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HÉTFŐ! NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

OPELEK HUGÓ «• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII. ker„ Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. w. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, ez. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 308—#6.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

Vasárnap ujabb bomba robbant Zágrábban

DoliarcsempÉsz bandát 
fosott a ualutarendopsog

Dupiataipu elődben csempésztek 
a valutát Budapestről Becsbe

Vasárnap a valutarendőrség Lfpőf-köruti 
helyiségébe két férfit állítottak elő a detek
tívek. Már a kora délelőtti órákra várták az 
előállított emberek és a detektivek megér
kezését és mihelyt a detektivek beérkeztek 
velük, nyomban kihallgatták őket, majd 

kihirdették előttük, hogy letartóztatásba 
helyezik őket.

Azután átkisérték mindkettőjüket a valuta
rendőrségről az ügyészség fogházába.

Az utóbbi Idők két legveszedelmesebb 
dollárcsempészét sikerült ártalmatlanná 

tennie a valutarendőrségnek.
Hetekig tartó fáradságos, bizalmas, körül
tekintő nyomozás előzte meg a vasárnapi 
letartóztatásokat. A nyomozás szálai a Ti
szántúlról indullak ki, Budapestre vezettek 
el, innen pedig Bécs felé.

A valularendőrségre hetekkel ezelőtt bi
zalmas névtelen feljelentés érkezett, amely 
elmondotta, hogy

a Tiszántúl városait és falvalt két biztos 
fellépésű, jómegjclenésü férfi látogatja. 

Amikor egy-egy városba vagy faluba érkez
tek,

pontos lista volt a zsebükben arról, ki
nek van hozzátartozója Amerikában, ki 
vár pénzesutalványokat, dollárokkal bé

lelt titkos leveleket Amerikából.
Ezeket a birtokosokat, gazdákat keresték 
fel a rejtélyes látogatók és aztán gyorsan 
megállapodtak velük:

zugárfolyamon megvették az Ameriká
ból érkezett dollárokat és amikor több
száz dollár gyűlt egybe, Budapestre 
utaztak, innen pedig Bécsbe csempész

ték ki a valutát.
Az első névtelen feljelentés nem is mondott 
egyebet, de a valutarendőrség nyomozása 
csakhamar kiderítette a dollárcsempészeket 
és megállapította a dollárvásárlás összes kö
rülményeit.

A valutarendőrség Lipót-köruti helyiségé
ből a névtelen feljelentés után nyomban 

négy detektiv utazott Nyíregyházára.
A detektivek Nyíregyházáról a szabolcsmc- 
gyei falvakban, városokban nyomoztak s 
rövidesen megtudták, hogy

Silberstcin Mór 36 esztendős termény
kereskedő hónapokkal ezelőtt többszáz 
dollárt vásárolt zugárfolyamon egyik 

szabolcsmegyci gazdától.
Azután megtudták a detektivek azt is, hogy 
Silbcrsteinnak társa is van az üzlethez:

Bíró Béla 32 éves texHIkereskcdő, 
aki ugyancsak zugárfolyamon veszi a sza
bolcsi gazdák dollárjait.

A további nyomozás során kiderült az is, 
bogy Silberstein és Biró eleinte külön-külön 
vették és csempészték a dollárokat, később 
azonban már

együttműködtek to pontosan, terme- I
rüen bonyolították te a ttzxántull dói-

Mindenekelőtt megszerezték azoknak a sza- 
bolcsmegyei gazdáknak a elmét, akik az 
utóbbi időben dollárküldéméfijreket “kaptak 
Amerikából. Sorra felkeresték ezeket a gaz
dákat és

a gondosan őrzött dollárokat és dol
lárra zzóló csekkeket zugárfolyamon 

megvették, 
azután a dollárokkal Budapestre utaztak, 
de a fővárosban nem merték értékesíteni a 
Tiszántúl összeszedett valutákat, hanem ugy 
határoztak, hogy Bécsbe csempészik ki.

Az első bécsi csempészut kitünően sike
rült: 4

dupiataipu cipőjükben és cipősarokban 
rejtett sokszáz dollárral érkezett Bécs

be Silberstein és Bíró
és ott azután túladtak a dollárokon.

Az első sikerek után a két dollárcsempész 
rendszeresítette a csempészést és

amikor Tiszántúl nem sikerült megfe
lelő mennyiségű dollárhoz jutni, Budar

es a
A szociáldemokratákkal 

mérsékelt horogkeresztesekkel 
tárgyal Dollfuss utóda

Az kormány feketekönyvet ad ki a nácípuccsról — Repülő
katonai törvényszékek dolgoznak vidéken

Bécs, augusztus 6.
A Hétfői Napló tudósítójának bizalmas ér

tesülése szerint a Schuschnigg-kormány rend
kívül érdekes

bizalmas tárgyalásokat folytat
az ausztriai belső politikai élet konszolidá
lása érdekében olyan politikai pártok vezérei
vel, amelyek az utóbbi időben ki voltak kap
csolva a politikai éleiből.

Megbízható Információink szerint már 
rendkívül előrehaladott stádiumban van
nak a kormánynak a Bécsben maradt 
szociáldemokrata vezérekkel folytatott 

tárgyalásai.
A tárgyalások alapja, hogy a Bécsben maradt 
szociáldemokrata vezérek

vezető állásokat kapjanak a munkásszer- 
vezeteknél,

valamint a munkásjóléti intézményeknél, sőt 
szó van arról, hogy a később megalakulandó 
Staatsrothban — amely a parlamentet fogja 
helyettesíteni — is kapjanak néhány helyet.

Ha ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, 
az egyesitett szakszervezetek elnöke, Ren- 
n«r volt kancellár, vagy Kelta, Bécs polgár-

pesten vásároltak többszáz dollárt 
és ezzel utaztak ki Bécsbg.

Amikor mindezt tudták már a detekti
vek, Silberstein és Biró éppen Nyíregyházán 
tartózkodott és ujabb dollárüzletről tár
gyalt. A rendőrség emberei lépésröl-lépésre 
követték nyomon a két dollárcsempészt és 
amikor

tegnap a nyíregyházai pályaudvarról 
éppen útnak akartak indulni Budapest 
felé, eléjük léptek és igazolásra szólí

tották fel őket.
Biró és Silberstein ijedten nyúltak okmá
nyaik után, a detektivek pedig feltűnés nél
kül, villámgyorsan a pályaudvar egyik he
lyiségébe vitték őket s nyomban megmotoz
ták mindkettőjüket.

Silberstein pénztárcájából egymásután 
hullottak ki a százdollárosok, Biró Bélánál 
is többszáz dollárt találtak, összesen 1400 
dollár volt náluk. A rendőrség emberei 
nyomban

------------- -

A brünni szociáldemokrata emigráció tagjait 
nem kapcsolták be a tárgyalásokba.

Még nincsenek ilyen előrehaladott stádium
ban a megbeszélések, de ugyancsak

tárgyalások folynak az Ausztriában maradt 
mérsékelt horogkereszles exponensekkel

is. A kormány részéről az ezekkel való komoly 
tárgyalás feltétele, hogy ezek a mérsékelt náci
exponensek jelentsék ki a nyilvánosság előtt, 
hogy

lemondanak a németországi párttal való 
együttműködésről,

osztrák nemzeti alapra helyezkednek és nem 
nevezik magukat többé horogkereszteseknek.

A tárgyalások előreláthatólag még két-három 
hetet vesznek igénybe és az osztrák kormány 
csak ezután fogja nyilvánosságra hozni a meg
beszéléseket és azoknak eredményét.

Az osztrák hatóságok lázasan dolgoznak az 
elfogott felkelők kihallgatásával, hogy azok 
befejezése után a júliusi puccs minden eddig 
még ismeretlen részlete napfényre kerüljön. 
Értesüléseink szerint, e hónap közepéig már 
minden felkelő bírái elé kerül éa az összes 
részletek tisztázása után

a^QMtrák^kormAny agy Nkete^ könyvben 

lefoglalták az 1400 dollárt
és a legközelebbi vonattal útnak indultak 
velük Budapest felé.

Közben értesítették a budapesti valuta
rendőrséget, hogy sikerült a két hírhedt va
lutacsempészt elfogni.

A nyíregyházai pályaudvaron Silberstcin 
és Biró még tagadta a dollárcsempészést s 
azzal próbáltak védekezni, hogy

üzleti célokra volt szükség a dollárokra.
Vasárnap, amikor a valutarendőrségre 

előállították Silberstcint és Bírót és elébük- 
tárták a nyomozás megállapításait, felhagy
tak naiv védekezésükkel és

beismerték, hogy a Tiszántúl vásárolt 
dollárokat külföldre csempészték.

Biró és Silberstein letartóztatása után a 
valutarendőrség a nagystílű tiszántúli dol
lárcsempészés ügyében tovább folytatja n 
nyomozást és most már azokat kutatja, 
akik a két hírhedt dollárcsernpésszel össze
köttetésben állottak és zugárfolyamon valu
tát adtak el nekik.

netét és feltárja annak kulisszatitkait.
Kétségtelen, hogy az osztrák feketekönyy 

az egész világon óriási szenzációt fog kelteni.
A Rawag merénylői, nyolc horogkereszles. 

ezen a héten kerülne'* a bécsi katonai bíróság 
elé. Ezen a tárgyaláson

kétségtelen, újabb baláloa ítélet lesz, 
mert mint ismeretes, a rádió épületének ostro
mánál négy halott volt, köztük egy rendőr.

Repülő katonai törvényszékek tárgyalnak 
továbbá még ezen a héten Klagenfurtban, 
Linzben, Villacliban, Innsbruckban és 

Salzburgban.
A kancellári hivatal megszállói közül lö vád
lott áll először kedden a polgári slutárlálls 
törvényszék elölt, ugyancsnk

naponta fognak tárgyalni a vidéken Is a 
polgári statárlálls bíróságok.

A bécsi rendőrség fogháza annyira zsúfolva 
van letartóztatásban lévő horogkcresztesckkel. 
hogy szükségfogházakról kellett gondoskodni.

A szükségfogházat a rendűrlgazgalóság 
épületének közelében az egykori Armbrus- 
ter-féle karosszéria-gyárban rendezték be.

Ugyancsak szükségfogházat kell igé nybe venni 
Innsbruckban is, ahol eddig mintegy’ 700 náci 

ho*, korti MrU
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Ezen a héten tárgyalja a Un rí katonai bíró
iig a koUerschiagí betörői egyik vezérének 
Johnná Trlmmelnek ügyét. Trimmet az oszt
rák légióban szolgált, mint SS. rajparancs
nok. kfizhmert vad szélsőséget horogkeresztes 
volt,

a ha táróra ég réme,
aki a légió minden kalandjában résztvett. 

Trimmelt a koUerechlagl harc után egy

ünnepelték a legitimisták 
vasvári gyűlésén
Apponyi György gróf beszámolója

Szombathely, augusztus 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának t ele f ón je

lentése.) Vasárnap délelőtt Apponyi György 
gróf, a vasvári kerület országgyűlési képvi
selője, kerülete székhelyén beszámolót tar
tott.

Apponyi György gróf beszámolóbeszédé
ben foglalkozott a királykérdéssel.

Utána Sigray Antal gróf emelkedett szó
lásra, aki azt hangoztatta, hogy az egyedüli 
út, amelyen kilábolhatunk a mai helyzet
ből, a törvényes királyság helyreállítása. 
Megállapítja, hogy a kormány már engedett 
e tekintetben merev állásfoglalásából és 
Gömbös Gyula miniszterelnök kijelentette, 
hogy

lehet olyan alkalom,
amikor ai ország érdekében szükségesnek 
látszik az ő álláspontjukhoz való közeledés.

Az ö felfogása szerint ez az idő éléi ke
zelt már és meggyőződése az, hogy addig 
nem tudjuk megcsinálni a revíziót, míg a

Osztrák nácirendőrök 
szöktek át a magyar határon
Elfogták és őrizetbevették őket

Győr, augusztus 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A Bécsből menekülő nemzeti szo
cialisták most, hogy Németország felé meg
nehezítették az utat,

hozzánk próbálkoznak átjutni.
Vasárnap a magyar határ közelében egy de

Szenzációs lincselés: 
négerok lincseltek meg egy négert, 
mert fehér leánnyal barátkozott

Kihurcolták a házából, meg
kínozták, azután felakasztották

Newyork, augusztus 5.
Az amerikai lincse- 

lési krónika egyik újabb 
esetéről Írnak a lapok. 
Ez a lincselési esel 
azonban nagyon kü
lönbözik az eddigi lin- 
cselésekrtöl, mert

a népltéletet eb
ben az esetben

maguk a négerek hajtották végre az 
egyik négeren, mert „megbecsteleul- 

telte“ a néger fajt.
A szerencsétlen négernek az volt a bűne, 
hogy

Nagy lelkesedéssel nyitották meg 
vasárnap Miskolc ünnepi hetét

Kulturvonatok vitték a közönséget
a dlszbeöltözött ünneplő Miskolcra

Mlikolc, augusztus 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

lése.) Vasárnap ünnepélyes külsőségek között 
kezdődőit meg n díszbeöltözött Miskolc város 
ünnepi hete. Már kora reggel az Apus hegy 
tetejéről

ébresztőt fújtak ■ kürtösök
és ezzel az aktussal megindult az flnnepélyso 
rozst A fcllobogózott házak körött levente 
cserkész- és knlonnrenekarok vonultak végig 
és ez n muzsikás ébresztő Jókedvre hangolt i 
a miskolciakat, akik pedig elkomórodtnk, nn>i 
kor látták, hogv éppen erre * vasárnapra b<> 
rús Időre ébredtek.

A nap első nagy eseménye
• fövároeból érkezett első hulMrvonal 

megérkezése volt. Kétezren jöttek ezzel a vo- 
MlUd Mukokra, boa luul Mmieaek » tí- 

kaktirlráaban fogták el az osztrák határ
rendőrök.

Aliig fel volt fegyverkezve. Két automata pisz
toly, egy karabiner, három kézigránát és ol- 
dalfcgyver volt nála.

Lázasan folyik a vidéki közigazgatás meg
tisztítása is a liorogkeresztea érzelmű hivatal
nokoktól. Legnagyobb részűket illetményeik 
egy harmadával nyugdíjba küldik.

törvényes királyságot helyre nem állítottuk. 
Bízik abban, hogy ez minél előbb be fog 
következni, mert Horthy Miklós, Magyar
ország kormányzója, akire a legnagyobb 
büszkeséggel és szeretettel tekintünk fel,

nem diktatórikus uralomnak az állam
fője, 

hanem az alkotmányos kormányzást és az 
ahhoz való ragaszkodást tartja a nemzet 
érdekében szükségesnek.

Amikor Sigray gróf a kormányzó nevét 
kiejtette,

a közönség óriási tapsban és éljenzés
ben tört ki,

majd megismétlődött ez a lelkes tüntetés 
a kormányzó mellett, amikor Sigray Antal 
gróf befejezte beszédét és visszhangzott a 
terem a kormányzó éltetésétől.

A nagygyűlésen beszéltek még Csekonics 
Iván gróf, Flandorfer Ignác országgyűlési 
képviselő és ezzel a gyűlés véget ért.

tektív két bujdosó embert Igazoltatott. Ezek 
nyomban 

bevallották, hogy Bécsből menekültek,
a bécsi rendőrség szolgálatában állottak, 
azonban mint nemzeti szocialisták a zendü
lésben résztvettek s átszöktek a határon.

A detektívek egyelőre őrizetbe vették a 
két osztrák rendőrt.

egy fehér leánnyal viszonyt kezdett.
A különös lincselési eset Louisiana állam
ban, Shreveport városában játszódott le. A 
városka néger lakossága, amikor elterjedt 
a hir, hogy a néger egy fehér leánnyal ba
rátkozik, összegyűlt a néger háza előtt, 

a négeu férfit kihurcolta lakásából é® 
addig Utötték-verték, amíg a szeren

csétlen eszméletlenül összeesett.
A feldühödött tömeg azonban nem elége
dett meg ezzel, hanem az áldozatot 

felakasztották háza előtt egy fára.
Ez volt az első eset, amikor négerek egy 
néger férfin hajtottak végre népitéletet.

ros ünnepélysorozatának. Később, az egész 
nap folyamán, további vonatok hozták az uta
sok ezreit, akik mind az ország legkülönbö
zőbb részeiből jöttek a fellobogózott városba.

Délelőtt megnyílt a városházán az ünnepi 
héttel kapcsolatos

Ipari- ée kereskedelmi kiállítás, 
amelyen 180 helybeli kereskedő és Iparos mu
latta be készítményeit és áruját. Fodor Dezső 
kimarni elnök megnyitóbeszéde után Stimm 
! ajos ipartestületi elnök üdvözölte a miskolci 

i kereskedőket és iparosokat, akik nagy áldo- 
I/atoknt hoztak az ünnepi hét sikeréért. Kid ina 
I Károly államtitkár

Í
n kereskedelmi miniszter nevében 
hangsúlyozta, hogy a kormány mindent meg
tesz annak érdekében, hogy megsegítse a ne- 
hég viszonyok között élő kereskedőiét ée fen-

Brüsszel, augusztus 5.
Ai utóbbi napokban a nemzetközi sajtóban 

általános találgatás indult meg azzal a kérdés
sel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen 

hol tartózkodik Ottó királyfi.
Több angol lap állandóan azt hangoztatta, 

hogy a Steenockerzeelbcn beszerzett informá
ciók nem erősitik meg teljes bizonyossággal a 
volt trónörökös tartózkodási helyét. A Chi
cago Tribüné párizsi kiadása szombaton újból 
azt irta, hogy

egy osztrák monarchlsta küldöttség tartóz
kodik Stcenoekerzeelben, ahol Zita király

néval és Ottó királyfival tárgyalnak
a Habsburgok restaurációjának kérdéséről.

A kalandos hírekkel szemben sikerült min- < 
den kétséget kizáró módon megállapítani, hogy

Ottó saorgalmasan folytatja tanulmányait 
és jelenleg a doktorátusra készül.

Ottó királyfi a politikai és szociológiai sza
kon teszi le a doktorátust éa már hozzáfogott 
doktori disszertációjának megírásához. A ki

As ünneplők ezután a városháza közgyűlési 
'termébe vonultak, amely feldíszítve várta az 
ünnepi közgyűlés résztvevőit. Szép Jubileumot 
ünnepeltek:

huszonöt esztendeje annak, hogy a várna 
megkapta a tllnénybalóailgl J«gol

A dlizkörgyül/ien C«mM» Gyula mlnlirtw.1 
nökOt Borb/I, Wnrrkp Emil, Bonod 
főispánja képviselte.

Llchtensteln László miskolci főispán üdvö
zölte a megjelenteket éa ismertette a város 
utolső huszonöt évének történetét, rámutatva 
arra, hogy

különösen az utolsó Idők a legszebb virág
zás Jegyében múltak eL

Hodobay Sándor polgármester szép beszédben 
vázolta a város fejlődéséi, Miskolc keletkezé
sétől fogva egészen addig, amíg gróf Andrássy 
Gyula belűgyminlsztersége idején megkapták 
a törvényhatósági jogot.

A polgármester nagyhatású beszéde közben 
lehullott a lepel a terem főfalára felfüg

gesztett gróf Andrássy Gyula portréról, 
amelyet most festtetett meg a város. Beszédé
nek végén a polgármester a törvényhatósági 
bizottság tagjainak és a polgárságnak összefo
gását és együttmunkálkodását hirdette.

Halmay Béla helyettes polgármester két in
dítványt tett ezután: azt ajánlotta, hogy a 
város földjéből 300.000 négyszögölet parcel
lázzanak fel és

3000 száznégyszögöles parcellát bocsás
sanak életfogytiglan 8000 miskolci hadi

rokkant rendelkezésére,
hogy azok ott kertgazdaságokat létesítsenek.

Egyhangú nagy lelkesedéssel fogadták el ezt 
az Indítványt és a másik propoziciőt Is amely
ben azt ajánlotta a helyettes polgármester, 
hogy annak a nyolc férfiúnak nevét, akik 
legtöbbet dolgoztak Miskolc fejlődése érdeké
ben, örökítsék meg márványtáblán.

Farkas István református püspök volt a kö
vetkező szónok. Helyeselte a most elfogadott 
parcellázási Indítványt és

hanpuljorla egy egéau4ge> midrefona 
nagy lonloMügiL

Kijelentette, hogy reméli art, MUkolc rtroM 
ezzel az intézkedésével olyan példát adott, 
amit a többi városok is követni fognak.

— Földhöz kell juttatni a földön dolgozó 
népet,

— mondotta — mert olyan nép az, amely

Kánya külügyminiszter és 
Kárpáthy honvédfőparancsnok 
vasárnap elutazott Hindenburg 

temetésére
A tannenbergi nagy temetésre vasárnap 
útnak Indultak Magyarország hivatalos 

kiküldöttek
A temetésen Magyarország kormányzójának 
képviseletében Kánya Kálmán külügymi
niszter vesz részt, aki Zsilinszky Antal kö- 
vetségi attasé kíséretében vasárnap reggel a 
berlini gyorssal elutazott Németországba. 
Kánya külügyminiszter ma,

hétfőn érkezik Berlinbe,
ahonnan azonnal továbbutazik Tannenberg- 
be, a temetés színhelyére.

Ugyancsak vasárnap utazott el Budapest
ről Kárpátiig Kamillo tábornok, a honvéd
ség főparancsnoka és Sztojakovics Döme 
tábornok.

Vasárnap Hitler Adolf a magyar kormány 
részvéltáviratára a következő táviratot kül
dötte Gömbös Gyula miniszterelnökhöz:

— Kérem Nagyméltóságodat, fogadja a 
magam és a birodalmi kormány nevében

Ottó királyfi Magyarország
és Ausztria agrárkérdéséről
Kalandos kéMiti doktori disszertációját 
álhirek Ottó és Zita királyné monarchlsta tárgyalásairól

nemcsak megműveli, hanem saját vérével 
meg is védi a földet.

A püspök lelkes éljenzéssel fogadott beszé
dének végén

a felekezeti béke fontosságát 
hangsúlyozta.

Ezzel véget ért a díszes közgyűlés, amelyet 
a rádió is közvetített. Vass Sándor dr. hírlap
író mondott el színes riportot a rádióban 
Miskolc ünnepi hetéről.

A közgyűlés befejezése után a notabilitások 
és a nagyközönség a Palóczi-utcai reformá
tus templom, elé vonult, ahol

leleplezték Lévay József költő, Borsod- 
vármegye volt alispánjának szobrát, 

Bindás Dezső szobrászművész alkotását.
A Magyat Hiszekegy eléneklése után Mik

száth Kálmán nyugalmazott főispán mondott 
megkapó ünnepi beszédet amelyben Ismertette 
Lévay Józsefnek a szép és harmonikus élet 
dalnokának költészetét.

Szigeti Ferenc Lévay szülőfalujának, Sajó- 
szentpéternek református lelkésze alkalmi 
ódáját mondotta, el majd a helybeli dalárda 
Lévay József verseiből készült dalokat éne
kelt.

Hodobay Sándor polgármester vette át a 
város nevében a szobrot és tette le annak 
talapzatára Miskolc koszorúját.

Résztvett a szoborleleplezésen
Lévay József szülőfalujának népes kül

döttsége is 
amelynek koszoruját Martoncstk József köz
ségi főjegyző helyezte el. Lévay családja ne
vében Vadászy Pál alezredes koszoruzta meg 
a szobrot.

mélyen érzett köszönetflnket azért a jóleső 
részvétért, amelyet a magyar kormány Né
metország súlyos vesztesége felett kifejezett 
és azért a megtisztelő megemlékezésért, 
amelyet Híndenburg elhunyt birodalmi el
nöknek szentelt. Hitler Adolf birodalmi 
kancellár.

Berlin, augusztus fi.
A német fővárosban és egész Németor

szágban a vasárnap is mélységes gyász han
gulatában telt el. Ma,

hétfőn szállítják el Neudeckből ■ 
koporsót,

amelyben a birodalom halott elnöke fekszik. 
Tannenbcrgben már a gyászpompába öl
töztetett hadvezért torony várja a halott 
Hindenburgot. Egész vasárnap lázas tempó
ban, szakadatlanul folyt a munka, hogy az 
óriási méretű gyászünnepségek előkészüle
tei még ma befejeződhessenek s a holnapi 
temetés simán és zavartalanul folyjon le.

rályfi disszertációjának elme: Az agrárkérd S 
Ausztriában és Magyarországon.

Ottó házasodik?
London, augusztus 5.

A Sunday Chroniclc regisztrálja azt a már 
többször felbukkant hirt, hogy

Ottó királyfi eljegyezni készül Mária her
cegnőt, az olasz király lányát.

A lap ezzel a házassággal kapcsolatba hozza 
az osztrák restaurációt ea azt Írja, hogy ké
sőbbi időpontban azután Ottó uralma alatt 
helyreállítják majd Ausztria éa Magyarország 
perszonálunióját.

A I* A IMI AMA mozgóképszínház 
megnviio műsora 

az angol filmgyártás újdonsága

Uhíhi nwaiia fuai
Rendezte: ............. Tora E rengnem
A főszerepben:,... Jean Adrienné

Premier OsfltörtOktól Játssza a Kert mozgó 
kjJdwBl^lMVlhQakhJJ^^A^MtsargO
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Talarescu a temesvári 
minisztertanácson kijelentene, 
hogy Románia MMre uáoyűdik 

ós lOiae senkivel se akar viszályba kérőim
Bukarest, augusztus 5.

(A Hétfői Napió tudósítójának telefonje- 
Icntése.) A román kormány tagjai Kolozs
vár és Kisenev után most Temesvárt válasz
tották ki minisztertanács színhelyéül. A ro
mán kormánynak az a célja ezekkel a vi
déki minisztertanácsokkal, hogy a helyszí
nen közelebbről vizsgálja egyes országré
szek kívánságait.

