 
zavarja a vívókat, csendre intik őket. Jön egv 
fontos ass/ó! Kabos a góliát Gaudinival áll 
szemben De hiúba minden mesterkedés,

a félelmeteshlrO olasz vívókul ossz us 6:2 
arányban veszít.

(Tudósításunk folytatása 
a 11. oldalon)
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Az ellenforradalmárok 
repülői röpcédulákkal 

árasztották el Madridot
Anglia bejelentette, hogy semleges marad — A véres 
polgárháború újabb borzalmai

London, augusztus II.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelenléte.) Szenzációa világpolitikul esemé
nye van ■ spanyol polgárháboruiiak:: ax 
nngol kormány hivatalosan bejelentette, 
hogy

h francia ArmlcgrsMÓgl javaslathoz é» 
fcgyverkivhHi tilalomhoz hozzájárul.

A páriái angol nagykövet szombat dél
után Delhos franciu killügymlnlNztrrQek 
Jegyzékei adott át, hogy

a brit kormány hozzájárult a spanyol 
ügyekbe való binrnuivaíkoziis francia 

javaslat hoz.
Ennek nz elhatározásnak ax alkuluiazása a

A felkelők repülőgépei Madrid felett, újabb 
véres harcok és meglepő letartóztatások

llurgos. UUgilMZtllA lő.

/.t Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) Szombaton és vasárnap a felkelő 
nemzeti csapatok repülőgépei megjelentek 
Madrid felelt. A repülőgépek azonban nem 
bombázták a kormány csapatok hadállásait, 
hanem röpcédulák ezreit szórták le a apa
inni fővárosra. A röpcédulák Franca tábor
noknak, a felkelők vezérének a következő 
kiáltványát turluIníMzzáki

— Polgártársaim! Eltitkolják előttetek a 
valóságot. Mindaz, amit a madridi, barce
lonai, valenciai rádióállomások utján tcíc« 
lek közölnek, luizughúg. Honfitársainknak, 
akik bíznak nemzeti mozgalmunk sikerében, 
mondjátok meg, hogy uc csüggedjenek el 
egy pillanatig sem. ígérjük, hogy nagyon 
hamar felszabadítjuk őket a kommunista 
hordák urnlmu alól, Éljen Spanyolország! 
Éljen a spanyol nép becsülete!

A legutolsó huszonnégy óra harctéri 
eseményeiről

n madridi kormány a következő jelentése
ket közöltét

— A katalán kormányhii csapatok tizen
két kilométernyire megközelítették Sara- 
gossn városát, Ovlcdo városába benyomullak |

A legújabb jelentés: a felkelők előnyomultak
Pária, augusztus 16.

A spanyolországi polgárháborúról érkező 
legújabb jelentések mutatják, hogy a har
cokat nem csökkenő hevességgel folytatjuk, 
\ felkelő haderők nagy erőfeszítéseket 

tesznek, hogy birtokukba vegyék Írun ha
tan árost. Ii-uii elfoglalása egyet Jelent 
Lszakspunyolors/ág birtoklásával.

Molu tábornok csapatni nz utolsó hu
szonnégy órában bárom offenzívat Is Indí
tottak Imii elfoglalására.

Badajoz elfoglalásával I raneo tábornok 
csapatul most már megszállva tartják az 
egész portugál-spanyol határvidéket A 
kormán) csapatok megkísérelték ugyan, 
hogy visszafoglalják Merida városát, a tá
madást azonban visszaverték. Az ellen- 
forrudalmár csapatok Dél-Spanyolországban 
föl\ futják előnyomulásukat Malaga télé.

Zamorát a „csoda kapust" 
kivégezték, Paolíno, a 

„baszkfavágó" megmenekült
Pária, augusztus 16.

A Spanyolországból érkező legújabb je

Nagyboldogasszony ünnepére 
bevonult a Nemzeti Szalonba

a „Gyöngyösbokréta"
N tpvhnhloB.vvümnv ünnepén a fiyónpi/ibánir- 

?<!<» ii stinliár után bevonult a ktdllitá.\i ter
mekbe i« A Nemzeti Staltinhun nvi’t meg a 
I'. inp is iiépmüvésicti kiállítás, amelyet PatiMni 
Bélu rciiderell. (.Mipn nrin runyögött a .Vem- 
:cti Szalon termeiben.

\ Nemzeti S'.'ilon-brlt pompái kiállitú*  egyet- 
1< H ilHiabia m id úgynevezett ..muzeális tárgy", 
lígvrtlcn Kiállított tárgy ictu elmúlt népmüvó- 
»?itc| mutat be, valamennyi olyan, amilyent 
zn.'g mn készít főként a müvéül értékű 
földinivcMiép n< ország valamelyik vidékén.

Meglepődve állunk meg a kúlfinbötil szőtte- 
sek dóit valamennyi cgéorcn etsörnngu mü
vével munka. Vezetőnk. n i'yAnpynsbokréta 
ni<-k':dkoi<i)H. irányitója é» telke. Puulini. büvt- 
k.'u mutatja a írnom rábökött binuéiekel

Ért a népmOvévtelel a Rábaközben 
mi téniMKloltuk lel!

Gyön)örkMtctó lúbény a vök »iinpotnpá>

francia, német, olasz, orosz és portugál 
csatlakozástól függ.

Vasárnap mór hir érkezeit arról is, hogy 
a portugál, bolgár. Ir éa görög kormány 
ugyancsak elvben csatlakozott a fran

cia Javaslathoz.

Hir szerint Lengyelország Is rövidesei! csal- 
lakozik a francia Indítványhoz és seniic*  
gcaséget fogad.

Berlluból éa Rómából még nem érkezett 
válasz h francia semlegesség! javaslatra. Az 
angol kormány azonban nyomatékos for
mában támogatja a francia semlegesség! ja
vaslatot Rómában.

a kormányhü csapatok a
a városban gyilkos harcok folytak. 

Gijon északspanyoiországi kikötőben a fel
kelők több hadihajója -— a madridi kor
mány jelentése szerint —- útpártolt a kor
mány hő hadiflottához és bombázta Gijon 
kikötőjét. Délen a hormányesapatok Gra
nada ostromát folytatják s mint a madridi 
jelentés állítja, a város védőinek helyzete 
kétségbeesett, (íordoba körül a kormány- 
csapatok szintén tért hódítottak.

Lisszabonon keresztül Ideérkezett jelentés 
szerint

Madridban a kommunista miUcia is
mert politikai egyéniségek egész sorát 

végezték ki.
A következő neveket sorolják fel: Mlguel 

Maiira, volt belügyminiszter; Alvarez, a de
mokrata halóidul vesére és Martinas de 
Velősen, a spanyol agrárpárt vezére.

Meglepő letartóztatás történt Valenciában 
Is, Hhol

Martiné? Burrlot, a képvlseiöhúz eddigi 
elnökét tartóztatták le.

Burrio a kormány képviseletében eddig 
Valenciában tartózkodott, az ottani kommu-' 
nlslák letartóztatták.

lentés megemlíti azt a hírt, hogy Riccardo 
Xamora, a világhírű spanyol futballjá- 
lékos, a „csodakapus* , a legutóbbi madridi 
zavargások során

életét vesztette.
Xamora nem titkolta royalista érzelmeit s 
a vörös milícia egyik osztaga elhurcolta, 
mnjd agyonlövetés utján kivégezte.

Uscudun Paolino. a másik hires spanyol 
sport férfiú, szerenc4éscbiien járt. A hires 
ökölvívó, akit a sportvilúgban a ..baszk 
favágó" néven ismernek,

kis hljján szintén a vörös milicia áldo
zata lelt volna, hu Idejében nem mene

kül el.

Paolinonak San Sebasliantól 15 kilométer
nyire nyári villája volt és ott tartózkodott, 
amikor a zavargások kitörtek. Paolinóról 
tudták, hogv fasiszta érzelmű a emiatt saját 
barátai Is üldözték őt. Paolinónnk azonban 

sikerült kalandos körülmények közölt 
áljutni a Quirusoa hegységen

és szerencsésen elérte a felkelő haderők 
első vonalát. Onnan azután Templomába 
ment s jelenleg ott tartózkodik.

vróttes az nrsr.tg minden tájáról, /pori őamü- 
i>éiret vr. A hátai bokrétán szalagon például 
világosan felismerhetők nr. Árpád-korabeli 
motívumok. Több más hímzésen a keleti jel
leg látszik, erek a minták és színek tálén még

a népvándorlás előtti kor
emlékei

Kit kollekció mutatja he a matyó hímzés 
frflfldési'l Művésziesen felöltöztetett babák 

hosszú sora nz ország minden vidékének nép
viseletét ismerteti. Egy harmadik gyűjtemény 

\alósAgo» népművészeti kincs — a külön
böző hdtisrAtteseket állítja egv más metté. A 
negyedik sorozat a legváltozatosabb motívu
mokkal ékített himeáojdsokat, ti ötödik n kü
lönböző vidékeken hasznólatos hímzett zseb- 
kendéket a hatodik az ország valamcnml ré
tiének nepmüvésretl papucsait mutatja be.

Amiközben a nép szellemének műkincseiben 

gyönyörködünk, egyszerra megjelenik a Nem
zeti Szalonban — maga a földmüvesnép is. Jtt 
vannak

a wGyöngyösbakréto* 4 szereplőt.

Elfogulatlanul, hangosan köszönnek a dallamos 
hangu menyecskék:

— Jónapotl
Nézik saját művészetük eredményét. És a 

kiállításra beköltözött U élet. Kedves Jelenetek 
játszódnak Je. A túlnyomórészt külföldi, külö
nösen angol, hölgvlátogatók beszélgetni proliéi

A győzelmi tölgyekből 
teremtsünk olimpiás ligetet 

a Balaton mellett
A HÉTFŐI NAPhÓ legutóbbi számá

ban először vetette fel azt az eszmét, 
hogy at olimpiai bajnokok tölyyfaz’ser- 
jelt intézményes keretek között kellene 
sportligetié kiképezni. Fenyő Pál rész
letes tervét ismert ellök s 02 országos 
érdeklődést keltett, amit bizonyít a: 

alábbi értékes hozzászóld# is.
Alig egy pár nap választ már el áltól, 

hogy a berlini Olimpián diadalmasan sze
repelt babérkoszorú*  sportüzöink hazatér
nek

Ma már mindenki tudja, hogy a: olimpiai 
siker, nemcsak az egyéné, a sporté, — ha
lién; elsősorban ennek a lebilincselt marok
nyi nemzetnek sikere is. És éppen ezért, 
mert a zni nagyszerű és derék sportnemze
dékünk ki tudta teljesíteni magáitól ezt a 
megiiecsiiltetést és hírnevet eredményező 
.sikert, éppen ezért méltó fogadtatást érde
mel. Olyat, amelyben

ŐMzeölelkezik az egész magyar nép!...
A győztes olimpiások ezúttal nemcsak az 

olimpiai érmeket, a bajnoki diplomákat és 
u babérkoszorúkat hozzák magukkal, ha
nem a győzelem örök emlékezetére

kit lölgyfacacrjét Is.
Ennek a rendeltetése ar. hogy minden győz
tes elültesse ezt az emlékfát és ennek 
lombja kitcrcbclyesüljön, időtlen időkig fi
gyelmeztetendő a magyarságot arra: — 
Magyart Szívósan dolgozz és küzdj e fa ár
nyékában, hogy te is helyet kaphass a né
pek örökös világversenyén!

A magyar sportüzök egy egész kis pa
gonyi avuló tölgycserjével térnek haza jié- 
mcliöldröl. A németek bizonyára felfigyel
nek arra, hogy mi is történik majd ill, a 
felejthetetlen hadidlcsőaógben testvérré vált 
magyar nemzet televényehen, az ő ősi bi
rodalmi egységük szimbólumával, az olim
piai tölgycserjékkel? ... Ezeket a tölgye
ket tehát nem lehet és nem szabad az enyé
szetnek kitenni, hanem a bonthatatlan né
met-magyar fegyverbarátság tiszteletbentar- 
lúsáért.

méltó helyen kell elültetni.
Mindegyik fát meg kell jelölni annak a 
sporlüzunek a nevével, aki a diadalt ki- 
vjvta.

És mint ahogy van Hősök-lere, Névtelen 
Katona emléke, ugyanígy meg kell terem
teni

Harminckétezer pengős 
lopás a Hullámfürdőben

Vasárnap este nagyszabású lopási ügy
ben tettek följelentést a főkapitányságon. 
Megjelent a rendőrségen Lady Carlston, a 
londoni helyettes polgármester Budapesten 
időző felesége és bejelentette, hogy a dél
után folyamán

a Gelléri hullámfürdőben ellopták tás
káját. amelyben két brilliánskóből álló, 
platinába foglalt gyűrűje, amelyuek ér-

Halálragázolt az 
autóbusz egy kisfiút 

a Sashegyi-uton 
Vasárnap délután halálos kimenetelű 

Riitóhusrgázolás történt n 5oshegpf-uton. 
Délután négy óra tájban a Németvölgyi 
útról a Sashcgyi-ulra kanyarodott be n fi-as 
autóbusz, amelyet Szentmártoni Józsa Ernő 
sofför vezetett. A .Sashegyi-ut cgv részén 
útépítő munkások dolgoznak és a lejtős 
utón most az autóbuszok óvatosan járnak. 
A 76. számú ház előtt nagy kőrakások van
nak feltorlaszolva az úttesten, fit a sofför 
ismét lassított. 

Clánoz os Takarít

nak — persze eredménytelenül — egy nóg
rádi menyecskével. A diskurálási kísérlet vége 
az, hogy a vendégek tömegesen vásárolják 
össze a magyar szőtteseket és a népművészet 
többi remekét...

♦
A Győngyösbokréta vasárnap esti előadása < 

Városi Színházban nagy sikert aratott és er. 
alkalommal az őrhalmj rezesbokrétát. n bállai 
üvegcsárdást, a hortobágyiak és paródiák szí
nes pásztorcsoporlját, valamint a mezőkövesdi 
menyasszonytáncot tapsolta meg a közönség.

magyar Olimpiátok Ligete 
elnevezési; sétányt is, amelyen olt díszeleg 
nemcsak a Csik, az Elek, a Zombory és 
Kárpáti, a Lőrincz és a Csák Iája, hanem 
a régi, a korábbi győzelmes magyar olim
piáinkról elnevezett magyar cser, bükk vagy 
fenyő is. Gyönyörű természeti csodát le
helne varázsolni ebből az ültetvényből, 
mely

örökkön örökké hirdetné a magyarság 
teifkéaz.ségét és a hálát,

amellyel az egész nemzet övezi az olimpia- 
saluk sikerét.

Szeptember 5-én kezdődik a balatoni- 
sporthét. Ismerjük azokat az előzményeket, 
amik ebben nz évben alaposan leapasztot
ták a Balatonvldék látogatottságát. Azt kür
tölték világgá, hogy a Balaton környéke 

tele van ragályos betegségekkel. Ezzel a 
hiób hírrel riasztották el azokat •; külföldie
ket, nklk évek óta előszeretettel népesítet
ték Jx*  a magyar tenger fövenyét. S ime, 
egész nyáron út, egyetlen ragály sem fér
kőzött a Halálon közelébe, csak az, amely 
megmételyezte mások örömét. A Balaton 
lakatl.msága most egyszeriben megszűnne, 
ba a pihenésre és egyben jutalmazásra váró 
ollmpiásalnk'tt, viaszát értük után és a ma
gyar nemzet hálájából, oda terelhetünk a 
Balaton partjára, amelynek egyik legalkal
masabb pontján és a szeptember 5-től 8-ig 
rendezett sporthet ideje alatt,

a legnagyobb ünnepélyesség keretében, 
elüllcIlletnék az olimpiai tölgyeket, 

amik a neveikét viselnék.. Olimpiás Liget a 
Balatonon!... legkiesebb magyar föl
dön .. . Erdő, a magyar élniakarás és küz
dőképesség trófeáiból!!...

Sietni kell ennek a gondolatnak megva
lósításával. Mert az olinipiásaink visszaté
rése küszöbön van. Szeptember ő-e már itt 
kopogtat és ki tudja, hogy e derűs és dia- 
dnlmámoros szeptember után, nem követ
kezik-e egy kudarcosabb, amikor nem lesz 
kit és mit ünnepeim?... Jó alkalom lesz 
ez a magyar sportünnepség arra h, hogy az 
osztrák és lengyel barátainkat ismét oda
édesgesse a Balaton partjára, ahol nz üdü
lést kiérdemelt győzelmes magyar olimpiá- 
sokat, nz épségnek, erőnek, egészségnek ra- 
gálvinentes és legtökéletesebb Iwjnokait 
hálásan a szivünkre ölelhetjük. Az öreg Ba
laton is kiérdemli ezt nz olimpiai elisme
rést! ... Malcckl Komán

téke harminckétezer pengő, azonkívül 
ötszáz pengő készpénz é» 1400 font 

sterlingről szóló csekk volt.

A tolvaj alig pár perc alatt lopta el a partra 
letett táskát, mig aznriasssony egy barát
nőjével beszélgetett. A nagyszabású lopási 
ügyben széleskörű nyomozást indított a 
rendőrség.

Egynzerre a kőrakás mögül egy fiúcska 
ugrott elő és nekiszaladt az autóbusz

nak,
A soffőr a lejtős utón nem tudott fékezni, 
s gyerek a kocsi kerekei alá került és mire 
kiszedték onnan,

már halott volt.
A rendőri bizottság megállapította, hogy 
Vaszy György hatéves fiúcska, egy temető
őr gyermeke, a halálos gázolás áldozata. A 
soffőrt előállították a rendőrségre. Több 
szemtanút is kihallgattak, akik azt vallot
ták, hogy

■ gyermek elővigyázatlansága Idézte 
elő a katasztrófát.

Szentmártoni Józsa Ernőt n vallomások 
alapján elbocsátották n rendőrségről.
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Magyarok borzalmas autóbusz
katasztrófája a Grossglockner-uton

Uta*ávaJ a mé|ységbe zuhant a posta 
sültek" kelten meghaítak"'"*'  “essebe

Heiiigcnhlut, augusztus 16.
(.4 Hétfői Napló tudósilójától.) Ausztria 

egyik legszebb és legveszélyesebb hegyi 
autóutján, a legutóbb megnyitott Glockner- 
hegyiuton egy postaautobuszt, amelyen hu
szonöt utas, nagyrészt kiránduló és nyaraló 
ült, megdöbbentő szerencsétlenség érte.

Két halottja, nyolc súlyos és tizenöt 
könnyebb sebesültje van a rendkívüli 
katasztrófának. A súlyos sérültek kö

zött hat magyar is van.
Felhőkig meredő havasok között, vadre

gényes tájon nemrég készült el a csodálato
san szép G/ocAmr-hegyiui. Nemcsak bámu
latos, de rendkívül veszélyes útvonal is ez. 
A havasok oldalán, olyan szélességben hú
zódik, hogy lassú, óvatos hajtás mellett el
tér itt két egymással szembejövő autó. Ter
mészetes azonban, he gy rendkívül óvatos 
és lassú hajtást igényel a G/ocAner-hegyi- 
uton való autózás, mert a meredek ut alatt 
állandóan hatalmas mélység terül el.

Fokozott figyelmet igényel a hajtás azért 
is, mert az ausztriai utakon egy legújabban 
érkezett rendelet szerint nem az úttest bal-, 
hanem jobboldalán kell hajtani. A Glock- 
ncr-hegyiuton egymáshoz közel elhelyezett 
táblák hirdetik ezt és az uj hajtásmódhoz 
még hozzá nem szokott soffőrök figyelmét 
állandóan felhívják erre a feliratok:

lyosan megsérültek és nem egy közülük ha
lálos veszélyben, eszme lellenül fekszik az 
ausztriai városka kórházában.

A katasztrófa magyar sebesültjci a követ
kezők:

Hímmel Miklós, a Helyiérdekű Vasutak 
budapesti felügyelője, aki Rákosszent- 
mihályon lakik, eltörte ballábát. Sok
kal súlyosabban sebesült meg felesége, 
Himmclné Lenke, akinek az autóbusz 

letört alkatrésze mindkét 
lábát levágta.
együtt utazott Blanka nevű 

aki aránylag könnyebb zúzó- 
de súlyos idegrohamot

Himmclné 
valamelyik

Rechts fahrenl

Himmelékkel 
kislányuk is. u/ r t ....... .................
dósokat szenvedett, c.\ .......
kapott a szerencsétlenség következtében.

I-zen az autóbuszon utazott Pedróczy 
Aladár nyugalmazott ezredes és felesége is, 
akik Budapesten a Mester-utca 5. számú 
házban laknak. Az ezredes mély vágott se
beket szenvedett, de sérülései könnyebb ter
mészetűek. Felesége,

Petróczyné Irma, zúzott sérüléseken kí
vül bordáját is eltörte. A hatodik ma
gyar sérült Berger Arthur budapesti 

gyárigazgató.
Az ö sebesüléseiről még nem érkezett rész
letesebb jelentés, csupán annyi, hogy álla
pota súlyos.

Egyike a legtragikusabb áldozatoknak 
Plattner Ferenc bécsi rendőrfőtörzsőrmester 
és felesége, akiknek Nagyboldogasszony

napjának reggelén volt az esküvőjük és 
nászúira indultak a borzalmasvégü 

autóbusszal.
Vasárnap érkezeit távirat szerint 

egyik sebesült, amiközben a kórházba szál
lították. a mentőautón meghall. Többen 
vívódnak a kórházban a halállal.

A lezuhant autóbusz körül kordont 
a csendörség és 
gálát, amely 
fejeződött be teljesen. Az eddigi 
rint azonban a ...........................
hogy

a szerencsétlenségért a felősség 
kocsivezetőt terheli.

aki maga is áldozatául esett az 
zuhanásnak. Valószínűleg egy 
volt a katasztrófa oka: a sofőrüléstől jobbra 
valaki két tejeskannát állított fel, ezek 
dőllek. ' ‘
met, a veszélyes útnak, fel akarta emelni 
kannákat, 
bán. Egy 
ról,

testével

azonnal megindult a 
azonban még vasárnapra 

idatok szc- 
’ tűnik fel,

a<
a bizottság előtt úgy

n gép-

. . fl- 
.4 peze/Ö, nem szentelne elég figyel-

hogy ne zavarják azok a hajtás
pillanatra levehette szemét a: ut-

■

kissé jobhradőlt és ezzel elka- 
nyaritotta a kocsit,

amely a fennálló rendelet szerint amúgy 
is az ut jobboldalán, tehát a mélység felőli 
részen haladt. Ez a vigyázatlan mozdulat 
okozta az ő halálát és az utasok rettenetes 
szerencsétlenségét.

■K

Körözött betörőt juttatott 
rendőrkézre egy kitett gyermek

vil-

Az ut szélén, — hogy a mély szakadékra 
ez is figyelmeztesse a gépkocsikat, — egy
mástól egy-egy méteres távolságban, félmé
ter magas kilométerkövekhez hasonló jelző
köveket helyeztek el.

Ezen a páratlanul szép utón indult el 
menetrendszerű útjára

szombaton, Nagy boldogasszony napján 
Heiligenbluthól Zell am See irányában 

a postaautobusz.
A sofförön kivül huszonötén ültek nz auto- 
caron, tulnyomórészben külföldiek, akik 
Ausztriában üdülnek.

Meglehetősen lassú tempóban, a szabály
szerű óvatossággal haladt a G/ocA-ncr-hegyi- 
ufón a társasgépkocsi. Az utasok, akik nem 
ismerték még ezt a vidékei, a táj szépségei
től elbűvölve nézték a nyáron is hófehér 
hatalmas havasokat és borzadva pillantottak 
le az alattuk elterülő mélységbe.

Alig haladtak még néhány percet, csupán 
egy kilométernyi utat tettek meg Heiligen- 
bluton túl, amikor a borzalmas katasztrófa 
bekövetkezett. Egy közepesen meredek 
mező mellett akart elhaladni az autóbusz, 
amikor eddig még nem teljesen tisztázott 
körülmények között

a társasgépkocsi egy hirtelen mozdulat
tal lezuhant a töltésről és feltartóztat
hatatlanul esett le félszáz méter magas

ról a rettenetes mélységbe.
Messziről látták néhányan az ídegremegtetö 
zuhanást. Az óriási méielü autóbusz esés 
közben a levegőben kétszer megfordult ten
gelye körűi.

A levegőt betöltötte a szerencsétlen uta
sok kétségbeesett jafkiáltása. A sikoly azon
ban csak egy pillanatig hallatszott. A hegyi- 
utról lezuhanó autóbusz óriási robajjal föl
det ért és darabokra zúzódott. Sikoltást már 
nem lehetett hallani, az autóbuszban ülők 
nagyrésze elvesztette eszméletét, akik pedig 
maguknál voltak, összetörve, véresen, súlyo
san sérülten sírtak és hörögtek. Néhányan 
kétségbeesve, hisztérikusan zokogtak.

Percek múlva már az egész környéken 
tudták, hogy mi történi nz uj hegyiuton. A 
G/ocA-ncr-vonalon meglehetősen sűrűn köz
lekednek autók, ezek természetesen mind 
megálltak, soffőreik s utasaik megrendülve 
némán néztek a mélybe. A közeli házak lá
tói a szerencsétlenség színhelyére rohantak 
és telefonon értesítették a közeli mentőállo
másokat, valamint Linz város kórházát. 
Mindenfelől mentőautós expedíciók roboq- 
tak a k itasztrófához.

Egymásután szedték fel a mentőautókba 
a sebesülteket. A segitő-expediciók gépko
csijai sorra vitték be a kórházba az áldoza
tokat. Csodával határos, hogy a vérfagyasztó 
zuhanás után

a helyszínen csak egyetlen halottal ta
lállak: ■ soffőr volt az, aki a katasz

trófa után tüstént szörnyethalt.
A szomszédos mentőhelyekröl a sebesül

teknek való elsősegélynyújtás után azonnal 
továbbvitték a szerencsétlen áldozatokat n 
linzi kórházbu. Itt sikerült azután megál
lapítani a sebesültek személyazonosságát.

A táviratok, amik a Heiiigcnhlut mellett 
bekövetkezett kétségbeejtő szerencsétlenség
ről szólnak, bennünket magyarokat különö
sen lesújtanak, mert az autó utasai között 
hat magyar ember volt: mind a hatan su-

Még junius 6-án tör
tént, hogy az őrszemes 
rendőr Budán, a Zárda- 
ulca 40. számú ház 
előtt egy kapuban, egy 
nyolchónapos csecse
mőt talált. A rendőr a 
gyereket a gyermek- 
menhelyre szállíttatta, 
nyomozás, hogy meg
szülő kilétét.
a rendőrség több név- 
a melyben arról értesi- 

anyja, 
de

azután megindult a 
állapítsák a leketlen

Nyomozás közben 
leien levelet kapott, 
tették, hogy a zárdautcai csecsemő 
llamza Júlia, aki Szentandráson lakik, 
jelenleg

a főváros területén bujkál.
nyomozni, hogy 
leányanyát, 

hiábavalónak

Detektívek indullak 
kutassák a lelketlen 
minden fáradozásuk 
nyúlt.

