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Vitéz Czékus György tüzér
alezredes halálos tragédiája 
Véletlenül elsült puskája megölte a kocsolai 

fogolyvadászaton
'A farkasréti lemetöben szombat délután 

katonai diszszázad vonult gyászmenetben 
az egyik családi kripta felé:

Vitéz Czékus György tüzéraiezredest 
kisérték teljes katonai pompával utolsó 

útjára.

'A magyar katonai és társadalmi világ, sok 
előkelősége jelent meg a temetésen, amely 
egy kiváló ember tragikus hirtelenséggel 
végződött életének utolsó állomása voll.

Vitéz Czékut György alezredes 47 éves 
volt, amikor néhány nappal ezelőtt meg
döbbentő halálhíre általános részvétet keltve

elterjedt az előkelő budapesti társaságok
ban. Néhány lapban rövid gyászjelentés is 
megjelent és

ismerősei, barátai, akik mindannyian 
a legodaadóbb szeretettel vették körül 
az alezredest, teljesen tájékozatlanul 
találgatták, mi okozhatta a váratlan 

tragédiát.
Vasárnap azután kiderült, hogyan halt 

meg vitéz Czékus György tüzéralezredes: 
vadászatra készült és tisztítás közben fegy
vere elsült. A sőrétek fején sebcsitetlék 
meg az alezredest, aki percek alatt meg
halt.

hiszen vitéz Czékus György híres, régi 
kipróbált vadá.szemlier volt, aki szinte 

legendásan jól kezelte a fegyvert.

Híres volt arról, hogy a vadászatokon rend
szerint ő szerezte a legtöbb zsákmányt és 
olyan magától értetődő nyugalommal bánt 
elsőrangú puskáival, mint kevesen mások.

Vidám vadásztársaság a kocsolai 
kastélyban

Vitéz Czékus György, a tolnai tüzérosztály 
helyettes parancsnoka, — mint ez vasárnap 
nyilvánosságra került —, résztvett a leg
utóbbi tolnavármegyei főgyakorlaton és a 
gyakorlat után szabadságra ment.

A tolnavármegyei földbirtokosok vala-
* mennyien nagy örömmel várták az al

ezredest, aki mint szenvedélyes vadász, 
otthon volt minden kastélyban.

A tolnamegyei földesurak ragyogó szép 
fiatal feleségével együtt szinte egymás kezé
ből kapkodták a szeretetreméltó katona
tisztet és valamennyien megtiszteltetésnek 
vették, ha vadászataikon résztvett.

Ilyenkor messzi környék vadásztársa
sága gyűlt össze a vendéglátó kastély

ban, hogy együtt lehessen az alezredessel, 
akit az előkelő társaságokban országszerte, 
mint a legragyogóbb vadászt és pompás 
társaságbeli embert ismertek.

Legutóbb Kocsolán vendégeskedett az al
ezredes. Néhány nappal ezelőtt érkezett 
meg a kastélyba és

nagy örömmel készült a helybeli 
vadászismerősökkel együtt a sok izgal
mat és örömet ígérő fogoly vadászatra. 
A vadászat előestéjén vidám társaság 
gyűlt össze és a majdnem ünnepi han
gulatban senki sem sejtette, hogy mire 

felvlrrad, halálos tragédia történik 
a jókedvtől hangos kastélyban.

Fegyverdörrenés 
hallatszik az alezredes 

szobájából
A vadásztársaság tagjai korán nyugvóra 

tértek, mert a terv az volt hogv még nap
felkelte előtt kimennek a vadászterületre. 
Alig pitymallott még, a nap még csak egé
szen halvány fénylőfutárait küldötte csak 
az égre és

a kastélyban mindössze a vadászutra 
készülő férliiak voltak csak ébren, 
amikor hatalmas dörrenés zaja riasz
totta fel a vendéglátó családot és a ven- 

dégket.
Pillanatok alatt talpon 
A dörrenés az alezredes 
hallatszott. Berohantak
szobájába, ahol megdöbbentő látvány 
fogadta őket: vitéz Czékus György 
vérző fejjel, szinte fcllsmcrhetetfcnül 
összeroncsolt arccal, eszméletlenül ver

gődött a földön.
mellette vadászfegyvere hevert és a szobát 
maró puskaporszag töltötte meg.

Az eszméletlen alezredest azonnal az 
ágyra fektették, mások orvosért siettek, de 

minden gondoskodás hiábavaló voll: 
a szerencsétlen ember néhánypcrces 

haláltusa után meghalt,
mire az orvos megérkezett, már nem volt 
segítség, a súlyos sebek megölték az al
ezredest.

A kastély lakóit teljesen lesújtotta a meg
döbbentő tragédia és az első pillanatokban 
teljesen értetlenül álltak az eseménnyel, 
szemben. |

El sem tudták képzelni, ml történhetett, |

Saját vadászfegyvere ölte 
meg az alezredest

A vendéglátó család első megdöbbenése 
után azonnal megáll ipitotta, hogy mi tör
tént vitéz Czékus György szobájában kora 
hajnalban. Az asztalon a fegyvertisztitáshoz 
szükséges felszerelés azt mulatta, hogy a 

^Hiionatiszt Jegytrereit készítette elő. 
Erre mutatott az is, hogy a másik puskája 
kitisztítva, megolajozva szintén ott volt az 
asztalon. Mindebből teljes biztossággal 
megállapították azt, hogy

mire a kastély lakói segítségére siethettek 
volna, meghalt.

Vitéz Czékus György tüzéralezredes tra
gikus vadászszerencsétlenségének hire a lég*  
nagyobb megdöbbenést kellette országszerte, 
de különösen nagy a részvét Budapesten, 
ahol a legelőkelőbb társaságok egyik leg
közkedveltebb tagja voll.

Az alezredes egyik legértékesebb tagja 
volt a nemzeti hadseregnek. Katonai pálya
futása még a békevilágban kezdődött és 
már akkor több békebeli kitüntetést 
kapott.

Rengeteg kitüntetést szerzett a háború
ban és a háborút követő években is, ugy, 
hogy ma már az egyik legszebben de

korált magyar tiszt volt.
Váffigszolgálln a világháborút, többször 

megsebesült és birtokosa volt a hadiékitmé- 
nyes HL -osztályú Vaskoronarendnek.

az clczrcdcs az első fegyver után a má
sodik puskát Is ki akarta tlsztitani.

Valami hiba történhetett a fegyverrel, 
amely véletlenül meg volt töltve és alig 
vette kezébe a puskát, megtörtént a 
tragédia: a fegyver elsült és a sőrétek 
— mint az alezredes arcán lévő pnska- 
pornyomok mutatták — közvetlen kö

zelről fejébe fúródtak.
A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy | előkelő társadalmának tagjai i-
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Általános részvét
A tragikus vadászszerencsétlenség után 

alezredes holttestét Budapestre 
hozták

és szombat délután általános részvét mellett 
temették el a farkasréti családi sírboltban.

Vitéz Czékus György tüzéralezredes ha
lála nagy vesztesége a magyar katonatiszti 
karnak, de végtelen fájdalommal fogadták 
halálos szerencsétlenségének hírét az ország

Az oroszok vasárnap behatoltak 
Koreába, de visszaverték őket

Ujabb japán javaslatok Moszkvában
Tokió, augusztus 7.

Szovjctoroszország és Korea halárán egy 
hét óta folyik az öldöklő harc a Csang- 
kufeng hegy birtokáért anélkül, hogy a 
döntést egyik részről is sikerült volna ki
erőszakolni. A hét végén állt a harc
a hegyen.

Az ellenséges állások mintegy 200 mé
ternyire vannak egymástól s a fedezé
kekből farkasszemet néz egymással a 
japán és a szovjetorosz haderő. Időn
ként, főleg szovjetorosz részről támadá

sok Indulnak meg, 
melyek azonban a döntést nem tudták 
czidcig elérni.

volt mindenki, 
szobája felől 
ar. alezredes

A vasárnap kiadott japán hivatalos jelen
tés szerint \

szovjetorosz csapatok vasárnap délelőtt 
behatoltak koreai területre

és megtámadták a határtól mintegy ezer 
méternyire fekvő Jangvangping-telepet. A 
szovjetorosz támadó csapatok birtokukba 
akarták venni a telepítést, a mandzsu knto- 
nák azonban visszaverték őket. Ezúttal

elsőizhen történt, hogy a mandzsu ka
tonáknak sikerült ellenséges foglyot 

ejteniük.
A szovjetoroszok azonkívül cgv halottat is 
veszítettek.

A japán hadügyminisztérium jelentése

szerint a szovjcloroszok az egy hét óta 
tartó ellenségeskedések során ötuen tankot 
veszítettek. E harcikocsik részben haszna
vehetetlenné váltak, részben a japán csapa
tok teljesen tönkretették azokat.

A moszkvai japán nagykövei vasárnap 
átnyújtotta Lllvlnov külügyi népbiztos
nak a japán kormány uj javaslatait

Az ujabb szovjelorosz támadások elle
nére is vasárnap

a japán fővárosban aránylag nyugod
tan Ítélték meg a helyzetet.

Erre mutat az a körülmény is, hogy Kö
nnye herceg miniszterelnök hétvégi pihenő-

jéről még mindig nem tért vissza, hanem 
csak hétfőn f iglalja el újból hivatalát.

Tokió, augusztus 7.
A kvanlungi hadsereg főhadiszállása köz

leményt adott ki a szombaton Szuifenhonál 
történt határsértés részleteiről. A közle
mény szerint

tiz szovjetkatona mandzsu területre 
hatolt és lövészárkot kezdett ásni.

A mandzsu határőrcsapatok és a szovjetka- 
fonák közötti harcban két szovjetkatonát 
agyonlőttek, egy mandzsu fogságba került. 
A közlemény rámutat arra a körülményre, 
hogy a szovjetkatonák által megszállt terü
let a hunsuni szerződés alapján vitathatat
lanul Mandzsukuohoz tartozik.

■> K-

,,Runciman jó startot vett"
állapítja

London, augusztus 7.
A hétvég alkalmából az angol sajtó össze

foglaló cikkeket közöl
nz elmúlt hét politikai eseményeiről.

A cikkekben első helyen szerepel Runciman 
lord eddigi prágai működésének méltatása.

meg az angol sajtó 
\ lapok a külföldi sajtó kommentárjaiból is 
igazolva látják azt a megállapításukat, hogy 

Runciman lord „jó startol vett*'.
A lapok elégtétellel állapítják meg. hogy 
a vasárnapi német sajtó is elismeri, hogy, 
Runciman lord jól fogta meg feladatát
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Francoék légitámadásánál 
megölte egy bomba 
az alicantel angol főkonzuli

Franco tábornok légirajai nz utolsó 24 
órában Isinél élénk tevékenységet fejtettek 
ki Barcelonából ideérkezett jelentések 
szerint

vasárnap lmjmilbnn félIiáront órakor 
két nemzeti repülőgép jeleni meg Pala
mos köztársasági klkiilő felett és gyújtó

bombákat dobolt le.
A bombák fclgyujtolták a „Luké of Lugano" 
angol tchergőzöst, amely teljesen leégett. 
A kikötői raktárházakban Is súlyos károkat 
okoztak a gyiijtóboinbíik, /■,'</(/ angol ten
gerész és egy siKinyl kikötőmunkás súlyo
sabb sérüHscKct szenvedlek.

/.</!/ másik bombázás, a jelek szerint, Is
mét diplomáciai következményekkel fenye
get. Ár Alicante ellen végrehojlott légitáma
dásról van szó, amelynek során

az alicantel angol konzul életveszélye
sen megsebesült. A konzul vasárnap dél
előtt belehalt sérüléseibe. A bomba rob
banásánál, amely az angol konzult ha
lálosan mcgsrbcztr, két angol hajóska

pitány Is megsérüli,
nki éppen akkor érkezett a konzulátusra 
amikor ax épületet bombák érték.

A hajóskapitányok sérülése Is súlyos.
A sofőr, nki n két hajóskapitányt a kikötő
ből n konzulátus épületébe hozta, n bomba- 
támiidásnól szintén életét veszítette.

Sikerrel lárt a nemzetlek 
oiienzlvála az Ebro-szakaszon

Páris, augusztus 7.
Spanyol nemzeti forrásból érkező egybe 

hangzó jelentések szerint o nemzetiek szom

K«

Kirabolt egy miskolci lakost
a félkarú bandavezér

Miskolcon vasárnap fényes nappal húrom 
fiatalember behatolt Szakmdrg Károly mis
kolci mérnök Szabadság-uteu 2. szám tilnlll 
villájába s a villát teljesen kifosztotta. A 
lettesek az ablakon keresztül hatoltak he és 
ugyancsak nz. ablakon keresztül menekültek 
zsákmányukkal. A miskolci rendőrség va

Gumíkesztyiís budapesti 
betörők garázdálkodása 

a kalocsai malmokban
Kalocsa, augusztus 7.

M Hétfői Napló tudósilójának telefon 
jelenése.) Vasárnapra sirrndó éjszaka kel 
kalocsai malomirodát fosztottak ki a belő 
lök. A Leridk-felo m dóm irodájából több
száz pengő készpénzt vittek el. A malom 
melleit lévő üzletel is ki akarták fosztani, 
dr nz üzlet tulajdonosa jelébredt és elriast- 
tóttá a betörőket.

Nem sokkal később már a Bagó Sós Gór- 
gely-féle malomnál járlak a gonosztevők.

Felmásztok az épület kéményén és a 
második emeleten az ablakot benyom

Gróf Hunyadi Ferenc 
vasárnap feltűnő beszédet 

mondott
Székesfehérvár, augusztus 7.

. Székesfehérvár megyegyidésén legutóbb 
elhatározták, hogy akciót indítanak

n gazda társadalom keresztény és nem
zeti alapon való megszervezésére.

A sicrvuAblioltsAg nagyszabású felhívási 
bocsátott ki, vasárnap pedig nagygyűlést 

Dohányárusok gggydrrzébeS
Meuleen! rtr. szettel!, Jenő Gyula staikesilóséban a 11 

Magyar Nir. DohángarusoK Kfizikönvue
A bönyw taitaimaiza a kii dohány áfusokra vonatkozó ói jeiantag óivónyban lavA legújabb .
jogif.v .Vv * n-'ietlot.Sóf - i n a'ói jtokkal ellátva továbbá a gyakoriban előforduló asaleloe I 
vonatkor*  beadványok maivá kó'vónyek mintáit i

Kapható *c  .'ír. 5. nflnn’t nenpí
a fa'on Szövotioj dohányárut tsopouti as a fi ladőhivaiaiban. Vili, loimay Cecil u. 10 lei.: ISf-ófS.

baton megkezdődött nagy offenzivdja az 
Ebro-sznkaszon Mequinensa mellett teljes 
sikerrel végződött. A nemzetieknek

sikerült több ponton fittörni a köztár
saságiak állásait és uéhányszúz méter
nyire megközelíteniük magát a folyót.

