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2:0! A Ferencváros győzött!
Orvoscsalád halálos drámája

Bulgária visszanyerte fegyuerhezési 
egyenjogúságát és felszabadult 

a békeszerződés határozmányai alól
Párizs, julius 31.

A francia főváros politikai és diplomáciai 
köreiben vasárnap délután nagy fcltünést- 
keltő hirek terjedtek el arról, hogy

az angol és francia kormány hónapok 
óta előkészített délkeleteurópai politi
kája újabb döntő fordulathoz érkezett.

Mint emlékezetes, ennek a közös angol-fran
cia politikai célkitűzésnek . első állomása a 
török-angol egyezmény volt, amelynek kere
tében Törökország nagyösszegü angol ex- 
portkölcsönt kapott.

A vasárnap délután Parisba érkezett hirek 
szerint

Bulgária helyzetében és külpolitikájá
ban nagyjelentőségű változás áll küszö
bön. Arról van szó, hogy Bulgáriát tel-

Franciaország és Anglia pénzügyi 
támogatást nyújt

A nagy feltűnést keltő hitek Szalonikiből 
Belgrádon keresztül érkeztek Párisba. E hi
rek szerint Bulgária szempontjából a legje
lentősebb, hogy bizonyos katonai megkötött
ségek alól szabadul. így például

hatályon kivül helyezik a bolgár fel
fegyverzés korlátozására vonatkozó in

tézkedéseket

és a bolgár Trácia semlegesiléséről szóló ha
tározatok; t. Franciaország és Anglia jelentás 
pénzügyi .ámogntásban részesítik Bulgáriát. 
Mór a k zeljövőben francia pénzügyi szak
értőkből álló küldöttség utazik Bulgáriába, 
hogy tanulmányozza, mily módon támogat
hatná Bulgáriát, akár pénzügyi segítség, akár 
pedig kereskedelmi könnyítések nyújtásával.

Francia politikai körökben nagy örömmel 
fogadták az egyezmény lehetőségének hí
rét és

a francia diplomácia sikerének köny
velik el, hogy Bulgáriát sikerült a Bal

kán-szövetséghez kapcsolni
és ezzel azoknak a délkeleteurópai államok
nak érdekkörébe belevonni, amelyek barát
ságos magatartást tanúsítanak az angol-fran
cia külpolitika célkitűzéseinek irányában.

Megnemtámadási 
szerződés

Szalonikl, julius 31.
Metaxasz görög miniszterelnök az athéni 

bolgár követ és a Balkán-szövetség több 
athéni köveiének társaságában kiilönvona- 
ton Salonikibe érkezett, ahol találkozik 
Kiosszeivanov bolgár miniszterelnökkel.

A várost görög, bolgár, török, román és 
jugoszláv zászlókkal gazdagon feldíszítet
ték. Az utcákon katonai és ifjúsági alaku
latok állottak sorfalat.

Hir szerint 

jesen felszabadítják a békeszerződések 
kötelezettségei ulól és mindenekelőtt 
megkapja katonai egyenjogúságát, ami
vel szemben Bulgária hajlandó lesz kül
politikáját összhangba hozni a Balkán
szövetség és a délkcletcurópai angol
francia diplomádul törekvések külpoli

tikájával.

A ncuilly-i békeszerződés határozmányainak 
Bulgáriái megalázó szakaszait megegyezés 
alakjában hatálytalanítják. Ez a megegyezés 
Bulgária és a Balkán-szövetség között jön 
majd létre, Franciaország és Anglia teljes 
támogatásával. Mint párisi diplomáciai kö
rökben hangsúlyozzák, a két nagyhatalom 
az egyezmény előkészítésében tevékenyen 
részlvett.

Kiosszeivanov bolgár miniszterelnök a 
balkáni szövetség uláiró hatalmaival 

megnemtámudásl szerződést ir alá.

Egyúttal érvénytelenítik mind a lausannei, 
mind a neuillyi békeszerződésnek a driná- 
polyi török katonamentes zónára vonat
kozó kikötéseit, ennek ellenében azonban

a Balkán-paktum aláíró hatalmai elis
merik Bulgária fegyverkezési egyen

jogúságát.
Beavatott forrás szerint az egyezményt 

hónapokig tartó tárgyalás előzte meg, mert 
a bolgár kormánynak az volt a meggyőző
dése, hogy a katonai egyenjogúság minden 

Vasárnap véres ütközet volt az 
orosz és japán csapatok között

Már több hét óta rendkívül feizüll a hely
zet n távolkeletcn — japán-gihai háborútól 
eltekintve is:

orosz csapatok szállták meg a japán 
fennhatóság alatt álló -Mandzsukuo egy 

részét.
A diplomácia nem tudta elintézni a súlyos 
incidenst, amely több összeütközést vont 
maga után. Előrelátható volt, hogy orosz
japán fegyveres összeütközés fog kirobbanni 
a mandzsukuói Viszály miatt. Ez

a fegyveres összeütközés vasárnap 
bekövetkezett.

A véres harcokról a következő távirataink 
számolnak be:

Toklo, julius 31.
A kvanfrngi hadsereg közli: 
A japán csapatok a szovjet

nép természetes joga, amelynek elnyeré
séért Bulgária nem adhat ellenszolgáltatást.

Bulgária visszanyerte 
katonai egyenjogúságát!

Szalonikl, julius 31.
Estére Wff’líyTTvSnos.ságra került a nagy

jelentőségű esemény. Történelmi aktus 
színhelye volt Szaloniki városa. Ünnepélyes 
külsőségek között

Szulonikiben kinyilvánították Bulgária 
katonai egyenjogúságát és felszabadí
tották a bolgár államot a neuillyi béke
szerződés megszégyenítő határozmányai 

alól.
Kiosszeivanov bolgár miniszterelnök és 
Metaxasz görög miniszterelnök, mint a 
Balkán-szövetség ezidőszerinti elnöke, köl
csönös megnemtámadási egyezményt Írtak 
alá, amelynek keretében

Bulgária visszanyerte katonai egyenjo
gúságát.

A neuillyi békeszerződés katonai halároz- 
mányai, amelyek Bulgária felfegyverzéséi 
korlátozták, az egyezmény következtében 
hatályukat veszítik.

„Bulgária mától kezdve 
ujJól teljesen független**

Szófia, julius 31.
Bulgária örömmámorban úszik. A köz

véleményt teljesen váratlanul érte az a hir, 
hogy Bulgária visszanyerte katonai egyen
jogúságát. Hosszú évek óta küzdöttek a bol
gár kormányok a neuilly-i békeszerződés 
katonai határozmányainak hatályon kivül 

és harcikocsijainak visszaszorítása után 
megszállták a caangkufengi és salszaoplngi 
dombokat éa ezzel

* helyreálltották Mandzsukon területi 
épségét.

A közlemény szerint „a szovjetcsapatok 
szemmclláthatólag veszteségeket szenvedtek 
az ellenségeskedések során, amelyek julius 
30-ának éjjelén

a vörös harcikocsiknak és a vörös tü
zérségnek a mandzsukuói járőrök ellen 

intézett támadása vezetett l>e. 
A harc reggel hat órakor a dombok elfog
lalásával ért véget.

| A legújabb jelentések szerint a szovjet- 
| tüzérsé**  rejgel hét órakor nió« mindig hóm- 

tüzérségének bázla Sojo és Során koreai községeket.

helyezéséért s vasárnap a bolgár népnek ez 
az óhajtása teljesült. Vasárnap reggel a la
pok még csak célzásokat tellek arra, hogv 
küszöbön ált a nagyjelentőségű esemény.

Éppen ezért érte azután váratlanul a 
közvéleményt az a hír, hogy Bulgária és 
a Balkán-szövetség között megnemtáma

dási egyezmény jött létre, 
amelynek keretében Bulgária visszanyerte 
katonai egyenjogúságát.

Az örvendetes hirt eddig szokatlan módon 
közölték a bolgár főváros lakosságával.

Este félhét órakor 30 katonai repülőgép 
jeleni meg a főváros fölött.

A gépek egyik csoportja bámulatos ak
robata-mutatványokat hajtott végre, mint
egy bizonyítékául annak, hogy a bolgár ka
tonai aviatika már eddig is milyen fejlett
ségről tesz tanúságot. A gépek másik cso
portja ugyanakkor röpcédulák áradatát 
szórta le a főváros utcáira.

A röpcédulákon a kormány kiáltványa 
volt olvasható, amely röviden közülié, 
hogy a vasárnapi nap folyamán Szalo- 
nikiben Bulgária és szomszéd államai 
között egyezmény jött létre, amely vlsz- 
szaadja Bulgária katonai egyenjogú

ságát.
A kiáltvány szerint a bolgár fegyverkezést 
korlátozások a vasárnapi nappal megszűn
tek és ettől kezdve Bulgária a saját maga 
belátása szerint hajtja végre országának és 
szabadságának megvédése érdekében a szük
séges intézkedéseket.

— Bulgária mától kezdve újból teljesen 
független és jogában áll fegyverkeznie' — 
e szavakkal végződik a kiáltvány. 

Szöul, julius 31.
A koreai japán hadsereg főparancsnok

sága közli: A csangkufengi és sutszaopingi 
domboknál vívott harcok során

a szovjetcsapatok harminc halottat és 
kétszáz sebesültet vesztetlek.

A japánok 11 csntakocsit, két hegyi ágyút, 
egy tankclliáritó ágyút és két goíyószórót, 
továbbá két gázálarcot zsákmányollak.

A japánok veszteségei Is számottevőek.
Az elesettek között több tiszt van.

Tokió, julius 31.
A külügyminisztérium I'gnkl killügvml- 

nlsztcr és Konoye herceg inlniszlei.íuök
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nieglH»r>|éw után elhatározta. hogy utasítja 
Mgrinleg moszkvai nagykövetet,

tlltrkorzék n legeréljcsebben Lllwlnov 
külügyi népbiztosnál a szombati mand
zsu-Movjetorost halárösasetUzés ügyé

Külön béketervet visz 
magával Runciman lord 

Prágába
Prága, julius .31.

M Hétfői Napló tiidóslfó/átál•) Hunrlman 
lord, nz angol békcmegbizolt háromtagú kí
séretével kedden. délután érkezik külön re
pülőgépen Londonból Prágába. Hogy a kor
mányoktól ét pártoktól való függetlenségét 
kidomborítsd, nt-ni fogadta el nz angol kö
vetségen szómáríi kijelölt lakást és a 
llradzsin pazar vendégszobáit sem veszi 
Igénybe — ahol a cseh kormány előkelő 
vendégei szoktak megszállni , hanem egy 
prágai szállodában fog . lakni. A llotol 
Alcronban rezerváltak a világtörténelmi fel- 
adattal meghízott lordnak és kíséretének

tlur.oliás lakosztályt.
Miután n cseh kormány teljes egészében cl- 
készítette a nemzetiségi problémák megöl 
dósára vonatkozó három törvény javaslatát 
(kötigafásl reform, nyclvrcfom és németi- 
ségi káder). ezeket Hódra miniszterelnök, 
aki elsőnek Üdvözli Rtmrlmanl. adja át 
neki. A törvényjavaslatok áttanulmányo
zása utón

informatív megbeszéléseket fog foly
tatni a kormánnyal, valamint a in*  
détanémetek. magyarok, szlovákok és 

russzlnok vezetőivel
s ezen beszélgetések után, valószínűleg

• hét végén megkezdődnek a formális 
tárgyalóink.

Árrá az cselre, I>s n tárgyalófelek semmi
képpen sem tudnak közös platlformhan 
megállapodni,

Bornemisza miniszter 
a technika fontosságáról 
és a jelszavak veszélyéről 
mondott vasárnap beszédet

Sopron, julius 31.
Vasárnap délután a soproni városháza 

közgyűlési termében ünnipclvcsen meguvi 
t< (iák a soproni nyári egyetemet. Szabó 
Gusztáv proprektor mond illa a megnyitó 
beszédet, amelyben hangoztatta. hogy

h soproni nyári rgyrtefn a szcHrnil fegy- 
veike/.és egyik megnyilutko/ása.

flornrmh.’o Géza Iparügyi miniszter szó 
leli tel azután A koimánv nevébe és a kul 
lusz.mlnhzier nevében is üdvözölte a móso 
dik évfolyamába tépő nvúrl egyelőmet Be 
szilt Sopronnak és ennek nt intézménynek 
kulturális jelentőségéről, kiemelvén, hogv a 
soproni nyári egyetem

az egyedüli, nhol megfelelő szószéket 
kapnak n technikai- és természettudo

mányok.
Il.ingo/liithi, hogv világ*is/onylntbon  Is első
rangú u magyar technikai szakoktatás Re- 
szélt nyári egyetem trtrsadalompi lilikül je

Győzelmeket jelent mindkét spanyol fél
Barcelona, julius 31.

A hörtárMsáal hadi jeleníts szerint n» 
éhről harctéren l’avontól és Gandesától 
északra igen heves hantik folynak A n-in 
z<-li csapatok ujuhb tetemes erősítéseket kap
tak de

e köztársasági csapatoknak sikerüli je
lentékenyen mcggyemilleiil az ellenség 

ellenállását.

A levanlei harci, icn M.iii/am*rn  közelében 
s.iurot|«vi szakaszon n kafldrK'itdiiiak igen 
heves ellenségi •« tmnndikii’kat vertek idnza 
l gyimlgy visszavett, k az ellenség támadó 
sál a toledöi Imreit ron. I iit-nla szakaszán h. 
Az esfntnmdural harctéren

a köztársaságiak lelőttek kél ellenséges 
gépet.

A nemaetk'k repülői ismét hevesen bombáz
ták rarragona és Cambrib városokat 

ben. hangoztatva, hogy a szovjet csapa
tok felelősek

az összetűzés kirobbanásáért, mert a szovjet
csapatok kezdték meg a túinadiat Julim 
30-án éjjel.

Runciman egy külön béketervet fog 
ajánlani, amelyet állítólag maga dolgo
zott ki és Chamberlain beleegyezését 

bírja erre vonatkozólag.
Hir szerint az angol megbízott tervbe 

vette, hogy a tárgyalások közbeni esetleges 
szünetekben

beutazza a nemzetiségi vidékeket,

i szudélarészckct és Szlovenszkót, hogv a 
helyszínen Is tanulmányozza a nemzetiségi 
viszonyokat.

Runciman Prágában való tartózkodása 
alatt a cseh főváros a nemzetközi érdeklő
dés középpontjába kerül. Az összes nagy 
európai lapok külön tudósítókat küldtek 
ide erre az alkalomra, ugv hogy a mór itt 
időző nemzetközi újságírókat beleszámítva, 
iniiilugy

150 főnyi külföldi riportergárda
ligla az eseményeket széltáviralozni a oh 
tágba A nevesebb nemzetközi politikai uj-1 
:.girók közül jövő heten érkeznek: Jules 

biuenvein. Knlckerbocktr, J. Packard. 
Domtthy Thompson, stb.

A cseh nacionalista sajtó a kötelező ud
variasságon kívül, amellyel az angol meg
hízottat üdvözli, nem csinál titkot abból, 
hogy az angol közvetítés dacára sem haj
landó több engedménybe belemenni, mint 
amennyit az ország tekintélye elbír, a jobb
oldali lapok viszont Runciman akcióját 
mint a kérdés -békés megoldásának utolsó 
esélyét könyvelik el.

Andor León.

lentőségéről, majd a következő kijelentést 
lelte.

— Ma mindenütt jelszavak uralkodnak. 
Ezek a Jelszavak nemcsak politikai és 
társadalmi téren, de sokszor gazdasági 
téren In azzal a veszéllyel járnak, hogy 
tévén útra vezetik u szélesebb tömegek 

közgomlolkozzsdl.
Rámutatott arra a jelenségre, hogv las 

s..nként minden tömegmozgalommá válik, de 
- mondotta — azt hiszem. senklscm akarja 

hogy a nemzet [cjnélkidi tömeggé váljék.
bzi/y Kálmán államtitkár mondóit ezután 

beszédet, majd Sopronyi Thiirner Mihály 
polgármester és RAth Gyula dékán sxólníi 
fel. Bornemisza miniszter és Szily államtit
kár ebédre

Imrédy Béla miniszterelnök és felesége 
vendégei voltak

a miniszterelnök lövérl villájában, ahol h 
miniszterelnök és családja a hét végéi tölti.

Salamanca, július 31.
A nemzeti csapatok Idvntalos hadijelen 

lést csirám idurai harctéren csapataink 
megszállták Főnről magaslatát és több más 
ellenséges hadállást is birtokukba kerítettek.

A valenciai harctéren vlstwavertük i»z 
ellenségen támadásokat.

t'yy ellenséges zászbiaiiat bekerítettünk és 
teljesen megsemmisítettünk Az ellenség u 
sHlenrhii harctéren szombaton 4A2 halottat 
vesztett

Az emhról harctéren
ai ellenségnek szombaton Nikerüli előre
nyomulni. Az ellenséges clörclb'résl 

azonban fel tartóz. I a fink
és csapataink ellentámadásba mentek ál. 
I.IIrnl.ítUadásaink során több ellenséges 
«snpntol megsemmisítettünk

\ nemzet' repülők pénlekon bombázták 
IV/rmm. l/öonZe <*  Hindi.i kikötőit, vala 

Imint llospitNletic és Cambrils pályaudvarát.

Halálos orvosiragádla
Morfiummal magmérgezte magát feleságéval 
és leányával egylltt egy öreg orvos

Eger, julius 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Megdöbbentő hármas családi 
•Iránta tartja izgalomban Eger városát. Dr. 
Schwartz Sándor, az egyik legtekintélyesebb 
egri orvos, feleségével cs leányával együtt. 
közös elhatározással óngyilkoitoágot követett 
el. Az orvos, mire rátaláltak, halott volt, az 
anya és a leány állapota életveszélyes.

Az öngyilkosságot vasárnap reggel fedtfr.- 
fék fel. A Dobó-tér 3. számú ház lakói reg
gel félhalkor arra riadtak fel, hogy dr. 
Schwartz Sándor szakácsnője kétségbeesett 
sikoltással kirohan uz udvarra és a szom
szédokat hívja segítségül.

— Segítség! öngyilkos lett a doktor ur, 
a nagyságos asszony és a kisasszony!
Pillanatok alatt értesítették az Irgalmatok 

kórházát, ahonnan nz insepkciós orvos 
autón sietett az öngyilkos kollégája segít
ségére.

A Dobó téri lakásban megdöbbentő kép 
fogadta a segítségül érkező kórházi orvost. 
A rendelő díványán

viaszfehér arccal, élettelenül feküdt dr. 
Schwartz Sándor. Az orvos nyomban 
megállapította, hogy már nem tud 

segíteni,
mert a halál legalább másfél órával ezelőtt 
bekövetkezett.

A hálószobában
eszméletlen állapotban feküdt Schwartz 
■Sándor felesége, a hálószobából nyíló 
kisebb szobában pedig a házaspár leá
nyát, Sárii találták az ágyban mozdulat

lanul.
Az anvát és leányát átvitték a Irgalma- 

sok kórházába, ahol gyomormosást hajtot
tak rajtuk végre.

Időközben a Dobó-téri lakásban Schuwtf 
Sándor dr. Íróasztalán búcsúleveleket és

•1— I

Hungarista mozgalom miatt 
fegyelmi eljárás indult két 
szegedi adótísztviselő ellen

Szeged, jolins 31.
Cl HIllői Napló tudósítójának telefonje- 

ler.tése.) Két érdekes fegyelmid járás tör
tént vasárnap Szegeden. Mindkettő azzal a 
belügj'mlniszteri rendelettel kapcsolatos, 
amely szerint

köztisztviselők nem vehetnek részt bi
zonyos politikai mozgalmakban.

A belügyminiszteri renddel hatálybalé
pése után dr. Pálfy József polgármester kér
dést intézett Szeged város valamennyi liszl- 
visdőjéhez és igy megállapították, hogy 
Szegeden egyetlen olyan városi tisztviselő 
sincsen, aki valamilyen nyilasmozgalomnak 
tagja lenne. Annál nagyobb feltűnést kcllell

Újabb terrorcselekmények 
Palesztinában

Jeruzsálem, Jutttis .31.

A város központjának egyik utcájában 
bomba robbant. Három fiatal leány és egy 
fiú megsebesült.

Három arab terrorista behatolt a
szafedi kórházba,

ahonnan erőszakkal megszöktette a leg
utóbbi harcok három sebesülljél.

Tulkarenben egy arab rendőrt agyonlőt
tek.

Kalkilic pályaudvarától nem messze
fegyveres arab csapat megtámadott 8 

arab pdlyainiinkásl.
Kalkilietől nem messze a terroristák inog 
gyilkoltak egy arabot. Nabluszbnn a ható
ságok több emberi letartóztattak.

Daladier nem hisz 
európai háború 
lehetőségeiben

Páris. julius 31.
Daladier miniszterelnök nagv békebeszé

det mondott vasárnap eay diszlakomán. ame
lyet az asignoni borünnepélyen résztvevő 
l.ebrun elnök tiszteletére adlak Daladier 
a békét dicsőítve hangoztatta, hogy

nem hisz az európai háború lehetősé 
gében.

üres morflumos fiolákat találtak.
Schwartz Sándor dr. egvike volt a leg

ismertebb egri orvosoknak, több mint egy 
emberöltőn keresztül voll jómenetelü or
vosi rendelője a püspöki városban. Ugy 
tudták, hogy

rendezett anyagi körülmények között 
élt és nyugalomba készül vonulni, 

mert már hetvenhat éves elmúlt. Felesége 
hat vauké lé vés, leánya pedig negyvenegy.

A nyomozás adatai megcáfolták az orvos 
anyagi helyzetéről elterjedt híreket. Ki
derült, hogv az idős ember azért indult 
családostól együtt a halálba, mert attól félt, 
hogy nem tud megélni. Kétszázezer koro- 
nányl megtakarított pénzét és leányának 
százezer koronás

vagyonát n világháború idején hadlköl- 
csönbe fektette.

A háború óta jövedelme pedig éppen 
csak arra volt elég, hogy fenntartsa magát.

A rendőri nyomozás adatait vasárnap 
délben megerősítették a Schwartz házaspár 
búcsúlevelei, amelyeket barátaihoz, roko
naikhoz és az izraelita hitközséghez intéz
lek. A levelekben szintén azt írták, hogy

kilátástalan Jövőjük miatt közösen ha
tározták el az öngyilkosságot,

Vasárnap délután nz Irgalmatok kórhá- 
zában sikerüli eszméletre téríteni Schwartz 
Sándornál és leónvát.

Kihallgatásuk alkalmával elmondották, 
hogy

azért akartak meghalnj, mert az orvosi 
rendelő betegei lassan elmaradoztak.

A betegek legnagyobb része mind valamilyen 
betegbiztosító intézmény köttilékéhp tarto
zik, márpedig Schwartz Zoltán dr. nem vál
lalt soha állást és most előttük állt a re
ménytelen jövő.

vasárnap az a hir, hogy
András fi Sándor városi adóhivatali el
lenőrt hivatalától felfüggesztették és n 
fegyelmi eljárást ellene megindították.
A határozat indoklása elmondja, hogy a 

fegyelmi eljárást haladéktalanul meg kel
lett indítani a városi tisztviselő ellen, mert 
megállapitoilák, hogy

a hungúrista mozgalom egyik pártva- 
esnráján megident mint a Festetles- 

párt egyik kiküldöttje.
András fi különben hivatalában is több Íz
ben kifejezési adott nyilas érzelmeinek. A 
másik legyei mid.fúrás hasonló okból indult 
meg Kovács Gyula városi adóliszt ellen.

Még a legválságosiibb órákban Is mindig 
meg volt győződve arról, hogy a háborút 
sikerül elkerülni.

— Ilis-elc nz egyes államok vezetőinek 
békeszózatában, mert tudom, hogy népeik 
legforróbb óhaját juflatják ezzel kifejezésre.

A miniszterelnök végül
az angol-francia barátság megpccsétc- 

lődéséről beszéli, 
hangoztatva, hogy a legutóbbi párisi ki- 
rálylátogatás ezt a barátságot még Jobban 
megalapozta.

A béke sohasem valamilyen végzctxzerü- 
ségtöl vagy csodától függ — mondotta végül 
Daladier hanem attól a hathatós munká
tól, amelyet a béke fcnlartása érdekében ki
fejtenek.

—- Fürdőruháé Imllleslel fogtok ki a Da
nából. Az újpesti összekötő híd közelében 
tizennyolc év körüli fürdőruhát fiatalember 
holttestét vetette ki a Duna. A rendőrorvos 
megállapítása szerint már két hete lehetett 
.< vízben. A holttestei az újpesti halottas
házba szállilotlrtk.

— Borzalmas vasúti Mercncséllenség. 
Jamaica székesfővárosából. Kingstonból ér
kező jelentések szerint Kingston és Montego 
kozott borzalmat vasúti szerencsétlenség 
történt, amelynek 60 halálos és 60 xulyos 
sebesült áldozata van. A szerencsétlenséget 
egv tolalomozdony kisiklása idézte elő. A 
mozdonyvezető, aki H következő mozdo
nyon volt, nem vette észre a kisiklást és a 
szcmdvvonal beleütközött a kisiklott to- 
tató-mozdonvba A személyvonat vala- 
mennyi kocsija felfordult és az utasokat a 
kocsik maguk alá temették. A kocsik ron- 
csal alól 60 halottat és 60 sebesültei húztak
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Kétszer követett el fal bon
tásos betörést a Ruha 
Konfekció helyiségében

Vasárnap Angyalföldön elfogták a veszedelmes 
betörőt, aki lóversenyszenvedélyével védekezik

Veszedelmes falbontó betörőt tartózta
tott le vasárnap a rendőrség. Scharang Ist
ván 29 éves rovottmultu cipészsegéd került 
kézre, aki pár hónappal ezelőtt szabadult 
a sopron-kőhidai f egy házból és egyike a 
legismertebb betörőknek.