Vasárnap a román politikai körökben 
már

pontos információkat szerezlek a te
mesvári minisztertanács lefolyásáról.

A minisztertanácson nemcsak a kormány 
tagjai vettek részt, hanem a bánsági megye
főnökök, szenátorok és képviselők is ott 
voltak.

A minisztertanácsot Tatarescu miniszter
elnök vezette és hosszabb beszédet mon
dott.

Mindenekelőtt Titulescu tevékenységéről

mondotta

po-
emlékezett meg, aki — úgymond — foly
tatja a hagyományos béke és biztonsági 
litikát.

— Újólag kijelentjük 
hogy

népünk a békére vágyódik, 
elfelejtettük a múlt szenvedéseit, senkivel 
sem akarunk többé viszályba kerülni.

— Ami a belügyi kérdéseket illeti — foly
tatta beszédét a román miniszterelnök —, 
az alkotmányrevizió kérdését nem tartjuk 
időszerűnek. A kormány szintén azt szeret
né, hogy

az ostromállapotot ott, ahol fennáll, 
megszüntethetné,

de azok, akik kerékkötői akarnak lenni a 
kormány munkájának és meg akarják za
varni az államrendet,

az ostromállapot fenntartására
kényszerítenek bennünket.

A másik feljelentő az Erzsébet-körut 4. alatti ' 
lakás főbérlöje volt. Tomka bőröndjét feltörve 
találta és abból

hiányzott húsz pengője.
A lopást szerinte inás, mint Perczel nem kö
vethette el. A feljelentőkhöz szombaton csatla
kozott Csató Emília magántisztviselönő is, aki 
a Dob-utca 52. alatt lakik. Elmondotta a rend
őrségen, hogy régebben ismeri Perczel Ödönt 
és az

50 pengő kauciót vett át tőle
azon a címen, hogy augusztus első napjaiban 
füszerüzletet nyit és üdetébe Csathó Emíliát 
mint pénztárosnőt alkalmazza.

A magántisztviselönő megtudta, hogy Perczel 
nek eszeágában sincs üzletet nyitni, ellenben 
a pénzt saját céljaira fordította. A feljelentő 
sek alapján bonyhádi Perczel Ödönt 

előállították a főkapitányságra 
és kihallgatták. A hányatott életű férfi kétségbe
esett hangon adta elő szomorú sorsát s azzal 
védekezett, hogy az apró, jelentéktelen bűncse
lekményeket csupán 

nagy nyomora miatt követte el.
A rendőrség azonban kötelességszerüen ragasz
kodik a paragrafusokhoz és bár emberileg szán
ták, mégis letartóztatásba helyezték. Hétfőn 
reggel kisérik át az ügyészségre, ahol további 
sorsa felett dönteni fognak.

2S

Apró csalás és lopás miau letar
tóztatták bonyhádi Percei Ödönt, 

a szabadsághös Percei Flór 
48-as tábornok unokaöccse!
A nyomorúság két Öngyilkossági kísérlet után 
fogházba kergette az elOkelO családból való emberi

Vasárnap délelőtt ko
pott ruház, teljesen meg
tört férfit kísért a rendőr 
a főkapitányság 200-as 
cellájába. A ' 
sápadt ember 
eltakarta az 
gyelte magát 

tartózkodó_
előift. Bonyhádi

beesettarcu, 
két keiével 
arcát, «zé- 
a folyosón 
közönség 

’ ’i Perczel„ eiw. uuuyiiaui rerczei
Ödön harmlncnyolcesztendőa magántisztviselő 
volt a fogoly, Perczel Mór, a 48-as szabadság- 
hős-tábornok leszármazottja. A hányatott életű, 
valaha jobb napokat látott ember apró bűncse
lekmények miatt került a rendőrségre. Állását 
elvesztette, napokon keresztül nem volt betevő 
falatja

■ nagy nyomorúság, • nincstelenéig 
sodorta a bűn útjára ...

Az előkelő családból származó bonyhádi Per
czel Ödönnel rokonsága az utóbbi évek folya
mán minden összeköttetést megszakított, bár
hová ment segítségért, mindenütt csukott ajtóra 
talált. Anyagi helyzete egyre rosszabbodott és 
tavaly julius 10-én végső elkeseredésében fele
ségével együtt Vas-utcai lakásukon közös ön
gyilkosságra határozták el magukat.

Veronállal mérgezte meg magát a házaspár, 
as asszony meghalt, a férfi szervezete erő

sebb volt, életben maradt.
Feltápászkodott, levánszorgott az utcára, ott 
azonban összeesett és a mentők a közeli Rókus- 
kórházba szállították.

Heteken keresztül feküdt a kórházban és 
amikor Ismét felépült,

újból megkezdődött a harc a mindennapi 
kenyérért.

Mint ügynök sikerült egy Ideig álláshoz Jut
nia, de szerény keresetéből alig telt a kosztra 
és a lakásra. Bonyhádi Perczel Ödön elkesere
dése egyre nőtt. Barátai előtt többször hangoz
tatta, hogy

nem bírja tovább a nyomort, Öngyilkos 
lesz.

Felesége halotti évfordulóján, ez év julius 10-én 
kiment a rákoskeresztúri temetőbe és ott

a sírnál mérget vett be.
Eszméletlen állapotban találtak rá a Járókelők, 
értesítették a mentőket, akik kórházba szállí
tották. Gyomormosás után javult az állapota és

pár nap múlva ismét elbocsátották a kórházból. 
A szabadságharc tábornokának unokaöccse 

ismét
somijárta régi Ismerőseit, rokonait, hogy 

segítsenek rajta,
de alig pár pengőt tudott csak összeszedni. Ezen 
a pénzen albérleti szobát vett ki az Erzsébet- 
körut 4. számú házban. Tomka Lajos nyom
dásznál.

Az utolsó bárom hét alatt
három feljelentés érkezett a rendőrségre 

Perczel ödö.n ellen.
Az első feljelentést Bárányos Mihály szabász 
tette, aki a Szabadság-téren lévő Wínterifz-félc 
szabóüzletben van alkalmazva. Feljelentésében 
előadta, hogy Perczel, aki régi ismerőse, fel
kereste őt azzal, hogy nagyon kopott a ruhája 
és szeretné, ha a szabász valamelyik öltönyét 
kölcsön adná, mert máskülönben nem tud ál
lás után nézni. Bárányos megsajnálta a szeren
csétlen embert,

egy öltözet sötétkék ruhát adott kölcsön 
neki

és Perczel rövidesen fel is öltözött a kölcsön
kapott ruhába. Két nap múlva azután kiderült, 
hogy a ruha csak pár óráig volt rajta,

még aznap délután eladta a Teleki-téren.

S^KONZERV 
OLCSÓBB

Cifwló Cbtafll
A FŐVÁROSI ÉLELMISZER ÜZLETEKBEN, 

’/io K<ÍWdiöcin iiíkc 12$

’/i^anacfzitz 60$
KÖLCSÖN TÉGELYBEN

'/ses^anacfz iám. 75a?
KÖLCSÖN^ ÜVEGBEN

KEDVEZMÉNYES UTALVÁNYUNKKAL 10%OLCSÓBB

Vasárnap bomba robbant
a zágrábi rendőrségen

Óriási izgalom Horvátországban a sorozatos merény
letek miatt — Letartóztattak egy pokolgépes férfit

Zágráb, augusztus 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A horvát fővárosban vasárnap 
ismét bomba robbant. Ezúttal általános cso
dálkozásra

a rendőrség épületében robbant egy 
pokolgép.

tettesek a rendörigazgatóság 
egyik félreeső helyiségében he- 

ezt a pokolgépet, amelynek fel- 
sulyos anyagi kárt okozott, em- 
azonban nem tett kárt, mert

Ismeretlen 
épületének 
lyezték el 
robbanása 
heréidben

vasárnap alig tartózkodott valaki a 
rendőrségen.

A sorozatos bombamerényletek egész 
Horvátországban

nagy Izgalmat okoztak.
Vasárna délután a stadion bejáratánál 

letartóztattak egy gyanús férfit, 
aki be akart menni a stadionba, ahol a szó- 
koltornászok felvonultak. A férfi egy kato
likus pap reverendájában volt s átkutatása
kor

zsebében pokolgépet találtak, továbbá 
egy kézigránátot.

A detektivek abban a percben fogták le a 
férfit, amikor dobásra készen tartotta kezé
ben a kézigránátot.

Édesanyja sírján mellbelőtte magát 
Kovács Béla fővárosi számtiszt felesége 
„Ne kutassák öngyilkosságom okát, meghasonlottam önmagámmal 
és az élettel" — irta búcsúlevelében a huszonnégyesztendös asszony

Vasárnap kora reggel a farkasréti temető
ben revolverdörrenést hallott a temetöcsösz. 
A hang irányába sietett és eljutott egy slr- 
hoz:

vérében feküdt a sirdombon egy Jólöltö
zött fiatal nő, forgópisztolyt szorongatott 

görcsösen a kezében, 
ezzel a pisztollyal lőtte mellbe magát.

A temetöcsösz a gondnoki irodába 
és telefonált a mentőkért. Rövidesen 
lek a mentők, első segitségben részesítették nz 
öngyilkosjelöltet, bekötözték a sebét és a 
Rókus-kórházba vitték.

Közben már a rendőrség nyomozást indí

rohant 
megjöt-

tott. A fiatal nő kézitáskájában talált iratok
ból kiderült, hogy Kovács Béla székesfővárosi 
számtiszt 24 éves felesége, született Gosztonyi 
Ilona, a sír, amelyen mellbelőtte magát, az 
édesanyja sírja.

Búcsúlevelet is találtak a kézitáskájában:
— Ne kutassák Öngyilkosságom okát, meg- 

hasonlottam önmagommal és az élettel, — 
hangzik a búcsúlevél — egy kívánságom van 
csupán,

halálomról értesítsék férjemet,
aki jelenleg Alsóörsön, a Köves-villában tar
tózkodik.

ASP1RIN

BAYER ZOendenluletMáQM

meghűlés első jelel- 
nél és fejfájásnál

KÜLÖN ASZTALOKON

RÁKÓCZIÚTTO I ■'-ÁS;
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Rejtélyes módon eltűntek 
a gönci kerület kisgazdapárti 

jelöltjének ajánlóivei
Csendőri nyomozás az ajánlási Ivek körül — Baross 
Gábor egyhangúlag megválasztott képviselő

fe.

Gönc, augusztus 5.
(A Hétfői Napló kikül

dött tudósitójától.) Iz
galmas választási harc in
dult meg a gönci válasz- 

_________ tókerüleíben a Káger Jő-
UWiMlÜlllií zsef halálával megdre.se- 
________ 1 deli mandátumért. Baross 

Gábor, a Nemzeti Egység 
Pártjának jelöltje és Per- 

lég Lajos a Kisgazdapárt jelöltje között. A 46 
községből álló kerületet valósággal

megszállották a két párt vezetőemberei és 
a kortesek.

A Nemzeti Egység Pártjából egész sereg kép
viselő dolgozott a kerületben, a szomszédos 
kerület képviselőjének, Bárczay Jánosnak az 
irányítása melleit.

A Független Kisgazdapárt részéről Hegymegi 
Kiss Pál Irányította a kortézlát, de ■ párt kép
viselőtagjai közül csupán Andaházy-Kasnya 
Béla Járta a kerületet.

A gönci kerület viszonyaival ismerősök egy 
pillanatig sem hittek Perley győzelmében,

sőt még azt sem hitték, hogy Barom közel 
9000 ajánlója mellett a szükséges 1000 
olyan ajánlót meg tudják azereznl, akik 
kizárólag Perley Ivét írják alá éa tényleg 

választók.
A választási harc egyik jelentős állomása 

volt a szombati nap, amikor
déli 1 óráig be kellett adni a választási 

biztosnak az ajánlási Íveket.
A Baross Gábort ajánló Iveket a szokásos 

formaságok között 8877 aláírással 6 óra után 
néhány perccel át is adták a Nemzeti Egység 
Pártjának kiküldöttei a választási biztosnak.

Ezután megkezdődött a várakozás a kitűzött 
déli 1 órai terminusig, hogy vájjon érkezik-e 
még képviselőajánlás.

Teltek az órák, már tizenkét óra la elmúlt 
és senki sem jelentkezett, míg végre

egy óra előtt 111 perccel egy paksamétával 
megjelentek a Független Kisgazdapárt kül

döttei Is,
akiket a Perleg-pkrt titkára. Szilágyi Árpád 
nyugalmazott csend őr száza dós vezetett és ki
bontva a nála lévő csomagot, amely az ajánló
lveket tartalmazta, át akarta azt nyújtani az 
elnöknek.

Kiderült azonban, hogy a eaomagban csak 
900 aláírásáéi ellátott ajánlóív van, 

amit ott nyomban maga Szilágyi Árpád konsta
tált, mire azt mondotta az elnöknek, hogy 
valószínűleg

otthon maradtak Abaujsaántón a pártlrodá-

-----------------------------------------

bán a 8006 aláírást tartalmasó ajánlóivek, 
mert a csomagban csupán a pótlásra szánt 
900 aláírás van és kérte as elnököt, hogy 
az ajánlólvek beadására adjon kis halasz

tást.
Az elnök kijelentette, hogy a választási tör

vény határozottan előírja a terminust, kilenc 
perc van még hátra az egy órából, amennyiben 
addig beadják az ajánlási iveket, azt elfogadja. 
A kisgazdapárt küldöttsége erre elhagyta a 
választási biztos helyiségét. Szilágyi autóval 
lerohant Göncről Abaujszántóra, de természe
tesen közben egy óra lett, mire

a választási biztos megállapította, hogy a 
gönci kerület mandátumára csupán Baross 
Gábort ajánlották és Igy az e hó 12-ére ki
tűzött választáson Baross Gábornak, mint 
egyhangúlag megválasztott képviselőnek 

fogja a mandátumot átadni.
A független kisgazdapártban pedig azalatt 

Izgalmas kapkodás, szaladgálás keletkezett
Mindenki Szilágyi Árpádot okolta azért, 
hogy nem tudták kellő Időben beadni az 

ajánlóiveket.
Közben viasza is érkezett Göncre Szilágyi 
Árpád és bejelentette az ott különösen fel
tűnően izgatott Hegymegi Kiss Pálnak, hogy

as ajánlólvek elvesztek; a párthelylségbfll-e, 
vagy as utón as autóból, nem tudja, de tény 

az, hogy nincsenek meg.
Perley Lajos, a Jelölt is előkerült közben 

most már teljes leit a zűrzavar és találgatás 
rejtélyes módon elveszett ajánlóivek körül,

mire Hegymegi Kiss Pál elsietett a csendőr
ségre és feljelentést tett Ismeretlen tette® 

ellen, 
ezután autóra ült és otthagyta a választó
kerületet.

A csendőrségen kihallgatták Szilágyi Árpád 
nyugalmazott csendőrszázadost is, aki azonban 
kijelentette, hogy

az 6 feladata volt kezelni ét őrizni as 
ajánlóiveket, azonban azok elveszésének 
rejtélyéről közelebbieket mondani nem tud.

A csendőrszázados ezután el is hagyta a csend
őrséget, Perley Lajossal együtt ugyancsak el
távozott a kerületből és a legközelebbi vonat
tal Andaházg-Kasnya Béla is hazautazott 
Budapestre.

Mindkét párt különben a mai vasárnapra a 
kerület nagyobb községeiben a néma hét 
megkezdése előtt gyűléseket hirdetett. A Nem
zeti Egység Pártjának gyűléseit vasárnap meg 
is tartották és ezeken Baross Gábor már mint 
a kerület egyhangúan megválasztott képviselője 
mutatkozott be a választóknak.

ment ismerősökhöz, ahol meg is találták 
ókét Beszeda hazavitte Csepelre két kisia- 
nyát. A mázolómester, aki egész nap dol
gozik, ekkor látta, hogy a gyereket nem le
het felügyelet nélkül hagyni, ezért

elvitt® őket Pestszenterzsébetre nővéré
hez,

Dragonica Ferencnéhez és gondjaira bízta. 
A kis Emma naphosszat Dragonicsék egyik 
ismerősének, Schneider Sándor Beszkárt- 
alkalmazottnak a családjánál tartózkodott, 
Schneiderék kislányának játszótársa volt. 

Még a múlt hónapban, julius 12-én 
három pengőt kért Beszeda Emma as
zal, hogy útiköltségre kell, látogatóba 

megy az édesapjához.
kislány vicinálison Budapestre jött. Este

■
a

A kislány vicinálison Budapestre jött. Este 
éppen razziát tartott a rendőrség. A detek
tívek a magános kislányt a dunai kapitány

ságon müködö gyerekbiróságra vitték. AJ 
rendőrbiró intézkedésére Beszeda Emma 
három napra a rákospalotai leánynerelö- 
intézetbe került.

Innen három nap múlva az intézet egyik 
felügyelő nővére — az apa szerint — elkí
sérte a közvágóhidig és ott

felültette a vicinálisra azzal, hogy men
jen haza.

Csak annyit tudnak, hogy Beszeda Emma 
fölszállt a villamosra, az édesapjához azon
ban nem ment és azóta nem látták, eltűnt, 
mintha a föld nyelte volna el. Megismétlő
dött Szarka Rózsi esete,

az egyik csepeli kislány ntán most 
nyomtalanul eltűnt a másik is. • •

A rendőrség és a csendörség országszerte 
keresi az eltűnt lányt, de eddig semmi 
nyoma.

Vasárnap megállapították: 
ki a Bajor Lloyd névtelen 
rejtélyes levélírója

Amikor az elbocsátott főszakácsnő csempészeket „leplez le"
Érdekes fordulat történt vasárnap abban a 

titokzatos csempészési ügyben, amelyet 
egy névtelen levél 

indított el Néhány nappal ezelőtt történt, 
hogy egyik tekintélyes nagy német hajózási 
vállalatnak, a regensburgl Bajor Lloyd Rész
vénytársaságnak hajóskapitányát 

csempészéssel gyanúsította meg
egy névtelen levél, amely az illetékes hatósá
gokhoz került A névtelen levél alapján meg
indult a nyomozás, amely most azzal zárult 
le, hogy

a meggyanúsított hajóskapitány noha 
csempészésben nem vett részt

fordult elő semmiféleéa a vállalatnál nem 
csempész-manipuláció.

A hatóságokkal együtt a Bajor Lloyd Bt. 
Is szigorú vizsgálatot indított és es is tisz
tázta a hajóskapitányt Ezekután továbbfolyt 
a nyomozás annak megállapítására, hogy 

ki volt a névtelen, rejtélyes levélíró.
Vasárnapra eredménnyel Járt a nyomozás: ki
derült, hogy

a névtelen levelet Wágner Fereneué irta, 
aki a vállalat egyik hajójának főszakáca- 
néja volt, de nemrég elbocsátották állá

sából.
Wágnernét az ügyészségen kihallgatták sWágnernét az ügyészségen kihallgatták s a 

fŐszakácsné kijelentette, hogy ő írta a lévő
iét, majd elmondotta azt is, hogy peres vi
szonyban áll a vállalattal:

Kétezer pengő erejéig munkaügyi pert 
Indított a bajóstársaság ellen. 

Wágnerné kihallgatása során megismételte, 
amit névtelen levelében elmondott, állításaira 
azonban olyan bizonyítékokat nem szolgálta

99 ■ ■ ■

tort, amelyekkel alátámasztotta volna adatait. 
Ezekután most már

a hajóstársaság követen ■ további vizsgá
latot a főszakácsné „leleplezései" ügyében 

és így újabb fejleményed lesznek még az ügy
nek.

légszekrények
készülékek, sörkimérfl-készftlékek, fagylabgápek

HENNEFELD ^Árjegyzék "ingyen és bénnentva

Multhetl rejtvénypályázatunk 
eredménye

MEGFEJTÉSI
El ne felejtsdl Él az Isten!
— Ezt a kerek erdőt Járom éa. 

NYEBTESEKi
TIzpengős bankjegy! Hollós Pálma, Keszt

hely.
Két színházi jegyi Leitner Kamllló, Bpest.
Egy bridzsasztal: Késmárky Ödön, Újpest. 
Egy ezüstceruza: Lillíenthal Gézáné, Bpest. 
Két üveg tokaji: Gesztessy Károly, Szeged. 
Félliter kölnivíz: Maros Endre, Lillafüred. 
Egy ................................... " ■
Egy

bőrerszény: Szokolay Gusztáv, Bpest. 
dlsxkötésü könyv* WelHich Tivadar, 

K

dobos levélpapin Blau Mátyás, Bpest. 
dobos csokoládé: Irsay Vera, Szombat

ni.
A jutalmakat postán küldjük el.

III a lüreiemi ti

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón
jelentőse.) Tragikus merénylet történi teg
napelőtt a haliéin! kerületi bíróság épü
lete előtt. Paula Neuhautel, egy szabómes
ter fiatal, csinos felesége válópert indított 
férje ellen, mert az nap-nap után félté- 
kenységl Jeleneteket rendezett és sokszor 
megverte.

A tárgy alánon a férj többször meg
fenyegette as asszonyt,

aki megkérte a védőügyvédjét, hogy a bí
róságról kisérje anyja lakásáig. Alig tettek 
pár lépést, mikor

az egyik kapu alól előugrott a férje éa 
rálőtt a feleségére, aki holtan esett

össze-
Á gyilkosság után a kétségbeesett férfi szi- 
venlötte magát. Kórházba szállítás közben 
meghalt.

És ml a Jutalom ? 
tiz pengős bankjegy, 
bridzsasztal.
kit görpiccoló. 
félliter kölnivíz, 
színházjegy, 
ezüst írón.

Egy
Egy
Egy
Két
Egy
Két üveg finom tokaji.
Egg játszma legfinomabb Piatnik-féle 

bridzskártya.
Egy egg diszkötésü

Hogy lehet megnyerni T
1. Beküldendő a 4 leghosszabb sor.
9. Melléklendő: „...ITT A TÜRELEM!" 

fejléc.
S. A pályázatot csütörtök estig kell szer

kesztőségünkbe eljuttatni.
4. Címzés: Hétfői Napló, Erzsébet-körut 

4. — Bejt vény.
5. Eredményhirdetés: jövő hétfőn.

VÍZSZINTES

Nyomtalanul eltűnt
Csepelről Beszeda Emma 

tizenhárom éves kislány
Megismétlődött a Szarka Rózsl-rejtély: a kis Emma elindult
Csepelről és eltűnt, mintha a föld nyelte volna el...

kétségbeesett ember járja Izenháromévea Emma nevű lányát keresi.
(lörséai hivatalokat, a föka- Beszeda József Csepelen az Alsó Szent 

János-ut 45. számú házban lakik. Kűlőnvál- 
lan él a feleségétől, két kislányával, a tlzen- 
háromesztendös Emmával és egy kisebbik 
lánykával lakik itt. Beszeda Emma és a kis 
huga tavaly egyszer eltűntek hazulról. A 
mázolómester, aki rajongásig szereti a gyer
mekeit, kétségbeesetten rohant a rendőr
ségre. Aggódott a gyerekeiért, mert

Jól emlékezett Szarka Rózái ecetére.
Ennek a kislánynak a históriája az utóbbi 
esztendők egyik legrejtélyesebb esete. A ti- 
zenháromesztendös Szarka Rózsi elment 
szüleinek csepeli lakásáról és többé nem 
jött vissza. Több mint két eaztendeje ennek 
éa

Szarka Rózáit azóta aenklaem látta.
Szarka Rózsi ecet® Jutott ®széb® Beszedd- 
nak, mikor a gyermekei eltűntek, d® rövi
desen kiderült, hogy semmi baj nem tör
tént velük* a két kisláng Dunaharasztlba

Feldúlt arcú, l 
napok óta a rendőrségi hivatalokat, a főka
pitányságot, a csepeli kapitányságot: Be
szedd József csepeli mázolómester, aki ti-

Budapesten először! 
Premier ma 
2 nagy film 1 műsorban 

paris démona 
EOX

Adolphe Menjou társadalmi filmje 

véren 
TŰKUL

Kent Maynard bravurfllmje 

lYiüieg mozi omnia 
I 8, 10 AraHor. 4, 8. 8. 10 Arakor.

1.

11.
11.

IS.

Márkus—Har- 
math-revü 
Idgen női név 
A Szajna mellék
folyója 
Ilyen ■ szivár
vány

14. Fűszernövény
15. Olasz birtokos 

névmás
16. Szórakozóhely
17. Az olasz pénz rö

vidítés®
18. Könyv........
19. Idegen terület

mérték
20. Irakat réssé
21. Klpszllon
22. Gyorsan beszél
23. Villa
24. Eleped
26. Jól — latinul
27. Futópálya talaja
28. Penészedlk
29. Fertőtlenítésre 

Is használják
30. Híres magyar fes

tő (nem y-nal 
csak l-velt)

31. Búza, árpa, rozs

FÜGGŐLEGES

L Felhőtlen éjjel 
látható

9. Elhnnyt kiváló 
francia aslnmillrd

8. Német zene törté- 
néss (1871—1998)

4. Ezer gramm

5. Feminista
Irat

6. Fordított i
7. Győrt — i
8. Shylock 

(velencei .
•. Déleurópai félszi

get rövid neve

folyó-10. Szorgoskodik
14. Hatalmas koesl
16. Betropss
18. A bűnös tejére ol

vassák ezeket
M. Káoszt csináló
91. Fekvőhely

névcM 
németül 
barátja 

kalmár)

29. Aleppo másik 
neve

98. Peatl plae
2S. Adatok —
M. Finom Ital
28. Vallásrövldltáa
80. Tan tál vegyjedo
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Tizeim wuas diahianv 
haldiuorasa a Kerepesl-uton

Leugrott a negvodiK emeletre'. mert
OngyiiKossagua kergető a pletyka

Vasárnap kora reg
gel megrendítő öngyil 
kosság játszódott le a 
Kerepesi-ui 64. számú 
házban. Reggel hét óra 
tájban a házfelügyelő 
nagy zuhanást és velőt 
rázó sikoltást hallott. 
Kiszaladt az udvarra 

és a kövezeten
összezúzott tagokkal találta H. Margit 
14 esztendős tanulót, egy magántiszt

viselő egyetlen leányát.
A fiatal leány a negyedik emeletről vetette 
le magát.