Az uj ofTcnziv.i megfelelő tüzérségi előké
szítés után délelőtt liz órukor kezdődött és 
kevéssel utóbb már a nemzetiek sikerrel 
mcrohamozlák a hadászatiing fontos Auts- 
hegyel. A köztársaságiak menekülésre kény
szerültek,

a nemzetlek azonban helyzeti előnyü
ket kihasználva, egészen az Ebro-folyóig 

Üldözték a megvert ellenséget.

A szombati nap folyamán a nemzetiek 
2—tlOOO foglyot ejtettek. Egész divíziókat 
sikerült körülzárniok. A köztársaságiak 
vesztesége, a nemzetiek jelentése szerint, 
halottakban mintegy 2000 katona. Az esti 
órákban

u nemzetiek tüzérsége ágyazni kezdte 
uz Ebro folyón a köztársaságlak állal 

vert ponlonhidukal

és ezzel elvágták a köztársaságiak visszavo
nulási útját. A nemzetiek légirajai sikerrel 
avatkoztak be a harcokba és egészen ala
csonyan repülve

gépfegyverüket szórtak a köztársasági 
csapatokra.

Egv később érkezett nemzeti hadijelen
tés szerint a köztársaságiak hátsó összeköt
tetését teljesen elvágták és u milicia-csapa- 
tok most Mequinensa és Fajon közölt az 
Ebro folyó hajlásúban körül vannak zárva.

sárnap délután elfogta a tetteseket: Lukács 
Elemér félkarú bnndnvezérl, valamint kél 
segítőtársát, Horváth Bélát és Horváth Gá
bori A zsákmányi elrejtették és vallomásuk 
során sem hajlandók elárulni hoizv hol van- 
a rablóit holmi. A kár megközelíti a tízezer 
pengőt. A lettesekéi letarlózlullák.

va, behatoltak a helyiségekbe.
Több ajtót feszítettek fel, mig végre az iro
dába jutottak, ahol fölforgallúk az összes 
liókokal. A malom szombati bevétele lelt a 
betörök zsákmánya

A betöréseket vasárnap reggel fedezték 
fel és uzonnal megindult a nyomozás. A 
rendőrségi megállapitús szerint

nagy körültekintéssel dolgozó guml- 
keztyiis betörők

járlak a malmokban, akik minden való
színűség szerint Budapestről jöttek.

tarlotlak a fejérmogyei gazdák.
Verebi-Végh Endre felsőházi tag meg

nyitó beszéde után Jankovich Miklós is- 
mertelle a szervezkedés célját. Ezután Sig- 
rag István mondotta cl, hogv mire van 
szüksége a falu népének, majd

gróf Hunyadi Ferenc,

— akt évek óta nem szerepelt á nyilvános
ság előtt — mondott nagy beszédet.

Megemlékezett az Anschlussról s rámuta
tott arra, hogy egy kis állam mellett egy 
óriási nagyhatalom mellé kerültünk' 1. Ennek 
megvannak előnyei és hátrányai.

— Adjunk Németországnak jó búzát, jó 
sertést, hízott marhákat — mondotta —>

de caak olyan áruért, amire nekünk la 
szükségünk van.

Ha pedig nem sikerül terményeinket 
olyan államoknak kell eladni — Svájcnak, 
Angliának —,

amelyek csengő érccel, vagy nekünk 
szükséges anyagokkal fizetnek.

Reményeinkben van egy bizonyos kétkedés 
is, de félelmünkben elszántság is van, hisz 
nemzetünk még óriásokkal szemben is min
dig megvédte a maga szabadságát.

Arról beszélt ezután, hogy
sürgősen a reformok útjára kell lépni.

Imrédy Béla miniszterelnökben olyan em
bert lát, aki bölcsen és bátran nyúl a kér
désekhez.

Nagy elismeréssel beszélt a magyar föld- 
mívesről, a legelső nemzet fentartó elemről 
Majd a következő kijelentést tette:

— Értékesítésünk még ma is ugy áll, 
hogy amikor Pesten a zsidótörvényt tárgyal
ták a képviselőházban,

a zsidó kereskedő szeme ráncának meg
mozdulásától egész vidékek reszkettek, 

félve, hogy a „MázsC*  nem veszi meg a ga
bonát és a malacot.

Végül meleg szeretettel köszöntötte gróf 
Hunyadi azokat a fiatal gazdákat, akik 
megindították ezt a mozgalmat.

Ezután Simonyi Nándor indítványára 
megalakították a fehérmegyei gazdák nem
zeti szövetségét és ideiglenes elnökké ifj. 
gróf Eszterházg Lászlót választották meg, 
aki megköszönte a bizalmat.

Több felszólalás után elhatározták, hogy 
táviratilag üdvőzlik a kormányzót, Imrédy 
Béla miniszterelnököt és Sztranyavszkg Sán
dor földmlvelésü^vi minisztert.

Tildy Zoltán
a diktatúra ellen

Szeghalom, augusztus 7.
A szeghalmi kerület országgyűlési képviselője. 

Tildy Zoltán, vasárnap Köröstarcsán mondott 
beszámoló beszédet. Ennek során beszélt az uj 
választójogról, különböző gazdasági kérdések
ről, majd szóvátette, hogy

egy szót zeni hallunk a falusi munkanél
küliség kérdéséről.

Éles szavakkal támadta a szélsőségeket és 
azokat, akik diktatúrát akarnak. Emelt hangon 
jelentette ki, hogy a diktatúra a szolgaságot je
lenti és hogy a magyar nép meghal a szolga
ságban.

Aki diktatúrát akar, az ennek a nemzet
nek a sírjál ássa meg.

Kijelentette, hogy a kisgazdapárt örömmel sza 
oazza meg a vagyonváliságnak azt a részét, 
amely a honvédség fejlesztésit szolgálja. A kö
vetkező szónok, Gaál Olivér, támadta a nyila
sokat.

Három haláleset 
a tiszai strandon

Szeged, augusztus 7.
(A Hétfői Naplő tudósítójától.) Három 

halálos áldozatot követelt a vasárnapi ti
szai strandolás. A tiszai strandokat Szege
den ugyanis mintegy húszezer főnyi tömeg 
leple cl. Sokan Pestről érkeztek a filléres
sel és Igv rengeteg olyan fürdözö ment a 
Tiszára, aki

nem Ismerte a folyó sodrát.
Soós Ferenc, Szabó Béla és Gaál László 
fürdővendegek estek áldozatul a Tisza ör
vényeinek.

Az olcsó 
ólomkristály titka

Sorozatos lopást lepleztek lo vasárnap az 
ajkai ólomkristúlvgyárban. Szombaton dél
után bizalmas bejelentés érkezett a zalaeger
szegi rendőrséghez, hogy Dcutsch Hermán ke
reskedő

költségáron alul árusítja ■ legszebb ólom
kristály vázákat és dísztárgyakat.

A bejelentés alupjún megindult nyomozás vá
ratlan adatokat hozott a napvilágra. Kiderült, 
hogv Hámori Endre, nz njkai ólomkrislály- 
iiveggyár villanyszerelője

hónapok óta rendszeresen fosztogatta a 
gyár raktárát.

A legszebb és legdrágább darabokat villany
szerelés ürügye alatl szerszámosládájába rej- 
lelte, majd üzemi óra után Sehwarls Simon 
ószeres utján a lopott tárgyakat Deuseh Her- 
mannát érékcsitclle. Az eljárást megindították 
ii villanyszerelő, az ósz.erész és a kereskedő 
ellen.

LÓSPORT
Cabala nyerte , 

a Választmányi dijat
Cabala ezúttal nem volt peches, mert ugy- 

látszik Gutái megtalálta a nehezen lovagolható 
mén lovaglási módját. Cabala helyből átvette 
Ciro tempóját s 3—4 hossznál pillanatra sem 
maradt el jobban, igy természetesen nem kel
lett a finisben lehetetlen térhátrányt behoz- 
nia és könnyen nyert.

A napot bevezető Nyeretlenek versenyében 
három nagyreményű kétéves mutatkozott be. 
Ezúttal Aíom győzött, de azt hisszük, hogy 
a most második helyen végzett Becalcltrante 
legközelebb már revánsot vesz rajta.

A gátversenyt Stecák nagy fölénnyel nyerle 
Arizona nyergében. A Dunai handicapet nyerő 
Jonathan urai formája nagyon emeli Hős Szent 
István-dij esélyét. A Cinkotai díjban Titok az 
utolsó métereken verte meg Ugolint. Az 1000 
méteres handicapet Pitypalaty nyerle, de neki- 
lovaglás miatt diszkvalifikálták és igy a dijat 
Riadó kapta. Az utolsó versenyben a régen 
esedékes Aprilia győzött biztosán.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Álom 

(10) Weissbach, 2. Réealcitrante (2) Balog, 3. 
Locarno (pari) Gutái. F. m.: Blagueur (20) 
Keszthelyi, Pu Pi (8) Teltschik, Ezresbankó 
(8) Szentgyörgyi, Casqué (6) Schejbal, Pimrus 
(14) Rózsa, Sandsorm (4) Csuta. 1% hossz, 
Jí hossz. 10:281, 38, 14, 14. Befutók: 10:933, 
799.

II. Gátverseny handicap. 1. Arizona (1J4) 
Stecák, 2. Blonde Kathrein (10) Dósai, 3. Arisz
tid (2J4) Bcnyó és Ariane (5) Mészáros. F. m.: 
Bakter (5) Borúk, Fullánk (10) Szovátai, Faun 
(3) Pintér. 2 hossz, 254 hossz. 10:26, 13, 21, 7, 
11. Befutó: 10:365.

III. Dunai handicap. 1. Jonathan (8) Balog,
2. Búvár (12) Nagy G., 3. Vinkó H. (5) Weiss
bach. F. m.: Moulin Rouge (8) Klimscha, Now- 
here (12) Gutái, Nanking (6) Keszthelyi, Dru
sza (10) Fetting A., Cipó (6) Szentgyörgyi, Film 
(16) Fodor, Safely (6) Bihari, Nepita (10) 
Klimscha II., Fiola (3) Csuta, Medici (5) Ko
lonics Fejhossz, fejhossz, 10:129, 34, 69, 21. 
Befutók: 10:1403, 33Q.

IV. Választmányi díj. 1. Cabala (8:10) Gu
tái, 2. Aszfaltbetyár (3) Balog, 3. Ciro (2>á) 
Esch. Ftu.: Csáklyás (6) Nagy G, Mayerling 
(12) Csaplúr. 2 hossz, 2 hossz. 10:15, 12, 21. 
Befutó: 10:61.

V. Cinkotai díj. 1. Titok (3) Gutái, 2. Ugolin 
(3) Klimscha, 3. Szepes (10) Csapiár. Fm.: Boss 
(2) Schejbal, Albusz (50) Weissbach, Totem 
(20) Balog, Medina (10) Esch, Babvirág (33) 
Fetting A., Hódié (20) Klimscha 11., Szekfü 
(10) Teltschik, Rejtvény (6) Nagy G., Juno (6) 
Keszthelyi. Nyakhossz, % hossz. 10:36, 16, 16, 
33. Befutók: 10:61, 176.

VI. Handicap. 1. Riadd (10) Klimscha II. ,2. 
Hindu (4) Fetting A., 3. Hó (12) Kajári. Fm.: 
Nóra (25) Horák, Aviso (12) Pillár, Ave Cae
sar (14) Kovács G., Mire való (6) Horváth B., 
Lilla (14) Schwedlenka, Pitypalaty (6) Félix, 
Gratia (5) Kupái K., Díszpolgár (6) Siinics, 
Fergeteg (14) Esch T., Dénes (12) Krédler, 
Futóbolond (10) Kolonics, Széltoló (6) Bihari, 
Argument (6) Dósai. 1 hossz, 1 hossz. 10:125, 
45, 18, 25. Befutók; 628, 1818.

VII. Handicap. 1. Aprilia (5) Kajári, 2. Signo- 
rina (5) Pfendler, 3. Progressiva (10) Máthé. 
Fm.: Pénz (6| Balog, Cavaliero (5) Teltschik, 
Aratás (20) Schwedlenka, Ruinmy (6) Schejbál, 
San Francisco (5) Keszthelyi, Dongó (8) Fet
ting A., Tisane (6) Csuta, Agrippina (5) Dósai, 
Lator (10) Klimscha II., Vaklárma (12) Kréd
ler. ’/« hossz, J4 hossz. 10:63, 22, 25, 80. Be
futók: 169, 865.

fogad Bauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lalos-ti.14—10 
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Fióklrodni Budán, Horthy Mlklós-ut 18. 
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Vasárnap a Gödö|löi-dij a nap főszáma Bu
dapesten. Az 1000 méter távolságú versenyben 
liársony áll legjobb eséllyel startból,

A herceg Festetics Tassllo-emlék verseny, a 
kétévesek első klasszikus erőpróbája kerül hét
főn eldöntésre Budapesten. Ez a verseny már 
csak azért is érdekes, mert újabban minden 
nagyobb Istálló itt rukkol ki nagv ágyújával s 
rendszerint egész dcrbvmczőnv küzd n 1,2.000 
pengős díjért. Ezidén a lesvári ménes Alders- 
hot-jn a verseny „prezumtiv" nyerője, mely 
munkáiban elsőklasszisu kétévesnek ígérkezik, 
de ugyancsak jól mozog Cadorna és Hiú is, 
melyek komoly ellenfelei lesznek a dij előze
tes kedvencének.

Erd4*i  llléant síül. Spiegel Ilonka feleitge. 
I.enke, Imre gyermekei, Hosrnrherk MJue veje, 
kis unokája .Mnrlanna és a nagyszámú rokon
sága fájdalomtól porig sújtva jelenti, hogy 
a végtelenségig önfeláldozó férj és apa,

Erdész Ülés
tiSltvlMlő,

népfelkelő 24-es vadásilóhadnagy
rövid szenvedés után váratlanul elhunyt.

hrágn hamvait e hó 8-án. héffíin délután 
! órakor helyezzük örök nyugalomra a rákos
keresztúri izr. temetőben.