Szombaton reggel
gén egy iparoskülsejü férfi és elmondott;},

ig
azon bán 

bizo-

megjelent a rendőrsé-

hogy a Népszínház utcában fiilta«”’!- ’-ntt 
egv beszélgetésnek, amelyet egv Júlia nevű 
leány folytatott Gyula nevű fiatalemberrel 
s arról beszéltek, hogy

júniusban kiteltek egy 
cára

és nem tudják, hogv mi
A bejelentés alapján 

ki a Népszinház-utcába í 
férfi megmutatta a két embert, 
mindig ott beszélgettek, 
rendőrségre a leányt, 
szentandrási születésű 21 éves 
nek mondotta magát, veh 
ségre került a férfi is. aki azt 
hogy Tóth Gyula a neve. A rendőrség 
ujjlenyomatok alapján 
hogv a férfi hamis nevet mondott, 
valódi neve Csordái Gyula, akit

már hosszú idő óta köröznek betörés 
nihilt.

Mindkettőjüket letartóztatták.

gyereket az ut-

tőriént vele, 
detektívek mentek 

s olt az ismeretlen 
akik még 

Előállították a 
aki llamza Júlia, 

mindenes- 
együtt a rendőr

mondotta, 
■gén az 

megállapították, 
mert

ál-rendőr fogalmazó 
kifosztotta Kecskeméti Gyula 

ny. kúriai biró lakását
Szombaton a délelőtti órákban a Német

völgyi-utón levő Kecskeméti Gyula ny. kú
riai biró villája előtt egy jólöltözött, negy
ven év körüli férfi jelent meg. Körülnézett 
a kis villa tájékán s amikor észrevette, 
hogy a lakatlan villában csak a házmester 
tartózkodik, eltávozott onnan. Gyorsan a 
legközelebbi telefonfülkéhez ment s onnan 
fölhívta a nem messze lévő rendőrőrszobát:

— Hallói Itt Gál dr. rendőrfogalmazó 
beszél — mutatkozott be.

— Itt a rendőrőrszoba parancsnoka. Pa
rancsoljon fogalmazó ur — kapta a választ.

— Menjenek ki azonnal a Németvölgyi
ül 12. számú villába és a villa házmesterét 
utasítsák arra, hogy

sürgősen jöjjön be a főkapitányságra 
kihallgatás céljából.

Mondják meg neki, hogy jelentkezzen 
Gál rendőrfoga Ima zónái, a második emelet 
160. szánni szobában.

A telefonálás után „a rendőrfogalinazó" 
visszáson) polygoit a villához, ott elbújt a 
bokrok között és várta a fejleményeket. Né
hány perc mulvu meg is jelent egy rendőr, 
aki becsöngetclt a villába, majd rövid idő 
múlva

a házmesterrel együtt eltávozott.
Az álrendőrfogalmazó nagy óvatosan a 

rendőr és a házmester után ment és ami
kor látta, hogy mindketten villamosra ül
nek, ismét visszament a villába. A villa kö-

zelében várta őt elrejtőzve társa.
— Te maradj a villa kapuja előtt — 

mondotta a telefonáló ember barátjának — 
és vigyázz, hogy ne zavarjanak meg a mun
kában, én majd bemegyek és elvégzem 
dolgot.

A barát kinn is maradt, hogy vigyázzon, 
a másik pedig bement, miután álkulcosal 
felnyitotta a villa belsejébe vezető ajtót. 
Félóráig keresett, kutatott, amikor azonban

a

a

látta, hogy arany*  és eziislncmü nincs 
villában,

a fehérneműt és egyéb értékesebb hol
mikat kezdte halombaraknl.

Már nagvérlékíi holmit összeszedett, ami
kor észrevette, hogy nem tudja becsoma-

A foloncházba internálták 
a hírhedi zsebtolvajokat
A főkapitányság zselitolvajlási ügyekben 

dolgozó detektivesoportjaira most az a fel
adat hárult, hogy

Szent István hetére meg kellett tisztítani 
a várost u zsebtolvajoktól.

A budapesti rendőrség közel négyszáz 
zsebtolvajt tart nyilván. Valamennyinek 
megvan a fényképe és az ujjlenyomata. En
nek a négyszáz zsebtolvajnak a lakásait 
mind lejárták a detektívek, de alig kétszá
zat találtak meg közülük.
s Valamennyit n loloncházha Internálták.
Érdekes, hogy tavaly ilyenkor több mint 
négyszáz zsebtolvaj és zsebtolvajlással gya- 
nusitható ember volt internálva a toloncház- 
ban, az idén ez n szám a felére csökkent.

A toloncházban tiz napig tart az interná
lás és az ünnepek után engedik ki őket.

UJ SZELLEMBEN
VÁRJA A 
NEW-YORK
RÉGI ÉS UJ VENDÉGEIT

Minden este 
FARKAS JENŐ 
cigAnvzenekarával 
muzsikál

NYITÁS AUG.19.„
Igazgató:
KRASZNER MENYHÉRT
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Vili. Ed mard még vei szi herceg korában, 
mikor először járt nálunk, elment a Gél- 
hrt pezsgőfürdőjébe. Trikót nem vitt ma- 
gáoal. Ar előzékeny igazgatóság azonnal fu
tárt küldött a legközelebbi diuatárusbollba 
é> hozatott számára egy finom gyapjúid-
l.ót.  .4 fejedelmi vendég a fürdés ulán mo
solyogva mondotta:

Tegyék cl számomra a trikót, hogy 
kéznél legyen, ha legközelebb jövök.

.4 trikót természetesen eltelték, szekrénybe 
zártak és gondosan őrizték, mint kedves 
emléket, de arra nem is mertek gondolni, 
hogy egyhamar szükség lesz rá. Annál na- 
(igobh volt n meglepetés pár hónán múlva, 
mikor másodszor Is Budapestre lőtt a vei- 
s i herceg. Megint elmeid a Gellérlhc. A 
második látogatás illán a fürdőtrikó újra 
visszakerült a külőnszekrénybc. Most, hogy 
Vili. Ediuard a dal mát tengervidéken yacli- 
főzik, a (ícllértben kabalából előszedték a 
szekrénykulcsol, hogy kéznél legyen és 
nagyban drukkolnak — hátha egyszerre 
csak váratlanul betoppan a vendég ...

II.
Egyik-másik pesti kávéházban pár nap 

óta valóságos uinatör-rulclt klubok működ
nek. Nemrégiben ügynökök bukkantak fel, 
akik zsebruldlgépéket árulnak. .4 tetszetős 
formáin kis játékgépekre sok vevő akad a 
vendégek között, a törzsasztalok jtMk- 
bankká alakullak át és levél papirosra he
venyészett számlapon megkezdődött a ru
lett. Néhol olyan csalók alakullak ki, hogy 
még Monte-Carlónak se vált volna szégye
nére a forgalom. Egyik kávéházban például 
annyira elfajult a játék, hogy a tulajdonos 
udvariasan, de annál határozottabban fel
kérte a vendégeket, azonnal szüntessék be 
a riilellczést. Semmi szükség sincs arra, 
hogy ebéd utáni feketekávénál bankók cse- 1 
rétjének gazdát a pergő golyó szeszélye 
szerint.

///.
Csak mást derült ki, milyen nagyszabású 

üzletel akart nyélbcíitnl utolsó londoni ut
ján szegény Pclrovict Vidor, aki nemcsak 
íirlrli alapon foglalkozott a: idegenforga- 
lommal, de szerelmese, rajongója volt en
nek a műfajnak. Megmozgatott egy angol
magyar pénzcsoportot azzal a tervvel, hogy 
megvásároljak a dunaparti görögudvar 
egyik ódon épületét, lebontják és helyébe 
hi pertu fussál berendezett hotelt építenek o 
speciálisan nagyigényü külföldi vendégek 
számára, t tervek olt maradtak Petrovics 
íróasztal fiók Iában. Most arról beszélnek, 
h»gy néhány vállalkozó szellemű ur meg- 
valósítja a tervet.

IV.
Furcsa háborúság dúlt IV o I f n e r Gyula, 

a Wolfner-bőrgyár szeniorfőnöke és Pop
per Andor dr., a tollkartell vezére kö
zött. W'ol/ncr Gyula, aki egyike a legkivá
lóbb miiérlőknek és akinek képgyűjtemé
nye muzeális értékű és világhírű, közel ne
gyedszázadon ál lakott Popper Eskü-ut <1 
szánni hatalmas bérpalotájában. Tizennégy 
szobája volt olt Wolfner Gyulának, meg
annyi műremekkel. Wolfner hozzáértése és 
nemes illése valóságos kis múzeumot ren
dezett be a sivár bérház szobafalai között. 
Woljner, aki nem egy, de tiz palotát is vá- 
sárolhalna egyik zsebéből, sohsem gondolt 
orra, hogy valaha is feladja „lakói" helyze
tét. Egű rendezkedett be, mint a saját há
zában. De ember tervez .. Történi, hogy 
Wolfner Gyulának valami csekély nézetel
térése támadt a háziúrral a liftpénz körül, 
fölösleges természetesen mondani, hogy 
Wolfner Gyulának volt igaza a vitában. I)c 
a mindenható háziúr nem engedett és 
miután n c m adta meg az--e l é g t é- 
fclt - néhány barátságos szót — Wolf- 
nernek, az kijelentette, hogy akkor pedig 
elköltözik. Ezt azonban dehogy is 
i’< tte komolyan Popper, hagyta, hogy régi 
Idkójn duzzogjon, mondván maodbun: csak 
ju-m borítja fel harminc év rendjét. Pedig 
ugy történt Woljner kifizette a felmondási 
idő lakbérét és egyik napról a másikra 
megvásárolta M u n k Péter bankár 
fíenezur-utcfi .1 > s:ámn trilláját. A csóka- 
liy. s háziúr pedig most kereshet bérlöt n 

szobás lakásra. Erről a történetről be- 
j. l most loüt Budapest.

V
Kis Aesopus mese 

nyat..^. ............
lén.

iíj Aesopits mese felnőttekneÍzt Alko
dkor három gólya kelepet a nádas sté- 

"n_ öl helyre vittem ma bubát, — mondja 

Ut első. . . 4>>I
. helyen jártam, de ikreket szállí

tottam — meséli a második.
A harmadik szerénykedve kelepet!:
— En csak megijesztettem egy görlt, meg 

egy trikói kisasszonyt.., 8,^’m 

olc’ó 
nagy válasz- 
lókban.

1 BAKTER: gyiinnek tná, Lép
csős szomszéd, úgv várom magukat, mint 

’ Kall u Ingzit.
ÖRZSI: Nini, oszt mér.?
BAKTER: Mondok hálnia megest fönt jár

tuk a berlinyi Olimpijún,
ÖRZSI: Nem a’! Pesten vótunk csak.
BAKTER: De csak hallottak Pesten va

lami újságot u Bcrlinybe küzdő magyar fiak- 
rul.

ÖRZSI: Meg pedig jót. A kardvívó legé
nyek igen vité.zkettek.

BAKTER: Eztet úgyis tutlam. Mer tekin
tettel kardforgató vitéz magyar őseinkre...

LEPC$ES: Haggya el. Nincs ollan tekin
tenél senkise u faboeskoros ősökre, mikor a 
(alján kézibe villan a kard, oszt ollat dur- 
riul a maga fejebúbjára, hogy még a zúp- 
foga is beleviszket.

BAKTER: Hinnye a szenvedésitl S én ad
dig micsinálok?

LEPCSES: Bakterolja a vaspállát. Hanem 
a vi vőlegények Berlinybe, azok vissza aprí
tottak mint a villám.

BAKTER: Igen helessen. — Mongya, Lep
cses szomszéd, moslunába annyit hallok ar
ra] a vizipólórtii, mi vóna az tulajdonkép
pen?

LEPCSES: Nem tuggya? Ilát idefülejjen.
Van e’ nagy belony-gödör, a’ tele van vízzel.
Abba bele.mennek a játékosok, oszt e’ jó
kora labdáiul hagyigálnak. A parton meg 
ott nvargalá.sz a biró, e’ bizonyos Delaháj.

BAKTER: Érteni, értem, ’ ’
tudok főfogni.

ÖRZSI: Mit?
BAKTER: Ilogy hát mi 

nck másznak bele ezér a 
szárazon jobban lehetne hagyigálni.

LEPCSES: Hm. A szárazon? Bizisten 
szeneségemre igaza van magának. Mán én 
is gondúkotlam ezen. Mér köll bclefctren- 
geni abba a hideg vízbe??

ÖRZSL Jaj Isteneit!, hál azér mer vizi- 
pólól és nem száraz-pólói

LEPI SES: Láttya maga melék bakteri?
Nem rühelli magát nyukdijjas állami Nép- 
tag lélire illen demokrata kérdésekkel meg
zavarni az embert.?
(i(iiii!Hifnninitiiifi)uiii!iiDiHiiiiiiD((fiiinimniuiiiuiif(ffiiin(f(niuiiiuii<(íiiiiii(i(nii<ifitiii(ífffiiiHumiaiKiinr(fiiiiHfmiuiiiuii((HiiiiH(t{ii*

a hajderménkii- 
vízbe? Mikor a

HÖLGYEIM, ITT A CILINDER
Kúp, melynek bernffolt a teteje, vagy le

vágott a csitcsn és helyén egv körlap ékes
kedik tenyérnyi karimával körítve, az ol
dalakon fel, elöl pedig lehajtva: voilá Höl
gyeim! ez a legújabb őszi kalapforma.

Danid modell. Viseli: Fercnczy Marika 
művésznő.

Nem kell azonban megijedni. nem Is 
olyun rémes ez. Emlékezünk mi sokkal 
furcsább megoldásukra is a kalaptörlénc- 
lembcn.

Anyagban egyelőre a bársonyok mennek, 
amelyeknek éleUaríanm két és fél hónap, 
angusatus, szeptember, október.

Át egyszerűbb és minden szezonban 
vinzntéiö forma: a hársonysapka, ax idén 
is remek változással újból megjelent a szi-

BAKTER: Jó van no, azér nem köll min- 
gvár haragudni. lilább aztat mongyák meg, 
mi újság Pesten.?

LEPCSES: Nagy újság van, de igen öröm- 
Icjjes újság: szereiéit Gömbös apánk meg
gyógyult s újra ott székel a miniszterelnöki 
bársonyszéken.

BAKTER: Iluj-huj-hajrá! Isten tarcsa meg 
íílet erőbe egésségbe.

ÖRZSIG Animen.
BAKTER: De vájjon mit érzett szegényke 

a betegsége alatt, mikor látta, hogy más ké
zibe van a kormány?

LEPCSES: llajja tuggya, eccer az a Csur- 
ka cigányprímás haldokút, oszt a bandája 
eljádzotta néki a segéd prímás vezetésivel a 
búc'údalt, vagyis aztat hogy: „Kitették a 
hóltcslet az udvarra". llát a Csurka e’ da
rabig hallgatta, de osztán kiugrott a puk
lii ny alul s elkezdett kajdálni: „Ez játék? 
Így köll eztet muzsikálni? Illen emberre 
bízzam én a banda vezetésit? Feküggy oda 
az ágyba a belemre, majd én megmutatom 
hogy köll jádzani!" Avval kirántotta a he- 
lettese kezibíil a szárazfát, belökte ötét az 
ágyba, rázenditett arra, hogy: „Sámlit rakok 
a lábam alá, úgy hagyillak a dunnám alá..." 
oszt másnapra meggyógyut, mer belátta, 
hogv nélkülözhetetlen.

ÖRZSI: Jól is tette. — Oszt gyerünk ap- 
tya.

BAKTER: Tárgyon e’ kesennvég! — Mi 
igaz abbul, Lepcses szomszéd, hogy egy ánie- 
likai nőszeinél beállt hóhérnak?

ÖRZSI: Az ám. Hogy nem sült ki a po
fája illen csúf mesterséget vállalni.

LEPCSES: Nézd csak örzsi, pár éve meg
kérette Kummogó Linát egy folpécf legény, 
névszerint Bókkon Sándor. Hát a Lina szü
lei megfaggatlák a legény apját, hogy mi is 
vóna a Sándor böcsiileles mestersége, mire 
az öreg clmonta, hogy a fia vizsgázott pöce- 
gödör-fiszlílló. — „Aunnye" — bostorkodott 
az örömapa, —* „ippen eztet a mesterséget 
választotta.?" —* „Pedig lehetett vóna akár 
szógabiró is", — monta az öreg Bókkon, — 
„deliül ehhöz vót néki teheccsége". — No 
Isten álgya.

nen. Az idei változatban hálni .1—4 csú
csos, elől pedig az arc fölött belülről egy 
sild van bclesteppelve, ami eleve kizárja, 
hogy valaki rosszul vehesse fel a csinos 
csapkát, amely ugy simul nz arcba, ugy 
ül a fejen, mintha rávarrták volpa. Ezek 
a bársonyok — hiába jelenlenek be sokan 
ellenvéleményt — nagyszerűen öltöztetnek, 
fényes puhaságukkal remekül kiemelik az 
arcot.

Látunk tokokat Is, amelyek feje kicsit 
be van raffolva, felfelé csúcsos tendenciá
val és kétoldalt Mercur-szúrnyakkal. Na 
azután, mint minden szezonnak, ugy ax 
ifidnek Is megvannak a maga tulhajtottsá- 
gaik. Elsősorban ilyen a cilinder fazon. 
Képzeljenek el egv rendes régimódi férfi- 
cilindert, csak kisebb tetővel, de ugyan
olyan, pici, oldalt felhajtott karimákkal, 
keskeny szalagdisszel. Nos, ez az idei cilin- 
derdival. Megmondjuk őszintén, néni jóso
lunk nngy jövőt ennek a formának, mert 
utóvégre, hiába hozza Páris — mégsem le
het mindent ránk rakni.

összegezésképpen tehát megállapíthat
juk, hogy az idei elfogadott kalapfavorit 
a lenti magasított forma lest, solollbrtl, ve
lúrból, filcből és nyúlszőrből. Egy kis toll, 
egy kis szalag, egy kis raffolás lesz a dí
szük. Ez mindenkinek inog fogja nyerni 
tetszését és biztos mindenkinek jól Is fog 
állani,

Emellett szóhoz jut at arcból kihajtott 
forma is. Hiába, n hölgyek nem szeretik 
kalap alá rejteni csinos arcukat. A fantá
zia tokok, n körül felha jtott karimák is 
erősen tartják magukat. Végül egy meg
nyugtató jóslat: aki tavaly szögletes, vagy 
négisarkos nyuUxőrkalapot vásárolt, azt 
az idén egv egész csepp kis dlszváltozással 
nyugodtan viselheti, mert Ágnes és Suzanne 
kollekciója nem nélkülözte ezeket a for
mákat sem. (Dr. Dévalni Erdős Bőske) 

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

Felvilágosítást nyújt:

FUrdölgazgatóságl Iroda
Budipetl, Kiioy-kaiul 3/a. Ttlefon: 1-432-02, 1-303-34

Szeptember 5-én Párisban tartják azt a 
konferenciát, amelyen eldől: létrejön-e a vi- 
lág hridzsuniójn Amerika és Európa között?

A konferencián előreláthatólag a holland 
Kruesen és az angol Manning-Foster az 
egyesülés ellen mig a norvég Hmm, a belga 
Dclhage és a jugoszláv Elein a világ bridzs- 
békéjének megteremtése mellett foglal majd 
állást. Amerikát a Moszkvából visszatérő 
Culbertson fogja képviselni.

Nekünk magyaroknak azért fontos a ha
tározat, mert az 1937-ben Budapesten meg
tartandó világversenyre ugy a Culhertson- 
csapat, valamint az argentínai és a mexikói 
együttes csak akkor jön, ha ezen a fontos 
értekezleten meg tud egyezni az Európai 
Liga az amerikai szövetséggel. Nincs tisz
tázva, miért nem választottak ebben a na
gyon fontos kérdésben osztrák és magyar 
delegátust is a párisi konferenciára? Min
denesetre jó lenne, ha a magyar szövetség 
békepárti álláspontját sürgősen és nyomaté
kosan közölné a konferencia elnökével.

♦
Szép Iskolapéldáját mutatjuk be annak, hogy 
jó játékos minden helyzetben feltalálja magát. 
Décsi László, a többszörös magyar vá

logatott játékos Siófokon volt weekenden, ahol 
természetesen bridgezett is. Ott adódott ez a 
parti:

a
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*
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marisban, ellenvonul a beliben.

oszt:
Nyugat Esket ” Kelet 

pikk*  eontre
— contra

majd kiró király, kbkör király,
4 plldk

Indulás —------ —,, ---------- —„„
káró, amit Nyugat lop; most Nyugat kis köri 
hívott, Décsi rögtön átlátja az ellenjáték hibá
ját, körjclt lelopva és aduit lejátszva, a Kelet 
treff király, dámáját é« káró ászát kénysterdn- 
básba hozva; teljesít! (Az ellcnvonalon téri*  
tett négy kör van!)

• Décsi a 3-lk helyen blöfföl a beli ellen!
*,

Keleti Andor, a szövetség intézőbizottsá
gának tagja Semmeringről hazatérőben bécsi 
tartózkodását felhasználta arra, hogy az oszt
rák és magyar szövetségek között fennálló 
differenciákat rendezze. „Ez teljes sikerrel 
is járt". Megállapodott egy osztrák-magyar 
válogatott mérkőzésben október 30-án Bécs
ben, és ennek revancheaképen még ez évben 
lejönnek Budapestre az osztrákok 2—3 csa
pattal a magyar szövetség által megjelölt 
Időben.

Nagyarányú
utazási kedvezmények 
az őszi Lakberendezési Vásár 
alkalmából

Tiz nap múlva érvénybe lép már az Ősz! 
Vásár utazási kedvezménye. A rádlókiállitással 
kapcsolatos őszi Lakberendezési Vásárt ugyan 
csak szeptember 8-án nyitják meg, a külföld ét 
a vidék érdeklődése az utóbbi évek során azon
ban oly nngy méretekben mutatkozott, hogy a 
kormány helyesnek látta Budapestnek ezt a ti
zenkét év óla fennálló őszi attrakcióját is a 
nagv idegenforgalmi események közé sorolni.

Rendeletében a kormány ezért ugy intézke
dett, hogy a budapesti Őszi Vásár ebben az év*  
ben huszonnégy napig tarló utazási kedvez
ményben részesüljön. A kedvezmény a Buda- 
"estre való utazásra augusztus 28-tól szeptem
ber 13-ig, vagyis az őszi Vásár befejezésének 
napjáig, a visszautazásra pedig szeptember 3-tól 
szeptember 20-ig lesz érvényben.

A Lakberendezési Vásár nemzetközi Jelentő
ségét azzal ismerte cl a rendelet, hogy míg * 
belföldi közönség 33%-os vasúti kedvezmény
ben részesül, addig a külföldi látogatók részére 
•<0%-ns utazási kedvezményt és vízummentessé- 
get engedélyeztek.
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szerencsétlenség 
súlyos a Király-utcában 
zuhant az erkélyről egy tisztviselő fejére

A A’írd/y-ulca 78. számú ház első eme
letének erkélyére a háztulajdonos rendel
kezésére a Szent ístván-napi ünnepségek 
miatt zászlót akartak kitűzni. Tóth Lajos 
segédház felügyelőt bízták meg a zászló ki
tűzésével, aki vasárnap délelőtt felvitte a 
zászlót az első emeletre, hogy olt az egyik 
lakás előtt lévő erkély vasához kötözze.

A segédházfelügyelő a zászlórudat az er
kély egyik vasdisziléséhez akarta odakötni, 
közben azonban egy másik,

több kilogramm súlyú vasból készült 
díszlet meglazult és lezuhant az utcára.

' Ebben a pillanatban haladt a Király-utca

imia

78. számú húz erkélye alatt el Vaskő Sán
dor 40 éves tisztviselő, akinek

a fejére zuhant a hatalmas súlyú vas.
A szerencsétlen ember hangtalanul zuhant 
az utca kövezetére, ahol

ájultun, véresen terült el.
Azonnal kihívták a mentőket, akik meg

állapították, hogy Vaskő Sándor koponya
alapi törést szenvedett. Életveszélyes álla
potban szállították a Rókus kórházba. A 
különös szerencsétlenség ügyében a rend
őrség megindította a vizsgálatot.

A belügyminiszter tájékoztatja 
a nyilvánosságot a Rákóczi-uti 
házösszeomlással kapcsolatban 

tett intézkedésekről
A Rákóczi-uÜ borzalmas katasztrófa új

ból foglalkoztatni fogja a nyilvánosságot.
A Rákóczi-uti ház összeomlásakor ugyan

is Kozma Miklós belügyminiszter a székes
fővárosi építkezések sürgős megvizsgálását 
rendelte el és a vizsgálat vezetésével dr. 
Janda Károly belügyminiszteri miniszteri 
tanácsost bízta meg.

Janda Károly miniszteri tanácsos az 
iparügyi minisztérium és a fővárosi köz
munkák tanácsának szakértőivel együtt 
megejtette a szükséges vizsgálatokat és az 
erről szóló jelentést beterjesztette a belügy
miniszternek.

Értesülésünk szerint Kozma Miklós bel

ügyminiszter a vizsgálatok adatai alapján 
még a hétfői napon tájékoztatni fogja 
a nyilvánosságot a vizsgálatok eredmé

nyéről
és a hasonló esetek megismétlődésének 
megelőzésére vonatkozólag tett intézkedé
sekről, amelyek elsősorban a hatóságok
nak az épitésrendészet terén teljesítendő 
felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségére 
vonatkoznak és amelyek alkalmasak arra, 
hogy eredményesen biztosítsák azt, hogy 
az emeletráépítések és házcsuszlások körül 
történt szomorú események meg ne ismét
lődhessenek.

Szilárdan hiszünk
a demokráciában és a békében
— mondotta Roosevelt

Washington, augusztus 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Roose

velt elnök a Netvyork államban lévő Chau- 
tauguaban nagy politikai beszédet mondott, 
amelyben hangsúlyozta, hogy a belpolitikai 
helyzetnél sokkal jobban aggasztja a kül
politikai helyzet.

— Az Egyesült Államok kormánya — 
mondotta — nem hajlandó olyan kötelezett
ségeket magára vállalni, amelyek más ha
talmakkal való háborúba belesodorhatnák, s

nem is akar a Népszövetség politikai

tevékenységében közreműködni, 
de szívesen vesz részt a genfi szervezet szo
ciális és cmbcrvédelmi munkájában. Az 
Egyesült Államok kormánya nem akarja az 
Unió elszigetelését.

De seminiesetrc sem fog olyat tenni, 
ami háborúra vezethetne, vagy ami a 

háboríts feleket támogathatná.
Szilárdan hiszünk a demokráciában, a sza
badságjogokban és a békében. Az Egyesült 
Államok kormánya jószomszédi és baráti 
kezét nyújtja minden nemzetnek.