összezúzta fejét, mindkét lába eltörött, 
agyrázkódást, azonkívül súlyos belső sé

rüléseket szenvedett.
A mentők haldokolva szállították a Rókus- 
kórházba.

A szerencsétlen kis diákleány öngyilkos
ságának hátterében rosszindulatú pletyka 
húzódik meg. H. Margit szüleivel már évek 
óta lakik a Kerepesi-utl házban. Mindenki 
szereti

a feltűnően szép, szőke leánykát.
Az édesapa egy vállalatnál volt tisztviselő, 
leépítés folytán állás nélkül maradt, az anya 
keresi meg a mindennapi kenyeret, aki egy 
nagyáruház alkalmazottja. Az éleseszü, jó- 
felfogásu leány jelesen végezte a negyedik 
polgárit és szüld tovább akarták taníttatni. 
Az volt a tervük, hogy a kereskedelmibe 
Íratják be a leányt, de Margitka hallani 
sem akart erről, mert az önérzetes leány 

mindenáron maga is keresni akart, hogy 
szülei sorsán segítsen.

TJgy tervezte, hogy varrodába, vagy vala
melyik szalónba megy. Az állandóan vig- 
kedélyü diákleány hangulatában két nap 
óta különös változás állott be.

Feltűnően lehangolt volt,
egész nap alig beszélt hozzátartozóihoz éa a 
lakásból nem mozdult ki. A szülök nem 
tudták mire vélni a kedélyállapotváltozás 
okát, faggatni kezdték, hogy mi az oka bús
komorságának, de a leányka válasz helyett 
hangot zokogásban tört ki. Szombaton este 
még az eddiginél la kedvetlenebb volt s a 
szülök most már komoly formában kérde
zősködtek, hogy megtudják leányuk szomo
rúságnak okát.

A kislány hosszas faggatás után elmon
dotta, hogy

öngyilkoeságl tervvel foglalkozik, 
nem mer mutatkozni a ház lakói előtt, mert 
tudomására jutott, hogy öt a ház egyik 
lakója, egy asszony, lopással gyanúsítja.

A diáklány bejáratos volt ehhez az asz- 
szonyhoz és annak pár nappal ezelőtt 
állítólag tiz pengője eltűnt. A pénz nem ke
rült elő és többek előtt hangoztatta, hogy

a lakásban más nem járt, mint 
H. Margit 

és valószínűleg ö vihette el a pénzt.
A becsületes, Jólnevelt leány vérig volt 

sértve, amikor meghallotta a barátnőihez is 
eljutott pletykát s annyira 

azégyelte magát, 
hogy attől kezdve bezárkózott szülei la
kásába.

A szülők vigasztalták, hogy 
ne búsuljon, majd kiderül ártatlansága 

és megkapja a megfelelő elégtételt, de ő 
továbbra is kitartott az öngyilkosság gondo
lata mellett

mOULin BŐMBE
Az augusztusi műsorban

5 artista-attrakció!
Kux ur, a diplomatahajó 

potyautasa minden este fellép
Chappy-bandi 

Köczö Antal zenekarai 
Hűtött nézőtéri

Vasárnap reggel, amikor még a szülök 
aludtak, hálóöltözékben kllopódzott a kony
hába, kinyitotta az ajtót és

a negyedik emeleti folyosóról az ud-

profclumálták 
Bulgária és a szovjet 
magállapodását

Szófla, augusztus 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen 

tése.) Vasárnap tették közzé Szófiában és 
Moszkvában a bolgár—orosz diplomáciai kap
csolat felvételéről szóló Jegyzőkönyvet. Eb
ben a két ország kapcsolatairól a következő 
érdekei határozat van:

— A két szerződő fél kölcsönösen biztosítja 
egymás teljes függetlenségének tiszteletbentar- 
tását. Tartózkodni fog minden közvetlen vagy 
közvetett beavatkozástól a másik állam bel- 
ügyeibe, nevezetesen

minden Izgatástól, propagandától vagy bár
miféle közbelépéstől,

Kötelezettséget vállal Bulgária és Szovjet-

Ellopott aranytojással Budapest felé 
szökött az amatőr régiségbuvár
Jelenti a bodrogzsadányi csendfirörs és most 
Budapesten kutatlak a régi aranytolás tolvaját

Vasárnap reggel távirat érkezett a buda
pesti főkapitányságra. A bodrogzsadányi 
csendörörs küldte a táviratot, amelyben egy 
aranytolvaj amatőrrégiségbuvár kikutatását 
éa elfogását kéri.

Bodrogzsadány község környékén régi
ségleletekre akadtak mostanában.

Hetek óta folynak az ásatások, 
hogy feltárják a régiségeket A föld mélyé
ből egymásután kerülnek elő a különféle 
értékes leletek, köztük

ékszerek és aranyholmik.
Kubikosok, napszámosok dolgoznak az ása
tásokon, szakemberek felügyelete alatt. A 
leletek hire erősen foglalkoztatja a környék
belieket

mesebeli kincsekről, drágaságokról sut
tognak a falvakban.

A környéken akadtak olyanok, akik né
hányszor megkockáztatták már, hogy az

Mái ól kezdve uj rend lesz 
a Markó=u£cai fogházban 
a tolakodó ál=íigyvédek míaff

A védők csak hefenkénf egyszer beszél* 
Leinek a fogházban őrzött védenceikkel

Nemcsak a jogászvllágot, hanem a kö
zönség szélesebb rétegeit is érdekelni fogja 
a Hétfői Naplónak az az értesülése, hogy 

mától kezdve új rend lép érvénybe a 
budapesti királyi ügyészség Markő-

varrs vetette magát.
A szerencsétlen diákleány tragédiája nagy 

részvétet keltett a ház lakói körében, 
mindenki meg van győződve ártatlan

ságáról
és az a vélemény alakult ki, hogy a leány 
öngyilkosságáért felelnie kell annak, aki a 
rosszindulatú pletykát elterjesztette.

Az ügy különben a rendőrséget is foglal
koztatja:

Igyekeznek megállapítani, hogy a 
pletyka honnan keletkezett 

és hogy a leány tényleg emiatt követte-e el 
az öngyilkosságot.

oroszország arra Is, hogy nem alapítanak, 
nem támogatnak és nem engedélyeznek a ma
guk területein olyan szervezeteket, 

amelyeknek kitűzött célja fegyvere* hare 
a másik szerződő fél ellen, erőszakos me
rénylet annak fennálló politikai és társa
dalmi rendszere ellen vagy terrorcselek

mények felidézése
és előkészítése a másik állam hivatalos képvi
selői, valamint kormányzati szerepet betöltő 
szervei ellen

A bolgár—orosz szerződés kimondja azt is, 
hogy egyik állam külképviseletében sem ve
hetnek részt a másik állam politikai emigrán
sai.

ásatások környékén „amatőr-régiségbuvár- 
kodást" folytassanak és saját szakállukra 
kezdtek ásatásokat végezni. A csendőrség 
megtudta, hogy az egyik ilyen amatőr régi
ségbuvár

tojásalakn, ludtojás nagyságú tömör 
aranydarabra akadt.

A leletet a szabályok szerint be kellett vol
na szolgáltatnia a hatóságoknak, mert an
nak értékéből csak rész illeti a megtalálót. 
A falusi „régész“ azonban ahelyett, hogy 
jelentést tett volna a leletről,

a ludtojás nagyságú aranydarabbal vo
natra ült és állítólag Budapest felé tart, 

mert Itt akarja értékesíteni.
A caendörség arra kérte a főkapitányságot, 
kutasson Budapesten az aranytojás gazdája 
után és a régiséget további intézkedésig 
foglalja le. Vasárnap reggel óta detektívek 
keresik városszerte a bodrogzsadányi arany
tojást. 

uteal fogházában.
Ezekre az érdekes új intézkedésekre az 
ügyvédtársadalom egvre gyakrabban 
hangzó panaszai adtak okot.

Ezideig az volt a rendszer a Markó- 
utcai fogházban, hogyha valaki beszélni 
akart a fogházban letartóztatott fogollyal, 
egyik fogháztiszt azonnal megadta a be
szélgetési engedélyt, a foglyot lekísérték a 
fogház szuterrénjélben lévő úgynevezett 
beszélöhelylségébe, vagy a fogházirodába s 
itt azután negyedóráig, félóráig folyhatott 
a beszélgetés, — természetesen a fogházör 
jelenlétében.

A foglyok hozzátartozói hetenként egy
szer koptak Ilyen engedélyt, a védő
ügyvédek azonban korlátlanul beszél
hettek a fogházban őrzött védenceikkel.

A fogház vezetősége azt az elvet tartotta 
szem előtt, hogy a védőket legtávolabbról 
sem kívánja korlátozni a maguk munkájá
ban.

Az utóbbi időben a fogház vezetőségé
hez bizalmas bejelentések érkeztek, hogy 
álügyvédek, zugirászok jelennek meg a fog
ház beszélőjében a ott

ügyvédnek adva ki magát, a letar
tóztatott foglyokkal meghatalmazáso

kat Iratnak alá, védőket ajánlanak.
A zugirászok már annyira elszaporodtak, 
hogy maguk a bűnügyi védők la kérték 
ezeknek a visszás állapotoknak megszün
tetését

Ezért határozta el a fogház vezetősége, 
• hogy új rendített Uptet életbe, Ai új rend-

szer szerint mától kezdve délelőtt 11-től 1 
óráig adnak beszélgetési engedélyt, ame
lyet minden esetben a fogház vezető ügyé
sze adhat csak meg.

A védőügyvédek mától kezdve ugyan
csak hetenként egyszer kaphatnak be

szélgetési engedélyt.
A beszélgetést a legszigorúbban ellenőrzik, 
a jelentkező védőket tapintatos formában, 
de a legnagyobb körültekintéssel igazoltat
ják, hogy a kliensfogdosásnak a legszigo
rúbban elejét vegyék.

A bűnügyi védők egyesületének több 
vezető tagja vasárnap megbeszélést 

tartott
és ezen alapos, beható vita alá vették a 
fogház új rendjét. A bűnügyi védők köré
ben ez a felfogás alakult ki:

— A fogház vezetőségének azt az inten
cióját, hogy az álügyvédektől megszaba
dítsa a fogházat, helyesléssel kell fogadni, 
de az az új rendelkezés, hogy az igazolt 
védők is csak hetenként egyszer beszélhet
nek a fogházban lévő védenceikkel,

■ védők munkáját rendkívül megne
hezítik.

Ezért ezt a rendszert úgy kellene megvál
toztatni, hogy az igazolt védők hetenként 
többször is érintkezhessenek a foglyokkal. 
a zugirászokat pedig szigorú ellenőrzéssel 
tartsák távol • fogháztól.

Segítsen 
peneezBennii 

Vásároljon!
Cikkeink árusítását folytatjuk. Raktá

raink ontják a nagy slágereket 
Balogh László 

Tempó Áruház 
Rákóczi-út 88

Férfi zokni
hibás______________párja

Müselyem harisnya 
minden színben kis hibával 

párja
Matt patent női 

nadrág drb

19 mi.

36 flll.

i 8 un

Minden párért garantálunk!
I.a. cotton selyem

harisnya i 90
műs. minden színben párja P Lt-U

rózsás és japán ........
Crepp Ami 

nagy választékban -
Crep de chine 

műsely. mintás és sima ra P
Goldberger taflok 

gyönyörű mintákban --------P
Ribuldin i___

és több színben,__________-

Alsónadrág 70
zefirből, igen tartós drb-----■" fill.

Hátóing 9 QQ
complett nagyságok — drb P t.öU

Pouplin férfi ing 0 Q0 
angolos minták,2gallérraldrb P U.uU

Műselyem íO
sima és mintás-------------m HU fill.

Pongyola creppek, no
rózsás és japán minták— m UU fill,

P 1.48 
1.98 
2.48

fekete, sötétkék 0 CQ 
íben,_________ P u’UU

Virágos müseiyem pongyolák 9 QR
igen nagy választó »ban-----P Á.UÜ

ajourette imprimé rucáit j no
gyönyörű plissés fazonokban P H.UU 
Mennyiségek korlátozásának jogát 

fenntartjuk magunknak

TEMPIU
Áruházé
RÁKÓCZI IK 38
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Nyílt titok:
Az egyik színházban kisebb-nagyobb 

lopások fordultak elő, legutóbb pedig 
az egyik színésznő értékesnek mondott 
nyaklánca tiint el érthetetlen módon. 
X detektivek bizalmasan kezdtek nyo
mozni az ügyben, de semmi eredményt 
nem tudtak produkálni. A károsult 
egyik kolléganője ebben az időben 
rendkívül izgatottan járt-kelt a színház
ban, mire az egyik színész ugratni 
akarván őt, elmondta neki, hogy rövi
desen házkutatást tartanak a színház 
összes tagjainál, hogy leleplezzék végre 
az öltözők szarkáját. A színésznőt 
villámcsapásként érte a hír, azonnal a 
telefonhoz rohant, felhívta ügyvédjét, 
hogy még aznap éjjel beszélni akar 
vele. Az ügyvéd ijedten kérdezte;

— Csak nem maga a tolvajt
— Nem, nem, — válaszolta kétség

beesetten a színésznő — csak ml lesz 
akkor, ha otthon házkutatást tarta
nakt

— Hát mi van magánál, otthon, mi
től félt — faggatta az ügyvéd.

— Kérem, ügyvéd tír, — vallotta 
be szepegve a színésznő, — kétféle szü
letési bizonyítványom van odahaza. 
Az egyikben négy évvel fiatalabb va
gyok. Nem lesz ebből bajt

Vasárnap Budapestre érkezett Hermann 
Kosztelllz nímet filmíró Páriából, aki Criffra 
Gézával együtt csinálja a „Bal lm Savoy“ for
gatókönyvét.

A Márkus Park moztkabaréfa, amelynek ke
retén belül Salamon Méla vendégszerepel, olyan 
óriási sikert aratott, hogy a műsort már har
madszor prolongálják.

Két sláger egy műsorban: sí a nyári fllm- 
szezón egyik nagy meglepetése: a Müjégmozt 
és ni Ornnfa együtt Játssza A Párts démona és 
A kanadai véreb cimü Fox-slágereket.

Bárdos Artúr, a Belvárosi Színház igazga
tója egy fiatal kolozsvári urileány, Jákob 
Edit „Á komisz kölyök" cimü vigjátékát 
elfogadta előadásra és azt a szezon elején 
bemutatja.

KAnikulaszflnetet tart fix napig a Pertl Szín
ház, ahol a bélen Dénes Gyula „Diplomások'1 
cimü darabját mutnlták be nngy sikerrel.

A hét legérdekesebb művészi eseményt 
Ibsen l'eer Gynl-jének szabadtéri előadása 
volt, amelyet Keleti Márton rendezett fcl- 
tünéslkcltő bravúrral.

Mama a primadonna, 
leánya a szubrett

Ritka színházi együttes Újpesten
Ax utóbbi hetekben 

rendkívül sokat beszéltek 
és írlak egy Fodor Klári 
nevű fialni színésznőről. 
Ezt a tizenhaléves fialal 
leányt, aki körül korát 
meghazudtoló viharok 
zajlottak le és mint Ilyen, 
állandó lémája volt a vi
déki újságok pletyka

rovatainak, egyenesen a szolnoki színházból 
csinált

nagy filmkarriert.
C.nrl Laemmle hozta magával Fodor Klári, Illetve 
most már Kllly Fodor uj szerződését, amely 
november elsején lép éleibe. „Amikor a kislány
ból ragy lány lesz"címmel csinálják vele az 
első filmet Budapesten és partnerei Lcopoldlne 
Konstantin, Wolll Albacli Betti, Ethoffer és 
Mater lesznek. A fialni színésznő azonban ad
dig sem mariul tétlen. Az újpesti színházhoz 
szerződőit, amelynek

prlmadnnrájn édesanyja: Havast Mimi. 
Az újpestek tehát ritka enseinbleban gyönyör
ködhetnek.

* A Kamura Mozgószlnház megnyitása. A 
nngy heinutaló-mozgóképszlnházak közül első
nek a Kamara Mozgószinház nyitja meg az uj 
szezónl Kedden, 7-én mulatja be A most nagy 
lendült Inek Indult . angol filmgyártás egyik új
donságét, nz Adrim megcsalja Évét cimü társa
dalmi színmüvet, amelynek főszerepét Jean 
Adrienné, a fiatal angol müvészgeneráció egyik 
legtehetségesebb Ingja játssza. A film zenéjét dr. 
Szlatinay Sándor magyar zeneszerző irta.

Erzsébet királynéul 1 * Tel.: 87-007

GARRET
houe-IvuutClmberley

Fröhlich Gusztáv nem ismerte meg
a fitosra operált feleségét, 
Alpár Gittát

A kitünően sikerült kozmetikai műtét után Holly
woodba szerződött Alpár Gitta, a kiváló énekesnő

Alpár Gitta budapesti 
pihenőjében sem ma
radt tétlen és erősen 
készül az eljövendő 
nagy szezonjára. Euró
pa majdnem minden 
fővárosából kapott szer
ződtetést ajánlótokat. 
Alpár Gitta, aki leg

újabban, talán éppen férje, Guslav Fröh
lich kedvéért,

■ filmet ambicionálja a legjobban. 
Filmsikereinek legnagyobb akadálya volt 
azonban az, — amit Alpár iGlta, aki rend
kívül okos és magával szemben egyáltalá
ban nem elfogult, szintén tudott, — hogy 
a premier plán fotográfiái kissé markánsab
bak a kelleténél. Alpár Gitta most, amikor 
túl jutott élete egyik legnehezebb állomá
sán, egyik napról a másikra elhatározta, 
hogy

kikorrigálja premier plánjait.
Egy kiváló budapesti orrplasztikus boldo
gan vállalta a feladatot, amelyet amint a 
későbbi események Igazolják, a legnagyobb 
tökéletességgel keresztülvitt.

Vasárnap érkezett Budapestre férje, Gus-

Hosszú Zoltán,
a Nemzeti Színház elbocsátott 
művésze levésben kért elégtételt 
Voinovich kormány biztostól

Nem voltam hanyag, sem kötelességmulasztó, más 
okok miatt kellett távoznom — írja Hosszú Zoltán

vfch Géza kormánybiztost,A Nemzeti Színház egyik kitűnő éi legszeb
ben beszelő művésze volt Hosszú Zoltán, akire 
a Hevesi-rezsim alatt nagy feladatokat bizott a 
színház. Az utóbbi szezónban azonban kevés 
kivétellel deplaszirt, kis szerepekben volt kény
telen a közönség elé lépni, ezt követte pedig 
Voinovich konnánybiztosnuk az a levele, 
amely szerint a Nemzeti Szinház anyagi egyen
súlya követeli meg azt, hogy Hosszú Zoltán a 
színháztól megváljon. Ugyanakkor, amikor a 
Nemzeti Színháznak ez az érdemes színésze 
állás és kenyér nélkül maradt, a szinház több 
korifeusa odanyilatkozott, hogy Hosszú Zoltán
nak azért kellett eltávoznia a színháztól, inért 
kötelesrégét nem végezte olyan lelkiismeretesen, 
amint ez helyénvaló lett volna. Hosszú Zoltán
nak tudomására jutottak ezek a kijelentések, 
ezért udvarias, de

erélyes levélben vonta felelősségre Volno-

A sikerben mindig 
akadnak társszerzők

Bús Fekete László visszautasit/a GaleítaFsrtnc 
plágiumvádját — Kié a Cirkusz csillaga alapötlete

Galetta Ferenc, az egy
kori pesti bonviván, a 
pécsi Nemzeti Szinház 
igazgatója, megbízott egy 
pesti ügyvédei azzal, hogy 
lehetőleg békés utón, ha 
ez nem megy, peres utón, 
érvényesítse vélt jogát 
Bús Fekete I-ószló ellen, 
akinek „A cirkusz csil

laga" cimü revüje oly nagy sikerrel fut n vá
rosligeti Vlg-clrkuszhan. Galetta Ferenc azt ál
lítja, hogy uz elmúlt éviién a

Cirkusz csillaga elmen darabot Irt ■ 
pécsi Nemzeti Szinház számára,

melynek főszerepét Rökk Marikának kínálta 
fel. Galetta megmutatta a darabot Rökk Ma
rika édesapjának. Rökk Edének is, aki akkori
ban még nem akarta, hogy leánya cirkuszi mu
tatványokat végezzen és ezért Galetta a reviit 
opcrettesllette, címét „Líviám" változtatta, 
ezek után pedig

Blikk Marika cl Is Játszotta ■ szerepet.

táv Fröhlich, akit Alpár Gitta a vonatnál 
várt. A viszontlátás örömét azonban pár 
pillanatig megrontotta vagy megjavította az, 
ami a vonatnál történt.

A filmsztár leszállt a vonatról és ku
tatva kereste feleségét — aki ott állt 

előtte.
Alpár Gittát ugyanis az orroperáció any
agira megváltoztatta, hogy saját férje is 
csak néhány pillanat múlva jött rá arra — 
hogy uj feleséget kapott. Annál nagyobb 
volt az öröm, mert Gustav Fröhlichnek 

az uj Alpár Gitta is láthatóan tetszett.
Legalábbis erről tanúskodnak azok, akik 
ott voltak a vonatnál és akaratlan szemta
núi voltak a viszontlátásnál lezajló happy 
end-szerü jelenetnek.

Alpár Gilát egyébként Cári Laemmle az 
Universal Budapesten tartózkodó vezére le
szerződtette az európai filmgyártás, később 
Hollywood számára. Alpár Gittát tehát egy
előre nélkülözni fogják az opera- és hang
versenypódiumok is. Első filmjét Budapes
ten készítik, ez Ábrahám Bál a Savoyban 
cimü operettje lesz, aztán Londonba uta
zik, ahol belekapcsolódik az Universal lon
doni filmgyártásába.

aki most birtokán elvonulva készíti elő' a Nem
zeti Szinház jövő szezónját.

— Nem voltam hanyag, sem kötelességmu
lasztó — Írja levelében Hosszú Zoltán — hi
szen sokéves működésem alatt egyetlen egyszer 
késtem két percet egyik próbáról ér ezt az ál
lításomat a Nemzeti Szinház ügyelői jelentései 
igazolják.

Más okok miatt kellett távoznom a Nem
zeti Színháztól,

jól tudom ezt, más célokra kellett az a 3500 
pengős évi gázsi, amelyet eddig a színháztól 
kaptam.

Voinovich kormánybiztos azonnal válaszolt 
Hosszú Zoltán levelére és ebben teljes elégtételt 
adott a kitűnő színésznek, kijelentve azt, hogy 
kizárólag pénzügyi okai voltak leépítésének.

A darab tartalma az, hogy egy gazdag csa
ládból származó fiatalember beleszeret a cirku
szi műlovarnőbe és ezzel együttes számban lép 
fel a menúzsban, végül pedig az előkelő apa 
beleegyezését adja a házassághoz. Galetta ál
lítása szerint Rökk Ede 500 pengőért meg 
akarta venni a librettót tőle, de ő nem adta 
oda és most a legnagyobb meglepetésére arról 
értesül, hogy a Cirkusz csillaga cimü revü, 
amelynek szinlapja, mint szerzőt, Bús Fekete 
Lászlót tünteti fel és amelynek primadonnája 
Rökk* Marika,

hasonló tartalommal kerül színre a Vlg- 
clrk ászban.

Bús Fekete Lászlót móri birtokán telefonon 
kérdeztük meg, hogy mit szól ahhoz a hason
latossá ghoz, amely a két darab között fenn
áll. A kitűnő iró nevetve válaszolt:

— Minden sikerben jelentkeznek társszerzők! 
Ez a bejelentés éppen a negyedik. Soha nem 
hallottam a Galetta-féle darabról és Cirkusz 
csillaga megírásakor sohasem tárgyaltam Rökk 
Marikával vagy Rökk Ede úrral.

áMk-NAPid
Színházak hétfői műsora:

VÍGSZÍNHÁZ: (Clrkuaibao.) Cirkosa esitlsge (8). 
BUDAI SZÍNKOR: Görbe éjsseke (%8). 
TERftZKÖRUTI SZÍNPAD: Sserencsrmalae (8). í> 
ROYAL ORFEUM: Itt a íierelem (8). l

JANOVICH JENŐ A NEMZET) 
SZÍNHÁZ RENDEZŐJE LESZ

Janovich Jenő, a kolozsvári Magyar Szín
ház volt igazgatója, aki nemrégiben feltü- 
néstkeltö módon vált meg a hosszú évtize
deken át betöltött pozíciójától, a budapesti 
Nemzeti Színháztól nagyon érdekes meghí
vást kapott. Voinovich Géza felszólította, 
hogy utazzék hozzá, ha hajlandóságot érez 
ahhoz, hogy a Nemzeti Szinház egyik fő
rendezői posztját betöltse. Janovich néhány 
évvel ezelőtt, amikor súlyos anyagi bajok
kal küzdött a vezetése alatt működő kolozs
vári szinház, már akkor is kapott ilyen meg
hívást Szegedre. Akkor a meghívást nem fo
gadta el, mondván, hogy életének derekát 
töltötte Kolozsvárott, amelyet semmiképpen 
sem akar elhagyni. Hogy Janovich ilyen vá
laszt ad most is a budapesti Nemzeti Szín
háznak, az nem valószínű.