AKI ISMERTE. SZERETTEI 
EMI.f.KE ÖRÖKKÉ Él. SZIVÜNKBEN
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Ingaórából szerkesztett 
elektromos géppel 
felgyújtottak egy Futő- 
uccai füszeriizletet

Sürii füst tódult ki vasárnapra virradó 
éjszaka félkettő tájban a Futó-utca 3. sz. 
házban lévő füszeriizletből, amely Végh Jó
zsef tulajdona. A járókelők összeszaladtak 
és a közeli vendéglőből telefonon értesítet
ték a tűzoltókat, akik nagy készültséggel 
vonultak ki a Futó-utcába.

A füsz.eresbolt redőnye le volt huzva, de 
még igy is

olyan siirün tódult a füst, hogy a tűz
oltóknak nehéz és veszedelmes munká
juk volt, ainlg sikerült fel feszíteniük a 

lezárt vasredőnyüket.
Feltörték az ajtót és gázmaszkkal behatol
tak az üzlethelyiségbe. Rövid ideig tartó 
munkával sikerült eloltaniok a tüzet.

A füszeresboltban támadt tűz nem volt 
jelentékeny, de feltűnő módon keletkezett. 
Már az első percekben gyanús volt a tűzol
tóknak, hogy

a kiszolgáló asztalon körülbelül hetven 
papírzacskó faforgács hevert

i— ennek tulnyomórésze el is égett — és a 
tűz keletkezését is ennek a felhalmozott fa
forgácsnak kigyulladása idézte elő.

Már vasárnap délelőtt megtartották Végh 
József üzetélben a tüzvizsgálatot. A tűzol
tóknak az első percekben keletkezett gya
núját igazolta a vizsgálat is:

a bolti tüzet gyújtogatás okozta.
Különös és raíTinált módon gyújtották 

fel a füszerüzlet pultján felhalmozott fa

A Hétfői Napló 
leleplező útja Budapest 
„rejtett" szépségei körül

Köszöntjük kedves olvasóinkat, kik hét- 
röl-hétre nagyobb számban indulnak el ve
lünk együtt érdekes és szórakoztató kutató 
Htunkra. Célunk megismerni Budapestet, 
fölfedezni azokat a „rejtett" szépségeket, 
amelyek lépésről-lépésre elibénk bukkannak

és jóformán egész életünkben körülöttünk 
vannak.

Budapest ifjúkorát látogattuk meg az el
múlt héten, régi előkelő csaladok palotái 
között scitáltunk és végül a Nemzeti Lovar
dához jutottunk el. Ezen a héten is ebből 
az időből származó szépségeket látogatunk 
meg. Sétánk először a Dunaparlra vfizet. 
Lázas munka folyik most ezen a részen: a 
Lánchíd pesti hídfőjénél épül az aluljáró. 
Deszkakerítések kanyarognak jobbra-balra, 
ideiglenes járdák vezetnek fel a hidra és 
bizony elég sok dolga akad a tűző napban 
álldogáló rendőrnek, amig helyes útra tudja 
terelni a hidra fel- és hídról leszáguldozó 
autóbuszokat, magánkocsikat és tétovázva 
meg-megálló járókelőket. A rendőr most 
int és mi is feljuthatunk a hidra. Bidapcst 
legrégebbi hídja ez. gróf Széchenyi István 
kezdeményezésére Clark Ádám közel szűz 
évvel ezelőtt kezdte építeni. Kél végében 
két-két oroszlán őrzi.

Képünk az egyik méltóságteljesen őrködő 
oroszlánt mutatja be. Sok anekdota és 
tréfa kell szárnyra ezekről az öreg kő
oroszlánokról és mindez azért tői lépt, inért 

forgácsot. Az üzlet falán ingaóra lógott. En
nek az órának rézsulyát a gyújtogató össze
kapcsolta a világitó villanyáram egyik pó
lusával, az óra alján pedig egy fémlapot 
helyezett el. A fémlaphoz szigetelctlen réz
drótot kapcsolt, amelyet azután a kiszol
gáló asztalon felhalmozott faforgács közé 
vezetett. Innen azután a faforgácshalmon 
keresztül a villanyáram másik pólusába 
kapcsolta a rézdrótot.

Éjszaka félkettő tájban
lejárt az óra és a súly a fémaplhoz ért. 
Ez az érintkezés rövidzárlatot idézett 
elő és a rövidzárlat lángralobbantotta 

a pulton felhalmozott faforgácsot.
Miután a tüzvizsgálat tisztázta a gyújto

gatás detektivregényhe illő részleteit, a 
rendőrség természetesen azonnal megindí
totta a nyomozást annak tisztázására, hogy 
kinek állhatott érdekében a bolt felgyuj- 
tása és ki követte cl a gyújtogatást.

Vasárnap délben már volt is egy gyanú
sítottja az ügynek. A gyanubavelt egyént 
előállították a főkapitányságra, ahol rész
letesen kihallgatták.

A leghatározottabban tagadta, hogy ő 
gyújtotta volna fel az üzletet, a nyomo
zóhatóságok azonban a súlyos gyanú
okok hatása alatt mégis őrizetbevették.
Az üzlet egyébként háromezer pengőre 

biztosítva volt. A kár ezzel szemben — te
kintettel arra, hogy idejében észrevették, 
hogy tűz van és értesítették a tűzoltókat — 
jelentéktelen.

tervezőjük elfejtett nyelvet tenni a szá
jukba. Még az a szerencse, hogy nz oroszlá
nok kőből vannak, sem enniök. sem ordita- 
niok nem kell és igy nincs is nagy szük
ségük a hiányzó nyelvre.

Elbúcsúzunk az oroszlánoktól és tovább 
sétálunk. A hid budai végével szemben, az 
Alagút szájától balra van a sikló állomása. 
A nagy melegben igazán nem kívánhatjuk 
senkitől, hogy gyalog kapaszkodjék fel a 
Várhegyre, ez. alkalommal inkább bedob
juk olvasóink helyett is a kisszakaszt és 
mindenki velünk együtt jöhet fel a Várba. 
Pillanatok alatt felszalad a sikló és felső 
állomástól jobbra kanyarodva, alig pár lé
pest kell tennünk, hogy egy érdekes, régi 
sárga épülethez érjünk. Az utca neve is el
árulja, hogy milyen épületről van szó. A 
Színház-utcában vagyunk, az épület pedig 
a régi Várszínház, öreg, kiszolgált veterán
ként álldogál a házak sorában és némán 
hallgat. Jó néhány esztendeje visszavonult 
már magányába. A kapuit bezárták, vén- 
hedt, vakuló ablakait becsukták és az öreg 
színház most már csak emlékezni tud. El
hagyatva tűnődik a régi szép időkről, ami
kor esténkint fényárban úszva, fogadta az 

előkelő budai publikumot, hátid az öltö
zőkben podig izgatott színészek készültek 
nz. előadásra. Ma már nyoma sincs mind
ennek és az öreg színház egyetlen kézzel
fogható emléke az a falában lévő márvány
tábla. amelyet Beethoven budapesti kon
certjének emlékére állítottak fel. Beethoven 
többször járt Magyarországon és 1800-bnn 
hangversenyezett a budai Várszínházban. 
Százh irmincnyolc év. tolt el azóta, de még 
mo*t  is ez nz egyik legszebb emléke :»z 
öreg, kimustrált színházépületnek.

Otthagyjuk a Várszínházát is és ismét le
ereszkedünk a Várhegyről. Visszasétálunk 
a Lánchídon és elindulunk a harmadik 
„rejtett szépség" felé. Utolsó képünk ábrá
zolja utunk végcélját. Budapest egyik leg
szebb utján kell végighaladnunk, hogy el
juthassunk a remekbe készült dombormü- 
höz, amely Mátyás királyt mutatja be. Tes
sék megkeresni, hol van ez a dohibormü 
s a megfejtést csütörtökig kiadóhivata
lunkba megküldeni. A megfejtők között tiz 
dijat: 2x10 pengőt és nyolc más értékes 
nyerményt osztunk ki.

♦
Augusztus 1-1 számunkban a megfejtők nagy 

számára való tekintettel, a megfejtők névsorát 
ncin tudtuk közölni. A megfejtéseket uz elmúlt 
héten átvizsgált!Ik és h helyesek közölt kiosz
tottuk a dijakat. A nyertesek névsora a követ

kezű: 10 pengőt nyert: B. Énekes Kamill és 
Horváth Kálmán budapesti lakos, egy-egy 
könyvet nyerlek Vándor Andor, Kálmán Pé
ter, László Pálné, dr. Nyéki György (Újpest), 
Tóth Kálmán (Pestszcnterzsébet), Keresztes 
András, Schubert Ilonka (Újpest) és Kovács 
Győző.

„Utazás Budapest rejtett szépségei körül" 
pályázatunk múltbeli megfejtése a következő: 
a Hétfői Naplóban közölt kép a Nemzeti Mu-

Kártérítést fizet a kincstárnak 
a Margit-hidi haláltaxi tulajdonosa

Meg kell fizetnie a taxi kiemelésének költségeit
Polgári per formájában elevenedett fel 

a minap az a rejtélyes szenzáció, amely 
annakidején betűkén át izgalomban tartotta 
Budapestet: a margithidi titokzatos autó
szerencsétlenség ügye.

1930 május 29-én, mikor még javában 
folytak a Margithid átépítési • munkálatai, 
egy kéktaxi robogott a hídon ál Budáról 
Pest felé. A pesti hídfő tájékán az autó 
nekikanyarodott a hid korlátjának, áttörte, 
salto mortaleval a Danába zuhant és el
merült. Eleinte azt hitték, hogy utasok is 
ültek a kocsiban, később azonban kiderült, 
hogy csak Taska János soffőr ült a 
volánnál.

Az elmerült luxit napokon át kutatták, 
búvárok, huyámaszádok, gépek, kotró
hajók álltak munkába, amig végre 
sikerült a Duna fenekén megtalálni és 

kiemelni.
Akkoriban nyomozás indult, de nem lehe
tett tisztázni, hogy tulajdonképpen ponto
san, hogyan is történt a szerencsétlenség, 
hogyan történt, hogy a szerencsétlen végű 
soffőr a Dunába fordult a kocsijával.

A titokzatos esetnek folytatása lett a 
polgári bíróság előtt;

a kincstár pert indított özvegy Zltn- 
mermann Tamásné, a kéktaxi tulajdo
nosa ellen és 2144 pengő 36 fillért kö
vetelt tőle azon a elmen, hogy annyi

Értesités!
30 éve fennálló kézlmunkaüxletemet 

a New-York palotába 
(Erzsébet-körút 9)

helyeztem át

Weisz Mariska
Erzsébet-körut fi

zeum mögött lévő Eszterházy-utcn egyik épüle
tén, a Nemzeti Lovarda ormán álló szobrot 
ábrázolja.

Nyertesek a következők: 10 pengőt nyert:

Magyar István (Vál), Rendes István (Budapest). 
Egy-egy könyvet nyertek: dr. Eyssen Szenlczey 
Béla, Horovicz Jenő, Udvnrdy István, Zlinszky 
Ancy (Szolnok), Klezsán István (Szombathely), 
Horváth József, Kicin Mór és Révész Béla.

A budapesti nyertesek nyereményeiket ked
den és szerdán 11—1 óra között a Hétfői Napló 
kiadóhivatalában vclielik át kellő igazolás 
mellett. Vidéki nyerteseinknek postán küldjük 
cl a nyereményeket.

költséget okozott a kincstárnak a kék
taxi kiemelése,

Zimmelmann Tamásné nem volt hajlandó 
fizetni, azzal érvelt, ö nem kérte, hogy az 
autót emeljék ki a Dunából, igy tehát, ha 
u hatóság mégis elrendeli a kiemelést, az 
ebből származó költség nem üt terheli, 
hanem viselje a kincstár.

A per megjárta a járásbíróságot és a tör
vényszéket, végül pedig a Tábla elé került. 
A Tábla

elmarasztalta özvegy Zinimermann Ta
másnál és kötelezte, hogy fizesse meg 

a kiemelés költségeit.
A Tábla Ítéletének indokolása szerint a 
hajózás biztonsága és a forgalom fönntar
tása érdekében kétségtelenül szükség volt 
orra, hogy az elmerült autót kiemeljék a 
vízből, mert ha a kocsit otthagyják, ez ve
szélyeztette volna a folyamhajózás érdekeit 
és a hajók biztonságát. Az eljárás során 
megállapítható volt, hogy a Zlmmermann 
Tamásné szolgálatában álló soíTör végered
ményben

a közlekedési rendszabályok megsérté
sével hajtott a hid gyalogjárójára, 

majd neki ment a korlátnak, 
széttörte és igy zuhant a Dunába. Már 
pedig ilyen körülmények között a taxi tu
lajdonosát terheli az autó kiemelés! 
költségei.
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I.
Tiranából Írják a Risnaplónak. Szomba

ton, augusztus 6-án ünnepelték Geraldlne 
királyné születésnapját. A durazzói királyi 
kastély parkjában gyönyörű kerti ünnep 
volt, az albán előkelőségek nagy örömmel, 
hódolattal ünnepelték gyönyörű ifjú király
néjukat. Közben pedig nagy előkészületek 
folynak Zogu király őnneplésére Is. Most 
lest tiz esztendeje, hogy Zogut királlyá ko
ronázták. Szeptember elsején nagy fénnyel, 
pampával űnnepllk a tízéves évfordulót és 
összekötik Albánia nagy nemzeti ünnepével- 
Tirána löt erén leleplezik Skander bég, a: 
albán nemzeti hős szobrát. A szoborleleplc- 
résnek külön magyar vonatkozása is van. 
'Annakidején Zogu király nemzetközi pályá
zatot hirdetett Skander bég szobára és 167 
pályázó körül magyar szobrász, Tóth Imre 
vitte el a pályadijat. A fiatal szobrászművész 
Rómában kapta meg a hirt, hogy megnyerte 
a pályázatot és az értesítéssel együtt meg
jött hozzá Zogu király meghívása is. Tóth 
Imre repülőgépen ment Albániába, Zogu 
király magánkihallgaláson fogadta és a mű
vész legnagyobb meglepetésbe magyarul 
beszélgetett vele. Ekkor derült ki, hogy 
'Albánia uralkodója magyarul is tud. Azóta 
rokoni kapcsolat is szövődött a királyházas
ság révén Albánia és a magyarság között. 
'Most a szeptemberi ünnepségekre a hivata
los magyar képviseleten kívül igen sok ma
gyar előkelőség utazik Albániába. A tiránai 
királyi esküvő vendégel mind felvonulnak, 
hogy teljes szivvel-lélekkel vegyenek részt 
Albánia

Gróf 
alaszkai 
egyedül 
kiváló sporlady.

ünnepén.
H.