Pár héttel ezelőtt nagyszabású betörést 
fedeztek fel az Akadémia-utcában. Ismeret
len tettes

falbontás utján behatolt a Ruha Kon
fekció Rt. Üzlethelyiségébe

és onnan nagymennyiségű értékes posztót 
és egyéb holmit vitt cl. A kár megközelí
tette a ÍO.OOO pengőt. A rendőrség megindí
totta a nyomozást és a betörési ügyekben 
dolgozó detektívek helyszíni szemléjén meg
állapították, hogy a betörést régi, kipró
bált betörő követhette el. A tettes nem kí
mélte a fáradtságot. Szombat este belopő- 
zott a Dunagőzhajózási Társaság Széchényi 
rakpart 3. szám alatt lévő igazgatósági épü
letébe, ott álkulccsal bement az irattárba és 
az éjszaka folyamán

kibontotta a szomszédos házban lévő 
üzlethelyiség falát,

amely közvetlenül az irattár mellett volt. 
A falbontó betörő

egészen kis lyukat csinált a falon
és a rendőrség is csodálkozott, hogy azon 
keresztül hogyan juthatott be, majd zsák
mányával hogyan távozhatott. Megindult a 
nyomozás, több gyanúsítottja is volt az 
ügynek, de azok mind alibit igazoltak.

Julius 26-án a kora reggeli órákban a 
'Széc/iényi-rakpart 3. számú épület házfel
ügyelője egy gyanús férfira lett figyelmes, 
akinél

négy nehéz csomag volt.

Megállította a gyanús férfit és megkér
dezte, honnan jön. Az ismeretlen ember azt 
a választ adta, hogy a Dunagőzhajózási 
Vállalat igazgatósága többféle nyomtatványt 
rendelt egy papírgyárban és azokat hozta 
el. A portás, akinek még élénk emlékezeté
ben volt a pár héttel ezelőtt történt falbon
tásos betörés, különösnek találta, hogy a 
hajnali órákban küldenének nyomtatványo

GALAHS 
KALAIID 

ízes, borsos, pikáns filmcsemege. 
Szlporkázóan szellemes! 
Könnyekig kacagtató! 
Vérbeli vígjáték!

A négy töszereplö:
Olivia de Haviland 
Brian Aherne 
Edward Everelt Horton 
és Llonel Atwlll

MA ESTE 
fél 10 órakor 
diszbemutató

FÓRUM
Jéggel hűtött 

nézőtér! 

kat. A segédházfclugyelőt rendőrért küldte 
és ott akarta tartani a „csomagokat hozó" 
férfit. Ez azonban nem sikerült, mert az 
hátrahagyva a négy csomagot,

kifutott a kapun
és az egyik mellékutcában elmenekült. A 
rendőrrel együtt felnyitották azután a cso
magokat és azokból

finom szüvetek és egyéb anagok kerül
tek elő.

Most már kétségtelen volt, hogy a portás 
betörővel találkozott össze a kapu alatt. 
Körülnéztek az épületben és rövidesen ki
derült, hogy

megismétlődött a pár héttel ezelőtt tör
tént betörés.

A tettes most is álkulcscsal nyitotta fel az

A Hétfői Napló
leleplező útja Budapest
„rejtett" szépségei körül

Az elmúlt héten néhány szép szobrot lá
togattunk meg. Mai sétánk során három 
szép épületet ejtettünk útba. Egyik sem 
tartozik Budapest legfiatalabb arcához: 
mind a három épület a békeidők pompáját 
hirdeti. A három épület fölött elrepült az 
idő, megszürkültek, megöregedtek és ma 
már mint régi veteránokról szoktak, telje

sen megfeledkeztek róluk azok, akik néha
napján számba szokták venni, hol, micsoda 
érdekesség, szépség látható Budapesten.

A Rákóczi-ut lázas forgatagában áll ko
mor méltósággal, hatalmas tömegével az 
egyik épület, a Luther-udvar. Masszív, sú
lyos építkezés ez. de mégis szép. Az ön
tudatos, komoly nyugalom fensége ömlik 
el ezen a házóriáson, mintha uz egész épü
let templom lenne. Tényleg, belül templom 
van. Luteránus templom amelyben lót 
nyelven tartják az istentiszteletet. Szépen 
díszített, lépcsőzetesen mélyedő, román sti

irodahelyiséget és az időközben befalazott 
falat

újból kibontotta.
így jutott be a nagy textilüzletbe, ahol 

összecsomagolt több értékes holmit. A por 
lás és a segédházfelügyelő jól szemügyre 
vették a gyanús embert és a rendőrség en
nek alapján megállapította a tettes kilétét 
A bűnügyi nyilvántartóban a régi bűnözök 
fényképfelvételei közt a Dunagőzhajózási 
vállalat portása Scharang István fényképé
ben felismerte azt az embert, akivel a kapu 
alatt találkozott.

A detektívek napokon keresztül razziáz- 
lak az ismert betörő után és vasárnap haj
nalban Angyalföldön, ahol álnéven lakott,

elfogták.

A betörő bevallotta a falbontásos betö
rést, azonkívül több üzletnyitást is követelt 
el. Négy hónappal ezelőtt szabadult ki a 
sopronkőhidai fegyházból és azt hangoz
tatta, hogy mint a múltban, ugy most is

nagy lóversenyszenvedélye vitte a bűn 
útjára.

A lopott holmikért kapott pénzt az utolsó 
fillérig elvesztette minden egyes alkalommal 
Scharang Istvánt letartóztatták és hétfőn 
kisérik át az ügyészség fogházába.

lusu kapubejárat vezet az épület udvarára. 
Az ünnepélyes hangulatot nagyon emeli a 
kapu után következő, kercsztboltozatlal fe
dett, széles, rövid folyosó. A kapuiv fölött 
kis mélyedésben áll két ablak között 
Luther szobra. Mintegy negyven évvel ez
előtt kezdte építtetni a tót luteránus egy
házközség ezt a házat és annakidején nagy 

feltűnést keltett a nagyarányú építkezés. 
Ez volt a mai Rákóczi ul első, hatalmas 
„modern" épülete.

A Rákóczi-ut világvárosi forgalmából 
csendesebb vidékre vezet rejell szépségeket 
kereső sétánk. Az előkelőség és arisztokrá
cia szelleme lebeg itt. Minden halk, csön
des, még a gyorsan suhanó autók soffőrjei 

is meggondolják mielőtt megszólaltatnák 
szirénájukat. Egv más melleit állnak a 
szebbnél-szebb főúri paloták, hét, kilenc, 
tizenegyágu koronák ágaskodnak n házak 
homlokzatain és a díszes, vasveretes, ne
héz kapuk egytől egyig zárkózotton fordul

*2*2 liter • ÍOÓ>u«dó • Ára ««ÓO P , 

Nyolchengeres autó kényelme 
és te!|e,itménye. kisautó iíra * 
és gazdaságossága mellett 

Fókőpviselet: .

HAHN ARTHUR És TÁRSAI
. évBANStvi.ANPRÁssrúrió. ni.na.4io

nnk n külvilág felé. Negyven-ötven évvel 
ezelőtti vagy még régebbi időkről beszélnek 
ezek a házak. Amikor még fiatalok voltak 
és büszkén csillogó ablakukkal nézegettek, 
mint hajtanak kapuik elé esténként a szebb*  
nél-szebb főúri fogatok. Jókedvű, fiatal 
arisztokrata hölgyek és urak érkeztek 
pompás, mullszázadbeli estélyiruháikban a 
főúri családok téli báljaira és mulatságaira. 
Mindegyik épületben pazar termek egész 
sora fogadta a vendégeket, akik ma már 
talán nem is élnek vagy mint régi-régi em
lékekről beszélnek ezekről az estékről. Az 
egyik legelőkelőbb ilyen utca képét mu
tatjuk be itt. A Muzeumkerl mögötti Eszter- 
házy-utcát, az Eszterházy-palotdval.

Nincs messze innen uz nz épületrészlet, 
amelyről olvasóinknak kell kitalálni, hogy 
micsoda. Maga nz épület szervesen hozzá
tartozik a környék hangulatához és légkö
réhez. Hiszen hozzátartozott és még most 
is jelentős tényezője az arisztokrácia éle
tének. Évenként több alkalommal nz elő
kelőségek legjava szokott összegyűlni itt, 
hogy ünnepélyes keretek között összemérje 
ügyességét. Tessék tehát kitalálni, melyik 
épület ormán áll ez a nemestarlúsu paripa, 

A megfejtést csütörtökig kell kiadóhivata
lunkba beküldeni. A megfejtők között tiz 
dijat: kétszer lü pengői és nyolc más érté
kes nyereményt osztunk ki.

♦
„Utazás Budapest rejtett szépségei körül- 

cimü pályázatlink elmiillheti nyerteseinek név
sorát a megfejtések nagy számára való tekin
tettel, Jövő hétfőn közöljük. A pályázati kér
désként közölt kép a lilalia lAijza-téri Tinódy- 
szobor talapzatán lévő alakokat ábrázolta.

HEILIG 
UP.SAR

még tart 
e hét végéig!

Harisnya,
női lavable és sar- 
möz fehérnemüek, 
női és férfi
divatcikkek, 
fürdőtrikók
a szokott jó mi
nőségben, még 
alacsonyabb

vísái’í arakon
VII, Rákóczi-ut 26
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A magyar írók és újságírók bünkén köny
velhetnek el a maguk számlájára egy tikért: 
Jlókay Jánost írói ét újságírói érdemelnek 
elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezte 
ki a kormányzó.

II.
Tegnapelőtt éjszaka fejedelmi vendége 

Volt a 'I arján-bárnak: Nazlieh egyiptomi 
anyakirályné, Ifj. Horthy Miklós, azonkívül 
a budapesti egyiptomi követ, a követ fele
sége és udvar hölgye társaságában jelent meg 
az anyakirályné. Jól szórakozott, nagy él
vezettel hallgatta először a jazzt, azután kü
lön a cigányzenét és többször táncolt ifj. 
Horthy Miklóssal.

III.
Báró Berg Miksa országgyűlési képviselő, 

„civilben" földbirtokát. Berg báró e. héten 
garden partyt rendezett abonyi kastélya öt
holdas parkjában. Kétszázötven vendéget 
hívott meg a kerti ünnepre. Harminc aszta
lon terítettek, három zenekar húzta. Kép
viselők, felsőházi tagok, politikusok, rokon
arisztokraták, budapesti és Abong körüli no- 
labilitások vonullak fel a kerti ünnepre, 
amelyen azonban, kisgazdapárti képviselő 
garden-partyjáról lévén »zó, nem hiányzott 
a csizma sem- résztvettek a mulatságon a 
pártjabeli vérbeli, hivatásos kisgazdák is. 
Vidám hangulatban, reggel félötiy volt együtt 
(i vendégsereg.

Budapestnek és az idegenforgalmat Buda
pest vendégelnek örömére hétfőn este meg
nyitja kapuját a riaschnér—Evelovics szó
rakozási müvek Budapest—montmartrei te
lepe, a Moulin Rouge. Aki pompásan akar 
Szórakozni, most már a Pólón és a szigeti 
Cirill tündérkertjén kívül elmehet a Moulin 
Hongéba is, amelynek augusztusi műsorára 
p'laschner Ernő, (aki jól tudja, mi kell a 
publikumnak/) legfőbb attrakciónak Cesarc 
ond Dorée. világhírű táncospárt szerződtette. 
'A ragyogó pár bemutatja a legfrissebb tán
cot, a Big Applct és megtanítja rá a közön
séget is.

V.
Nyaralási Idr három közgazdasági kapaci

tásról. Weiss l'ülőp az idén Olaszországban 
üdül, Hegedűs Lóránt Gastclnben, Buday- 
Goldhergcr Leó pedig a kellemest a hasz- 
Tossal köti össze, amerikai és kanadai fa- 
yuilmányitttal,

VI.
Nagy napra virradnak ma a vadászok: 

megkezdődik a fogolyszezón. A budapesti 
irodákba seregével futnak be a külföldi va
dászok jelentkezése: jönnek fogolyra! 
sokára szarvasblkdra Is lehet már menni. 4 
Szarvasbika kilövési dija az idén olcsóbb, 
mint tavaly volt: 1000—1300 pengő.

VII.
4 „Műterem" Kossuth Lajos-utcai helyi

ségében megnyílt huszonhat festő és szob
rász kiállítása. A kiállítók között van 
különben egy festő-östehetség, akinek igazi 
regény az élete. Rudas György a neve. Ko
misz volt. Huszonháromévcs korában tanult 
meg írni Mikor a piktortehetség ébredezni 
kezdett benne, gyalog jött Pécsről Pestre, 
útközben kubikoskadóit, igy tengődött ke
nyéren, i’üe/i Budapestig. itt egy pártfogó
jától Párisig való útiköltséget szerzett. Páriá
ban délelőtt zsákot hordott, délután járt a 

tanulni. Tessék megnézni a

Vili,
száruk ozás — nem két anti- 

pólus. .4 Xöiuiyü szórakozásnak is lehet kul
túrája. Tarján gyakorlatban is fölállította 
ezt a szórakozás filozófiai tételt. X Tarján- 
lerrast bűbájos csak exkluzív nemzetközi 
nagy helyt k<n tapasztalható előkelő környe
zetében délután és vaesoraidőn néhány leg 
vdlogalottub arlista-világszámot kap a kö- 
zönst ti. a bárban remek dizősök, ti terraszon 
is, a bárban is brillidns muzsika. Mindezt a 
finomkulluráju szórakozást pedig megsze
rezheti n: is, aki nem akar papirbankót i’d/ 
tani a Tarján-terrasz délután kávé- vagy 
fagylaltuzsonuán. este pedig egyszerű feke
tén is szívesen és örömmel látja a vendége 
kel a nagyvilági lokálban, ahol a pincér is 
ergrófi vagy nagyköveti eleganciával mozog

IX.
Báró Hatvány Bertalan, aki az orienta

lista tudományok lelkes művelője és nem
régiben megírta ,.A:si i lelke" cimü könyvét, 
most indiai tanulmányútra indul, l'j könyv
höz gyújt uj anyagot.

múzeumokba 
kép. <1 ’

Kultúra és

X.
4 hivatalos lap vasárnapi számában „Idé

zések" rovatában olvastuk ezt a közhírré- 
tételt: Doleeskó Bélának, Bús-Fekete László 
ellen indított perében tárgyalás szeptember 
(i-rfn a móri járásbíróságon. Idézve az alpc-

BAKTER; Uccu, nini, Lépesen szomszéd, 
önkénytes-számláló kiküldött legyek a pa- 
nyol harctéren, de a legbolondabb csata 
közbe, ha maguk nem I’cslrül gyünnek 
megen.

ÖRZSI: De biz, hogy onnan gyű vünk.
LEPCSES: Ellenieteken igen téved maga 

bak (erőm, ha aztat hiszi, hogy lüvődözés 
közbe számojják majd a panyol önkéntese
ket.

BAKTER: Hál? Tán fegyverszünetet köt
nek?

LEPCSES: Más csfnnya-bfnnya is van 
annak.

BAKTER: Mér, maga hogy csinálná, 
Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Valahogy úgy, mint az az 
A1 hájas Püczők Dániel a világháborúba 
Mer rettentő géppuska-tüz vót akkor a lo- 
poruci crdőszélen, oszt persze a bakatársa
ság igen csak behúzta a nvakagombócát, 
nehogy heleüsse valami muszka golóbisba. 
Egyik fedezékbe aszongya cukszfürer Ványo- 
lós: — „No, emberek, ki vállalná, hogy 
mgcszúmojja, hány goló röpköd errefelé?”
— „Éne!" — felelte infanteriszt Alhájas 
Püczők. — „Micsoda?1* — tátotta száját a 
cukszfürer — maga ki merne menni illen 
erős tüzbft?” —- „Nem igen**  — felelte a 
kérdezett —-, „hanem hát úgy gondútam, 
hogy ide teccene hordatni a dekungba azo
kat a golókat.“

ÖRZSI: Ész vót annak a fejibe, nem lek
vár.

BAKTER: Nono. hát hiszen. — Hát az 
a Runcimnn.? Akit elkűttek békét csinyálni 
Közép-Ejurópóba?

LEPCSES: Halva született dolog az, 
hájjá.

BAKTER: Mirfl gondojja?
LEPCSES: Mikor illen furákat hallok, 

mindig eszembejut az a riginus, akit a kis- 
pápóczi temetőbe láttam e’ sirkövön. Hogy 
aszongya: „Itt nyukszik az a derék Benkö,
— Kire rágörgött a malomkő. — Mikor le
vették a nagy követ rólla, — Hóttan ugrott 
ki alólla.’*

ÖRZSI: Tuggya fene, nehezen hiszem, 
hogy nz a hóttember ollan igen nagyot 
ugorhatott!

Jó CiPOl alatt8X FRIE8ERI nél OlCSÚR vehet íÉísíí'“

Ezerhatszáz budapesti korcsmáros 
és kisvendéglős kegyelmet kér a 

belügyminisztertől a rufsnapszernek
Az uj vigalmiadó-szabúlyrendelet szerint 

n vendéglátó üzemekben a kártyázás csak 
huszfilléres vigalmiadó-bélyeg lerovása mel
lett szabad. Kivétel nincs, ezeket a húsz 
filléreket minden vendéglátó üzemnek le 
kell rónia, u nagykávéháznak éppen ugy, 
mint a legkisebb kocsmának. Most a buda
pesti kocsmárosok ipartársulata mcyfelleb- 
be.te n törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
határozatát, amely ezt a szabályrendeletet 
megalkotta. A kocsmárosok rendkívüli ér
veket hoznak fel a szabályrendeletnek rá
juk nézve sérelmes rendelkezései ellen.

Azt mondják a kocsmárosok hogy, ha a 
huszfilléres kúrtyaadó-bélyeg megmaradna,

a kocsmákban meg kellene szüntetni a 
a szerény kártyázást,

ami pedig három oknál fogva csaknem el
képzelhetetlen Nem sziinhetik meg n kocs
mákban a kártyázás először azért, mert 
igy a kincstár 375 000 pengő évi adóbevétel
től esne el, másodszor azért, mert a kocs
mákban folytatott kártyajáték teljesen ár
talmatlan és emellett óriási bevételt biztosit 
n kincstárnak.

Budapesten körülbelül 2400 kocsma és 
M)0 kisvendéglő működik. Ezeken a helye
ken

olyan játékot nem játszanak, ami 
pénzbe menne,

mert a vendégek közel kilencvenöt száza- 
l< ka egyszerű ember és nincs abban a 
helyzetben, hogy a pénzbenkártyázás 
fényűzését és kockázatul megengedhesse 
magának. Ezeken a kisebb helyeken általá
nosan a divatos rufsnapszert játsszák szó
rakozásból. Nem pénzben, hanem

borban megy a játék, a díj minden 
esetben rcudszcrlnt egy-egy liter bor, a

BAKTER: Persze, hogy nem. Iszen aztat 
csak a rigmus kedviér irta, aki irta! Ma
gam is óvastam eccer egy illent, az meg 
Igy szólt: — „Itt nyukszik Pácsértos Rózái,
— Erényes szűz leányzó — Sirattya kél 
kicsiny fija — Mártonyka, meg a László.”

ÖRZSI: Gyönyörű szép vers, aztat meg 
köll hanoi.

BAKTER: Meg. — Hát arrul ml hír, 
hogy az a titkos orosz rádijó, aki a Szta- 
11 ny elvtárs ellen szokott szavalni, megen 
megszólalt?

ÖRZSI: Igen. Mer csak pihent mostaná
ig

BAKTER: Hásze ráfér az a kis szabacs- 
cság az emberre, ebbe dühesztő kánikulába.

LEPCSES: Maga is úgy beszél, akárcsak 
ötvaros Docskó Lajos, aki az adója dógába 
minden héten kéccer is följárt a sárvári 
adófötanácsoshoz s telezokogta a füiit, 
hogy nem tud íi annyit füzetni. Hát a műt 
szerdán megen beállított hozzá s aszongya:
— „Főtanácsos úr, alássan tizennégy nap 
szabaecságot kérek." — „Tüllem?" — 
csodálkozott rája az illető. — „Hát, igen"
— monta Ólvaros —, „mer el köll utaz
nom a testvérem lagzijára, oszt két hétig 
nem gyühelek föl a főtanácsos úrhoz adó
csökkentést kérni."

ÖRZSI: Remélem, megatta neki. — Oszt 
gyerünk, aptya.

BAKTER: No csak még egyet. Vájjon, 
mér verték meg aztat a Bindea futbálistál?

ÖRZSI: Ki tuggya azt? Nehéz beszédű 
legények azok a labdarugók, ritkán szól
nak. *

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ec
cer összetanálkozott két fuvaros-ember, 
nevük szerint Hátulszembe Kátyó Meny
hárt, meg Méltányos Mütyür András. Hát 
Méltányos elcsudálkozott azon, hogy a 
rekkenö melegben a koma vállán rajta vót 
a suba. — „NI, csak ni" — kajátott át a 
szekeréről —, „kend mér horgya aztat a 
menykö nehéz bundát a nvakába?" -*  A 
másik nem felelt, továbbhajtolt. Da kará
csony táján, farkasordíttó hidegbe, mikor 
megen összetanálkoztak, Hátulszembe meg
rántotta a subáját s odaszólt Méltányosnak:
— „Hát ezért!" — Oszt, Isten álgya.

vesztes fizeti és a játékosok közösen 
fogyasztják el.

A kocsmárosok szerint valóságai szociális 
szükséglet ez, mert lehetőséget nyújt a 
kisembereknek, hogy fillérekért szórakoz
hasson. Ezeknek a vendégeknek anyagi 
ereje még a legcsekélyebb játszási dijat 
sem bírja el, nemhogy a tervezett huszfil
léres vigalmiadó-bélyeg lerovása lehető 
volna.

A kocsmárosok statisztikája szerint kö
zel ezerhatszáz italmérőhelyiségben játsz- 
szák a rufsnapszert. Átlagosan egy-egy he
lyen a kocsmáról tiz liter bort mér el a 
játékosok között, mert különben a vendé
gek jórésze csak fröccsöt vagy pohár sört 
iszik. A játékosoknak kimért bor napi fo
gyasztásban 160 hektolitert tesz ki, ez

évenként 00.000 hektoliter bornak felel

amelynek a fogyasztási adója több mint 
félmillió pengő. Ettől a hatalmas összegtől 
esne el a fogyasztási adópénztár, ha a vá
ros ragaszkodnék a huszfilléres vigalmiadó 
hoz.

Végül harmadik oknak hangoztatják a 
kocsmárosok, hogy az adólerovás keresztül- 
vihetetlen, mert

a hatvanezer hektoliter rl nem fogyasz
tott bor elhelyezésének kérdése njabb 
súlyos gond volna a kormány számára

és természetesen a szőlősgazdák kárát is 
jelentené.

A kocsmárosok mindezek alapján a bel
ügyminiszterhez fellebbeztek és kérték, ne 
hagyja jóvá a közgyűlési határozatnak a 
huszfilléres kárlyabclyeg-lcrovásáról szóló 
rendelkezését,

BuJapttl, 1038 »ngiut1ai j.

Morfium, 
Duna, 

méreg
Négyen követtek el vasárnap 
öngyilkosságot, akiknek személy
azonosságát nem tudta meg
állapítani a rendőrség

Vasárnapra virradó éjszaka három nő és 
egy férfi követett el öngyilkosságot, akik*  
nek személyazonosságát egyik esetben sem 
tudta megállapítani a rendőrség. A késő 
éjszakai órákban

a Margithld közepéről a Dunába ugrott

egy 25-30 év körüli, jólöltözött nő, aki elő*  
zöleg a vízbe dobta kalapját és retiküljét. 
Az éjszakai járókelők közül többen figyel
mesek lettek a hid karfájára kapaszkodó 
nőre, odasiettek, hogy megakadályozzák az 
Öngyilkosságot, de a fiatal, szőkehaju nő 
kirántotta magát és a következő pillanat
ban beugrott a Dunába. A Zsófia mentőőr
ség legénysége figyelmes lett az öngyilkos
sági kísérletre és kimentették az életunt 
nőt a hullámokból. A Rókus-kórházba vit
ték a mentők, többször megkísérelték, hogy 
kihallgatták, de elzárkózik minden felvilá
gosítás elől. Azt hangoztatja, hogy az ő ne
vét és öngyilkosságának okát

soha nem szabad megtudni senkinek.

A margithidi öngyilkossággal egyidőben 
éjszaka, két óra tájban a Ferenc József-hid 
pesti hídfőjénél hirtelen rosszul lett és 
összeesett egy harmincévesnek látszó, öltö
zéke után a középosztályhoz tartozó nő. 
A mentők megállapították, hogy

morfiummal mérgezte meg magát

olyan nagymennyiségű mérget fecskende
zett be a testébe, hogy hosszas élesztgetési 
kísérlet után sem nyerte vissza az eszmé
letét. Retiküljében semmiféle iratot nem 
találtak és igy nem tudták megállapítani 
kilétéi. Az ismeretlen öngyilkos nőt ugyan
csak a Rókus-kórházba vitték.

A Ferenc József-hid közelében, a Duna- 
parton még egy rejtélyes öngyilkossági kí
sérlet történt. Égy fiatal, csinos leány

Ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát.