GAÁL FRANCISKA 
NÁSZUTJÁNAK 

zavartalanságát megbolygatta egy külde
mény. A pesti Universal adta postára a 
„Péter" cimü film forgatókönyvét és Brod- 
szky muzsikájának partitúráját. Ez le:z 
Gaál Franciska legközelebb készülő filmje, 
amelyet Nádas Sándor „Nagy cipőben kis 
fiú" c. darabjával írtak. Joe Pasternak, a 
film producere már leszerződtette Gaál 
Franciska partnereit Camilla Horn és Hans 
Járay személyében. A filmet szeptember 
10-én kezdik forgatni német nyelven Bu
dapesten.

SCHUSCHNIGG
OSZTRÁK KANCELLÁR 

csütörtökre jelentette be látogatását Szeged
re, ahol gróf Bánffy Miklós rendezésében 
mutatták be Az ember tragédiája szabadtéri 
előadását. A Dóm-tér előtti Tragédia szom
batesti premierje pompásan sikerült, A' 
rendezés a Tragédia viziószerfl jeleneteire 
fektette a fősulyt, amelyeket kitünően ol
dottak meg a lenyűgözően szép fényhatá
sokkal és álomszerű vetítésekkel. Épugy, 
mint Bécsben, itt is kihagyták a Kepler* 
jelenet második felét és az egész ür-jelene- 
tet. Ennek ellenére az előadás mégis kissé 
hosszadalmasnak hatott, hiszen a színészek 
tagolni kénytelenek mondanivalójukat,’ 
amely tempótlanságot jelent a nézőnek^ 
Csortos magávalragadó Lucifer-alakitása, a 
tökéletesen elsőrangú Tőkés Anna figurája, 
Lehotay Árnád lendületes, nagyvonalú, sőt 
impozáns Adámja a legjobb előadást jc- 
jenti. A kisebb szereplők közül Könyves. 
Tóth Erzsit, Bartost, Fehért, Vcrbőczy Ilát, 
Zdfonpf, Lengyelt kell külön megdicsérni és 
teljes elismerést érdemel a Szentpál-cso 
port illuziótkeltő táncmutatványai. Oláh 
Gusztáv a szép díszletekkel, Beck Miklós 
karnagy és Antos Kálmán orgonamüvész, 
Sarlay segédrendező és Kornai János fövi- 
lágositó dicséretet érdemlő munkát vé
geztek.

LAJTAY LAJOS ÉS ZOLTÁN BÖSKE 
HAZAJÖTTEK LONDONBÓL,

“hol egy nagyösszegil kártérítési perüket fejezi 
ték be sikerrel. A kiváló zeneszerző és az euró
pai hírű tánemüvésznő utjukbau egész sereg na
gyon érdekes színházi megállapodást bonyoiU 
toltak le. A legérdekesebb, hogy az Okos mama 
„La mama furba" néven rövidesen Olaszország
ban szlnrekerül. A darab főszereplője ■ világ
hírű olasz tragika, Emma Grammatica. Ugyan
ezt a darabot Dle kluge Mama címmel a bér* 
linl Theater ain Kurfürstcndainm mutatja be 
szeptemberben Ida Wüsttel ■ főszerepben. Zol
tán Böske, aki lábának súlyos sérülése miatt 
több mint egy évig nem léphetett fel, rengeteg 
sok színházi szerződtetést ajánlatot kapott Pá
riába, Londonba, Rómába és Milánóba. Egyelőre 
azonban egyiket sem fogadhatja el és arról van 
szó, hogy más formában kamatoztatja Olaszor
szágban nagyszerű lánctudását.

ELKÉSTEK A GÖRLÖK 
az „Itt a szerelem" vasárnapesti előadásáról és 
ezért negyedórával későbben kezdték meg az 
előadást. Mint minden színháznak, a Royal 
Orfeumnak is akadt „görl-apója“, aki autó
kirándulásra invitálta meg a csinos, fiatal lá
nyokat azzal, hogy este félnyolcra visszaszál
lítja őket a színházhoz. Az autó, mint ilyenkor 
szokott, defektet kapott és az öt autós görl, 
akik miatt hiába várakozott a közönség, hét
főn színházi törvényszék eló kerül.

A LEGBOLDOGABB EMBER 
ma Budapesten kétségtelenül László Miklós, a 
kitűnő fiatal szinész-iró, akit a Nemzeti Színház 
igazgatósága értesített, hogy „A legboldogabb 
ember" cimü tizenegyképes szlnfátékának pre
mierjét szeptember 28-ra tűzték ki. A darab 
rendezője Siklóssy Pál lesz, főszereplőt Vaszary 
Piroska, Vlzváry Mariska és Rózsahegyi Káli 
mdn.

óriást siker, Ismét prolongálva I Film és kabar* Satupadon t SALAMON BÉLA.Filmem kettős szerepben, n gyönyörít szép, ut vtlágrter Conetanee Cnmmlngs ..Imádom mngát* c. vígjátékból
Httrkus Park mozgóban

HM W, » tlIMr ta1 amtalt IM ta M
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Szeles idő, 
zápor esők!

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap: A 
hűvös nyugati légtöme
gek tegnap délután be
törlek a Dunántúlra és 
az éjszaka folyamán az 

részét elárasztották, Sop-ország legnagyobb . __________  _ r
ronban 18 milliméter eső, Szombathelyen szél
vihar, 18 milliméter eső és három percen át 
tartó diónagyságu jégeső, Magyaróváron szél
vihar és 11 milliméter eső kisérle a zivatart. A 
Dunántúl keleti felében és a Duna-Tisza kö
zén csak kisebb esőmennyiségek hullottak.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 
30 fok Celsius, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 757 milliméter volt.

Várható időjárás a kővetkező 24 órára:
Élénkebb nyugati, északnyugati szél, több 
helyen újabb záporcső, vagy zivatar. A hő

mérséklet nem süljed lényegesen.

— A felsődunántuli földbérlők mozgalma. 1 
Az esőhiány és a nagy szárazság válságos 
helyzetbe hozta a felsődunántuli földbérlők 
nagy tömegeit, úgyhogy a győri mezőgazda
sági kamara kezdeményezésére a földbér- 
lők gyűlést tartottak. Többek felszólalása 
után elhatározták, hogy kérik a haszonbé
rek újabb szabályozását, a kényszeregyez- 
s-gi törvénynek a löldbérlök javára való 
reformját és hogy az eladósodott földbér
lők kényszeregyezségi eljárásának lefoly- 
t.itásánál többéves rendezést tegyenek lehe
tővé. És különösen a tiz holdon aluli kis
bérlök tízezreire nézve általános védő ren
delkezéseket kérnek.

— Kraemer József dr. temetése. Nagy 
részvét mellett vasárnap temették el Krae- 
j'ier József ügyvédet, a Fővárosi Kereske
dők Egyesületének főtitkárát, aki a hitköz
ségi életben is tevékeny szerepet vitt. A te
metésen nagyszámban vettek részt a keres
ted el mi érdekképviseletek vezető tagjai, 
valamint a hitközségi élet reprezentánsai. 
Abraháms Manó főkántor énekével kezdő
dött meg a temetési szertartás, majd Hevesi 
Ferenc dr. rabbi mondott gyászbeszédet. A 
hitközségi szentegylet nevében ezután Nagy 
'Andor, a Fővárosi Kereskedők Egyesülete 
nevében Vértes Emil mondott búcsúztatót, 
nmelyben kegyelettel emlékezett meg 
'Kraemer József működéséről. Az érdekkép
viseleti titkárok karának nevében Balkdnyi 
[Kálmán búcsúztatta el Kraemer Józsefet, 
Alapi Béla a Belvárosi Takarék és Schön- 
’feld Béla Kraemer ügyvédi iroda nevében 
mondottak még búcsúztatókat.

— Lelkesen tüntettek Magyarország mel
lett a nemzetközi gyorslrókongresszuson. 
Amszterdamból jelentik: Fényes ünnepség 
keretében kezdődött meg a nemzetközi világ- 
gyorsirókongresszus, melyen Magyarország 
is résztvesz. A megnyitó ünnepségen lelkesen 
'tüntettek Magyarország mellett, amikor 
Traeger Ernő miniszteri tanácsos a magyar 
kormány üdvözletét tolmácsolta. Traeger 
Ernő beszédében elmondotta, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök milyen alapos isme
rője a gyorsírásnak s a magyar kormány a 
középiskolákról szóló törvényben a gyors
írás tanítását kötelezővé tette.

— A VII. kerületi anyakönyvvezetőség 
uj helyisége. A budapesti VII. kerületi anya
könyv vezetőség uj helyiségbe költözött. Má
tól kezdve a Rákóczi-ut 70. számú házban 
működik.

— Akár meleg, akár hűvös: nélkülözhetet
len a háznál a valódi Diana-sósborszesz.

bécsi Vásár
1984 szeptember 2-től 8-lg 

(Rotundeban szeptember 9-ig) 
Luxus- és szükségleti cikkek kiállítása. Bútorvásár. Nomzetközi Rádióváaár. Textllvásár. Ruházati vásár.Kötöttáruk. Szörinedlvut. (Hazai textllelőállltAa). 

NemxelkUzI film- óa mozgóképszínház- 
kiállítás.

MUsziikl vásár. Építészeti és útépítési vásár. Feltalálók kiállítása. Irodnaztikaéglet. Téll-sportklállltás. Élelmtszer-klállltáa.
Brazília. Bulgária. Olaszország és 

Magyarország külön kiállítása. 
Mező- és erdögnzdaságl mintaklállltáa.

Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki 
szabadon átlépheti ai osztrák határt. Csehszlovák át
utazóvízum nem szükséges. Jelentős mcnetdtjkedvez- 
mények a magyar, a csehszlovák és osztrák vasuta
kon. a Dunán valamint a légiforgalomban ’áaár- 
igazolványt (á P 6.— ) és mindennemű felvilágosítást 

készségesen ad a

Wiener Messe A. G. Wien VII.
éa az alant felsorolt tiszteletből! megbízottak: 

Budapest: Osztrák követség V Akadémia utca 17 
Az osztrák idegenforgalmi hivatal budapesti liókja. 
VI., Andrássy-ut 23. Wagons-Lits (Cook S. A.) Mária 
Valéria-ulca 1. Schenker és Társa Nádor útra 23. 
Bőst állók bft. Idegenforgalmi, Beszerzési, l'lazasl és 
Szállítási R.-T. (Magyar államvasull ''VHlalos
menctieuvlro.'a) V. Vlandó tér 2 I’osIhI'ó' 1M. 
MÁV hivatalos Menetjegyiroda fiókjai: V Ná
dor-utca 13. L. Gellérl-tér 1. Vili. Báron 
tér 17. Nyugati pályaudvar. Vili., Keleti pálya 
udvar. Vili., József-körut 50. V„ Vilmos csá 
szár-ut 73 Vili.. Batoss-ulea 1 t.oivm Áruház 
Vili . Blaha Lujza tér 8 VII Frwéb. t kórut 20 
II., Főutca 1. IV., Petőfi Sándor-utca 2. VII.. Er- 
nébet-körut 43. - Ulpeat: Újpesti fiók (Márkus 
bank). Árpád ot 67. éa az ösazea vidéki menstJegy

irodákba*. 

Az ügyészség elejtette a nőrablás 
vádját Silberer grafológus ellen, 

de csalásért és sikkasz** 
fásért bíróság elé állítja

veszprémi

Silberer S. Andor gra- i 
fológus feltűnő bűnügyé- I 
ben a veszprémi ügyész- I 
ség két nap előtt befe- I 
jezte a végleges vizsgá
latot s most már

a bíróság előtt fog 
tisztázódni: hogyan
szöktette meg Silbe
rer Bunge Rudolf

százados feleségét.
Annakidején a Hétfői Napló adott hírt első
nek a meglepő szenzációról: Silberer S. Andor 
pesti grafológus Veszprémben járt, ahonnan 
megszöktette Bunge Rudolfnét, akit azután 
egy pesti szanatóriumban helyeztek el hozzá
tartozói, míg

Sllberert letartóztatták és Veszprémbe kí
sérték.

A veszprémi törvényszék vádtanácsa, majd pe
dig a győri ítélőtábla is helybenhagyta a le
tartóztatást. Nőrablás, erőszakoskodás címén 
folyt az eljárás Silberer ellen.

Most azután az ügyészség vizsgálata megle
pően új fordulatot hozott a feltűnő bűnügyben.

Az ügyészi vizsgálat a nőrablJs és erősza
koskodás vádját elejtette Silbererrel szem
ben, de sikkasztás és csalás címén emelt 
vádat ellene és ezekkel a bűncselekmények

kel vádolva, állítja a bíróság elé.
Az ügyészség feltárta Silberer S. Andor kalan
dot vidéki utazásainak minden részletét. SUbe- 
rer grafológiai stúdiumaival járta be az ország 
különböző városait s így került cl Veszprémbe 
is, ahol a lapokban hangzatos hirdetést tett 
közzé. Bungené egyik ismerőse a hirdetés alap
ján felkereste a grafológust és több látogatás 
után Bungené is grafológiai leletet készíttetett 
magának Silbererrel. Eközben Silberer S. An
dor a hiszékeny úriasszonyt a legkülönbözőbb, 
legfantasztikusabb mesékkel arra próbálta rá-

A velszi herceg megbukott Párisban
A párísiak csalódtak a világ divatdiktátorában, aki 
szürke ruhához kék inget viselt piros nyakkendővel

to

Párto, augusztus 4.
Hétfői Naplő tudósítójának telefonfelen-(A ____ ,__________ ___.____ , ......

tése.) A francia fővárosnak nagy szenzációja 
volt tegnapelőtt:

a velszi herceg Pártába érkezett, de né
hány órával később már tovább la uta

zott
a világhírű francia fürdőhelyre Blarritzba. A 
velszi hercegnek ez a pár órás tartózkodása 
is elég volt ahhoz, hogy a párisiakat valóság
gal lázba hozza.

Mindenki ■ velszi herceget akarta látni, 
így történt, hogy már kora délután óriási 
néptömeg verődött össze a le bourgeti repülő
téren, bár a herceg repülőgépének érkezését 
csak öt órára várták.

Pontban öt órakor sinuán landolt 
a hatalmas, ezüsttestü gép, 

amelyből elsőnek az egyik pilóta szállott 
majd felpattant az utasfülke ajtaja és egy 
mosolygós arcú fiatalember szállott ki a gép-

ki.

Va-

— Rálőttek a debreceni gyorsvonatra. 
Debrecenből jelentik: A Debrecen felé ro
bogó gyorsvonatra a vasárnapra virradó éj
szaka Püspökladány közelében valaki rálőtt. 
A golyó egy személykocsit fúrt keresztül. 
Szerencsére senki sem sebesült meg. A nyo
mozás megindult, hogy ki volt a merénylő.

— Hazahozták Karinthy Frigyesnél. 
Székesfehérvárról jelentik: A székesfehér- 
vári^Szenf fíyörgy-kó'rházból vasárnap men
tőautón Budapestre szállították Karinthy 
Frigyesnét. Mint ismeretes, Karinthy Fri- 
gyesné egy hét előtt Siófokon lezuhant a 
Vitéz-penzió emeleti ablakából. Műtétet haj
tottak végre, amely után állapota annyira 
javult, hogy ma hazaszállították. Karinthy- 
nét most már lakásán fogják ápolni.

— Orvosi hír. Dr. Görög Adolf fogorvos Ki
rály-utca 65. szám alól, Erzsébet-körut 23. 
szám alá költözött. Telefon változatlan.

Gázolt és elmenekült egy kerékpáros,
sárnap délelőtt a vármegyei mentők súlyos ál
lapotban szállították Leányfaluról a Bakay- 
klinikára özv. Elszeghy Kálmánná 68 esztendős 
magánzónőt. Elszeghyné vasárnap délelőtt, 
amikor templomba indult, egy kerékpáros el
ütötte úb m gázolás ulán ehnenküll. Az idős 
uriasszony feje betöri, jobb felső lábszára el
törölt és eszméletét vesztette.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5
— Augusztus 12 —Glóbus Torra Club hajó

kirándulása. A Glóbus Torna Club (Glóbus- 
nyomda) augusztus 12-én rendezi tradicionális 
nyári hajókirándulását a Váccal szemben levő, 
gyönyörű fekvésű, kitűnő strandu Pokolszigetre, 
ahol a tréfás versenyek egész sora, valamint 
old boy- és futbollmérkőzés fogják a részt
vevőket szórakoztatni. A hajón neves művészek 
gramofonhangversenye, míg a helyszínen első- 
rangú cigányzenekar áll a közönség rendelke
zésére. Konferál Ifj. Nagy Endre. A hajó Indul 
augusztus 12-én, reggel órakor a DGT
Petőfl-térl hajóállomásról, ahol a rendezőség 
várja az érkezőket. Jegyek kaphatók 1.80 
gyermekek --gOO^ pengős árban lapunk por-

koporsóját.

venni, hogy 
ezerötszúz pengős kölcsönt szerezzen neki 
egy nagyobb „grafológiai stúdium" elvég

zésére.
Később azután azt hireszlelte, hogy egy kato
likus és egy református pap társaságában 
nagy grafológiai szakmunkát írt, amely már 
tízezer példányban vár kinyomtatásra Buda
pesten. Később természetesen kiderült, hogy a 
két papnak semmi Köze sincsen a grafológiai 
szakmunkához.

Az ügyészség szerint Silberer egyre erőseb
ben kerítette hatalmába a nagyon befolyásol
ható, gyönge idegzetű Bunge Rudolfnét,

rávette, hogy ékszereit zálogosítsa cl s az 
így kapott pénzt adja át neki, hogy azután 

együtt Budapestre utazhassanak.
A vizsgálat során számos tanút hallgattak 

ki, akik közül többen meglepő vallomást tet
tek s elmondották, hogy a grafológus

hipnotikus eszközökkel kényszerítette 
Bunge Rudolfnét, hogy értéktárgyait zá
logba tegye s azután vele Budapestre utaz

zék.
Bungené hozzátartozói orvosszakértőkre is 
hivatkoznak, hogy bizonyítsák: Silberer hipno
tizálta a gyenge idegzetű úriasszonyt.

A letartóztatott grafológus védője, dr. Virág 
Gyula ezzel szemben azt állítja, hogy Silberer 
nem hipnotizálta az úriasszonyt, nem vette rá 
arra, hogy ékszereit elzálogosítsa.

Most, miután az ügyészi vizsgálat lezárult, 
a veszprémi törvényszék szeptember első 
napjaiban megtartja a főtárgyalást Sllbe- 

rer S. Andor bűnügyében.
A tárgyaláson részletesen ki fogják hallgatni 
Bunge Rudolfnét, aki időközben elhagyta 
szanatóriumot és szülei budapesti lakásán 
tózkodik. De számos más tanú is idézést 
az érdekes főtárgyalásra.

• • •

böl: a velszi herceg.
SzUrke sportruhát, kék inget, piros nyak
kendőt viselt a férfidivat diktátora és a 
párisink körében bizony az első pillanat

ban nagy csalódást okozott 
ez a nagyon egyszerűen öltözött, mosolygó
arcú, közvetlen, kedves fiatalember.

A repülőtérről hatalmas túrakocsi pár pil
lanat alatt az egyik elegáns, finom kis szál
lodába, a Hotel Mauriceba vitte. A velszi her
ceg a hotelban Átöltözködött, majd sétako- 
csizásra indult Parisban. Az angol követség 
tagjainak kíséretében

végigautózott Párl.s fő útvonalain, 
majd visszatéri a hotelbe és félkilenckor 
vább utazott Biarritz felé.

A velszi herceg
Inkognitóban érkezett Párisba

fogadott, de 
érkezéséről

és így hivatalosan senkit nem 
ennek ellenére mindenki tudott 
és párisi látogatásáról.

— Beszcntelték Daruváry
Vasárnap délután a Kerepesi temető haíot- 
tasházában bcszentelték Daruváry Géza dr., 
valóságos belső titkos tanácsos, nyugalma
zott külügy- és igazságügyminiszter kopor
sóját. A szertartáson az elhunyt hozzátar
tozóin kívül megjelentek barátai és egy
kori munkatársai. A szertartás után Daru- 
vdrg Géza koporsóját Kalocsára szállították, 
ahol a családi sírboltban helyezik örök nyu
galomra.

— Elszabadult oroszlán tart Izgalomban 
'egy várost, inaimból jelentik: A böttaui 
kastély gazdájának, báró Haasnak, szelídí
tett oroszlánja vasárnap reggel megszökött. 
Nyomban keresésére indultak, azonban ed-
dig még nem akadtak nyomára. Bőttau kör- í katonaságot ve? 
nyékén az elszabadult oroszlán nagy izgal- sújtott községbe, 
mát okozott a lakosság között. ’ folynak a menté:

LLOYD-őszi 
földközi 
tengeri 
utazások 
a „Sierra Cordoba" 
12.000 ion, gőzössel

Atoyd utazlak
mindig a legkellemesebb stábod* 
ságot jelentik t

P»lviligoiiti»Ml és prospektuml Bioljlbut ■

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN 
magyirnriiigl Irodái 
BUDAPEST

Vili., Boron tér 9 V., VBrB.morty t«r »
Telefon: 33-4-12, 81-6-96, 84-3-96

Amerika 200 óriási bombavetö 
repülöflépet épít

Washington, augusztus 5.
A hadügyminiszter 

két nagy bombave tő
re pülögép építését ha
tározta el, amelynek 
mindegyike 4800 kilo
méteres működési su
gárral rendelkeznék és 
óránként 350 kilométer 
sebességet érhet el. A 

repülőgépeknek négy-négy motorjuk lesz.
Ila a gépek kipróbálása kielégítő ered

ménnyel jár,
a kormány 200 hasonló hatalmas re

pülőgépet fog megrendelni.
Mindegyik repülőgép építése, 1,250.000 dol
lárba kerül.

Hull külügyi államtitkár egyébként kije
lentette, hogy tudomása szerint

semmiféle olyan titkos egyezményterv 
nem létezik,

amelynek értelmében a tengerészeti érte
kezlet balsikere esetén az angol és amerikai 
tengeri haderők között együttműködés jön
ne létre.

— Betörtek egy pénzügyi titkár lakására. Dr. 
Cornides Donát pénzügyi titkár AttHa-utca 8. 
számú házban lévő lakására ismerteim tettes 
álkulccsal behatolt és ezer pengő értékű ruha
neműt lopott cl. A nyomozás megindult.

— Tízéves kisfiú öngyilkossága Bécsben. 
Bécsből jelentik: Litschauer János, az elemi is
kola negyedik osztályának tanulója vasárnapra 
virradó éjszaka édesapjának Linzenplatz 2. 
számú házában lévő ötödikeiucleti lakásából 
a vilúgitóudvarra vetette magát. Életveszélyes 
állapotban szállították kórházba. A rendőri 
nyomozás megállapította, hogy azért követett el 
öngyilkosságot, mert édesapja alkoholista.

— Repülőgép — pilóta nélkül. Parisból 
jelentik: Egy francia katonai mérnök szen
zációs szabadalmát fogják bemutatni a na
pokban Parisban. Bombavető katonai repülő
gépet konstruált, amelyhez nem kell pilóta. 
A repülőtérről elektromos rövidhullámok 
segítségével kormányozzák s a bombavetést 
is automatikusan végzi.

— Borzalmas kőlavina a francia Alpok
ban. Parisból jelentik: A francia Alpokban 
vasárnapra virradó éjszaka hatalmas vihar 
dühöngött, amely borzalmas kőlavinát idé
zett elő a begyek között. A lavina útjába 
esett Balvis község, melynek több házát el
temette. Két hidat összemorzsoltak a lezu
hanó kőtömegek, a telefon- és sürgönyössze- 
kőttetés a községgel megszűnt. Egv század 
katonaságot vezényellek ki a lavina által 

‘ " ‘ ‘ . Most katonai segítséggel
folynak a mentési munkálatok.
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Sxenxáciős fordulat 
a bécsi puccs 

nyomozásában
Bécs, augusztus 6.

A rendőrség késő éjszakai jelentés szerint 
letartóztatta W'üchtet dr. bécsi ügyvédet és 
egy nuigasabbállásu állami tisztviselői, mert 
n szövetségi kancellári hivatalban julius 
25-én lejátszódott események ügyében indí
tóit vizsgálat eddigi eredményei szerint állí
tólag

ük voltak a tulajdonképpeni értelmi 
szerzők.

Hír szerint n letartóztatottak azonosak a bí
rósági tárgyaláson Krauss és Kunze néven 
emlegetett személyekkel.

vertes arcot színész a nunsba
. . . . . . . lulladl a gsdi strandtllrdűn
■jöjzöaött sarossy Bandi szlntarsuiatánah gödi uanaegszeresiesE

Arany a Dunában
Aranvninsással kísérletezik 
e«*y oszíríik búnyatúrsaság

Bécs, augusztus 5.
(A Hétfői Nap'ó tudósítójától.) Szenzá

ciós felfedezés foglalkoztatja az osztrák 
hatóságokat. A Duna egyik holtágában egy 
magántársaság

aranyra bukkant a folyam homokhor
daléka köztilt.

Az értékes leletről értesítették az osztrák 
hatóságokat. Szakértők szálltak ki az állí
tólagos aranylelet megvizsgálására. Csak
hamar megállapították, hogy a Duna hor
daléka

vnlóban aranyat tartalmaz, 
azonban kétséges, hogy rentábilis kiterme
lésre sor kerülhet-e.