A Palesztinába készülőktől kicsalt pénzen 
kivándorolt Tel-Avivba és ott rendőrtisztnek 

jelentkezett egy nagyváradi fiatalember
Meglepő hir érkezett most Palesztinából 

Nagyváradra. Egy kalandosmultu fiatalember
ről: Klefánt Jenőről szól a Palesztinái híradós.

Elefánt Jenő évekkel ezelőtt joghallgató volt 
Nagyváradon, majd kereskedelmi vállalatot 
alapított. A vállalat egyre rosszabbul jövedel
mezett, Elefánt pedig egyre merészebb ötletek
kel próbálkozott exiszlencióját biztosítani.

Nemrég valóságos búcsajáról Indult meg 
Elefánt Jenő Irodája felé.

Erdély legtávolabbi részéből érkeztek férfiak, 
asszonyok hozzá. A nagv érdeklődésnek, a tö
meges látogatásnak az. volt a magyarázó a. 
hogy Elefánt Jenő hírül adta, hogy

egészen minimális összegért bárkit kijut
tat Palesztinába.

Elintézi a kiutazás minden formaságát, meg
szerzi az útlevelet és a palesztinai letelepülés
hez szükséges hatósági engedélyt. Elefánt Jenő 
olv ügyesen, olv meggyőző erővel beszélt 8Z 
érdeklődőknek, hogv egész sereg erdélyi csa
lád kiscbb-nagvobh összegű előleget adott he- 
fánt-nak a Palesztinái kivándorlás lebonyolít^

sara. A leghiszékenyebb kivándorlók 
már útlevelet Is kaptak, 

amikor kiderült, hogv szélhámosság áldozatai 
lettek és az útlevélbe Elefánt hamisította a 
vízumot és a letelepülési engedélyi.

A nagyváradi rendőrségre
tömegesen érkeztek a feljelentések, de 

Elefántot már nem találták a városban.
A sorozatos szélhámosságok után eltűnt és 

senki nem tudta, hova utazott.
Most azután váratlan fordulat történt ebl>cn 

nz ügyben. Megjelent a rendőrségen Elefánt 
egvik kifosztott áldozata: Kati Henrik nagy
váradi kereskedő felesége és eg.v levelet adott 
át a rendőrtiszteknek. A levelet Aof :é».-tvl-aviyi 
ismerőse irta, akivel annakidején közölték, 
hogv Elefánt müven szélhámosságokat követelt 
cl. Á tel avivl ismerős lesele elmondotta, hogy 
Elefánt Jenő már hosszabb idő óta olt él

és most Tel-Avlv egyik megüresedett rend- 
tiszti állására pályázott

A nagyváradi rendőrségen azt tanácsolták 
Katzéknak. hogv a lel-avivl ismerős utján te
gyenek lépéseket Palesztinában Elefánt Jenő 
ellen. Katzék czekután

megbeszélésre hívták össze valamennyi 
károsultat

és itt elhatározták, hogv a tel-avivl ismerőst 
felkérik: lépjen érintkezésbe a palesztinul ha
tóságokkal. lenlezze le Elefántot.

A becsapott Palesztinái kivándorlók 
nagy izgalommal várják: mit végzett 
\vivban Katzék ismerőse.

most 
Tel-

sikerülte leleplezni a kalandosmultu fia
talembert,

aki a kivándorlásra jelentkezők pénzéből ván
dorolt ki Palesztinába és olt éppen a rendőr
tiszti pályán próbált cxlsztcnciúl teremteni.

il 
« ■

f Hihetetlen oksó árakon w
árusítunk nagytömegű

r 
[

Mosóáru, műselyem, selyem, 
szövefmaradékok 
teljes ruhákra is.

Sifón, vászon, zefir, törül
köző, függöny, szőnyeg 

stb. maradék 
óriási választékban

III. emelet (Lift)

DIWcSaNOK
Rákóczi-ut 72-74.

Tizenhétéves leánya tartás
dijáért perelték be a berlini
téri nagy vendéglőüzemek 

tulajdonosát
Az utóbbi években óriási üzemmé fejlődött 

és egvre terjeszkedik a Berlini-téren lévő ha
talmas büffé es vendéglő, amelynek már őt 
nagy étterme van és amely ma

egyike Budapest legnagyobb üzemeinek.
Éppen ezért rendkívül feltűnő az a gyermek

tartási per, amely a monslrccég tulajdonosa 
ellen indult, akinek egy tizenhétéves házassá
gon kivül született leánya van. T. Juli.a A leány 
anyja, amikor a gyermek született, a vendég
lős szüleinek alkalmazottja volt.

Tizenhét évvel ezelőtt már gyermektartásra 
kötelezték a bilffőtulajdonost, aki azóta

havi .30 pengőt fizet
a leány anyjának Júlia tartásáért. A kisleány 
közben megnőtt, kitünően végezte cl iskoláit 
és tanárainak egyhangúlag az a véleménye 
róla, hogy mindenképpen méltó arra, hogy to
vább tanítsák és egyetemre írassák be. Júliá
nak élete

nagy vágya, hogy orvosnő legyen.
Mindazoknak a pedagógusoknak, akik valaha 
foglalkoztak vele és ismerik tehetségét és egyé
niségét, az a véleményük. hogv egészen Bizo
nyosan kitűnő orvos lenne belőle.

\ leány anyja azonban szegény asszony és 
nemcsak, hogy arra nincs pénze, hogv egve- 
lemre Írassa be leányát, de arra sincs, hogy 
a tizenhét éves leány további középiskolai ta
nulmányainak költ .égéit fedezze. A leány unvja 
ezért most ügyvédje utján újabb gyermektar*  
lási pert indított a vendéglős ellen.

A most megindított perrel kapcsolatban cr*  
dekes és elvi jelentőségű kérdésekben kell dön
ti nie a bíróságnak. Mindenekelőtt azt kell meg
állapítania. hogv hizonvos indokolt esetben 
jár e a házasságon kivül született leány anvjá- 
nak tarlásdij. ha a leány már betöltötte tizen
hatodik életéiül Mcgneheziti a problémát az, 
hogy T. Júlia és anyja jogi képviselője most 
már nem elégszik meg a havi harminc pengő
vel, hanem

szűz, pengőt követel, 
egyrészt azzal az indokolással, hogy havi har
minc. pengőből lehetetlenség eltartani u leányt 
es még tanulmányainak költségeit is fedezni, 
másrészt azzal az indokolással. Iioriy »z utóbbi 
években az apa anyagi és társadalmi helyzete 
annyira emelkedett, hogv indokolt, hogy na
gyobb összeggel járuljon hozzá hánya eltar
tásához és neveléséhez.

A párisi rádió 
igazgatójának a 
feleségét meglopták 

a villamoson
Néhány nap óta a fővárosban tartózkodik 

Barell Mária, a párisi rádió igazgatójának a 
felesége, aki nagy szakértője is a rádiónak és 
nemcsak szórakozni jött a magyar fővárosba, 
hanem a rádióügyeket is tanulmányozni akarja.

A rádió igazgatójának a felesége
közt ellenül akarta megismerni a buda

pesti életet
és ezért a többi előkelő külföldiektől eltérően, 
nem autón járja be a várost, hanem a közön
ség közé elvegyülve, sokszor villamoson is utaz 
gat, hogy azután

tapasztalatairól a párisi rádión beszámol
jon.

Az igazgatónő vasárnap reggel a Rákóczi-ut 
és Körút sarkún fölült a 28177. szánni villa
mosra. amelynek a perronján tartózkodott és 
igy nézdcgélt szerte a Rúkóczi-uton. Amikor a 
kocsi a Szentkirályi-utcához ért. a kalauz je
gyet akart váltatni az urinővcl. aki relikilljébc 
nyúlt s ekkor megdöbbenve vette észre, hogv

retikülje nyitva van s abból csekkfüzetje 
hiányzik.

Azonnal rendőr került elő, de közben mór 
eltűnt a vakmerő tolvaj. Megállapították, hogv 
a csekkfüzetet a Schenker .f Co. cég állította ki 
s azon az cpvik szelvény

1200 pengőről volt kitölt-e.
A többi szelvényeken csak aláírások voltak, de 
összeg nem szerepelt rajtuk.

A rendőrség azonnal leliltlafta a csekkfüzetet 
és nagyarányú nyomozás indult meg, hogy a 
vakmerő zsebtolvajt kézrekerilsék.

A wiaí eSüíöíí 
egy teheMésort: 
huszonkét halott

I.ouhvlllc, augusztus 15.
(A llélfői Napló tudósítójától.) A kanadai 

Québec tartomány területén. Louisville kö
zelében az egyik vasúti átjárónál Trois- 
Rivicres mellett egy személyvonat elütött 
egg teherszállító gépkocsisort.

Huszonkét halottja 
és tizenöt sebesültje van a borzalmas ka
tasztrófának.

Még néhány hét... 
és KOVÁCS VICTOR költözködik!

“to."" a Szervita-térre!£iíFaiKr'
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KÖZGAZDASÁG
Az ucccii hordár szerepét jelölték 

ki a kereskedelem számára —
mondotta Rassay aheresheddk szegedi országos nagygyűlésén

Sregcd, augusztus 10.
éA Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

é» folytatóing vasárnap folyt le Szögeden n 
városháza nagytermében a vidéki kereskedelmi 
testületeknek az OMKE által ősazchivolt 
Országos Értekezlete, amelyen

képvlaellették magukat az ország ihszes 
kereskedelmi é*  iparkamarái.

Árkay Ferenc miniszteri tanácsos hozta az or
szágos. értekezletnek Gömbös Gyula miniszter- 
elnök és kereskedelmi miniszter üdvözletét. Az 
országos értekezleten képviseltette magát a 
pénzügyminiszter és a MÁV igazgatósága. Meg 
jelentek az országos kongresszuson az összes 
szegedi hatóságok, élükön Imecs György főis
pánnal és Pál/y József dr.-ral, Szeged város 
polgármesterével. Bésztvett az. országos érte
kezleten Hassay Károly dr., Szeged város kép
viselője, valamint Hitnyady-Vass Gergely és 
Görgey István országgyűlési képviselők. Érde
kes momentuma volt az országos értekezletnek 
az, hogy

Itt adták ki at OMKE Hegedűs-plakettjét 
Itálh Józsefnek,

a Csanádmcgyci Gazdasági Egyesület elnökének 
és erre az. alkalomra a csanádmcgyei gazda
sági egyesületek és az OMGE elküldte kép
viselőit a kereskedők tanácskozására.

A Magyar Hiszekegy elmondása utón Varga 
Mihály, a Szegedi Kereskedők Szövetségének 
elnöke at előkészítő bizottság nevében üdvö
zölte a delegátusokat, Indítványára az. országos 
értekezlet

kegyelettel hódolt Sándor Pál emlékének 
és elhatározta, hogy hálás megemlékezésül 
koszorút helyez azoknak a szegedi férfiúknak 
a sir jóra, akik Szeged város felvirágoztatása 
körül hervadhatatlan érdemeket szereztek. A 
delegáló testületek számbavétele után megvá
lasztották a kongresszus vezetőségit és tiszti
karát és megalakították a különböző bizott
ságokat. A kongresszus elnökei lellek: Sesz- 
tina-Naoybákay Jenő, nz OMKE elnöke és 
Vértet Miksa, a Szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöke, társelnökök: Hcrzy Sándor, a 
Miskolci Kereskedelmi Testület elnöke, Krasz- 
ner Lajos, nz. OMKE alelnöke. Morvay István, 
a Győri Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és 
Zimmer Ferenc. nz. OMKE alelnöke. A kon
gresszus főtitkárává Horváth Istvánt, az OMKE 
főtitkárát választották meg.

Seszlina-Nagybákag Jenő elnök üdvözölte 
ezután az országos értekezletei, majd Vértes 
Miksa, a szegedi Kereskedelmi és Ipnrknmara 
elnöke, nz. OMKE központi alelnöke szólalt fel.

Ezután a kongresszus egyhangú lelkesudés- 
•cl hódoló üdvözletét küld Horthy Miklósnak, 
Magyarország kormányzójának, majd Árkay 
József miniszteri tanácsos szólalt fel.

Megragadom az. alkalmat — mondotta —, 
hogy*  szembenézzünk kél állítással. Az egyik 
állítás nz. hogy

Magyarországon kereskedelemellenes han
gulat van.

Magyarországon pedig nincsen egyetlen épeszű 
ember, aki a kereskedelemnek ellensége volna. 
A másik állítás az, hogy

a kormány Intézkedéseiben kereskedelem
ellenes lendenrla nyilvánul meg.

Ez is tévedés, mert a kormányzatnak nincs 
egyetlen olyan felelős tényezője sem, aki át 
ne lenne hatva annak a közgazdasági tételnek
■ z alapvető igazságától, hogy a kereskedelem 
az ipnrrnl és a mezőgazdasággal tökéletesen 
egyenrangú és egyenértékű termelési tényező 
A miniszter nevében is kijelentheti, hogy a 
kormányzatot a kölelcsségleljesitésen túlme
nően

megértés és szeretet vezeti a kereskedelem 
minden egyes tagját al szem ben.

Arrs kéri nz országos értekezletet, hogy a mull 
hagyományaihoz, képest objektív tárgyalások 
keretében vitassa meg problémáit

Pálfy József dr., Szeged város polgármes
tere. a házigazda, Szeged város nevében kö
szöntötte nz értekezlet tagjait, majd Hassay 
Károly szólalt fel és rámutntott arra, hogy az 
OMKE-mk, de nz egész magyar kereskedelem
nek a kötelesscgtudasnak azt az útját kell to
vábbra is járnia, amit a néhány hónappal 
ezelőtt elhunyt nagy vezére, Sándor Pál je
löllek ki aromára.

— A magyar kereskedelem soha nem látott 
sálságos Időket él át.

Ez a kereskedelem évek óta anyagi erejében 
csökkent, de csökkent megbecsülése is. Csal, 
egy erősödött.

a jövője iránt való bizonytalanság.
Ha orvosságot írna elő, a kereskedelem szá
mára készíteti receptjére három rendelést ima: 
több önérzetet, még több szolidaritást és min- 
denekfclctl való ragaszkodást a kereskedőiéin 
alapprlncipiumaihoz és ezek közölt elsősorban 
a szabadsághoz. \t önérzetről beszélve sajná
lattal kell megállapítani azt, hogv a kereske
delemnek az utóbbi időben a gazdasági életben 

az illeni hordár szerepet jelölték ki.
Előbb a/| mondották, hogv a közvetítő keres
kedelmet kell redukálni, majd a közvetítő ke
reskedelem kikapcsolásáról beszéltek, most pe
dig praktikusan azt mondják előkelő helyen is, 
hogy ha egyszer a kereskedelmet helyettesíteni 
kell, nem lehet mással, mint kereskedelemmel 
helyettesíteni. Es ez esetekben azokra az ala
kulatokra történik utalás, amelyek ellen o ke
rtskcdelem oly elkeseredetten harcol.

liunyady-Vass Gergelv dr., áraz, képviselő
■ mezőgazdasági érdekképviseletek üdvözletét 
tolmácsolta az országos értekezletnek. Morvay 
István felsőházi tag, • Győri Kereskedelmi és

Iparkamara elnöke, a kereskedelmi és ipar
kamarák nevében üdvözölte a kongresszust. 
Seszlina-Nagybákay Jenő elnök átnyújtotta ez
után Hátit Józsefnek, a Csanádmcgyci Gazda
sági Egyesület elnökének az. OMKE Hegedűs- 
plakettjét, amelyért Háth József köszönetét 
mondott.

Görgey István orsz. képviselő felszólalása 
után rátértek a napirend lctórgyalósúra. A ke
reskedelmi képviseletek együttműködéséről Hal- 
kányt Kálmán dr.. nz. OMKE igazgatója refe
rált. A főváros és vidék címen u vidék egyen
jogúsításának kérdését Tonellt Sándor dr., a 
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára 
adta elő — az sfcykéz rendszer és a szövetkezeti 
kérdést Ta/fler Élek dr., nz. orosházi OMKE 
kerület elnöke, az áruházi kérdést pedig 
Kaffka Károly, a Rádió, Villamossági Ke
reskedők Országos Egyesületének elnöko — 
a társadalombiztosítás reformjának problémá
ját Kálmán Andor, n Magyar Cipőkereskedők 
Egyesületének elnöke — az árrombolás, ár
védelem, a szabott ár ügyét Solti János dr., az 
orosházi OMKE-kerület főtitkára referálta mint 
olőadó. _

A Budapesti Szobafestők, Másolók, Fénye
zők, Cég- és Cimfestök, Aranyozik Ipart est ú- 
lete 5(1 éves jubilúris fennállása alkalmából 
rendezett kiállítását vasárnap nyitotta meg a 
Technológia kiállítási csarnokában Dr. Gyulai 
Ákos miniszteri tanácsos nagyszámban meg
jelent közönség előtt. A jubiláló ipartestület 
rendkívül gazdag és értékes anyaggal rendezte 
meg kiállítását Lovász Gyula elnök, kamarai 
lag vezetése alatt, Schiller Jóasef alelnök ren
dezésével «• Garai Nándor elnökhelyettes 
közreműködésével. A jubilúris kiállítás érde
kes és szemléltető módon mutatja be a múlt 
és a jelen klasszikus és modern stílusait. A 
mázoló-, fényező- és aranyozóipar, a cég- és 
(imfestöipar régi és modern kivitelű cégtáblái, 
világitó reklámok, címerek, vázlatok alb. ki
állításával teltek tanúbizonyságot szakmáik 
fejlettségéről és művészi voltáról. A magyar 
festék- és lakkgyártók, ecset- és •zerszámipar 
kiváló Ízléssel csoportosított elsőrendű gyárt
mányával szerepelnek a kiállításon. A kiállí
táson bemutatásra kerüllek a Budapest Szé
kesfővárosi lparrajziskola, valamint a nyár
utcai Díszítő Szakirányú Iparostanonciskola, az 
iparügyi minisztérium által felállított szakmai 
továbbképző tanfolyamok munkál. A kiállítás 
díjtalanul áll a közönség rendelkezésére.

*
Ar autóadók leszállítása óta Igen sok kő- 

zépnagvságu és használt kocsi került forga
lomba. Az adó leengedésének kedvező hatása 
jelentkezik a benzinfogyasztásban is, valamint 
:«Z autók eladási forgalmában és számos más 
iparban, amelyek az autóforgalomban érdekelve 
vnnnak. Kívánatos volna a nagyobb autókra 
vonatkozólag kilátásba helyezett további adó- 
leszállításnak is minél előbbi keresztülvitele, 
mert ezzel néhány ezer leállított nagy kocsit 
lehetne újból forgalomba hozni és értékében 
emelni. Közérdek egyenlő a kincstári érdek
kel, nem kell nz ügyön sokat gondolkodni...

A gazdavédelml rendelet végrehajtási utasí
tásának újabb tervezete készült cl, mely ősszel 
kerül kiadásra. Egyes érdekképviseletek már 
most felhasználják ezt az alkalmat arra, hogy 
az igarságügvmlnisztórlum figyelmét felhívják 
.1 gazdavédelmi rendelkezések egyes intézkedé
seire, aniclvek az egyes szakmákat érzékenyen 
érintik.

♦
A hivatalos bérmegállapítás rendszere nem 

teremtett nyugalmat az építőiparban és ujahb 
Iw'rmozgalom nyugtalanítja az épitőpiacot. Az 
épltöipnri munkaadók azonban nem hajlandók 
az cpilöszezon derekán a hérmcgállapltó bi
zottság összehívását kérni, meri n bérek ujobb 
emelése megnehezítené n folyamatban lévő 
munkák befejezéséi, sőt n tárgyalás alatt lévő 
ujahb épltőniunkók perfektuálását Is lehelet
lenné tenné.

*
Augusztus M én nyitja meg Debrecenben a 

Tiszántúli Ipari Vásárt Bornemisza Géza ipar
ügyi miniszter, amely eseményre Debrecenben 
hatalmas felkészültséggel folynak az előkészü
letek A gyönyörű debreceni Nagyerdő bejára
tánál javában épül a Tiszántúli Ipari Vásár, 
amely ugv területét és terjedelmét tekintve, 
mint a résztvevők súlya t's szóma tekintetében 
a vidéki kiállítási megmozdulások legjelentő
sebbike.

Debrecenbe augusztus hó 25 tői kezdve a 
vásárigazolványok alapján féláron lehet utazni 
egészen szeptember 8-lg. A vásárigazohánvok 
a menet jegyirodákban, a Tiszántúl pedig az 
ipartcslületeknél is kaphatók

A külföldiek részére rendszeresített vásár
iga zolvánv alapján a külföldiek az ország
határtól 50% os kedvezményt élveznek a mii- 
■;var vasutakon, az osztrák és a csehszlovák 
vasutakon 53%-os kedvezményt.

A külföldiek vizűm nélkül jöhetnek be és 
vízumukat Debrecenben Oö%-os kedvezmény
nyel kapják meg.

A kiállítás hetében Debrecenben nagyszabású 
sportesemények, kongresszusok: szeptember
0 én Hortobágyi Nap lesz, a kiállítás területén 
lesz a légvédelmi kiállítás és a baromfi- és 
gyilmőlcskiállilóa is.

*
Magyar-svéd árucserefnrgulmi tárgyalások in

dultak meg. Ezek a tárgyalások főleg arra 
Irányulnak, hogy Magyarország kompenzációs 
alapon fenyőárut vegyen At Svédországtól.

A TÉBE vidéki szakosztálya ezen a héten, 
szerdán tartja teljes ülését, amelynek tárgy
sorozatában a gazdavédelml rendelctck kérdé
sé, valamint a Birtokközpont ügye szerepel.

*
Elkészült a méz termeléséről és forgalomba- 

hozataláról szóló rendelettervezet, mely a máz 
forgaloinbahozatalánál ugy a termelők, mint 
a fogyasztóközönség érdekeiről gondoskodik 
és a méz exportja szempontjából kívánatos 
feltételekre is tekintettel van. Az érdekképvise
letek is elkéizitették már hozzászólásaikat, 
úgyhogy most már rövidesen sor kerül a ren
delet végleges szövegének megalkotására.

♦
A magyar-román kereskedelmi egyezmény 

alkalmazása körül felmerült ellentétüket szep
tember elején tárgyalja le Szinnjában a ve- 
gyesbizoltság. Jelenleg Budapesten folynak a 
romániai tüzifabehozataj ügyében a tárgyal i- 
sok a faforgalmi és a Sel közölt, melynek 
eredményét azután a Szinajúhan összeülő ro
mánmagyar vegyesbizottság fogja ratifikálni.

♦
A nemzetközi búzapiacon az elmúlt héten 

ujahb árjnvulás jelentkezett. Ez az árfejlődés 
már egészségesebb és tartósan jó búzaárakra 
enged következtetni. Igaz ugyan, hogy a római 
nemzetközi mezőgazdasági intézet legújabb je
lentése szerint az európai vetéshelyzet csak 
némileg rosszabbodott, de kivételt képez ez 
alól a Dunavölgye, ahol általában mindenült 
jó közepes termést takarítottak be.

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 
augusztus 28-tól szeptember 20-ig. 
Belföldieknek33 /«Külföldieknek50% 

Utazási igazolványok a menet
jegyirodáknál és az őszi Vásár 
tb. képviseleteinél kaphatók. 
Belépőjegy 1.— P

Szeptember 11: ÁRVERÉS
Szeptember 14: FÖTÁRGYALÁS

Gerlóczy Zsigmondné ügyében
Két érdekes eseménye van annak a feltű- 

néstkellő bűnügynek, amelynek Gerlóczy Zsig- 
mond egyetemi tanár felesége áll a középpont
jában. Gerlóczy Zsigmondné ellen

tömeges feljelentések érkeztek a rendőr
ségre, 

valamennyi feljelentő elpauaszolta, hogy Gerló- 
czyné házmestert állásokra szerződtette őket 
kaucióval, aztán kiderült, hogy az. állósokat 
nem volt módjában biztosítani és a kauciót 
som adta vissza. Gerlóczynét a rendőrség le
tartóztatta, később azonban szabadlábra he
lyezték, de az. eljárást tovább folytatják ellene.

A monstre csalási bünpör középpontjában 
álló uriasszonynak

két nagyértékli bérháza van Budapesten.
A Tbököly-uton és a Dembinszky-ulcában 

vannak Gerlóezyné bérházai, amelyek több
százezer pe,ngő értékűek, de többszázezer pen
gőre rúg az az összeg is, amellyel a két ház 
meg van terhelve.

A Lágymányoson 
állítják fel a magyar 

tengerészhősök 
szobrát

N’agyboldogasszony napján országos hadi
tengerész. összejövetel volt Budapesten. Este 
nyolc órakor a Római-parton lévő Magas- 
/idzy-csónakliáz éttermében 300 volt tenge- 
résztiszt és altiszt jött össze, valamennyien 
többszörösen kitüntetett hősei az egykori 
osztrák-magyar lmdiflottának. A házigazda 
Magasházy Mihály maga is a tengerészeinél 
szolgált és mint sebesült hadnagy szerelt le 
a bábom végén. Az összejövetelen Fekete 
Tibor, Lm Ardó Károly, Szunyogh Károly 
kapitányok és Pécsi dr. főorvos vezetésével 
igen sokan vettek részt a tisztikarból.

Gallcty Jenő hosszabb beszédében a Hadi
tengerészek Országos Szövetségének elmúlt 
esztendei munkálkodásáról számolt be. Is
mertette a volt haditengerészet elhelyezke
dési lehetőségeit majd nagy érdeklődés kí
séretében

Gerlóczy Zsigmondné házaira most árve
rést tűztek ki.

Szeptember 11-én tartják meg az árverést. 
Az érdekes árverésre felvonulnak majd a hi
telezők, hogy követeléseiket biztosítsák. Ger- 
lóczyné házaira

kétszázezer pengő tartozást kebelezett he a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár, 

őO.OOO pengőre rúg az az összeg, amellyel el- 
maradi adók és illetékek fejében tartozik Ger- 
lóczynó a kincstárnak, ezenkívül közel . száz 
kishitelző várja a pénzét.

Három nappal az érdekes árverés után: 
szeptember 14-én kezdődik Gerlóczy Zsig
mondné monstre csalást perének tárgya

lása a törvényszéken.
Dr. Messik Lajos tö.'vényszéki biró előtt lesz 

a főlárgyalás, ameAyen'közéi háromszáz tanú 
és sértett vonul fel. A tBlárg^klás három hé
tig fog tartani.

a haditengerész emlékbizottság munká
ját vázolta.

A bizottság diszclnökc Horthy Miklós kor
mányzó, elnöke Wulff Olaf vezérkapitány 
és az a célja a bizottságnak, hogy megfelelő 
módon örökítsék meg

a háborúban elesett tengerész-liősök 
emlékét.

Több szobortervezet érkezett be, de még 
csak ezután döntenek, hogy melyiket fogad
ják el. Az emlékmű felállításának helye 
azonban már eldőlt:

a Horthy Miklós-hid lágymányosi lá
bánál fog állni a tengerész-szobor.