Egy pádon találtak rá uzméletlen állapot
ban. A mentők átkutatták a retiküljét és 
abban Haász Erzsébet, 24 éves manikü- 
rösnö nevére szóló iratokat találtak. Vol
tak azonban a leánynál másnévre szóló 
levelek és iratok is. Hogy tényleg Haász 
Erzsébetnek hivják-e, azt még nem lehetett 
pontosan megállapítani. A Horthy Miklós- 
kórházban, ahová a mentők vitték, vasár
nap visszanyerte az eszméletét, de csak 
annyit mondott, hogy öngyilkosságáért nem 
terhel senkit felelősség, saját elhatározásá- 
sából követte el tettét.

Nevét és lakását nem volt hajlandó 
elárulni.

Az Olaszfasor 21. számú ház előtt egy 
husz-huszonőtévesnek látszó, ismeretlen 
férfi

mérgezte meg magát
öltözéke után ítélve, jobb iparos lehet. 
Töbféle mérget vett be az ismeretlen ön
gyilkos és a mentők nem tudták eszméletre 
téríteni. A Rókus-kórházban még vasárnap 
is eszméletlenül feküdt. A rendőrség az ön
gyilkos férfiről még

nem tudta megállapítani személyazonos
ságát.

A főkapitányság életvédelmi osztálya szé
leskörű nyomozást indított a rejtélyes ön
gyilkossági esetek szereplői kilétének meg- 
állapitására. _________________

— Érdemes feljegyezni. A szenzációs nyári 
vásár c hét végén, szombaton befejeződik, te
hát összesen már csak hat napig tart ez a 
nagyszabású árutékozlás. Néhány példa a 
rendkívüli ajánlatokból: Női vagy férfi fürdő 
dressz I pengő 90 fillér. Svájci nadrág —.68 
fillér. Női kesztyű —.58 fillér. Duplaszövéaü 
asztalterítő l pengő 78 fillér. Transzparent női 
gallér —.38 fillér. Mintás lavahle kombiné 2 
pengő 90 fillér. Short nadrág 1 pengő 48 fillér. 
Strandköpeny 3 pengő 90 fillér. Kötött játszó
ruha —.98 fillér. 6 drb zsebkendő —98 fillér. 
Férfi porőz kötött ing I pengő 50 fillér. Sarkos 
házi cipő | pengő 95 fillér. Nőj gumi körgal
lér 2 pengő 90 fillér. Lenvászon kosztüm 14 
pengő 80 fillér. Gyermek gumi gallér —.98 
Fillér. Férfi kasha nadrág 3 pengő 90 fillér. 
Kockás flanelt takaró 2 pengő 95 fillér. Bőr- 
retikiilök divatos formában 2 pengő 50 fillér. 
« drh vizespohár —.88 fillér. 10 drb borotva
penge —.30 fillér. Fenyves Aruház, Budapest 
Kálvin tér 7.

— A modern Idők hangszere a tangő- 
hsrmónikaf Nagy elterjedtségét annak köszön
heti. hogy ellentétben mát hangszerek évekig 
tartó tanulásával, igen rövid idő alatt elsajá
títható és tökéletes zenei élvezetet nvujt . A 
Mamilz targóharmonika szakOzkt, VIIL Jő- 
rsef körút 37. az. slatt. különböző újításokkal 
mindenkinek lehetővé teizi a tangóharmoni- 
kásást. 40—45 pengőért már vehet tangó- 
harniónikát. a nagyobbakat könnyű részletfize
tésre. A legújabb újítás pedig, hogy pár pen
gőért bérelhet tangóharmónikál és még ezen 
csekély összeget is vásárlásnál betudja fenti 
•aaküzlet.
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Gázolt és felborult a motorkerékpár
Négy súlyos sebesülést okozott a szerencsétlenség

Vasárnapra virradó éjszaka két stdyos- 
toimenetclü gázolás történt a fővárosban.

Dr. Puskay Jenő főorvos BV. 775. rend
számú motorkerékpárjával az Andrássy- 
uton haladt. Amikor a Vörösmarty ucca 
sarkához ért, észrevette, hogy egy nő 
igyekszik át az úttesten. A főorvos azon
nal le akarta állítani motorkerékpárját, de 
az egyszerűen öltözött nő annyira ideges 
lelt, amikor meglátta a közeledő motor
kerékpárt, hogy

valósággal nekiszaladt
annak. A motorkerékpár

elütötte a munkáskülsejü asszonyt 
és az ájulton terült el a földön. A főorvos 
maga részesitette első segélyben, azután ér
tesítették a mentőket. Jozsó Pálné 52 éves 
napszámosnö volt a gázolás áldozata. A 
tnentök bekötözték sérüléseit, azután a 
Rókus-kórházba vitték. A szemtanuk állí
tása szerint, Jozsóné elővigyázatlansága 
idézte elő a balesetet.

JWII T

Budai kocsmában fiatal nő 
társaságában mulatozás közben 
fogták el vasárnap a 
sikkasztó pénzbeszedőt, 
aki már tizenhétszer követett el 
sikkasztást, hogy — lumpolhasson

Az 'Ausztrál-Ázsiai Nyersbörkiviteli Kft. 
igazgatósága bejelentette a főkapitányságon, 
hogy egyik alkalmazottjuk, Wcintraub An
tal 40 eves kifutó, julius 20-án üzleti ügy
ben eltávozott és azóta nem került elő.

Az eltűnés hátterében egy sikkasztási ügy 
állott. Wcintraub megbízást kapott az egyik 
igazgatótól, hogy a Magyar Általános Hitel
bank devizaosztályán fizessen be a cég folyó
számlájára 4600 pengőt. Ezt az összeget, 
mint rövidesen megállapították, az idős ki
futó

nem fizette be,
Jjanem saját céljaira fordította.

A rendőrségen nagyon ismerősnek találták 
^Weintraub nevét és amikor utánanézlek az 
előéletének, megállapították, hogy

tlzenhatszor volt már büntetve sikkasz
tás és lopás miatt.

Rádiókörözést bocsátottak ki ellene és a 
yidéki csendörörsöktől és rendőrkapitánysá
goktól egymásután érkeztek a jelentések, 
hogy a sikkasztó Weintraub hol itt, hol ott 
tűnt fel nők társaságában. Mire azonban elő

Váratlan fordulat
a Holt Tíszaágban felfedezett 
bestiális rablógyilkosság 
ügyében
Kiderült, hogy a gyilkosság állítólagos áldozata, 
akinek megölését maga

Szolnok, julius 3.
M Hello Napló tudósítójától.) Vasárnap 

páratlanul érdekes fordulat következett be 
egy öt év előtt elkövetett rablógyilkosság

16—407o-w
leszállított árakon!

A jószabásu és 
jóminöségü férfi ingek 
szaküzlete

LOStíítÖC
Erzsébet-körut 20 Rákóczi ul 4

Az Üllői-ut és Telep-utca sarkánál hár
man sérültek meg egy motorkerékpár
szerencsétlenség következtében. Füzy Pál 
40 éves gépmester, a BT. 853. rendszámú 
motorkerékpárjával, amelynek oldalkocsi
jában felesége ült, az Ü//ő/-uton végighaladt 
a Szent István-kőrhúz irányába. A Telep
utca sarkánál a motorkerékpárt vezető Füzy 
Pál

elütötte Farkas Pálné

27 éves műtősnőt. Farkasné a telepuccai 
kórházból jött és hazafelé igyekezett. A gá
zolás következtében

a motorkerékpár Is felborult éa két 
utasa lezuhant az úttestre.

A Füzy házaspárt és a műtősnőt a men
tők részesítették első segélyben, azután 
mindhármukat a Szent István-kórházba 
vitték. Füzyék állapota könnyebb, Farkas- 
néé súlyosabb. A rendőrség mind a két éj
szakai gázolás ügyében megindította nz el
járást.

akarták állítani, már továbbállt.
Weintraub a balatoni fürdőhelyek közül 

Balatonszárszón, Alsóörsön és Balatonfürc- 
den rendezett nagyobb mulatozásokat, két- 
háromszázpengős cechekct csinált és ugy 
szerepelt mindenütt, mint egy

budapesti nagyvállalat Igazgatója.
Sopronban, Miskolcon és Győrött is feltűnt 
a sikkasztó. Elegáns uj ruhába öltözött és 
legtöbb helyen autón jelent meg, amelyről 
azt mondta, hogy a sajátja.

Vasárnapra virradó éjszaka egy budai 
vendéglőben

fölismerték Weintraub Antalt, aki egy 
fiatal nő társaságában vacsorázott.

Előállították a főkapitányságra, ahol beval
lotta a sikkasztást.

Amikor megkérdezték tőle, hogy miért 
követte el, azt az érdekes kijelentést tette, 
az a betegsége, hogy szeret jól élni, nőkkel 
mulatozni, de mivel saját erejéből nem tel
lett ezekre a passziókra, azért követte el a 
sikkasztást. Már a múltban is hasonló ese
tek miatt volt büntetve.

r

éla gyilkos is beismerte, —
ügyében, mely titokzatosságánál fogva 
nakidején sokáig foglalkoztatta az egész 
szag közvéleményét. Kiderült, hogy a gyil
kosság ‘áldozata, akinek megölését 
gyilkos is beismerte, még mu is — 

1933. julius 31-én fedezték fel 
a

an- 
or-

maga a 
él.
Szolnok 
bestiálismelleit a Holt Tisza partján 

rablógyilkosságot.
Magda Mihály tehénpásztor, 

két legeltetett Szolnoktól négy 
a Holt Tisza partján. A nádasban egy

felismcrhetellcnséglg oszlásnak Indult 
holttestre bukkant,

mely ülőhelyzetben, félig a vízben, félig a 
nádas pocsolyájában volt. A holttestet mil
lió és millió féreg leple el.

A lehénpásztor lélekszakadva rohant a 
rendőrségre, s már negyedóra múlva a 
helyszínre érkezeit a nyomozó hatóság, 
élén a szolnoki törvényszék vizsgálóbírójá
val.

Kiemelték a nádasból a fe.lismerheletlen- 
ségig oszlásnak indult holttestet, amelyről 
még azt sem lehetett megállapítani, hogy 
férfi-e, vagy nő. Csupán egy dolog volt két
ségtelen, nevezetesen az, hogy 

j gyilkosság történt,

|'a hulla koponyacsontján ugyanis ütésektől 
Íszármazó töréseket talállak.

A törvényszéki orvosszakértő fellmncolta 
a hullát és a boncolás kiderítette, hogy az 
áldozat egy 18—19 éves fiatalember volt, 
akit

aki tehene- 
kilométerre

a tettes terméskővel vert agyon.

A véres terméskövet később meg Is talál
ták a csendőrök a helyszínen.

A bestiális gyilkosság ügyében óriási erő
vel indult meg a nyomozás. A csendörség a 
szolnoki rendőrséggel karöltve éjt nappallá 
téve dolgozott n rejtélyes ügyben, a mun
kát azonban nem koronázta siker, hiszen 
azt sem sikerült megállapítani, hogy ki 
a gyilkosság áldozata.

Eltelt 4 esztendő, már lassan a feledés 
homályába ment a titokzatos bűncselek
mény, amikor a múlt év májusában várat
lan esemény történt.

A váci fegyintézetben kihallgatásra jelent
kezett egy fogoly, nki elmondotta, hogy 
cellatársál, Szunyogh Lajos 23 éves török
szentmiklósi lakos, aki rablásért tölti 4 éves 
büntetését —

éjszakánként látomások gyötrik és ál
mában számtalan elkövetett gyilkosság

ról beszél.
Szunyogh Lajost nyomban elővezették. 

A fiatal fegyenc rövid tagadás után
kilenc rablógyilkosságot ismert be, 

amelyeket csavargás közben az ország kü
lönböző részein követett el.

A.-, részletes kihallgatás során elmondotta 
Szunyogh Lajos, hogy

6 követte el a Holt Tisza parti gyilkos
ságot is.

Vallomásában többek között ezeket mon
dotta:

— Abony alatt ismerkedtem meg Szabó 
József 19 éves nagykátai születésű cukrász
inassal, aki munkakeresés céljából csavar
góit az országban. Együtt indultunk cl 
Szolnok felé, útközben megtudtam, hogy 
társamnál.

9 pengő készpénz van,
Iccsaltam a Holt Tisza partjára, 

terméskővel leütöttem, azután zsineggel 
megfojtottam és a nádasba dobtam.

Ruháját magamra vettem, az enyémet 
pedig, amely már csupa rongy volt, bedob
tam a kukoricásba.

A nagy titok tehát megoldódott, kiderült, 
hogy az áldozat, aki évekig névtelen sírban 
feküdt a szolnoki temetőben: Szabó József 
cukrászinas.

Már befejezés felé köz.elgclt Szunyogh 
Lajos tömeggyilkossági ügyében a vizsgálat, 
amikor vasárnap olyan fordulat történt, 
amely uj nyomozás megindítását tette szük
ségessé.

Tudomására jutott ugyanis a nyomozó 
hatóságoknak, hogy nz áldozatnak hitt 
Szabó József, akinek édesanyja Szolnokon 
lakik,

él és évek óta külföldön csavarog, 
nemrégen Jugoszláviából adott magáról 
életjelt.

A váratlan esemény hatalmas szenzációt 
keltett. Ebben a pillanatban tehát ismét 
rejtély, hogy ki a holt-tiszaparli rabló
gyilkosság áldozata.

Pálinka helyett gépolajat ivott 
egy lőcsei kiránduló társaság
Ketten meghaltak — A 
kórházba szállították

é.t Hétfői Napló tudósítójától.) Szegényük 
Mihály, a lőcsei Szlovák Szeszipar R. T. 
újonnan alkalmazott éjjeli őre kisebb tár
sasággal vasárnapi kirándulásra indult a 
Lőcse környéki erdőkbe. Szegcnyák útköz
ben a magával hozott pálinkából megkí
nálta a társaság több tagját, akik közül kel
ten, Pelrisztó Mátyásnc és Tábori Pálné, va
lamint Perlisztóné tizenhatesztendős leánya 
és Tábori Pál, pár órával a pálinka élvezete 
után rosszul lettek. Parasztkocsin szállítot
ták r görcsökben vonagló embereket a lő
csei kórházba, ahol Perlisztóné és Táboriné

súlyos mérgezési tünetek között még az.

FFUj műsor

TARJÁNNÁL▲
A TERR ASZÓN:

Trixie
a zsonglőr-csoda

Rodnay &Brady
stapp-tóneosok

Garbó & Vortez
akrobatikus téncattrakcló

...siessünk!

Már 
csak

napa

Gólya 
vásár
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A nyomozás ismét hatalmas apparátus
sal indult meg, de senki sem tudja, hogy 
kiderül-e most már 5 év után a nagv titok, 
amely egy meggyilkolt. 18 esztendős fiatal
ember kilétét rejtegeti.

(E. L.)

többieket súlyos állapotban

éjszaka meghallak.
Pcrlisztó Katinka és Tábori Pál állapota 
pedig rendkivűl súlyos.

Szegenyák Mihályt kihallgatták a rend
őrségen és itt elmondotta, hogy a pálinkát 
ő készítette oly módon, hogy

a gyár szesztnrtályának csapjából félig 
megtöltötte kulacsát és nz. Igy tiszta 
alkoholnak vélt folyadékot fodormentá

val keverte.
Nem tudóit róla, hogy a szesztartályban 
benzolkeverék volt.

A vétkesen könnyelmű embert letartóz
tatták és átadták az ügyészségnek.

A BÁRBAN:

Szönyi Lenke
Salamon Csöpi
Farkas Zsuzsa
dizőzök

Mlle Maruja
spanyol táncosnő
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Budapest, 1938 auguMla»£«

Helsinki-i levél Tessék tanulni:
Helsinki, 1938 julius 29.

"Minden bizonnyal a kellő propaganda 
hiánya okozza, hogy mig Európa más or
szágaiban lépten-nyomon megcsendül a ma
gyar szó, addig Finnorszábgan alig lehet 
magyarokkal találkozni. Hivatalos vagy fél
hivatalos társasutazásokon ki vili nem Igen 
jut eszébe magyar embernek, hogy az 
északi testvérországba utazzék. Pedig Finn
ország közmondásos 
és olcsósága révén 
Európa erősen 
attrakcióinak egyike lett, látogatói 
kizárólag angolok, amerikaiak és 
etek azonban annál tömegesebben 
léi-

Finnországról mindnyájunkban él egy 
kép: félszigetek és szigetek ezrei közt szé
lesen kanyargó óriás tóvidék, a zöldesszürke 
víz csobogása s a benne tükröződő millió 
fenyőfa, egyhangú zúgása sibeliusi zenébe 
olvad. Élőlény csak nagyritkán bukkan fel. 
Csend, ünnepi harmónia honol Időtlen idők 
óta a tiszta természet ez igazi templomában.

Van azonban Finnországnak egy másik 
arca is: a déli és délnyugati partvidék. A 
főváros, Helsinki, ennek a partvidéknek 
jellegzetes részén fekszik.

7 ermfszctileg sziklás, de nem meredek 
tengerpart, száz és száz kisebb-nggyobb szi
get jellemzi az országnak ezt a részét. Po
litikailag pedig az, hogy ezen a vidéken él 
a svéd kisebbség.

„Kisebbség" — ezt a szól idefent nem sza
bad középeurópai értelemben vennünk. Az 
utazó, aki a külsőségekből ítél, elképzelhe
tetlen tűr el mességet, sőt egyenesen kisebb
ségi kultuszt tapasztal. Hivatalos feliratoktól 
kezdve a legjelentéktelenebb magánszöve
gekig, a pnstabélyegektől, utcanevektől, cég
tábláktól kezdve a legkisebb használati uta
sításig minden, minden — kétnyelvű S ha 
klvélelkép mégis találkozunk egynyelvű szö
veggel, ugy a: általában a kisebbségi svéd.

ilanko-llanyö fürdőhelyen láttam egy 
plakátot, mely Svédország számára készült 
és a: utazót a „svéd Finnországba" invi
tálja: a plakáton térkép jelezte éles színek
kel Finnország svéd részéi, mégis semmi 
provokatív politikai melléklte nem volt a 
hirdetésnek, a térképnek, Bizony, itt sok 
minden máskép van, mini odahaza, Közép- 
európában.

A finn Kulesaavl helyett mindenki a svéd 
BrándÖ néven említi ezt a szigetet, ahonnét 
levelemet iram, Bröndö elegáns nyaralóhely 
villákkal, szállóval, kaszinóval; a várossal 

■Fid, nutóbiuz köti össze. A- ellátás svéd 
rendszerű, az emberek főleg svédül 
beszélnek.

Mint ar egyetlen magyar filrdővcndég, 
előőrsnek érzem magúm, akit sokan fognak 
követni, ha nálunk Is „felfedezik" Finnor
szágot. X akkor majd a szállót disiitő finn, 
svéd, angol és amerikai zászlócskák közt 
meg fog jelenni a testvérnemzet Irikolója is.

Dr. Radó György.

természeti szépségei 
nz utóbbi években 

kultivált idegenforgalmi 
csaknem 

svédek, 
keresik

a külügyminisztérium 
narancskönyve végigkalauzol 
bennünket a hivatalos 
világtérképen
Százhnlvannégy oldalas, narancssárga födelü 

füzet jelent meg szombaton Budapesten. A ma
gyar királyi külügyminisztérium adta ki. Címe: 
Külpolitikai adatok az 1937. évről. A komoly 
hivatalhoz illő, hivatalosan komoly könyvben « 
külügyminisztérium feldolgozta azoknak az ál
lamoknak nz adatait, amelyekben Magyarország
nak diplomáciai képviseleté van. Ma, amikor a 
külpolitika a közönség legszélesebb rétegei kö
zött Is „divatba jött", nemcsak a diplomácia hi
vatásos művelője, de a nagyközönség is igen 
sok és tanulságos adatot találhat a könyvben.

A külpolitika mindenkit érdekel, hiszen for
dulatai, változatai politikai, gazdasági éa 
társadalmi vonatkozásai rengeteg embert 

érintenek.
Aki figyelemmel kíséri a világpolitika esemé
nyeit, de arra nincs módja, hogy egy-egy rész
letben elmélyedhessen, viszont mégis Ismernie 
kell azoknak az államoknak a politikai beren
dezkedését, ahol az aktuális események zajla
nak, tökéletes pontossággal és elfogulatlan tár
gyilagossággal szerkesztett tanulságos forrás
munkát kap a narancskönyvhen.

Az ábécé sorrend lében negyvenhat állam tör
ténelmi és politikai‘adálnit sorolja fel a Na
rancsfa zet, Albánia az első. Itt például látjuk, 
hogy Wled Vilmos fejedelem 1914 szeptember 
5-én, tehát már n világháború alatt, hagyta cl 
Albániát, amely anélkül, hogy a háborúban 
réfíttvett volna, hadszíntér lett. Ami a politikai 
berendezési illeti, a könyv jelzi, hogy

a parlamentáris élet kezdetleges stádiumban 
van, ellenzék nincs,

összesen ötvennyolc.

Ezután az Eszaknmeri- 
kai Egyesült Államok is
mertetése következik. Meg
hűljük, hogy Dániától 
húsz évvel ezelőtt meg- 
vároltn nyugatlndial szi
geteit. Az Unió annakide
jén Magyarországgal kü
lönbékét kötött, 1921 aug. 
29-én, a budapesti külön
bókét. Államformája szö
vetséges köztársaság, mely 
48 tagállainbút. egv szö
vetségi 'kcröietWt, Ataska

és Hainni lorrltórlumokból’ és gyarmatai
ból áll. A Fü/őp-szigetek az Eyyesüll Államok 
elnökének erititiclftciája folytán függetlenséget 
nyerlek, ez azonban gsak 1946-ban lcjine vég
érvényes, Az államfő Franklin Deínno Roosc- 
veit, nr Amerikai Egyesüli Államok elnöke, aki 
egyúttal a kormány elnöke is. Az Unió lakosai
nak száma több mint 140 millió és

megelégszik llz miniszterrel, mig például az 
egymilliós Albániának nyolc minisztere van,

a gyarmataival együtt huszonegymillió*  Bel
giumban pedig tizenöt a miniszterek száma.

A nagyközönség számára különösen érdeke
sek a világpolitika homlokterében szereplő An- 
qllára vonatkozó adatok. Anglia hivatalos neve 
a külpolitikában; Brit Birodalom (British Gom- 
mamiiéul th of Nation). A Brit Birodalom tulaj
donképpen politikailag bél részből tevődik ősz- 
sze: 1 Nngybriliinnin és Eszakirország. 2. Ausz
tráliai Államszövetség. 3. Délafrlkal Unió. 4. 
Írország (Élre). 5. Kanada. 6. Ujzéland. 7. India 
és Bnrn:i. A birodalom a birodalmi államok, 
domíniumok és gyarmatok Inkosalnak n száma 
Öli millió, n népszövetségi mandátumok terüle
tén élő lakosság száma 9 millió.

A hirodnlom British Empire név alatt tagja a 
Népszövetségnek. A közös államfő VJ, György 
hivatalos elme:

Nagybrilannia. Írország és a tengerentúli 
brit domíniumok ’ ‘ ' '

n képviselők száma

Roos evett

Vasárnap avatták fel 
az ország legnagyobb 
hullámfürdőjét Hajdú

szoboszlón

elhunyt európai 
Dalmady Zoltán, 
hőforrások jelen- 
szakértői vélcmé-

lenge- 
ország

Hajdiiszoboszló, julius 31.
Néhány nappal ezelőtt fejeződött be 

IlnjduszobostlAn
az ország legnagyobb hullámfürdőjé

nek építése, 
amelyet vasárnap adtak át hivatalosan n 
közönségnek. .Szombaton dr. Veress Bein 
fiirdőigazgaló látta vendégül n sajtó képvi
selőit, akik előtt a kővetkezőket mondta*.

— A pár évvel ezelőtt 
hírű bnlncológusunk, dr. 
mi<lőn a hnjdnszoboszlól 
tőségével foglalkozott és
nyét megadta, azt n ki jelentést tette, hogy 
n azoboszlói hőforrások size nem egyéb, 
mint „az őskori tengerek felidézett 
lenre.“ Mi ezt n szellemet becsültük 
amikor visszavarázsoltuk nz őskori 
rek Imllánmil és megépítettük nz
legnagyobb és a vidék első hullámfürdőjét

A hullámfürdő medencéje 50 méter 
hosszú é» 35 méter széles. Kéthnrmndréizc 
usróversenyek céljaira használható, fél- 
bosszúságában pedig szabályszerű viripóló 
pálya.

A közönség nagv örömmel fogadta n bill
ióm fürdői és biztosra vehető, hogy

óriási érdeklődé*
fog megnvilvómiliil Irónia a jövőben is

Munkatársunk érdeklődőit a fürdő látó 
gatollságn Iráni, amire nzl a felvilágosítást 
kaptuk. hogy h város bárom szállodáin 
harminc penziója és több mint kétszáz ma 
gépinkéi állandóan fhrdővcn bgckkel ser.

( rene.)tele

királya, India császára.
Tavaly az uj Indiai 

alkotmány életbelépésé
vel Burma kivált az in*  
dini császárságból és ön
álló kormányzót kapott. 
Ugyancsak kivált az in
diai közigazgatásból Arién 
ás koronngynrmat lelt. A 
domíniumoknak külön- 
külön kormánya van. Az 
ausztráliai államszövet
ség. a délafrikni unió. Ka
nada és Uj-Zéland élén 
fökormányzó All, Indin 
ólén pedig alkirály és fő
kormányzó.
F.stakiroritdg kormányé- 
kormányban huszonnyolc

VI. György

Nagybrilannia és i 
bnn, tehát a központi 
minlatler szerepel.