Tisza Lajos Kálmán félesztendős 
vadászerpedicióra indul Nem 

megy, vele tart a felesége is. aki

III.
A kitűnő Rozsnyói Sándor és Miss Ari

zona a nyári szezónban beutazta fél Euró
pái, mindent megnéztek, hogy mi újat hoz
hatnának Budapest számára. Mi mindent 
gyűjtöttek, mi mindenre készülnek, egyelőre 
még titkolják, Rozs rigai Sándor azonban 
elmesélt egy olyan érdekességet, ami nem
csak az olaszországi magyar nyaralávcndé- 
geket érdekli, de nemzetközi érdckcsségü 
is. .4 magyar közönség tudja, hogy pár év 
óta a hatalmas munkával épült, remek liidon 
egész Velence közepéig futhatnak be az 
autók. Tudjuk azt is, hogy nemrégen pom
pás kaszinó épült a I.idón. A kaszinó és ál
talában a lidói érdekeltségek most gran
diózus tervvel foglalkoznak, háromkilomé- 
teres, pompás hidat szeretnének építtetni, 
hogy szárazföldi összeköttetés tegyen Ve
lence és Lidó között, óriási jelentősége van 
ennek tervnek, felbecsülhetetlen mértékben 
föllendülne a Lidó forgalma, hiszen pár 
perc alatt autóval lehelne Velencéből a 
I.idóra szaladni. Természetesen a velencei 
szállodások nem valami túlságosan örülné 
nek ennek és most pro és kontra érvek 
viaskodnak a hídépítés körül. Az olasz hi
vatalos idcgenforgalomi szervek azonban 
száz százalékig tudják a leckéjüket és ezek 
a hivatalos szervek mondják ki a végső 
szót, hogy lesz-e Idd Velence és a Lidó 
között.

BAKTER: Fütyül a vonal, indul a bakter- 
húzl Lóin csak, Lepcses szomszéd, maguk 
mán megen Pesten vót ik, igaz-e?

ÖRZSI: De még miilen agy sorba!
BAKTER: No fene, fene! Meg lehetne 

tudakolni, hogy mi vöt az a nagy sor?
ÖRZSI: Gyün n színházi kamara.

Avvégett szaladunk föl Pestre.
BAKTER: Csak nem ette meg a sánts 

góla? Hát mi közük van maguknak a szín
házi kamarához?

LEPCSES: Hogy mi? Hát nem óvasta az 
újságba, hogy ezentúl minden színigazgató 
csak egy színházat vezethet?

BAKTER: Hát osztán?
ÖRZSI: Két éccaka em aludunk annak 

a szegény kültelki Érdél! Miskának a sorsa 
miatt. Mer annak négy színháza van. Most 
mit <íog csinálnyi, árva lélek!

BAKTER: Ne Izéjjenck inán! Tán aztat 
nz Erdéli Miskát pendcles 
kötéllel verte az idesannya, 
színháza vót?

LEPCSES: Nem arrul van
BAKTER: llút mlrül?
LEPCSES: Nézze hajjá, mikor a Kemál 

pasa kiatta a szigorú rendeletét, hogy min
den török ember csak egy feleséget tarthat, 
egy bizonyos illető Mehemed Murzuk Ali 
háremébe igen nagy vilagzásba kéziek az 
asszonyok, hogy mellikük marad 
eggyellen asszonynak a férj mellett, 
is támallak a derék többnejűnek, 
hazagyült, hogy hát uccu nosza, válasszon 
gyorsan közülük. — „Csak lassan, kedves 
feleségeim" — sodorta bajszát a jó Mehe
tned —• „a rendeletbe az van, hogy egy 
asszonyt tarthatok, de az nincs benne, 
hogy azt az eggyet muszáj megtartani!

BAKTER: dinnye a látintóját az 
kacskaringójának! Nem •• • • 
a Mehemed, akárki 
azontúl mi újság 
szed?

ÖRZSI: Jajgatnak 
miatt.

BAKTER: Hájsze 
csak megizzad a nyelve ebbe a dühesztő 
melegbe.

ÖRZSI: Jó vóna, lui ebbül a forrőságbul 
cl lehetne tenni télire vagy ötven zsákkal.

LEPCSES: Te is úgy beszélsz, mint az 
ii Mászkulu Pipitér Józsi, mikor eccer ősz 
táján nem tudott alunni, mert Hagyalékos 
Kiss András ippen az ü ablaka alá telepe
dett le részeg fővel s mán a tizenhatodik 
nótát dallozln, igen szépen röcögtelve a 
hangját. — „Mogájjék, sógor" — szólt kl 
az ablakon Mászkulu —, „ha most mind

korába vizes*  
ha csak egy

SZÓ.

meg
Neki 

mikor

. esze
vót buta ember az 

mit beszél! — Oszt 
Pesten, Lepcses szóm-

a pógárok a kánikula

nz embernek ugyan-

*1

IV.
,4 sok nemzetközi kongresszus közölt is 

igen érdekesnek számit az, amelyiknek az 
előkészületei most folynak. Kongresszust 
rendez a szállodatulajdonosok nemzetközi 
egyesülete. Az idegenforgalomhoz és elegáns 
élethez értő szállodatulajdonosok pompás 
formáját választották a tanácskozásnak; 
tengerjáró luxushajón tartják a kongresszust. 
Olasz kikötőben ülnek hajóra, hajókárnak 
egy kicsit a Földközi-tengeren és elmennek 
egészen Tripoliszig. A magyar vendéglátó
ipar számára külön kitüntetés, hogy a nem
zetközi jelentőségű kongresszusnak magyar 
elnöke lesz; Marenchich Olló.

v.
Tegnap este tartatták Balatonalmádin a 

Pannóniában a hagyományos táncversenyt 
a balatoni bajnokságért. .4 táncversenyt a 
Jeszenszky Mária—Farkas Zoltán pár 
nyerte 271 ponttal.

VI.
Divatba jött a Svábhegy, egymásután kér

nek szállodaépítésre engedélyt az érdekelt
ségek. magánosok és vállalkozók. Most per
fektuáltak egy érdekes tervet: Titkos Ilona 
Svábhegyi telkén lársuslakás-alapon szál
loda épül.

eldallozza valamennyi nótáját, 
farsangra?" — No, eztet szivire vette a be- 
kávélkodott egyén, belátta, hogy takaré- 
koskonni köll, elballagod hazafele. De 
osztón kis idő múlva visszatért, megen 
letelepedett az ablak ulá s rágyútott arra 
a gyönyörű szép nótára, hogy „Sej haj 
daganat." — „Mán megen pazulja a far
sangi nótakincset?" — szólt kis mérgessel! 
Mászkulu. — „Ühürn" — aszongya Hagya
lékos —* „eszembe jutott, hogy farsangkor 
ippen a félesztendő büntetésemet fogom 
ülni, oszt a dutyiba úgyis tilos a daliozás." 

ÖRZSI: Hogy a fényé gráblázza meg a 
hála végit!

BAKTER: Hát az orosz-japány csatá
rozás?

LEPCSES: Igen fájnul mészárojják egy
mást ottan a korclai határszélen.

BAKTER: Az emberben megáll a pacal, 
ha elgodujja eztet. Hogy hát nem élhetné
nek jószomszédi békességbe?

LEPCSES: Eccer odaát Pápóczon is vót 
két illen jó szomszéd, nevük szerint 
Rihatag Kovács Albert és Bugylibillentö 
Czodé Mártony. Egy nap összeakasztották 
a tengett s furkósra kapván, akkorákat 
rottyintottak egymás feje-buckójára, hogy 
a népek ászt hitték, 
No, jedzö úr odaszólt 
aszongya: 
nek szép békességes 
lett?"
— monta Bugylibillentö, rettentően kupán 
sanyarítva a szomszéggyát —, „mer most 
agyonütöm űlct, oszt akkor gyün a béke»- 
séges élet."

ÖRZSI: Kutyák ropogtassák a csontyát!
— Oszt gyerünk, aptya.

BAKTER: Hő, hő! Még aztat mongya 
meg, Lepcses szomszéd, hogy az a Lord 
Runcziman könnyen Kiveszi az igasságot 
a szembenálló felekbül?

LEPCSES: Nézze csak, bakteroni, múl 
héten Kecskenyúzó Bobák Mihál e‘ tehenet 
vezetett az úton, mikor szembe gyűlt véle 
Általányos Mógor Ferenc s illen beszéd 
gyűlt létre köztük: — „Hú vüszi kezd eztet 
a jószágot?" — „A baromdoktorhó." — 
„Hm. Mi buja? Tán nem eszik?' 
eszik biz ez igen jó gusztussal." 
Szája fáj talán?" — „Nem vettem észre.
— „Vagy a lábát sínyli?" • 
állíthatnám." — „Hm. Tán
— „Néni a‘!“ — „Ilm. Kevés tejet ád?" — 
„Kilenc és fél lilret naponta." — „Hál 
akkor" — fakad ki Általányos Mógor 
sógor — „mi a menydörgős niennykönek 
vüszi ütet a baromdoktorhó???" — „Hál"
— vonla vállát a kérdezett —, „mer az 
iivél" — Oszt Istennek ajállom.

romeier munkM lt háromnál. li.'lub'ISt /»«• 
lalkozlat. .

A vállalat fejlesztése körül nagv érdemel 
vannak Ágoston Manó vezérigazgatónak. A kis
pesti Textilgyár Rt. szociális berendezései első
sorban az ő érdemeinek tudhatók be.

*
A Fonciére augusztus 17-én tartja közgyűlé

sét. A mérlegeredményekből SrM.iiU.iink
szerint — megállapítható, 
Francia üzletálloinányának és szervezeténél- 
átvétele a várakozásoknak teljes mértékben 
megfelelő eredményt hozott. Megmutatkozik ez 
a díjbevételek összegében is. Elmúlt esztendő
ben a vállalat összes biztosítási ágazatának díj
bevétele 8,893.000 pengő volt és ez a mostani 
mérlegben már 15,850.000 pengővel szerepel.

A biztonsági alapok hasonló, sőt >nég na-1 
gyobb méretű fejlődést mutatnak. Az összes 
biztonsági alapok tétele legutóbb 10.150.000 
pengő volt. Ez a tétel a mostani mérlegben 
23,230.000 pengővel szerepel.

Bőséges lartalckolásnk és leírások után a 
Fonciére credményszáinlája 151.000 pengő 
tiszta nyereséget tüntet fel. Ebből a nyereség
ből — miként tavaly — ezidén is részvényen
ként 3 pengőt, azaz 6 százalékos osztalékot 
fizet a vállalat részvényeseinek.

I — értesülésünk 
hogy a Magyar

Állatkert
Holnap, kedden este 8 órakor

Beethoven: IX.szimfóniája

ZENE

valahun ágyuznak. 
nékik ijetten, hogy 

„Ejnye inán, hát nem élhclné- 
életet egymás mel- 

„Dejszen ippen abba fáradozok"

Szélhámoshadjárat
a festőművészek ellen

Vakmerő csalási ügyben indított nyomo-1 megbízást vásárlásra. Ezek után feljelen- 
zást vasárnap a rendőrség. Schleimer La- lést tettek a rendőrségen. A nyomozás meg- 

................................... vaskorcs*'indult  a festőművészek csalójának kézre- 
. kerítésére és annak megállapítására, hogy 

hány művésztől csalt ki képet, mert a 
károsultak száma igen nagy, 

számukat eddig még nem tudták megálla
pítani. Kétségtelen azonban, hogy nagyon 
sokan vannak, mert a Hangyánál napok 

■óta .................................- - •
féle

jós 45 éves, büntetett előéletű 
krdősegéd a szélhámosságok és csulások 
egész sorozatát követte cl nz elmúlt napok
ban. Végiglátogatta a budapesti és környék
beli festőművészek és festőművésznők mű
termeit. A bemutatkozásnál azt mondotta, 
hogy a Hangya tisztviselője és dr. Bancsó 
Géza //on(7{/o-igazgaló megbízásából

festményeket akar vásárolni a Hangya 
Szövetkezet Igazgatósága számára, mert 
a szövetkezet igazgatóság! Irodáját és 
tanácstermét modem festményekkel 

akarják díszíteni.
Több művésztől csalt ki ezzel a mesével 
képeket. Azt Ígérte, hogy a képeket bemu
tatja Bancsó igazgatónak és azután majd 
újból jelentkezik nz alku végett.

■Schlelmer-nek ezek után nyoma 
szett. Többé nem jelentkezett sem a 

képekkel, sem pedig a pénzzel.
Az egyik művész telefonon érdeklődött

már többen érdeklődlek a Schleimer- 
„képvásárlások" ügyében.

ve*

Közgyűlések
Kispesti Telt II gyár Rt. augusztus 10-rc 
össze harmincadik évi, jubiláris kőzgyii- 
A vállalat 3 millió pengő alaptőke mél

áz 1936. évi nycreségáthozalallal együtt

it 
Hangyánál, ahol közölték vele, hogy a szö
vet kötetnek Schleimer Lajos évekkel ez
előtt valóban alkalmazottja volt, de elbo
csátották s azóta nem tudnak róla semmit. 
Bancsó igazgató pedig senkinek nem adott

A 
hívta 
lését, 
lett __ ___  ... ....____
l'.'MI.NI pengő tiszta nyereséget mutat ki. Á tel
keket, épületeket és épiiletberendciést 5.177.000 
pengőre értékelik, mig nz árukészlet 3,119-000 
pengővel szerepel. Dotálták az értékcsökkenési 
(nrtalékalapot, valamint a Popper Károly tiszt
viselői és munkás jóléti alapot is. A vállalat 
osztalékul éppúgy, mint az elmúlt esztendőben, 
2.50 pengd flezet.

A Kispesti Tcrtilgyár Rt. a magyar ipar egvik ; 
reprezentatív vállalata, mely ezídőszerint hó

SIÓFOKI CASINé-NERTBEK
■ ■ ■ naponta előadások és szórakoztató esték. 

JU v Budapesti Iroda : Váczl-u. 27-29.
■ n«EÜK Telefon: 280—114, 380-132.

A jazz-zene 
haldoklása

Nyolc-tiz esztendővel ezelőtt még akadtak 
tekintélyes cs egészen számottevő muzsikusok, 
akik valósággal egységesnek tekintették a mo
dern zene és jazzmuzsika fogalmait. Elég szá
mosán ugy vélték, hogy a jazz lesz a modern 
muzsika stílusa: a modern ember energikus, 
erőtől duzzadó világszemléletének megnyilat
kozása — a négynegyed egyhangú kikopogtatá
sával és mindenféle segédszerszámok zörejzu- 
hal agával...