Hosszas tárgyalások folytak a francia kor
mánnyal, hogy megvásárolják a birtokában 
lévő

legendáshírű magyar csatahajót, a 
N'ovarrát, 

amelyen Horthy Miklós kormányzó híres 
tengericsatáját vívta Olrantónál. Az volt 
ugyanis az eredeti elgondolás, hogy a volt 
csatahajót hadimuzeumnak átalakítva állít
ják fel a Lágymányoson.

Ez az érdekes terv azonban — mini szom
baton bejelentették —, meghiúsult.

fái fefaftbi.MA&'i' uttí'záő!

óerdn/dró hajóval a Végig kí
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V.SMII/Mrv IIU/UIZUl u — B;<

Riviérára WaSZOrSZágOB f

180 peng#

augruttut 26 — rwptombor 5 és
október 1 — október 11

242«

augusztus 29 — ezeptembor 10
Trlaat

Venazln 
Clanua 

Sm Remo
Monta Carlo 

Juan Ina Pina 
Cannes 

Nizza

Vanazia
Flranza

Róma

Mulat.. pra.p.klui 4. falvlligoslUi ■

ÓSáiuisáG Utazási Irodájában VI., Andrásay-á! 18. Tat.ran-
í-aan-Ni



Budapwt, IBM aagtualut 17. HÉTFŐI NAPLÓ 7

A francia kormány válaszolt 
a Népszövetségnek: 

nem tartja szükségesnek az alapokmány 
kiegészítését

Gént, augusztus 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Nép

szövetség alapokmányának megváltoztatása 
ügyében a Népszövetség közgyűlése azzal a 
kéréssel fordult a francia kormányhoz, 
hogy közölje errevonatkozó javaslatait.

Ez ügyben most Delbos francia külügy
miniszter a Népszövetség főtitkárához 
hosszabb közlést intézett s ebben érdekesen 
fejti ki a francia kormány álláspontját:

— Iilum miniszterelnök hangsúlyozta 
már Franciaországnak az együttes bizton
sághoz való ragaszkodását. Jelezte annak 
szükségességét, hogy

a földrajzilag vagy politikailag közel
eső hatalmak teljes katonai segítséget 
nyujtsanak annak az államnak, amelv 

támadás áldozata.
— Növelni kell a Népszövetség tekinté

lyét anélkül, hogy feláldoznék a lényeges 
elveket, a felelősséget és az alapokmány

Budapestre hozzák
Petőfi fáját a Teleki-család 
erdélyi ősi kastélyából

Az erdélyi magyar arisztokrata családok 
egyik legtiszteltebb, legelőkelőbb tagja: Te
leki János gróf rövidesen otthagyja ősi er
délyi kastélyát és Budapestre költözik.

A Teleki-család tagjai hatszáz eszten
dőn át laktak a költői kastélyban, 

amely most gazdát cserél.
Ennek az eseménynek van egy olyan érde
kessége, amely minden magyar embert ér
dekel.

A költői kastély nemcsak arról volt hí
res, hogy a Teleki-család tagjai lakták év
századokon át, hanem arról is, hogy

Petőfi Sándor Itt Irta legszebb költe
ményeit.

Néhai Teleki Sándor gróf 1847-ben hivta 
meg Petőfi Sándort a költői kastélyba. Pe
tőfi akkor házasodott meg és ifjú hitvesé
vel, Szendrey Júliával itt töltötte mézeshe
teit. 1847. szeptember 9-éu érkezett Petőfi 
Sándor a kastélyba s néhány hét múlva 

megszületett a legszebb Pelőfl-vers: a 

ban lefektetett együttes biztonságot.
A francia kormány véleménye szerint 
nem szükséges a Népszövetség alapok
mányát pótinlézkedésekkel kiegészíteni.

Az alapokmány 11. cikkelye alapján meg
akadályozható az egyhangúság szabályával 
való visszaélés, a 16. cikkely alapján pedig 
szorosabbra vonható a gazdasági, pénzügyi 
intézkedések, a katonai eszközök kapcsola
tai és teljesen érvényre juthat a regionális 
egyezmények rendszere.

E módszer olyan hatalmak csoportosí
tását jelentené, amelyeket a földrajzi 
helyzet vagy érdekközösség fűz össze.

Végül a francia külügyminiszter hang
súlyozza, hogy a francia kormány fenn
tartja magának a jogot, hogy a Népszövet
ség közgyűlésének összeillése előtt a maga 
álláspontját még kiegészítse és részleteseb
ben kifejtse.

■■r

Szeptember végén.
A koltói kastélyban van egy öreg, tere

bélyes somfa. Ennek a fának az árnyéká
ban tartózkodott legszívesebben Petőfi 
Sándor. Délelőttönként itt ült az öreg 
somfa alatt és itt irta verseit.

Petőfi fájának nevezték el az öreg 
somfái, 

amelyet a Te/e/n-család nagy kegyelettel 
ápolt mindezideig.

Petőfi fájáról hir érkezett Budapestre is, 
a Petőfi Társasághoz. Most, amikor a Pe
tőfi Társaság megtudta, hogy Teleki János 
gróf elköltözik ősi kastélyából, elkérte a 
gróftól Petőfi fáját. Teleki János gróf elé
gett tett a Petőfi Társaság kérésének: elha
tározta, hogy

a történelmi nevezetességű fát kivá
gatja, Budapestre szállíttatja, átadja a 

Petőfi Társaságnak, 
hogy azután itthon őrizze a legnagyobb 
magyar költő emlékét.

pályázatunkon díjnyertes

swgiRros ruhák, valamint 
iskola-

a*)  *■  ?

és intézeti ruhák
^Miiatójáca.

Bemutató 8 női és 6 gyermek mane- 
kénnel, hétfőtől szombatig na
ponta d. e. 11-1-ig és d. u. 4-6-ig 
áruházunk V. emeletén.

BELÉPÉS DÍJTALAN

Négy embert gázolt el
a járdára rohant autó
Autóbalesetek sorozata a két ünnepnapon

A kettős ünnepnapon sűrűn fordultak elő 
balesetek a fővárosban és a környéken. 
Szerencsére ezek között súlyosabb kimene
telű baleset nem történt, kivéve egyet, ami
kor egy kislányt olyan súlyosan gázolt el 
egy motorkerékpár, hogy koponyaalapi tö
réssel szállították a mentők kórházba.

Csepelen a Rákóczi Ferenc-u tea cs Ál
mos-utca sarkán ismeretlen rendszámú mo
torkerékpár elütötte Dorner Magda nyolc 
éves kislányt, akit a mentők életveszélyes 
állapotban vittek koponyaalapi töréssel a 
W’cím Man/réd-kór házba.

A Tatai-ut 26966. hrsz. ház előtt Kovács 
István autófényező motorkerékpárjával 
megcsúszott és lezuhant a gépről. Súlyos 
állapotban vitték a mentők a Rókusba.

Ugyancsak kicsúszott a motorkerékpár a 
Harmat-utca 24. számú ház előtt Schoppler 
Béla 28 éves soffőr alól, aki a fején szen
vedett sérülésekkel a Horthy Miklós-kór- 
házba került. „ ,

Komolyabb autószerencsétlenség történt 
a Hitlegknli-ut és Lipótmezci-ut sarkán. Itt 
haladt autójával Schmidt János 27 éves 
soffőr. A BE 281. rendszámú autó

fölrohant a járdára és négy embert 
elgázolt.

Elütötte Vall Ernő 46 éves tisztviselőt, cn 
nek 26 éves feleségét és Gábor nevű hétéves 
fiát, és Négyessy László 26 éves lüszcres- 
segédet. Szerencsére valamennyien könv- 
nvebben sérültek. A Szent lslván-kórházba 
vitték őket a mentők.

Fóti István 24 éves soffőr a BO 020. 
rendszámú autójával a Vilmos császár-ul- 
ról a Báthory-ulcába akart befordulni. 
Közben a kocsi fölszaladt a járdára és 
olyan erővel ütődött a falhoz, hogv a kocsi
ban ülő Kertész István tisztviselő megsérült. 
A sérültet a mentők kórházba vitték, Fóti 
Istvánt pedig előállították a rendőrségre, 
■hol megállapították, hogy

Ittas állapotban van.
Bufcsu-utca és Le/ieLutca sarkán a BO 
taxi egy húsz év körüli

ismeretlen férfit ütött el,
eszméletlen állapotban vittek a mén-

A
063.

akit ____
tök a Rókus-kórházba. Még nem tért magá
hoz és igy nem lehetett megállapítani a 
személyazonosságát. A soffőr ellen megin
dult az eljárás.

Az flllői-ut és Viola-utca sarkán haladt a 
BU 125. rendszámú motorkerékpárjával 
Vaynyzck János 18 éves textilmcster. Ami
kor a kerékpár útkereszteződéshez ért. ab
ban a pillanatban fordult ki onnan a BO 
417. rendszámú taxi.

A kél jármű összeütközött. 
Vnynvzek lezuhant a kerékpárjáról, össze
tört tagokkal és zuzódásokkal került az 
/sfudn-kórházba.

A Bcrtalan-utca 1. számú ház előtt haladt 
Molnár Magda 8 éves kislány. Az. úttesten 
lobogott végig egy ismeretlen rendszámú 
motorkerékpár, amely

a gyermeket elütötte, azután tovább
robogott.

A gyermeket kórházba szállitották, az is
meretlen motorkerékpáros felkutatására a 
rendőrség megindította a nyomozást.

Az első szabadtéri színes filmcsoda

SZENVEDÉLY
Főszereplők: Sylvia Sietne/, Fred Me Murray és Henry Fonda 

ADÉCSI és O M N I A e heti nagy meglepetése (Paramount-Wm)

Károly király 
emlékének áldoztak 
7 ihanyban

Tihany, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Több mini 

ylezer közönség jelenlétében l'olvt le Ti
hanyban szombaton délelőtt a Károly király
emlékünnep. Az ünnepségen résztvett mint
egy ezerötszáz főnyi osztrák kirándulócso 
port is. A megjelent magyar előkelőségek 
sorában ott volt: Kratochmill Károly altábor
nagy, llunt/ady
l.ukasicli  báró 
gróf, Csekonics 
vcszprémmegyei 
leiében, Makray 
selő, Pálffy József gróf. Berg Miksa báró és 
még sokan mások. Az ünnepi misét Rótt 
Nándor megyéspüspök pontifikálta, maid 
Sl rommer Viktorin tihanyi apát és Berg 
Miksa báró mondott cmlékhcszédct.-3wn«-«—- - - - - iMT

József gróf főudvarmester, 
altábornagy, Sigray Antal 
Gyula gróf, Jékey Ferenc 

fíiispán a kormány képvisc- 
Lajos országgyűlési képvi-

Két francia hajó 
katasztrófája 

Paris, augusztus 15.
Az Oranaisc gőzös, amely nz algíri Mosta- 

ganem kikötőjéből Marseilleba indult, alig 
néhány órával elindulása ulán 

elsüllyedt.
A gőzös tizenhárom főnyi legénységéből és 
tiz utasából csak kelten meneküllek meg 

Ez a két ember egy roncsdarabba kapasz
kodva teljesen kimerültén ért partot,

Montevldco, augusztuz 15. 
hatezer tonnás francia „Eubée" drótnál- 
táviratban sürgős segítséget kért. A gő- 
amcly Hamburgból—Buenos-Aires felé 
útban,

A
küli
zös,
volt

összeütközött a „Corlnaldo" nevű angol 
szállitóbajóval.

Az angol hajó fedélzetére vette a súlyosan 
megrongálódott francia hajó kétszáz utasát.

Lezuhant két artista 
a trapézról

Debrecen, augusztus 16.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Szombaton este a Schncller-cir- 
kusz megnyitó díszelőadásán sulyos szeren
csétlenség történt. A műsor slágere a „Két 
ördög" dolgozott lenn a trapézon, amikor a 
cirkuszt zsúfolásig megtöltő közönség léleg
zet visszafojtva látta, hogv

a tizenegy méter magasságban lévő létra 
kötele elszakad és mind a két artista a 

porondra zuhan.
Eszméletlenül, vérző fej jel feküdtek a ma- 
nézsbnn és a közönség körében óriási pánik 
keletkezett. A nézők nagy része a kijáratok 
felé igyekezett, a cirkusz személyzete a le
zuhant artistákat

Schnellcr Gáspárt, az Igazgató öccsét és 
Izsák Józsefet kórházba szállitották.
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30 fokos meleg!
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vuaárnap 
délben: Nvugateurópá- 
bán megint felhősebb 
leli az időjárás. a de
rült. napos idő pedig 
Középeurópára tolódott 
ál.

Hazánkban szombat
délután még több helyen volt záporeső. A 
Balaton vizének hőfoka reggel Keszthelyen 
*2.3, Bogláron 22, Balatonfüreden 22, Siófo
kon 19, Kenésén 20 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 24 fok. A tengerszintre átszámított lég 
nyomás 760 milliméter; alig változó irány
zat.

Várható Időjárás a következő 24 órára:
Gyenge légáramlás. Keleten egy-két he- 
lyen még délutáni záporeső. Éjjel és 
holnap derült Idő. A hőmérséklet to
vább emelkedik, sok helyen eléri a 30 

fokot.

— HORTHY MIKIX>S-UT VARSÓBAN. 
A varsói Báthory-lársaság elhatározta, hogv 
a magyar kormányzó iránti mély tisztelete 
jeléül indítványt tesz Varsó egyik főutcájá
nak Horthy Miklós-utlá való átkeresztelé
sére.

— Zita királyné Belgiumban, /tárnából 
jelentik: Zita királyné Adelhnide királyi 
hercegnő társaságában elhagyta Viareggiól 
és visszatért Belgiumba.

— I.lndbergh Angliában. Londonból je
lenük: Lindhergh ezredes és felesége Dániá
ból váratlanul ideérkezett. A lympncl re
pülőtéren rövid időre leszállt, majd Ismeret
ien céllal ismét továbbrepült.

— Második századból való gyásMzen- 
télyl találtok Rómában. Rómából jelentik: 
A Szent Pólcr-tércn folyó ujrakővezési 
munkálatok sorón az egyik helyen csatorna- 
építés miatt mélyebbre ástak le és egy 
gyászszentély került napvilágra néhány 
szarkofággal. A szentély fehér márványból 
készüli a legegyszerűbb díszítéssel. Szakér
tők a Krisztus utáni IL századra teszik a 
lelet korút.

Csillárt Meteor cslllürgyár
(I r.tateiben vARArulJon I — 12 üzlet 
Központ: Podmnnteak.v-u. 27

— A Budai Napló uj szerkesztői. A régi 
patinás múltú Rudat Napló uj kezekbe ke
rült. Alapítójának és szerkesztőjének, Viraáy 
Bélának halálával Lippay Gyula dr. és Olty 
Antal vették át a Rudat Napló szerkesztését 
és kiadását A szerkesztésükben megjelent u| 
szám folytatja a lap eddigi nemes tradícióit, 
egyben azonban modernebb újságírói eszkö
zökkel Is szolgálja Buda érdekeit. Lippay 
Gyula és Olty Antal a magyar újságírás 
régi, elismert munkásai, akiknek eddigi mű
ködése biztosítja a Rudat Napló további fej- 
lödésót.

— Horgon.vlnál 8 kabinrtkép R P. Kálvln-fér 5.
— Nyaraljunk a Balaton partján. A „Kelten 

egy lftl'.lVfl o Balatonon" cimü ellátásos (fór- 
íniu jcgyíüzcl előnyösen szolgálja a Balatonra 
utazó közönség kényelmét, amennyiben két 
együtt utazó személy részére, kedvezményes 
áron, kitűnő ellátást és lakást. 50% os vasúti, 
hajózási és fürdőzési kedvezményt ■ szúinta- 
lan más előnyt nyílj! a Balaton legszebb fürdő 
helyein. Egyedül utazók részére nz „Egy vidám 
hét <i Rnlatonon" elmü szelvényes jegyfüzet 
nxujt páratlan előnyöket. A jegyfüzetek az. 
I'fiiig utazási Irodájában és az IBUSZ (MÁV 
hivatalos) menctjegylrodáibnn kaphatók,

— Orvosi hír. Dr. Weinfeld Artúr fogorvos 
szabadságáról megérkezett és újból rendel.

— Halálozás, Dr Elefánt né Síkor Jolán nyu
galmazott polgúrilskolai tanárnő tegnap, Új
pesten, 77 éves korában elhalálozott, Az el
hunytban — aki néhai l'oldy Ferenc irodalom- 
t'Tténész unokája volt — Payr Hugó őrszág- 
g) ölési képviselő anyósát gyászolja.

— Priváttól magas áron vennék AŐnplddraf, 
vagy egye- Aőnj/neAcf. Cím: Köri, Vilmos esá- 
szár ul 12. Hl em. 3.

— A klsiíjsrállásl IpartratUlcf léUtáradoa jo- 
hlleninn. A Kluujszállási Ipartestedet Dornem- 
ista hit*  Iparügyi miniszter (Övédnóksége alatt 
vasárnap ünnepelte fennállásának 50. évfor
dulóját. amelyet ipari kiállítással és vásárral 
kötöttek egybe. A kiállításon 210 magyar kis
iparos AUilolln ki kisipari remekelt.

— HtlyrelgatUáa. A „Hétfői Napló'*  c. lup 
f. évi julius 1.3-iki számában, annak 2. oldalán 
„A szolnoki Dreyfuss lovngiaa ügyei" c. köz
lemény jelent meg. Valótlan az, hogy én azt 
a kijelentést teltem, hogv nem csak a város
házin. de a vármegyeházán is vizsgálatot kel
lene indítani a belügyminiszternek. Valótlan az, 
hogv ezért tőlem ii sármegye tisztikara lova
gin*  elégtételt kért. Való nz, hogv a vármegye 
tisztikara «*  közöttem lovagim eljárás van fo
lyamatban, <le nem a fenti kijelentések miatt. 
Tisztelettel: l)r. Sárkőzy György s. k. városi 
tanácsnok.

— Gáspártól tno»t raktározza be tüzelőjét, 
meit igy f> hónap alatt fizetheti. Híszlctosztálv. 
T.; »-22-09.

Cabala nyerte
a Herceg Festetics Tasziló emlékversenyt

A szombati versenynap néhány alapos kor- 
rekturáiúval szolgált a legutolsó formáknak. 
Igv Vulkán ezúttal könnyen vert olyan lova
kat. melyek legutóbb előtte végezlek. Szepes 
győzelméről másutt szólunk. Idler, Kékes IL, 
Lőve major, Gyöngy és Amadeo egyaránt foga
dott lovak voltak.

♦

A Herceg Festetics Tasziló emlékverseny, a 
vasárnapi versenynap főszáma, nagyszerű me
zőnyt gyűjtött startjához A győztes bakonvpö- 
löskei ménes nagy reményekre jogosító két
évese: Cabala, az ugyancsak sokatigérö Credo, 
Darfur és C.aruso előtt. A részletes eredmé
nyek a következők:

SZOMBAT:
I. Újpesti díj. 1. Vulkán (2.4) Teltschik. 2. 

Derűs (pari) Schejbal, .3. Bohó (2) Weiszbach. 
F. in.: Mayerling (4) Kíimscha, Tökkirály (Ifi) 
Esch II.. Mumus (12) Vrábel, Csatárló (6) 
Esch, Rih (14) Martinok. Háromnegyed hossz, 
fejhossz. 10:25, 13. 18, 11. Befutó: 81

II. Gátverseuy handicap. 1. Idler (3) Singer,
2. Lurkó (8) Wolbcrt, -3. Tekergő (16) Gál. F. 
m.: Ladcga (2) Müllcr, Szép (14) Szele, Kiskun 
(8) Cseszkovics, Herllia (10) Jency fh., Hali 
Gani f 10) Bözödi, Boszorkány (fi) Steczák, Csók 
(6) Fettlng K., Gandhi (5) Mihalovics, Mankó 
(14) Homolva. 24 hossz, 1*4  hossz. 10:44, 
28. .38. 79. Befutó: 885.

III. Handicap. I. Kékes II. (pari) Simics, 2. 
Széltoló (.3) Wolbcrt, .3. Kopó (6) Berta. F. m.: 
Col Santo (8) Csömöri, Sempre (12) Szcltner, 
üstökös (10) Alt, Raktér (12) Nerhnft, Bakony 
(5) Klimscha II., Bicskás (fi)Bihari, Matador 
(10) Esch Gy. IL, Vivő (12) Mányi. 24 hossz, 
.3 hossz. 10:10, 13, 15. 19. Befutó: 90.

IV. Gödöllői díj. 1. Szépé*  (5) Rózsa, 2. Sze
renád (1’4) Gutái és Boss (8) Schejbal. F. in.:
Trnmp (pari) Balog. Emese (8) Weissbach. 
Honvéd (20) Csuta, Thank you (12) Esch. Egy 
hossz, holtverseny. 10 : 106, 19, 13. 17. Befu
tók: 157 és 988.

V. Kétévesek cJndóverscnyr. 1. Lőve major 
1.3) Alt, 2. Vaklárma (5) Klimscha, .3. Dont 
worrv (1’4) Teltschik. F. m.: Botor (6) Vrú- 
hcl, Hédié (10) Goszlonyi, Fruska II. (12) Ró
zsa, Pnvlova (8) Csömöri, Sirály II. (10) Bi
hari, Gycrgyő IL (12) Csuta, Cudar (6) Szent
györgyi. Furfangos II. (14) Kovács I,.. Fakir (5) 
Keszthelyi. Nyakh., nyakhossz. 10:37, 15, 21, 
15. Befutó: 280.

VI. Nyeretlen kétévesek handlcnpje. 1. 
Gyöngy (2’4) Schejbal, 2. Bonno nuit (10) Csö
möri. .3. Ultimo G. (4) Klimscha F. in.: Faron 
dole (3) Balog, Bogár (4) Klimscha II., Naso 
(12) Weissbach, Argument (8) Teltschik, Bor
zas 124) Rózsa, Gonl (10) Csutn, Babvirág 
10) Keszthelyi, Lancia (10) Alt, (Baka (16) 
Schwadlcnka. Hadd abba (10) Bihari, Mese 
lift) Mányi. 2 hossz, fél hossz. 10:35, 16, 41,
20. Befutó: 70fl,

VII. Weller handicap. 1. Amadeo (2) Schej- 
hnl. 2. Satumns (0) Félix. .3. Csipkerózsa II. 
(10) Csömöri. F. ni: Gyöngvl.aláris (10) Gutái, 
Búvár (.3) Teltschik, Cmtaegus (5) Esch. Bomba 
(fi) Szentgyörgyi. Hálás (8) Rózsa, Dánia (8l 
Vrábel, Móniin Rouge (4) Klimscha, Livorno 
(16) Komolya, Quasimodo (61 Keszthelyi, Ne
mere (8) ('.suta. Gyöngyvér (6) Bihnri, Robin
son (10) Klimscha II. 1’4 hossz, háromnegyed 
hossz. 10:42, 17, 28, 35. Befuló: .357.

VASÁRNAP:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Farnn- 

dole (6) Balog és Cimbora (5) Klimscha, 8 
BMW (pari) Teltschik. F. m.: Samnritánus 116) 
Rózsa, Ereszd el (1’4) Schejbal, Rcslsta (12) 
Vrábel. Wadi Halfa (fl) Csapiár, Dáhlia II. (4) 
Gutái. Holtverseny, háromnegyed hossz. 10 : 72, 
.34. 26, 17. Befutó: 10:511, 717.

II. I. oszt, eladóverseny. 1. Példás (8:10) Sz. 
L. IL, 2. Bubós (12) Szentgyörgyi. .3. Végzet 
(5) Keszthelyi. F. m.: Tékozló (fl) Klimscha 
Szomjas (fi) Schejbal, Mályva (5) Ált, Ralson- 
neur (4) Balog, Dénes (12) Simics, Landler (3) 
Gutái. Fél hossz, 1% hossz. 10:21, 14, 40, 38. 
Befutó: 10:325.

III. Asiárl handicap. 1. Bitang (fl) Bihnri. 2. 
Nordbind (2’4) Gutái. 3. Rudi (12) Teltschik. 
F. m.: Mulass (8) Szabó L. 11., Sálán (10) 
CsnplAr, Napol! (4) Esch Gy. II.. Padua (12) 
Esch, Cyrnno (5) Schejbal, Mérgcspuszfa (4) 
Csuta, Bagó (8) Szentgyörgyi, Aderno (5) 
Klimscha. Ötnegyed hossz, Ötnegyed hossz. 
10:58, 22. 15, 29. Befutó: 10:223.

IV. Herceg Festetlea Tasziló emlékverseny.
l. Cabala (3) Rózsa, 2. Credo (3) Weissbach,
3. Darfur (8) Csapiár ós C.aruso (0) Gutái. F.
m. : Clnlron (10) Esch, Censor (10) Klimscha. 
Amouröso (fi) Balog, C.nbnllero (1*4)  Teltschik. 
Fél hossz, ötnegyed hossz. 10:54, 16, Ifi, 15,
12. Befutó: 10 : 188.

V. Handicap. 1. Tlmoleon (5) Kupái K., 2.
Pcnang (10) Klimscha IL. 3. Mailresse (2’4) 
Fetling A. F. m.: Kritikus (5) Wolbcrt. Kis
lány (12) Esch Gy IL. Minekí (8) Horváth K 
II., Tiro (5) Goszlonyi. Bnlbl (fi) Alt Csere
bere (21 Bihari. Csókot Julit (12) Pillú’r. Birs- 
kas (12) Kajári. Giralba (12) Mányi. Fejhossz, 
3*.i  hossz 10 : 68. 22, 39, 19. Befutó: 10 : 512.

VI. Kétévesek handlcapje. 1. Kópia (8) Cső 
móri, 2, Sárkány (8) Csuta, 3. Dont-worrv (fl) 
Balog. F. in.: Rummy (2’4) Gutal, Corsioa (3) 
Esch. Mák (3.4) Rózsa. Mérges (6) Teltschik, 
Amhara (lOi Schejbal, Cudar (6) Szent gvörgy.l 
Vaklárma (5) Klimscha. Fakir (8) Keszthelyi, 
Albint (8) Rihnri. Fejhossz. 14 hossz. 10:28.3 
fl.3, 35, 41 Befutó 2 pergőre: 13.38 P 50 fillér

VII. Welter handicap. |. Bájos (I) Balog. 2 
Kundry (24) Teltschik, 3, Alvajáró (4) Gutái 
F m.: Napfelkelte (12) Nerhnft. Hozomány H 
• 14) Stceák, (assián (12) Müllcr. ITunellc (8) 
Esch. Rcgulus (8) Feliing A, Amourelle (8)

Félix, Pártfogó (4) Schejbal, Bálozó (12) Szent
györgyi, Indiana (4) Vrábel, Africanus (12) 
Horváth K. IL, Jancsi P. (12) Weckermann 
Visegrád (8) Klimscha Szclim Pasa (12) Pil
lér, San Domingo (20) Szele, Gellért (6) Gosz
lonyi. Háromnegyed hossz, 1 hossz. 10:40, 18.
22. 18. Befutó: 10.292.