Van kahlnMinlnlszter és miniszter kablnct- 
r.«ng nélkül. Maguknak n minisztereknek a 
hivatali elnevezése sokszor eltér a megszo

kott miniszteri clncvczésckiöl.
A miniszterelnök n kincstár első lordja, n mi
niszteri listán szerepelnek még ezek a elmek: 
lord kancellár, föpecsélór, n nemzet védelemnek 
minisztere 'nn. a hadŰgynek miniszter-állam- 
titkárja. külön miniszter-államtitkárja van a ka 
biliéiben a domíniumoknak. India és Burmának,

a gyarmatügyeknek. Skóciának. A aabinetrang 
nélküli miniszterek között szerepel Lancaster 
hercegség kancellárja, a nyugdíjügyek minisz
tere,

a postaUgyek miniszterének hivatalos angol 
neve: Postmaster Generál, magyarul ——— 

rUen főposlameater.
A jogügyek élén kablnelrang nélküli 
niszter áll: az Attotney Generál és a 
Generál, azonkívül ugyanitt szerepel

a fizetések kabinetuélkUII minisztere, Pay- 
magtér Generál,

magyarul: fö-flzetőmester.
Észtország politikai berendezkedésének egyik 

érdekessége, hogy államformája köztársaság és 
államfő a mindenkori miniszterelnök.

Most, a rövidlélegzetü krétai lázadás idején 
különös érdekességet kap a könyvnek az a ré
sze, amely

Görögország államformájának változatossá
gait

túrja elénk. Konstantin görög király, a világ
háború alatt lemondott Sándor fia javára. Sán
dor 1920-ban meghalt. Kondurlotisz tengernagy 
régens lett. Néhány hét múlva Konstantin ismét 
király lett, de két év múlva Plasztirasz diktátor 
lemondatta a trónörökös, II. György javára. 
Györgyöt egy év múlva újabb forradalom trón- 

, vesztesnek nyilvánította. HA két hónapra ismét 
Kanduriotisz lett a régens. 1924 tavaszán kiki
áltották a köztársaságot és Kondurlotisz az el
nök. A kővetkező évben jött Pangalosz forra
dalma. Pangalosz diktátor, majd elnök lelt. 1926 
augusztus 6-án elfogják, 26-án ismét átveszi hi
vatalát, december 15-én lemond és Zatmisz lesz 
az elnök. 1935 októberében a nemzetgyűlés ki
mondja n királyság visszaállítását. Kondylisz 
lesz a régens, majd II. György újra elfoglalja 
trónját. 1936 augusztusában Metaxasz minisz
terelnök feloszlatja a parlamentet és bevezeti a 
diktatúrát. Netaxasz különben nemcsak minisz
terelnök, de egyúttal a külilgy, hadügy, légügy 
és tengerészetügv minisztere is.

lzland mint Dániával perszonál- és reáluniő- 
bari lévő királyság szerepel a kimutatásban, 

kabinetje összesen három tagból áll,
a miniszterelnök egyúttal igazságügy és földmi- 
velésügyi miniszter, a közlekedési, ipari és köz
oktatási miniszter cgyszemély, a kabinet har
madik tagja pedig a pénzügyminiszter.

A Litvániáról szóló fejezetből kitűnik, hogy 
a litván kormánynak a politizálás terén nincs 
túlságosan nehéz helyzete, parlamentje egyka
marás rendszer, negyvenkilenc 1agja van, vala
mennyien kormánypártiak.

A narancskönyv egy másik fejezete Luxem
burgról számol he:

Luxemburg nagyhercegség, tagja a Nép
szövetségnek,

alig háromszázezer lakosa van. a 
bán nem vett részt, de 1914-ben 
bán francia megszállás alatt volt, 
adatit böngészve, a kabinet tagjai 
pel a közoktatásügy, művészet és tudomány mi
nisztere, a parlamenti pártok között pedig ez 
az. érdekesnevü párt: keresztény történelmi párt.

A Németbirodalom fejezete alatt megtaláljuk 
n nemzeti szocialista pórt szervezetének ismer
tetését. Ez a rósz igy szód: A nemzeti szocialista 
párt (NSDAP) az államhatalom kizárólagos bir
tokosa. Szervezetének alapját az SA (Sturm-Ab- 
teilungcn) és nz SS (Schutz StaíTcln) alkotják. 
Pártvezér és az S.4 fővezére: Adolf Hitler. Ál
landó helyettese Rudolf Hess. Az SA parancs
noka Viktor Lutze. Az SS parancsnoka Heinrich 
Himmler, a rendőrség legfőbb vezetője.

A Nemzetek Szövetsége, a Népszövetség is 
szerepel az államok sorában, székhelye Genf, 
nr 1937-es kimutatás szerint a tagállamok száma 
ötvennyolc. Szervei a közgyűlés, a tanács 
titkárság.

cgysze-

két mi- 
Solicitor

vil ágháhnrti- 
német, 1918- 
NémetalfÖld 

közölt szere-

és a

Csak 20 perc a

Plhenöldelét 
szabadsagát 
teli esen 

kiélvezheti!

Margit-hidtől!
Olcsó kombinált jegyek az IBUöZ- 
pavilonokban, jegyirodáknál, lapoknál és 

trafikokban.

Tanácsköztársaságok Szövetsége. Államformája: 
szövetségi állam. Az egyszerű köztudatban Sztá
lin mint államfő szerepel, holott

Sztálin formailag nemcsak, hogy nem ál
lamfő, de még kormányfő sem. sőt még 

csak nem Is népbiztos.
A narancskönyv kimutatása szerint az uj szov
jetalkotmány értelmében a Szovjetuniót a kül
földdel szemben a Legfelsőbb Tanács Prezidiu- 
mának elnöke fogja reprezentálni. E méltóság 
betöltésére még nem került sor. Addig Mikha.il 
Ivánovlcs Kalinin, mint a központi végrehajtó
bizottság elnöke végzi e teendőket. A kormány
nak, a Szövetségi Népbiztosok Tanácsának, 
mint az államhatalom központi végrehajtószer
vének elnöke, Molotov, mellette a szövetségi 
köztársasági népbiztosok működnek. Oroszor
szágban csak egy politikai párt létezik: a kom
munistapárt. Ennek legfelsőbb politikai szerve 
a Politbüro, az ország legbefolyásosabb ható
sága. Nyolc tagja van a Politbüronak, köztük' 
Sztálin, aki különben a párt vezérlikára is és 
hivatalos neve Josef V. Szlalífi (Dzsugasvili).

Valamennyi felsorolt állam között a legkisebb’ 
a vatikáni állam,'hivatalosan Vatikáni Állam és 
a Szentszék. A pápa abszolút fennhatósága alatt 
áll,

polgárainak száma 742, nem tagja a Nép
szövetségnek,

államfő XI. Pius pápa, Róma püspöke. Kor-*  
tnányzó Camillo Seraflnl őrgróf.

A sok komoly és tanulságos államszervezett 
és politikabercndezési adat között található egy 
különös érdekesség: három országban,

Dániában, Angliában és Kanadában a halá
szati ügyeknek is van minisztere,

több halászati minisztert nem találtunk.

■—Ili -------------MK-

Elfogták az uccai 
mérlegautomaták 

fosztogatóját
Sághy Tibor automata-vállalkozó felje

lentést tett a főkapitányságon ismeretlen 
tettes ellen, aki a

mérlegautomatáknt fosztogatja.
A tolvaj ügyesen felnyitotta a mérlegeli 

oldalán lévő pénzgyűjtő-perselyt és
napokon keresztül kiürítette.

Az éjszaka n Nemzeti Színház közelében 
sikerült elfogni a tetteit.

Az egyik detektív észrevette, hogy egv fia
talember hosszabb ideje ott tartózkodik az 
automatánál és közben figyeli, hogy nem 
nézik-e. A detektív a kapumélyedésben hú
zódott meg és onnan kísérte figyelemmel 
az ismeretlen embert. Amikor az biztonság
ban érezte magát, gyorson

felnyitotta az automata oldalát
és a benne lévő pénzt kiszedte. A detektív 
odasietett és munka közben elfogta az auto
mata fosztogatóját. Előállította a főkapi
tányságra, ahol megállapították, hogy .S’zi- 
lágyl László húszéves kifutó követte el a 
sorozatos lopásokat, aki nuír volt büntetve.

sza-Az olaszországi 
asznál
Mussolini ebbeh 
minőségben szere
pei: kormányfő, bel- 
llgy, had’lgv, hadi
tengerészet, repülés, 

Olasz-Afrlka-Ugy.
Spanyolországról A) és 

pont alatt számol be a 
könyv. A) alatt Spanyol
ul szágnak az uj nemzeti 
kormányzat nlatt álló ré
sze szerepel. Államfő: 
Don Francisco Franca 

Bahamonde tábornok.
Kormánya diktatórikus, feje az államfő. Kor
mánya ezekből a fő hivatali vezetőkből áll; az 
államfő vezértitkára, külügyi titkárság vezetője, 
Gobernador Generál, ami a belügvminiszlernek 
felel meg. azonkívül a Junta Tec'nica vezetője. 
A Juncta Tecnica alá bizottságok tartoznak, 
mégpedig pénzügy, földmivclésügv, ipar- és ke 
reskodelemiigy. közmunka és közlckcdésügv. 
munkaügy, közoktatásügy. Igazságügy, azonkívül 
n sajtó és propaganda titkárság. A régi köziár 
sssági kormányzat alatt álló spanvol országrész 
miniszterelnöke, pénzügyminisztere és gazdasági 
minisztere egyszetnélyben Negrin. külön tarto
mányi kormány van a katalánoknak.

Szovietoroszország hivatalos neve: Szocialista

Mussoli ni

Vi9ilUZ OLCSÓN Takarít

Mikha.il
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Augusztus nagy po’Atlkal programiénak
három főállomása:

1. Négynapos minisztertanács
2. Székesfehérvári 

országgyűlés
3. A kamarai rendelet

Ilyet még nem látott
A cirkusz-műsorok teteje:

megjelenése
Hosszú évek óla nem volt példa arra, hogy 

csaknem teljesen elmaradjon a politikai élet 
nyári szünete. Az idén ez törteik, a mai nap
pal kezdődő augusztus hónapnak is igen 
gazdag a politikai programmja, sőt

ebben a hónapban összeül az országgyű
lés mindkét háza is:

Szent István emlékére tart ünnepélyes együt
tes ülést Székesfehérvárott.

A székesfehérvári országgyűlés mindenek
előtt fölemelő ünnepség, tulajdonképpen 
csak szimbolikusan politikai esemény. A jel
képes politikai — vagy még inkább törté
nelmi — összejövetel mellett azonban

olyan fontos események is fognak leját
szódni augusztusban, amelyek szorosan 

a gyakorlati politikához tartoznak.
A minisztériumokban megfeszített munka 

folyt egész julius hónapban és folyik 
augusztus első tiz napjában is, hogy elő
készítsék azokat a nagyjelentőségű reform
rendelkezéseket és reformtörvénytervezete
teket, amelyek ősszel kerülnek a megvaló
sulás stádiumába és amelyek sok tekintet
ben lényegesen meg fogják változtatni a 

'társadalmi élet egész szervezetét.

A nagy nyári 
minisztertanács

Augusztus 10-én Imrédy Béla miniszter
elnök elnöklete alatt nagyfontosságu mi
nisztertanács ül össze, amely azután 
kezdi a minisztériumokban készített külön
böző tervezetek letárgyalását és módosítá
sát. Ez a nyári minisztertanács nemcsak je
lentőség, de időtartam szempontjából is 
nagymértékben különbözni fog a kormány 
rendes heti minisztertanácsaitól:

vény értelmében annak az uj névjegyzéknek 
alapján, amelyet most állítanak össze.

Különösen nagy a készülődés a Nemzeti 
Egység Pártjában, ahol már úgynevezett 
„szervezési kerületekre” osztották az orszá
got és kijelölték azokat a politikusokat, akik 
egy-egy kerületben irányítják a kormány
párti propagandát. A NÉP sorozatosan fogja 
szeptemberben a nagy gyűléseket is tartani. 
Minden egyes fővárosi és vidéki kormány
párti gyűlésen felszólal egy-egy miniszter, 
vagy államtitkár.

Ismét rendez a kormánypárt egy mon
stre gyűlést,

amely méreteiben hasonlatos lesz a tavaszi 
debreceni nagygyűléshez. Ennek a monstre- 
gyűlésnek is Imrédy Béla miniszterelnök lesz 
a vezetőszónoka.

Az értelmiségi 
munkanélküliség front|a

A közeljövő politikai eseményeinek is
mertetéséhez tartozik az is, hogy’ megemlé
kezzünk

az Ifjúság elhelyezésének problémájáról, 
amelynek megoldására állandó munkát foly
tat az értelmiségi munkanélküliség leküzdé
sére felállított kormánybiztosság. Legutóbb 
Antal István igazságügy’! államtitkárnak a 
miniszterelnökség épületében lévő hivatali 
helyiségében Kulisár István miniszteri taná
csos, értelmiségi kormánybiztos tájékoz
tatta a sajtó képviselőit az értelmiségi mun
kanélküliség leküzdésére irányuló akció ed
digi eredményeiről és további céljairól.

A tájékoztatás szerint 1936 őszén, amikor 
először írták össze az értelmiségi munka
nélkülieket,

augusztus 10-én, szerdán kezdődik meg 
és négy napig fog tartani, 

tehát augusztus 14-éig, a közbeeső vasárnap
tól eltekintve, mindennap tanácskozni fog
nak a kormány tagjai. A Hétfői Napló mun
katársának bizalmas forrásból szerzett ér
tesülései szerint ez a minisztertanács nem 
csupán azokkal az intézkedésekkel fog fog
lalkozni, amelyeket Imrédy Béla miniszter
elnök a debreceni monstrebeszédében vázolt 
és amelyeket már ismertetett a Hétfői 
Napló, hanem

megbeszéléseket fog folytatni ez a nyári 
minisztertanács a létesítendő propa- 
gandaminisztériuni felállításával kap

csolatban is.
Itt említjük meg azt az értesülésünket, 

hogy az uj minisztéríum, amely a propa
gandaügyekkel fog foglalkozni, valószínűleg 
nem — amint azt tervezték — a Várban, az 
egykori Várszínház átalakított épületében 
fog székelni, hanem

a Hunyadi János ul egyik palotájában, 
amelyet megfelelő módon átépítenek erre a 
célra.

Még ugyanazon a héten, amelyen a négy
napos minisztertanács befejeződik, augusztus 
18-án ül össze az ünneplés székesfehérvári 
együttes országgyűlés.

Augusztus 28-án jelenik 
meg a kamarai rendelet

Augusztusnak előreláthatólag az utolsó 
fontos belpolitikai eseménye lesz, hogy meg
jelenik a társadalmi rend hatályosabb védel
méről szóló törvény, az úgynevezett „zsidó
törvény”, végrehajtási utasításának befejező 
része, amely

Intézkedik az újságíró- és szlnészkama- 
rák felállításáról.

Egy befolyásos kormánypárti politikustól 
nyertük azt az információt, hogy az általá
nos érdeklődéssel várt kamarai rendelet 
augusztus 28-án, vasárnap jelenik meg a, 
hivatalos lapban.

Szeptemberben azután a politikai élet át
helyeződik a kulisszák mögül és nyílt színen 
fog folytatódni. Egymáiitán rendezik majd 
a pártok ugy Budapesten, mint vidéken a 
beszámoló gyűléseket. Ez az őszi politikai 
kampány az uj választásokra való készülő
dés jegyében zajlik majd le. IJgy kormány
párti, mint ellenzéki politikai körökben 
már

csaknem bizonyosra veszik, hogy tél 
végén, vagy kora tavasszal sor kerül az 
uj országgyűlési képviselőválasztásokra, 

ezúttal már titkos választásokra, az uj tör

30.000 diplomás vallotta magát munka
nélkülinek, de kiderült, hogy etek közül 
végeredményben csupán 8330 van való

ban kenyérkereseti forrás nélkül.
Az illetékes kormánytényezők az értelmi

ségi munkanélküliséggel kapcsolatban első
sorban két problémát kívánnak sürgősen 
megoldani:

1. Meg kell akadályozni a diplomás ifjú
ságban való túltermelést. 2. El kell he
lyezni a meglévő diplomás ifjúságot.

Az első feladat megoldásának módja első
sorban az, hogy

a fiatalságot a gazdasági pályákra 
tereljék.

A második kérdés megoldására szolgál min
denekelőtt a Nemzeti önállósítást Alap 
amely eddig 571 Önállósitási kölcsönkérönek 
1,875.000 pengőt folyósított. A diplomás if 
jak elhelyezésére szolgál a belügyminiszter
nek az az intézkedése is, amely

a jegyzők mellé kisegítő munkaerők 
alkalmazását rendelte el.

Ilyen címen eddig ezernél több diplomái 
fiatalember helyezkedett el.

Nevetve búcsúzott barátaitól,
összeesett és mégha

Vasárnapra virradó éjszaka jókedvű, vi 
dám társaság haladt végig a Iláthory-uUzAn 
majd a Honvéd-utc&bn akartak befordulni 
Gödri János 41 éves takarítási vállalkozó 
a családja és több ismerőse voltak a társa 
ság tagjai. Gödriék hazafelé igyekeztek i 
Zu/tdn-utca 6. számú házban lévő laká 
sukra. Este a cirkuszban voltak és után: 
egy vendéglőben vacsoráztak. A Honvéd 
ulya sarkánál a társaság egy része elvál 
társaitól. Ebben a pillanatban a takarítás 
vállalkozó, aki egész este a legjobb hangú 
latban volt és nevetve búcsúzott jóbarátui 
tói, hirtelen

szivéhez kapott és ájultan esett össze.
A társaság tagjai azonnal telefonáltak 
mentőkért, egy közeli vendéglőből ásván? 

• vizet hoztak, de a szerencsétlen embere 
•már nem lehetett segíteni. Mire a mentő 
közeli székházukból pár perc alatt kiéi 
keztek és megvizsgálták Gödri Jánost,

már csak a beállott halált tudták meg
állapítani.

Szivszélhijjlés ölte meg, holttestét a rendő 
bizottsáa intézkedésére a törvényszéki oi 
voslani intézetbe vitték.

a

a RUMBAKIRÁLY remek táncosaival 
JUANITA, a gyönyörű kubai primadonna 

DINORAH, a csodás énekesnő 
Közkívánatra augusztusban is

a bengáli tigrisek
pompás produkciói!

A világ legjobb artistái!
■■■■■■ Hétfőn PREMIER / OBMOBH
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GINA CIGNA A TURANDOT-BAN
A MAGAS ISKOLA nemcsak elméletben 

Van meg, hanem a gyakorlati alkalmazásá
ban is, mert az a brblgejdtékns, aki nem 
Sajnálja az önkép:'., fáradságát és szeretet
tel foglalkozik a problémákkal, ennek sok 
tsor a gyakorlati játékban is hasznát látja. 
Ennek igazolásául ismertetjük • - -Ennek 
/tartil:

a következő
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'A hat szanzadus végső kontrák!hoz 
.vetkező licittel jutatlak el:

Nyugat
passz

a
'kővetkező

Dél
1 kör
2 szán 
X szán 
5 stan 

Nyugat
meg. Felvevő ütött az asztalon f
melyre Kelet a dámát dobta. Felvevő tref- 
fel a közbejött és kis kört hívóit a kézből. 
Nyugrtl kicsit adott rá és felvevő ütött az 
asztalon a dámával, melyre Kelet kárót do
bolt el. A kőrszin elosztása most már dek- 
larálódott és ez már nagyban hozzásegítette 
a logikusan gondolkodó felvevőt a többi 
színek eloszlásának kiszámításához. Leját
szotta a kézben a treff király-dámát, utób
biba már Kelet kárát dobott. Nyilvánvaló 
tehát, hogy Nyugatnál négy treff volt, aki
nek most már csak két lapja ismeretlen. 
Felvevő lehívta a pikk ászt, amelyre Nyu
gat pikket adott, lehívta a káró királyt, 
amire Nyugat kört dobott, tehát Nyugatnak 
ismeretlen tizenharmadik lapja pikk! Pikk 
király lehívásával ezt is elvette a felvevő. 
Mintán climinálla Nyugatot, kiadta neki a; 
ölest treff el, aki most már csak kört tud 
hívni a felvevő villájába, /leütött a kézben 
a kör-bubival, lehívta a körászt és e pilla
natban Kelet került kényszerhelyzetbe a 
káró és pikk fogásával. Igy teljesített a ki
tűnő technikus lúd szántadul. Ez a játszma 
ritka példája annak, amikor egy parti ke
retében két mü fogás Is alkalmazható!

♦
KEVESEN tudják, hogy a Kréta-szigetén 

kitört zendülés vezére, Vcnlzclosz, Európa 
egyik legtöbb hrldgezőjc, aki tagja volt an
nak a híres francia együttesnek, amely 
Ilrilsszclbcn 1986-ben megnyerte az Európa- 
bajnokságot.

a támadást

Észak
2 pikk
3 kör

4 szán
fí szán

a káró tízessel kezdte 
az ásszal,

Kelet 
passz

Csúcspontját érték szombat est® a szegedi 
ünnepi játékok eseményei. A Dóm-téren a 
modern színművészet minden pompája és 
csillogása mellett megrázó erővel érvénye
sült Puccini zenedrdmdja, a 7 urandot. A kí
nai mesevilágot bemutató opera

teljes pompájában éa csodálatos szí
nekben

került a teret zsúfolásig megtöltő közönség 
elé, amelynek somiban József Ferenc kirá
lyi herceggel az élén nemcsak társadalmi, 
politikai, zenei, művészi előkelőségek egész 
sora foglalt helyet, hanem az a nagyközön
ség Is, amely a szombati forróságban nem 
bánta az utazás fáradalmait csakhogy je
len lehessen a nagy eseményen. Az opera 
primadonnája

Gina Cigna csak szombat délután érke
zett meg,

gyors próbát tartott Nádasdy Kálmán ren
dezővel és Fleischer Antal karnaggyal, va
lamint az Operaház 120 tagú énekkarával. 
Alig végezlek a próbával, rnár is megkon- 
•lult a gong és a teret elöntő közönség előtt 
megelevenedett Pcking régi keleti pompája 
ó-s csillogása. Nyiltszini tapsok követték az 
egyes jeleneteket, különösen tetszett az első 
felvonásbeli hatalmas pekingi kép, a máso
dik felvonás nagy próbalételjclenete, az öt
hat oldalról felhangzó kórusok és a tömeg
jelenetek. Gina Cigna csodásán csengő 
hangja, Dóra Dórin zengő szopránja, Gui- 
seppe Hrcviario ieuorjn, Toronyi Gyula. 
Székely Mihály elsőrangú teljesítménye ré
szesei a döntő sikernek, amely a Turandot 
első szabadtéri előadásán tapsorkánban 
nyilvánult meg.

lecstpül, kritizál s ha már semmi kivetni valót 
sem talál, akkor — miként legutóbb uz állat
kerti előadáson — legalább is a villáját ejti rá 
tányérjára, csakhogy bosszantsa a ..konkur- 
rendűt"... Az egyik állatkerti operaelőadáson 
megtörtént az a mulatságos esd, hogy a sze
replő tenorista a színpadról intette le szikrázó 
tekintetével a tőle hatodik aszíalsorban túlsá
gosan hangoskodó feleségét... Ettől a pilla
nattól kezdve a rokonszenves énekest állandó 
tapsokkal ünnepelte a hitves szomszédsága és 
ezt bizonyára hálából tette, mert legalább hal
lott valamit az előadásból... Előadásonként 
legalább tiz hangos affér támad az ilyen foly
ton duruzsló és kritizáló asztalszomszédság 
miatt...

Az előadás tartama alatt is kiszolgáló pin
cérhad — és ez dicséretére legyen mondva — 
megközelítőleg sem zavarja ugy a színpadi 
produkciót, mint a folyton fészkelődő, hangos
kodó tömegl Nem értjük! Hát tényleg képte
lenség ezek számára egy művészi eseménynek 
csendben, nyugalomban való meghallgatása? 
Vagy talán csakis a hangoskodásuk által tud
ják magukat észrevétetni? ... Higyjék el, hogy 
rendes és csendben való viselkedésükkel első
sorban maguknak tesznek jó szolgálatot, med 
megtanulják élvezni a szépet és nemesen mű
vészit! A legújabb divatkreádók bemutatására 
ezek ar esti szabadtéri előadások nem alkal
masak. mert ha ezeken minél egyszerűbben, sze
rényebben jelenik meg valaki, annál inkább 
dokumentálja, hogy csakis és kizárólag a 
műélvezet miatt foglal helyet a hallgatóság so
raiban. Ellűsszűk. hogy minden kezdet nehéz, 
de azért kérjük, hogy próbálják meg csak égy- 
szer, egyetlenegyszer csendben, nyugalomban 
mnradni az előadás alatt és akkor örömmel 
fogják megállapíthatni, hogy ezeken a szabad
téri operaelőadásokon és hangversenyeken 
demes egy-két órácskát hallgatni. Higyjék 
nagyon sokat és szépet lehet tanulni.

S—r. S—r.
*

Svéd Sándor. Operaházunk 
nistája és a bécsi állami opera

ír
éi.

kiváló barito-
, állandó ven

dégművésze ma esti állatkerti fellépésének kü
lön érdekessége, hogy ezúttal énekli először 
Tonio szerepét a „Haiazzók" dalműben. Az elő
adás második felét teljesen a kiváló énekes 
tölti ki és legjobb szerepeinek főszámait fogja 
énekelni.