Es mi történt? 4 modern muzsika halad 
előre diadalmas utján, mindegyre nagyobb és 
szelesebb köröket hódítva és mind nagyobb 
számmal mutat fel egészen elsőrangú, kiváló 
komponistákat és ezzel szemben a jazz egyéb
ként is nrigyon gyér forrásai kiapadlak,' unal
massá váltak, teljesen kiszáradtak, clscnyvedtek. 
Az Idő igazolta, hogy a jazz csak átmeneti di
vat volt, melynek, amint az emberek megun
ják, menthetetlenül meg kell szűnnie ... még
pedig megérdemelten ugy, hogy senki sem fog 
akadni, aki sajnálja. Ez a muzsika nemcsak 
hogy idegen nekünk, de egyre többen belátják 
azt is, hogy belső tartatmatlansága, minden 
komoly művészetet nélkülöző kifejezésmodora 
nem is jelentheti az a stílust, amely zenei 
szükségletünk kielégítésére hivatott lehetne. Ez 
a zene mindenkor csak alárendelt jellegű volt, 
önállóan soha nem állhatott meg. Filmen, ká
véházban, mulatókban mindig csak erőltetett 
segédeszköz volt a sekélycs kedélyhangulat fel
fokozására. Csak aláfestés volt, melyhez a hall
gatónak egy bizonyos fokig beállított előzetes 
hangulatára volt szükség, melynek hiányában 
unalmas és dallamtalan maradt. Szellemi tar
talommal sohasem kérkedhetett, kizárólag az 
érzéki élvezetnek szólt és ezért órákig is elhall
gathatták az emberek anélkül, hogy fontos 
lett volna megtudni, hogy egyik vagy másik 
darabnak ki a szerzője. A jazzkomporiisták pe
dig komponáltak szászszámra, ami igazán nem 
volt nehéz, mert ehhez a műfajhoz nem zenei 
iskolázottság, tanultság és Ízlés kellett, hanem 
legfeljebb egy kis rutin, sok merészség, no meg 
a kottaírás ismerete.

Meg kell jegyeznünk, hogy ezúttal csakis a 
nálunk használatos jazzmuzslkáról beszélünk, 
mert más és más országokban más és más az 
úgynevezett jazz-zene jellegzetessége. Vannak 
országok, ahol egyéb elemekkel keveredve 
olyan zenei stílus alakult ki, mely komoly 
zeneszámba menőlcg viseli a jazz elnevezést. 
Igy például Dániában Ch. Möller a jazzt a 
„mai ember népdalának" nevezi. Nálunk Ma
gyarországon ez a meghatározás egy pillana
tig sem állhat meg. A mi ősi és kiapadhatatlan 
népdalklncsűnk mellett egyáltalában nem va
gyunk a jazzmuzsikára utalva. .4 mi, úgyneve
zett „könnyű' zenénknek az ősi magyar nép
dalból kell táplálkoznia, mely a nemzet minden 
rétege számára hozzáférhető s tisztán a nép 
leikéből fakadva, rendkívüli művészi értéket is 
képvisel. A magyar ember örömét, vigasságát, 
bánatát és szomorúságát semmi sem fejezheti 
ki jobban és művészibb megnyilatkozásban, 
mint a hazai népdal, melynek csodálatos szép
ségére méltán lehet büszke nemzetünk. A jazzt 
pedig hagyjuk sorsára; ez a száraz, tartalmat
lan és művészieden muzsika annyira idegen 
tőlünk, hogy egyáltalán nem keli sajnálkoz
nunk azon, ha erősen mutatkoznak rajta a 
vég, a lassú, de biztos haldoklás tünetei...

A klasszikus zeneirodalom legnagyszerűbb 
alkotása: Beethoven IX. szimfóniája holnap, 
kedden este kerül előadásra az állatkerti sza- 
badszlnpadon Komor Vilmos vezényletével. A 
magánszólamokal Gervay Erzsi. Rácz Tilda 
Heint Kütter (a duisburgl opera hőstenorja) és 
Vermes Jenő éneklik.

Németh Mária, Elena Nicolaidl és Brevtnrlo, 
utóbbiak a milánói Scala magánénekesei, csü
törtökön este az „Aida" dalmű címszerepeit 
éneklik az állatkertben.

Sauer Emil és Weinyártner Félix együttes 
hangversenyt adnak októberben a Vigadóban, 

S—r. S—r.
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Tragikus hirtelenséggel
meghalt Marton Sándor dr., 
a világszerte ismert színpadi kiadó 
Pufi, Ilus! — kiáltotta és darabolvasás közben le
fordult a díványról: szivérkoszorugörcs ölte meg

Szombatról vasárnapra virradó hajnalban 
szélvész gyorsasággal terjedt el a főváros 
művészköreiben a szomorú hir: meghall 
Marton Sándor dr., a legismertebb pesti 
színpadi kiadó, akinek nevét, cimét és tele
fonszámát nemcsak a magyar irók, művé
szek legnagyobbrésze ismerte, hanem a kül
föld, Európa, sőt Amerika legtöbb színházi 
embere is. Egy nagyvonalú s rendkívül ér
dekes élet zárult tragikus hirtelenséggel a 
nógrádveröcei nyaralóban, ahol vidám tár
saságban, jóbarátai között akarta eltölteni 
feleségével együtt week-endjét ez a magas, 
szikár, pápaszemes, feketére festett bajuszu 
ur, akinek márkás neve szinte elválasztha
tatlanul egybeforrt a magyar színpadi kul
túrával.

Az utolsó napok
Néhány nappal ezelőtt Huszár Pufi is

mert és népszerű komikus, a Fészek-Klub
ban találkozott Marton Sándorral, aki az el
viselhetetlen hőségre panaszkodott. Huszár 
Pufival megbeszéltek, hogy kiutaznak a nóg- 
rádverőcei nyaralóba, ahova szombat estére 
még vidám bridge-társaságot is hívtak. Hat
vány Lajos báróné, Marton Erzsi, a leánya 
is kiutazott szombaton, az esti vonattal pe
dig megérkezett Békési Imre feleségével és 
Lukács István hírlapíróval. Marton Sándor 
piár két napja tartózkodott a nyaralóban, 
üendkivül vidám volt, remekül érezte magát, 
sőt pénteken a rekkenő hőségben a Duná
ban is megfürdött. Szombaton is lement a 
társaság fürödni, de ekkor már Marton 
Sándor nem érezte olyan jól magát, nem 
merte megkockáztatni a hideg fürdőt, csak 
jeges kapucinerrel hütötte le magát. A leg
jobb hangulatban ült össze a társaság este 
félnyolc tájban a vacsorához. Marton Sán
dor elnézést kért, hogy késik a vacsoráról, 
de mint mondotta, egy darabot akar még 
elolvasni, mert annak Írója szombat este 8 
óráig várt a válasszal, vájjon darabját le- 
kötl-e a színpadi kiadó vagy sem, megy-e a 
sürgönyelőleg, vagy sem. Ezt a darabot ké
szítette oda magához a pamlagra Marton 
Sándor, egyidcig olvasta is, amikor a szom
szédos ebédlőben ülök kétségbeesett jaj
kiáltásra lettek figyelmesek.

— Pufi! Ilus! — kiáltotta Marton Sán
dor, aki eben a pillanatban lefordult a 
díványról és holtan terült el szobája 

szőnyegén.
Mire felesége és Huszár Pufi hozzárohan

lak, már halott volt, megszűnt a szive do
bogni. Huszár Pufi azonnal orvost hivatott 
és dr. Fiesl István főorvos perceken belül 
megérkezett. Marton Sándor felesége, aki 
azt hitte, hogy férje csak ájulton fekszik, 
közben borogatásokat rakott a halott szi
vére s mikor az orvos ezt látta, elővette az 
injekcióstüjét, majd az asszonyt gyengéden 
átvezette a másik szobába.

Huszár Pufi is az injekcióstü láttára re
ménykedve megkérdezte az orvost, hogy 
van-e még segítség.

— Az injekciót már nem szegény Sándor 
kapja — mondta az orvos —, hanem a fele
sége. Erre valóban szükség is volt, mert a 
szerencsétlen asszony, akinek férjével való 
házasélete legendásan szép és boldog volt, 
már

ájultan hevert a másik szoba szőnye
gén ...

pesti vendégek, köztük Marion

Gyuri! Bandi! 
Gyere haza! •••

... Ebben a pillanatban érkeztek meg a 
t__ ; .......■ ........... " ’ Sándor
leánya, Hatvány né Marton Böske. Döbbe
netesen kísérteties jelenetek következtek. A 
vidáman érkezők dermedt riadalommal vet 
ték tudomásul a hirf, Marton Böske, aki 
érezte, hogy reábárnlt a szomorú feladat, 
édesanyja vigasztalása s két fivérének érte
sítése, hősies lelkinyugalomm.il a telefonhoz 
sietett s onnan a kis nógrádveröcei házból 
kért kapcsolást Európa két nagy városával: 
Züricchel és Londonnal. Zürichben Marton 
György, a volt bécsi Marton-iroda fiatal fő
nöke tartózkodik. Londonban pedig Marton 
Bandi, a kiváló rendező.

— A papa meghalt. .. azonnal gyertek 
haza — suttogta a telefonba a szerencsétlen 
fiatalasszony.

Mind a két fiú ebben a pillanatban, ami
kor e sorokat írjuk,

repülőn útban van Budapest felé,
hogy jelen lehessenek édesapjuk temetésén. 
Dr. Marton Sándor holttestének Budapestre 
szállításáról a család már intézkedett, való
színűleg kedd délután fogiák eltemetni.

Beszéltünk Huszár Pufival, aki ezeket 
mondotta;.

— Nagyon boldog pár napot töltöttünk 
szegény Sándorral és feleségével együtt, aki
vel szinte példátlanul harmónikus házaséle
tet éltek. Utolsó pillanatig vidám volt és 
mulatságos, felesége a jó asszony ösztönével 
azonban megérezte a bajt és tegnap este, 
amikor vacsora előtt lepihent, háromszor is 
bement hozzá, hogy nincs-e valami kíván
sága. Utolsó pillanatig dolgozott. Nyolc szín
darabot hozott magával. Az volt a terve, 
hogy ezeket mind elolvassa s amelyik meg
tetszik, megvásárolja. A harmadik darab 
olvasását azonban szegény már nem tudta 
befejezni. Ugy tudom, nem volt soha be
teg és

ké.t héttel ezelőtt fordult elő nála elő
ször, hogy szivgörcsről panaszkodott.

Egy kétórás attak után azonban magához, 
tért, orvoshoz ment, megvizsgáltatta magát, 
aki megállapította, hogy

angina pectorisa van
és a legnagyobb nyugalmat ajánlotta. Na
gyon valószínű, hogy az óriási hőség és az 
utóbbi időben átélt izgalmak szomorúan be
folyásolták ezt az amúgy is végzetes beteg
ség lefolyását.

A szerencse, siker 
és balsors a magyar 
színpadi kultúra 
külföldi nagyköveté
nek életében

Hatvanbéléves korában halt meg Marton 
Sándor, aki nemrég jött haza Amerikából 
leánya kíséretében. Leánya ugyanis a 
„Borcsa Amerikában" cimü film egyik pro
ducere volt és ez a mindig mozgékony, tévé-

Tovább robogott a gázoló autó, 
aki meg akarta állítani, 
azt is elgázolta

elütötte Tóth

Vasárnap délelőtt nagy riadalom támadt 
Kispesten a Kinizsi-utca és az Üllői-ut sar
kán. Egy hatalmas túraautó

belerohanl egy kiránduló társaságba
és a társaság tagjai közül
Sándor kereskedő feleségét, majd tovább 
akart robogni.

A társaság egy másik tagja, Marosi La
jos lakatosmester ekkor

az autó elé ugrott,
hogy feltartóztassa, a kocsi azonban erre 
sem

A

állt meg s
Marosi Lajost is elütötte.

társaság többi tagja felirta a tovább

Elásott aranyat 
keresnek a detektívek 
a kispesti temetőben

Érdekes aranylopási ügyben indított nyo
mozást a kispesti rendőrség. Fisclier Sándor 
nyomdász feljelentést tett a rendőrségen, 
hogy

bádogdobozban őrzött arany értéktár
gyul, N’apoleon-aranyai és aruny tiz- és 
Iniszkoroniísni eltűntek. Az a gya

núja, hogy az aranyat ellopták.
A gyanú Pintér Jozefin takarítónőre irá

nyult, mire előállították a kispesti kapitány
ságra. Kihallgatása alkalmával beismerte, 
hogy valóban ő lopta el a nyomdász arany
nyal telt bádogszelencéjét.

Elmondotta, hogy Fisclier Sándor nővéré
nek Deák Fcrenc-iücai padlásán végzett 
nagytakarítást,

a szemét között találta meg a bádog
dobozt,

véletlenül megrugta a szelencét, amely meg- 
csordáit. Erre kíváncsian felnyitotta és a 
legnagyobb meglepetéssel látta, hogy

a piszkos, poros dobozban, amit majd
nem kidobott a szeméibe, arany van, 

nem tudott cllcntállni a kísértésnek és ma
gúval vitte. Különben is azt hitte, hogy gaz i 
dátlan jószág. *,

fia 
tcr-

kény öregur a külső felvételek alkalmát 
használta fel, hogy newyork! kapcsolatait 
kiépítse. Bár ekkor már szó volt arról, hogy 
budapesti irodáját leépíti és lassan nyuga
lomba megy, mert ő, aki évtizedeken keresz
tül a lcgszcrcncséscbbkezü színpadi vállal
kozók közé számítódott,

egymásután kapta a súlyos csapásokat.
A berlini expositurájának feloszlása után a 
híres bécsi szindarabgyár is, amelyet 
vezetett, likvidációra kényszerült, ami 
mészetesen

óriási anyagi veszteségekkel járt.
Arról is szó volt, hogy

kiválik a Magyar Színház érdekelt
ségéből

is, mert e mai izgalmakat nehezen viselte 
már és nyugalomra vágyott.