Az osztrák bányahatóságok most arany
mosógépeket szerelnek fel, amelyeket le
szállítanak a Duna holtágába, a gépekkel

nróbamosásokat végeznek,
Igy akar’ák megállapítani, hogy a hordalék
homok aranytartalma oly magas százléku-e, 
ami lehetővé teszi az ipari kitermelést. A 
kísérletek most folynak.

— Ma este érkeznek as amerikai professzo 
rok és újságírók Budapestre. Bécsből Jele.n,i*; 
Ma este negyven amerikai egyetemi tanárból 
és usjágiróból, álló társaság utazik többnapos 
tartózkodásra Budapestre. Az amerikai társa- 
nág melynek vezetője Eddi Shermood Ismert 
amerikai publicista, azért Jött át Európába, 
bogy amerikai egyetemi tanárok és újságírók 
bizonyos köreivel megismertessék az „öreg 
Európát.* A kiránduló társaság az egyes or
szágokban mindössze három-négy napot tölt.

— Életmentő eaerkésztiazt. Győrből
Egy kilencéves lelencgyermek fürdőit a Rábá
ban, amelynek hullámai elkapták a kisgyere
ket. A partról észrevette Slkay Sándor cser
késztiszt. a Magyar-Olasz Bank tisztviselője, 
nkl ruhástól együtt belevetette magát a vízbe 
ós nngy nehézségek árán eszméletben állapot 
bán kimentette a fuldokló gyermeket.

— Betiltották ■ „Dér Sittemért". Berlin
ből jelentik: A „Dér Stürmer" hetilapot ide
áén államfő megsértése miatt elkobozták és 
a lapot tizennégy napra betiltották.

— Fuklen fővárosa előli állnak ■ kínai 
kommunisták. Hongkongból jelentik: bü
kien tartomány fővárosát: Fucsau kikötő
jét az előnyonuiló kínai vörös hadsereg 
vasárnap már veszélyeztette. A kínai kom
munisták már a város előtt állanak. Az 
idegenek menekülnek a városból.

— letartóztatták Győrben a« Eszter- 
háy-uradalom szélhámosát. Győrből Jelen
tik: A rendőrség letartóztatta Glauber Géza 
Jenő magántisztviselőt, aki az Eszterházy- 
uradalom nevében szélhámoskodott: árukat 
rendelt, megbízásokat adott és igy igen sok 
embert megkárosított.

A gödi strandvendéglö azombaton estére | 
budapesti színtársulat fellépését hirdette. . 
Négytagú társulatot vártuk kabaréelőadásra: • 
Sárossy Andort. Fehér Lilit, Gaál Lászlót és ‘ 
Vértes Andort.

A színészek már kora délután megérkeztek I 
Gödre és addig Is, amíg az első előadás meg- I 
kezdődik, szórakozás illán néztek. -Wcekend- 
sz.obákat kaptak, Sárossy Andor a telepen 
maradt, a másik három színész pedig

fürdőruhát veti és a strandra ment. I
A gödi stranddal szemben, a paritól mint

egy ölven méternyire, körülbelül kilométernyi 
hosszúságú kis sziget van. .4 rendkívül ala 
csony vízállás mellett nem is kell úsznia an
nak, aki a szigetre akar jutni, a keskeny viz- . 
ágon átgázolhat.

Itt a sziget irányában fürődlek a budapesti 
színészek. Strandolás közben

Vértes Andor elszakadt a tár.snltól, 
mikor utoljára látták, a kis sziget felé tartott. 
Besölétedelt, végcsznkadt a strandolásnak, de 
Vértes nem jött vissza.

Tell-mult az Idő, de még mindig nem adott

életjelt magáról. Az előadást este kilenc órára 
tűzték ki. a hiányzó Vértes Andor miatt el
halasztották egy órával, de a színész még 
mindig nem jött. Ekkor már biztosak voltak 
abban, hogy tragédia történt:

fürdés közben a Dunába veszett.
A kabaréval már nem lehetett tovább várni, 

negyedtizenegykor megkezdődött az előadás. 
A kis társulat tagjai titokban

könnyezve játszottak egy vidám bohózatot.
a közönség nem is sejthette, hogy a negyedik 
színész miért hiányzik.

Éjszaka tizenegy órakor nagy vihar kereke
déit, a szabadtéri kabnréelőadást félbe kellett 
szakítani, a publikum elmenekült az cső elől, 
a három színész is otthagyta Gödöt

féltlzenkcttfikor visszajött a társulat Buda- i 
pestre

Vértes Andor nélkül.
A kis weekend-szobában, ahol Vértes meg 

szállt, ottmaradt az irattáskája, benne kották, 
amiket már nem énekelhetett el a gödi strand
kabaréban ...

Magyar Miidós városatya revolveres 
éjszakai kalandja a taxisofőrrel

Izgalmasnak indult mulatságos eset 
az átszámozott Hungária-köruton

Magyar Miklós fővárosi 
bizottsági tag éjszaka, 12 
óra tájban taxiba üli. 
hogy hazavilesse magát • 
Hungária-körut 156. sz. 
villájába. A taxi elindult 
a Rákóczi-ulon, majd kü
lönböző utcáikon robo
gott végig, mialatt 

a városatya a kocsi
mélyében elbóhiskolt.

Egyszerre csak megállt az autó a sofőr az aj
tóhoz ugrott és igy szólt:

— Itt vagyunk, nagyságos uram, tessék ki
szállni!

Magyar Miklós kinézett az ablakon és meg
döbbenve konstatálta, hogy

a kocsi egy rozoga palánk előtt áll.
A palánk mögött rét, de jobbról Is, balról Is 
belátható távolságban lakóháznélküli üres 
telkek meredlek rá

— Kérem, én azt mondtam magának, hogy 
a Hungária-körut 156. alá vigyenl — mondta 
Idegesen a városatya a sofőrnek.

— Igen, kérem, itt vagyunkl — felelte a ■ 
sofőr.

— Ne bolondozzon velem, láthatja, hogy ez 
egy üres telek ... Csak Ismerem a tulajdon 
villámatl

— Én pedig nem mondhatok mást, mint 
azt, hogy itt vagyunk a Hungária-körut 156. 
elölt.

A városatya fején rémes sejtelmek villantak 
át:

eszébe jutottak as utóbbi hónapok gang-

Ha Itáliába utazik, 
raselvátla sr.obAjAt azolssi sxAllodftk budapesti irodAJAban 
„VI A** tUrdölroda, IV., Váci-utca M. ss. Telefon: W-2-M

— Halászati kiállítás Szegeden. A Szegedi 
Alföld kutató Bizottság éa a Szegedi Egyetem 
Állattani Intézete nagyszabású halászati ki
állítást rendezett. Az érdekes és tanulságos ki
állítás Szeged egyik speciálltása ás idegenfor
galmi vonzóereje lesz, mert felöleli a Hazai ha
lászattal kapcsolatos érdekességek teljes gyűj
teményét.

— Felvétel a Márta Diákotthonba. A buda
pesti IX . Liliom-utca 13. az. alatti Márta Ma- 
t-r Diákotthonba a megüresedett helyekre az 
1034 35. tanévre a felvételi kérvények agusz- 
tsis 25-lg bcadnndók. A bentlakás díjtalan. Fel- 
sil•••gosltást készséggel nyújt postán la (bélye
ges válnszboriték melléklendő) az otthon ház
nagya, reggel 8—9 óra között. Tel.: 87-7-49.

Vad fiajsxa a sintértelep 
betörője után

Pestszentlőrincin a gyep-* 
mesteri tele.pen betörést 
hiúsított meg az atawlt 
éjszaka a házörzökulyák 
ébersége. A telepfelügyeiő- 
éjszaka egy óra tájiban, 
percekig tartó kutyauga
tásra lett figyelmes.

Rosszat sejtve, 
magához vette revol

verét, kiment az udvarra
és észrevette, hogy egy idegen ember jár a kert
ben, aki a kerítés felé vette útját. A kutyák, 
nyomában voltak, de sikerült a betörőnek fel
mászni a kerítésre és azon keresztül elmene
külni.

A lelepgondnok többedmagával üldözőbe vette 
a menekülő embert. Rendőr is került elő, aki 
ugyancsak az üldözök közé állt. A betörd két
ségbeesetten menekült, gőzben

kél embert felliiklilt és egy arra haladó 
kerékpáros rendőrt Is felborított.

Percekig tartó hajsza után sikerült elfogni » 
összekötözve előállították a kapitányságra. Meg
állapították, hogy Kovács Géza 31 k esztendős 
hentessegéddel azonos, betörés miatt mar há
romszor volt büntetve. Kovácsot letartóztattak.

ster-történeteL
A sofőr nyilván azért hozta erre a lakatlan 
vidékre, mert ki akarja rabolni. A hátsó zse
béhez kapott éa

előrántotta • revolveréti
— Azonnal vigyen engem a 156. alá!
— De kérem, tessék a saját szemével meg

győződni, hogy ott vagyunk, — mondta a so
főr reszketve

A palánkon csakugyan
ott volt ■ szabályos jelzés: Hungária- 

körut 150.
Magyar Miklós a szemét dörzsölte. Most 

már magával sem volt egészen tisztában. Csak 
nem felejtette el a tulajdon villájának számát)

— Kérem, — szólt — menjünk vissza a 
Thököly ut sarkáig, ott majd tájékozódunk.

A kocsi visszatért a Thököly-utlg. Ott aztán 
világosság derült a rejtélyre. Kiderüli, hogy

■ hatóság éppen aznap, anélkül, hogy aa 
érdekeltek közül bárkit is értesített volna, 

átszámozta a Hungária-körutat...
Sőt, hogy ugy mondjuk, meg is forditolta... 
Mert a páratlan oldalból csinált párost, a pá
rosból páratlant. A korábbi páratlan oldal 
nagyrészt beépítetlen, erdős, rétszerü telkek
ből áll. Innét voll, hogy Magyar Miklós, — 
akinek villája egyébként az uj keresztelésben 
a 147-es számot kapta — az éjszaka sötétjé
ben nem ismerte fel azonnal a helyzetet.

A Hungária-köruti grand guignolnak egyéb 
ként mulatságos epilógusa is van:

a sofőr feljelentette Magyar Miklóst 
életveszélyes fenyegetés miatt...

RHEUMAS BETEGEK!
A 'ujjáépUeíl SZENT LUKACS GYdGYFURDU 

Klinikai rlteuma osztályt létesiiett.
Ellátás orvosi kezelés és ápolás P 6—, P 6.50 vagy P 7.50, gyógyfürdő vagy 
fizikális kezelés napi P 1.—, kiszolgálás 6 százalék.

— Vasárnap felavatták a tolnamcgyel vité
zek székházát. Szekszárdról jelentik: Vasár
nap fényes ünnepségek keretében avatták fel 
a tolnamegyei vitézek székházát. A felavatón 
Hellebronth Antal tábornok a kormányzó 
képviseletében jelent meg s az ünnepségen 
löbbszáz vitéz Jelent meg.

— öngyilkosság Debrecenben. Debrecenből 
jelentik : Ozvegy Herzog Jcnőné, a debreceni 
Szent Anna-utca 10. számú házban veronállal 
megmérgezte magát. Mire rátaláltak, halott 
volt. A nyomozás megindult, hogy mi késztette 
az öngyilkosságra.

— Tojásgránátot találtak a Játszó gyerekek. 
A Táborhegy egyik üres lelkén vasárnap dél
után a Játszó gyerekek egy bokor alatt tojás
gránátot találtak. A Járókelők látták meg a 
gyerekeknél a veszedelmes szerszámot, amelyet 
elvettek tőlük. Rendőr bevitte a főkapitány
ságra. Most tüzérségi szakértő vizsgálja.

— Mitől Icai szép a haja? A „Fekclefejü" 
Shampoontól. melynek minden csomagjában 
tükörfénypor van igyen mellékelve.

— Állami gópjármflvezctőképrő (soffőr) tan
folyam nyílik meg leszállított tandíjakkal a m. 
kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet ke
retében szeptember 8-án este H7 órakor, az 
intézet Budapest, Vili., József-körut 6. szám 
alatti helyiségében. Belratái naponta d. e. 9—1

— A régi fájdalom. Majdnem minden em
bernél bizonyos időközökben bekopogtat egy 
kellemetlen vendég: a nátha. Ajánlatos már a 
nieg'.ml.s első jelénél 1—2 Aspirin tablettát be- 
senni, miáltal n betegséget csirájában elnyom
juk. A világhírű A’pirln-tnhletták a Bayer ke- ............................. .................................................
i szítéi eredeti csomagolásban: lapos fém- óra között az igazgatósági irodában, ahol a fel- 
doborban a zöld szulaggnl, minden gyógyszer- vételhez szükséges űrlapok a hivatalos órák 
t rban kaphatók. 'alatt beszerezhetők.

| — Egy vllúgliirU francia repülőgépgyár
beszünteti üzemét. Parisból jelentik: Cou- 
zinet ismert repülőgépgyáros, a világhírű 
Szivárvány nevű repülőgép építője, tegnap 
bejelentette, hogy munkásait elbocsátja és 
üzemét bezárja. A légügyi miniszter szemé
lyesen fogja tanulmányozni, hogy mikép 
lehetne a munkabeszüntetést elhárítani.

— Szovjetpilóták Rómában. Moszkvából 
jelentik: A szovjet légihaderő vezetősége el
határozta, hogy viszonozni fogja az olasz 
légi erők képviselőjének moszkvai látogatá
sát. Ma három szovjetmonoplán, 21 főnyi 
személyzettel Rómába indult. Útközben Ki- 
evben szállnak le, majd Krakón és Becsen 
át folytatják Útjukat Rómába.

— A MFTR „Erzsébet királyné* társashajó 
augusztusi utazásai. 1. Egyheti nyaralás a Du
nán augusztus 21-től 28-ig az Alduna legszebb 
vidékének (Kazán-szoros, Ada-Kaleh, Vaskapu 
stb. és egyes érdekesebb városoknak megtekin
tésével. Összköltség 119,— pengő, amelyben a 
menetdij, a hálóhely, teljes ellátás, borravalók, 
vlzumdij és megtekintési költségek benfoglal- 
tatnak. 2. Filléres hajó Bécsbe és Pozsonyba 
augusztus 15-től 19-ig és augusztus 29-től szep
tember 4-ig. Egységes menetdlj oda-vissza 
12.80 pengő. Bécsbe két rendőrileg láttamozotl 
arckép elégséges. Torlódás elkerülése végeit 
ajánl-tos a jegyeket mielőbb megváltani, akár 
az utazási Irodákban, akár a MFTR Igazgatósá
gánál; Budapest, V., Mária Valérla-utca 11.

— Betörők Jártak Gyöngy Lajos Irodá
ban. Gyöngy Lajos bukméker Andrássy-ut 
45. számú házban levő irodájában vasárnap 
délután betörők jártak. Fölfeszitették a ké
zipénztárt, amelyből 425 pengőt zsákmá
nyoltak. A betörés ügyében a főkapitányság 
megindította a nyomozást.

— Német diákok debreceni gyászünnepe- 
Debrecenből jelentik: A debreceni nyári egye
tem hallgatói között van ötven német birodalmi 
diák. A német diákok kedden délelőtt tiz óra
kor az egyetem udvarán Hindenburg-gyász- 
ünnepélyt rendeznek. Az ünnepélyen az egye
tem hallgatói is résztvesznek.

— Vasárnapi életuntak. Weilner József 25 
esztendős kereskedelmi utazó Dohány-utca 34. 
számú házban lévő lakásán ismeretlen méreg
gel megmérgezte magát. Tettét anyagi okok 
miatt követte el. A mentők a Rókus-kórházba 
szállitották. — Tabula György 31 esztendős 
gyári munkás a Ferenc József-hidról a Dunába 
ugrott, a mentöörség azonban kimentette. A 
mentők a Rókus-kórházba szállitották. Tabula 
régebben állás nélkül van és emiatti elkesere
désében akart igy megválni az élettől. — Biró 
Eszter 22 éves háztartási alkalmazott Pest
erzsébeten rummal mérgezte meg magát. A 
Rókus-kórházba szállitották. — Szabó Emma 
36 éves napszámosasszony az Almásy-tér egyik 
padján lugkövet Ivott. A Rókus-kórházba szál
litották. —Fekete Imréné 34 éves pincérnő a 
Boráros-téren rosszul lett. A Rókus-kórházba 
vitték, ahol megállapították, hogy ismeretlen 
mérget vett be. — A vármegyei mentők Zoller 
János 56 éves nagymarosi gazdálkodót vasár
nap a Rókus-kórházba szállitották. Zoller re
volverével mellbelőtte magát.

— Egy debreceni cserkésztlszt a Bodrogba 
fulladt. Nyíregyházáról jelentik; Szilágyi Mi
hály debreceni cserkésztiszt Bodrogkcreszturon 
a Bodrogban fürdőit. Úszás közben szivgörcsot 
kapott és alámerült. Holttestét napok múlva 
Tokajnál vetette partra a viz.

— A vonat ütközője agyonnyomott egy féke- 
zőt A soroksáriuti rendező-pályaudvaron va
sárnap délelőtt Berták Károly 86 éves fékező, 
tolatás közben két ütköző közé szorult és a 
vasúti kocsik agyonnyomták. A rendőri bi
zottság megállapította, hogy a fékező sajót 
elővigyázatlanságának áldozata. A holttestet, a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállitották.

— Véletlenül lugkőoldatot Ivott egy kis
leány. Erdős Margit kétesztendős leányka szü
leinek Pestszenterzsébet, Vörösmarty-utca 67. 
számú házban lévő lakásán véletlenül lugkőol
datot Ivott. Súlyos állapotban a Szent István- 
kórházba szállitották.

— A Szabadság új számában vitéz Bajcsy 
Zsilinszky Endre „Nincs mit félnünk Olasz
ország és Franciaország kibékülésétől" címen 
ír érdekes vezércikket, Kodolányi János foly
tatja „Hulló Európa, hulló magyarság" című 
cikksorozatát, amelyben Kenéz Béla népesség
politikai tanulmányának megállapításaival vitá
zik, Bállá Antal világpolitikai krónikájában az 
osztrák eseményekről és Hindenburg haláláról 
ír.

Ezüst evOeszkfizOK.
Schwartz,

tálcák, Bchwelzi karórák 
nagy raktára. Veszek zá- 
loítfegyet, aranyat 
Muzeum-k örül 7 és 21

Miért van torlódás 
a Rákóczi-ut 38. sz. alatt

Teherautók és nagy butorszállitó kocsik 
sora vonult végig Budauest utcáin, rajluk a 
mozivászon jónéhány híressége invitálta a 
közönséget: .Segítsen költözködni!" Nincsen
a világnak akkora mozija, ahol annyi néző 
elférne, mint ahány a pesti utcákon figyelt 
ezekre a sztárokra. Ezek a mozivilág nagy 
sztárjai • következőket Jelentették be:

Balogh László, aki 7 éven át bérelte a Párisi 
Nagy Áruházban a kötött-szövött és méteráru 
osztályokat, kénytelen volt ezen nagymérvű 
üzletét megszüntetni és onnan kiköllőzködni. 
Aruraktárál aug. 1-töl az ugyancsak tulajdonát 
képező Tempó Áruházba (Rákóczi-ut 38. sz.) 
vitte és ott árusítja.

Heavüte
I ■■■ R A PI () ■■■■■»
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Holnap

L
' Prajadhipok sziámi király és felesége — 

mint a Kisnapló jelentette — kedden érke
zik Budapestre. A Dunapalotában huszonöt 
szobát foglaltak le a királyi pár és husztagu 
kísérete számára. A nyilvános étteremben 
étkeznek, amikor nem lesznek hivatalos 
vendégek. A benfentesek agy tudják, hogy 
napi büdzséjük: tízezer pengő,

n.
Csöndes szenzációja van az irodalmi ber

keknek. Mostanában jelent meg a könyv
piacon Bertrand Russell Mariage and Mo
rálé című írása. Benedek Marcell fordította, 
a magyar kiadás Házasság és erkölcs cimet 
kapta. Az irodalmi körök oilágnézeti felfo
gásuk szerint vitatkoznak a könyv felett. 
Ez még csak hagyján, a könyv nemcsak 
arra való, hogy olvassák, hanem akik érte
nek hozzá, megkritizálják. Sokkal nagyobb 
bonyodalom is fenyeget azonban. Egyházi 
körökben elítélő hangok hallatszanak a 
könyvvel szemben. Erősen bírálják azt a 
hangot, amellyel a könyv a női erény, a 
nemiség, a szabadszerelem, a pajtásházas
ság, a házasságtörés és a szüléskorlátozás 
problémáját fejtegeti. Olyan erős a vihar, 
hogy a szigorúbb egyházi kritikusok már 
fölvetették a kérdést a könyvvel kapcsolat
ban: hol az ügyészség ti

III.
Nemcsak Magyarországnak és az egykori 

Habsburg-monarchia utódállamainak, ha
nem az egész világnak társadalmi szenzá
ciója volt az a csodálatosan szép és finom 
regény, amely azzal végződött, hogy Al
brecht főherceg feleségül vette Lelbach 
Irént, Rudnay Lajos szófiai követünk elvált 
feleségét. Most azután megint szenzációja 
van a társasági életnek. Rudnay Lajos kö
vet nősül, Vécsey Elvira bárónőt, a hires 
tánemüvésznőt veszi feleségül. Vécsey báró
nő nemrégiben a szófiai operaházban ven
dégszerepelt. A jólértesültek már mint be
fejezett tényről beszélnek a há^sságkötés- 
ről. Azt is tudják, hogy Rudnay Lajos haza
jött Budapestre és elvégezte a házasságkö
téshez szükséges előkészületeket.

!..*■ • JV.
* Harmincöt amerikai festőművész érkezik 
ma Budapestre, az Internatlonal School of 
Árts tagjai. Amerika egyik legtekintélyesebb 
művészi csoportosulása ez a nemzetközi mü- 
vészlskola. Az újvilág legjobb nevű festő
művészei és festőmüvésznőt tömörülnek 
benne. Nem volna igazi amerikai intézmény, 
ha véletlenül nem akadna a növendékek 
között néhány dollármilliomos kisasszony: 
de akad.,, Viszont ök is elismert, kitűnő 
művészek, nem amatőrök, akik szeszélyből 
állnak a festővászon elé. Mrs. Pratt az is
kola Igazgatónője. Ez az amerikai hölgy 
szerető jóbarátja Magyarországnak. Tavaly 
néhány amerikai festővel Magyarországon 
járt és annyira megszerette, hogy most az 
egész iskolát elhozza hozzánk. Nagy szó 
ez, ha tudjuk, hogy az Internatlonal School 
of Arts-nak például Póriéban, vagy akár 
Tuniszban is saját palotája van, ahol a ta
nulmányúton járó növendékek laknak és 
dolgoznak. Mrs. Pratt társasága (lehet-e 
máskéntf) megnézi a Hortobágyot piktor
szemmel és Budapesten egészen speciális 
tanulmányokat fog végezni. Tavaly az 
Operaházban bemutatták Liszt Ferenc M- 
gyár ábrándok cimü pantomimjét. Oláh 
Gusztáv és Fülöp Zoltán tervezték a díszle
teket, a kosztümöket pedig Szunyoghné Tü
dős Klára. Csodálatosan szép színek és for
mák voltak ezek. Eljutott a hírük külföldre 
is. Az Internatlonal School of Árts pro
gramjának legfőbb pontja az, hogy színházi 
díszlettervezést tanulnak majd nálunk az 
amerikai piktorok. Hiába, szépért, jóért, 
igaz művészetért érdemes eljönni Magyar
országra .

V.
Nagy riadalom volt a Margitszigeten: fá

cánvadászattal egybekötött riadalom/ A 
szigeti fácántenyészet telepére rejtélyes utón- 
módon beszabadult egy kutya (köztisztelet
ben álló szigeti vendég, egy arisztokrata 
hölgy kutyája) és mitsem törődve vadászati 
tilalommal, szépen ráhajtott a fácánokra. 
Néhány véres tollfoszlány mutatta pár perc 
múlva a fácánpecsenyézés nyomát. A ku
tyát rövidesen kicbrudalták a telepről és a 
jövőben majd jobban vigyáznak. Egyszer 
volt Budán kutyavásár, a szigeten is csak 
egyszer volt jácánvadászat.

VI.
A Moulin Rouge mindig talál valami ér

dekeset. Nem megy a szomszédba ötletért. 
Az augusztusi remek műsor artistaszámain, 
jazzbandjén és cigány zenekarán kivül érde
kes attrakciót is hoz: Kux ur, a diplomata
hajó potyautasa táncol a parketten,

VII.e _ MMn. »<<*al templomában a vasárnapi IstentiszteletenSzeptember 9-én hölgyek ülnek • volán m ünneplésben részesítették Mrs. St. John-t,
hoz. Dámák autóversenye lett ezen • na- aM Amerlkal ^öszövctségek elnöknőjét. Az Is- 
pon. Budapesten a Ilősök emlékénél startol- tenliszteletet Józan Miklós unitárius püspök 
nak, útirány: Gyöngyös — Eger — Gyön-1 tartotta. Csiky Ferenc lelkész pedig szeníbeszé-
yyöe Budapest,

dől el a sokmilliós 
Karátsonyi-hagyaték sorsa
Kié lesz a vagyon: az özvegyé, 
vagy Karátsonyi Jenő fogadott fiáé

Viharos előzmények 
után holnap, kedden dél
előtt végre letárgyalják 
gróf Karátsonyi Jenő 
óriási hagyatékának ügyét. 
A múlt év októberében 
hall meg még gróf Kará
tsonyi Jenő v. b. t. t., a 
felsőház örökös tagja, a 
máltai lovagrend követe.