A nagyközönség és 
a szabadtéri játékok

Nem kívánunk ezúttal a szabadtéri játékok 
létjogosultságával foglalkozni, mert hiszen ar
ról pro és kontra nagyon sok ín egymással 
merőben ellenkeiö véleménynyilvánítás látott 
napvilágot. Csupán az azokat látogató nagykö
zönségről kiválniuk megemlékezni, mely, saj
nos, iulnyomóríszben nem is kiváncsi a mű
vészi produkcióra, hanem csakis ,,a z illik 
jelen lenn I" divatéin kötelezettsége alap
ján tüntet jelenlétével...

A közönségnek, minden dicséretre méltó ki
sebbik része az állandóan hangoskodó és be
szélgető többség miatt fogcsikorgatva, de meg
adással kénytelen tűrni a divat kreációkkal kér
kedő delnők és lovagjaik eléggé el nem ítélhető 
viselkedését, de akarva, nem akarva, mégis 
belcnyuyosznak a meipiálloztathatatlanba, mert 
hiszen ennél a fajtánál van meg egy sokkal 
kellemetlenebb rétege a szabadtéri gyönyörök
nél; és ez a szereplők hozzátartozóinak hangos 
megjepgzésáradata, amely pontosan az előadás
sal ugyanabban a másodpercben kezdődik é» ... . „
rendületlenül tart a legutolsó ivlámpa eloltó-Inugysrabásn Glaztinov hegedűversenyen 
sóig!... El a családi réteg azután a saját vűl Bartók és Kodály szerzeményeit 
hozzátartozóján kittül minden más szereplőt | játszani fogja.

E l e na N I c o I a i d i, a gyönyörű hangú 
alténckesnő olyan rendkívüli sikert aratott a 
..Carmen" állatkerti szereplésivel, hogy a télen 
több esti vendégszereplésre kapott meghívást.

♦
A nyári zenei események között a leggran- 

diózusabb: Beethoven IX. szimfóniájának 
előadása lesz augusztus íí-én az Allatkertben. 
.4 halhatatlan zenei titán csodás remekének a 
klasszikus zene rajongóinál olyan rendkívüli a 
vonzóereje, hogy máris nagyszáma előjegyzés 
történt a nagyszabású hangversenyre.

Demonstratív 
nagygyűlésen tiltakoztak 

a szekérfuvarozók 
a fuvarozás 
korlátozása ellen

A kereskedelem- és iparügyi minisztérium 
rendelettervezetet adott ki, amelyben korlátok 
közé kívánja szorítani a szekérfjvarozóst. Sze
kérrel a jövőben 50 kilométer távolságon túl 
nem engedik meg a szállítást cs aki erre enge
délyt nem kap, az csak 10 km-en belüli körze
ten fuvarozhat. A korlátozás érthefö 

izgalmakat keltett a fuvarozók körében, 
különösen a vidékiek között, akik a legéleseb
ben tiltakoznak a tervezett reform ellen.

Vasárnap a Fuvarozó Iparosok Szövetkezete 
nagygyűlést hívott össze a rendelettervezet 
ügyében. Schmidt Lajos országgyűlési képviselő 
nyitotta meg a gyűlést s azt hangoztatta, hogy 
a készülő rendelkezés védelmet nyújt az ipar
nak. Schoppel Bertalan dr. megmagyarázta a 
rendelettervezetet és azt állapitól (a meg, hogy 
uj munkaterületet biztosit a rendelet a szekér
fuvarozóknak. Sebőn Marcell mérnök arról be
szélt, hogy

meg kell szervezni a fuvarosok érdekkép
viseletét.

Ezután került sor a vidéki fuvarosok felszó
lalására, akik mindnyájan

a legélesebben tiltakoztak a fuvarozás kor
látozása ellen.

Marton Gyula, a szolnoki, abonyi, törökszent
miklósi és tiszavárkonyi fuvarosok nevében til
takozott a rendelet ellen és

a tervezet káros gazdasági vonatkozásaira 
hívta fel a figyelmet,

Adorján Ernő makói fuvaros hasonlóképpen 
veszedelmesnek és károsnak tartotta a rendele
tét, Szabadíts István azt fejtegette, hogy leg
feljebb csak a budapesti fuvarosoknak kedvez 
a rendelettervezet, Ringutald Adolf pedig azt 
állította, hogy a készülő rendelet

lehetetlen helyzetet fog teremteni.
Spilzer József a kecskeméti fuvarosok megbí
zásából jelentette be tiltakozását, Kiss Ferenc 
szentesi fuvaros.

a fuvarozás szabaddátételét kívánta, 
Defent István az érdi fuvarosok megbízásából 
azt vitatta, hogy a korlátozásoknak csak káros 
hatása lesz.

Petőinek József országgyűlési képviselő ha
tározati javaslatát elfogadták és ebben 

tiltakoztak n távolsági fuvarozások megszün
tetése ellen.

végül Schön Marcell mérnök javaslatára elha
tározták, hogy országos érdekképviseletet ala
kítanak, amelynek utján interveniálni fognak a 
készülő rendelkezés ellen.

Budapesti Hangverscng-Pártos Ödön, a . , - - -
zenekar kiváló első hangversenymestere Vár- 

zenei 
a 

ki-

nguerseny  mesteri 
nába utazott, ahol az ottaf^ nemzetközi 
ünnepségen, önálló hangverseny keretében MOZI

♦
STOKOIVSKI, a híres amerikai dirigens, szí 

Vesen hódol szabad idejében a bridgenek. 
Pesti tartózkodása alatt egyik előkelő sváb
hegyi villában játszott. Partnerei természetesen 
a magyar bajnokok voltak, az idei Európa- 
bajnok csapat kapitánya: Gróf Zichy Ede és 
és a külföldön is közismert két kiváló Fészek-', 
játékos 4 1 pár Imre és Keleti Andor. Ősz 
szcstn csak egy rondát játszottak, de a licitet 
nem a Stokoivski dirigálta...

♦
A PALATÍNUS strandfürdőn fordult elő ez 

n ki*  esi'. A héten egyik délben beborult, de 
csak átmenetinek fenyegetőit a vihar, n szor
galmas bridgezők ki akarták használni nz időt 
amíg esik az cső — játszunk! — voll a közös 
megállapodás. De csak hárman voltak, hon 
nnn vegyünk egv nrgvediki1 ' A szorgalmas és 
jó Knlcsik Dezső ajánlatára megszólal! n me
gafon- . Hárman egy hangsúlyozottan kitűnő 
negyediket keresünk bridyehet! Jelentkezés a: 
ircdahan’" Képzelhet ifik Klueslk meglepetését, 
amikor tizenheten jelentkeztek . . Természete 
acn mind „kitűnő" játékosnak mondta magát..

♦
A HÉTFŐI NAPLÓ páros versenyeinek 

minden évben nagv sikere szokott lenni. 
I)e a legnagyobb sikerét most érte cl. ami
kor egvik győztes \ egye,párosunkból há
zaspár hit Az idei cuiópnl bajnokcsapul 
egyik legnagyobb erőssége, a BEAC legkitű
nőbb tagja. Pór András vezeti oltárhoz a 
női válogatóit csapat kitűnő ingjál: Roger 
Tibornál, szül Vadász írónkét. Örömmel 
gratulálunk!

SZÍNHÁZI hét

MOLNÁR FERENC Olaszországból Gcnf- 
lie utazott 
üdvözölte

s a Genfi ló partján üdül. Onnan 
pesti barátait.

♦

EDIT a kiváló operaénekesnő a 
opera volt primadonnája is Fául

rr

MEDVE MEG NEM JÁTSZOTT a magyar fii 
mekben, most erre is sor kerül. Nylrő József 
lilmet irt az Uz Bence cimü híres regényéből s 
a filmváltozat megtartotta a regény főfiguráit, 
Uz Bencét, üdö Mártont, Urfit, de kreált né
hány egészen uj alakot is. Természetesen meg
maradt a regény egyik legkedvesebb alakja, 
..Kántor ur", a medve. Erdélyi havasokban 
fogták és most már meg is érkezett Buda
pestre. A filmen ez a Kántor ur mindenhova 
követi Uz Bencét, még a lakodalomba is. A 
legmulalságosabb azonban bizonnyal az lesz, 
amikor a medvét autóturára viszik. C.seprcyhy 
Jenő, a rendező, Kántor uramat most már jó
val n felvételek megkezdése előtt szoktatja az 
autózás örömeihez.

♦
A PESTI ÁLLATKERT érdekes módon 

kapcsolódott be a magyar filmgyártásba. 
„A hölgy egy kissé bogaras" cimü filmet fői 
gatja most Ráthonyi Ákos. Az uj filmben 
elkerülhetetlen szükség van három strucc- 
tojásra, tnégpedig olymódon, hogy az sem 
milyen módon nem helyettesíthető valami
lyen hamisítvánnyal. A két főszereplőnek, 
Tolnay Klárinak és Ráday Imrének valódi 
strucctojásokat kell a földhözvágni a jele
netek során. A film producere, Hamza Ákos, 
az Állatkerthct fordult strucctojásért, miu
tán ezzel a furcsa áruval itt Pesten nem 
rendelkeztek, a pesti Állatkcrt szívességből 
Hamburgból rendelte meg az érdekes kellé
keket, amelyeket repülőgépen fognak szál
lítani.

már Is több nyilatkozatban igyekezett meg
magyarázni, hogy szavait félreértették.

SZEZOMHVITnS 
■TerazKOrutlszlnDMon 

NBombHtuM «*«»•  '*  ÍO órakor rlöaaOr 

ItlurAtl MII és Ráday Imre

MEGSÉRTETTEK 
a MiniszrERiumoT 

Zt-nóa ti jAték ftt RApbcn 
Jatfjrreadelft*  : 1ío->1Z Nyári hely árak!

FALUS
müncheni , ,
László e héten házasságot kötöttek. A fiatal 
pár nem utazhatott cl nászúira, mert az asz- 
szonykának ma dolga i»an Pesten. Az Állat
kertben a Bajuzzók női főszerepét énekeli, 
a férfisttdr: Svéd Sándor.

♦

I I DÁK SÁRI ÉS GÓTH SÁNDOR ANGOL- 
PÁRBAJA. Valóságos bábeli nyelvzavar ural
kodik mostanában a Magyar Filmiroda stúdió- 
jóban, ahol az Erik a buzakulász c. uj magyar 
filmet forgatják. A szereplők hol magyarul, hol 
angolul, hol olnszul di.skurálnnk egymással, 
mvil szerepük igy kiváltja. Góth Sándor egy 
angol lordot alakit és hosszú angol párbeszé
det folytat Fedák Sárival és mivel Fedők ame
rikai dialektusban beszéli az angolt, meglehe
tősen éles viták tőinndnnk, hogy ki tud job
ban angolul. A harmadik angolul beszélő fő- 
szereplője n filmnek Erdélyi Miéi, aki egy lon
doni uriieáuyi játszik, Góth Sándor leányát.

¥

FURCSA HÍRT közölnek a varsói lapok: 
Jan Kiepurálól, u világhírű lengyel tenor!,- 
Iától elvették az útlevelét és igy nem lehet 
eleget külföldi szerződéses kötelezettségei
nek. Az eset előzménye as, hogy Klepura, 
aki Varsóban fogadta n lengyel sajtó kép
viselőit, a következő kijelentést tette volna:

— Ha nem lehetnék operaénekes, legjob
ban szeretnék ügyész, vagy disznópás/ior 
lenni...

A lengyel bírák és ügyészek testületé ne
vében llofmokl Ostrowskl ügyész becsillet- 
vértés elmén feljelentette Klepurát, aki a 
lengjelek sremében valóságos nemzeti 
kincs. Az ügyész beadványában kérte, hogy 
Klcpurn ne íuigyhassa el addig Varsót, untig 
ért a furcsa ügyét le nem tárgyalják. A tör
vényszék rzért clkoboztatta Klepura útleve
lét Igy augusztus 12 Ikl tárgyalásig n< m I ií, „dü,m'"„ÍJv b.'iáít"keltet? n*  ^71101''Htni- 
bagybutja el Varsót a kiváló tcnorlsta, aki

♦
Az UFA szakmai bemutatójának nagy sikere. 

A héten tartotta első szákmai bemutatóját az 
IFA, amely nyolc uj filmmel rukkolt elő. A 
szakmai bcmutalőközőnség egyöntetűen meg
állapította, hogy az UF A étidéi anyaga messze 
felülmúlja az eddigieket. A német filmgyártás 
most már tekintettel vnn az általános európai 
ízlésre és vidám, szórakoztató, majd valóban 
látványos filmekkel illeszkedik ti közönség 
szórakoztatására alkalmas programúiba. Lil 
Dngover „Mésodvlrágzás**  cimü filmjének voll 
különösen nagy sikere és fcarah Leander ff>- 
szereplési-vei készített Sudermann-film. n Ha
zatérés telszclt nagyon. A francianyelvü pro
dukcióban „Ki ölte meg*"  cimü bűnügyi film
nek lesz majd bizonnyal nagy közönségsikere.

piászrél készíteti kétrészes óriási film.

aztán igazán 
kár beülni a högutás 
kánikulában a moziba. 
Tipikus amerikai film, 
amely olyan messze 

in,.., z. ... van *őlönk,  mint Makó
• ruzsálemtől. Nem tudunk mosolyogni a 
humorán, legfeljebb bosszankodni a bárgyú- 
sagán. Zavaros végnélküli párbeszédek és 
szíimunkra teljesen érllietellcn ,.eegcek'‘ tö
mege szinte elviselhetetlenné teszik a filmet. 
Mlírt nem tanulják meg n mozik, hogy 
nyáron is lehel, söl kell jó /ilmet jálmanl, 
meri a Jó filméi a legnagyobb kánikulában
is megnézik, de az 
zolva!

Finom uriház

ilyet? ... Vigyázat má-

Végy 1 édes kislányt, 
1 elkényeztetett fruskát, 
1 léha milliomost, 1 
szemtelen sofőrt, 1 kü
lönc mamát, 1 hülye 
inast, keverd össze és. . ... ncvrru össze es

kósz° '•''!nom tzri ház" - hirdették a Metró 
U] fdmjet amellyel szezonját kezdte a 
Royal Apolló cs a Corso. Valóban igy ké
szült ez a film, a rendező és szövegíró össze
eresztette ezeket az amerikai sa'blónfigurá- 
kat és a „Finom kis család", vagy ’ más 
ehhez hasonló húsz sablonvigjdlék recept
jére készült ez is. A család legjózanabb 
lQ9ia legalább is ülődötl, a két jobbkezes 
fiatalos máma, a csavargónak maszkírozott 
regényíró és az őskori filmgyártásra emlé
keztető burtcszkjclcnctek, amelyeknek so
rán mindenki orra bukik és az amoroző 
dézsa vízzel nyakonönti szerelmesét, ezek 
az üdilő pontok, amelyért hajlandók va
gyunk nagynehezen a szórakozás jelzőt en
gedélyezni a filmre. De milyen szóra
kozás? ...

♦
DARÓCZY JÓZSEF a slkerproducer rö- 

. Idc.cn nj film forgalésít kezdi el. A Ilim 
elme: „Tlzcnhdrom kisleány mosolyon az 
ágre . Főszereplője valóban tizenhárom ara- 
nyoa, édes fiatal színésznő ...

k1?. h-Rv őemvon-
Ins legújabb típusai is vezetnek. Most került 
forgalomba az úgynevezett „kisebbik 8 honge- 
rés Ford V. Röo típus, melv nemcsak a Ing. 
szebb luxuskocsik kényelmét és zajtalan.,ágát 
adja, de mérsékelt ára és gazdaságot üzem- 
benlnrtás.i alig múlja felül a ki, k< t • p. 
uz igazi autószakértők kocsija!
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1. A szerelem még mindig 
a legnagyol)!) szenzáció

AHOVA MEGYEK, mindenütt megfognak, 
ismerős ismeretlenek telepednek az aszta
lomhoz és mosolyogna, bizalmasan megkér
dezik, hallottam-e róla, és ha igen, mi igaz 
az egészből. Ugyan, ugyan, próbálnak fölé
nyeskedni, amikor kijelentem, hogy sem
mit sem tudok, illetve nem érdekel az amo- 
rózó és a filmprimadonna házassági válsága 
és egy szőke hölgy szerepe a mértani ábra 
harmadik pontján. Hát fontos ez? — mon
dom, amikor iszonyú erőfeszítéssel igyek
szünk naponta tullenni a mán, amikor so
hasem tudjuk, hogy a déli lap első olda
lára milyen viharfelhők gyűlnek életűnk 
kevéske napsugarát takargatva, amikor a 
népek páncélbaverten néznek egymással 
szemben farkasszemet és sehogysem akar 
elaludni a világ két sarkán kigyulladt tűz
vész, amelynek pernyéje fojtogatva hull le 
életűnkre. Ahogy azonban ez a szerelmi ba- 
gatell túlnő az igazi szenzációkon, az meg
nyugtatóan vigasztaló, mert Pest mégis vi
dám akar lenni: itt, ebben az édes városban 
a szerelem még mindig a legnagyobb szen
záció. |

VÁLIK VAGY NEM VÁLIK a kitűnő, 
szimpatikus amorozó feleségétől, a vörös
hajú ftlmprimadonnától, ez itt a kérdés, ha 
igen, miért, ha nem, akkor miért nem — 
szögezik szembe a kérdést. Magam elé ci
táltam az érdekelt feleket, kihallgattam 
őket és ha Pest erre a szenzációra éhes, íme 
tessék: az amorozó, hosszú éveken át a leg
vadabb és legforróbb szerelemmel szerette 
feleségét, mondják, hogy néha éjjel, amikor 
felébredt és a szomszéd ágyra pillantott, 
megköszönte az Istennek, hogy ezt az aján
dékot adta neki. Az asszony, aki hasonlóan 
bűbájos és aranyos teremtés, boldogan lu
bickolt a szerelem verőfényében, de a pa
naszok szerint állandóan nagy táborral vé
tette körül magát, különösen mióta egy ki
tűnő színpadi női sztárral kötött barátsá
got. Ezért a barátságért szinte elhanyagolta 
a férjét. Mint két független amerikai fiatal 
leány vakációjukon Európában, ugy szá
guldottak kocsijaikkal az országban, sőt az 
ország határán fül is, hiába volt minden el
lenállás, az amorozó, aki különben rajongói 
körében meglehetős nagy szív-kollekcióval 
dicsekedhet, ezen a ponton nem tudott fe
lülkerekedni. Ekkor lépett közbe a gyönyö
rű szőke, fiatal hölgy, aki szinésznőjelölt 
és akit igen hosszú ideig egy filmes oldalán 
láttak, aki viszont szívesen reminiscenciá- 
zik újabb jelöltjével abban az ujlipótvárosi 
kávéházban, ahol ez a gyönyörű szőke hölgy 
állandóan tanyázik. Szóval őnagyságát nem 
lehet olyan könnyen elfelejteni, lévén való
ban valőr és mint ilyen értéket szívesen 
vette észre az elhanyagolt 'férj, aki egy ita
los éjszaka barátai társaságában létrán má
szott be a szőke hölgy lakásába, az ott meg
tartott estélyre. A feleség nagy elfoglaltsága 
közepette is értesülést szerzett erről a Ró

MOULIN ROUGE
NYITÁS MA
4 MOULIN ROUGE szenzációs 
megnyitó műsorában az egyik 
attrakció CESAR and DORÉE 
amerikai táncospár bemutatja a 

„BIG APPLE"-! 
és megtanítja a közönséget 
erre a legdivatosabb u] táncra

meó-Júlia jelenetről s most már frontot vál
toztatva, saját társaságát otthagyva, leépít
ve sokat szereplő szinésznőbarátnőjét, a 
még mindig közös lakás buzgó őrzésére vál
lalkozott. Mig azelőtt az amorozó tartózko
dott szívesebben odahaza s az asszonyka 
mutatkozott vidám társaságban itt és ott, a 
dolgok rendje megfordult. A poén azonban 
nem ez. Az amorozó még mindig halálosan 
szerelmes a feleségébe, a feleség sírva, sze
relmesen panaszkodik a színész-férjre és 
hitvestársi gondossággal tclefonálgut utána: 
jöjjön korán haza, mert holnap filmezni 
kell, nem tudja kialudni magát. Kezd jó 
feleség lenni... Prognózis: egy hét múlva 
ismét felhőtlen családi boldogság...

2. Stokowski és a nők
KÉTSÉGTELENÜL nagyon érdekes em

ber a világhírű S t o k ow s k i, akinek ne
vét Greta Garbóval együtt emlegetik és aki 
vasárnap elutazott Budapestről. Encrvált és 
szinte betegen sápadt sovány feje, amelyet 
ősz sörény keretez, szinte atléta-termeten 
nyugszik, hosszú, sovány kezei pedig olya
nok, amit imádni lehet, a nők szerint. Sto- 
kowskinak Pesten még sincs női sikere 
Szinte érthetetlen, hogy a pesti nők, akik 
meglehetősen könnyen rajonganak, az ér
dekes Stokowskit bosszantóan mellőzik 
Egy-két bakfis próbálkozáson kivül komoly 
autogramrohamnak sem kellett ellenállnia 
a dunapartl szálló halijában és nem lendüli 
fel a hall vagy étterem fekete vagy aperitif
fogyasztása sem azért, mert csillogó dísz
nők pányvájukat előkészítve várták volna 
méla lesben. Stokowski csak az újságírókat 
érdekelte, akik viszont nem sokat tudtak 
fneg tőle. Néhány közhely hangzott el szá- 
jáhól, és dicsérendő igyekezettel próbálko
zott a világhírű karmester családjának mn- 
gyarbarálságát kihangsúlyozni azzal, hogy 
dédapja 4S-ban itt harcolt a magyar hon
védekkel, végül feltűnő tájékozatlansággal 
a magyar muzsikát hajlandó volt összeté
veszteni a cigány muzsikával. Amikor né- 
hányperccs beszélgetés után távoztam Sto- 
kowskitól, a szomszéd asztalnál két epés 
fiatal hölgy megjegyezte:

— No és a Stokowski? Ugyanúgy eszik, 
ugyanúgy iszik, mint a többi ember. Mondd 
már: a Garbó?

Egyiknek sem jutott eszébe, hogy Sto
kowski muzsikál is, mégpedig gyönyörűen 
és zseniálisan.

Rimac és a kubai tündérek Pestre érkeztek
A forró kubai nap vértforraló erejének és 

életvidámságának mozgalma töltötte be szom
baton az egyik előkelő budapesti szállodát: 
Budapestre érkezett Ciro Rimac, a világhírű 

3. Szegény Legyei Leó-í
HATVANOTÉVES korában /edortík let, 

2—9 évig kapott morzsákat a siker és az 
elismerés terített asztaláról, már is elment. 
Tegnap meghalt Le övei Leó, a Vígszín
ház rendkívül érdekes életű és mostoha 
sorsú karakterszínésze, akiről most mond
ják el, hogy negyven éven át, mint a leg
tehetségesebb, legérdekesebb, legeredetibb 
komikus és karakterszínész járta a magyar 
színészet rettentően rögös és testet-lelket 
ölöen kátyus, poros országútját, tengődve, 
éhezve itt és olt, mégis mindig zárkózotton, 
finoman, lehetőleg elegánsan, ugy, amilyen 
elegáns volt testileg és lelkileg. Nagyorru, 
furcsa figurája, izig-vérig eredeti színészi 
tehetsége, már letűnt végleg a Vígszínház 
deszkáiról, szomorú mementóként a többi 
Leövei-kre, a többi elkallódott tehetségekre. 
Ki emlékszik például a Magyar Színház egy
kori finoman előkelő, arisztokratikusan ne
mes R é t h c i Lajosára, aki egyszerre csak 
eltűnt a szinpad sülyesztőjében s az iga
zat megvallva magam sem tudom, hogy 
meghalt-c vagy él valahol. Egyszer felje
gyeztem róla, hogy ha háromszavas szere
pet is kapott, hallatlan műgonddal készült 
a figurára, mert tisztelte a színpadot és hitt 
a színészetben. Hetekig készült egy-egy 
maszkjára és komornyik-szerepében sok
szor szellemileg előkelőbb volt, mint a szín
padi herceg, akit kiszolgált. Vagy nem ré
gen vitte cl a halál mindenkitől elfeledve, 
valahol faluról a magyar színészet legősibb, 
legtelivérebb hajtását: Körmendi Jánost, a 
le.glzesebb, a legzengőbb orgánumu magyar 
színészt, a Molnár-premierek szinte tradi
cionálisan Molnár-figuráját, akit dehogy is 
hagyott volna egyszer is ki a világhírű szer
ző. 0 ismerte, és sokszor felfedezte Kör
mendi Jánost, de szomorúan jellemző, hogy 
még neki sem sikerült kiemelni a szürkék 
nagy gárdájából, még Molnár presztízse 
sem óvta meg a korai nyugdíjazástól, 
amelybe valahol vidéken elfelejtve — 
belehalt. Pedig a Nemzeti Színház lám
pással sem találhatta volna tősgyökeresebb 
igazibb magyar hajtását a magyar színészet 
televényének, mint Körmendit, akit csak 
ugy hagytak elmenni... És itt van az égő 
seb, Rózsahegyi Kálmán. Két éve alig 
halljuk hangját a színpadon, pedig milyen 
édes zene és muzsika, ha Kálmán bácsi 
megszólal. A Nemzeti Színháztól egy szín
igazgatói önkény száműzte, magánszínhá
zak mohón foglalkoztatták is eleinte, de 
más a magánszínház repertoirja, más a 
Nemzetié, egyre kevesebb a szerep és egyre 
több a nagy színész magánya ... Nagyon 
nagy kár ...