Mint a legtöbb mai bevált színházi ember, 
ő is Beöthy László mellett kezdte pályafu
tását, először a nagy színigazgatónak ügy
védje, majd a Király Színház és az Unió 
ügyésze lett és Beöthy László rábeszélésére 
teremtette meg Magyarországon az első 
nagyvonalú, nagyarányú színpadi kiadócé
get. Ez azonban több volt egyszerű üzleti 
vállalkozásnál. Rengeteg fiatal írónak, aki
ben senki sem bízott, adott nagy előlegeket 
s ezzel lehetővé tette számukra az irodalmi 
működést. Igaz, hogy ez a rendszer busásan 
meghozta kamatait. Óriási vagyont szerzett, 
mert ha tiz fiatal írónál cl is vesztette a 
pénzét, akadtak Molnár Ferencen kiviil Fo
dor Lászlók, Szenes Bélák, Ábrahám l’álok, 
Harmat Imrék, Hunyady Sándorok, akiknek 
müvei százszorosán behozták ezt a vesztesé
get. Az üzleti életben sokan ridegnek és túl
ságosan céltudatosnak tartották, pedig ez 
nem volt igaz, ő volt ugyanis az az ember, 

hogy Tóth Sándorné bal
bordáját törte el a gázoló

száguldó autó AE 302 rendszámát. Kihívták 
a mentőket, akik a két áldozalot a Szent 
lstván-kórházba szállították.

Itt derült ki, 
lábát és négy 
autó, Marosi pedig szintén a lábán szenve
dett töréseket. A társaság bejelentésére a 
kispesti rendőrség

órák alatt kinyomozta a tettest.
Kiderült, hogy Zsidek János, Klapka-ulca 
2. szám alatti lakos a gázoló vezető. Elő
állították a kispesti kapitányságon és mcg-l 
állapították, hogy egy autófuvarozó válla
lat tulajdonosa

már szerepelt gázolás! ügyben.
Az eljárás megindult.

K

A Deák Ferenc-utcai ház padlásáról elő
került dobozban busz darab Napóleon- 
arany volt és 240 aranykorona értékű liz- és 
huszkoronás aranyérme, ezenkívül arany
lánc, óra és gyűrű. A nagv értékű aranyér

MEGNYITJUK uj, legmodernebb hangversen vgépp cl
BUDAPEST ARANYPALOTÁ.JAT

Rendezte:
HAN8 HINRICH

PREMIER 
CSÜTÖRTÖKÖN

aki csak érzéseiben bízott és semmiféle rd*  
beszélésnek soha nem engedett.

Ez a kis történet, amelyet halála előtt né*  
hány nappal mesélt el c sorok Írójának, mé
lyen rávilágít e rendkívül érdekes, nagy
vonalú ember lelkiségére és karrierjére.

— Sok évvel ezelőtt történt — mondotta 
—, egyszer Berlinből jöttem haza Rákosi 
Szidivcl. Az expressz Szob és Budapest kö
zött nem áll meg, én mégis, amikor Vácot 
elhagyta a vonat, a podgyásztartóba nyúl
tam és kézitáskámat magam elé készítettem 
az ülésre. Rákosi Szidi csodálkozva kér
dezte meg, hogy miért sietek, hiszen még 
messze van Budapest, mire én azt válaszol
tam, hogv én Gödön nyaralok, mit lehet 
tudni, hátha megáll az express Gödön. Rá
kosi Szidi nevetve fogadta ezt az optimiz
musomat és mi történt? Pár perc múlva 
gyorsan fékez a vonat és pontosan a villám 
elölt megállt. Valaki meghúzta a vészféket, 
én természetesen rögtön lcgurottam, többen 
utánam szaladtak: fogják meg! fogják megl 
azt hitték, hogy én voltam a tettes, de én 
akkor már a villám kapuján befordultam és 
eltűntem a sötétben. Az expressz tovább
ment. Itt meg kell jegyeznem, hogy soha 
azelőtt és azután itt nem állt meg a vonat, 
ezt mind azért mondtam el, mert ilyen vak
merő véletlenekben kell bízni egy jó üzlet
embernek, akinek csak az érzéseire lehet 
hallgatni. így volt ez velem a legtöbb dara
bom világsikerénél. A Viktóriában például 
senki sem bízott és világkarrier lett belőle.

Es most, amikor a szerencse eme fana
tikusa holtan fekszik ravatalán, mellére tűz
zük kitüntetésünk érdemérmét azért is, 
mert ö volt a magyar színpadi kultúra és 
irodalom első külföldi nagykövete. Az, hogy 
ma az egész világon ismerik a magyar szín
padi irodalom alkotásait, hogy Stockholm*  
tói a Broadtvay-ig keresett, megbecsült por
téka a magyar színdarab, 'operett és mu
zsika, az Marton Sándor zsenialitásának, 
hallatlan nagy szervező erejének köszön
hető. Nem akarta feladni ezt a pozícióját és 
amikor a megváltozott viszonyok lépésről- 
lépésre szorították vissza, utolsó percig 
küzdött s most azt tervezte, hogy Berlin és 
Bécs elvesztése után Párisba helyezi át mű
ködése súlypontját s onnan küldi a világ 
minden tájára a magyar irók alkotásait. 
Szegény, ezt mór nem érte meg: nagy rész
véttel gyászolja nemcsak a magyar, hanem 
a külföldi színházi világ is.

Stób Zoltán.

lékek cgyrészét a tolvaj takarítónő időköz*  
ben értékesítette.

Fogalma sem volt az arany értékéről
és igy azután a A'opo/con-aranyakat dara
bonként egy pengőre értékelte. Nyolcat cl is 
adott belőle,

nyolcat pedig elásott a kispesti temető
ben egy Ismerőse sírján.

A többi Napóleon d'ort megtartotta. Az 
aranyérmékkel a kispesti üzletekben egyen
lítette ki a tartozásait, húsz pengő helyett 
húsz koronás arannyal, tiz pengő helyeit 
viszont lizkoronás arannyal fizetett.

A takarítónőt beismerő vallomása után le
tartóztatták, a kispesti temetőbe pedig a de
tektívek mentek ki, hogy az elásott Napo- 
/eon-aranvakat megkeressék.

Halálra forrázta 
magát egy kisfiú 
Halálos gyermektragédia történt vasár

nap délelőtt a csepeli szabadkikölöben egy, 
DGT uszályhajón. Ifj. Kovács István uszály
kormányos cgv éves kisfia, az uszályon lévő 
kis fülkében játék közben az asztalról 

egy kanna forró teát rántott magára.
Nyomban hívták a mentőket, azonban már 
nem akadt dolguk,

a szerencsétlen gyerek néhány perc 
alatt belehalt súlyos égési sebeibe.

Holttestét a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították, elrendelték a felboncolá- 
sál és az ügyben megindították a nyomo
zást annak megállapítására, hogy a halá
láért kit terhel a felelősség.

Egy titokzatos szép
asszony regénye

LIL DAGOVER
Patil Hartmann, Ro!f Mooblus

lelkinyugalomm.il
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A JÓ KÁRTYAÉRZÉK sok esetben óriási 
jelentőséggel bír. a legnehezebb helyzetek- 
ben kisegíti a jó játékost. Bemutatunk egy 
nagyon szép játszmát, amely Igazolja, 
hogy 
Mai**

menthetetlen bukást Is lehet „becsapá- 
tel jesllenli
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Llell Észak Dél .
2 treff 2 pikk
3 treff 3 kör
4 treff 4 pikk
ö azun 0 kör
7 pikk pasaz

Nyugat káróval Indult, Dél helyén a fel- 
frevő, az Inló LTC kitűnő kapitánya. Ho
nold Dezső _ műit a kézben a dámával, 
majd lehívta ur adu lUz-klrályt. Csöppet 
nem érintette kellemesen, hogy Nyugat egy 
kh káról dobolt el, meri Igy kiderült, hogy 
Keletnél még harmadlagos pikk tízes van. 
Ezt valahogy cl kellene csípni. Könnyen 
menne a dolog, ha Keletnek volna kél 
treff|e. Ka ha nincsen? Egy lila becsapás 
segít. Felvevő lehívta nz asztalon a treff 
ászt és kézből bedobta a „mentő**  tízest! 
Újra trelTct hívott. Kelet most Igy spekulált: 
u felvevőnek már nincs több treffjr, Igy az 
utolsó IretTjel nem lesznek magasak, ő köz
ben ledobja a kiíróit és a felvevő biztosan 
bukik. Tehát eldobolt egy kárót. Honold 
most már boldogan felsóhnltolt, mert most 
már könnyűszerrel teljesített. Egy Idegen 
szín hívásával cl Inda fogni Kelet adu tíze
sét. Nem állítjuk, hogy Ideális végső 
konlrakt Észak-Dél kártyáiból a két pikk, 
<le kétségtelen, hogy nngyon szuggesztlv. 
Természetesen, ha Kelet a második treffel 
suliival beüli, a felvevő egyel bukik. A szel
lemes játékért kétségtelen megérdemli Ho
nold nz e hcll bruvónknf!

*

KÁNIKULA VAN. A nagy meleg nyo
masztólag hat a brldzsclőkrc Is. Akik más
kor hangosan vitatkoztak, most nyugodtan, 
szép csendesen játszanak. Egy fölösleges 
szó nem hangzik el. Ebben a trópusi han
gulatban adódott a következő jelenet az 
egyik előkelő dunaparti brldgckőrben.

— Mondja, kedves pnrlnernőm — hang
rótt el h kérdés a jólék folyamán. —• Ön 
milyen rendszer szerint licitál?

— A saját rendszerem szerint — volt a 
•válasz

— Ezt gondoltam is — mondja n csípős 
bemondásairól híres főorvos —, mert arc
mimikája sokkal megbízhatóbb, mint a li
citje ...

*

A BRIDGESZAl.ON egyik válogatós látoga
tója tdvoidiLor odasu'l n hda/donosnőnek:

— Asszonyom. h<i holnap Ismét olyan vacak 
partiba ültetnek, okkor inu voltam Itt utoljára.

♦
UJ JELÖLTJE van a szövetség vezetőségé

nek a titkári óllásin Egyik kitűnő verseny
játékosunkról van szó A döntést csuk a szep
temberi választmányi ülés mondja ki.

♦
tegnéps- 
a nyári

BUDAPEST LEGNAGYOBB és 
sebb bridgcszalonlának megvan 
szenzációja A nagyságos asszony elutazott 
az olasz tengerpartra. A szegény férj ide- 
haza élte a s-.almuözvegy egyhangú életét. 
MII csinál C9|| h'rit HrOI<|rn<ir(l(
hiv össze belvárosi lakásába. A nagyságos 
asszony azonban megrövidítve nyaralását, 
váratlanul hazaérkezett, éppen akkor, ami
dőn már n bridgcparlinak vége volt, a part
nerek már elmentél; és csal: az egyik part
nernő volt távozóban Tableau! A sre- 
gény. ártatlan léri Inába mulattéi igazolásul 
a ideírt skarlnpnkat, nem használt semmit. 
A nagyságos asszony megrendültén hagyta 
cl a lakást és azóta a szülői háznál lakik. 
Most folynak a békűlési kísérletek, amely
ben legjobban buzgőlkodik a brldqepartiban 
résztvett két jóbardt. Mindennek n bridge 
az oka...

A NF.M7.FTI KI PA versenyek e héten kez
dődnek el. Amennyiben ■ kiirt eaapatok mind 
tény leit réartvearnek ■ versenyen, ngy Igen ér
dekes küzdelemre van kilátás. A pesti csapatok 
■Bonban egyelőre nagyon hnsddornak a vidéki 
■tárásoktól, egyrésst a nagy meleg, máarésrl ■ 
hbllségek miatt.

1. Egy nő, akit Le kellene tiltani...
A Nö, akiről szó van: Juanita,21 

éves kubai táncosnő és énekesnő, a cir
kuszt Rimac-revü egyik sztárja. Nem ma
gas, Inkább kicsi, karcsú, megbabonázóan 
és érdekesen szép teremtés, aki ebben a 
borzalmas kánikulában veszedelmes mó
don növeli a forróságot legalább Is a him- 
nemü nézőközönség vérében. Tisztiorvos
nak kellene kijönni a cirkuszba és betil
tani ezt a vérforrulóan izgalmas, exotikus 
teremtést, aki idevarázsolja a porondra tá
voli hazája minden sejtelmes, megejtő és 
trópusi misztikumát. Karbunkulus szemei 
égnek a reflektorfényben, fekete haja lo
bog, mintha déltengeri szél fújná és ő 
maga hajladozik, imbolyog és lebeg, mint 
délővl őserdők pálmái, liánjai. Ha hozzá
vesszük, hogy egy másik hasonlóan izgal
mas és érdekes spanyol szépség a bibliai 
nevű Dlnorah szédületes táncai és ér
zékien buja, mély althangja is eredménye
sen segíti azt a hangulatot, amelyet ez a 
boszorkányos, ügyes tizennégy kubai, pe
rui és brazil muzsikus teremt, igazat kell 
adnunk azoknak, akik estéről-eslére a ká
nikula dacára megtöltik a Fényes-cirkuszt 
és vörösre tapsolják a tenyerüket. A 
Rimac-rcvü, amely nemcsak a zeneértő 
gourmandok attraktív csemegéje, az ame
rikai jazz után megismertet bennünket az 
igazi spanyol ja z zni, amelyet egy 
ilyen produkción keresztül gyorsan meg 
lehet szerelni. A cirkusz egyébként két kéz
zel szórja az érdekcsebbnél-érdekesebb, 
mulatságosnál-mulatságosabb attrakciókat, 

a Rimac-revün kivül is. A királytigrisek 
példátlan izgalmas mulatsága, Öt amerikai 
lány (Windsorettek) halálkacérkodó lég- 
tornászprodukciója ékkövei ennek a mű
sornak, amely szerencsésen telte fel a ko
ronát Fényes Györgynek, a cirkusz Igaz- 
gutájának idei szezonjára.

2. Egy másik nő,
akit be kellene tiltani

a
A HÖLGY FIATALKORÚ, nem Írom ki 
nevét, bár c héten bőveti adták a lapok 

fényképével együtt. 4 fiatal hölgy ugyanis 
„öngyilkossági szándékból” egy fiatal her
ceg lakásán megmérgezte magát, nyíltan 
bevallottan azért, mert a herceg „csak" 
ötezer pengős váltóval óhajtotta honorálni 
azt a barátságot, amellyel ez a tizenhat- 
évesnél alig idősebb fiatal lány megtisz
telte és nem volt hajlandó további áldoza
tokat vállalni azért, hogy az illető fiatal 
hölgyet „színésznővé képeztes se 
/. i”. Most, amikor szinésztőrvényről és szí
nész kamaráról uan sró, amikor érdemes 
kiváló művészek félve gondolnak arra a 
procedúrára, amely egy ilyen kamarai fel
vétellel okvetlenül jár, akkor furcsa ana
kronizmus olvasni efféléket és bizony iga
zoltnak látszik az a megszorítás, amely

SZENZÁCIÓS MtSORRAI
kezdi meg vendégjátékát augusztus 12-én, pénteken este 1 - 9 órakor

. I’ÓIIIIYI KABARÉ 
„MÁRKUS PARKSZINHÁZBAN 

OLCSÓ IIFITAIUK!