Bécsi eredmények
A Helenenthaler handicap volt a szombati 

bécsi nap főszáma, melyet a magyar tenyész
tésű Szimat nyert meg.

Részletes eredmények:
I. Prels von Mayerling. 1. Norma (2.4) Fi

scher, 2. Vindobona (2*4)  Gelléri. F. in.: Ró
meó, Tclehissi, Sibiria, Tünemény. 10:37.
23, 22.

II. Gainfahrner handicap. 1. Why nőt (8) 
Szokolai, Allerhind (8) Efch T., 3. Alin San- 
torb (6| Dósai. F. m.: Fundus, First Start. 
Siva, Liplóvúr, Netgal, San Martino, Orkán 
10:94, .32, .39, .31.

III. VerkHufsrenncii dér Zweljühriger. 1. 
Vreneli (2) Vasas, 2. Snnlolla (pari) Valentin. 
F. in.: Biirgschiift, Hitvány. 10:25, 14, 12.

IV. Hclenenthnler handicap. 1. Szimat (14) 
Szabó L. II., 2. Futóbolond (6) Horák, .3. Cor- 
sica (5) Tuss. F. in.: Mister Chum, Harras, 
Adna, Kalugyer, Merise II. 10 : 19, 17, 51, 23.

V. Prels von Gumpoldaklrchcn. 1. Parso (.3) 
Vasas, 2. Karolinger (1’4) Szokolai. F. m.: Cn- 
racalla, Pazmanitcrin, Reine Herodlni. 10:32, 
19. 16.

VI. Annlnger Stceple-chasc. 1. Favnritln (.3) 
Patzák, 2. La Séguedille (1*4)  Hujber. F. m.: 
Lajtngyöngve, Baston, Palcsi, Csendőr. 10:54. 
21, 16.

VII. Welter handicap. 1. Dideinea (3) Tuss, 
2. Grcy hopc (4) Takács I., .3. Bengnli (4) Rein- 
wald. F. m.: Csák-chlck, Fityula, Wicdresehen, 
Perhnps. Valentin, Pcarless, Carmen. 10 : 2fi. 
17, 23, .36,

Augusztus 20 és 28>And. u. 8 órakor 

a magyar Looaregylel versenye
Bonyodalmak
Szepes szombati váratlan 

győzelme körül
A szombati versenynap főszámában, n Gö

döllői díjban, a Horváth-islúllónak az utóbbi 
időkben mérsékelten szereplő Szepese lekanle- 
rezte a pálya leggyorsabb fivéréit. A hirtelen 
lorinaváltozás annál meglepőbb, mert Szepes a 
múlt vasárnap hasonló távon egy szerény Wel- 
ler-handicapben volt helyezetten. Az igazgatóság 
a ló idomárját, Hitch Róbertét kérdőre vonla 
és szigorúan figyelmeztette, hogy lovainak 
egyenletes futásaira a jövőben a legnagyobb 
gondot fordítsa.

A szigorú hangú figyelmeztetés, — mely 
egyébként most gyors egymásutánban másod
szor éri az istállót (először az augusztusi mec- 
ling elején foglalkozott az igazgatóság konkrét 
panasz folytán Pénz, Sok, Rend stb. megyeri 
szerepléseivel) — rendkívül elkcdvelenitelte az 
istálló évtizedek óta futtató tulajdonosát, aki 
most istállója és ménese feloszlatásának gon
dolatával foglalkozik.

Nem kutatjuk Szepes váratlan győzelmének 
okait, — bár magyarázat volna reá, — mert 
tény az, hogy súlyos management hiba volt a 
lovat éppen utolsó gyenge szereplései miatt 
indítani. Az üzem keretén belül sok perlraklú- 
cióra okot adott ..lefutások" mellett azonban 
nem mehetünk cl szó nélkül. Pénz, Sok, Kékes 
H. stb. szereplései révén ugyani*  kétségkívül 
hátrányba kerülnek a zöld gyep Íratlan szabá
lyait betartó istállók.

A hiba azonban nem n lefuttató Istállók
ban, hanem n liandicap-rend.szerünkbeii 

van,
mely a hivntalos hnndicappert egyszerű könyve
lővé minősiti. A helyzet az, a mai rendszer 
mellett, hogy a hivatalos h indicappernek épp 
oly kevés at érdeme abban, ha egy handicap- 
ben szoros finis alakul, mint amennyire nem 
rajta múlik, ha enijik másik Iá több hosszal 
nyer. Adjanak a liundicnppernek szabad kezet 
n forrnék elbírálásában, akkor automatikusan 
megszűnnek ezek n mizériák. Aminthogy sza
bad keze van a formák elbírálásában a hnndi- 
cappcrnek a versenyzés őshazójábnn. Angliá
ban Is. ahol pedig a handicappek alkotják n 
versenyek zömét. ______

Alaska nyeri 
a Szent István-dijat?
A legnépszerűbb mngvnr versenyben a Szent 

István-dijban czidén szokatlanul nagy mezőny 
áll starthoz. Indulnak:

Naplóm 474 Rózsa
Lincoln 55 4 Gutái
Agrippn 50 Klimscha
Cnrthago 55 4 Esch
Alaska 484 Csuta
Satum 58 Schejbal
Ultimo 50 Szabó L II.
Situtunga 6.3 Csapiár
Ran^ 614 Balog
Boho 63 Weissbach

Az angol király 
ünneplése Trauban 
és Spalatóban

Ilelsfrád, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Az ansol 
király hajlója pénteken délben a Trau előtti 
öbölben vételt horgonyt. Az Annc Mary nevű 
angol jacht már előzőleg a Iráni kikötőbe 
érkezett. A lakosság lelkes éljenzéssel fo
gadta a motorcsónakból partraszálló angol 
uralkodót. A király

bejárta a történelmi nevezetességű dal
mát várost

és nagy érdeklődést tanúsított Dalmácia tör
ténelmi emlékei iránt, délután hat óra táj
ban visszatért a Nahlin fedélzetére.

Az Anne Mary röviddel a királyi hajó be
futása után elhagyta Trau kikötőjét és Spa- 
lato felé indult el.

Edward király hajója szombaton reggel 
befutott u spalatói kikötőbe,

ahol az egvl egyült lakosság nagy lelkesedés
sel fogadta az angol uralkodót.

— 1IALÁLRAGÁZ0LTA A TEHERATUTÖ. 
Mráz András 42 éves juhászt Budafok határá
ban egy teherautó elgázolta. Kórházba akarták 
szállítani, azonban útközben meghalt. A gázo
lás ügyében megindult az eljárás.

— Szurkáltís Tápiószecsőn. Kákái István vá
sári árust Tápiószecsőn egy vendéglőben vesze
kedés közben hasbaszurták. Súlyos állapotban 
szállították a Szent Islván-kórházba. A szür
kéiét keresi a csendörség.

— összeszurkálta a strnndon anyósát és 
feleségét. A dunavecsei strandon Várkongl 
András összeszólalkozott 8 hónapja különvál
tan élő feleségével. A vilalkozús hevében kést 
rántott és azzal összeszurkálta anyósát és fe
leségét. A dühöngő férjet a fürdözök fogták 
le. A súlyosan megsebesített asszonyokat a 
mentők a kalocsai kórházba vitték.

— Egy amerikai hiró lett a zsidó világ
kongresszus tiszteletbeli elnöke. A zsidó vi
lágkongresszus tegnap tartotta záróülését 
Genfbon. Az ülésen Merek Julián amerikai 
biTót a kongresszus tiszteletbeli elnökévé 
választották. Ezenkívül végrehajtó igazgató
tanácsot alakítottak és egy száztagú köz
ponti tanácsot választoltak, amelyben vala
mennyi ország és valamennyi irányzat kép
viselői helyetfoglalnak. Kimondották, hogy 
minden második évben tartanak kongresz- 
szust.

Nem késik el soha
ha óráját nálam vöRároljs. Aranyat, erUsfdt, 
zálogjegyet legmagasabb Áron veszek. 

scHwntnz, Muze’jm-agnjt 7.
— Két hónapja kcrékpárlcpásból élt. Kis

pesten, a Jókai-ulcában szombaton délelőtt el
fogták Blaskó József 23 éves állásnélküli sze
relőt. aki kerékpárt akart lopni egy üzlet elől. 
A főkapitányságon bevallotta, hogy két hónap 
óla kerékpárlopásból élt.

— Felvétel a debreceni egyetemre. A debre
ceni m. kir. Tisza István-Tudományegyelein 
hit-, jog- és állam-, orvos-, bölcsészettudomá
nyi, ennek mathematikai és természettudomá
nyi csoportjára a rendes beiratkozás az 19.36—• 
19.37. tanév I. félévére szeptember hó 2—16-ig 
tart. Dékáni engedéllyel beiratkozni szeptem
ber hó 16—20-ig, rektori engedéllyel szeptem
ber 21—30-ig lehet. A felvételi kérvényeket nz 
Illetékes karhoz clmzellen 1930 augusztus hó 1. 
és 31. közt kell benyújtani.

— Két cigánylány betört egy rendőr 
lakására. Szombaton délután Farkas János 
rendőr pesterzsébeti lakásába két cigány
lány tört be. Mindent, ami a kezűk ügyébe 
esett, Összeszedlek s aztán kisietlek a lakás
ból. A rendőr felesége üldözőbe vette a 
cigánylányokat és rövidesen sikerült el
fogni őket. A pesterzsébeti kapitányságon a 
két betörő cigánylány: Raffui Júlia és 
Szlojka Anna beismerő vallomást tett. 
Megtalálták náluk a lopott holmit is. Le
tartóztatták őket.

— Két rendőrt meggyilkoltuk nz arabok 
Palesztinában, Palesztinából újabb véres 
terrorcselekményekről érkezik hir. Haifa 
Közelében az arabok megtámadlak egy 
au lót A sofőrt és egy zsidó asszonyt meg
ölték. Az odasiető két rendőrt is meggyil
kolták.

— Kasszufurás. Rákospalotán a Páska utca
21. számú házban lévő Rcisz és Társa-léle fa
telepen vasárnapra virradóra betörök jártak. 
Megfúrták a kasszát és abból minden értéket el
vittek. Miután a cégtulajdonosok nincsenek ide
haza, a kár nagyságút nem lehetett megállapí
tani.

— Hirtelen habit. Stráüss Sámuel 80 éves ma
gánzó. a Violn-ulca 3, számú ház lépcsőliázá- 
ban rosszul lett. A mentők kóiházba akarták 
szállítani. Az. öregui- azonban szállítás közbejt 
meghalt. Holttestét a bomlani intézetbe szállí
tották.

— Motorkerélcpárvásdrlók legelőnyösebben 
szerezhetik meg most a világhírű Ardle motor
kerékpárokat a magyarországi vezérképviselő- 
liél. Dauer Tibor. Bpest. Irabella-u . hol a 
.350 kcni-es tfl40 P. az 500 kcni-es pedig 1990 
pengőért megvásárolható.

— Hölgyeim csak egyszer, azután mimiig 
Polgártól vesznek kalapot: Wesselínvi-u. 56. 
is Teréz-körut 18.



Budapest, 1936 auguutus 17. HÉTFŐI NAPLŐ 9

A Józsefvárosban 
nem adnak 
uj vendéglő
engedélyt, 
a meglévőket 
revízió alá veszik

Amióta a rendőrség az Angyalföldet alaposan 
megtisztította a Tisza Kálmán-lér és a Nagy
körút között fekvő józsefvárosi mellékutcákat 
szállta meg a pesti alvilág.

Sokat tanácskoztak a főkapitányságon erről a 
kérdésről. Bevonták a megbeszélésekbe az enge
délyosztályt és az italmérési engedélyek felügye
letét gyakorló i'lctékes pénzügyi tisztviselőket 
is. Az ankét drákói határozatot hozott:

elhatározták, liogy a Népszinház-utcn kör
nyékének összes Italmérési engedélyeit re
vízió alá veszik, azonkívül sem uj enge
délyt nem adnak ki se átírást nem engedé

lyeznek ezen a területen.
A szigorú döntés már is érezteti hatását. A 
Népszínház utca és Fecske-utca sarkán állt 
hosszú ideig a Tíiesr-féle itahnérés. Amikor a 
tulajdonos másnak akarta átadni üzletét a ha
tóság

nem engedélyezett arra a helyre átírást
s bevonták az engedélyt.

Most újabb véndéglőmegsziinésről számol be 
a vendéglősök hivatalos lapja. A Víg-utca 5. 
számú házban lévő vendéglőt bezárták és azt a 
helyet a hatóság tiltott helynek minősítette 
ahova

uj italmérési engedélyt többé nem adnak, 
sem meglévő engedély áthelyezését nem 

engedélyezik.
Beszéltünk Maloschik Ferenccel, a vendéglős 

ipartestület elnökével, aki kijelentette, hogy a 
hatóság minden erejcvel azon van, hogy a 
Vili, kerületben ritkítsa az italméréseket. Ren
dészeti és közbiztonsági szempontok vezetik in
tézkedésében és igv az ipartestület nem szól
hat bele ebbe a kérdésbe. Az ipartestület állan
dóan figyelmezteti tagjait, hogv ne kérjenek a 
Vili, kerületbe vendéglő engedélyt, mert úgy
sem kapnak.

Cipűlú minőség, olcsó J 
KnlBhíBIOt Rákócst-nt 39, Teréz-kömt tt ■ I IWMVI *-nél  Rákóczl-ut U4, Vámház-krt ló

— H art ár ól megszökött legyeimet fogott 
a rendőr. Vasárnap hajnalban a Kerepcsi- 
uton szolgálatot teljesítő rendőr észrevette, 
hogy két férfi mászik keresztül egy ház pa- 
lánkjá.i. A rendőr közeledtére futásnak 
eredtek, de sikerült elfogni őket. A főkapi
tányságon kiderült, hogy az elfogott embe
rek Kucsera György és Fábián Gyula ro
vottmultu tolvajok. Iiucsera nemrég meg
szökött a hartai fegyintézetből és Fábián 
Gyulánál kapott lakást. Kucserót visszaki- 
sérték Martára, Fábiánt pedig lelnrlóztatták.

— Előadások a keszthelyi nyári egyetemen. 
A keszthelyi nyári egyetemen szombaton dr. 
Tamás Lajos francianyelvii, dr. Márffy Oszkár 
olasznyelvü előadást tartott. Dr. Kardos Tibor 
a magyar humanizmusról beszélt. Dr. fíirkás 
Géza franciául a Balatonról, dr. Szilágyi Lajos 
pedig a Dunántúlról adott elő.

— A hercegprímás nagy beszéde. Sered 
Juszliniún bíboros hercegprímás Nagybol
dogasszonykor ünnepi nagymisét pontifi
káit az esztergomi bazilikában, majd nagy 
szentbeszédet mondott. Kijelentette, hogv 
Nagyboldogasszony ünnepe a legkatoliku 
sabb és legmagyarabb ünnep.

— Súlyos baleset Nagytéténynél. Lchóczkt 
Mihály kereskedő Nagytétény közelében 
haladt kocsijával. Ki akarta kerülni nz ut- 
javitó hengerlőgépct, de ez nem sikerült, 
a henger egy fának szorilotta és súlyosan 
megsérült. Fdetveszélycs állapotban vitték 
a Rókus-kórházba.

Az Arnsteín fivérek 
valutaügyét mégis 
Budapesten tárgyalják

Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb valuta- 
ügye a hírhedt Arnstein-cscA. Annakidején óriási 
feltűnést keltett, hogy a valutaügyészség kezde
ményezésére megindított nagyszabású nyomozás 
eredményeként letartóztatták Arnstcin Sándort, 
» Dunántúl egyik legnagyobb állalexporlorjcl. 
A nyomozás megállapitottn. hogv Arnstcin Són 
dór és fivére, Arnstcin Miksa mintegy

ötmillió lírával károsították meg a kincs
tárt,

olyan módon, hogy nagyszabású ló- és marim 
export üzleteket bonyolítottak le. de a külföld 
iől befolyt összegeket nem szolgáltatták he n 
Nemzeti Banknak, hanem zugforgalomban érté 
kesitették.

Az eredeti terv az volt, hogv a budapesti bün
tető törvényszék tanácsa, amelv a va-
lutaügvekkel foglalkozik, leulatik Székesfehér
várra és ott tart főtárgvalást a monstre perben 
A budapesti büntetőtörvény«ék most megvál
toztatta ezt a tervet, meglepő döntést hozott:

■ tanács költségkímélés szempontjából nem 
utazik le Székesfehérvárra.

hanem mégis Budapesten tárgyalja az ötmillió 
lírás valutaügyet. A döntéssel egyidejűleg ki is 
tűzték a főtúrgynlás terminuiát: szeptember 
H-én állnak az Azzisfeín-fivérck a bíróság elé.

Két szörnyű
repülőkatasztrófa
Fr an ciaor szagban

Párís, augusztus IG.
Délin ugat-Franciaországban szombaton 

két sulvos rcpülögépszcrcncsétlenség tör
tént, amely számos emberéletet követelt ál
dozatul.

Kel hárommotoros angol repülőgép járt 
szerencsétlenül.

Mindegyik gép 12—18 utas szállítására al
kalmas I-okker-repülőgép volt. Szombaton 
reggel Angliából négy ilyen Fokkcr-utas- 
szállitó repülőgép indult útnak Portugá
liába. A rossz idő következtében a négy 
gép közül kettő nem tudott keresztül jutni 
a Pyreneus-hegyjégen, ezért a gépek visz- 
szafordultak. fíiarritz repülőterén akarlak 
kényszerleszállást végezni. Az egyik repülő
gép meglehetősen alacsonyan szállt, amikor 
sebességéből erősen veszített és

a gép lezuhant.
A benzintartály felrobbant s a hatalmas

Izgalmas revolveres hajsza 
egy titokzatos autó után

Vasárnapra virradó éjszaka éjféltájban a 
balassagyarmati vámőrség egy magánautóra 
lelt figyelmes, amely nagy sebességgel szá
guldott az országúton. Amikor a vámőrség 
épületéhez ért, az autó vezetője

eloltva lámpáit, megállás nélkül tovább*  
hajtott.

A vámőrök állj!-t kiáltottak a sofförnek. 
de az. rájuk sem hederilett, mire

többen revolvert rántottak elő és azzal 
a menekülő autó után lőttek.

A golyók közül valamelyik, ugy látszik, 
találhatott, mert az autó felöl jajgatás hal
latszott.

A vámőrség azonnal érintkezésbe lépett 
telefonon a közeli kirendeltségekkel, de 
mindenünnen azt a választ kapták, hogy az 
az autó, amelyet Balassagyarmaton fel 
akartak tartóztatni,

a többi vúmklrendeltségeknél hasonló 
körülmények között jutott keresztül a 

kötelező vámvizsgálaton.

EGYES MODELLEK MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRON

— A két ünnepnap öngyilkosai. Érnek Ilona 
-,2 éves vari ónő, a kerepesi-uti temető 48. 
záinu parcellájában, anyja sírján veronóllal,

Verncr József 20 éves napszámos, Szfoon|/-utca 
12. szám alatti lakásán ismeretlen méreggel. 
Németh Hcdwig 21 é'es háztartási alkalmazott 
■’eslszentlőrincen a Pálya-utca ’». szám nlnlli 
szolgálati lelvén lugkővel. Weinhoffer József 
kereskedősegéd a Janicsár-utca 9. szám alatti 
lakásán. Soltész Katalin 31 éves varrónő a Vil- 
nos császár-ut 30. számú ház előtt az u,fí.n 
nminállal. Haluska Jánosnc, Kispest, Aszódi- 
itcn 2 szám alatti lakásán scvenállal. Bihari 
stvánné. a Pannónia-ntca 34. számú ház ház- 
Hcstcrének felesége világitógázzol mérgezte meg 

magút. Grcgor Béláné. 28 éves takarítónő a 
Lázár-utca 10. számú házban 30 gram aszpirint 
és altatóporokat veit be Tass Margit 24 éves 
ápolónő n Slmor-utm 3. számú házban nvomon 
miatt kulcsot, gombostűt és biztosítót üt nyelt. 
Székács István 25 éves cukrász. Koménv Zsig- 
mond-titcn 3. .számú házban lévő lakásban fel
vágta karján az ereket. Murányi Adél 25 éves 
tisztviselőnő, a Rákos-utca 1. szám alatti laká
sán heresóval mérgezte meg magát.

—- FABINYI TIHAMÉR PÉNZÜGYMI
NISZTER SZERDÁN ÉRKEZIK HAZA. 
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter londoni 
tanácskozásai s rövid pihenő után egyik 
leglelkesebb „drukkere" volt n magyarok 
küzdelmeinek a berlini olimpiászon. A pénz
ügyminiszter most már befejezi szabadsá
gát és kedden hazaindul Berlinből, úgyhogy 
szerdán Budapestre érkezik és átveszi a 
pénzügyminisztérium vezetését.

— Eszpcranlisla iitókongresszus volt va
sárnap Budapesten. A bécsi eszperantó 
kongresszus véget ért, a záróértekczleten 
többek köz.l megemlékezlek az eszperantó 
mozgalom magyarországi fejlődéséről is. 
A bécsi kongresszus tagjai a Magyar Esz 
pcranlo S-őuclség meghívására utókon- 
kongresszusra gyűltek össze Budapesten. 
Vasárnap délelőtt n 77-Sr-ben zajlott le ez 
utókongresszus. A világ kilenc eszperantó 
szövetsége nevében Inshrückcr beszéli. Dr. 
Lukács György v. b. t. t elnöki megnyitója 
utón dr. Lordnd Leó ismertette u két leg
kiválóbb magvar oszperanthta. Hugiig 
Gyula és dr. Kalocsai Kálmán érdemeit. 
Nekik, mint a legrégibb magyar eszperan- 
majd Mihnlik József és Augusztln Oszkár 
tartott előadásokat.

repülőgép pillanatokon belül lángban ál
lott. Egyelőre nem sikerült megállapítani, 
hogy a teljesen elégett repülőgépen hány 
utas tartózkodott. A lángok mindent el
pusztítottak s eddig csak

két megszenesedett emberi koponyát, 
egy kézitáskát és kisebb használati tárgya
kat talállak. Arra következtetnek, hogy az 
elégett repülőgépen öt utas tartózkodhatott.

A másik repülőgép, látva a katasztrófái, 
La Rocbelle felé vette útját. Ennek a gép
nek utasai több szerencsével jártak. A 
kényszerleszállás itt sem sikerült ugyan, 
de emberéletben nem esett kár.

A repülőgép indltókészüléke és három 
gépesavarja összetörött.

A pilóták okmányai rendben voltak. Annak 
ellenére, hogy semmiféle gyanús körülmény 
nem merült fel, mégis az a híresztelés ter
jedt el, hogy a repülőgépeket Spanyolor
szágba akarták szállítani.

Egyik helyen a vámőr az autó közvetlen 
közelében tartózkodott és ugy látta, hogy 
rendszámtábláján BA 867. rendszám volt. 
Ez az autórendszám budapesti autónak a 
jelzése és ezért megkeresték a budapesti 
főkapitányságot, hogy állapítsa meg az autó 
tulajdonosának kilétét. A közigazgatási 
rendőrségen, nhol tudvalévőén az összes fő
városi autókat nyilvántartják, rövidesen 
megállapították, hogy

a BA 8G7. rendszámú ontó Nagy György 
budapesti autófuvarozó tulajdonát 

képezi.
Annál nagyobb volt azután a detektívek 

meglepetése, amikor kiszállva a garázsba, 
megtudták, hogy

az. autó két nap óta az utcán sem volt.
Nyilvánvaló tehát, hogy a csempészek 

hamis rendszámtáblát teltek fel kocsijukra. 
A budapesti rendőrség a csendőrséggcl és 
vámőrséggel karöltve keresi a titokzatos 
csempészauló utasait.

— OLASZ TISZTJELÖLTEK BUDA
PESTEN. z\ torinói és módénál katonai 
akadémia busz végzett növendéke Pécsről 
— ahol a magyar nyelv elsajátítása végett 
hónapok óta tartózkodnak, hétfőn Buda
pestre érkeznek. Az olasz tisztjelöltök Mát- 
teogli ezredes, a budapesti olasz követség 
katonai attaséja vezetésivel hétfőn délelőtt 
1 órakor megkoszorúzzák a Hősök Emlék
művét, majd Gömbös Gyula miniszterelnök 
elölt jelennek meg tisztelgő kihallgatáson. 
Délután az olasz követségen lesz fogadás a 
tiszteletükre. Fcrenczy Tibor főkapitány 
rendelkezésére Szepesvdry Lajos dr rend
őrtanácsos kalauzolja az olasz tiszt jelölte
ket, akik itt maradnak a Szent Istvón-napi 
ünnepségekre.

— Tenniszbál Balatonalmádiban. Balaton- 
almádiban most érlek véget a sorozatos 
len ülsz versenyek. A küzdelmeknek méltó be
fejezése volt az h gyönyörű bál. amely elő
kelő névsorával, n bálozó ifjúság sokaságé 
val a téli elilbálok színét és ragyogó han
gulatát idézte föl. Már a kora délutáni órák
ban egymásután érkeztek a Balaton környé
kéről mindenfelől autóbuszokon és luxus
kocsikon azok, akik este meg akartak jelenni 
a bálon. Este kilenc órakor szinte nappali 
fényárban úszott a Pannónia lerrasza, nhol 
száz meg száz lampion, virággirlandok és a 
bált ötletesen előkészítő hurmlnctagu ren
dezőbizottság, Wahllcampf Henrik lovaggal 
az élén, várta a vendégeket. Tizenkét pálcás 
ur fogadta a bálra az Almádiba érkezett 
József Ferenc főherceget, Anna főherceg
asszonyt és a többi előkelőségeket: Kánya 
Kálmán és Lázár Andor minisztereket, im- 
réay Bélát, Búd Jánost, L'gmn Gábort, 
Gsáky István bárót, Vojnilx Miklósi, Tormay 
Bélát, Jeszenszky Sándort, Komarniczky 
Gyulát, lickler Antalt, Láng Józsefet, Mix- 
kolczy Gusztávot, Mczőffy Ágostont, Kundcr 
knlalt, Forxtcr Gyulát, Szilágyi Lajost. Apró 
gyerekek régi magyar táncbemutatója utón 
a főherceg! pórnak bemutatták n nyitó póro 
kát. majd ..Hej, édesanyám, eresszen el a 
bálba" cimü csárdással megkezdődön at 
estély, amely nagyszerű hangulatban tartott 
a hajnali órákig. A bálon szinte teljes szám
ban resztvettek Almádi előkelőségei, a lon
doni és bécsi vendégeikkel együtt.

HOZSÁNNA!
Hozsánna néked, Isten, hogy megírhatjuk 

ezt!
Hozsánna azért, hogy erőt adtál fiaink

nak, hogy megmutathassák az egész világ 
előtt a magyar tehetséget, kűzdenitudást cg 
akaraterőt.