SZEGÉNY LEÖVEI, akinek sírja felett a 
hétfői temetésen talán elmondják ezeket, 
halálával intő példát mutat azok felé, akik
nek keze most a magyar színházi kultúrába 
avatkozik erőteljesen: a művészet nem hi
vatal, a művész teljesítőképessége nincs az 
evek számához kötve és figyeljünk fel azok
ra a leöveileókra, akiknél a mellőzés, a ko
rai nyugdíjazás sokkal nagyobb lelki tragé
diát okoz, mint életük valóságos rideg és 
véres nyomora.

karmester és magával hozta htiszonnégytagu 
hatalmas revütársulalát, amelynek

két legcaillogóbb attrakciója Juanlta éa 
Din óra kisasszonyok,

kél elragadó, temperamentumos spanyol tün
dér. Fekete a hajuk, fekete a szemük, ragyogó 
fehér a foguk és a végtelenségig karcsú mind 
a kettő. A legendás spanyol női szépség meg 
testesitői. Ez azonban még nem lenne elég ah
hoz, hogy ilyen világhírű revütúrsulnt világ
részeken át meglobogtassa nevüket:

a két hölgy pompásait láncol.

A revfitársulat olyan elsőrangú, hogy még 
Hollywood is elragadtatással fogndla produk
ciójukat. Az egész ötvenperces revüt filmre vet-

ÁL.LATKERT
ma este 8 órakor Svéd Sándor felléptével: 
Hajózzál utána Svéd Sándor
HANGVERSENYE
Este 7 órától iu elkülönített senoterüieten kizárólag esti 
jegy váltásával lehet tartóskodol I Siabad bérlet érvényes!

ték fel Persze a nézőközönséggel együtt, (ireta 
Garbó, Clark Gabié, Marlene Dietrich, Claudette 
Coibert és sok más filmsztár tapsolt nekik ön
feledten ezen az előadáson.

A reviltársulat többi tagjairól is azt Írhatjuk, 
hogy valamennyien igazi vérbeli spanyolok. 
Kreol bőrűek, fekete hajunk, temperamentumo
sak és jókedvüek A társulat

hétfőn este mutatkozik be Ünnepélyes ke
retek kösött

a Fényes cirkuszban, de mór a szombati és 
vasárnapi nap elég volt arra, hogy tele legyen 
velük egész Budapest Vidáman, kedves rajon
gással csodálták végig :< magyar főváros szép 
ségeit és amerre jártak, lobogó életvidámig- 
gal telt meg a környék Igy azután nem csoda, 
hogy a hétfő esti bemutatkozást nagy érdeklő
déssel várja égés zBudapest.

Sajtóhiba van az árjegyzékben! 

Néhány slágert olcsóbban 

hirdettünk, mint ahogy 

eredetileg akartuk.

3 pár bridgehaiisnyát *
4.95 helyett .. _______ _ - 4.—
Női kabátszövetet 
tiszta gyapjú, 6.38 helyeit 
Piké műselyem ruha
anyagot 1-W helyéit------
Férfi puplininget 
5.28 helyett .............. ..........
Hímzett leánykaruhát 
magyarosat, 2 — 4 évig, 2 9» h. 
Férfi karórát 
sxijj nélkül, 4.48 helyéit — 
Párnás ujjavasalófát 
— 78 helyett .. .. — ...

5.48 *

1.78*

4 68■*

195*

3.98*

-.68-*

Rájöttünk, mert mindenki ezt kapkodta! 

Most már tartjuk ax árakat, de csak 

annak, aki árjegyzékünket vagy fürde

tésünket felmutatja. Annyi biztos, hoay

ilyen olcsón nem vásárolhat!...
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Az egyiptomi anya- 
királyné vasárnapja

Budapest fejedelmi vendége, Nazlich 
egyiptomi nny.ikirályiie napról-napra na
gyobb elragadtatással élvezi Budapest szép- 
»'gélt. Az eredetileg pár napra tervezett

budapesti pihenését most már minden 
siilószlnll.ség szerint több hétre ho*z-  

S74:bbltju meg.
Az anyakirályné vasárnap délig szobájá

ban maradt, a királyi család többi tagja 
azonban már délelőtt sétára indult a Mar- 
gitszigeten. Megtekintették a romokat, a 
strandliirdőt, a sportuszodát. Az. anyaki
rálynéval együtt ........... ’ ’ ' ‘ .............
benő után az egész királyi család 
/•/nf/r.vcirktisz.bn hajtott. Az. előadás 
visszaautóztak a 'Margitszigetre.

u 
sportuszodát, 
elköltött ebéd és rövid pl- 

lutón a 
után

— A Hétfői Napló „I4ne“ kereaztrejt- 
vénypályá/utánnk megfejtébe, A Hétfői 
Napló nugysikerü „Lánc" keresztrejtvény
versenye végétért. A keresztrejtvényekben 
elrejtett tizenöt szó a következő: 1. Hirdet 
•— Dello — Tolat —. 2. Latrok — Rokka 
— Kata. 3. Talár — Tárni — Niton. 4. 
Tonna — Napos — Posta. 5. Takar — 
Karfiol — Olvas. A kiadóhivatalunkba 
olyan sok megfejtés érkezett, hogy azok 
feldolgozása több napot vesz igénybe. Ép
pen ezért u nyertesek 
múlva, augusztus 16-án, 
számunkban közöljük.

— SZÁZ HOLD FÖLD 
LÖS REPÜLÖALAPRA. 
városa a Horthy Miklós 
alap céljaira szűz hold s 
lőtt fel.

névsorát két hét 
kedden megjelenő

A HORTHY MIK-
Hajduböszörmény 
Nemzeti Repülő- 

városi földel aján-

Bonyodalom az Alföldi 
Takarék debreceni 

palotája körül
Debrecen, julius 31.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A debre
ceni városi műszaki ügyolztály az Alföldi 
Takarék főtéri négyemeletes palotáját

a boton tartóoszlopok gyengesége miatt 
életveszélyesnek nyilvánította és már 

minden lakó ki Is költözött.
A laknrék újabb házal akar építeni, ennek 
azonban az az. akadálya, hogv a város nem 
akar területet átengedni, a régi telek pedig 
a városzahályozás minit nagyon megkiseb
bedett.

— Felrobbant ii szódásüveg és megsebesített 
rgy joghallgatót. Balatonszabadibnn nyaralt 
.Sa/i/n/.- Gyula budapesti joghallgató. Vasárnap 

délben, amikor Sulyok ebédelt, felrobbant egy 
szódásüveg és szilánkjai Sulyokot nyakán sú
lyosan megsebcsitctlék. A joghallgatót a azé- 

•kcs/ehérvári kórházba szállították. 1
— Angvídcslnálók Nádudvaron. A csendörség 

értesítést kapott, hogv Nádudvar községben 
nngyalrsimdók miiködnek. Kihallgatásra elő
állítottak nyolc asszonyt, akik azonban tagad
juk bilije-.■- .:l.et Több tani: ellenük vallott.

- Ellopták egy angol konzuli attasé 
aktatáskáját. Gardner Richardson, a bécsi 

'angol konzulátus kereskedelmi attaséja sa
ját autóján érkezett vasárnap Budapestre. 
A Becsi uli vám közelében cgv benzinkút 
mellett megállt és benzint vásárolt. Közben 
valaki a nyitott kocsiból kiemelte Gardner 
llichardsou aktatáskáját, amelyben fontos 
iratok és okmányok voltak. A rendőrség 
nz attasé feljelentésére megindította a n.vo-

A Petői!-’hinepségek. Vasárnap délelőtt 
Lioos. .ts ünnepély keretében megkoszo- 
rn/l i o Pdőil Társaság Pelöli Sándor hálá
knak 89 évfordulóin alkalmából a Petőfi- 
I obhlálmn elhelyezett emléktáblát. A 
: i lió kólón előadásban ünnepelte a költő 
halálának évfordulóiét Peloü-versekel szn- 
x illák és ineiwnésitelt Pclöfi-dnloknt éne
kellek a félórás emlekelőadós keretében. 
A '•■ /eoiőrró/ Kiskimléleatiházára Athelve- 
zell Petőfi cmlckmíi elölt a kiskunfélegyházi 
r. I..Ii Daloskor vasárnap délelölt ünnepélyt 
rendezett.

I Inslsl kedvezmények a Szent István ju
bileumi évre. A Soot Istsán Jubileumi Év ni- 
knhoul'ol augusztus 25-ig mindenki féláron 
iila.hat Budapesti., l's/lei gomba és Székes- 
Illői'.>!!■ ,\ fvhiru vasutijegv csakis a szent
évi igazolvány alapján váltható meg. Igazol
ványok 1 plébánia hó .italoknál, nz „IBUSZ**  
nu oi!■ ' irod.iibio: és községi elöljáróságoknál 
szerezhetők l>c. Ara l(M» km. es körzetben LM) 
penpo, ezenfelüli távolságoknál 2.50 pengő. Az 
n i, l' o ' a MÁV és az összes magvnr vasutak 

. MAVAl 1’ vonalain 12- 
o. MI-TR és DGT hajokon augusztus 

16 ig *'  i". augusztus 17 25 ig pedig 50% 
kcdvczuK ns re jogosít Az igazolvánnyal 8 nn 
P'»n bibit egvszcr teliét kedvezményesen Buda
pestre. I.szt'i «ond>a és Székesfehérvárra utazni. 
Igazol'.no- mikul kcdvczniénvcscn utazni nem 
lehet.

Rendőrkutya fogta el a kerék
páron menekülő utonállót 
„Bili" harca a rctlkűltolvajjal

Vasárnapra virradó éjszaka két óra táj
ban Kispesten az üllöi-ut és Árpád-utca 
sarkánál Skaba Istvánná 43 éves himzönőt 
megszólította egy fiatalember. Egy utca fe
löl érdeklődött az asszonynál, majd később 
felajánlotta, hogy hazakiséri. Ebből szó
váltás keletkezett a fiatalember és a himző- 
nő közölt. Az ismeretlen férfi később rátá- 
inadt az asszonyra és

kiszakította n kezéből retikllljét, 
Skabáné segélykiáltásaira támadója futás
nak eredt.

Vincze II. János rendőrőrmester a közel
ben járt és éppen ellenőrzőkörutján volt 
hűséges kísérőjével, „BiU"-c\, a kispesti 
rendörkutyalelep egyik kitünően idomított 
rendőrkutyájával. A rendőr meggyorsította 
lépteit, de ugyanakkor a rendőrkutya is 
„működésbe lépett." Az asszony retikültol- 
vaja, akinek kerékpárja volt, arra fel
ugorva igyekezett elmenekülni. Bili azon
ban üldözőbe vette a menekülő férfit és az 
hiába igyekezett különböző zegzugos utakon

eltűnni üldözői elől, nem járt túl a kutyán. 
A rendőrkutya rövid üldözés után ufólerle 
a kerékpáros tolvajt és

addig clbálta, amíg le nem húzta a 
kerékpárról.

Az útonálló mindenáron szabadulni akart, 
a kcrékpárpumpával fejbe akarta ütni a 
négylábú nyomozót, de az ügyesen félre
kapta a fejét és a következő 
szinte bosszút állva támadóján, 
kodott és ugy

huzta, vonszolta arra, ahol 
megpillantotta.

Vincze II. János gyorsan odasietett és ku
tyája fogságából átvette az elfogott tolvajt. 
Előállította a főkapitányságra, ahol meg
állapították, hogy Grosz Lajosnak hívják, 
26 éves állásnélküli kereskedösegéd. A re- 
tikült már nem találták nála, útközben el
hajította és később meg is találták az ál
tala megjelölt helyen. Grosz Lajost a rend
őrség őrizetbe vette.

pillanatban 
belékapasz-

gazdáját

— Temple yorkl anglikán érseket is dlsz- 
doktorrá avatják Debrecenben. A debreceni 
tudományegyetem negyedszázados jubileumi 
ünnepségeinek keretében több külföldi elő
kelőséget diszdoktorrá avatnak október 
Jl-én. Az avatandók közül eddig csak dr. Co
lija Henrik holland miniszterelnök neve ke
rült nyilvánosságra. Most közük, hogy a hit
tudományi kar diszdoktorrá fogja avatni 
Temple yorki anglikán érseket, aki a ma
gyar refofmátusság Írón érzett nagyrabe
csülésének többször adott kifejezést.

— Fclöklclte a bika. Debrecenben vasárnap 
elszabadult egy bika, Szököcs Miklós földmi- 
vesre támadt és szarvaival három méter ma- 
gnsra dobta. A földmivest haldokolva vitték a 
kórházba.

— Életmentés a győri IparcMtornából. A 
győri Iparcsatornába vasárnap belesett Császár 
György 20 éves fiatalember. Kuti Sándor és 
Cedey Rezső vízőrök izgalmas körülmények 
között kimentették a vízből a fuldokló fiatal
embert.

— Kődobáló nyilassuhancok garázdálko
dása Baján. Vasárnapra virradó éjszaka 
Baján nyilaskeresztes fiatalemberek Her
mann Aladár gabonakereskedő házának ut
cára néző nyolc ablakát tégladarabokkal 
betörték. A téglákat olyan erővel röpítették 
nz ablakoknak, hogy összezúzták a faredő
nyöket és a redőnyök mögötti ablaküvege
ket. A dobálózó suhancok az éjszaka sötét
jében elmenekültek. Kézrekeritésükre meg
indult a nyomozás.

— Bajtársi találkozó. A volt 101-es tisztek, 
valamint a nagyváradi 4. honvéd és népfölke- 
lök bajtársi szövetsége hétfőn, augusztus 1-én, 
este 6 órától a Singhoffer sörözőben, II. Lánc- 
hid-u. 12., tartják összejövetelüket.

— Pusztító vihar Kunszentmiklós felett. 
Kunszentmiklós felett hatalmas vihar vo
nult el, amelyet egyórás felhőszakadás kö
vetett. A villám felgyújtotta Bernáth Zsig-

’ ' ’ “ A
házban tartózkodó két kis gyermeket az
mondné tanyáját, amely porrá égett.

utolsó pillanatban mentették ki.

Fokozódik a meleg, 
helyenként zivatar

A Meteorológiai Intézet jelenti:
Európa legnagyobb részén csendes, csak kevéssé felhős meleg az idő. Erősebb szél 

csak nz Északi-tenger környékén van. Hazánkban gyenge északi légáramlás mellett rész
ben felhős, meleg idő uralkodik. A hőmérséklet tegnap az északi-északnyugati megyék
ben nem érte el a 30 fokot, egyebütt 30—32 fokig emelkedett. Zivalro eső csak a délnyu
gati határmegyékben volt. A Balaton hőmérséklete vasárnap reggel Bogláron, Füreden, 
Kénesén 25, Siófokon és Keszthelyen 26, a Duna vizhőmérséklete Budapesten 20 fok 
volt. Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 27 fok Celsius, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 766 milliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Északi-északkeleti légáramlás, a délutáni órákban cgy-két helyen záporcső, zi

vatar. A felmelegedés hétfőn kissé erősebb lesz.

— Nyílna újságíró revolveren átférje Vesz
prémben. Vasárnap délután Veszprém egyik 
legforgalmasabb pontján, n Szabadság-téren 
Aradi Imre nyilas újságíró összeszólalkozott 
Obiul h Miklós mészárossal. A szóváltás he
vében Aradi revolvert rántott, a járókelők 
azonban lefogták, rendőrnek adták át, aki 
előállította a helybeli rendőrségre. Revolve
rét, amely töltve volt, elkobozták és életve
szélyes fenyegetés elmén eljárás indult el
lene.

— Kocsmai botrány egy elvett kerékpár 
miatt. Az éjszaka Kovács Gábor szerelő azzal 
ment oda a A’lnírsy-utca és Ráday-uten sarká
nál Tátrait Béla rendörörmesterhez, hogy egy 
közeli vendéglőben megtámadták és elvették a 
kerékpárját. A rendőr a szerelővel együtt el
ment n vendéglőbe, ahol megtalálták a kerék
párt, de nz ott lévő vendégek 
liogv közülük senki som akarta 
Több ittas állapotban lévő férfi 
verekedett és Kovács is kapott 
A rendőr csendre intette a részeg embereket, 
mire őt is szidalmazták. A rendőr egv házas 
párt kiemelt n tömegből és előállította őket a 
főkapitányságra, azon a elmen, hogy ők tá
madlak rá és uszították n közönséget a rend
őrség ellen. A házaspár tagadja a terhűkre 
rótt bűncselekményt, mire elbocsátották őket 
a főkapitányságról, de az eljárás tovább fo
lyik ellenük.

kijelentették, 
art elvinni, 

körben össze- 
nz ütésekből.

— Dr. Traeger Ernő nyitja meg az ön
álló Hivatási: Nők gyors-, gép- és szépírás:: 
kiállítását. Az Ónálló Hivatásit Nők Szövet
ségének Hl. Nemzetközi Kongresszusa ke
retében szerdán, augusztus 3-án délelőtt az 
országgyűlési gyorsiróirodában gyorsírás!, 
gépirási és szépirási kiállítás nyílik meg, 
egyben pedig gyorsírást és gépirási bemu
tató. A kiállítást dr. Traeger Ernő, a gyors
írási ügyek kormánybiztosa nyitja meg, 
majd dr. Márki-Zay Lajos, az országgyű
lési gyorsiróiroda főnöke ismerteti a gyűj
teményt. Közreműködnek a Hágában 
Európabajnokságot nyert magyar gépíró
nők: Márcr Klára, Dénes Lívia, Gál Jó- 
zsefné, dr. Inotuy Verebéig Éva. Bemuta
tásra kerül a gépírásnak ritmikus zenére 
történő tanítási módja is. Lesz gyorsirási 
bemutató is, amelyen a legkiválóbb gyors
írónők vesznek részt.

— Árpádkor! templomot ástak ki a hajdú
böszörményi gimnázlsták. A hajdúböször
ményi gimnázium ifjúságának nyaraló tá
bora Csiha Antal tanár vezetésével a várős 
halárában lévő zeleméri pusztán egy 
Árpdd-kori templom alapjait ásták ki. Á 
felnünően nagyméretű templom kriptájá
ban sokszáz koponyát és emberi csontokat 
találtak.

Dohányárusok figyelmébe!
dr. Székely jenű Gvula usrkstitáiában a 

magyar Kir. Dohínyirusok Kézikönyve 
A könyv lattalmaiia a magyar kir. dohányárutokra vonalkotó át jelenleg érvónyben levő legújabb 
jognabályok iimertetéUl magyarázatokkal ellátva, továbbá a gyakorlatban előforduló etetekre 
vonatkozó beadványok. Illetve kérvények miniéit.

Kapható bolti ó^a B.~ pengd tagok rétzére .9. 9.- pengd
a Báróit Szövetség dohányárui ctoporljánál ét a kiadóhivatalban. Vili . Tormay Cecll-u. 10. Tol.: 137—495.

Mussolini 
választávirata 

Hitlerhez
Berlin julius 31. (Német Távirati Iroda) 
Mussolini olasz miniszterelnök a követ

kező választáviratot küldte arra a táviratra, 
amelyet Hitler vezér és kancellár születcse- 
napja alkalmából hozzá intézett:

„Führer! őszinte szívvel mondok kö
szönetét születésnapom alkalmából kife
jezett jókívánságaiért. Az elmúlt esztendő 
az emlékezetes berlini és római találko
zókkal megerősítette a Németország és 
Olaszország közötti barátság szálait. Meg 
vagyok győződve arról, hogy a berlin- 
római tengely nemcsak a két nép érde
keit, hanem az európai békét is szolqálja. 
Legmelegebb üdvözletemet küldöm Önnek 
és azt a reménységemet fejezem ki, hogy 
sikerrel folytassa müvét. Bízom mozgal
mának sikerében, amely mozgalom sok
ban hasonlít a fasiszta mozgalomhoz.

— KÉT FIATAL LEÁNY ÉS EGY GYER
MEK HALÁLOS FÜRDÉSE. Kepecs Mária 
15 éves tiszaberekl leány fürdés közben 
szívrohamot kapott és a Túr folyóba fulladt, 
— Balog Ferenc 10 éves nagydobosi fiú 
társaival versenyuszást rendezett n Kraszna 
folyóban, örvénybe került s az ár magával 
ragadta. — Zeller Annus szentendrei 18 
éves leány a szentendrei Dunaágban fü-> 
rödve, forgóba jutott és elmerült. Kimenté
sére egy katona ugrott a hullámokba, de 
kísérlete nem sikerült.

— Petőfi emlékünnep Kiskunfélegyházán. Á 
kiskunfélegyházai Petőfi Daloskör a költő ha- 
lálának évfordulója alkalmából a Petőfi-szobor 
előtt vasárnap emlékünnepet rendezett. Borda 
László tanár ünnepi beszéde után a dalodkor 
Pefő/f-dalokat énekelt, Bíró Dezső pedig több 
Pefő/i-költeményt szavalt. Az ünnepség ko- 
szoruelhclyezéssel ért véget.

Rablótámadás 
a rákosi temető 

mellett
Vakmerő rablótámadás történt vasárnap 

délután a rákoskeresztúri izraelita temető 
közelében. A temetőtől néhány lépésnyire a 
bokrok közül egy fiatalember ugrott Katz 
Izsák 52 éves fehérnemütisztitó elé,

Igazolásra szólította fel a fehérnemű
tisztítót, majd pedig kabátját és az órá

ját követelte.
Katz segítségért kiáltott. A temető alkalma
zottai sietlek a segítségére. Az igazoltató 
rabló erre elmenekült, de hosszas üldözés 
után elfogták. Bevitték a főkapitányságra, 
ahol megállapították, hogy Barató Lajos 26 
éves borbélysegéd. Beismerő vallomása után 
őrizetbe vették.

— Kínába megy egy debreceni jezsuita 
novlclus. Nagy Kálmán, a debreceni piarista 
gimnázium érettségizett diákja, aki belépett 
a jezsuitarendbe, augusztusban missziós
utra Kínába utazik az ottani jezsuita 
porthoz.

— A kultuszminiszter Debrecenben. 
Teleki Pál kultuszminiszter vasárnap 
Debrecenbe érkezett. Hétfőn résztvesz a 
receni nyári egyetem ünnepélyes megnyitásán. 
A nyári egyetemen, amelynek első előadója a 
kultuszminiszter lesz, tizenöt nemzet fia: vesz
nek részt.

— Megbüntették az óceán „engedély-nél
küli**  hősét. Az Egyesült Államok kereske
delmi minisztériuma „elvi" büntetést szabott 
ki Corriganra, aki nemrégiben engedély nél
kül repült Nem Yorkból Dublinba. Az Ítélet 
igen enyhe, mert mindössze abban áll, hogy 
Corrigan augusztus i-ig nem szállhat fel. Az 
enyhe Ítéletet u nagy rokonszenvre való te
kintettel hozták, amelyet Corrigun teljesít*  
menye az egész, világon keletéit.

— Elégett hatszáz métermázsn gabona. Ka- 
tócsa közelében az érseki uradalomhoz tartozó 
Csalapusztán vasárnap tűz ütött ki a gazdasági 
épületekben. Mire lokalizálni tudták a tüzet, 
addig öt gazdasági épület és halszáz méter
mázsa gahonn égéit el.

— A Csillaghegyi Strand olcsó, gyönyörű és 
közel van!
,, ~ Művész síremlék Eichbaumnál, V., Rudolf- 
tér 3. (Mnrithid).

, T. Kílmín füseerkeres-
kedS PMt«enllőrlnc. Htulolf-ulra 2.',. „Iáit lóvő 
“'"'íb' l'ilört.-k é5 <„„„„ „„
pengő érlek:: árut vittek el.

— Hideg nyári ételek, gyümülcsbefőttek ké- 
Síltwíl tanítják most az Elektromos Müvek 
Honvéd uccu 22. „ám alatti főiskolájában 
Mttdn. csulorlokon í> pénteken délelőtt fél 10 

ra kezdettel. A jó Kárdasszony Inavcnes sva- 
korlali előadás keretében ismerheti m” a 

vlllnn.vbü őszekrénv. és villanytól,elvnek nem- 
csak háztartásbeli jelentőségét, de azt is mi. 
ként készlllicl olcsón, gyorsan hideg nyári éle-

cső-

Gróf 
esto 
deb-
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Vasárnapi nagytréninget tartott
az „eltemetett" Hungária

A legnagyobb jóakarattal hireszlelik hetek 
óta, hogy a Hungária feloszlik, a játékosai 
izéinek mennek és egyéb hasonló mulatsá
gos események történnek majd a kékfehé- 
rekkel. Ezzel szemben vasárnap délelőtt 
a kéthetes északi túrára induló Hungária 
legénysége kondjció-tréninget tartott a Hun- 
gária-uti sporttelepen. Nyomban kilenc óra
kor Bíró, Turay és Sebet kivételével, — 
akik felmentést kaptak a munka alól —■ 
Braun Csibi vezetésével kivonult a gárda a 
pályára és megkezdődlek a gimnasztikái 
gyakorlatok.

A túra részleteire vonntkozólag és a csa
patot érintő egyéb kérdésekre 
nagy adott felvilágosítást:

— Hétfőn reggel utrukel n 
előreláthatólag csak augusztus 
Jövőnk haza. Lengyelországban és Litvániá
ban két-két, Lettországban pedig egy mér
kőzést játszunk, lehetséges azonban, hogy 
később még bővülni fog a túra. A túrán a 
következők vesznek részt: Szabó, Kis, Biró, 
Sebet, Tarai, Dudás, Túrán, Sas, Míiller, 
Kardot, Kisutzky, Titkos és Vidor. A csa
pat vezetői: Ipoly háznagy, turuvezető. 
Braun tréner és Takács kondició-tréner. A 
túrát a legsportszerübb keretek között fog
juk lebonyolítani, a legnagyobb kényelem
ről gondoskodunk, „strapáról" szó sincsen 
és mindenki játszik a ~
a túrónak nz a feladata, 
bnjnoki küzdelmekre kissé összeszokjék 
gárda, a másik célunk pedig az, hogy

li

Ipoly ház

csapat és
12-e körül

mérkőzéseken. Ennek 
hogv a komoly 

‘ a

a fiuk közölt a bajtárslas és baráti szel
lemet minél jobban kimélyltNÜk.