Régebbi végrendeleteiben minden alkalommal 
feleségét, született gróf Andrásig Karolina csil
lagkeresztes és palotahölgyet jelölte meg örökö
séül, csupán röviddel halála elölt kelt legutóbbi 
végrendeletében hagyományozta a vagyonát, 

két hónappal halála előtt, fogadott fiára: 
gróf Keglevlch Imrére,

aki, kívánságára, felvette a Karátsonyi nevet. 
Ez a végrendelet teljesen kizárja at öröklétből 
az özvegyet, aki 49 esztendeig volt a gróf 
felesége.

Kt özvegy perrel támadta meg ezt a végren
deletet. Kereaete szerint a gróf, aki 73 éves 
korában halt meg, nemcsak diilmlrlgyrákban 
szenvedett, hanem

aggkori elmegyöngeségben 
is és ilyen állapotban mások befolyására fo
gadta fiává gróf Karátsonyt-Keglevich Imrét, 
változtatta meg a végrendeletét és

néhány nappal halála előtt válópert indított 
felesége ellen.

1933 december 16-ra tűzött ki dr. Malongai 
Béla törvényszéki bíró határnapot a válóper
ben való békéltető tárgyalásra, ezt a tárgyalást 
azonban már nem tarthatták meg, mert

Érdekes fordulat a szép Bakonyiné és az 
amerikai milliomos feltűnő perében 
Sidney Horner Budapestre érkezik és kihallgatását kéri

A pesti társa sóletben 
igen nagy feltűnést kel
tett as a per, amelynek 
egy Ismert pesti azépasz- 
szony: Bakonyi Endre 
banktisztviselő különvál- 
tan édő felesége volt a 
vádlottja. Bakonytné Pá
riában megismerkedett 
Sidney Horner csikágói 
milliomossal, aki

megkérte a feltűnően ssép peetl urtaes- 
szony kezét.

Az amerikai milliomos nagyértékü ékszerekkel 
halmozta el Bakonylnét és többezer dollárt de
ponált részére egy francia pénzintézetben.

A házasságból azonban nem lett semmi, 
Bakonytné visszatért Budapestre, mire Sidney 
Horner a budapesti hatóságoknál

bűnvádi feljelentést tett 
az uriasszony ellen.

Panaszában azt adta elő, hogy Bakonytné

— Amerikai professzorok és diákok ■ 
Magyar Külügyi Társaságban. Hétfőn dél
ben tizenkét órakor a Magyar Külügyi Tár
saság parlamenti helyiségében Gratz Gusz
táv ny. miniszter, amerikai egyetemi taná
rok és főiskolai hallgatók mintegy ötven- 
főnyi csoportja előtt előadást tart. Előadá
sában Magyarország helyzetét ismerteti.

a DIANA táBOKzCSM
ÜvSqfrt-f.'

i— Sakkveraeny Tatatóvároson. Tatatóvá- 
ros fürdőhelyen augusztus 12-én Esterházy 
Ferenc védnöksége alatt Maróczy Géza 
nagymester vezetésével megrendezi külföldi 
csapatok részvételével Magyarország négyes 
csapat villámbajnokságát. A nagy tornára 
kulturvonat indul halvanhatszázalékos me- 
netdijkedvezménnycl. Vasúti jegyek hétfőtől 
szerdáig előjegyezhetők az összes menet
jegyirodákban. A jegy ára oda-vissza 
3 pengő 34 fillér.

— PlébánoMvatás a Domonkosoknál A Thö- 
kölyi-uti Szent Domonkos Egyházközség tem
plomában vasárnap az uj plébános Marton Ber
nét szolgáltatott szentmisét és mondott szent
beszédet. Mise után P. Basalik Bertalan do
monkosrendi provinciális tartományi főnök 
diszgyülés keretében üdvözölt© az. uj plébánost? 
aki az üdvözlést meleg szavakkal köszönte 
meg. Marton Bernátot vasvárról helyezték át 
Budapestre, ahol évekkel ezelőtt mint házfőnök 
tevékenykedett.

— Amerikai unitáriusok ünneplése Budapes
ten. A Budapesti Unitárius Hitközség Bakos- 
utcai templomában a vasárnapi Istentiszteleten

det mondott.

a gróf akkor már halott volt.
Az özvegy grófné ügyvédei a budapesti tör

vényszéknél pert Indítottak, amelyben kérték 
ugy az örökbefogadási szerződés, mint a vég 
rendelet érvénytelenítését. Egyidejűleg kijelen
tették az illetékes budai járásbíróságon, hogy 
megtámadták a gróf utolsó végrendeletét. A 
budai járásbíróság áttette az ügyet

dr. osgyánl Rónay Tibor királyi közjegy
zőhöz, aki holnap, kedd délelőtt 11 órára 

kitűzte a hagyatéki tárgyalást,
ahol szemben fognak egymással állni gróf Ka
rátsonyi Jenő özvegye és fogadott fia: gróf 
K irátsonyi-Keglevich Imre.

Az egész hatalmas vagyont magának köve
teli az özvegy, azzal, hogy a gróf utolsó vég
rendelete érvénytelen. Miből áll ez a több mil
liót érő vagyon? A Krisztina-körutl, csodálato
san szép Kardtsonyf-kastély, amelynek óriási 

telkén kényelmesen fel lehetne építeni 
15—20 bérházat, 

a romániai 3000 katasztrális holdas felszabadí
tott földbirtok, valamint a hitblzományhoz 
tartozó plllsvörösvári, pilisszentimret és soly
mári, többezerholdas földbirtok a nagy va
gyon legfőbb alkotórészei.

Érdekes, hogy a Krisztina-körutl palotát, 
a 3800 négyszögöles telekkel együtt,

• leltár 125 ezer pengőre értékeli, holott 
a Futura kétmillió pengőre becsülte.

Nemcsak az érdekeltek, hanem a jogi körök 
la érdeklődéssel várják a királyi közjegyző 
irodájában holnap tartandó hagyatéki tárgya
lás eredményét.

Jogtalanul vitte magával < bankban deponált 
több ezer dollárt és ékszereket.

A büntetőtörvényszék napokig tartó izgal
mas tárgyalás után

Bakonylnét felmentette a esalás vádja alól 
és megállapította, hogy a neki ajándékozott ér
tékeket jogában volt magával hoznia.

Ezzel azonban nem zárult le a feltűnő per, 
mert az ügyész fellebbezett a felmentő Ítélet 
ellen i így a tábla elé kerül a bűnügy. Mint 
értesülünk, a tábla Dusárdy tanácsa

szeptember 19-re tűzte ki a feljebbvitell 
főtárgyalást.

Sidney Horner a törvényszéki tárgyaláson 
nem Jelent meg, most értesítette ügyvédjét, 
hogy a táblai fötárgyaláson

okvetlenül személyesen megjelenik és kér
ni fogja, hogy részletesei hallgassák ki. 

Sidney Hornernek ez a meglepő elhatározása 
érdekes fordulatot ad a pernek, amelyet igen 
nagy érdeklődéssel várnak.

*— Négy hete folyik már a kispesti vas
munkás sztrájk. A kispesti Hofherr és 
Schrantz-gykr vasesztergályosai és gépmun
kásai hetekkel ezelőtt bérmozgalmat indí
tottak és a gyár vasesztergálosai és gép
munkásai közül százan sztrájka léptek. 
Négy hete tart már a sztrájkmozgalom. A 
napokban egyezkedési tárgyalások indultak, 
amelyek azonban nem vezettek eredményre. 
A Hofherr és Schrantz-gy&r munkásainak 
sztrájktanyáján a kispesti munkásotthonban 
vasárnap is tömegével gyűltek össze a sztráj
koló munkások, hogy érdeklődjenek a bér
mozgalom állásáról. A munkásotthonban 
arról tájékoztatták őket, hogy az egyezségi 
tárgyalások nem vezettek eredményre s igy 
tovább tart a sztrájk.

— As antwerpeni főrabbi Budapesten. Elő
kelő és nagytekintélyű vendége lesz e napok
ban a fővárosi zsidóságnak Rav A. M. Amiéi, 
Antwerpen nagyhírű főrabbija személyében, 
aki augusztus 6-án, hétfőn este 8 órakor az 
Utazók Egyesülete, Jókai ucca 4. szám alatti 
termében „Az egységes hagyományhű zsidóság 
hivatása Palesztinában" címmel fog előadást 
tartani. Előadása iránt nagy érdeklődés mutat
kozik.

— Tengeri hajó szalónja — a Vöröamarty- 
tércn. Néhány nap múlva nyílik meg a Vörös- 
marty-tér 1. számú házban a Norddeutscher 
Lloydnak, a világ egyik első hajózási vállalata* 
nak belvárosi irodái. A helyiség ötletes beren
dezésével azt az illúziót kelti, hogy tengeri 
hajó szalónjában van a látogató. Ugy ez a hi
vatal, mint a vállalat központi Irodája (Baross- 
tér 9.) minden utazási ügyben készséggel ad 
díjmentes felvilágosítást

— Kerékpárszerencsétlenség Csepelen. 
Kuli Pál negyvenéves gyári munkás Csepe
len nz Erzsébet-utcában kerékpárjával egy 
kőrakásnak hajtott. A kerékpár felborult, ő 
pedig fejjel zuhant a kőrakásra. Fején sérült 
rneg súlyosan. A mentők a Szent István-kór- 
házba vitték.

— Napszurást kapott a csillaghegyi stran
don. A csillaghegyi strandon vasárnap dél
előtt napszurást kapott Werner Ármin ke
reskedő harmincéves felesége. A mentők 
beszállították a Ilókus-kórházba, ahol ápolás 
alá vették.

.Hitt" Hkwii

fillér

Kizárólag az l. emeleti 
25 filléres osztályon 

(Lotz-terem)

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ
Még kánikula van, 
de már dolgoznak 

a széncsalók
A pesterzsébeti kapitányságra az utóbbi na

pokban tömegesen érkeztek feljelentések isme
retlen tettesek ellen, akik kocsikkal házról- 
házra Járva

olcsó szenet és fát kínálnak eladásra
és amikor a vásárolt tüzelőanyagot újból le
mérték, meglepődve fedezték fel, hogy az Jóval 
kevesebb, mint amennyinek feltüntették.

Hat, nyolc, tíz métermázsa hiányok mutat- 1 
koztak

és az „olcsó" ts- és szénvásárlók alaposan pó
ruljártak, Jól ráfizettek a vásárolt tüzelő
anyagra.

A rendőrség nagy razziát Indított a saélhá- ' 
mosok kézrekeritésére

és vasárnapra eredményre is vezetett munká
juk, a társaság két tagját sikerült elfogni, a 
szökésben lévő négy embernek pedig a nyomá
ban vannak.

Megállapították, hogy hattagú társaság foglal
kozik szélhámos üzelmekkel. Horváth József 
26 esztendős kocsis és Komád Gyula 26 eszten
dős napszámos a társaság vezérei, nyjjj^a .töb
biek segédszerepet töltenek be mellettük. ~ök 
cszelték ki az egész szélhámosságot és eddig is 

szép pénzt kerestek.
Tulajdonképpeni üzletük azonban csak azután, 
a hidegebb idők beálltával kezdődött volna, de 
szerencsére a rendőrség éberségének, idejében 
lakat alá kerültek.

— Szeged, Miskolc, Tatatőváros, Kiskun
félegyháza mozgalmas élete. A magyar vidék 
egymásután gondoskodik érdekes esemé
nyekről, amelyek az egész ország közönsé
gének figyelmére érdemesek. Szegeden a sza
badtéri játékokkal kapcsolatban augusztus 
negyedikén megnyílt a nagyszabású Tiszai 
Halászati Kiállítás, az Alföldkutató Bizott
ság pedig augusztus 11-én és I2-én nagygyű
lést tart. A Szegedre utazók augusztus 7-ig, 
majd 11-től 16-ig féláru vasúti kedvezményt 
kapnak. A Miskolci Hétre ugyancsak félárou 
lehet utazni az ország bármely városából. 
Tatatóvároson augusztus 12-én Maróczy 
Géza vezetésével külföldi csapatok részvéte
lével négyes csapatok villámbajnokságot 
rendeznek, amelyre kulturvonat indul 6(» 
százalékos kedvezménnyel. A jegy ára oda- 
vissza 3 pengő 34 fillér. A versenyt az Ester- 
házy-szállodában rendezik. Kiskunfélegy
háza szeptember 2-án rendez az ország
zászló avatásával kapcsolatban Kiskun-na
pot, amelyre filléres vonatok indulnak az 
ország minden részéből.

— Lezuhant a traktorról, meghalt. Balaton- 
szabadi határában Takács József 24 éves gaz
dalegény fclkéredzkedett Veszprémi István gé
pész traktorjára. Alig teltek néhány lépést. 
Takács József, aki ittas állapotban volt, le
zuhant a traktorról. Olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a székesfehérvári kórházban 
meghalt. K vizsgálat megindult.

Melegben haja 
elzsirosodikl

Haeználja a

FEKETErEJÜ 
SHAMPOONT 
Haja: üde Illatos lesz!

— Titokzatos gyujtogntó garázdálkodik egy 
pestemegyel községben. Az elmúlt éjszaka két 
gyújtogatást jelentettek a Peslmcgyébcn lévő 
örszcntmlklósi csendörőrsön. Szabó József és 
Gyürgycy András gazdálkodók présházát is
meretlen tettes felgyújtotta, a két épület telje
sen leégett. A közelben kanócot és benzines 
rongydarabokat találtak, amelyből minden kél- 
légei kizáróan .megállapították, hogy gyújto
gatás történt. A cscndőrség nagy eróllyel nyo« 
moz a tettes után,
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Elfujta a szél az uj 
távolugró rekordot 
a Springer-vándordíj másodí r, befejező napján

A BBTE védi továbbra is a patinás dijat

Fölényes magyar győzelem
a triangulár üszővé rseny&n

A Springer-vándordíj az 
idén nem állott túlzó.! 
ba-álságos viszonyban a. 
idő ár.'ts-a;. Az első napon 

<-'7.'.i meleg, a iná 
sodik napon hideg volt < '• 
a viszony. Az eredmények 
t. -mós; • ’ éti lépést In 
tojtak az idővel. A 11 > 
méteres túlfutást n.'lűá'

az erős hátszél miatt mindjárt elhalasztják 
jobb időkre. Nem unnyira a fenyegető világit - 
kord miatt, mint inkább azért, mert a sz-! 
ellen nem lehet — gátat felállítani. I grani 
azonban lelni. Illetve lehetne. Mert az elein 
bizony imponálóan unalmas munkát végeinek 
az urak. Szerencséié starthoz ‘.állanak közben 
a százasok. Közöttük szövetségi engedéllyel 
Gerő Gábor is. Hogy miért kellett e külön en
gedély, mert nem volt nev.-zver vagy mert ki
lépett az MTK-ból befejez II tény, az nem de- 
riill ki. Korai nzonb; n íróm (már t. i. a 
százasok láttán) mert bizony előbb befejezik n 
magasugrást. Ez. kerek 45 percig tart. Csodá
latosan jő Idegzete van a közönségnek es ren
dezőségnek egyaránt. Már csak KésmdrAy és
Sólyom harcol a cm-cs magassággal —
hiúba. Végül is idegtépő lassúság után Sólyom 
Ki.AC 178 cm-rcl megnyeri az elsőséget. A ver
seny eredménve: 1. Sólyom és Késmárki 181 
r:n holtverseny, a X helye.: négyen végeznek 
holtversenyben.

A százas jóval izgalmas: bb. Az első clofu- 
tambnn Pn/rs 10.8 mp., a másodikban Kovács 
100.6 mp alatt fut. Azután a 400 méteren üt- 
kí znek meg az előfutamok hősei. 20 induló 
von! És öt előfutam. Csiros kis Imre. Az elő
futamok során Sznbó BBTE 53.2 mp. és Borsi 
53 8 mp.-cel futja a legjobb iöől. De ki hinné? 
T-Avol ugrás következik és vele jön az izgalom 
is Knltai és Megyeri párharca feszültséggel 
1 IU meg a tribünt. Kottái 730-cs ugrását már
mér győzelemnek könyvelik el. nmikor Me- 
nyeri 741 -es ugrással alaposan belezavar a szá
mításba. Koltni irtó dühre gerjed és

758 cm-rcl orazámm rekordot ugrana, ha
— nem lenne szél.

Kár a rekordért. Deht. ami Késik, nem mu-, 
lik. Végeredmény: 1. I? Hal lil»tf 758 cin. 2. 
Megy eri PEAC 741 cm. X So nló TTC 608 cm. 
• -A* 100 m-es síkfutás döntőjében Sir nélkül 
is jő mezőny indul Minach, Kovács. Gyenes, 
Pnlzs és Kozák. Paizs kiugrik, tehát ismét 
startolnak. Csak a 6. start sikerül, ebben azon

ban Paizs már nem szerepel Kiállították, i 
Eredmény: 1. Kovács BBTE 10.5 mp. X Gye
in* MTK 10.6 mp. X Minach BBTE 10.8 mp. 
Remek idők, széllel súlyosbítva.

A 400 m-es középfutamok lebonyolítása után 
az 1500 méteren indul el 11 futó. Ignátz és 
Szabó versenyéne kindul, de az utolsó körben 
szokatlan jelenet köszönt be. A vezető Szabó 
hirtelen leáll, bevárja, hogy a többiek meg
előzzék, azután végül a finisben tiz méterrel 
győz. Eredmény: 1. Szabó MAC 4 p 10.8 mp. 
2. Igrótz BBTE 4 p 12 mp. X Sárvári UTE 
4 p 12.4 mp.

A sulydobás is népes mezőnyt gyűjt a dobó
körhöz. Darányi távolléiében 1. Horváth MAC 
14 m 61 cm. 2. Csányl TFSC 14 m 12 cm. 3. 
Bcrencsl MAC 13 m 58 cm.

A 400 méteresek startját nagy zsongás előzi 
meg. Vájjon érdemes-e drukkolni? Az erős szél 
eleve kizár minden meglepetést az eredmény 
idejében. Indul: Vadas, Dttha, Borsi és Kalmár. 
Borsi mindjárt beleerősit, az egyenesbe négy 
méter előnnyel fordul és ezt meg is tartja. 
Eredmény: 1. Bnrsl BBTE 52.3 mp. X Vadas 
ARAK 52.5 mp. 3. Doha MAC 52.6 mp. Jó 
gyenge idők.

A diszkoszvetés isméi lanyhulást hoz. Józsa 
44.31-es első dobása élénkíti csak a versenyt. 
A legtöbb dobó a szél ellen nehezen boldogul. 
Eredmény: 1. Dor.ogán MAC 47 m 01 cm. 2. 
Józsii PEAC 44 m 31 cm. X Bertalan BBTE 
44 ni 09 cm.

Utolsóelőtti számként végre lefújták a 110 
méteres gátfutást. Erős küzdelem alakul ki 
Kovács és Jávor között.

Eredmény: 1. Kovács BBTE 15.3 mp. X
Borosa KEAC 16.1 mp. 3. Kertész FTC 

17.0 mp.
Jávor ideje versenyen kívül 15.4 mp.

A BBTE már erősen vezet a pontversenyben 
a WAC előtt. Pedig az olimpiai staféta még 
csak ezután jön. A BBTE a 400-j-200-|-20(H-80() 
méteres távot a következő csapattal futja: 
Borsi, Kovács, Minach, Ignátz, majd, hogy hiba 
ne legyen, inég Szabó, Sir, Paizs, Margó össze
állítású kvartettet is útnak indítja. Ezt a „házi
versenyt" kedvesen holtversenyben végzik.

Eredmény: 1. BBTE A) és B) csapata 3 p
41 mp. 3. UTE 3 p 4X2 mp.

Ezzel tehát a Springer vándordíj újból a BBTE 
birtokában marad, mert

a pontversenyt a BBTE nyeri 45 7/s» ponttal 
a WAC 32 ’/u pontja és az MTK 8 pontja előtt.

A magyar-olaszjugoszláv 
hármas nemzetközi úszó- 
verseny második napján 
1500 néző jelenlétében 
kezdték meg a versenye
ket, meglehetősen későn 
és hűvös időben, a vil
lanyfényben úszó Csá
szár-uszodában. A mű-
nr-;'r' még a hirdetett 

bonyolították le, amit hosz- 
gramofonzenével felhígítva.

Nyolc óra után bejelentették, hogy az 1500 
méteres úszást, az olaszok kérésére, első szám
ként fogják lebonyolítani. Ezután kihirdetik a 
műugrás eredményét, amelyben győz

Cozzi (olasz) 120.40, X Hódy (magyar) 
117.39, 3. Zlcherl (jug.) 114.81, 4. HIdvégy

(magyar), 5. Dldiaal (olasz).

versenykezdet előtt 
szu pauza követett,

A verseny befejeztével a pontverseny állása: 
Magyarország 30, Olaszország 18, Jugoszlávia 
7 pont.

Ezután nagy izgalommal figyeli mindenki az 
1500 méteres nemzetközi gyorsuszás valóban 
érdekes startját. Előre ugyan nem lehetett 
tudni, tehát annál nagyobb volt a meglepetés, 
amikor

a 17 éves tatabányai Pyber Endre majdnem 
a célig méltó ellenfele volt a világhírű Cos- 

tolinak.
Gyenge kezdés után elsőnek Costoll fordul szá
zon, majd Angyal 200-on, azután a Pyber-fiu 
fölzárkózik a nagy olasz mellé, úgyhogy 500-on 
még vezet is. Egyetlen baja még, hogy a fordu
lókat nem veszi jól. A finist nem bírja úgy, 
mint az olasz „nagyágyú** s bár lemarad, ver
senye mégis hosszú ideig emlékezetes marad. 
Az eredmény:

1. Costoll (olasz) 21 p 19.8 mp, 2. Pyber 
21 p 23.4 mp, 3. Angyal 21 p 50.8 mp,

4. Perentln (olasz) 21 p 52 mp, 5. Bibién 
(jugo).

A pontverseny állása: Magyarország 35, 
Olaszország 21, Jugoszlávia 7 pont.

Az 1500-as ulán jelentéktelen fiuszám követ
kezik, majd sor kerül az 1931. évi 100 méteres 
ifjúsági hölgy hátuszásra.

Bajnok lesz Fenyő Anna III. kér. FC 1 p
37.2 mp, 2. Lapos Klári FTC 1 p 44.4 mp,

3. Pcrényl NSC 1 p 52 mp.
E számmal kapcsolatban rendezték meg az 

osztrák-magyar hölgyuszásra való tekintettel a 
szükséges próbaversenyt, amelyet Tóth Magda 
BSE nyert 1 p 33.8 mp idővel, 2. Tóth Maca 
MUE 1 p 34 mp.

100 méteres Ifjúsági bajnokság.
Bajnok: Maróthy (Szeged) 1 p 05.6 mp, 

2. Ringelhahn (Eger) 1 p 06.8 mp, 3. Törők 
(BSE) 1 p 08.6 mp.

200 méteres nemzetek közötti mellúszás.
Pompás verseny. 1. Mezei 3 p 02 mp, 2. Iliid 

3 p 02.1 mp, 3. Bertetti 3 p 02.4 mp, 4. Pavli- 
esek (olasz) 3 p 04 mp.

200 MÉTERES IFJÚSÁGI HÖLGY- 
GYORSUSZOBAJNOKSÁG:

Bajnok -.Hazai Vera MUE 3 p 18 mp, 2. Ács 
Ilona III. Kér. FC 3 p 21 mp, 3. Polgár Eta 
UTE 3 p 25 mp.

4X200 MÉTERES NEMZETEK KÖZÖTTI 
STAFÉTAVERSENY

Magyarország a következő csapattal veszi fel 
a küzdelmet: Szabados, Lengyel, Székely, Csik. 
Velük szemben az olaszok: Costa, Gtunta, Cos-, 
tfoli, Signori összeállítású stafétája indul. Á 
versenyt — kellemetlen meglepetés — Olaszor
szág nyeri 9 p és 40.2 mp-vel. 2. Magyarország 
9 p 40.2 mp. A versenyt benyulással veszítettük 
el.

A pontverseny állása ezek után: Magyarort 
szág 49, Olaszország 37 és Jugoszlávia 11 ponti

Újból Bácsalmási Péter a dekatlonbajnok

A Hírfán® üwíimös győzelmi
Oaránya Kassán

HUNGÁRIA KASSAI VEGYESCSAPAT
9:5 (3:0).

Kn.*sa, augusztus 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen

tése.) A Hungária u furcsa eredmény ellenére 
nagi fölényben volt n kawl vcgycACsapattnl 
szemben. A második félidő közepén 9:2-re ve

zettek. amikor hatalmas zápor kerekedett. A 
Hungária játékosai annyira kímélték magukat 
a csúszós pályán, hogy a kassal csapat egymás
után három gólt ért cl.

A Hungária góljaiból Cseh 1I„ Tural és 
Sznbó Hl. keltőt kettőt, Kardos, Egri és Dudás 
cgyct-cgyet lőtt.

A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap dél
után a BBTE Széli Kálmán-téri soprttelepén 
fejezte be az országos dekatlon bajnoki ver
seny második részét és ugyanekkor tartották 
az országos ifjúsági pentatlon bajnoki ver
senyt is, amelyet a nagyképességü szegedi 
Ketter Ferenc KEAC nyert országos rekord
dal.

A dekntlon-bujnokságot Bácsalmást Péter 
BEAC nyerte

a budafoki Lénert előtt. Részletes eredmé
nyek:

Országos dckallon-bajnok: Bócsalmási Pé
ter BEAC 6915.375 ponttal (100 m. 12.1 mp., 
távolugrás 649 cm., sulydobás 10.25 m., ma
gasugrás 175 cm., 400 m. 54.3 mp., 110 in.

gát 18 mp., diszkoszvetés 40.78 m., rúdugrás 
350 cm., gerelyvetés 52.15 m., 1500 m. 5 p< 
24.4 mip.). 2. Lénert Budafoki IK 6395.64 pont, 
pestvidéki kér. rek. 3. Boda Debreceni EAG 
5953.61 pont. 4. Krupa MTK 5788.645 pont. 6. 
Jambrics Székesfehérvári ARAK 5758.965 
pont. 6. Szőke Szegedi TK 5742.945 pont, 
deli kér. rek. 7. Szakály Szegedi TK 5543.675 
pont, déli kér. rek.