Berlinben nemes versengésben csapott 
össze a világ ifjúsága. (Hl voltak a nagy 
nemzetek, a gazdagok, a hatalmasak, de el
jött Magyarország is, l'ogy összemérje ere
jét a világ legkiválóbb sportoló nemzeteivel.

Mindnyájan éreztük, hogy nagy küzdelem 
lesz. Olyan küzdelem, aminek jelentősége 
túlnő a sport keretein, aminek jelentősége 
szimbolikus, eszmei. Már a harci feltételek 
is nemes versennyé avatták az olimpiászt: 
a népek közötti teljes demokrácia jegyében 
ütközött meg a világbajnokságokért öt vi
lágrész fiatalságának elitje, / f nem nézte 
senki azt, hogy győző állam fia, vagy legyő
zött száll c síkra a bajnoki dinért. .4 sport
emberek trénlngmódszcrét, erejének és tu
dásának kibontakozását nem kötötték meg 
nemzetközi szerződések. Egyenlő eszközök
kel és egyenlő Jelt ételek mellett indultak a 
versenyzők a béke nemes harcára.

Ha nem tudtuk volna, hogy az egyes nem
zeteknek van egyéniségűk, vannak különös 
képességeik, van speciális lelkesedésük, ami 
a nemzeti múlt, a történelem, a tradíció és 
a föld szelleméből táplálkozik — olimpiai 
„tippclésünkbcn", arra az eredményre ju
tottunk volna, hogy az egyes államok fiai 
az ország népességének arányában nyerik a 
dijakat. Mi azonban hittünk népünk indi
viduális erejében és tehetségében és ezért 
többet vártunk fiainktól, mint ami jutott 
volna nekik meggyötört országunk népes
ségének szomorú aránya szerint.

Beválthatjuk már: nemzeti öntudatunk 
szilárd volt, mint tíz acél és — sokat mir
tunk. Sokat vártunk, de még többel kap
tunk. Mert az egyéni tulajdonságok mellett 
még e9,.l komponens sarkalta olimpikon
jainkat fokozott erőkifejtésre: elnyomotlsá- 
gnnk tudata. .4: a ludat, hogy kifeje:é:re 
kell juttatnunk a magyar szellem erejét a 
sportban is.

Igen, bevalljuk, politika, nem napi poli
tika, de egy magasabb nemzetéin tő politika 
volt az, ami tiz olimpiai bajnokság meg
nyerésére erősít ette kiküldöttjeinket. A szent 
szempontoknak köszönhetjük a győzelmet, 
tehát nézzük is azt meg — magasabb néző
pontokból. Két oldalról. Belülről is kivid
ről.

Belülről nézve levonhatjuk a nagy tanul
ságot: hallgassanak el azok, akik nem egyéni 
kvalitásait nézik- a magyar embernek, ha
nem azt, hogy milyen társadalmi osztályba 
tartozik, melyik templomban imádja Istenét. 
Mert mindannyian, kik odakint küzdöttek 
érettünk, nagyon megmutatták, hogy első 
sorban állnak, ha nemzeti dicsőségünkről 
van sző.

Vegyük észre az olimpiai sikerek külső 
tanulságait is. A kis nép, amely a szabad 
küzdelemben a hatalmas Amerikai Egyesült 
Államok és a nagy Németország kivé elével 
minden országot fölényesen megelőzött, ki
választott nemzet. Tehetség, tudás és aka
raterő dolgában Európa és a világ népei 
fölé magaslik. Alihoz, hogy ez a nemzet a 
békéért és kultúráért való küzdelemben 
mindig töretlenül az élen állhnsson, ahhoz, 
hogy sokat tehessen az emberiségért, csak 
egyre van szüksége: igazságra.

Az olimpiászi magyar ima hozsannával 
kezdődik, végső akkordja pedig egy es.lö 
s:ó a népekhez és a népei; Istenéhez — a z 
igazságért.

— MEGHALT A MORFINISTA ORVOS, AKI 
az adria-szAllodáran mérgezte meg 
MAGÁT. Vasárnap hajnalban meghalt a Rókus- 
kórházhan Neumann Ferenc dr., harmincéves 
orvos, aki augusztus ll-cn, az Adria szállóban 
morfiummal mérgezte meg magát. X szeren
csétlen fiatalember húrom héttel ezelőtt nősült 
és azért jött fel Budapestre, hogy ilt exiszten- 
ciút teremtsen magának. Nösülése előtt koriirt 
ki a kórházhói, nhol morfiumszenvcdélyéről 
akarták leszoktatni. Amikor Pestre ért, ismét 
erői vett rajta n morfínista szenvedély s ettől 
rémült meg annyira, hogy öngyilkosságot kő- 
vetett el. öt napig ápolták a Rókus-kórházban, 
ahol anélkül, hogv egv pillanatra Is vissza- 
nyerte volna eszméletét, vn«. ri ap reggelre 
meghall.

— Külföldiek eszel az orstágzász'ó őrség
váltásánál. Vasárnap ezrével keresték fel kül
földi vendégek a Sznbndság-t?rct, hogy meg
nézzék nz orszógxúszlónól nz őrségváltást, 
Többek kört eljöttek ide a külföldi eszporan- 
llslák és a különböző nemzetiségű csoportokat 
vivő autókárok.

— Hatvanhét százalék lesz Szolnokon n 
pótadó. A panamügyek kipntltnnásu után 
Szolnokon nagy riadalmat okozott az a hir, 
hogv a pótadót kétszeresére fogják fel
emelni A belügyminiszter a szolnoki köz
ségi póladó ügyében tárgyalásokat folyta- 
toll Madarász Adorján megyebizlossnl és 
Szűcs Károllyal, az adóhivatal vezetőjével, 
A tárgyalások eredményeként a póladót a: 
eddigi V.) százalékról 67 százalékra emelték 
fel A Hétfői Napló jelenletle, hogy a vá
rosi tisztviselők pótillclményeit megvonták. 
Most módosították ezt az intézkedést, úgy
hogy a tisztviselők a pólilletmények 50 szá*  
zalékát továbbra is megkapják.
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SZINHÁZ-MOZI
Molnár Ferenc éles 

telefonvitája Hevesivel
Hevesi Sándor dramatizálta Molnár Fe

renc Pál utcai f:nk" cimü legényét. A 
színpadra alkalmazott Pál-ulcal fiuk"-kal 
fikur nyitni a Vígszínház vállalkozásában a 
Rov.'il színház, a nyitás elé' azonban nagy 
akadályok gördültek. Hevesi Sándor ugyan
is eredetileg Vaszary Piroska számára irta 
a Xcineesck szerepét és a művésznő' szíve
sen vállalta voln i a nagy drámai erőt meg
kívánó fiiiszerepct. Molnár Ferenc 
azonban erélyesen tiltakozott az ellen, 
hogv novad játszassák meg ezt a romanti
kus diákfigurái mire Hevesi Sándor fia- 
szereplőket kezdett sorozni a darabhoz. A
soroz sok HIÚI napok óla tartana , azon
b:i ti <• edméiivl •l< nül. Hevesi Sándor felhivt:
Bécsi. •n Moíu: r Ferencet, akinek elrcfo
rá ll:i ii szere/ osztási akadályokat és arra
kérte :i z Írót, 1 ogv női szereplővel öl Illesse
be Nemocsok zcrepél. Molnár a leghaláro-
zot lábban (illa íozoll ez ellen, kije Icntette
hogv semmi k írülmények között nem haj
landó engedni álláspont jóból. Ebben a pil-
Innath in lóhát a legbizonytalanabb a Pál-
utcai iuk szili rehozásúnak sorsa.

Szenzáció I
A filmgyártó szakma nagy szenzációja

ként könyvelik el, hogy a Magyar Filmiroda, 
amely eddig csak híradókat és kis filmeket 
készített saját vállalkozásában, legyártotta 
az első nagyszabású, egész estét betöltő 
filmjét, amelynek címe u Szenzáció. A film 
három részből áll. az első részt Hcrczcg 
Ferenc egvfelvonásosából, „Két ember a 
hányában* - ejmü drámájából forgatták. Egy 
beomlott bányában két ember viaskodik 
egymással az életért. Az első olyan film ez, 
amely bátran és igazsággal szociális problé
mái vet fel' A film második és harmadik 
része bohózat, illetve énekes vígjáték, 
amelynek keretében azt is bemutatják, hogy 
egy napilap szerkesztőségében hogy készül 
a szenzáció. Ez tulajdonképpen a kerete az 
egész filmnek, amely műfajában is szinle 
egyedülálló lesz. A Szenzáció főszerepeit 
Áauy Irén, Somogyi Nusi, Habos Gyula, 
Rózsahegyi Kálmán, Verebes Ernő, Pcthcs 
Sándor, Gárdonyi Lajos, Makláry és Peti 
játszották. A szinlap két rendezőt is feltün
tet majd: Székely Istvánt és Vajda Lászlót. 
A produkció.czclő Gaal Ernő.

Tombolva követelték 
a Himnuszt

a Budai Színkörben
Tegnap este a Budai Színkör Csárdás 

cimü operettjének előadásán Verebes Ernő 
kiállt a közönség elé és bejelentette, hogy 
megszereztük a tizedik olimpiai bajnoksá
got is. Verebes soha olyan nagy tapsot nem 
kapott, mint most. A közönség tapsvihará
nak és éljenzésének azonban nem akart 
vége lenni, félbcninaradt az előadás és a 
közönség szinte egyöntetűen követelte a 
Himnusz eljátszását. A zenekar nagy öröm
mel tett eleget a „műsoron kívüli**  szám 
eljátszásának. Közben bejöttek a színpadra 
a díszletező munkások és mindazok a sze
replők, akiknek a jelenetben semmi dolguk 
nem volt, akik a közönséggel cgvült szinte 
könnyes szemekkel hallgatták végig a nem
zeti imádságot.

Bajor (iiz.1 vasárnap este félkllenc órakor 
megérkezett Klctzbllhelből, hogy hétfőn uiár 
részlvehcssen a Néma levente pró
báin.

A Komédia 22 én nyitja kapuit a Malacbanda 
cimü háromíelvoiiásos bohózattal, amelyben 
Flott. Solti, Szilágyi Mnrcsa. Simon Mnrcsa. 
Szikláé József, Kelclv és Dnrrigo Kornél játsz- 
siók a. főszerepeket.

Márkus Alfréd, a világhírt! magyar zene 
szerző leányét. Mórit, vasárnap eljegyezte 
I*  o I ó n y i Sándor: gratulálunk!

Buday Dénes, a Csárdás kiváló szerzője, 
nemcsak .lan Kiepura uj világfilmjénck ké
szítette a muzsikáját, hanem Erna Sack, a 
világhírű énekesnő . Fin Blumenstrauss aus 
Nizza" cimü Illírje zenéjét is komponálja.

Nászul féhlrnn a elme nnnak n legújabb ma
gyar f'lmnrk, amelyet mórt forgetnnk • Ilim 
niában, tanszerre magyar é*  német nyelven s 
amelynek főszerepeit Jávor Pál. Verebes, Agay 
Irén. Erűéi) I Miét játsszák, Székel) István ren
dezésében.

Kedden az Állatkerlben Falus Edith. a 
kiváló énekesnő énekli n Denevér Adélt jót. 
szerdán pedig Bahitonfüreden ónálló hang
versenyt ad Ctclényi Józseffel.

Olimpikonjainak sikerén felbuzdulva Gro« 
Alfréd, n kiváló zeneszerző Vargha József szö
vegíróval „Csókolimpiász” rímen Irt egy uj 
dalt, amelyet hamarosan énekelni fog a pesti 
uh a.

/. Sovány a Szent Istvánjáét 
Opera és a Nemzeti néláiíl

SOKAT TÁMADTÁK, valljuk be, nem 
minden ok nélkül, a főváros idegenfor
galmi szerveit azért, mert nem bővelked
tek az ötletekben a Szent István-hét meg
rendezése körül. A főváros azzal védeke
zett, bár ötlet volt bőven, hogy az idege
nek és a vidéki vendégek előtt még csil
logóbbá, még varázslatosabbá tegyék az 
országalapiló Szent István ünnepét, dehát 
mint Montecuccolinak a csatanyeréshez, 
most is hiányzott a pénz, a pénz, a pénz. 
Hogy a megszanált Budapestnek nincs 
pénze újabb látványosságokra, ezt, sajnos, 
clhisszük, de meg kell kérdenünk, hogy a 
már meglevő és pénzbe sem kerülő, 
csak hasznot hozható intézményeink mért 
nem találták jónak Szent István hetét kul
turális produkciójukkal gazdagítani? A 
Pestre jövő idegen, legyen az angol, fran
cia, vagy amerikai, bizonnyal sokat hal
lott Budapest színházi kultúrájáról s ter
mészetes, hogy ha már Pesten van, inkább 
kiváncsi erre, mint az ökörsütésre, vagy a 
népligeti attrakciókra. Tehát elsősorban |

2. Tröszt a
KÉTHETI keservesen hideg, esős és 

kellemetlen augusztusi ősz után megnyíl
tak a mozik. Mi sem természetesebb, mint 
hogy azonnal kisütött a nap és a legszebb 
nyári idő köszöntött a mozilátogató publi
kumra. Ez azonban senkinek a kedvét 
nem vette cl attól, hogy a gyengébb nyári 
szórakozásokban elbágyadt tagjait ne fü- 
rössze meg abban a premierzáporban, 
amelyet két egymással harcoló tröszt jó
voltából élvezhetett. Nem az aktuális pre
mierek kérdését tűztük itt napirendre, ha
nem a mozifronton meginduló azt a g y i l- 
k o s harcot, amelyből remélhetőleg — 
a közönségnek lesz haszna. Az uj szezón 
teljesen uj helyzet elé állította a film
szakmát. Tulajdonképpen két tröszt sora
kozott föl egymás ellen és a vállalkozások 
háta mögött tulajdonképpen két ember 
harca az érdekes. G e r ő Istváné és régi 
ellenfeléé: G u t m a n n Károlyé. A két 
szakmai vezér, mint mondják, egy padban 
ült az iskolában. Az iskola padjai után 
tözsdeüzlelct nyitottak, majd átnyergeltek 
a filmre és itt mind a ketten szívós ener
giával dolgozták fel magukat. Az elmúlt 
évben, amikor a filmszakma uj vezetőket 
választolt, ők mozgatták a kulisszák mö
gött egymás ellen az erőket. A látható 
eredmény ebben a pillanatban Gcrő javára 
billent, aki ma tiz pesti mozi fölött 
p a r a n c s n o k o l, mig Gutmann, aki a 
Metró pesti igazgatója, és eddig csak egy 
mozi felett rendelkezett, most újabb há
rom mozit kapcsolt érdekkörébe.

Tehát tröszt küzd tröszt ellen. A had
állás ebben a pillanatban a következő. 
Geröék a Royal Apolló, Átrium, Bécsi, 
Palócé, C.asino, Omnia, Corvin, Kamara, 
City, az újjáépülő Corso mozit látják cl 
filmekkel. Kicsúszott Geröék kezéből a 
Fórum filmszínház, amelyet Lédererék 
kaptak meg. akik három mozival, a Fó
rummal, Stúdióval, Capilotlat előrelát
hatóan a Metró hadállásait növelik. Igy 
került tehát ismét szembe Gcrő Gutman- 
nal, aki a Scala fölött is rendelkezik, 
úgyhogy a szabad jilmpiacon csak kél 
mozi áll egyedül: a berlini FF A igazgató
sága alatt lévő Frónia és a Bioscop— 
Pásztor fennhatósága (dalt lévő Radius. 
Hogy a trösztök harca mit jelent a pesti 
filmkölcsönzők szempontjából, azt talán 
fölösleges ismertetni, de nagyon természe
tes, hogy a tiz mozi műsorát ellátó Bogai 
trösztnek kínálják fel elsőnek a filmeket, 
hiszen itt van a legtöbb lehetőség a be
mutatásra. Geröék ki is használják ezt a 
helyzetet, részint l'nitas néven önálló 
kölcsönzőt nyitottak, másrészt már indu
lásuk előtt lekötötték azt a kétszáz 
filmet, amelyet emberi számítás szerint 
a szezonban a Hz mozi megemészt.

Azt a feszültséget, amely ebben a pilla
natban a filmszakmában uralkodik, fo
kozza még az a tény, hogy most csülörlö-

Budapest 
ismét nevetni fog, 
mert holnap megnyílik a 
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az Operaház és a Nemzeti Színház elma
radt kapunyitását reklamáljuk. Az állami 
színházak az adózók filléreiből összera
kott milliós szubvencióikkal igenis beil
leszthetők lettek volna Budapest ünnepi 
hetének keretébe, hiszen az állami támo
gatás nemcsak azt jelenti, hogy a szin- 
házilag könnyebb őszi és téli hónapokban 
támasszanak szinle legyürhcletlen ver
senyt a magánszínházaknak, hanem azt is, 
hogy népművelési és kulturális célokat 
szolgáljanak és alkalmas időben méltón 
reprezentálják a közönség előtt a magyar 
zenét, irodalmat és színjátszást. Mig eme 
két reprezentáns magyar müintézet az 
igazak álmát aludta, szerencsére a Magyar 
Színháznak eszébe jutott a Szent István- 
heti szezonnyitás. Ezzel azután el is ke
rültük azt a szituációt, hogy a valóban 
káprázatos angol parki Csodarevü és 
a kitűnő két nyári operetten kivül a Ko
média Malacbandája képviselje egyedül 
vendégeink előtt a magyar színházi kul
túra stílusát.

tröszt ellen
kön lép életbe a belügyminiszter szigorí
tott filmrendelete, amelynek értelmében a 
kismozik is már csak slágert játszhatnak, 
s amelyet a kismozik létüket fenyegető 
veszedelemnek tartanak.

5. Nem félünk
a farkastól...

A három kis színésznőről szól ez a kis 
történet, a három kis rózsaszínű malacká
ról akik igen vidáman együtt töltik a nya
rat és akikről, mint a mesében, kiderüli: 
valóban nem felnek a farkastól. A három 
kis rózsaszínű malac, hogy a mese stílusá
nál maradjunk, vidáman barangolt a pesti 
dzsungelben. Hogy, hogy nem, föltévedtek 
a Várba is, ahol mostanában annyi idegen 
rendszámú kocsi szaladgál tele éhes farka
sokkal. A malackák a kies és romantikus 
Russivurm cukrászda előtt egy óriási „GB" 
kocsit vettek észre és a három kis malac 
nagy földrajzi tudásával azonnal kiderí
tette, hogy a kocsi Nagybritanniából hajó
zott és gurult hozzánk, gazdája tehát két
ségtelenül jólsziluált úriember. Miután a 
három kis malac már nagyon elfáradt ba
rangolásában, elhatározta, hogy ezzel a 
kocsival teszi meg az utat, lefelé a Vár
ból. A három kis rózsaszínű malac vidáman 
viliáncolva belibbent a cukrászdába, ahol 
egy középkorú farkas habzsolta a krémest. 
Az első pillanat kis csalódást hozott: hát 
ez a szerény szürke farkas legyen a GB 
dáriusi utasa? Miután azonban az autó
csoda változatlanul csábított, a három kis 
malac megállapította egymás közölt, hogy 
a szerény, kissé vedlett külső kétségtele
nül pénztől duzzadó tárcát takar. Addig 
viháricoll, nevetgélt tehát a három kedves 
kis állatka, untig a farkas — beléjük hara
pott'. Csakhamar együtt szürcsölték a limo
nádét s amikor fizetésre került a sor, az 
idegen csak a magáét fizette. Ez egy ki
csit lelohaszlotta a malackák vidám ked
vét. dehát talán ez skót szokás — gon
dolták magukban — menjünk csak az 
autóhoz. Ar idegen megállt az utcán és 
kérdezgetni kezdte a malackákat:

— Merre van a Hullámfürdő, no és a 
Palatínus, talán a Jánoshcgyet is meg
mulatnák nekem a malackák?

Boldogan igent röfdicséltek a kis mala
cok és gyorsan be akartak telepedni a 
hatalmas vajszínű kocsiba. Ar idegen 
előbb nem érlelte a dolgot, majd kézzel- 
lábbal tiltakozott:

— Bocsánat hölgyeim, a kocsi nem az 
enyém, itt valami tévedés van! — És gya
log megindult a Jánoshcgy irányában . . . 
íme a pesti variáció: ebben a mesében igy 
menekült meg a három kis színésznő
malac az éhes idegen — farkastó1. ..

Megnyitás 22-én, szombaton I
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A KÉK DANDÁR. Késsél regényének eredeti 
címe l'Equipage; a fogat. A repülőtiszt és 
megfigyelőjének halálfogata ez. A háború vér
zivatarában együtt szálltak fel, együtt indul- 
tak a halálba, egymástól függ az életük. A 
sors különös akarata folytán ez az egymáshoz 
kötött két ember egy asszonyt szeret. Ebből 
fejlődik ki a dráma, amely olyan izgalmas, 
olyan lenyűgöző és annyira emberi, amennyire 
csak egv francia film lehet. A francia film
gyártás, amely igen szereti a problémákat, ez- 
úttal a polgári felfogást jutalmazza. Az asszony 
férje mellett marad, a fiaiul szerelmes pedig 
holtan bukik ki a repülőgépből. A Rotjnt 
Apolló ezzel a filmmel kezdte szezonját és 
ez a film egyúttal irányjelzője is annak a tö
rekvésnek, amely a művészien megkonstruált, 
felépitell és valóban értéket jelentő filmben 
látja a közönségsikert is. Még csak azt említ
jük meg, hogy a film női főszerepét a csodá
latos Annabella, főszerepeit k.H ragyogó szí
nész: Vanel é.s Murát játsszák.

MÉZESHETEK. Csodálkozva állapítjuk meg: 
német film és mégis remekül mulatunk. Ugy 
látszik, irányt változtatott a nemet filmgyár
tás, amely int, visszakanyarodik a mi Ízlésünk
höz. Erre mutat ez a rendkívül szellemes, szi
porkázó ötletekkel tarkított Anny Ondra-film, 
amelyben c ..szélvészkisasszony**  kedvencünk 
sem a régi többé. Ondrúnk uj, ragyogó, szék- 
szcpiles színésznő lelt; bájos, kedves, aranyos 
aki temperamentumával szélvészként röpíti a 
filmet a siker felé. A filmben Adélé Sandrock- 
nak tapsoltunk még és egynéhány ismeretlen 
német színésznőnek. Az Uránia és a Radius 
nagy sikerei

A HÉT TÖBBI FILMJE: A MILLIOMOS. 
Harry Baur márkájával kapunk egy mulatsá
gom történetet, amely első részében kitűnő is. 
A második részben talán a különböző vágások 
miatt, kissé érthetetlenné zavarodik a cselek
mény. — KERESD A NŐT. A Fórum-filmszin- 
ház nyitotta meg kapuit ezzel a Metró-film
mel, amely szintén vígjáték, csak tulliossziira 
sikerült. Á fele több lelt volna! Gyorsan ki
vágni a feleslegest, kitűnő film lesz belőle.

* Sárga Csikó Szvit. A Philadelphia Sim- 
phony Orchestra októberi első koncertjén 0r- 
mándy Jenő vezénylete alatt egy uj magyar 
szerzeményt mutat be. A nagyzenekarra irt 
mű cimc: Sárga Csikó Szvit. Szerzője Angyal 
László, aki együtt végezte Ormándyval az aka
démiát, Hubay mesteriskoláját és a zeneszerzői 
szakon Bartók és Kodály magyaros zenéjén 
nevelődlek, hogy külföldre szakadjanak. An
gyal László újra itthon telepedett le és a ma
gyar filmgyártás egyik zenei irányilója lett. 
Uj szerzeménye, a Sárga Csikó Szvit, a Hun
niában most elkészült magyar parasztdráma 
zenei aláfestésére készült, de túlnő egy film 
keretein. Az idei szezonban egy nagy pesti 
szimfonikus zenekarunk is bemutatja a három
tételes müvet, amelynek különösen a középső 
része, a Tábortűz a betyároknál, egv izig-vérig 
magyar őserejii muzsikus nagy sikere lesz. Ezt 
a zenét a rendező Pásztor Béla kívánságára 
eddig magyar filmen még példátlan áldozat
tal, <) tagú zenekar játszotta, 50 tagú kórus 
énekelte és Angyal László három magyar da
lát Csclényi József — aki egy romantikus be- 
lyárszerepct játszik — énekelte.

* Garda futárja. Viva Villa óla nem volt 
Wallace Berry-nek ilyen szerepe; a nyers erő, 
a szív, a bátorság, mely ebből az emberbői 
árad, mind kifejezésre jut ebben a szerepben. 
A renegát katona, aki bujdosik, de ha ember
társain kell .segíteni, akkor nem fél semmitől. 
A hibáért, hogy az amerikai hadnagyot az 
ellenfél erődjébe vezeti — halállal lakói, de 
utolsó kérése az, hogy higyjenek neki, ö nem 
áruló, csak tévedett. Szerep, melyben minden 
tehetségét csillogtatja ez a sokoldalú, remek 
színész. Alattomosság árad belőle, amikor mint 
renegát bujdosik, bátorság sugárzik róla, ami
kor veszélyben a barát és szív, amikor végre 
a két szerelmest egvináshoz segíti. A „Garda 
futárja" cimü iOlh Century For-film egyike a 
vállalat legértékesebb produkciójának.

A szerzők le akarják tiltani 
a Forog az idegen cimü 

szkeccset
Érdekes zárlati kérelem érkezett n tör

vényszékre. Ebben a kérelemben Nádosy 
László és Halász Rudolf a Forog az idegen 
cimü filmszkeccs szerzői, saját müvük le
tiltását kérik. A két szerzőnek ugyanis 
anyagi differenciája támadt a filmet pro
dukáló Aulai Józseffel, aki a beadvány sze
rint 230 pengő irói lisztclcldijat nem fo
lyósított számukra. Ezenkívül a szkeccsbcn 
szereplő színészek is perrel támadták meg 
a vállalkozót, mert ez hamarább vette bs 
műsorra a szkeccset, mint ezt a szerződés 
megengedné.