Eggyé akarjuk kovácsolni a gárdái, 
hogy « bajnoki küzdelmek viharában meg 
tudjunk felelni annak a bizalomnak, amit 
a kékfehér hívők elvárnak a csapattól. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy az uj szazán- 
bán egy emberként fog küzdeni ez a gárda 
a kék-fehér sziliekért. Megalkuvást nem is
merünk és aki a baráti szellemet a legcseké
lyebb mértékben meg akarja bolygatni, az- 
mii szeml>cn könyörtelenül eljárunk.

A csapat tagjni ezalatt lelkiismeretesen 
végzik a munkál. Braun Csibi árgus-sze
mekkel figyeli a mozdulatokat és gyakran, 
kijavítja egyesek munkáját. Jókedvük van 
a fiuknak, harsány nevetések hallatszanak. 
A gyakorlatok utolsó szórna: kapura lövés. 
Dudás vezérkedik ebben, de pechje van, 
mert legalább ötször egymásután lécen csat
tan a bombája. Müller csak ballal rúg, 
mert a jobb lóba nincsen rendben, minden 
labdája a hálóba talól, igaz, hogy nem 
Szabó véd. Braun Csibi is közéjük ól! és a 
38 éves, remek kondícióban lévő tréner u 
régi, félelmetes bombázót idézi. Holtbiztosán 
IÖ még ma is . . . A fogadási járvány külön
ben felütötte a fejét a fiuk között. Szabó 
például azt fogadja, hogy 50 pengői fizet 
unnak, aki 20 tizenegyes közül tizennyol
cat l»elő a hálójába. Dudás meg annvl 
fröccsöt hajlandó fizetni Braun trénernek, 
ahányszor gólt rúg neki a tizenhatosról. . . 
Braun Csibiben van egv kis szánalom, mert 
a fogadások végrehajtását későbbi idő
pontra halasztja. Nem akarja, hogy sze
gény legyen mindkét játékosa ... A 
tréningnek akadt még egv érdekessége. 
A kékfehér vezetőség leleményességét és 
szakértelmét dicséri, hogy a BTK jeles ka
pusával

Oliilnlannal megállapodtak
és még hétfőn, de legkésőbb kedden le
szerződtetik. A párducrugalmasságu, lehet
séges kapus igazolta a mai tréningen a róla 
elterjedt lőréket, néhány remek védési mu
tatott A pompásfizikumu, 18 éves kapusnak 
nagv jövőt jósolnak.

Nemes ismét gólontó formában
A Kispest csapata vasárnap délelőtt az 

SZNSE I látta volna vendégül a második ko
moly tréningmérkőzésére. A szcntlőrinclck 
azonban minden külön értesítés helyet egy 
szerűen nem jöttek s igy a kispesti profik a 
KAC vegyes csapata ellen játszottak. 6:1 (4:0) 
arányban feltűnően lanyha játék után győztek 
a profik Xcmes ismét gólonló formában volt 
és négy Ízben találta el a hálót. Kívüle még 
Déri rugóit két gólt.

A Kispest avatja a KAOE 
megujhodott pályáját

Augusztus 13 un ünnepe lesz a Ferencváros 
külső részeinek KAOE avatja fel uj Soroksári- 
uti pályáját Az asalóli illusztris vendéget fo
gadnak a Kispest csapata látogat el ni uj. 
szinte íchsmcrhvlvlh tts< gig megváltozott, átala 
kitolt pályára A KAOE vezetői titokban tár- 
Ralásokaat folytatnak az egyik iiálynnélktill

JB csapattal, hogy ott játssza a mérkőzéseit- ’

„Finta ét a Hungária között a tárgyalások 
befejezés előtt állnak. A felek között már 
olyan lényegtelen különbség van, hogy 
előreláthatólag rövidesen megtörténik a 
szerződés aláírása."

Ha túlzottan udvariasak akarunk lenni, 
akkor csak azt állapíthatjuk meg, hogy 

ebből a híradásból egyetlen betű t ta
lán még az Írásjelek sem felelnek meg 

a valóságnak.
Mindössze annyi igaz, hogy Finta jelen

leg Budapesten tartózkodik, de közötte 
vagy megbízottja és a Hungária között 
egyetlen pillanatig sem folyt semmiféle tár
gyalás. Hogy mi a célja az ilyen légből ka- 

a valóság csalóka látszatával olyan híradás • pott tudósításnak, azt Finta tudja a leg- 
is napvilágot hitolt nyomtatásban, hogy • kevésbé.

KORÁNYI NEM PELEBBEZ!

Az indok mindössze annyi, de ez bőven ele
gendő is, hogy a Soroksári-uti pályán több mint 
háromezer embert lehet kényelmesen elhelyezni.

Koholmány Finta szerződése 
a Hungáriához

Érdeke, hírek terjedtek el szombaton nz 
éjszakai órákban, Finta, a debreceni csatár
csillag uj szerződéséről. A jólértesültség és

csapatbajnokság szerepel a megvalósítandó 
tervek között. Ezenkívül a kétüléses gépek 
bajnoksága is sorra kerül, mert jól emlék
szünk rá, hogy hajdan ez volt az egyik 
legkedveltebb müsorszám. De egyéb pikan
tériák is vannak. így

életrekeltik a kerékpáros labdajátékot
A WMTK két csapata már tréningben áll. 
A nézők számát a rendkívül olcsó hely
árak emelik majd. 60 és 80 filléres jegye
ket adnak ki, de a diákok, leventék, cser
készek és katonák (őrmestertől lefelé) fél
árat fizetnek.

«Wi i ———

A Bindea-ügy szenvedő főszereplője, Ko
rányi Lajos érdekes találgatások 
pontjába került az elmúlt huszonnégy 
bán. A ferencvárosiak félhivatalosan 
hírré lelték, hogy Korányi esetleget 
földi távozása elé semmiféle akadályt 
gördítenek. A neves ferencvárosi védőjáté
kos éppen a közelmúlt eseményei folytán 
ugv határozott, hogy nem játszik tovább a 
zöld-fehér színekben, hanem régi tervét 
megvalósítva Franciaországba megy. Ennek 
kivitelét megkönnyíti az is, hogy öccse, a 
kitűnő képességű szélső csatár már hosz- 
szubb ideje rúgja a labdát francia csapat
ban és igy bátyja útját jól egyengetheti 
Franciaország felé. Egyesek ugy tudták, 
hogv Korányi ugyanahhoz a csapathoz szer
ződik, amelyben öccse, játszik, tehát az

közép- 
órá- 
köz- 
kül- 
nem

FC Lille-bc. Mértékadó körökből nyert in
formációink szerint azonban ez nem egyéb 
merő találgatásnál és Korányi uj francia 
egyesülete az előjelek szerint semmicsetre 
sem a Lilié lesz.

A Bindea-ügyhen hozott Ítélet 24 óra el
múltával már sokat veszített az éléből és 
Korányi elkeseredése is szünőben van. Ugy 
tudják, hogy a négyheti eltiltást és a 100 
pengő pénzbüntetést előbbi terveivel ellen
tétben most már

nem fellebbezi meg.
A magyar futball csak örülhet annak, 

hogy Korányi lehiggadva nem nyújt tápot 
a további kombinációknak és az ítéletben 
megnyugodva végleg lezárja az utóbbi évek 
legkínosabb sportbotrányát.

Brüll elnök feloszlatta 
budapesti háztartását 
A hírek szerint egyelőre nem tér vissza Magyarországra

A magy ar labdarúgás szenzációkkal umugy 
Is telített nyara ujabb meglepetéssel bővült. 
Hetek óta hireszlelik, hogy a Hungária ve
zetésében mélyreható változások készülnek. 
Egyebek tudni vélték, hogy Briill Alfréd, az 
ötvenéves nagymultii klub megteremtője és 
szellemi vezére végleg visszavonul a zaktivi- 
tástól és átadja a helyét. Buday-Goldberger 
l^ót és Apponyl György grófot kombinálták 
utódjául. Ezeket a híreket u klub Pesten 
Időző vezetőtagjai az elmúlt héten a legeré
lyesebb formában megcáfolták. A cáfolat 
azonban nem volt alkalmas arra, hogy elosz
lassa a fölmerült pletykákat s vasárnapra 
ujabb szenzáció pattant ki. Beavatott helyen 
ugyanis most már a legkomolyabb formában 
számolnak azzal, hogy Brüll elnök nem tér 
vissza Magyarországra nizzai üdüléséből, ha
nem egyelőre állandó tartózkodásra Francia
országban marad.

A hir vétele után nyomban érintkezést ke
restünk a Hungária hivatalos vezetőségével,

de Innen e hírre semmiféle megerősítést nem 
kaphattunk,

A népszerű elnök szándékának komoly
ságát azonban alátámasztja az a tény, hogy 
budapesti, Aridrássy-uti palotájában beren
dezett hatszobás otthonát feloszlatja.

Preiszinann Lajos, a kék-fehérek ügyve
zetője és Brüll elnök unokaöccse, aki szin
tén az Andrássy-uti palota lakója volt, 
hír szerint rövidesen kiköltözködik a lakás
ból.

E pillanatban csapón az a vitás, hogy 
Brüll elnök milyen mértékben tartja fenn 
további kapcsolatait a Hungáriával. Tudott 
dolog, hogv az elmúlt évtizedek során hal
latlan anyagi áldozatokkal biztosította a ma
gyar sport c fellegvárának munkaképességét. 
Nélküle már régen meg kellett volna szűn
nie a Hungária-uti pálya sporttevékenysé
gének. llcméljük, hogy a szakításnak e lát
szata csupán csak a budapesti háztartásnak 
és nem a sportnak szól.

Tüneményes csatár Pálya,
akit hasztalan ajánlhattak a Hungáriának

NEMZETI—TESTVÉRISÉG 12:4

Az NR-csnpalok közül a Nemzeti veszi n 
legkomolyabban a dolgát és egymásután 
játssza a tréningmeccseket. Vasárnap dél
előtt a Testvériség csapatával játszott a ki
tűnő középcsapat Iréningmérkőzést és a 
Nemzeti híveit megnyugtatta a csatársor ki
tűnő mozgása. Ebben a sorban nz ujonan 
leszerződtetett erzsébeti krekk,

Pálya tüneményes teljesítményt nyuj 
tolt.

A szakértőket is meglepte a fiatal csatár

eredményes és technikás játéka. Az uj szer
zemények közül a rákospalotai Király és a 
győri Tóh II elfogadhatót nyújtott. Csupán 
a kapus kérdése izgatja még a kedélyeket 
a Nemzetiben, de ez is rövidesen megoldó
dik. A mérkőzés jó futballt hozott és a 
Nemzeti-csatárok nem kevesebb mint egy 
tucat gólt lőttek a Testvériségnek. A védel
men meglátszott, hogy még nincsen össze
szokva és a Testvériség csatárainak sikerült 
négy gólt elhelyezniük a védelmen kiütköző 
réseken. A Nemzeti uj csapatával előrelát
hatólag komoly aspiránsa lesz a jövő sze
zonban a KK-csoportnak.

Könyörtelenül kiirtják az üzletet 
a kerékpár-sportból

Nagv változások és teljes megújhodás 
elölt áll a magyar kerékpársport. Elhatá
rozták, hogy most már végérvényesen

kikapcsolják a kerékpározásból az 
üzleti Mellemet

és csak u sporttal törődnek. Beigazolódott, 
hogv » hivatásos inotorvezetók alosztálya 
CAödbejutott s vele csaknem csődbejutott 
az egész magyar kerékpározás, sportja is. 
A romokon most újra felépitik a pályaspor 
l«»l. még pedig a légi rendszer szerint. En
nek sezetö elve az, hogy az egyesületek

rendezik ismét a versenyeket s igy uj 
életre keltik a klubfanatizmust, amely 
minden időkben a sport motorjának legjobb 
üzemanyaga voll. Nyolc egyesület verseny
rendezése bizonyos ma már. Az FTC, az 
MTK, a Törekvés, a Beszkárt. a MPSE, n 
Typografia és az UTE áll most nz első 
vonalban a rendezők között. Valószínű, 
hogv példájuk nyomán a többiek is ked
vel kapnak. E versenyek keretébe iktatják 
majd n magyar bajnokság számait is. 
A flyen ersenveken kiviil az ezer méteres 
időelleni bajnokság és a négyes üldöző

Válogatott najádok 
utolsó nyilatkozatai 

London előtt
Kevesen boldogabbak ma a sportolok kö

zött, mint Szigcthy-Vargha Emőke és Ács 
Ilonka. Van is okuk az örömre, hiszen be
kerültek abba a huszonötös létszámú, nagy 
gonddal kiválogatott seregbe, amely a hét 
végén Londonba indul, hogy a magyar 
uszósport lankadó tekintélyét ismét vissza
állítsa arra a polcra, ahonnan olyan könnyű 
volt lecsúsznia. Szombaton délután indul
tak utoljára hazai versenyen s itt volt al
kalmunk beszélgetni velük a nagy ut előtt.

— Végtelenül boldok vagyok —• mondja 
Ács Ilona —, hogy bekerültem a londoni 
csapatba! — szól és nagyot ugrik örömé
ben, ami korát tekintve, megbocsátható. —* 
őszintén mondva, nem bíztam a kikülde
tésben, mert az idén kevés volt a trénin
gem. Az érettségi alaposan lekötött, de meg 
vetélgtársam se volt, minthogy Harsányt 
Vera, sajnos, nagyon visszaesett. így hát 
mindig ellenfél nélkül kellett úsznom. Fő, 
hogy sikerült. Nemzetközi rutinom van 
már — dicsekszik a háromszoros bajnoknő 
—, kint voltam az olimpián és tagja voltam 
a ÓX100-as stafétának, amely helyezést ért 
el. Biztosra veszem, hogy Londonban meg
javítom a magyar rekordot és ott leszek a 
döntőben.

Szigethy-Vargha Emőke következik so
ron. Éppen szomorkodik, mert a 200-as 
mellúszásban 4.8 mp-el volt rosszabb az 
ideje, mint a standard.

— Hiába, nem lehet ellenfél nélkül úszni 
— panaszkodik a pillangóuszás magyar ki
rálynője. E pillanatban még az sem vigasz 
a számára, hogy Londonba mehet. — idén 
egyszer sem sikerült kiúsznom a bűvös 
1:10 mp.-t. Még akkor sem, amikor a dán 
leányok itt voltak. Talán majd az Európa- 
bajnokságon sikerül. Nagyon mérgesít a do
log, hiszen már 17 éves vagyok és igazán 
mennie kellene annak a „piti" S:10-nek.

Valóban csodálatos, hogv nem megy az a 
3:10, pedig Emőke tizenhétéves már, most 
megy majd nyolcadikba és hét éve úszik.

— Londonban majd menni fog! — 
mondja határozottan. — óriási ambícióval 
megyek a versenybe, meg akarom hálálni a 
szövetségnek a kiküldetést. Nagyon szere
tem a pillangózást, mintha nekem találták 
volna ki. Csak az a baj, hogy egyelőre még 
nem bírom végig a távot.

Kár, hogy a magyar hölgyek nem kérhet
nek kölcsön egv kis „géptüdőt" Jcnny 
Knmmcrsgaardtól, a dán távuszó csodától, 
aki a napokban átúszta a Keleti-tengert.

CSALÓDÁS!
Hosszú szünet után szombaton végre első

osztályú atlétikai versenyhez jutott Buda
pest. őszintén be kell vallanunk, hogy — 
talán mert sokat vártunk tőle — nagyot 
csalódtunk. De nemcsak mi, hanem az az öt
százfőnyi közönségtábor is, amely ott „szo
rongott a „Gödörben". A csalódás ténye a 
rendező egyesületet terheli, mert elsőosztályu 
versenyen elemi követelmény a jó starter és 
a hibátlan pisztoly, amely nem mond mindig 
csütörtököt. Szombaton az egyik százas fu
tamban pontosan nyolc sikertelen kísérlet 
után tudott csak elindulni a mezőny. 
A starter gyengeségére jellemző, hogy a 2000 
méteres versenyt is csak második kísérletre 
indította. Megdöbbentő volt az is, hogy n 
régen elavult időfutamot vették elő az atlé
tika történelmi múzeumából. Igy azután nem 
csoda, hogy groteszk eredmény született és 
a mérések szerint Gyenes csak a 10.9-et fu
tott ugyanakkor, amikor Sir dr. 10 8-at 
Ezen a r ' - - - -
rült a k~ 
tót miért nem 
De a

„ui.nvr oir ar. iv.o-at. 
a mulatságos fordulaton legalább de- 

' közönség. Érthetetlen, hogy a két fü
lért nem egy mezőnyben inditották. 
rendezés egyéb vonatkozásokban is 

elemi hibáktól hemzsegett. Igy például a 
versenyek derekán harmadosztályú gerely
vetést iktattak be. Az sem fordulhat elő gon- 
fa, nwnkn 1,1,In. hnm r„„ eH/lnnlöluu 
WO as versenyben mindössze négy futó in- 
.Inl/on A nf<m köt,II „t 
rnyriillrt liletrrnu'lerr, „o(l nrmfi.
Ilit. innnl^att
leszűrik az illetékesek.
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Az történt, amit százezrek nem hiába vártak...

A sportszerűtlen, durva olasz játék 
ellenére mesés küzdelemmel 
döntőbe jutott a Ferencváros

A mérkőzés bírája vakon és süketen tűrte a rugdosásokat, 
a pofozást és az emberremenő alattomos fault-tömeget

Ferencváros-Juventus 2:0 (0:0) előnyös vásárlások
Ilyen túlfűtött, iclc^íírjitő atmoszférábau még sosem játszottak KK elődöntőt, mint 

vasárnap az Üllői uti pálya számtalan ádáz küzdelmet látott, üdezöld gyepén. Harminc
ezer nézőtől szegélyezett arénában a Bindea-féle hercehurca kéthetes pokoli izgalmá
ban agyonzaklatott idegzetű tizenegy ferencvárosi fiú küzdött a magyar sport becsüle
téért. Ez a küzdelem, hála a ferencvárosi fiuk nagy játéktudásának és lelkesedésének, 
nagy magyar diadalt hozott és a kiváló magyar bajnokcsapat, amely u Középeurópai 
Kupának védője volt, ismét a döntőbe került. A nézősereg pokoli biztatása közben si
került a Ferencvárosnak hatalmas küzdelemben kivernie a védekezés atyamesterét, a 
Világbajnok! védelemmel rendelkező, félelmetes Juvcntust.

Vogel bírónak jő gyomra van: 
két tizenegyest is „lenyel"

Minden emberi képzeletet meghaladó for
galom áradata zudult vasárnap az Üllői- 
uti sporttelep felé. Az oly fontos mérkőzés 
maximális érdeklődést kellett s

több mint 30.000 néző gyűlt egybe.
hogy tanúja legyen a gigantikus KK-küzde- 
lernnck. Egy órával a mérkőzés kezdete 
előtt már beláthatatlan autótábor sorakozott 
fel a Népliget környékén. Az álló hely népe, 
mintegy 20.000 ember ingujjra vetkőzve 
harcolt a nap kínzó melege ellen. A méi kő
zés kezdete elölt az öltözők tájéka valóság
gal villamosfeszültség alatt állott. Uj rendet 
léptettek életbe, az öltöző folyosójára csak 
külön vezetőségi igazolványokkal léphettek 
a Ferencváros néhány vezető tagjai. Az új
ságírókat nem engedték be, s nekik Ná- 
dasdíj gróf adta meg a szükséges felvilágo
sításokat. Dörgő taps fogadta

a Juventus
csapatának tagjait, kik a következő össze
állításban léplek pályára: Amoretti — Főni, 
fíava _ V.nrglieii. I, Monti, Varglien 11 — 
I)e Fillipis, De Petríttí, Bustdonl, Tbmasi, 
Buscaglia.

A Ferencváros
csapatát tébolyitó tapsorkán üdvözölte. Ko
rányi eltiltása miatt átcsoportosított csapul 
jelen meg a zöld-fehér színekben: Háda 
Tátrai, Polgár — Magda, Sárost III., Lázár 
__  Táncos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, Kemény. 
A mérkőzés bírája, a csehszlovák Vogel je
lenlétében választott a két csapatkapitány s 
a Ferencváros lelt a pecchcsebb: szembe
tűző nap ellen kelleti játszania! A mérkőzés 
elölt a bíró mindkét csapatot figyelmeztette, 
hogy a legkisebb rendbontás esetén is

azonnal kiállítja a bűnöst.
'A közönség közben kedvencét. Korányit rek
lamálja és kórusban zug a kizárt játékos 
neve. Ez csak akkor hal el. amikor Sárosi 
dr. megindítja az első ferencvárosi támadást. 
Nyomban az elején támadóan lep fel a 
Fradi s csak az akasztja meg a lendületet, 
hogy Sárosi dr. gyomrát találja cl a labda: 
ugy esik össze, mint egy zsák. De nemso- 
kára fejese bizonyítja, hogy nem történt 
nagyobb bej.

Óriási nyomással nehezednek
a zöldfehér támadások az olasz kapura s az 
izgalmakat csak fokozza Sárosi dr. lövése, 
amely a kapufán csattan el

Néha átlátogatnak a vendégek Is. de nincs 
sok erő c támadásokban. Ez még csak sze
rencse, mert feltűnően ideges a zöldfehér 
.védelem és

a hibák egész sorozata ejti kétségbe a 
nézőket.

Mindezt helyrehozza azonban a Fradi nagy 
ofTcnzivája. Szinte állandó tumultus van a 
Juventus kapuja előtt 8 védővel állják útját 
az olaszok a góllövésnvk.

A szicíliai védekezés magas iskolája ez 
és hasztalan tniiydén fölény, gól csak nem 
akar megszületni. Toldi bombája a léc mel
lett süvít el, aztán Kiss az üres kapu mellé 
gurit. Tapsorkán, lelkesítő szavalókórus, 
majd fülrepesztő huj, huj, hajrá! tüzeli gyil
kos iramra a játékosokat.

Az olaszok emberfeletti védekezése, amint 
nz várható volt, sok szabálytalansággal fo
lyik.

Főni elkapja a lőni készülő Toldi lábát 
s a „tank" végigzuhan a gyepen. A 
11-ea vitathatlan, csak éppen a bíró nem 
li'.tta. Ismétlődik a szabálytalanság, ami
kor Keményt fejelés előtt lökik cl. Ez Is 

lt-cs, ez Is megtorlatlnnul maradt.
'A Ferencváros kombinációs Iskolát játszik, 
'de nem hanyagolja cl a lövéseket. Sárosi III. 
zugó, 35 méteres bombája szál cl a kapu

fölött. Azután megsérül Sárost Gyurka, csak 
egy perc múlva tudja folytatni a játékot. A 
vendégcsapat szórványos támadásait

zöldfehér védelem gyermeteg módon 
próbálja ellensúlyozni,

szerencse, hogy Busldoni és De petrini nem 
Fiola és nem Mcazza, különben n mérkőzés 
sorsa már régen eldőlt volna.

Most egy rendkívül kínos jelenet ka
varja fel a .játékosok és nézők nyugal
mát. Egy összecsapás után Magda Bús- 
eagiia felé ront és a lábába akar rúgni. 
Szerencsére az olasz játékos elugrik a 
rúgás elől s ezzel menti magát. Per
cekig zug a fütty, nem tehet tudni, 
kinek szól, csak hosszabb szünet és Vo-

gél bíró újabb figyelmeztetése után 
folytatódik a játék.

Apropos: Vogel biró! Nagyon gyatrán ve
zeti a mérkőzési, erélytelen s ha egyéb rosz- 
szat nem is lelt volna, a két „lenyelt" 11-cs 
mindenesetre amellett bizonyít, hogy nem 
megfelelő játékvezetőre bízták ezt a sors
döntő mérkőzést. Toldi pompás lövése csat
tan el most kapufán, majd Sárosi dr.-t lö
vés közijén nyomják el.

Botrányszag, izzó feszültség
füti az amúgy is forró légkört és kísérte
tiesen zug a huj, huj, hajrá! vérforraló 
csataorditása.

Eleven gát az olasz háló 
előtt

A Fradi fölénye csaknem teljes. 8—10 
ember védekezik mór az olasz kapu előttt 
s valósággal

eleven gátat vonnak a háló elé.
Bombasorozat zudul a megkínzott olasz ka
pura, de Kiss, Sárosi, Toldi s a csatársor 
kél szélsőjének gyilkoserejü lövései egy
másután pattannak vissza a védelmi falanx
ról. A félidő vége előtt Toldi szenzációs lö
vése tart a felső sarokba, de Amoretti bő- 
diiletes szerencsével halássza ki ■ vésztjósló 
labdát.
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A félidő reális eredménye 
4:1 a Fradi savára

Ezután még Kis lövése kecsegtet góllal, 
de ezt meg kornejre tolja az olasz kapus.

Vogel bíró másfél perccel előbb lefújja 
a félidőt.

ami nem csekély konsternációl kelt. A kor- 
ner aránya ebben a félidőben 4:0 a Ferenc
város javára. A mutatott játék alapján- 
azonban a reális eredmény 4:1 lenne — 
gólokban.