Országos ifjúsági pentatlon bajnok; Ketter 
Ferenc (szegedi KEAC) 3312.245 pont, országos 
és déli kerü. rek., távolugrás 646 cm, gerely
vetés 45.79 m, 200 m. 24.7 mp. diszkoszvetés 
40 m, 1500 in, 5 p. 12 mp.

Második Horváth (Pécsi AC) 2737.655 pont, 
délnyugati kor. rek., 3. Veröczy (BEAC) 2665.02 
pont, 4. Csányi (BEAC) 2453.805 pont, 5. Kochen 
(MAC) 2169.645 pont.

Rekordközönség elölt 7:2-re győzött
Orosházán a proíiválogatott

Orosháza, augusztus 5.
Orosházán még nem látott nagyszámú kö

zönség több, mint 2000 néző gyűlt egybe a gyo
párokul! sporttelepen, hogy a budapesti válo
gatott csapat játékai végignézze. A közönség 
soraiban jelen volt dr. Fáy István, az uj békés
megyei főispán is.

A nagy érdeklődéssel várt mérkőzés bizonyos 
tekintetben

csalódást kellett.
A budapesti csapni a mezőnyben nem mulatta 
art, nnal tőle várlak, bár a gólokban kifeje- 
z re jutott a két csapat közötti erőviszony. 
i< ónban a mezőnyben a csabai alosztály jól 
összeállított válogatott csapata egészen egyen
rangú ellenfél volt.

Az első gól a 8. percben cselt, Székely ügyes 
te trzellel szabadra játszotta árnyát és a labdát 
közvetlen házéiról gurította a hálóba. Egy perc 
múlva n közönség lelkes biztatása és ünneplése 
n ellett Mcrsán egyenlített. 1:1. A hosszú 
c tyenlö mezőnyjáték ulán, a 36. percben Toldi 
éles lövéssel szerezte a második gólt. 2:2, a 39. 
percben Nagy kaput hibájából esett a harmadik 
yl. Mikes és u hazai csapat kapusa: l.ucó kö
zösen kaparták ii hálóba a labdát. 3:1.

A második félidő második percében Székely 
tótéiról lőtt gólt. 4./. a 10. p-.rbeu Toldi la
pot lövése jelentette nz ötödik gólt. 5:1. A 24. 
percben Csüllög lőtte a Csabai alosztály md- 
sndik gólját. Mos" következett a mérkőzés leg- 
«’cbb része, az iram erősödött, a 30. percben 
Mikes beadását Székely belőtte 6.1, az utolsó

előtti percben Bán szerezte váratlan lövésével 
a budapestiek hetedik gólját. 7:2.

A budapesti csapatból játékukkal kiemelked
tek: Toldi, Lázár, Somlai és Mikes.

A magyar—olasz atlétikai mérkőzés. Az idei 
atlétikai évad legnagyobb eseménye az olasz— 
magyar atlétikai mérkőzés. A MASZ már régen 
megkezdte a minden tekintetben nagyszabású
nak ígérkező mérkőzés előkészít sét. Á mérkő
zésnek revánsjellcge is van és a küzdelem ki
menetelét nag yérdeklődéasel várja a nemzet
közi sporllársadalom. Az olasz—magyar mérkő
zésnek lesznek igen különleges és csak ritkán 
élvezhető küzdelmei. Előreláthatólag vala
mennyinél izgalmasabb és érdekesebb lesz 
Szabó Miklósnak találkozása a világhíres olasz 
kőzéptávfutóval, Beccalival. A versenyre jegyek 
már kaphatók az elővételi helyeken. Az egyéb- 
k ni is olcsó helyárak elővételben lényegesen 
mérsékeltek.

Újból máftodosrtályu versenyző volt a leg
jobb az országúton. A BESzKÁRT vasárnap dél
előtt a bécsi országúton országos kerékpáros
vei senyl rendezett, amelyben körülbelül kétszáz 
kerékpáros vett részt. Legnagyobb meglepe
tésre a nap legjobb idejét a II. osztályú Éles 
PSE érte el, akt ügyesen kihasználta az erős I 
hátszél támogatását és így az órakilomélerát- 
Inga 35 km lett. Ar I. osztályunk 140 km-es 
versenyében Németh Károly BSE győzőit 4 
óru lő p. 01 mp. 2. Ritz PSE rajta. 3. Bacsilla 
MOVE Szent István,

Kis hirek a nagy Dunáról
A „Budapesti Csónakházak és Evezősök 

Egyesülete** folyó év augusztus 12-én vasár
nap délután 3 órai kezdettel a Római-parton 
kétezemiéteres versenyt rendez amatőrök ré
szére. Start a Tungsram-iveek-end-tclepnél, 
cél a Fo/t-csónakháznál. A versenybizottság 
elnökei: dr. Gidró László, Gaupp József és Bo
dor István. A verseny iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg és már most nagyon sokan 
benevezlek. Nevezni lehet Gaupp, Fojt és 
Weüer-csónakházakban

♦

Egyes lapok érthetetlen okokból rettenetes 
kirohanásokat intéznek az evezősök hatalmas 
tábora ellen. Néhány szórványos „hallott" 
esetet kiragadnak, nagyító alá tesznek, és 
azután általános, zajos riadót fújnak az er
kölcs szent nevében. Ezekre a cikkekre annyit 
súlaszolunk, hogy az ilyen írások csak azok
nak a tollából kerülhetnek napvilágra, akik 
még egy napot sem töltöttek el a dunaparti 
sportolók mintaszerűen fegyelmezett birodal
mában. Tehát több objektivitást és több hely
színi riportot kérünk.

♦

Az elmúlt héten négy napig ragyogó telihold 
ezüstöztc be a Dunát. A klub ős vadevezősök 
egész kis flottillái úsztak fel esténként a mo
nostori sziget felé. Még éjfél felé is hemzse
gett a Duna nz éneklő, nevető, Jókedvű csóna- 
kázók tömegétől.

♦

Az evezős társadalom minden tagját éa ba
rátját felkérjük, hogy közérdekű óhaját vagy 
panaszát kiküldöttünkkel, Brasch Lászlóval 
jfodor-caónakháa, Római-part) közöljék, hogy

mi minden jogosult kívánságért az összesség 
nevében sikraszállhassunk.

♦
Az augusztus 19-iki evezős-virágkorzóra már 

számos jelentkezés történt. A nézőknek fe
lejthetetlenül színpompás hitványban lesz ré
szük. Béel.

■ __ - ii . .... .

Csilla,Kúra és saiak- 
pályaverseny 

a Miskolci Héten
A Miskolci Atléta Kör a Miskolci Hét alkal

mából nagyszabású csillagturát rendezett, ame
lyen a zország minden részéből igen sok autó 
és motorkerékpár vett részt. A gépjárművek 
vasárnap délben érkeztek a Korona-szálló előtti 
célhoz.

Délután a népkerti sporlelcpen 400 főnyi 
közönség előtt nemzetközi motorkerékpáros 
salakpályuverseny volt. A közönség nagy ér
deklődéssel szemlélte a Miskolcon teljesen új
szerű versenyt, amely igen látványos és igen 
sok bukással tarkított volt. A bukások vala
mennyié szerencsés kimenetelű volt. Ered
mények:

250 kcm.-es osztály, 5 kör, 200 m.: 1 Kiss 
László FTC (Puch). 350 kcm.-es osztály, 5. 
kör, 2000 m.: 1. Schuszter Vilmos FTC (Ve* 
locetle) 12 pont. 500 kcm.-es osztályban: 1« 
Schuszter Vilmos FTC (Vclocctle) 13 pont.

Oldalkocsis motorkerékpárok osztályában: 1« 
Pato Gyula KMAC (Rudge) 2 p. 09.6 mp. —• 
Miskolc város bajnokságában hengerűrtarta
lomra való tekintet nélkül győztes Zamecsnlk 
Tivadar KMAC (Rudge) 2 p. 10.2 mp. 2. Kiss 
FTC (Puch) 2 p. 13.3 mp. 3. Schuszter Vilmos 
FTC jYalotette} 2 p. 134 mp. (Bu-Ko),
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A magyar tennsszcsapat kiverte 

a norvégeket a Davis Cup 
mérkőzések küzdelmeiből

Magyarország—Norvégia 3i2

Kedden dönt az amatőrfutballszövetség Intézőbizottsága t

Ujrajátsszák-e a Hétfői Napló
vándordijdöntőit ?

is fel kellene cserélni a kétségtelen elegánsabb, 
de kevésbé célszerű és sportszerű vasalt fehér 
nadrágot a röviddel.

As első szett gémalakulása a következő volt: 
1:0,

1.0,
7:6,

1:1.

2:0,

2:1, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3, 5:3 6:3.
A második szett:

Kellemetlen, viharszerii 
széliben kezdték meg a 
Magyarország—N orvégia 

Davis Cup mérkőzés har
madik napjának program
ját. Félnégy órára, a mér
kőzés kezdeti terminusá
ra, közel ezerfőnyi közön
ség gyűlt össze a margit
szigeti diszpályán.

As első két nap játékállását Gabrovltz 
3:2-re javította, Straub viszont vereséget 
szenvedett, úgyhogy végül Magyarország 
3:2-es győzelmével biztosította a maga ré

szére a továbbjutást.
Legközelebbi ellenfelünk a spanyol-jugoszláv 
mérkőzés győztese lesz, látva fiataljaink javu
lását, minden reményünk megvan arra, hogy 
ezen az akadályon is sikeresen túljutunk. A be
fejező nap részletei a kővetkezők;

Gabrovltz—Smlth 6:3, 7:5, 6:4.
'Az első meccset Gabrovitz játszotta Smith ellen. 
A fiatal, huszonkétéves norvég szívós ellenfele 
volt a magyar tenniszsport reménységének s né
hány tetszetős momentumával tapsra ragadta a 
közönséget. Különösen váratlan fürge beugrá
saival elérhetetlennek hitt labdákat is meg tu
dott menteni a maga javára. Gabrovitz viszont 
nyugodt taktikával, technikai Iskolázottsága 
fölényének tudatában csak arra törekedett, hogy 
győzelmét és egyben a magyar csapat tovább
jutását biztosítsa, de hlperteljesitményt már az 
időjárás irreális szerepe miatt sem várhattunk 
tőle. A kis norvég a szokástól eltérő merész 
újítást is bemutatott, amennyiben rövid nad
rágban játszott. Lasanként a mi krekkjeinknek

=

a harmadik szett:
2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 5:2, 5:3, 5:4, 6:4.1:1,

szünetben a fagyialtosok és a hilsitőitalt
1:0,

A _ „„______ _____ _________
kínálók nein nagy forgalmat bonyolítottak le.

— Jégrakétát tessék... — hangzott a kíná
lat.

— Repüljön vele a világűrbe, — szólt a di
dergő „vásárló".

A második meccs kezdetére még komorabb 
felhők verődtek össze s a szél ősziesen csípőssé 
vált. Csak a játék végső periódusában sütött ki 
a nap — a magyar Davis Cup győzelemre.

Haanes—Straub 6:2, 6:3, 6:2.
Haanes gyilkoserejü forhendjeivel egy pilla
natig sem kétséges fölényben lépte le Straubot 
háromszettes küzdelemben. Straubot minden 
dicséret megilleti nagy igyekezetéért, de képes
ségei a norvégéi alatt maradnak s igy nem kell, 
hogy lelkifurdalásai legyenek a nem érdemet- 
len veresége miatt. Továbbjutásunkra már 
sem volt kihatással.

Aa egyes szettek gémalakulása:
2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 5:2, 6:2.

A második szett:
1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 4:3, 5:3, 6:3.

A harmadik szett:
2:0, 3:0, 3:1, 4:1, 5:1, 5:2, 6:2.

Alig néhány hete annak, hogy a közönség 
nagy érdeklődése mellett lejátszották a Hétfői 
Napló vándordíj-mérkőzéseit, amelynek külö
nösen a döntője iránt nyilvánult meg a futball- 
közönség figyelme. Érdekes, hogy a két döntő
mérkőzés négy résztvevője közül három csapat 
újpesti. Mint ismeretes, a Hétfői Napló szer
kesztőségének 1500 pengő értékű művészi 
vándordíját először a Rákospalotai Atlétikai 
Club nyerte meg, még pedig pompás küzdelem 
után. A RÁC bravúrosan verekedett és meg
érdemelten szerezte meg vándordíjunk első 
védelmét.

Annál nagyobb meglepetést keltett, hogy 
as amatőr futballszövetség Intézőbizottsága 
jullus 31-én tartott ülésén megsemmisítette 
a döntő mérkőzést és a győztes csapatnak 
a vesztesnek maradt UVÁSC-ot nyilvání

totta még pedig gólarány nélkül.
A meglepő határozat magyarázata az, hogy 
a RÁC játékjoga a meccs napján fel volt füg
gesztve, mert az egyesület a szövetséggel szem
ben tagdijhátralékban volt. A RAC-ot fájdalma
san érintette a gyepen szerzett dicsőség meg
semmisítése, annál is inkább, mert legjobb tu
domása szerint a játékjog-felfüggesztés csak a

bajnoki mérkőzésekre vonatkozott. Hir ssorint 
a RÁC nem nyugszik bele ebbe a döntésbe és 
a szövetségi fórumok utján akciót indít az őt 
sújtó határozat anullálására. Értesülésünk sze
rint a határozat ebben a formájában semmi
esetre sem marad meg, mert az alszövetség 
elnökségének az a felfogása, hogy

vándordíjmérkőzések győzelmét nem 
más csapat javára átírni, hanem azt 

kell játszani.
Szabálytalanságot fedezett fel az 

bizottság a B Magyarság és a Valéria 
zött lejátszott mérkőzés körül is, mert 
sen kiderült, hogy ezen a meccsen két 
helyett másokat játszatott az egyesület. Az ered
ményhez azonban nem nyúlt a bizottság, csu
pán az egyesület intézőit büntette meg. A Hétfői 
Napló vándordíj-mérkőzésének döntői egyéb
ként az intézőbizottság keddi ülésének napi
rendjén is szerepelnek. Ezen az ülésen dől el, 
vájjon érvényben marad-e a bizottság határo
zata, vagy az elnökség intencióinak megfelelően 
ujrajátsszák-e a Hétfői Napló vándordíj-mérkő
zéseinek döntőjét.

khet 
ojra

intéző- 
SC kő- 
nz ülé- 
játékos

ugy- HENRY DESGRANGE Sjldeü«n“
.Szívesen látjuk a magyar kerékpárosokat a „Tour*-on„

0:1,

1:0,

Kelemen Kornél,
a* Országos Testnevelés! Tanács elnöke 
feltűnést keltő nyilatkozatban a 
futball alkotmányos élete mel
lett foglal állást, de súlyosan 
elitéli a szertelen túrázásokat

A magyar tömegsportok királyának, a lab
darúgásnak eresztékeit az utóbbi időkben 
alaposan kikezdték a kósza szelek. Egy-egy kül
földi balsiker, egy-egy vesztett csata után ha
bozás nélkül, majdnem azt mondhatnók: gon
dolkozót nélkül a labdarugó szövetség feje, 
felett pattintgatták a mérgesen karikázó ostort, 
mintha minden csalódásért csakis a szövetség 
szervei lettek volna felelősek. Nem kétséges, 
hogy a divatos bűnbak-keresés társasjátékának 
„Fekete Péterje" az előkelő hallgatásba bur- 
kolódzó MLSz lett. Ez az előkelő hallgatás, ha 
egyébre nem is, arra mindenesetre serkentően 
hatott, hogy egyesek titkos falragaszok, vagy 
egyenesen nyílt levelek alakjában igyekezze
nek a magyar sportélet legmagasabb fórumá
nak, az Országos Testnevelési Tanácsnak be
avatkozását sürgetni. Hogy az inditóokok meny
nyiben voltak önösek és mennyiben altruisták 
és mennyi volt bennük az önzetlen ügyszere
tet a futball fejlődése iránt, az ebben a pilla
natban teljesen mellékes kérdés. A tény az, 
hogy egy akut futball-válság véres kardját hor
dozták meg a sportközélet fórumain és 
hangosabban követeltek halaszthatatlan 
rást.

Szinte önmagát adminisztráló kérdés 
ezek után annak

erjyrc 
eljá-

volt 
a kibogozása, hogy az 

expressz-beavatkozások követelésével szemben 
mi az álláspontja az Országos Testnevelési Ta
nácsnak. A labdarúgás uj szezón előtt áll, az 
MLSz reformok keretében egy grandiózus kí
sérlet boszorkánykonyhájává lépett elő, tehát 
a zavartalan munka szempontjából nem mind
egy, hogy magacsinálta feladatait milyen lég
körben végezheti el. Kell-e tartania hatósági 
beavatkozásoktól, vagy zavartalanul épithet-e 
az alkotmányos autonómiájának sok vihart lá
tott alapköveire)

Ezt a nagyon is lényegbevágó kérdést sike
rült tisztáznia a Hétfői Naplónak, amikor szó
lásra bírta az OTT elnökét.

Kelemen Kornélt, 
akinek súlyos szavai bizonyára eseményszerűen 
lepik meg a futballtábor mindkét oldalát.

— Igaz — mondotta Kelemen Kornél 
— hogy uton-utfélen hallom a szorgalma
zást, amelyek az OTT beavatkozását sür
getik. Ezeknek azonban közös ismérvük, 
hogy konkrét tárgyi panaszokat éspedig

olyan panaszokat, amelyek a beavat
kozásra okot adnának, nem tartalmas

nak.
Illetőleg, hogy még pontosabban jellemez
zem a helyzetet, amint kérem, hogy a pa
naszokat konkretizálják, akkor a vége min
dig az, hogy a panaszkodók elhallgatnak.

— Kijelentem, hogy a labdarúgás figyelt 
tekintve, hivatalból való beavatkosásra 

okot nem látok.
'A labdarugó szövetségnek megvan a maga 
autonóm felépítménye. Van elnöksége, van 
tanácsa, van közgyűlése, mindaddig tehát, 
amíg ezek az intézményes szervek életben 
vannak,

az érdekelt egyesfileteknek panaszaikat, 
L kifogásaikat ezeken as alkotmányos fó-

rumokon és utakon kell érvényesíteniük.
A bajok orvoslására vonatkozó kérelmeket 
tehát nem hozzám kell intézni, hanem a 
szövetséghez.

— Az a nézetem, hogy a labdarugóproblé
mákat alkotmányos utón, a szövetségben 
kell dűlőre vinni. A különféle felfogások
nak a csatát ott kell megvívni.

Az Országos Testnevelési Tanács csak 
akkor hajlandó a kérdésekbe avatkozni, 
ha azt látja, hogy a reformok alkotmá
nyos érvényesülését egyesek alkotmány 

ellenesen megakadályozzák.
Ezek szerint tehát — tesszük fel 

kérdést _ ” " ' ’
tartja Méltóságod aggodalmat keltőnek)

— En egyáltalában nem látom — feleli 
élénken Kelemen Kornél — a futball hely
zetét kétségbeejtőnek. Abból, hogy időnként 
vannak mélypontok, nem lehet még a ve
zetőséggel szemben sem hátrányos követ
keztetéseket levonni.

Ez tehát teljesen abszoluelőt jelent 
a mai vonalvezetés számára)

formában nem mondom.

a
a futball mai helyzetét nem

Pálra, aug. 5.
(A Hétfőt Napló párisi szerkesztőségétől.) 

„Az 1934-es Tour meghalt, éljen az 1935-ös 
Tour!"... ennek az alapigazságnak jegyében 
indult meg már vasárnap este, a dicsőséges 
megérkezés pillanataiban, az 1935-ös „Tour"- 
ra való lázas előkészület. Támadva, vagy védve 
az eddigi formulát, máris a jövöévi csapatok 
összeállításáról tárgyalnak s a beavatottak 
tudni vélik, hogy több, híres sztár máris alá
írta 1935-ös szerződését.

A máig is tartó sajtófogadtatások és ünnep
lések százfelé szaggató összevisszaságában csu
pán néhány percig tudtam a Tour de Francé 
ma már őszhajú, de világhírű „atyjával"

Henri Deegrange-zsal 
beszélni.

Bizony elmúltak' azok a hajdani, heroikus 
idők — kezdi a ma is sportoló; oldby újság
király — amikor a Tour parányi karavánját 
záptojással és gúnyos hahotával fogadták az 
egyes francia falvakban. Ma a Tour nemzeti 
esemény, hogy ne mondjam, nemzeti ünnep és 
városok versengenek azért, hogy rajtuk is ke
resztülhaladjon minden esztendei vándorlá
sunk.

— Jövő esztendei tervei)
— Azt hiszem 1934 tanulságai alapján, né

hány egészen jelentékeny Változást viszünk 
keresztül. Valószínűleg az eddigi öt helyett, 
csak három, de a tizenkét versenyzőből álló; 
nemzeti csapatunk lesz, és pedig egy olasz, 
egy belga és egy francia. A többi, akár világ- 
klasszisú kerékpáros „az individuel"-ek cso
portjába kerül.

— Nem gondol-e magyar biciklisták meghí
vására)

— Azt hiszem, két évvel ezelőtti beszélgeté
sünkkor már megmondtam, hogy mi csak 
olyan versenyzőket hívunk meg, akiknek hire

már hozzánk is eljutott. A magyarokról ed
dig, sajnos, keveset tudunk, de a Tour de 
Francé érdekességének emelése érdekében is 
csak

örülnék annak, ha akár már jövőre, egy
két magyar kerékpáros Is résztvenne ötezer 

kilométeres ütunkon.
Ahhoz, hogy nevezésüket elfogadjuk, előbb 
természetesen tisztában keii lennünk képessé
geikkel és ezért elengedhetetlen, hogy az 
esetleges jelöltek már a jövő kora tavasszal 
résztvegyenek néhány franciaországi, ország
úti versenyen.

— A horribilis költségek, Monsieur Des- 
grange, a...

— Tudom, de ennek ellenére talán akadna 
magyar sportfórum, vagy esetleg kereskedelmi 
érdekeltség, amely megérezné, mily hallatlan 
propagandát jelentene a magyar biciklisport 
és kerékpárkereskedelem számára, néhány ma
gyar versenyző részvétele a Tour de France- 
ou. Ami a kijelölésüket illeti.

talán az ön lapja, mely oly Intenzív ér
deklődést mutat a sportok Iránt, karol
hatná fel ezt a gondolatot és rendezhetné 

a selejtező versenyeket
Ezeknek néhány győztesét küldenék azután ki 
franciaországi, nagyobb versenyekre. A L’Auto 
és a Tour rendezősége tőle telhetőén mindent 
hajlandó megtenni az öllet keresztülvitele és 
sikere érdekében és nem látom be, hogy a? 
egyéb sportokban oly kiváló Magyarország 
miért ép a kerékpárversenyek terén maradna 
el a többi európai állam mögött.

A magyar illetékes körökön és persze • 
versenyzőkön, a sor valóra váltani Henri 
Desgrange érdekes ötletét

K. L.

— Ezt ilyen 
Mert például

a túlzott és a 
rázások ellen

A Balaton átuszóversenyt a MUE ezévben 
augusztus 11-én, szombaton délelőtt 10 órakor 
rendezi meg Balatonfüred—Siófok közölt. A 
verseny távja légvonalban 12.6 kilométer. A 
versenyen harmadizben kerül kiírásra gróf 
Festetich Sándor vándordíja, melyet Páhok 
István véd két győzelemmel. A versenyt ez
úttal is külön hajó fogja kisémi.

A MUE siófoki uszóversenyét a Balaton- 
átuszást követő napon, augusztus 12-én ren
dezi. A MÁV erre az alkalomra Is engedélyezte 
a közismert és rendkívül népszerű külön ver
senyvonatot, amely igen kedvező Időpontban, 
augusztus 12-én, vasárnap reggel 7 óra 50 
perckor indul a Déli pályaudvar érkezési olda
lúról, Siófokra 10 óra 18 perckor érkezik.

Játékosokat kifárasztó tu- 
sportszempontból kifo

gásom van.
Több Ízben kijelentettem és ezen ma sincs 
változtatni valóm, hogy a szertelen túrázá
sok egyfelől nem haszálnak a játékosoknak, 
másfelől nem használnak, sőt határozott 
hátrányt jelentenek a nemzeti sporthirnév- 
nek. Tudom, hogv ezzel szemben a pro
fesszionista játékosok anyagi szempontjait 
emlegetik, erre azonban az a megmásítha
tatlan feleletem, hogy az anyagi szemponto
kat alá kell rendelni a magyar sport ma
gasabb szempontjainak.

— Helyesebbnek tartottam volna, ha 
a játékosok legalább kéthónapi pihe

nőhöz jutottak volna.
Ha minden komoly pihenő nélkül kezdik 
meg az egyesületek az uj szezónt, ez sem
miesetre sem fogja a futball színvonalának 
szükséges emelkedését biztosítani.

Ezzel a nagyjelentőségű interjú befejeződött, 
a magyar sportélet legmagasabb hivatalos 
szervének feje diplomutikus nyilatkozatával 
eloszlatta a homályt, amely az OTT állásfog
lalása körül terjengett és határozottan kinyi
latkoztatta ragaszkodását az alkotmányos for
mákhoz. Egyúttal azonban nagyon Is megszív
lelendő véleményt nyilvánított a túrázásokkal 
kapcsolatban. Se anyagi, se erkölcsi sikerekl ... 
valóban érdemes a probléma gyökeres megol
dására módot keresni s a játékosok kímélé
sének bölcs elvét az OTT elnökének Intenciója 
szerint a gyakorlatban Is megvalósítani. Ezt a 
felsőbb hatóságok Iránt kötelező konclliáns __ _____ ______
magatartáson kivül a józan ész Is Igy kívánja..1. Nadouine (3> Balog, 2. Satum (p) Tellschiki 
Reméljük, nem bctcljcsitetlcnül. |3. Balilla (4) Schejbál. F. m.: Na nu?. Padua.