9 ünnepi előadás 
a magyar Színházban
Augusztus 19-től, szerdától, augusztus 25-ig 

bezárólag ünnepi előadásokat tart a Magyar 
Színház. Csuk 7 es'én és 2 délutánon, augusztus 
20-án és 23-ún kerül szilire az utolsó évtizedek 
legkolosszálisabb művészi és színházi eseménye. 
Holtai Jenő remekműve. .4 néma levente. Bajor 
Gizi. Törzs Jenő és a többi kitűnő szereplővel. 
Jcgvekről ajánlatos előre gondoskodni- Telefon 
1-338-33.) Váltson olcsó bérletet nz 1936/37. 
évad 10 gyönyörű előadására. Filléres áraki 
Uj bérlők — külön kedvezményként — bérlett 
áron nézhetik meg A néma leventét!
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A lengyel segít Kabosnak
X „Spannung" egyre emelkedik. Marzi én Ge
revich kardja villog a piámon, Mi lesz itt ta 
eredmény? Nem bokáig kell várni, meri bár 
fej-fej mellett küzdenek, végül is Gerevich 
pompás parádriposzltlal 5:4 arányban győz. 
Nincs tehát veretlen vívó a mezőnyben! A ki
sebb jelentőségű meccsek égési sora zajlik le, 
miközben Rajcsányl Gaudinit végzi ki, A ki
sebb jelentőségű események közül

óriási szenzációvá növi ki magát Soblk, 
az uj európai vlvócslllag mérkőzése Mar

sival.
Ki hitte volna?... óriási meglepetésre való
sággal legázolja a lengyel vívó az olaszt és 5:1 
arányban győz. Ekkor Kabos, Rajcsányi és 
Platón áll már csak az élen egy-cgy vereség- 
gél. A többiek mind rosszabbul járlak. Itt van 
tehát ai izgalmas döntő pillanat. Kabos áll 
szemben Pintonnal s ha ilt sikerül a bravúr, 
akkor csak magyar vívó nyerheti az olimpiát 
Hát sikerült! Már 3:1-re vezet Kabos, azután 
4.3 ra. Most egy olasz cseltámadás következik, 
majd Kabos párádriposzlja és dübörög a f/wj- 
huj-hajrái,

B:3-ra győzött a magyar.
Kabos és Rajcsányl vezeti a mezőnyt. Ennek 
ellenére az érdeklődés homlokterébe kerül Ge
revich és Gaudini asszója. Ez volt a torna leg
hosszabb küzdelme s valósággal kinpadra fe
szítette a két vivő a jelenlévők Idegeit. Volt 
pillanata a mérkőzésnek, amikor 4:4-re állt.

KIISl koírtvo , iaklikAiAs |degílrl8 jelenő, 
leire vigyáztak a vívók és a közönség egyaránt. 
A zsűri ismételten elnézi Gerevich bevitt tus- 
smt és csak a francia zsűritag látja tisztán a 
magyar vívó sikerét, ól azonban leszavazzák, 
amit kétértelmű mosollyal nyugtáz. Végül is 
egy elővágás és Gaudini verve mehet haza. A 
drámái küzdelem most érkezik el a csúcsához. 
■varzi és Rajcsányl kerül egymással szembe.

J1’ az ol*«  győz, akkor Kabos a bajnok.
Ellenkező esetben továbbfolyik az öldöklő küz
delem a kél magvar között. Kabosnak szeren
cséje van, az olasz az ú sikeréért dolgozik és 
5;Ő ra veri fíaicsánylt, aki ezzel leszakad Ka
bos mellől. Most már csak Kabos Endre áll 
egy vereséggel az élen. No még az utolsó há
rom perel Kabos utolsó asszója következik n 
belga Neuekcr ellen.

Itt dől el a világbajnokság sorsa és Kabos 
a megszállottak félelmetes telkiercjével 5:1 

arányban gázolja le a belgát
A kupolacsarnok falat reszketnek a tombolái
tól:

Kabos megnyerte az. egyéni kardvívás 
olimpiai bajnokságát.

A kardvívás egyéni versenyében a helyzet n 
következő volt: Olimpiai bajnok: Kabos Endre 
Magyarország 7 győzelem. 2. Marzi Olaszor- 
’rág (» gv., 3. Gerevich Magyarország ft gv., 4. 
Rajcsáyyi 5 gy., 5. Pinton Olaszor.-zág 5 gy., 
6. Gaudini Olaszország 3 gy.

Lapzárta: Hitler 
berekesztette az olimpiát!

Már közelgett az óramutató a félkllenchez, 
de a tulajdonképpeni záróünnepség még min
dig nem kezdődőit meg. A százötvenezer főnyi 
tömeg már több mint három és félórája ‘tára
kozott nz ünnepélyes pillanatra, amikor Hitler 
kancellár ünnepi beszéd kíséretében befejezett
nek nyilvánítja a XI. modern olimpiászt.

A délutáni lovasmérkőzések minden vára
kozáson felüli elhúzódása teljesen felborítot
ták az eddigi példás rendet. Valóságos káosz 
keletkezett az óriási stadionban. Pontban fél- 
kllencórakor vonultak fel a délutáni lovas
mérkőzések győztesei, valamennyien lóháton 
vonultak a dlszemeivényhez, hogy átvegyék

babérkoszorújukat.

A hat lovasszám valamennyi győztese né
met volt és lg_v a német himnuszt egymásután 
hatszor Inlonálta n zenekar és a német triko
lór hatszor kúszott fel a győzelmi ár hóéra.

A hosszadalmas ünnepségek pontosan kilenc 
órakor érlek véget. Ekkor lépett a mikrofon 
elé Hitler kancellár, hogv beszédével berekessze 
a XI. modern olimpiát. Százötvenezer bömbölő 
torok köszöntötte a kancellár beszédét és ez 
az Európában soha nem látott hatalmas tömeg 
mámorosán ünnepelte Németország vitathatat
lan első helyét a grandiózus sporlcsalában.

Szenzációk; intimitások — 
táviratban

Megérkeztek aidie tnoiompn a német fpiir remekel. Képviselő 
BAUER TIBOR
VI., Izabelia-u. 08. T.i 200-12

Vérző szemmel is győzött 
Harangba magyar boxolécsillag

Szombaton este három-, 
negyed tízkor megszüle
tett a nap harmadik és 
Magyarországnak sorrend
ben a tizedik olimpiai 
bajnoksága.

Az utolsó, tizedik 
olimpiai aranyérmet 
a magyar ököl har

colta ki.
Harangi Imre n könuyüsnlybap fölényes, 
pontozásos győzelmet aratott az észt Stcpulom 
ellen. A nagy küzdelem mindössze tiz percig 
tartott. Harangi lép a kötelek közé először, 
hogy a nagy döntőt megvívja. Az előmérkö- 
zések nyomai letagadhalallanul ott ülnek a/, 
arcán: mind a két szemöldökén ragtapasz van. 
Di csak az egyik szemhéj sérült, a másik csak 
taktikából van leragasztva, hogy ellenfele ne 
tudja, melyik a fájó. Ahogy különösen álcázott 
fejével felegyenesedik u kötelek között, föl
zeng a csatakiáltás és a vizipólócsapat, majd 
Kabos Endie bajnokságának diadalától ittus 
magyar közönség feszülten várja az újabb 
győzelmét. Az esztek kiállásai elvesznek a 
magyar hangorkánban. Keményen folyik a 
küzdelem, amelyben Stepulom egymásután 
mutatja be a szabálytalanságokat. Néhány 
szép akció eleve biztosította Harangi fölényét 
és igy nem meglepetés, amikor az első menet 
végén Harangi tiszta pontfölényét hirdetik. A 
küzdelem hevessége leleplezi egyúttal n szemöl
dök körüli cseleket is. Az egyik üléstől a sé
rült balszem újra felreped és

a vér lassan szivárog,
uj tapaszt kell rátenni. Véres előjelek után 
indul tehát a második menet. Több lefogás, 
egy két horog, majd jobb- és balkezes egyene
sek, röviden: a boksz minden mozzanata fel

színre kerül. Az észt most állandóan a sebesült 
balszemre pályázik, de egyelőre nincs sikere, 
a vérzés nem indul meg újra. Tomboló ünnep
léssel ér véget a második menet, amely ismét 
Harangi pontfölényével zárul. A döntő harma
dik menet Stepulom fejeléseivel kezdődik, 
amiért meginti a biró. Mind a két ökölvívó re
mek kondícióban van. igy hát a drámai csuta 
izgulnia egyre magasabbra hág. Megindul most 
már szünet nélkül n vertforraló huj-hiij-hajrá, 
valósággal önkívületben dolgozik a kél busóid, 
miközben Harungi szemét elönti a vér.

Lélcgzetálllló pillanatok ezek:
a biró megszakítja a mérkőzést, odainti az 
orvost és most dől el: dolgozhat e tovább 
Harangi. Szerencsénk van.

Az orvos továbbot int
s folytatják a kegyetlen küzdelmet, miközben 
már mindkelten a fáradság bénító érzésével 
viaskodnak. Még a bel ha re is Harangi javára 
üt ki s amikor vége a menetnek,

• közönség tombolása közben hirdetik az 
igazságos Ítéletet: u könnyűsúlyú olimpiai 
boxbajnoksóg hőse és habéros győztese: 

Harangi Imre.
A többi küzdelmek Izgalmas részletei után 
végül is a szombaton éjjel befejezett ököl- 
vivólorna a következőkkel z.íruit:

Légsuly: Olimpiai bajnok Kaiser német. 
Bantamsuly: Olimpiai bajnok Scrgo olasz. 
Pehelysúly: Olimpiai bajnok Casanovas argen
tin. Könnyűsúlyú Olimpiai bajnok Harangi 
Imre, Magyarország Weltersuly: Olimpiai baj
nok Suvio finn. Középsuly: Olimpiai bajnok 
Despeaux francia. Kisnchézsuly: Olimpiai baj
nok Micbelot, Franciaország. Nehézsúly: Olim
piai bajnok Runge néniét.

Berlin, augusztus 16.
A magyar bokszoló-különitmény szörnyen ha

ragszik Kankovszkyra, a csapat vezérére, 
amiért a légsnlyban nem engedte indulni a 
B. Vasutas Bondyt. Az egylete már évek óla 
az olimpiára készítette elő. Ennek ellenére 
nem vitték ki, mondván, hogy nincs pénz. .4 
BVSC ekkor a saját költségén akarta kikül
detni. Ar. ujahb kifogás az volt, hogy képtelen 
lesz n fiú három kilót leadni a sulyfölöslcgbö). 
.4 BVSC erre ismét a saját költségén egy orvos 
kiküldetését is vállalta, aki szukszcrüen gon
doskodott volna arról, hogy Bondy jól „fo
gyasszon" súlyából. Bondy mindezek ellenére 
itthonmaradt. A szakértők szerint lelépte volna 
az egész olimpiai mezőnyt és a légsulybnn Ko
csis és Énekes után ismét megnyerhette volna 
a szinte tradícióvá vált bajnokságot.

Az olimpiai faluban csodálatosán víg élei 
uralkodott. Elsősorban a kitűnő és nagymeny- 
nyhégü ételeknek köszönhető ez. Nagyszerű 
hatást tesz egyébként az a napi éa fejenkénti 
hét-két márka i«, amelyet az olimpikonok 
zsebpénzként kapnak. Még félre is tesznek be
lőle.

Pikóns kavarodás támadt egy olimpiai disz- 
meghívó körül. A németek az ojimpini hősök
nek diszmeghivót küldöttek (ilyet kapott Nurmi 
is) s a többi között megkapta ezt Pellzer Ottó 
dr. is, a legendás német középlávfutó. A német

posta tökéletesen végezte a feladatát és kikéz- 
besilelte a meghívót Pellzer dr. tartózkodási 
helyén — a börtönben. Megfeledkeztek arról, 
hogy közben a nagyhírű német távfűtőt egy 
csúnya crkölcsbotrány miatt másfél évre elitéi- 
tik.

Nem titkolt humorral beszélnek arról, hogy 
ezen az. olimpián nyilván a német rendezőség 
jól megfontolt aulát érdeke miatt milyen uj 
sportágakat illesztettek m program in ha. Az epé
sebbek már ugy látják, hogy csupán a görkor
csolya és a bolhászkodás hiányzik a bajnoki 
számok közül. Kajak, künn, kunadal, fiiltboot, 
mindenféle póló é« soha nem hallott egyéb 
sportáguk av;« hatlak bajnokot, nini legjobban 
az osztrákokul és a csehszlovákokul lepte meg, 
mert ezáltal ők váratlanul kél, Illetve három 
olimpiai aranyéremhez Jutottak. Ennek a rend
szernek nagy hiányossága, hogy ugyanolyan 
értékel tulajdonítanak neki, mint az egyéb 
klasszikus és nagy kultúrát igénylő sportágak 
győzelmeinek. Biztosra veszik, hogy a tokiói 
olimpián a japánok a saját fölényük biztosítá
sára bevezetik a dzsiu-dzslcut, a bambuszboloa 
vívást, a horgászást, söl — hnrrlhlle dlctu! — 
még u rizsevést Is, pálcikákkal. Lehet, hogy 
vesztükre, mert a lehetséges magyar sportolók 
kenterhen „estik el" előlük a rizsevés pálmá
ját.

László András dr.

HÁZAT, AUTÓT, BUNDÁT
kapnak a német bajnokok

Berlin, augusztus 14.
Misem jellemzőbb a németek sporlfnnatlz- 

musóra, mint az, hogy fejedelmi ajándékokkal 
halmozzák el a versenyzőket. így például Kari 
llein, a kalapácsvetés olimpiai bajnoka házat 
kapott. A nagylelkű adományozó az egyik 
cigarettagyár. Á gyár tulajdonosa annyira cl 
volt ragadtatva a nálunk ismeretlen sport de
rék bajnokának teljesítményétől, hogy

egy hamburgi házat ajándékozott 
a szerencsés Kari Beimnek. De ajándékokkal 
halmozzák el u többieket is. így például az 
Árendl-testvérck is nagy ajándékokat kaplak. 
Gisella, aki bronzérmet nyert a 100 méteres 
női úszásban, egy drága perzsabundát kapott.

Helnz. nki szintén jól szerepelt az úszásban, 
ugyanettől a cégtől szőrmével bélelt télikahátot 
kupott. Még szerencsésebb volt Konrad Freq, 
aki a tornaversenyek során lovon olimpiai baj
nokságot szerzett. Egy kétüléses autót kapott 
ajándékba. A cég főnöke az autó mellé egy 
kis beszédet is mellékelt. Elmondotta, hogy 
stilsz.erübb lett volna, ha a ..lovon" elért győ
zelemért lovat ad, de ugy érzi, hogy manapság 
az. autó mégis csak Jobb közlekedési eszköz.

így a németek ..,
l's mit kapnak a magyarok?
Lehel, hogy Lőrinci hatvan fillér órabér he

lyett hetven Iliiért fog kapni...
(1.)

Az utolsó szombat bajnokai

GRÓF BAiLLET-LATOUR
szenzációs nyilatkozata a Héttől Naplónak

Berlin, augusztus 15.

A Hotel 'Adton legszebb lakosztályában van 
gróf Baillet-Latournal, a nemzetközi olimpiai 
bizottság elnökének Irodája. Megkértük, mond
jon kritikát az olimpiáról. Így válaszolt:

— A rendezés kitűnő volt. A stadionnal is na
gyon megvoltam elégedve. Ha nagyobb stadiont 
építettek volna, akkor már megszakadt volna a 
kapcsolat a versenyző és a közönség között. 
Németországnak határozottan sikere v0'1 nf 
olimpiával, Ami a sporlheli eredményt illeti, 
meghaladta várakozásomat. A versenyzők nem
csak elérték, hanem sokszor túlszárnyalták 
uthonl formájukat. Ami nagy dolog.

— Miért kapta Tokió az 1940-es olimpiát?
— Meggyőződésem szerint Japán vezető po

litikusai és sportkorifeusai előtt szent az olim
piai eszme. A legmesszebbmenő támogatást 
helyezték kilátásbu. Anyagi eszközeik is jelen
tősebbek, mint a finneknek. Persze szó sem 
lehet arról, hogy Tokióba annyi versenyző 
menjen, mint Berlinbe, örülünk, ha a verseny
zők fele ott teszi

— Mi a helyzet az amatőr-múmiával?
— Igen. Coubertln báró amatőr-múmiának 

nevezte el az amatőrkérdésl. Valóban az. Cou- 
bcrlln báró harmln év alatt sem tudta meg
oldani a kérdést. A helyzet az, hogy mindazo
kat a versenyzőket, amelyeket az illető ország 
olimpiai bizottsága amatőrnek nyilvnit. mi is 
amatőrnek ismerünk el. Sokan azt mondják, 
l,n'.iy a nagy kiadással járó tokiói ut mialt 
meg kelt ereszteni az amatőrgyeplöt. Sző sem 
lehet róla. Ugyanolyan szigornak maradnak az 
nmatörszabályok. Hiszen a japánok, az afri
kaiak, az uusitráliak és a kínaiak, akik az ed

digi olimpiai versenyekre a tengerentúlról jöt
tek, a legpontosabban betartották az olimpiai 
szabályokat. Egyszer áldozatot hozhat már 
Európa isi

— Mi a legnagyobb tanulsága a berlini 
olimpiának?

— Az, hogy ismét előbbre vitte az olimpiai 
eszme, a szeretet és a béke ügyét.

F. 0.

A sportdlplomácla 
munkába kezdett

A nemzetközi olimpiai bizottság vasárnap 
megtartott ülésén elhatározták, hogy az 1940. 
évi tokiói olimpiai játékok programját már 
1937-ben véglegesen be kell a japánoknak ont- 
latniok a varsói értekezleten, hogv az egyes 
országok három évig készülődhessenek az olim
piai küzdelmekre. Japánt utasították, hogy 
szorítsa szükebb keretekre a programot és 
hogy a társadalmi ünnepségeket lchilöleg mel
lőzzék. Ilyen ünnepségeket egyebekben csak a 
NOB engedélyével lehet tartani.

A győztes olimpiai bajnokokat kedden kü
lönvonat hozza Budapestre, délelőtt 9 óra 51 
perckor érkeznek. Gömbös Gyula miniszter
elnök vezetésével a kormány tagjai, továbbá a 
főváros képviseletében Szendy polgármester 
és a tanácsnokok jelennek meg u pályaudva
ron. Az ünnepélyes fogadtatás után a KMAC 
diszfelvoniilásábnn autókon viszik a verseny
zőket a hősi emlékműhöz, ahol koszorút he
lyeznek el.

Szombaton bonyolították le a toronyugrds 
szabadonválaazlott gyakorlatúit, ebben Is az 
amerikaiak és a németek viaskodtak egymás
sal. Az olimpiai bajnokságot Wayne VSA nyerte. 
2. Ront USA, 8. Storck Németország. A ma 
gyár Hódy a tizenegyedik, Hídvégi pedig a ti
zennyolcadik helyen véglett.

A 200 m-ea férfi mellúszás olimpiai bajnok
ságát h japán Hamuro szerezte meg 2 p 425 
mp-es Idővel, a favorit német Síetaz-szai ízem
ben, aki 2 p 42.9 mp-et úszott. Harmadik 
Kaiké Japán 2 p 44.2 mp.

glgnézte Hitler kancellár Is. A magyar előkelő
ségek soraibun megjelent Kozma Miklós bel
ügyminiszter. Az. olimpiai bajnokságot a hol
land Mastenbroek kisasszony nyerte 5 p 2Ö.4 
mp-cel, 2. Hueger Dánia, 3. Winyurd USA.

Az 1500 méteres gynrsuszáa olimpiai baj
nokságát a Japán Tereda szerezte meg. Ideje 
19 p 13.7 nip, 2 Medica USA 19 p 34 mp, 3, 
Utó japán 19 p 34.5 mp.

A hokkistadlonban nyolcvanezer főnyi kö
zönség előtt játszották le a hokkilorna döntő
jét a németek az indusokkal. India fi.:1 (1:0) 
arányban győzött Németország ellen, míg a 

A 400 m ea hölgy gyorau-sr.áa küzdelmeit vé- harmadik helyen Hollandia végzett.

Startolt a Hungária — Stancsikkal
HUNGÁRIA—BEOGRADSKI SK ÜO (1i0)

Belgrád, augusztus 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon jelen

tése.) A magyar bajnokcsapat szczonalölli 
nemzetközi mérkőzését tetszetős szép Játék

után biztosan nyerte. A magyar csapat gólját 
az újonc Szlancslk juttatta a belgrádiak háló
júba. Sajnálatos eseménye a mérkőzésnek, 
hogy Turay összefejelés közben megsérült • 
igy a mérkőzés egy részét tiz emberrel kellett 
a Hungáriának lejátszania.

VILÁGREKORDOK LONDONBAN

Londonból Jelentik: Vasárnap Anglia és nz 
USA atlétái kilencvenezer főnyi közönség előtt 
mérkőztek megy egymással. A 4X800 yardos 
stafétában VSA 7 perc 35.8 mp.-es uj világ
rekordot állított fel. A 4X100 yardos stafétá
ban Anglia 3 p. 10.8 mp.-es Idővel ugyancsak 
uj világrekordot teremtett. A világrekordok ha
tárúhoz. közelálló szédületes eredményt ért el 
az USA 4X10 yardos stafétája, amely 37 4 
mp.-es Idővel abszolválta u távot. Lovclock n 
liárommértföldes futásban 14 perc 148 mp.-es 
időt ért el, az amerikai Brighton 201 cm.-el 
nyerte a magasugrást, Meadows 430 centimé
terrel a jjidugrást. Brooks 758 em el a távol
ugrást és Towns 14.4 mp.-el a 110 méteres gát
futást,

KIKAPOTT A KÍNAI VÁLOGATOTT 1 
FUTBALLCSAPAT BECSBEN

Becsből jelentik: Nagy nemzetközi program
tant bonyolított le Bécs szombaton. A Rapid 
n kínai oiinpial vá'Lgatott futballcsapattal mér
kőzött s azt 4:2 (3:2) nrányban győzte le. A 
kínaiak meglepően jól játszottak. Az Admlra a 
belgrádi Jugoslaviát 5:4 (23) arányban verte.

Hobby Jones, á világ legjobb golfjátékosa 
vasárnap délelőtt n Svábhegyen bemutató mér
kőzést vivőit Goodwille Mnlz^ilnimul, a klub 
trnécrével, Halász Lászlóval 4s Salacz Oszkár
ral. Jones játékát szokatlanul nagyszámú kö
zönség nézte végig. A magyar játékosok sokai 
tanultak tőle.
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1. HABOS ENDRE, aki bravúrosan megszerette az olimpia knrdvlvóbn|nokságát.
2. Pazar enteriőr a Dcutschland-Hnlle kupolacsarnokából, ahol a planson Iz*  

galnniA harcát vívja KOVÁCS és n német JÖRGER.
3 Szinte Izzik a levegő KAROS ENDRE szenzációs rohamaitól, ahogy ellenfe

leit egymásután veri. A felvételünk a kiváló magyar vívó győztes asszóját 
mutatja Soblk ellrn.

A. A vízi-titánok vértforraló küzdelme a magyar-német vlzlpó’ó mérkőzésen.

Csak szerencse menti meg a dHntffi góltól a németek kapuját.
IS. A gyűrte, magyar kardesapatol n hillgyek Is ünnepük.
0. Hitler a grllnaul regattaversenyt figyeli vezérkarával együtt. Dr. l’rlck 

Igazságügyminiszter, Mlleh, a repiilügenerális, Laliiméra áliamlitkár és von 
lsehamnier und Osten sportvezér állanak körülötte.

7. Meseszert! ünnepségekkel zárait a kéthetes olimpia. A Stadion fényszórói
ban 45 katonazcnckar játszotta a himnuszokat.
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Kiss Gyula szenzációs összefoglalása 
a világ legnagyobb sportcsatájáról, 
eredményeiről és ' ‘ '

ijd jött a ize mélye*
i amikor elérkezett az olim*

099 Kevés ember van az 
országban, aki négy 
olimpián személyesen je
len volt. De a kevesek 
közölt is

egyedül áll Kiss Gyula,
aki négy olimpia tanulságain kivül a sport
írás hangszerén a férfias elmélyedés mélyen 
búgó hangjait s a könnyed csevegés játékos 
trilláit a hivatott mesterek művészetével szó
laltatta meg a sport szolgálatában. Otl volt 
Athénben, Londonban, .Stockholmban és Pá
liéban, korát messze megelőzve, cikkeivel meg
alapította az olimpiai hírszolgálat nagyvonalú 
szervezetéi. Kiss Gyula a magyar sportújság
írás kimagasló érteke lelt. Szavára nemcsak a 
nagyközönség, hanem a szakértők is kettőzöt- 
fen figyelnek, önkéntelenül is adódott az ak
tuális kérdés: ml a véleménye Kiss Gyulának 
az olimpiáról*  Hogyan méri le a szakértő irás- 
müvész. azt a páratlan cscményzuhatugol, ame
lyet gyűjtőnéven a XI. olimpiának neveznek.

Kiss Gyula nem volt jelen a berlini olimpián. 
Szerencsére nem volt jeleni Nem káprázhatott 
cl a sz-'me az ezerszinü versenyek csillogó fc. 
nyétől, nem kábulhatott el az agya n részegilö 
hangorkán nyers erejétől. A nagy aréna száz
ezreinek tnmbolása felett madártávlatból néz
hette az élet .meseszép drámáját. Történelmi 
távlatban láthatta nutr most azt, ami a nagy

Az egész olimpia ragyogó mérlege
tanulságairól

színjáték közvetlen szemlélőiben még millió 
élmény csillapitntlan remegésével zsibong.

Szembenüliink a mesterrel és — érdekes vé
letlen! —

Kiss Gyula kérdez előszűr.
— Mondja, beszéihet-e olyan valaki az olim

piáról, aki nem volt jelent
.Magafelé! szól a kérdés... feleletet 

sincs ideje, mert nyomban kitör belőie 
okolás. A mester vitája önmagával.

— Nem voltam jelen s bár magamról van 
szó, mégis állítom, hogy mondhat véleményt 
az. is, aki távol volt. Söl! Tahin még világo
sabban lehet megítélni mindent a messzeség
ből annak, akit nem zavartak meg az olimpiui 
küzdelmek kaotikus, rohanó, villamos áram
mal telilelt, égzcngésstd és fényorgiával tálalt 
mozzanatai. Milyen tébolyiló forgatag egy ilyen 
játék! Aki jelen van, még az sem lehet jelen
- mindenütt. Ad érzelmek vihara ragadja ma

gával, az egészet át sem tudja tekinteni. Ezért 
is merek vállalkozni arra, hogy egy és niás 
kérdésben véleményt mondjak, mert hiszen át
estem már néhány olimpián, még pedig mint 
újságíró. A vérembe ment át mindaz, ami az 
előző olimpiákon történt s igy még csak kü
lönös képzelőerő sem szükséges ahhoz, hogy 
innen is lássak mindent, ami Berlinben — tör
ténhetett. Kérdezzen hál

és 
lé
éi

várni 
meg

részéről, 
amelynek kamatait a népek elismerésében 
még talán ellenségeinek ilyen módon való 
fegyversósében is akarta elérni és nyilván 
is érte.

— Es az olimpia ugy kezdődött, mint ami
kor fenn, a hegyekben összegyűlendő cseppek 
patakokká nőnek, a palakok lefutnak a sík 
területre, folyókká egyesülnek, a folyók bor
zasztó áradattá dagadva rohannak tovább a 
tengerbe. A német szervezőbizottság azon kezd
te, hogy ismertető iratokkal árasztotta el n 
világot, azután gyönyörűen illusztrált, egyene
sen grafikai remekmüszámba menő diszk indá
tokban ismertette a régi olimpiákul, a berlini 
olimpiának minden apró és minden nagvvo-

nalu részletét, máj 
ció a külföldön és 
pia ideje,

Berlin lett az a tenger.
világ emberfolyói beözönlöttek, 
hozva az emberi példányok legesodásabb 

remekeli.
Németország felépítette az olimpiák bábeli tor*  
nyál, de nekik sikerült az égignyuló müvet 
anélkül megépíteni, hogy a bibliai nyelvzavar 
bekövetkezett volna.