Tolnay Klári, Szeleczky Zita, 
Páger Antal, Velencébe 

utaznak filmfelvételre
i magyar film perspektíváin egyre széle- 

Egy newyurki külső felvéld utón most 
„Azúr express" cimü film

A 
sül. 
nz ,. 
jezö jelenetének leforgntá.sáru

nagy művészgárda utazott
Az Azúr express főszereplői:
Szeleczky Zita. Páger Antal és Bdsthy 
István vasárnap vonalra szálltak, hogy az 
Azúr express cselekményéhez szükséges fel
vételeket a helyszínen készítsék el. Az 
„Axur express", amelynek producere Szé
kely Sándor mérnök, a legismertebb film
technikusok egyike, egyébként is nagy tech
nikai bravúrokkal dicsekedhet. A film cse
lekménye majdnem felerészben egv robogó 
vonaton játszódik le. A cselekményben sze
repet játszik az a táj is, amelyen az Azúr 
express végigrobog. A nehéz kérdési ugy 

néhány befe- 
egész
Velencébe.
Tolnai Klári,

különböző feltételekhez köti ezt a legsza
badabb és csak a tehetség utleuelévet jár
ható pályát: a színészetet. Nem meglepő 
sajnos, nem is szabad csodálkozni azon, 
hogy ha egy leány, aki fiatal életének egy 
romantikus szakaszát a nagy nyilvánosság 
előtt az ujságoldalak kolumnái igénybevé
telével publikálja, a színészet szabadabb 
szövésű mondain-lapaszát óhajtja szépség- 
flastromul ragasztani az elmúltakra, mint
egy passeportot a polgári morálból a mű
vészi morálba. Nem kell hangsúlyoznunk, 
hogy ez az úgynevezett „művészi morál" 
csak a színészettől és a művészettől ilyen 
távol álló fiatal hölgyek szemében enged 
meg többet a polgárinál és azok, akik 
ilyen céllal indulnak el a színészi pályára, 
rendszerint elakadnak a telefonkönyv név
jegyzékénél. Azt hallottam, hogy a fiatal 
hölgy, aki egy hónapot töltött a fiatal her
ceg kastélyában, azelőtt a Margitszigeti Sza
badtéri Színház jegyszedőnője volt. Lehet, 
hogy ott szívta magába a művészet levegő
jét, lehet, hogy ott jutott arra a gondolat
ra, hogy mégiscsak kényelmesebb és több 
karriert Ígér a színpadon játszani, mint a 
nézőtéren helyűkre vezetni a vendégeket, 
de már bocsássanak meg, ez még mindig 
nem ok arra, hogy valaki egy feltűnő és 
scenirozolt méreg-öngyilkosság presszójá
val legyen utánpótlási anyaga a magyar 
színpadi művészetnek. Az ilyen nőt és ezt 
a mentalitást bizony, bármennyire hívei 
vagyunk egyébként a szabadságnak, 
kellene tiltani.

be

3. Az első kánikulai
premier

MEGSÉRTETT ÉK A MINISZTÉRIU
MOT a cime annak a könnyű, sőt még- 
könnyebb műfajú francia vígjátéknak, ame
lyet a titokzatos nevű Ered II e I / e r és Brú
nó Engler alkottak a magyar Stella 
Adorján átdolgozol társaságában. Az ötlet 
szellemes, finom: egy reklámaktra a pénz
ügyminiszter lányának képmását pingálja 
oda a festő s ebből származik a bonyoda
lom, amely alkalmas arra, hogy Muráli 
Lili ismét kél példányban, mint a pénz
ügyminiszter lánya és mint a festő modell
je arasson sikert- Kár azonban, hogy ezt a 
point-ct a múlt évben ugyancsak a Teréz- 
körúti Színpadon ugyancsak Murát! Lilivel 
a főszerepben lelőtték már. így az egész 
ügy kissé reprizszerüen hat, bár Ráday 
Imre, aki megvesztegetően kedves, mulat
ságos, valamint K ö p e c z i-fí ó c z, B é r- 
c z y Géza, Peti Sándor, N ár ay Teri és 
Pártos Gusztáv mindent elkövetnek, 
hogy a közöség necsak izzadjon, de mulas
son is a nézőtéren.

(sál.)

oldották meg, hogy Budapesttől az ország
határig mind a két oldatról lefotografálták 
-- ■7—’ v* a filmet

a
nz utat és az állomásokat én 
rendkívül ügyes technikai eljárással 
lekmény mögé fényképezték.

cse

Dániellé Darieux 
francia filmsztár 

szerdán Pestre érkezik
Párisből írják: Dániellé Darieux, a Holly

woodból nemrégen visszatért fiatal francia 
filmsztár, akinek „Lányok az intézetben" című 
filmjét Pesten sok sikerrel játszották, hétfőn 
reggel vonatra ül, hogy Pestre utazzon fii- 
merni. Egy óriási frnnciR film külső felvételeit 
készítik ugyanis Magyarországon, Boldogfalva 
községben és Székesfehérvár mellett. A film 
producere, Hegedűs Ferenc néhúnv napra már 
egész Boldogfalva! kibérelte, ahol egy rfrídsí 
rm<7g parasztlakodalom lest, eredeti paraszt- 
szereplőkkel és Ilyen holdogl ruhába öltözik 
Dániellé Darieux Is.

BOTRÁNYOS VEREKEDÉSSEL zárult a 
Szomjas krokodil” előadássorozata. Szombat 

este a színház közönsége nagy vitára és vesze
kedésre lett figyelmes. Egyszerre kipaltant a 
titkári szoba ajtaja, ahonnan valósággal az ud
varra repült és a földön elterült egy jegyszedő. 
A kinos jelenet tanúi, amikor megérdeklődtek, 
hogv miről van szó, megtudták, hogy az egyik 
hadirokkant jegyszedö, néhány flllérnyi borra
való ellenében előbbre ültetett egv vendéget. 
Ezt megtudta a színház titkára, aki először 
rendkívül leszidta, majd szolgája társaságában 
megverte a szegény embert. Lehet, hogv u tit
kárnak elvileg Igaza van. de mégsem ez az el
intézés módja, különösen a közönség előtt

♦
FELTŰNŐEN ÉRDEKES HIR a Művész

színház sorsáról. Ugy hírlik, hogy Kertész 
Dezső, az ismert bonvlvanl, aki hosszú kü
lönélés után csak nemrégiben választott el 
a bíróság feleségétől. Vály Ilonától, rövide
sen megnősül és önállósítani akarja magát. 
Klbérll a Művész Színházat, amelynek Igaz- 
gatója természetesen 
veit színész lenne.

ez a kitűnő és közkcd-

♦

HIMENHIR: férjhez 
megy Lakner bácsi inasa. Lakner Artúr, a 
kiváló filmdramaturg és gyermekszinházigaz- 
gató leánya, Lakner Lívia, augusztus ló-én 
tartja esküvőjét Teleki László 
vei és zongoraművésszel, 
annakidején Lakner bácsi 
öregszünk?!

EGY KEDVES

zeneszerző- 
A kis Lívia volt 
híres Inasa. Hogy

wcek-end forgalom
*

SIÓFOKON a legnagyobb 
idején óriási érdeklődést keltett egy filmfcluf- 
tel. amelyet az „Arik a btizakalász" cimü film
hez készítettek. Fedők Sári itt Siófokon adta 
/érihez filmbeli leányát és nősítette meg film
beli flát, hogy aztán kezét nyújthassa Pcthő 
Attilának. Ez a hármas happy-end természete
sen a közönség nagy óváclója mellett zajlott 
le a siófoki strandon és a Grillben.

♦
BRODSZKY MIKLÓS, a kitűnő zeneszerző, 

aki Párisban egy bárban játszott legutoljára, 
szombaton megkapln szerződését Hollywoodba. 
A jövő héten már hajóra ül. Joe Posternak vi
szi ki az Universalhoz.

*
A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK so

rozatában szombat este bemutatták Ujhózy 
György „István király népe" cimü színmü
vét. Az előadáson igen nagy közönség jelent 
meg. A szombatesti óriási szélvihar miatt 
csak valamivel féltiz előtt kezdhették el a 
játékot és n nagyszerű díszleteknek csak egy 
részét állíthatták fel. mert félő volt, hogv a 
vihar a hatalmas díszletet ledönti. A mű
vészi együttes legjobb alakítása Tímár Jó
zsefé volt, majd Kiss Ferenc, Lehotay, Tő
kés A rína, Rápolti Anna, Táray Ferenc ara
tott nagy sikert.

★

KÉZDY-KOVÁCS ANTAL, az ismert kitűnő 
szlnészlró, Móra Ferenc „Kis forró Zsuzsanna" 
című versét dramatizálta, nmeivel nagy siker
rel mutattak be az Angol Parkban és amelyet 
a Pódium tűzött ki téli műsorára.

♦
KETTŐS JUBILEUM ZAJLOTT LE VA

SÁRNAP az angolpnrki Csodarevü színpa
dán. ötödik éve játszók unvanls ilyen pa
zar és bőkezű keretek körött n C.sodarevü- 
ket, amelyeket az amerikai Broadway-Melo- 
dle-k mintájára nz főszámmal különböz
tetnek meg egymástól Az öt Csodarevü ed
dig 300 előadást ért meg és ugyanezen a na
pon érkezett el a Csodarevü 1938 az 50-ik 
előadáshoz. A kettős jubileum alkalmával 
a jelenlegi Csodarevü primadonnája, Simor 
Erzsi nagy bankettet adott az összes szerep
lőknek. amelven a Csodarevü életrchlvója,

A tiál/ns ka'and Példát vehetnek mozi- 
’tiink a Fórumtól, amely 

11 legnagyobb kánikulában 
sem becsüli le a közönsé- 

|gel és föszczonheli filmet 
mulat be azoknak, akik 

Ez a film, amely 
vasárnapig volt műsoron, 

vérbeli vígjáték. Tessék 
inósodhetcs mozikban V-

Simoné Simon, a pess- 
közönség francia kedven- 

|cc. aki, mint a lapok Ir- 
I ják, menckülésszcrüen 
|olthagyta Amerikát, ara

nyos kis vígjátékot 'ót- 
azik. Egy kis énekesnőt alakit, aki a millió- 
mos papával flörtöl, d0 végül is a fiáé lesz. 
Don Amcchc és Róbert Young kitűnőek.

Mister Moto Mi8ler az áintó- 
lag magyar származású 
Peler Lorre, aki mint ja
pán mesterdelckUv méltó 
riválisa kinni kollégájá- 

, , , oak. Mr. Charly Chan-
nnk. félelmetes logikával világosságot derít egy 
sötét gyilkosságra Akik szerelik hz ilyesmit. 

Izzóknak jó időtöltés.

nyáron Is szeretik a mozit, 
ugy tudom, csak s 
szellemes, kacagtató, 
sürgősen megnézni a

JOSETTE
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Rejtélyes vérmérgezésben 
meghalt egy fiatal leány 
A boncolás megdöbbents eredménye

HÉTFŐI NAPLÓ

Titokzatos haláleset ügyében indított nyo
mozást vasárnap a budapesti rendőrség A 
Szent jelentette a főkapitány,
ság sérülési osztályának, hogy

T‘"“5’ 10 txn varrónő gyanús
körülmények körött meghalt a kór- 

házban.
A fiatal leányt rövid idővel ezelőtt su. 

Iyos. életveszélyes állapotban szállították be 
a Szent fsfndn-kórház nőgyógyászati ősz- 
tályára. 1

nyomozás, a rendőrorvosi boncolás meg
állapította, hogy

a halál vérmérgezés következtében ál
lott be,

a vérmérgezést pedig magzatüzőszer alkal
mazása idézte elő.

Tanay Maliid holttestét ezekután a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították, 
ahol hétfőn újra fel fogják boncolni és a 

Á k>i«hniz. ..öx . .boncolás eredményétől teszik függővé a to-
A bejelentés után nyomban megindult a | vábbi eljárást.

dony-nagyságu túraautót.
Akadtak már kiváncsiak, akik beszélgetésbe 
akartak elegyedni a soffőrrel, de az nem 
ért magyarul — nem is akar megérteni 
senkit, nem hajlandó társalogni, valóságos 
diplomáciai hallgatásba burkolódzva engedi 
el füle mellett a kíváncsiskodó kérdéseket.

A főkapitányság utlevélhivatalának folyo
sóján derült kí most az előkelő külsejű autó 
József-köruti gyakori megjelenésének titka. 
A szálloda egyik lakója, Haar Pál, a „rönt
genszemé ember" fejtette meg a titkot — 
igaz, hogy ezúttal könnyű munkája vojt, 
mert éppen őkörülötle „forog" a titok. A 
grafológusok nemzetközi világában híres- 
nevű „röntgenszemü ember" nziránt érdek
lődött, milyen formában kell útlevelét ki
terjesztenie Kőzépamerlkára. A kiterjesz
tésre azért van szüksége, mert az egyik 
exotikus ország diplomáciai ügyeinek egyik

intézője — a pompás luxusautó utasa —, 
akivel legutóbb Svájcban ismerkedett meg 
és akivel most Budapesten találkozott, fel
kereste Öt és szerződtelési ajánlatot tett 
számára.

A nagyrangu diplomata ajánlata ugy szól, 
hogy Haar Pál utazzon vele a hazájába, 
ahol a diplomáciai ügyeket intéző hivatal*  
bán kapna jól dotált állást. Munkaköre 
röviden:

grafológiai alapon adni tanácsokat 
olyan ügyekben, amelyek rendkívül 
kényes és bizalmas természetüknél 
fogva nem kezelhetők száz százalékig 

hivatalos formák között.
Ha az utlevélkérdés rendbejön és nyélbe
ütik a szerződést, a magyar „röntgenszemül 
ember" „magándiplomata" lesz az exotikus 
országban.

31 K

Nagyszabású akcióval 100-200 
orvost akarnak elhelyezni 
az iparfelügyelőségeken

Ujabb érdekes részletek 
a négynapos minisztertanács 

hatalmas programjáról
Közegészségügy szempontjából fontos, hogy orvos müköd- 

_ mon(jják az akC|ó vezetőj 

ják majd a lehetőséget, hogy más mó
don biztosítsák a költségek előterem

tését
és akkor rövidesen megkezdhetik munkáju
kat az iparfelügyelő-orvosok.

jön az iparfelügyelök mellett
A kormány egyre erőteljesebb szociál

politikai működésén felbuzdulva, most 
nagyszabású akciót indítottak az orvosok. 
Az akció célja.

orvosokat állítani az iparfelügyeleti 
hatóság mellé,

amely a népegészségügy egyik igen fontos 
szerve.