A labda csak ürügy
Szünetben az öltöző bejáratánál három 

rendőr helyezkedik el és egv lelket sem en
gednek be a folyosóra. A pihenő után pá
lyára lépő Juventus csapatát hatalmas 
füttyel fogadja a közönség. Majd ütemesen 
biztat a kórus:

— Laposan .., laposan ... laposun ...
Veszélyes Juvenlus-támadás alakul ki az 

első percekben, azonban a Ferencváros- 
védelcm simán elhárítja. Az ő. percben

Monti hátulról belerúg Klubé,
a közönségtől eget zengető pfujjolást kap. 
Gyurka remekül kígyózik ál a tömörült 
olasz védelmen, csak kornerra tudja sze
relni a világbajnoki hátvédpár. Majd Amo- 
relti véd egy sarokba tarló labdát. Közvet
len utána

Amoretti kapu*  hátulról belerúg Tol
diba.

a labdát és végül zugó bombát ereszt meg, 
amelyet az olasz kapus csak nagy bravúrral 
tud védeni.

A 21. percben

csúnya botrány játszódik le a pályán. 
Sárosi beadását Főni kézzel iltl le, de a 
biró nem ad 11-est. A reklamáló ferenc
városi játékosokat gorombán Hikdösik 
az olaszok, Monti és Hava pedig egy
szerre ugrik Toldi elé és mindketten 
belerúgnak. A bíró azonban semmit 
sem lát, a nagy tumultusban csak 
jobbra-balra magyaráz, de kiállítás 

ezúttal sincs.

Mintegy 3 percig áll a játék, amig sike
rül a rendet helyreállítani. Abszurdum, 
hogy mit csinálnak a Juventus játékosai, a 
közönség pedig teljes joggal háborodik felt 
percről-percre a csúnya jelenetek láttán.

női mosű ruhák
nagyon csinos kivitelben........... .

moss ponouohik
Jól mosható anyagból ..................

imorime pomiyoiah
tinóm, nem gyürődó anyagból ...

kreoiiesin pongyolák
divatos mintázattal .........................

mosö vohiok. öefűnek
kriszlalln műeelyruek métsre.........

i.-re..

2.90

.58

1.68

14.50
Képe* drletfy- 

xóket ós

Ciomagulúi 
díjtalan 1

A póntakMltaóget 
a vásár alatt 
felszámítjuk 1

3 mfiier öiiönvke.'ms
dlvatmlntAa, Aia ös«r,enen caak ..

KALVNTEW
A R t; II A Z A

GYURKA BOMBÁJA VÉDHETETLEN

Ámoretfl

Sárosi dr

A közönség a játékból való kizárását kö
veteli. A Ferencváros játékosai a határbirót 
hozzák tanúul, azonban Vogel szerint nem 
történt semmi!t A játék tovább folyik, de

Monti
Tátrai

Taneos

Ju

az olaszok már nem a labdát, hanem n 
Ferencváros Játékosainak a lábát veszik 

célpontul. Főként Toldi a céltábla.
Fradi-támadá*  után Amoretti elkapja a láb 
dúl és a 16-os vonalig fut vele. Toldi za
varja, mire

Főni odnugrlk Toldi elé és pofoniiti.

Percekig zug-znjong a közönség, de ezúttal 
sincs kiállítás. A ferencvárosi fedezetsor

A Fradi remek támadással közelíti meg _ _ „ 
ventus kapuját, remekül cikázik h labda. Tán
cos bombát ereszt meg, de Rava kézzel tartja 
vissza a labdát, azonban vesztére, mert ott van 
Sárosi dr., aki nagy erővel küldi n rendeltetési 
helyére. 1:0. 11. félidő 30. perc. (Copyright by 

Héftfői Napló — Syslcm Horváth.)

gyengén lunkcionál, de igy is a csatársor ál
landóan kapja a labdákat Most átcsoporto
sít a Fradi.

Az árnyékként őrzött Sárosi lesz, a bal
szélső,

Kemény a balösszekötő és Toldi a center. 
A ferencvárosi csatársor minden labdái 
magasan játszik meg. Toldi szökteti Tán- 
ezüst, uki futtában jól plasszirozza magadé

Egymásután aprítja a Fradi játékosait 
mint a répát.

De Fillippls kézzel fellöki Tátrait. Ezút
tal két percig szünetel a játék. A 28. perc
ben Magda hűt rámegy jobb-bekknek, de 
közvetlen utána további átcsoportosítás 

I lesz, Polgár megy cen'.erhalfnak, a kis Só 
Írosi bekkel.

A goromba, durva jelenetek egymást 
követik.

Tamást knokaulolja Magdát, n biró közvet
len közelben van, de csak kedélyesen figyel
mezteti az olaszt. Ezután Toldit fellökik a 
16-oson belül, de a 11-cs ezúttal is elmarad. 
A 30. porc hozza nieg a Fradi első gólját:

egy Tátrai felsznbadltórugás Polgárhoz 
jut, aki remekül szökteti Túnczosl. A 
fürgelábii jobbszélső lerázza magáról a 
hnlfját, a kommunáiig száguld, ahon
nan kelten bead. A labda Rava kezé
ről Sárosi elé perdül. Gyurka rettenetes 

erővel halsarokha továbbítja. 1:0.

Alig folytatják a játékot, amikor Unva a 
11-cs tájékon fellöki Tánczost. Iskolapéldája 
ez a büntetőnek, de a csehszlovák biró nem 
ad 11-est! Valóságos

verekedéssorozat következik
ismét. Tomasi szájonvdgja Magdát, utána 
Kiss és Magda próbál törleszteni. .4 Ferenc
városnak mind a II embere sántikálva jár
kál a pályán. Isinél Sárosi Gyurka megy a 
középcsntár helyére.

— Hajrá Fradi. . . hajrá Fradi... — 
zúgja ütemesen a tömeg

A Ferencváros óriási formát játszik ki és 
teljesen a kapujához szegzi a félelmetes 
luvonfust. Toldi egv összefutásnál megrugja 
Amoretti kapust. Róva azonnal Toldi elé 
ugrik és a combjába rúg. majd Klsst is de
rékon rúgja. Vogel bíró kcdélve-en magya
ráz, az idegeikben teljesen felkorbácsolt



14 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1938 auguMtu^J*

játékosok között nem tud rendet teremteni. 
Toldinak egy szép szökletésével Sárosi ki
ugrik, de lövése a fellő lécről pattan vissza. 

A 42. percben éri cl a Fradi a második 
Mólját

Polgár—Toldi—Táncos a labda útja, 
az apró jobhszélső beadását öt olasz én 
három Fradi-jálékos várja, a 16-os 
vonal fáján. Kemény helyezkedik a leg
lobban éa mint egy gumml-labda ugrik 
ki a tömeghői éa remek, balsarokba 
Iveit fcjcagóllal 2:0-ra javítja az ered

ményt.
Tovább támad ii Fradi, de közben elfe

ledkezik a biztonságról. Busidoni teljesen 
tisztán marad, de szerencsére idejében sze
relik. Sárosi Gyurkának van még egy nagy 
helyzete, de elnyomják.

A mérkőzés végét jelző fütty után a Fe
rencváros játékosai a középre mennek és 
megköszönik a közönségnek a lelkes bizta
tást. A Juventus játékosai és Vogel biró 
stirii rendőr sor között hagyja cl a pályái. 
A mérkőzés bőseit Keményt, Sárosi dr-t, 
Polgárt és Tátrait a vállára kapja a közön
ség. A tribün felöli oldalról egy szakasz 
rendőr futólépésben nyomul a bejárók elé, 
azonban nem történik semmi rendellenes
ség, a közönség örül, győzött a Fradi és be
került a döntőbe.

Bartali, az olasz szerzetes 
a francia sárga-trikó birtokosa

Párig, julius 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Tour de Francé, a világ leg
klasszikusabb kerékpárosversenye vasárnap 
végétért. Amint az előrelátható volt, győz
tese.

Bartali, az olasz ferencrendl noviclua

Polgár

A végigvezető olasz szerzetest honfitársai 
féltő gonddal kisérték végig az útvonalon, 
nehogy az utolsó órákban valamilyen sze
rencsétlenség érje. A világhírt jelentő 
sárga trikót Bartali száznegyvennyolc óra 24 
perc 50 mp.-es idővel nyerte meg

iT^

Salgótarjáni csapat az NB-ben!
SALGÓTARJÁNI-TATABÁNYAI SC 3:1 (1:0). 

Vasárnap délután játszották a vidéki bajnoki 
döntő második mérkőzését, amely egyben az 
NB 14. helyének megszerzését Is jelentette. 
Zsúfolásig megtelt az SSE pályája és a közön
ség harsány biztatása közepette a ragyogóan 
játszó Komenda góljával már az első félidőben

behozta a TSC előnyét. A második félidőben 
a hihetetlenül lelkesen játszó SSE a bomba
formában küzdő Komenda újabb két góljával 
megszerzi a vidéki bajnok büszke elméi, amire 
Németh révén válaszol a TSC. A mérkőzés 
után a Salgótarjánt közönség hosszasan ünne
pelte NB-be Jutott hős csapatát.

A MÁSODIK GOI., AMELY A DÖNTÖBFJUTÁST JELENTL
Toldi »r.llklrt*»*»d  TAnro, romok holjrrlot liorool ki makknak, orfpon lvolt bondkoár. Ko
min, noKv.rorlIon ugrik 0« a tojírOI a loUölio alatt rll|>pon a lal.da ar. olaawk hdldjába. 2-0- 

II. félidő 42. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Óriási! Csik 58.6!

Kínos feltűnést keltett az oxfordi 
evezős-dilettánsok gyászos szereplése

A nemzetközi regatta második napján nagy 
közönség gyűlt egybe a margitszigeti pesti 
Dunnágbnn. A MAC póttribünje teljesen meg 
telt közönséggel. A víz sima és a szélcsendes 
Idő nagyon kedvez nz evezősöknek. Készletei 
eredmények: Női négyes kormányossal: 1. Ju
vcntus 5 p 05 mp- BBTE 6 p 18 mp. Junior 
egyes 1. Bánbidv (Nemzeti) 7 p 24.4 mp. 2. 
Kiss MAC, 3. Máté Beszkárt. Kormányos né
gyes: cs a verseny a vendégek versenye volt és

kínos feltűnést keltett,
hogy nz Oxford csapata nem állt starthoz. 
1. Ruder Club Donáti 7 p 0.2.2 mp. 2. RC Lia 
7 p 07. Érdekes verseny.

Junior kormányos négyes: 1. Újpesti EE. 
6 p. 52 mp, 2. Dilim 7 p. 00 mp. Három 
hosszul nyerve. Nagy közönségsikert aratott 
n kombinált női nyolcas bemutató evezése. 
Nyolcul (Ncptun vándordíj): 1. Hungária 
6 p. 05.5 mp., 2. Pannónia 6 p. 06 mp., 3. 
Újpesti EE , 4. Oxford. Az Újpest vezet, de 
ezer méternél feltör n Hungária és a Pan
nóniával gyilkos küzdelmet vív. Légszck- 
rényhosszal, nagy meglepetésre győz a Hun
gária. Az Oxford nem volt versenyben. Kor
mányos négyesben egvedül nz Újpesti EE 
nevezett és verseny nélkül győzött.

Stklff: 1 Kozma (BBE) 7 p. 3fl mp. 2. 
Máiké (BESZKÁRT) 7 p. 47 8 mp. Fölényes 
győzelem. Szkiff viguszdij; I. Kont (Baja) 7 
j>. 10 mp. 2. Csapó (Szolnok) 7 p. 14 mp. Ju
liim kettős párevezős. I. Ncm/.-li 7 p. 2. Si
rály 7 p. 12 mp., három hosszul nyerve. Újonc 
nyolcas a kormányzó vándordíjáért: 1. Pan
nónia 6 p. 20.8 mp. 2 MAC 0 p. 24 mp. 3. Uj-
IIIIIIIIIIIKIUIIIlUIIIIIIUinilllllllllllll

pest. Hatalmas küzdelem után háromnegyed 
hajóhosszal nyerve. Szenior nyolcas, Széchenyi 
István vándordíjért: 1. Pannónia 6 p. 04 mp. 
2. Hungária ft p. 05 5 mp. 3. Újpest. 4. Oxford. 
A táv elején az Újpest vezet, az oxfordiak a 
második helven fekszenek Majd feltör a Pan
nónia és a Hungária és lelépik a mezőnyt. 
Hatalmas küzdelem után a Pannónia légszek
rénnyel nyert. Kínos feltűnést keltett az oxfor
diak gyászos szereplése és hogy egyik számban 
sem tudták a versenyt felvenni.

A III. kér. TVE uszóversenyének máso
dik napján ötszázfőnyi közönség gyűlt 
egybe a margitszigeti versenyuszodában. 
A küzdelmek és az elért eredmények na
gyobb érdeklődést is megérdemeltek volna. 
A verseny részletes eredményei a követke
zők: 100 m-es hátuszás: 1. Farkas UTE 1 
p 13.2 mp. 2. Galambos 1 p 14.8 mp.

100 m-es gyorsuszás: 1. Csik Ferenc 
dr. BEAC 58.6!

2. Körösi UTE 1 p 00.6 mp. 3. Tuskő MAC 
1 p 4.4 mp. örvendetes a londoni Európa- 
bajnokság elölt Csik világbajnokunk ame
rikai stílusban emelkedő hatalmas formája. 
A versenyt végig vezetve, szenzációsan jó 
idő alatt, két tcsthosszal, biztosan nyerte.

Magyarország 1938. évi irtOO m-es hölgy 
gyorsuszó staféta bajnoka: FTC 5 p 23 mp. 
2. BSE 5 p 46 mp. A verseny legnagyobb 
megleptése a nagy favorit BSE veresége. 
Az FTC uszodahosszal nyerte a versenyt.

200 m-es mellúszás: 1. Engel UTE 2 p 50 
mp. 2. Fábián MAC 2 p 52.2 mp. Doszpoly 
BEAC 3 p 00.8 mp. Az utolsó hosszban 
Fábián látszott nyerőnek, de Engel remek 
tempókkal bepillangózott a célba.

100 m-es ifjúsági gyorsuszás: 1. Szeveli- 
nyi FTC 1 p. 07.6 mp., 2. Jóba UTE 1 p< 
09.8 mp. Magyarország 1938. évi hölgy 
müugró bajnoka László Éva FTC 91.08 
pont. 200 m-es gyorsuszás prőbaverseny. 1. 
Körösi UTE 2 p. 18.2 mp., 2. Lengyel BEAC 
2 p. 19.6 mp., 3. dr. Csik BEAC 2 p. 22.4 
mp. Nagyon szép verseny, az első 100 m-en 
Elmer vezet, de nem birja a gyilkos iramot 
és Körösi könnyen győz.

VIZIPÓLÓ:
MTK—ni. kér. TVE 5:1 (2:0).

Az MTK szép játékkal, megérdemelten győ
zött. A kerület súlyos vereségét gyengén védő 
kapusának köszönheti. Góldobók Brandy, 
Vadas (2), Homonnay (2). A Kerület gólját 
Földi dobta.

NÉMETORSZÁG NYERTE 
A DG EURÓPAI DÖNTŐJÉT

Berlinben a német-jugoszláv tenniszmérközés 
során Henkel gyönyörű küzdelemben 6:3, 7:5, 
6:1 arányban verte Palladát cs ezzel 3:1 arány
ban behozhatatlanul vezet a DC döntő során.

Görömbliiy-Tapolcún rendezte a Magvar Úszó 
Szövetség vitéz ifj. Horthy Miklós fővédnöksége 
melleti az országos vidéki bajnokságot. A ver
senyek során Gróf Ödön Is elindult, aki a 400 
m-es gyorsuszáson 5:02.9 mp-t úszott.

Részletes eredmények: 400 m. Kvhinka Kelet 
5:10.8 mp. 100 m-es hátuszás: Erdélyi Kelet 
1.12.4, 2. Heisler Kelet 1:14.4. 200 m-es mell
úszás. Borsos, Kelet 3:00.2 mp. Vizipóló: Bu
dapest—Vidék 8:3 (3:1).

A Világosság vasárnap délelőtt rendezte ke
rékpáros versenyét 136 km-es útszakaszon. 
Győzött Nótás, Postás, 4 óra 21 perc 20 mp 
alatt. *
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TÖRJE A. FEJÉT!
VÍZSZINTES!

I. Opera. 10. A toll harcosa. 
12, A toll harcosa 14. Elek, 
lő. Az emberiség ősi állapo
tának visszaállítására alakult 
szekta Ingja 16 Sulyrövidi- 
tós. 17. Ar erő elméleti egy
sége a fizikában, az nz erő. 
amely 1 grammnyi tömeg 
sebességét másodpercenként 1 
centiméterrel növeli 18. Jog 
kétharmada. 10. Napislen. 20. 
Ide járnak vízért falun. 21. 
O'Ncil „Amerikai Elektra' 
ciiníi drámájában nz egyik 
főszereplő neve 22. Angol sör 
23. Amerikai filmszínész Ke
resztneve Francból 24. Gandhi 
— eleje 25. „A" hegedűhöz 
szükséges 20. Moll - vég 
tclenÜI 27 Magyar király, 
akinek Endre öccsével in ké
sőbbi II Endre) voltak viszá
lyai Az egyik híres össze- 
ütkörésiikböi ered a dráva 
parti jelenít mondója, amikor 
h a király puszin kézzel, 
egyedül ment ál u rendülök 
tábor..m és fogta el lázadó 
öccsét 28. Női n. x .10. M K. 
31. Azonos bellik 33. Ige-
kötő. 34. Aliim dán 35. Antlbcs része 36. A 
ruhn mestere. 37. Ar írók s.lágktutija. 38. A 
magyarral rokon balti nép. 30. I I. () 40. El 
hunyt magvnr író 41. Grcen — közepe 42. 
Meg kell fogni 43. Küllői napszak 44. A szó 
végéhez járul 46. IGgi sulymérlék. 48. Köny- 
nyen érheti halcs.l

FÜGGŐLEGES!
1, Ilyen.C ina még k.n-s.-t, reméljük napról 

napra többel lehel Iáim 2. Sir 3. Harag — la 
tintil. 4. Piskótát ni.it lógatnak bele. 5. Egy bt 
gúnyos kul fontos r(,, 6. Német női név 7

llózaslársa a nőnek. 8. Noszogatás. 9. óriási 
10. Küllői műfaj. 11. Exolikus növény. 12. Kis
faludy Károly tragédiája. 13. Ritka férfinév, 
lő. Mit bitók'’ 16. Pajtás 19. Mén. 22. A had 
istene a görögöknél. 23. Szabó szerszáma 25. 
Engem — latinul. 26. A földszint felé. 27. Lóra 
mondható —- másra nem 28. A merőn ring 20. 
A lél már megüté fejemet 31. Se 
se sráfna. 32. A német ómega 33. Jó -- fran
ciául. 34. Ibi. .magas akkor török szó 30. 
Oh anképpen. 40. Női ének hang 42. Rt. 
néniéiül. 43. Rangjelző

Epizód nyerte a Jubileumi dijat
Megyer legjelentősebb kísérleti versenyében 

a négv leggyorsabb öreg ló végzett elöl. Epi
zód, Hó, Earandole és Desperado végig külön 
versenyt futottak s közülük elég biztosan Epi
zód nyerte a versenyt. A favorit Csabának mo
mentuma sein volt.

A nap sportszempontból legjelentősebb ese
ménye Mák stílusos győzelme a Gátversenyben. 
A nagy súly alatt nyerő kanca ezzel a formá
júval a pálya jelenleg legjobb lova.

A részletes eredmények a következők:
I. Hadsereg! sikvcrseny-bandlcap. 1. Lubló 

(7) Mahanszkv h. 2. Vesta (2’/i) v. Muhr sz. 3. 
Vihar (5) Mészáros h. Futottak még: Dévény 
(2 kJ) Maiusk fh.. Maros (10) Stielly h., Carmen
(3) Demko fh. ’/j hossz, 3 hossz, 29, 16, 16. 
Bcf. 108.

II. Gátverseny. 1. Mák (3) Stankovics. 2. Jan
csi (2*/a)  Szovátai. 3. Arizona (2) Dara. Futot
tak még: Goal (12) Wolbert, Bakter (4) Tóth 
E., Hadrian (10) Fetting K„ Fék (10) Horák. 
2 hossz, 5 hossz, 43, 11, 10, 11. Bcf. 63.
1 II1 | i augusztus 6és7-én|liWlWt8#;fe'Minnn

III. Urlovas handicap. 1. Fruit Stelt (6) Kői
től fh. 2. Dalnok (2H) v. Czánth h. 3. Adisababa
(4) v. Muhr &z. Futottak még: Indiana (12) 
Zungen A., Lcague of Nalions (12) Ma- 
chanszky h., Limnnova (4) Stiellv hd., Gyergyó
(5) Gede, Panama (5) Valkó fh., Sherry (5) Pre- 
hal. Nvakhossz, fejhossz. 75, 26, 15, 20. Bcf. 
143. 242.

IV. Jubileumi díj. 1. ' Epizód (6) Keszthelyi 
2. Hó (2*/t)  Szentgyörgyi. 3. Earandole (4) Ba
log. Futottak még: Desperadó (4) Esch, Ave 
Caesar (10) Csapiár. Ékszerdoboz (10) Kajári, 
Jól van (12) Rózsa. Förgeteg (12) Teltschik, 
Scnorilns (10) Klimscha III, Csaba (lh) Gú
lái. ’/« hossz, fejhossz. 76, 27, 16. 22. Bof. 293, 
192.

király (5) Verebes. ’/< hossz, 2 hossz. 10:65, 17, 
20, 14. Befutó: 175 és 126.

VII. Welter-hnndicap. 1. Brezova (lki’) Esch 
T. 2. Szelim Pasa (5) Pfendler. 3. Bonvivant (3) 
Horváth K. II. Futottak meg: Albusz (16) Zsí
ros, Baka (8) Horák, Argument (4) Kolonics, 
Ungvár (16) Juhász,. Arra való (5) Kajári, Pán
cél (10) Bakonyi, Föhn II. (20) Mátyus. 1 hossz, 
X hossz. 10:27, 13, 19. 18.

Három francia végzett 
elől a Brauné Bandban

Ma délután futották Münchenben a 100.000 
márka összdíjazású Brauné Bandot. A 2400 m. 
távolságú versenyben nagy diadalt aratott a 
francia tenyésztés. A résztvevő három francia 
ló ugyanis egymásközt döntötte cl a verseny 
sorsát. Győzött a hároméves Antonym (Tu- 
cker) félhosszal a verseny tavalyi másodikja: 
Vatellor (Semblal) ellen, mely mögött egy hosz- 
szal // Ka C/ia (Rabbc) volt harmadik. A né
met lovak közül a favorit Blasius negyedik 
lett, Abendfrieden pedig ötödiknek érkezett be. 
Bernadotte a befutó elejéig a második helyen 
galoppozott, de ott verve visszaesett.

fogad Bauer Aladár
nookmakertrodálban, Hudancai, Kossuth Lalos-n.14—lt 

Telefon: 188-704. I8U—724
Fiókiroda i Budán, Horthy Mlklós-ot 18.

Londonon Telelőn : 288-788
-Iáitól! foga lAaoknt mindenkor ainnnal KlkAzbesltünk

A budapesti augusztusi versenyek szomba
ton kezdődnek Az első nap főszáma az Igaz
gatósági dij, melyben Bársony, Pornódé és 
Oculi indulnak jobb eséllyel. A második nap a 
Választmányi díjban Ciro és Cabala találkozik 
ismét.

★

Felemeli dijait a Magyar I.ovaregylel. 
Jelentős dijemeléssel járul a M. L. E. a ver
senyzés rentábilissá tételéhez. A jövőévi 
versenyfeltételekben ugyanis az eddig 3000 
pengős korleherversenyek első díjazása: 
4000 pengő: az eddig 6000 pengős korteher- 
versenyek és nagy handicapek első dija: 
8000 pengő lesz.

V. Kétévesek handicapja. 1. Bogaras (2!^) 
Krédler. 2. Bacchus (12) Pfendlcr.3 Zimankó 
(5) Esch T. Futottak még: Részes |2’/i) Kolo- 
nics. Fiumára (4) Horváth K. II.. Arcadius (10) 
Klimscha II., Danae (6) Mátyus, Haragos (6) 
Fetting F, Bajusz (6) Kajári, Csermöke (10) 
Verebes. Fejhossz. 1'/j hossz. 10:43, 24, 69, 22. 
Befutó: 1248 <s 160 .

VI. Hnndieap. 1 Olmi (5) Pfendler. 2, Sa 
lomé (6) Kajári. 3. Fütykös (t’i) Klimscha III. 
Futottak még: Csatártó (10) Horák. Nicolelte 
(12) All. Dolova (I h) Kolonics. Buda (14> 
Esdi T., Inl'lagranli (10) Horváth t. Szunvog

HÉTFŐI NAPLÓ
Sierkentik:

Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ
Felelős trerkrvtó kiadd: l)r. KI.EK HUGÓ

SrerkrartAséR is kiadóhivatal: ErtaíbtlkOru! H. 
Trlrfon bétköfiiap M vas déli 12-11: I S0S-H. V«g d. e. 
1 órától (Aradiu s. (ilnbuinyomda-: I-IM41, l!«M.
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ára: MaflynrirazAa in fitlfr, Wienben és a. német Oat- 
markban R't -.11. I'r-n-i orvAgHn 1.50 frank. Jugo- 
aíh’.via '.’.XI d’n ' • -raMí 15 PL. Olasf-ruáa 1
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