— A lebonyolítás hihetetlenül precíz volt, 
erre periig ón a magam részéről abból n sajtó
ét rádiósról gáláiból tudok következtetni, amely*  
nek segítségével innen Budapestről végigélhct- 
tem ar. olimpiai versenyek gigantikus nagysze
rűségéi. A németek a modern technika minden 
vívmányát nz olimpia szolgálatába állították és 
már csak azért is ez az olimpia minden eddi
git messze felülmúlt.

A kolosszális eredmények előreláthatők 
voltak.

Az egész világ erre dolgozott. Mindenünnen 
szerteszálllak a különböző sportágak eredmé
nyei és már az egyes nemzetek próba verse
nyeinek eredményeiből láthattuk, hogy Berlin
ben halomra dőlnek a régi rekordok és olyan 
uj rekordok támadnak, amelyek már valószi- 
tűién az emberi teljesítőképesség határán van
nak.

Lovelock az olimpia hőse, 
az emberi

nhová a*  egész 
igukkal

teljesítőképesség csúcsa

Ez volt az emberiség legnagyobb sportcsatája 
... szerepet játszott benne a világpolitika!

Az első kérdés szinte magától következik. 
Milyennek látta a nagy eseményt a sport böl
cselője. Minek látta a játékot, amit a felnőttek 
milliói halálos komolysággal „játszottak*  ? Kiss 
Gyula felel.

— Diákkorunkból maradt meg emlékül, hogy 
a világ legnagyobb csatáju u katalaunumi üt
közet volt. Ha ez igaz, akkor ezt az olimpiái 
a jövö generációk ugy fogiák srámontartnni, 
mint a sport katalaunumi ütközetét, mint 
olyat, ami ar emberiség történelmében 

a legnagyobb sportcsata volt.
A berlini sportcsatának történelmi jelentősége 
van és történelmi értéke lesz. Ennek méreteit 
elérni, vagy pláne túlszárnyalni sohasem fog
ják. S hogy ez igy lelt, ebben feltétlenül

szerepet játszott a jelenlegi világpolitikai

beijed la.
Ez nem volt előre kilervezve. Maga a sors ala
kította IA. Es ehhez az kellett, hogy éppen a 
németek kapják ennek az olimpiának rende
zési jogát s éppen azok a németek, akik a vi
lágháborút követő konstellációkban minden té
ren a világ szeme elé tárják a germán erőt, 
a germán fajnak elpusztíthatatlan erejét. Ezt a 
sorsszerűséget megragadta Németország és ugy 
nckifeküdt, mintha egy irtózatos méretű 

fegyvertelen háborúban
akarná meghódítani az egész világ elismerését. 
Több mint két éven át az egész német biro» 
dalom nz olimpiáért dolgozott olyan egyértel. 
ji.lüséggcl, aminöt cl sem lehetett képzelni nem
zetek életében.

Óriási tőkebefektetés volt es Németország

Stop! Ismét elfog bennünket a lezajlott 
olimpia minden nagyszerűsége, a villám gyor
saságával száguldó hírek szívdobogtató izgal
ma. Hullanak a rekordok, sziszegve tör fel a 
csodálkozás ... rekord! Uj Rekord! Vájjon 
melyik a legnagyobb, melyik a legértékesebb'!

— Annyi sportágról van szó, hogy ezt igy 
behatárolni, megállapítani alig lehet, mert min
den téren más a mérték. 11a az ókori olimpiák 
szellemében gondolkodom, ükkor én ma is ar 
atlétikát tartom a legklasszikusabb sportnak 
és ennek következtében

Lovelock 150n méteres világrekordja előtt 
tudok dliilatos csodálkozással a leginkább

lehorulni.
.1 perc Í7.H másodperc! Ez nz 1500 méteres tá
volság talán a legnehezebb valamennyi futó
verseny között. A DERBY-nek felel meg. Ha 
visszaemlékszem a stockholmi olimpiára, egy 
oxfordi diák, Jachton aratott óriási meglepe
tésre győzelmet a középtávfutás akkori fenő- 
ménjaival szemben, hihetetlennek tűnő 3 perc 
öfi.8 másodperces eredménnyel. 24 én telt el 
azóta és Jacksontúl I.ovelockig kerek 9 másod- 
perccel javult meg az eredmény! Y.r. annál is 
nagyobb dolog most, amikor nz olimpián elő
térbe lépett a fajok harca is, hiszen Lovelock 
győzelme a fehér faj uralkodó diadalát hirdeti.

Amerika liberalizmusa a titka 
a négerek döntő szerepének

Most ismét egy nagyon érdekes kérdés tolul 
előtérbe. A szinesbörüek hallatlan nekiiramo. 
dúsa a sport területén. A fajok harca a sala 
kon és a vízben! — ettől hangos ma a világ
sajtó. Joggal-e? ...

— A néger őserő, ha másból nem, gy< 
korunk Verne-regényeiből ismerős. Mi mii 
gén gondoltunk arra, hogy mi 
szer a feketék ráadják magukat 
szakszerű sportolásra. Szinte 
hogy gyorsaságban mindent le

•erek
ír ré 

lesz, ha egy- 
a tervszerű <•.$ 
bizonyos volt, 
fognak verni!

De
a néger erő a sportban csak Amerika libe

ralizmusával bontakozhatott ki.
Az amerikaiaknak maguknak bele kellett nyu
godni a változhntatlanba és az amerikai dicső- 
ség kedvéért (

félre kellett tenni a faji ellenszenvet.
A. stockholmi olimpián egv Drcm nevű néger 
volt Amerika legjobb sprintere, de miután 
Amerika győzelme másként is biztosítva volt.

UIALLACE REERV
a spanyol szabadságharc kéme, árulója és hőse

JOHN ROLES és BARBARA STAHUIICN
a gyilkos felkelők kezében:

Az uj filmszezon első nagy attrakciója 6

Csütörtöktől jön s

RADIUS ÁTRIUM CASIRÖ
és a friss olimpiai Fox-hiradók



14 HÉTFŐI NAPLÓ Budapcut, 1938 sugusitm 17,

Drrw t maga Amerika nem engedte indulni • I olyannyira, hogy a berlini olimpia fekete győz- 
döntőben, nehogy néger nyerje a bajnokságot, leseit még talán diadalmenettel is fogják fu- 
I)rew tói Owensig sok minden megváltozott, | gadni az amerikai fehérek.

A magyar győzelmek súlya a mérlegben
Polgárnői Kalap, uezei

WES8ELÉNYI-VTCA B5 és TERÉZ-KÖRfT lg

Elérkeztünk a lázas pillanathoz.. . a magyar 
győzelmek fenséges mámora kisért ismét. A 
mérleg nyelve libeg, mit dob a serpenyőbe leg
nagyobb értékként a szakértő?

Az első ujkori, 1896 os olimpia óta csak
nem kivétel nélkül mindegyiken volt magyar 
győzelem. De

minden eddigi győzelmek közül kiemel
kedő legnagyobb: Csik diadala!

Ezt én sorsszerű dolognak tartom! Isten aján
dékának a mi szegény hazánk részére. A nem
zetünket ért sok sorscsapás után ez végre egy 
kis kedvezés. Már magában az is hallatlanul 
nagy dolog volt, hogy egy magvar uszó e//s- 
nirrtcn a világ legjobbjai köré tartozott, de 
hogv ez a magyar úszó n berlini olimpián 
győztes lett, abban részének kell lenni a lég 
felsőbb hatalom kezének is. A’rm kétes, hogy 
a japán sprtnterck jobbak. Abban az egyetlen 
percben olt. Berlinben, nekik jutott a balsze
rencse, nekünk pedig a szerencse. Csik megér

demelte azt a nagy szerencsét, hogy nemzeté
nek megszerezhette a győzelem boldog örö
mét.

Nagyszerűen készült fel életének erre a 
grandiózus egy percére!

Szervezetét a különböző úszásnemek gyakor
lásával és n hosszabb távokkal annyira meg
erősítette. hogy a legjobban állta az elő- és 
középfutamok fáradalmait. A japánok gyengéb
ben úsztak, mint nhogy tudtak, Csik pedig tu
dásának maximumát nyújtotta. Ennek és nyu
godt természetének köszönhető a sorsszerű 
szerencsén kivül világraszóló győzelme. Hogy 
pedig Csik dicsőségének fénye túlterjed Ma
gyarország határain és .szerteárad világrésze
ken, ez megint csak a fajok harcával hozható 
összefüggésbe. .4 sárgák vereségén örvendez
tek. Ami bánatot okozott a sárgáknak, örömet 
jelentett a másik világnak. Talán még a fe
ketéknek is.

59 versenyző közű!
Endrődy ötödik a miflitariban

Berlin, augusztus 16.
Vasárnap százezer, néző előtt kezdődött meg 

a Stadionban a nemzetek nagy díjugratása. Az 
előkelőségek között a díszpáholyban megjelent 
Kozma Miklós belügyminiszter, Shvoy István 
honvédfőparancsnok, Horthy István nyugalma
zott lovassági tábornok, Somkuthy József vezér
kari főnök és Farkas Gyula, a Collcgium Hun

gáriáim igazgatója. A Military harmadik szó. 
mát a díjugratást bonyolították le, amelyben a 
magyarok közül Endrődy Agosto nszázados vett 
részt és ötvenkilenc versenyző közül nz ötödik 
helyen végzett. Eddig ez a legjobb lovasered
mény. amit magyar versenyző ért el olimpiai 
játékokon. A versenyt egyébként Stubbendorj 
német százados nyerte.

Plafóhy százasfos értékes harmadik 
helyet szerzett

Végzetes hiba volt Tokiónak adni az olimpiát!

Vasárnap délután fejezték be a díjugratás 
vei senyéit, amelyet a német csapat nyert meg 
Hollandia előtt. Magyarország a csapatbajnok
ságtól visszalépett, mivel második lovasa, Bar-

tha nem jutott túl az akadályon. Az egyéni ver
senyben viszont Plalthy József százados Sellő 
nevű lovával a harmadik helyen végzett nyolc 
hibaponttal és igy bronzérmet szerzett.

A kővédermedi sárga arc víziója a veresé
gek mögül is furcsán mosolyog a fehérekre. 
Készül a nagv leszámolás... majd Tokióban 
négy év m»lvu höröghet a világ a sárga szen
zációkon! Okos dolog volt Japánunk adni az 
1910 es olimpiái ' Ez :i kérdés és Kiss Gyula 
megdöbbentő képet rajzol erről.

A fajok érvényesülésének harca lágnbb 
terhietekre lép és veszedelmes méreteket ölt
het azáltal, hogy az. olimpiai bizottság, a NOB 
egy — véleményem szerint —

súlyos lilhát
követelt el. amikor n legközelebbi olimpiát Ja
pánunk ítélte oda. Az. egész világ ismeri a ja
pánok nngyralörő vágyait és ennek kielégülését 
most hathatósan clőscgitellék. Se. Európának, 
.se Amerikának nem érdeke, hogy a sárga faj 
saját birodalmában kapja el a többi világrészt 
és olt a helyszínen, a sárgák előtt diadalmas
kodjék n fehéreken. Mert senki se kételkedjék 
benne, hogy n japán a maga roppant kiváló
ságával és tehetségével nem fogja magát négy 
év alatt oda fejleszteni, hogy saját területén 
mindent le tud aratni. Nem is lehet józan ész
szel belátni, hogy miért kellett ezeket a lehe
tőségeket Európának és Amerikának ..házhoz 
szállítani" - Japán számára. A’cm is hiszem, 
hogy ez simán fog menni, mert

el sem képzelhető, hogy a versenyzők tö
megét hosszú hónapokra ki lehetne ra

gadni foglalkozást körükből,
csak azért, hogy a tokiói olimpián résztvehes- 
senek. A bonyodalom jelei már Berlinben ész
lelhetők voltuk. A különböző nemzetek kori
feusai sugtak-bugtak és valószínű, hogy 

ki Is alakul egy japánellcnes front.
Ebből pedig végeredményben

az olimpiai játékok bukása is 
elkövetkezhet. Az oflenziva élén a csalódott 
Unnék állanak, a háttérben pedig az angolok, 
akiknek semmiképpen sincs ínyükre Japánnak 
az olimpia rendezésével történt kitüntetése. So
kan úgy magyarázzák a NOB baljós döntését, 
hogy

a bizottság egyes tagjai önzésből,
egy nagyszerű erotikus utazás kedvéért álltak 
Japán mellé. Ma talán még nem is hiszik az 
emberek, milyen veszedelemben forog Couber- 
fin bárónak nagv miivé: a modern olimpia. 
I'edig nagyon is félni lehet, hogy

az olimpia, mely Berlinben elérte legma
gasabb fokát, most már hanyatlanl kezd.

S ha ez megtörténik, abban a legnagyobb ré
sze lesz annak, hogy meggondolatlanul döntöt
tek a tokiói olimpia kérdésében.

150 ezres rekerd tömeg 
iinnepeite Magyarországot 

az ohmpiátéS búcsúzó Berlinben

Érdekes különvélemény a csúfosan bukott 
magyar sportágakról

Vasárnap este hét óra után kezdődtek meg 
a berlini Stadionban n XI. olimpia záróünnep - 
ségd. A díszpáholyban megjelent Hitler kan
cellár, az egés<z hivatalos Németország, akiket 
frenetikus tapsviharral köszöntött a Stadion
ban ÖMzescreglett százötvenzerfőnyi rekord
közönség. Az Unnepsék miránk, magyarokra 
nézve megható előzményekkel kezdődött. Min
denekelőtt Habos Endrének, u kardvívás egyéni 
olimpiai bajnokának a fejére tették fel a 
babérkoszorút. Habostól jobbra Marzi, balra 
pedig Gerevleh, a harmadik helyezett magyar 
áll, miközben felhangzottak a Himnusz ak
kordjai és a magyar zászló méltóságteljes 
lassúsággal csúszott fel a főárbocra. A magya
roknak egy nagy csoportja áhítattal énekelte 
végig a nemzeti imát. Majd Múzsa Gyula nyúj
totta át a győztes Habosnak a kis tölgyfacse
metét, Balllet-Latour gróf, az olimpiai bizott
ság elnöke pedig meleg kézszoritá&snl üdvözölte 
Habost és átnyújtotta neki a bajnokot meg
illető aranyérmet.

Ezután az ugyancsak világbajnok magyar 
vizipólócsapat tagjai sorakoztak a diszemelvé- 
nyen. Ismét feihngzott a magyar Himnusz és

a háromszlnll magyar lobogó ezúttal Is a 150 
ezer főnyi közönség dübörgő tapsorkánja és 
meleg ovációja közben hirdette h magyar di
csőséget és telierői. Majd egy japán győzelmet 
ünnepelt a hatalmas tömeg, de ezután Ismét 
magyar ünneplés következett, mégpedig a dl- 
csőségtcljes olimpiai bajnok magyar kard
csapaté. Habos, Gerevleh, Rajcsányl. Kovács 
és Bcrczelly egymás mellett sorakoztak fel a 
díszeméi vényre, fölük jobbra a második helye
zett olasz, balra pedig a harmadik helyezett 
német vlvócsapat foglalt helyet.

Ezúttal még vehemensebb erővel zúgott a 
taps, majd annak lecsitultával felhangzott az 
Immár világszerte ismert magyar harcikiáltás:

— Huj-huj-hajrá!
Es végül negyedszer Is felrepült a fő

árbocra a magyar lobogó és negyedszer le 
szerteszét vitte a hangerősitő a magyar Him
nusz imáját, Harangit, a boxoló olimpiai baj
nokot avatták.

Az első kiadásunk lapzártakor veszik kezde
tüket a XI. olimpia fenséges záróünnepélyénck 
felejthetetlenül szép jelenetei.

Most kényes téma következik. Két sportág: 
a/ nfh tikii és a futball cstifosan megbukott az 
olimpián. Legalább is igy tartja ezt a közvé
lemény.

A közvélemény előtt valóban ugv áll n 
magyar atlétika, hogy — „leégett". Ez laikus 
megállapítás és helytelen. Atlétikában mi so
hasem tudtunk komolyabb szerephez, jutni az 
olimpiákon, mert éppen nz atlétikában — lé
sén ez világszerte n legerősebben kultivált 
sportág —- mi például Amerikával szemben 
1000:1-hez állunk. Nekünk semmi sanszunk 
nem volt nz atlétikában, ahol lizedmásodper- 
< eken múlik a győzelem vagy helyezés. Igazi 
sznkérlő nem várhatott többet.

Ne nézzük azokat, akik előttünk végezlek, 
hanem nézzünk végig azokon a nngv atlétá
kon, akiket n mieink megvertek Nem egy vi- 
lághircsség van köztük. Hogy azután a mi Ko
vácsunknak, nem ment ugv, mint itthon, nz saj
nálatos, de nngv ipnzságlnhinság ezért öt ki
sebbíteni. Aki életében soha oda nem állt egy 
versenv startjához, n znem tudja, hogv mit je
lent ez. Mennyi esetlegességet!... Én, aki a

sporthoz egv kicsit értek és magam is csinál
tam, egyetlen pillanatig sem gondoltam, hogy 
a magyarok az irtózatos konkurenciában si
kerrel szerepelhessenek.

Sohasem szabad abba a hibába esni, hogy 
aki Itthon jó eredményt ér cl, attól meg
követeljek, hogy az olimpián a nála job

bakat is megverje.
Az amerikai ntléták azért tudnak fejlődni, — 
mert egymás között rivalizálhatnak, erős küz
delmeket folytathatnak. Ez viszi őket előre. 
Nálunk ezzel szemben csak a legritkábban tör
ténik meg. hogy cgy-rgy nngv atlétánkat va
lamelyik társa meg tudja szorítani. Szóval itt
hon hiányzik nz a konkuircncia, amiben a kül
földi atlétáknak részük van. Ami Kovácsot il
leti. meggyőződésem, hogy Amerikában tényleg 
világnagyságot tudnának belőle faragni. Pró
báljuk nz ntléták eredményeit kivenni az egész 
világ küzdelmeiből és csupán az európai ered
mények paritásán mérlegelni, akkor azt hi
szem, mindjárt nem lesz olyan kedvezőtlen a 
képlet.

Az Újpest döntetlennel
kezdte a fiutballszezónt

BRATISLAVA—-ÚJPEST 2:2 (1:0)
Pozsony, augusztus 16.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A Hungária és a Ferencváros katasztro
fális pozsonyi szereplése után a most kezdődő 
futhallszezon közönsége nagv érdeklődéssel 
várta az Újpest eredményét, ötezer néző előtt 
a jó BratLsIava ellen döntetlenül mérkőztek a

lllafehérek. Semleges bíróval azonbnn galopp
ban nyerhettek volna. Már 2:0-ra vezetett a 
Bralislava, amikor az Újpest belerősltett és 
Kocsis, valamint Zsengellér góljával egyenlí
tett. Az ujonc Tóth elfcgódottan játszott, a 
második félidőben kicserélték és Adám játszott 
a csapatban. A második félidő újpesti teljesít
ménye arra enged következtetni, hogy nem 
lesz baj a lllnfchérckkcl a jövő héten kezdődő 
bajnokságban.

Siralmas versenyben akart javítani 
a le vitézlett atlétika

Szenzációs megállapítás az olimpia-bukott 
futball krilikáiában

A ragyogó vázlat, ami Kiss Gyula mesteri 
vonalvezetéssel rajzol a szemünk elé, a befe
jezéshez közeledik Csak egv tisztázatlan kér
dés hánylorog még; mi legyen az olimpián 
csúfosan megbukott magyar futballal*  Eddig 
Is annyi volt az' ellensége, mint a többi sport
ágak összes barátai. Most önszántából dobta 
< !a maradék nimbuszának utolsó morzsáit is. 
Áléit teteme fölött csattognak a hiénafognk ..

A szegény megvár futballt most a berlini 
veresé',’ utón még jobban lesajnálják. Aki csak 
teheti, rúg bele egy nagyot. Pedig

súlyosan vétkezik mindenki, aki a futballt 
bántja

és amúgy is szorongatott helyzetében gáncsol
ni igyekszik Mindenfelől halliuk, hogv kár 
volt kiküldeni a csapatot és jobb lett volna 
a költségeket másra fordítani. Nincs igazuk! 
Ha nem küblik ki n csapatot, az lett volna 
csak nz igazi baj. Megnyertük volna a tornát! 
— mondtak volna a futbnllfronton. Én nem 
aa inólom nzt a pénzt, amibe került, mert

Igy legalább kcti-égbcvonhatatlanul meg
tudtuk, hogy milyen — gyengék vagyunk.

És éppen c gyöngeség felismerését vagy inkább 
megismerését kell hasznunkra fordítani. A ma- 
pnr sport éstizedeken ál n magyar futball 
i épszerflségéből. nemzetközi presztízséből táp
lálkozott Hogv úgy mondjam: a futball em
lőin nevelkedett. Í zt sohasem szabad clfclcj 
feni És

még kevésbé szabad ezt az erőforrást erő
szakkal clpuszlilnnl.

A különböző sportágak nz utóbbi években az 
OTI gyámkodása alntl állnak. Az OTT-nnk 
kell gondoskodni nz anyagi eszközökről, pedig 
cr igv nem (Készséges. Minden sportágunk oly

erősnek kell lenni, hogy önmagát eltartsa. Ele
gendő lenne, ha nz OTT csak az olimpiai elő
készítés és kiküldetés költségeit teremtené elő. 
A futballt éppen azért

vissza kellene állítani erőforrásnak
nem is annyira szövetségi, mint Inkább egye
sületi alapon. Mert ha az egyleteknek jobb 
csapatuk van, nkkor jó a válogatott, van kö
zönség. megélnek nz egyletek, megél a Szövet
ség, nem szorulnak az ÖTT-ra, sőt zokszó nél
kül fizethetik az adót, ami visszajut a sport 
vérkeringésébe. Ehhez azonban szükséges, hogy 
a szövetségi életben évek óla a dúló hibák ki- 
kilszöböltessenck és hogy

a futball az OTT támogatásával országosan 
megszerveztessék.

Bele kell vonni a diákságot és le kell rom
bolnia n mesterségesen emelt válaszfalakat az 
amatőrök és profik között. Sőt. ha másként nem 
megv, vissza kell térni a professzionalizmus 
előtti nlnpokra. Röviden1 éppen az OTT-tól kell 
remélni, hogy a nagy clesettségbcn a futball 
hóna alá nyúl.

Aki ezt meg tudja tenni, az egész magyar 
sport jövőjének szolgálatot tesz.

Nagvon szép lenne, ha éppen a futball berlini 
bukásából virágoznék ki a futball feltámadása.

Pont. Kerek a mii — tökéletes perspektívá
ban rajzolódnak ki az olimpia körvonalai. Meg
méretett és sulvosnak találtatott Tele tanulság
gal. a józan ész útmutatásával. Reméljük, hasz
núm fordítja h magyar sportélet ezt a gáncs 
nélküli kritikát, ellenére amink, hogv itthon in
kább marakodni, mint megértéssel dolgozni sze
retnek.

Horváth Zoltán

A berlini atlétafiaskó ugylálszik kedvét 
szegte nz atlétika nagyszámú táborának, mert 
a magyar és japán atléták küzdelmére alig né
hány százan voltak csak kiváncsiak. A távol
maradottaknak volt igazuk, mert hasonló 
rosszul rendezett unalmas versenyben inár 
hosszú idő óta nem volt része a jóhiszemű 
közönségnek. A rendezőség ugylátszik nyújtani 
akart valamit a közönségnek s igy — elnyuj- 
tota a versen vszámoknt. Részletes eredmények:

100 ra síkfutás: 1. Rovás BBTE 10.6, 2. Sa
saki japán 108. 3. Minai egyl. kiv. 10.9. — 
Rúdugrás: 1. Nishlda japán 420 cm. 2. Bács
almási BEAC 380 cin, 3. Papp MAC 340 cm. — 
400 m síkfutás: I. Kovács BBTE 49 mp, 2. Va
das egyl. kiv. 49.7, 3. Ribényi MAC 50.5 mp. — 
110 ni gátfutás: Három induló közül kettő ja
pán. 1. Murakami japán 15.2 mp, 2. Fukuda 
apán 15.5 mp, 3. Levente BIK 15.6 mp. Mura

kami szédületes slilusbnn fut és úgy nyer, 
ahogy akar. — Távolugráa: 1. Szabó MAC 087 
cm, 2. Fukuda japán 686 cm, 3. Szondi MOGAC 
678 cm. Ennek a gyenge versenynek érdekes
sége, hogy Tajima a japán hármasugró világ
rekorder három belépett ugrásával nem került 
a döntőbe. — Sulydobás: 1. Horváth MAC 14.51 
cm, 2. Varró VRE 13.73 cm, 3. Takala 12.90 
cm. Siralmasan nivóllan verseny.

400 m. gátfutás. 1. Fukuda, japán 56.2. 2.
Levente BÍR 56.2, pestvld. kér. rekord! Indult 
még — a bécsi gyors a keletiről. A magyar gát
futás nagyobb dicsőségére nem akadt r távon 
komolyabb versenyző. — 200 m. síkfutás hen
dikep: 1 Rádí BLE 8 m. c. 22.1, Minai ER ser 
22 7. 3. Szabó MAC 9 m. c. 22.8. — 800 m. sík
futás: 1. Tomié, japán 1 p 57.8, 2. Istenes
MAC 1 p 58 mp. Amikor a két induló feláll, 
élénk pfujolás. — Hármasugrás: 1. Tajima, ja
pán 14.48, 2. Somló EK 13.85, 3. Somogyi EK 
13.78. Ez a szám hozta a legnagyobb csalódást. 
Tajima, a világrekorder olimpiai bajnok, kezdő 
módra ugrott. Vagy a pálya körül, vagy Ta
jima szí mélyazonossága körül volt valami

hiba. — 1500 m. alkfutás hendikep: 1. Pro*  
liászka MTK 35 ni előny, 3 p 59 mp, 2. Gő- 
möri EK 4 p, 3. Tana ka, japán 4 p 04 mp. —- 
Gerely vetés: 1. Makkav BBTE 59.M) in. 2. 
Menő, japán 58.90 m, 3. Csányi S. BEAC 56 55 
m. — 5003 ni. síkfutás: 1. Simon BESzKARt 
15 p 16 8, 2. Szilágyi UTE 15 p 17.4, 3. Esz
tergomi BSzKRt 15 p 18.4. A japán Suzuki 
utolsói — Svédstaféta: 1. MAC 1 p 59 mp, 2, 
Japán 2 p 02.8 mp, 3. KAOE 2 p 12 mp.

A Középmngyarországi Automobil Club au
gusztus 23-án országos csillaglurát rendez 
Szolnokon. Rószlvesznek automobilok, cycle- 
cárok, oldalkocsis és szóló-motorkerékpárok, 
sőt niég tcherautomobilok is. Minden részt
vevő díszes plakettet kap.
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