25, 12, 13. bef. 5:87. — ITT. FUTAM. 1. Adagio 
(2) Schejbál, 2. Bcllevue (10) Gosztonyi, 
3. Reichsherold (2%) Tuss. F. m.: Csirkefogó, 
Pascal, Sunshino, Hárem. Tót.10:33, 13, 17, 15, 
bcf. 5.110, 50. — IV. FUTAM. 1. Vulkán (2) 
Schejbál, 2. Tammuz (4) Sajdik, 3. Mignonná 
(l’/i) Weissbach. F. m.- Divlsor, Murát. Tót. 
10:32, 17, 18, bef. fog. 5:62. — V. FUTAM. 
1. Arme Gredl (6) Müller, 2. Repris (3) Szent- 
györgyi, 3. Vajk (6) Tóth A. F. m.: Vak tyuk, 
üstökös, Reménység, Fegyelem, Poetica, Tnlly- 
hó. Tol. 10:56, 21, 18, 19, bef. 5:148. —
VI. FUTAM. 1. Coruna (6) Klimscha, 2. Bal
sors (1','s) Csapiár, 3. Napfelkelte (6) Balog. 
F. m - Dénes, Gyöngyike, Sunday, Napa, Inpass, 
Szomjas. Tol. 10:111, 21, 14, 20, bcf. 5:167, 50. 
— VII. FUTAM. 1. Mulass (2) Balog, 2. Relachc 
(2%) Sajdik és 3. Rubicon (10) Müller holtver
senyben. F. m.: Kitáblázás Nagymester, Nagy
asszony, Pázmánfl, Honvéd, Sylva, Bonyoda
lom. Tót. 10:41, 20, 16, 40, bef. 5, 23, 50 és 222.

Budapesti lóversenyek
Népes mezőnyök keretében nagyszerű sport

tal folyt le az augusztusi miting második nap
ja. A program főszámában a már régen esedé
kes Vulkán győzött a mindig hűen futó Tam- 
muz ellen. A nap másik értékes futamát, a 
Dunai handicapet Adagio nyerte Bellevue és 
Reichsherold ellen. A Cinkotai díjban Vaum 
jutott a jól megérdemelt győzelemhez. Első
rangú társaság mutatkozott be a kétévesek ver
senyében, ahol már nagy formát mutatott 
Satumnak meg kellett hajolnia a magas klasz- 
szisnak Ígérkező Nadouine előtt. Nőmén est 
omenl Balsorsot üldözi a neve, ezúttal Is a má
sodik helyre szorult a könnyen nyerő Coruna 
mögött. A szombaton befutott Mutass ugyan
csak könnyen bánt el ellenfeleivel. Részletes 
eredmény a következő:

í. FUTAM. 1. Vonzó (1%) Klimscha, 
2. Queenle (6) Csula. 8. Dorette (20) Halscher. 
F. m.: Viola, Thank you, Idler, Béllé Poule, 
Knrollnger, Pici, Csacsogó, Tlro. Tót. 10:47, 21, 
45, 108. bef. fog. 5;830, 50. — IL FUTAM.

Bécsi lóversenyek

Ii. ivauouinn mi naing, z. satum (p) Teluchik,
3. Balilla (4) .Schejbál. F. m.: Na nu?, Padua, 
Katalin, Ran< Sempre, Napszámot, Tol, 10;74»

A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered
ménye a következő:

I. FUTAM. I. Norma (2%) Németh, 2. Ruby 
(l’/i) Szilágyi, 3. Virgo Regis (6) Szeltner. F. 
m.: Zylmurbafl, Cheechako, Elektra, Marién- 
hof, Parse, Tugend. Tót.: 10:31, 13, 12, 44. — 
II. FUTAM. 1. Salambo (2) Gartenmayer, 2. 
Pengő (2) Gulyás B., 3. Light Fcllow (4) Tausz. 
F. m.: Horace, Passat, Mario, Happy go lucky, 
Satyr, Ncrgal. Tót.: 10:25, 13, 13, 18. — ül. 
FUTAM. 1. Telchissl (p) Szabó L., 2. Souvenir 
(2*/t) Szilágyi, 3. Savóra (4) Kaszian T. F. m.: 
Reine Herodine, Castor, Friulein Priel, Nap- 
chlk, Adelhcld, Chippy. Tót.: 10:21, 15, 11, 20. 
— IV. FUTAM. 1. GÜnstling (ltf) Holler, 2. 
Favoritin (4) Keni, 3. Ndornbbo (3) Hozzánk. 
F. m.: Xantha, Metropolis, Hope. Tol.: 10:1®, 
42, 28. — V. FUTAM. 1. Faun (1%) Reinwald. 
2. Léda (2) Tóth Bért., 3. Sirdar (4) Garten
mayer. F. m.: Lelcester, Allsla, Taquin, 1% h. 
1 h. Tót.: 10:22, 17, 19. — VI. FUTAM. 1. Bo
naparte (2) Tausz, 2. Szeles III. (4) Németh, 3. 
Bcllator (6) Brcler. F. m.: Avintor, Victorius 
King, Talisman, Vaterland, Orcsles, Sachcrbar.

Tpk ló, 17. M,
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Egyetlen rézpefákof se!,,,
A Klebelsberg-kupa küzdelmeit itthon csak akkor eleve
níthetik fel, ha nem kell közpénzből pótolni a deficitet 
Retorzió az elszámolatlan ősszegek miatt

Akik elfogulatlanul 
izemlélik a magyar uszó- 
»l>ort fejlődését a ver
senynaptár vetületiben, 
azok ez év nyarán alapo
san csodálkozhatnak. Az 
egyetlen kiemelkedő ha
zai esemény a magyar— 
olasz—jugoszláv nemzet
közi verseny, ám ennek

értéke is problematikus. Többre nem tellett az 
idén. Hogy miért, annak megokolása nem a 
mi dolgunk s ezt a közel sem hálás feladatot 
majd elvégzik azok, akik e nyár szürkeségéért 
felelősek. Valószínűen ez az érthető „en garde" 
késztette az uszóköröket újabb lendületre, 
amikor — hir szerint —

elhatározták, hogy jövő nyáron ismét Bu
dapesten rendezik meg a Klebelsberg-kupa 

Internacionális küzdelmeit.
Az 1928. évi csúfos amszterdami vizipóló- 

vercség fájdalmában fogant meg a vándordíj 
megalapításának terve és Komjádi nem számí
tott rosszul, amikor ■ lehullott olimpiai babé
rok pótlására ezt a „hathatalmi vizicsatát" 
megszervezte. így sikerült kiköszörülni a csor
bát s a losangelesi olimpiászon keresztül 
mindmáig megőrizni a vizipóló-hegemóniát. 
Ennek birtokában mint egy természetes siker
forrásból akar meríteni az u szószövetség, 
amikor újból Budapestre kívánja csőditeni 
Európa pólózó hatalmait. Az ötlet nem rossz, 
a; idei programúinál mindenesetre nagyobb 
lehetőségeket rejt magában. A közönség való
ban szívesen venné ezt a nagy attrakciót még 
tálán akkor is, ha anyagilag az ismert módon 
alaposan igénybe vennék. A sportember tehát 
csak őrömmel üdvözölheti a tervet. Ugyanek
kor azonban furcsa hírek kevernek kellemet
len mellékizt a jövőévi úszó-menübe. Nem ke
vesebbről van szó, mint arról, hogy

■ Klebelaberg-knpa küzdelmeinek buda
pesti megrendezése esetén az Országos 
Testnevelési Tanácsnak az államkaMza 
terhére 10.000 pengővel kellene támogatni 

a versenyrendezőséget
a deficit pótlására. Ez az egyébként sok te
kintetben érthetetlen terv egyszeriben ürömmé 
változtatja az örömöt és élénk tiltakozást vált 
ki mindazokból, akik az államvagyonnal oko
san gazdálkodnak.

A Klebelsberg-kupának tervezett jövőévi 
kiírása ilyen Indokolatlan szubvenciós te

her esetén elveszíti a létjogosultságát.
Majdnem bizonyos, hogy a Kupa ismét ma

gyar győzelem tanúja lesz Az is bizonyos, 
hogy jövőre több nemzet is szívesen vállalná 
a megrendezéssel járó terheket, ilyen körülmé
nyek mellett tehát teljesíthetetlen ábránd tíz
ezer pengőt csak azért átemelni a MUSz-ba, 
hogy a gondtalan gazdagság látszatával Buda
pestre hozzanak attrakciókat. Egyelőre az a 
helyzet, hogy a magyar vizipólógárdának nincs 
mit tanulnia a külföldtől. A Komjádi tanította 
tudomány oly alapos volt, hogy még ma is 
fejfáj ís nélkül adminisztrálhatják az úszás

nagy halottjának örökségét. Szembeállítva te
hát a 10.000 pengős horribilis áldozattal a 
küzdelem sportértékét,

határozottan az elutasítás mellett kell 41- 
lástfoglalnunk.

Ilyen áron nincs szükség attrakciókra, még 
akkor sem, ha a programúi emiatt oly alapo
san is szenved, hogy a kimaradt szenzáció 
pótlása külön idegmunkát jelent a vezérkar
nak. Általában

egyazersmindenkorra szakítani kellene az
zal a tévhittel, hogy az OTT pénztára csu
pán versenyrendezési deficitek és külföldi 

kiküldetések szanálására szolgál.
Egy-két méltánylandó esettől eltekintve a ver
senyrendezési hiányok az illetékes szövetségek 
belügyei. Ha nem fizetődik ki a rendezés, 
mondjanak le róla. S ha a sportág érdeke 
megkívánja, áldozzanak érte. De ne közpénz
ből! Röviden: itt az ideje, hogy az OTT a kó
ros szubvenciókérésekre határozott nem-et 
mondjon. Sajnálatos baleset lenne, ha erre ép
pen a MUSz esetleges kérelme kapcsán kerülne 
sor, de kivételnek itt sincs helye.

A külföldi csapatok budapesti ’ -nulmány- 
utjáért egyetlen rézpetákot sem szabad 

közpénzekből áldozni.
Különösen nein akkor, ha oly szövetségről 

van szó, amely szilárd, sőt gazdag anyagi ala
pokkal rendelkezik.

Nem hisszük, hogy a MUSz egyébként óva
tos és diplomatikus vezetősége ilyen visszauta
sításnak tenné ki magát. Az OTT és a MUSz 
harmóniáját aligha akarhatják megzavarni ki
vált most, amikor némi fcllegek már gyüle
keztek a láthatáron. Mértékadó helyről szár
mazik az értesülésünk, amely arról szól, hogy

■ közelmúltban az OTT mindennémü ki
utalás beszüntetését rendelte el a MUSz- 
szai szemben, mert 100 ezer pengő körüli 
összeggel nem számolt el a Testnevelési 

Tanácsnak.
Az elszámolás adminisztrációs okok miatt 

késett s amikor a késlekedés e kulisszák mö
götti retorziót váltotta ki, nyomban pótolták 
az elmulasztottakat. A felhők tehát eloszlot
tak, ám újabb, mesterséges felhősüritésre 
semmi szükség sincs.

Olyan pénzügyi tervet kell kieszelni, amely 
a KÍebelsberg-kupa küzdelmeinek megrendezé
sét szubvenció nélkül is lehetővé teszi. A Kom
jádi tervezte nagy díj folytatólagos kiírásában 

tulajdonképpen az lenne az egyetlen ér
dem, ha a megvalósulást szubvenció nél

kül biztosítanák.
Ennek az egyetlen érdemnek megszerzése ér
dekében okos lenne minden próbálkozás. Ha 
azonban csődöt mondana az őtlettcrmelés, 
vagy ráfizetés nélkül a MUSz nem tudná a 
küzdelmeket a fővárosi közönség számára 
megszerezni, akkor inkább adják át a tanulni- 
vágyó és áldozni tudó külföldnek a rendezés 
jogát.

H. Z.

200 méteres stafétánk edí.'gi eredményei alap
ján csak a negyedik helyre pályázhat. Eddig 
ugyanis még csak 9 perc 41 másodpercet úszott 
a stafétánk. Minden reményem Csikban és Szé
kelyben van. Lengyel sokat úszik előzőén s igy 
tőle, valamint a bizonytalan negyediktől abszo
lút jó teljesítményt várni nem lehet.

Én azonban optimista vagyok s ha minden 
jól megy, 9 perc 30—9 perc 35 másodperc 
körüli idővel esetleg meg Is nyerhetjük 

ezt a fontos számot,
ami a pontversenyben rendkívül sokat jelen
tene.

— A vizipólóban, ellenére a többiek nagy 
felkészültségének,

feltétlenül magyar győzelmet várok.
A sok mérkőzés csak használhat a csapatnak. 
Meg kell azonban küzdenünk a német pályával 
és a német közönséggel, amely nem lehetetlen, 
hogy egészen különleges teljesítményekre fogja 
animálni a saját csapatát és a magyarok 
ellenfeleit.

Ha azonban azt a játékot nyújtjuk, amit

legutóbb Prágában, ugy nem lehet a ma
gyar csapattól elvenni as Európabajnok- 

ságot.
Természetesen a németek lesznek ezúttal is 
legerősebb ellenfeleink, de nagyon kell vigyázni 
a belgákra, akik igen sokat fejlődtek. Az övéké 
a meglepetések csapata.

— Mindent összegezve, ez az Európabajnok- 
ság lényegesen nehezebb lesz, mint az eddigiek. 
De remélem, hogy a budapesti, bolognai és a 
párisi Európahjnokságok után negyedszer is 
sikerül a vizipólóban diadalmaskodnunk.

A Smlth-serleget la valószínűen meg
nyerjük.

Ugyanis az erőviszonyok az egyes uszószámok- 
ban meglehetősen eltolódtak. A gyorsuszó- 
számokban és a vizipólóban biztosított tekin
télyes pontszámúnk mellé sok apró pontokat 
szerezhetünk a jó helyezésekkel és igy most 
másodszor megszerezhetjük a Smith-serleget.

Reméljük, hogy Homonnay Marci éppen 
olyan jó jósnak fog bizonyulni, mint amilyen 
kiváló vizipólójátékos. G. L. dr.

„Jegenye" távozásával magyar 
játékos nélkül marad a Racing
A .Red Star-ban Sas. a .Marseille‘-ben a Kohut— 
Eisenhoffer-balszárny képvisel! tovább a magyar iáték- 
kulturát

„On ouvre. On ouvre..." 
ahogy franciául mondják, 
három hét m-ulva kezdő
dik a futballszezon és az 
egyesületi vezetők és me
cénások már az utolsó si
mításokat végzik a csapa
tokon.

Az általános elv 
az idegen játékosok 
lassú kiküszöbölésé
nek elkezdése volt, 

mert a múlt szezon azt 
mulatta, hogy nemzeti 
szempontoktól eltekintve

is, sok klub valóban jobban járt volna, ha 
csapatában kiöregedett külföldi csatárok helyett 
fiatal franciákat szerződtet.

Az egészen jó játékosok természetesen még

mindig kapnak szerződést, de a közepes és 
kivénült „álcsillagok" kora lejárt.

A Bacingban, Berkessy volt csapatában, 
hosszú idő után először az idén

egyetlen magyar se lesz,
pedig a hires sportmecenás Bemard Lévy 
egyesülete ma is a legjobban fizető francia 
klub.

Az újdonsült elsöosztályu Bed Síar-nak si
került megőrizni Sast, aki ma már félhivata
losan is

„Párls gólkirálya**
címnek örvend s akinek oroszlánrésze van ab
ban, hogy a nagymultu csapat újra elsőosz- 
tályu lett.

Á Marseille „leépítette" Kohut Il-őt, de a 
Kohut I.—Eisenhoffer „zöld-fehér" balszárny 
megmaradt.

Körösi László

•a

Kedden este már együtt lesi a finn-ugor 
vasárnap nyelvcsalád labdarugó gárdája
flórán reggel utráfiéit a magyar amatör válogatott futballcsapat

A vasárnap reggel indult prágai gyorsvonat 
zsúfolásig meglelt utazóközönséggel és ha az 
a néhány sportember nincsen kinn a pálya
udvaron, úgy talán nyoma sem lett volna an
nak, hogy az ainnlőrválogntott csapat ebben 
az időben startol északi túrájára. A nyugati 
pályaudvar sportszerető forgalmi személyzete 
szeretettel Igyekezett a zsúfolt gyorsvonaton 

helyet biztosltaul a 15 főnyi válogatott amatőr 
futballcsapatnak, amely Rosenberg Emil elnök, 
Lénárt Ernő ós Vághy Kálmán alszövetségi 
főtitkárok vezetésével szállt fel a vonatra.

A válogatott caapat kedden este érkezik

meg Talllnba
és szerdán csupán passzív szereplője lesz a 
rokonnemzetek körmérkőzésének. A mérkő- 
zéssorozatot szerdán a finn—eszi mérkőzés 
nyitja meg, csütörtökön kerül lejátszásra a 
finn—magyar mérkőzés, míg pénteken a ma
gyar csapat ellenfele Észtország válogatott csa
pata lesz.

Egyelőre még bizonytalan az, hogy a csapat 
vasárnapra is északon marad, mert a tárgyalá
sokat csak ott folytatják válogatottjaink Dór- 
pótban játszandó meccse ügyében.

Homonnay Márton
magyar diadalokat vár a nürnbergi Európa-bajnokságokon

A magyar úszó- éa vl 
zipólősport ujalxb fontos 
állomás előtt áll. Augusz
tus 12-én kezdődnek meg 
Nürnbergben az uszósnort 
Európabajnoki küzdelmei 
tizenhét nemzet részvéte
lével.

Ilyen óriási számban 
még isidig nem zaj

lott le Európabajnokság éa Igy természete
sen a konkurencia sem volt oly nagy,

mint jelenleg.
Érdekesnek tartottuk megkérdezni Homonnay 
Mártont, a magyar vlzlpóló elismert nagyszerű 
szaktekintélyét arra vonatkozóan, hogy

mit vár a magyar úszóktól éa vlzlpóló- 
csapatunktól.

Homonnay a következőkben összegezte véle- 
Hiányét:

— A 100 méteres gyorsuszásban valószínűen 
az első és a második helyet sikerül megszerez
nünk Csik és Székéig révén. Csak valami vá
ratlanul jövő akadály húzhatja keresztül ezt a 
számításunkat. A 100 méteres hátuszás angol 
győzelmet fog hozni, a helyezéseket pontosan 
nehéz előre limitálni, de véleményem szerint a 
második és harmadik helyet német úszók, a 
negyedik és ötödiket a mieink: Nagy és Hazai 
fogják betölteni. .4 200 méteres mellúszásban 
Mezeitől jó eredményt várhatunk s ha a sok 
betegeakedését most már teljesen kiheverte, 
ugy 2 perc 53—2 perc 51 másodperces idővel 
az első négy között kell végeznie. A 400 méte
res és az 1500 méteres gyorsuszásban Lengyel
től meglepetést is várhatunk, de nem szabad 
csodákra gondolni. Mindenesetre az első öt 
között fogjuk találni, bár olyan ellenfelekkel 
kell megküzdenie, mint a francia Taris, az 
olasz Costoli és Signorl, valamint a német 
Deiters. Vajdától a toronyugrásban a harmadik 
vagy negyedik helyet várhatjuk. A négyszer

(A Hétfői Napló munkatársától.)
100 KITÜNŐEN GONDOZOTT SPORTPÁLYÁT 
ÉS 4000 FUTBALLISTÁT VITT MAGÁVAL AZ 
OSZTRÁK FUTBAL ÓSZÖVETSÉGBE 122 MUN

KA SEGYESÜI.ET
Még teljes erővel dühöng az uborkaszezón az 

osztrák labdarugósportban. Bár a nyári játék- 
tüalom vasárnap lejárt, a nagy egyesületek 
egyelőre megelégszenek kis vidéki csapatokkal 
való könnyű mérkőzésekkel, annál szorgalma
sabban folynak az előkészületek az őszi sze- 
zónra, amely különösen nagy munkát ad a 
szövetségnek, mert őszre teljesen átalakulva, 
már

újra porondra lépnek a február! események 
után feloszlatott munkáscaapatok.

Az Askö-nek, a szociáldemokraták által példá
san megszervezett munkássportszővetsegnek 
eddig

122 volt egyesülete lépett be az osztrák 
futballszövetségbe, nem kevesebb, mint 

4000 játékossal.
Mindannyian részt akarnak venni a bajnoksá
gokon és igy valószínű, hogy a harmadik és 
negyedik osztályokon kivül újabb csoportok 
kiírása válik majd szükségessé. A munkás
csapatokkal együtt

rendkívül megerősödött az osztrák szövet- 
»«K.

amely ilymódon most 317 egyesület felett ren
delkezik. A 122 munkáscsapat szép hozományt 
visz magával a szövetségbe ...

160 kitünően gondozott sportpályát, 
amely anyagiakban s«m megvetendő.
ÚJBÓL KIROBBANT AZ OSZTRÁK—NÉMET 

SPORTHÁBORU
Az elmúlt hét eseményei újra kirobbantották 

a német—osztrák sportháborut. Mint ismeretes, 
a legközelebb Lipcsében bonyolítják le a kerék
pár világbajnokságot, amin eredetileg részt 
akartak venni a kitűnő osztrák kerékpárver- 
senyzök is. Az osztrák „Sport/ührer", Starhem
berg herceg azonban nem engedélyezi a 
startot.
A boxoló-világbajnok leharapta 

ELLENFELÉNEK FÜLÉT
A Sporting Chronicle írja, hogy a man

chesteri törvényszék nemrég könnyű testi
sértésért négyhavi súlyos fogházra ítélte 
Jackie Brown-t, az ismert pehelysúlyú box- 
világbajnokot, aki a küzdelem hevében 
annyira tüzbejőtt, hogy amatőr ellenfelé
nek leharapta a fülét. Valószínű, hogy 
Bromn-t a szövetség őrökre eltiltja a boxo- 
lástól.
NYOLCVANNYOLCTAGÚ TÖRÖK SPORT
EXPEDÍCIÓ INDUL SZOVJETOROSZOR- 

SZÁGBA.
Törökország és a szovjet között egyre 

jobban kiépülnek a sportkapcsolatok. Fut
ballcsapatok közül a török válogatott csa
pat szerepelt először Oroszországban, most 
pedig egy egész sportexpedicló Indult a

félhold hazájából szovjet-területre. Az ex
pedícióban részt vesz 22 futballista, 15 
úszó, 15 boxoló, 8 evezós 5 tcnnlszjátékos, 
15 atléta és 8 kísérő. Állomások: Kicw, 
Moszkva, Leningrád, Charkov és Odessza 
lesznek.

AZ ARSENAL NAGY ÉVI MÉRLEGE
A londoni arsenal ez évi mérlegét 23.000 

font, vagyis mintegy 460.000 pengő tiszta 
nyereséggel zárta.

KI A VILÁG LEGJOBB CSATÁRA?
Most vasárnap játszott Gablonzban az 

S. K. Kladno a helybeli B. S. K. ellen. A 
mérkőzést a Gablonzer Tagblatt nagy cikk
ben konferálta be, melyben nem keveseb
bet állít, minthogy a Kladno csatársora ma 
már az egész világon rettegett hírnévnek 
örvend és közöttük Kloc kétségtelen 
Európa legjobb csatára. Anélkül, hogy a 
tényleg kitűnő Kloc hírnevén valamit ron
tani akarnánk, megjegyezzük, hogy gab- 
lonzi kollégánknak egy kis túlzásért igazán 
nem kell a szomszédiba menni.
OSZTRÁK REMÉNYEK A NŐK ATLÉTIKAI 

VILÁGBAJNOKSÁGÁRA
Augusztus 9. és 11. között lesz Londonban a 

női atlétikai világbajnokság, amelyen Ausztria 
hét hölgyatlétával képviselteti magát. Bauma, 
Doppler, Gottlieb, Vancura, Kohlbach, Puch- 
berger és Spennader képviselik az osztrák szí
neket. A legtöbb eséllyel Bauma indul a gerely
vetésben, akinek idei legjobb teljesítménye 
42.33 méter. Legveszélyesebb ellenfele a német 
Krüger, nem indul. Nem kilátástalan továbbá 
a sorsa az osztrák 4 X 100-as hölgystafétának 
sem, amely ha kifutja legjobb idejét, 49 másod
percet, ugy okvetlen jó helyezést ér el a startoló 
angol, francia, japán, kanadai és csehszlovák 
együttesek ellen. (andor leon.)

Gólzápor a lágymányosi 
Dunaágban

— Amikor kitűzték a BSE—ETE mérkőzés 
időpontját és kijelölték a meccs színhelyét, 
még 32 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Va
sárnap délben azonban „kellemes" novemberi 
időben szállt vízbe a BSE és az Egri Torna 
Egylet csapata a lágymányosi Dunaágban. Va
lószínű azonban, hogy nem az időjárás szám
lájára írandó az egriek 8 :0 arányú veresége, 
amelyet vasárnap az NSC lágymányosi strand 
és sportuszodájában szenvedtek, hanem inkább 
az egriek meglehetősen gyöngécske játéktudá
sát terheli a nyolc gól, amelyek közűi Sárost 
ölöt dobott, míg a fiatal Kolmannra hórom 
gól esik. A meccs félideje 4:0 volt és azt 
Baliko Kálmán vezette.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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