Az iparfelügyeleti hatóság igen fontos és 
nagyszabású munkát végez, amelynek ará
nyai a most közzétett jelentésből is kide
rülnek. Az iparfelügyelők legutóbbi műkö
dési évéről szóló jelentés szerint

a tizenhárom iparfelügyelői kerületben 
21.353 ipartelep tartozott az ellenőrzés 

alá
és ezeken a telepeken 354.237 munkás dol
gozott. Az iparfelügyelők az év során a 
nyilvántartott telepeknek közel hetvenöt 
százalékát vizsgálták meg és a vizsgálat 
során jelentékeny szabálytalanságokat álla
pítottak meg.

Tizcnhatexer megvizsgált ipartelep kö
zül több mint nyolcezret kifogásoltak,

egyrészüknél Iparrendészeti szabálytalanság 
volt, másrészüknél szabálytalanul vonták le 
a betegscgélyezési járulékokat, hiányok 
mutatkoztak a munkásbejelentéseknél és 
szabálytalanságokat tapasztaltak a befizeté
sek körül.

Balesetvédelmi szabálytalanságot talál
tak 12.587 esetben. Ipar-egészségügyl 

szabálytalanságot 5755 esetben.

Általában a legtöbb szabálytalanság az élel
mezési és élvezeti cikkek gyártásával fog
lalkozó üzemekben fodult elő. A budapesti 
kerületi iparfelügyelö huszonhét esetben 
kérte a kihágásl eljárás megindítását fiatal
korúak törvénytelen éjszakot foglalkozta
tása, vasárnapi dolgoztatás, a törvényes 
munkaközi szünetek benemtartása, szabály
talan bérlevonások és a minimális munka- 
bérrcndclet végrehajtásánál tapasztalt sza
bálytalanságok miatt.

Ezek a számok bizonyítják, hogy milyen 
rendkívül nai”- fontossága van szociálpoli
tikai szempontból az iparfelügyelők műkö
désének és erre való hivatkozással hirdetik 
az orvosok, hogy

az Iparfelügyclflségck működésébe orvo- 
sokat kell bekapcsolni,

akik Állandó .zolgálaltal mindig tendelke- 
zéséro állnak az Iperfe ügyelőknek. Azt 
mondják ai akciók irányitól, a ko,e*í“’ 
sígiigy szempontjából fontos, hogy o™* ’ 
működjön az Iparlelilgyclök mellell, meri 
az orvosi szakértelem garanciát nynitana 
arra, hogy az Ipnrfeliigyclők a lövőben

ae eddiginél Is fokozottabb mértékben 
foglalkozhatnának az Ipartelepek kér
désével közegészségügyi vonatkozásban.

Az általános közérdeken kívül még egy 
igen fontos szempont irányit|a az akciót. 
A számítások szerint ugyan s mintegy 
100—200 orvos kaphatna megbízása Buda
pesten és vidéken az iparfelügyelői kerüle
tekben való működésre és

ha csak minimális honoráriumul kap
nának, mégis jövedelemhez jutna 

100—200 orvos

és ez ax orvosok mai nehéz viszonyai kő- 
aött különösen - ««<”' orvosgeneráció
szempontjából miplf/elenlósépü volna.

Szó volt arról, hogy esetleg mór ebberin 
költségvetési évben beállítsák 
ügyelők melleti mllködö orvosok költségét, 
a ble szerint azonban 
ma mrir lehtlttlen. Az akció Irányitól azon- 
Jjan bíznak abban, hogy

a közegészségügyi hatóságok m< (talál-

■C

»>•Diplomáciai titkok 
a röntgenszemü 

ember körül

it

A Józse/-köruti Wien-szálló eőltt napok 
óta órákon át álldogál egy exotikus rend
számú, pazar luxusautó. Egyenruhás soffőr 
vezeti a kocsit, amelyen egy barna arcú, 
déli típusú, feltűnően elegáns, öszeshajú úr 
szokott érkezni. Egyenesen hesiet a szálló
ba, a kapu előtt pedig mindig

csoportokba verődve nézegetik a Járó
kelők a polgári szálloda előtt álló fény
űzően előkelő, remekbe készült, moz-

A belpolitikai szezon voltaképpen >i ma 
kezdődő héttel indul meg: augusztus 10-én, 
szerdán, kezdődik a nagy nyári miniszter
tanács, amely négy napig fog tartani.

Az Imrédy-korniánynak talán még egyet
len olyan fontos együttes értekezlete 
sem volt, mint ez a minisztertanács.

A politikai évad megindulásának első jelei 
már szombaton mutatkoztak! Imrédy Béla 
miniszterelnök audiencián jelent meg a 
kormányzónál, akinek jelentést tett az idő
szerű politikai kérdésekről; délután pedig 
gróf Bethlen Istvánt fogadta a miniszter
elnök. Imrédy Béla és gróf Bethlen István 
tanácskozása több mint két óra hosszat 
tartott, de

fontosságára jellemző az Is, hogy Beth
len, minden valószínűség szerint, fő
ként a miniszterelnökkel folytatandó 

tárgyalás mlat jött Budapestre.

Gróf Bethlen István ugyanis nemrég Lon
donban volt, ahonnan nem tért vissza Bu
dapestre, hanem egyenesen lükére utazott. 
Tiz napot töltött a birtokán, majd szomba
ton Budapestre érkezett és

vasárnap délelőtt már ismét vissza

utazott Inkcpusztára.
A Hétfői Napló legutóbb már részletesen 

beszámolt azokról a fontos tervekről, ame
lyeket a minisztériumok nyáron kidolgoz
tak és amelyeket n négynapos miniszter-*  
tanács tárgyal le. Tulnyomórészben azok
nak a terveknek megvalósításáról van szó, 
amelyeket 
szédében 
négynapos 
bán még 
probléma.

az összeférhetetlenségi törvényjavaslat, 
amelyet az ellenzék is már hosszú idő óta 
sürget. Ez a Javaslat — értesülésünk sze
rint —, nemcsak a képviselők és felsőházi 
tagok, hanem a miniszterek és politikai ál
lamtitkárok öszeférhetetlenségét is szabá
lyozza, sőt ugy hírlik, hogy Intézkedéseket 
f/>g tartalmazni arravonatkozólag, hogy le
mondott miniszterek milyen módon helyez
kedhetnek el a nyugdíjazásuk után a gaz
dasági életben.

A négynapos minisztertanács több igen 
fontos rendelkezést fog tárgyalni

a honvédelem további kiépítésére 
vonatkozóan is. Sor kerül továbbá a család
védelem és az egyke ellenes küzdelem ér
dekében megvalósítandó reformok meg
vitatására.

Ugyanez a minisztertanács fogja meg
állapítani végleges formáját az újságírók, 
színészek és a film körében foglalkoztatott 
értelmiség kamaráira vonatkozó rendeletet, 
amely voltaképpen nem más, mint a társa
dalmi egyensúly hatályosabb biztosításáról 
szóló törvény, az úgynevezett „zsidótör
vény" végrehajtási utasításának befejező 
szakasza. A sajtóval kapcsolatbn músirányu 
megbeszélés is lesz a szerdán kezdődő mi
nisztertanácson:

a kormánynak az a terve, hogy rövid 
időn belül megalkotja az egységes 

sajtójogi kódexet,
amelynek irányelveit már ez n miniszter
tanács meg fogja határozni. Politikai kö
rökben arról is beszélnek, hogy előkészítő 
tárgyalásokat fognak folytatni ezúttal a 
miniszterek már az uj szövetkezeti tör
vényre vonatkozólag is.

Elterjedt politikai körökben annak a 
híre, hogy még egy fontos törvényjavaslat 
szerepel a kormány programján. Ez.

a rehabilitációs törvény,
amely azonban — értesülésünk szerint — 
most még nem kerül minisztertanács elé.

———g

Imrédy már nagy debreceni be- 
általánosságban ismertetett. Á 
minisztertanács elé kerül azon- 
néhány rendkívüli fontosságú 

Ezek közül egyik legjelentősebb

Egymillió dollárértékei 
kábítószert ta'áltak 
egy csempészbanda 
tagjainál

New York, augusztus 7.
A káhitószercsempészetet üldöző rendőrség 

Phlladelphiáhnn letartóztatott egy Wcber 
Vilmos nevű embert, akiről megállapították, 
hogy

főnöke egy nagyobb káhitószercsempé- 
sző bandának,

amely kábítószerekkel árasztotta el New 
York, New Jersey é» Pennsylvánln óllnnio- 
knt. A nyomozás további során a bandának 
még három tflgjól tartóztatták le.

A csempészeknél

egymillió dollár értékű kábítószert

talállak.
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Vasárnap erőszakkal 
bezárták az utolsó 
moszkvai templomotKettős 

fagylaltmérgezés
A Rókus kórház Igazgatósága vasárnnp 

Jelentette a főkapitányságnak, hogy súlyos 
betegen, mérgezés tünetei között n kór
házba került Villányi Nándor tisztviselő és 
h felesége. Kispestről, a Fő tér 8. számú 
házban lévő lakásukról hozták a kórházba 
h házaspárt.

Villányi Nándor és felesége szombaton 
rosszul lelt a lakásukon. Orvosi hívlak hoz
zájuk, aki

fagyhiltinérgezés tüneteit koMtatúlta 
rajtuk,

mire azonnal értesítette a kispesti mentőket, 
akik aztán n Rókus kórházba vitték a be
tegeket.

Villányi éa Vlllónylné állapota nagyon 
Milyen,

egyik sínes olyan állapotban, hogy elmond
hatta volna, hol vették a fagylaltot, ami az
után a súlyos betegséget okozta. A rendőr
ség megvárja, amig Villányiék állapota 
jobbra fordul, akkor azonnal kihallgatják 
őket és megindul uz eljárás u mérgezést 
okozó fagylalt ügyében.

— OLASZORSZÁGBA, SVÁJCBA ÉS ANG
LIÁBA UTAZIK A BOLGÁR KIRÁLY. Boris 
bolgár király vasárnap délután olaszországi 
Htjára indult. Először San Rossoréba megy, 
nz olasz királyi ház. nyári tartózkodási 
helyére; csalódja már néhány héttel ezelőtt 
ide utazott. Innen Svájcba utazik Boris 
király, majd néhány európai fővárosban — 
így valószínűleg Londonban is — látogatást 
tesz. A bolgár király egész útját szigorúan 
rangrejtve, minden hivatalos jelleg mellő
zésével teszi meg.

— Az Ir-tengercn elsüllyedt egy halász
hajó: 7 halott. Az Ir-tengeren vasárnap 
súlyos hajósz.ercncséllenség történt, amely
nek hét halálos áldozata van. Ilolyhead és 
Klngslon között, Dublin közelében, a nagy 
ködben összeütközött egy személyhajó egy 
habiszhajóval. A halászhajó négy perc alatt 
elsüllyedt és tiz utasa közül hét a hullám
sírban lelte halálát.

— Remélik, hogy békésen elintéződik az 
USA és Mexikó olajviszálya. A mexikói 
képviselőház ratifikálta a volt mexikói olaj
telepek kisajátításáról szóló rcndcieleket, 
amelyeket C.ardenas elnök adott ki. A kép
viselőház mindenben magáévá telte Carde- 
nas elnök intézkedéseit, annak a reményé
nek adott azonban kifejezést, hogy a kisa- 
jálitásokból kifolyólag előállott viszályt a:
I.gyesült  Államok és Mexikó közüli sikerül 
barátságos időn elintézni és a kél ország 
közölt a baráti kapcsolatok nem fognak 
leromlani.

Tűzvész
két veszprémi faluban

Hatalmas tűz pusziitól! vasárnap Veszprém 
megve kél községében. Vasárnap délután 
Patrag vcszpréininegyei községben kigyulladt 
Slunks: Lajos gazdálkodó háza. A községi 
tűzoltók

n hőség minit kiszáradt kutakból nem tud
tak elég mennyiségű vitel hordani és igy 
a gazdasági épületek és még nyolc gazdál
kodó háza kigyulladt és a gazdasági épüle

tekkel együtt porráégclt.
A Veszprém megyei Szcntgál községben öl ház 

és gazdasági épület esett ugyancsak vasárnap 
áldozatul a tűznek. A kór Patrag községben 
huszonötezer. Szcntgál községben húszezer 
pengő.

— Orvosi hír Dr. Cdfíck István fogorvos 
Szent István keiut ti szabadságáról visszaér 
kezelt és rendelését megkezdte.

— Betörők kifosztották Pillér Zoltán alez
redes lakását. Vasárnapra virradó éjszaka be
törők járlak Pillér Zoltán alezredes Baross 
utca 3(1. szánni házban lévő lakását, Felfeszi- 
lelték a székiényeket. fiókokat, felforgatták az 
egész lakást, nagymennyiségű ruhaneműt és 
egyeli értéktárgyakat zsákmányoltak. Az alez
redes családjával nyaralni van s igy a kór ősz 
szegét megállapítani nem lehetett.

— A Fényes-cirkuszban vasárnap délután 
félhét órakor a cirkusz életében szokatlan 
esemény játszódott le. A rádió riporterei 
jelenlek meg a cirkusz porondján. Imgv Aőz- 
vetitsék a nagyszerű kubai llimac remi Ősere- 
detü, /orrán lüktető és csudálatosán szép zene- 
számait A rádiónak ez a kapcsolása, tun elv 
egyúttal a Riniac-müsnr magas zenei nii>ó/d/ is 
jelenti, óriási tömegeknek tett szolgálatot ak
kor. amikor cgv kellemes félórát szerzett hull 
galóinak.

•RtKLAM ■-PROPAGANDA’ 
IRODÁJA

ZSITVAY LEÓ UCCA 16. 
(Berlini lé, melleit | 

Telefon (váliuz.allunj: 119-471.

teherkocsijai vitték el i
Moszkva, augusztus 7.

A szovjet újabb vallásellenes rohama 
most már elérte az utolsó, még meglevő 
moszkvai templomot is. Ez a templom a né
met Péter /’dLtcmplom. Amikor két évvel 
ezelőtt Siriek lelkészt, aki az utolsó evan
gélikus lelkész volt Moszkvában, letartóz
tatták, a lelkész nélkül maradt hívek nem 
hagyták cserben templomukat, hanem min
den vasárnap összegyűllek abban és csende
sen imádkoztak.'

Vasárnap délelőtt a templomba igyekvő 
hívek a templomot zárva tulálták. A 
templom előtt a GPU tehergépkocsijai 
állottak s azokra éppen felrakták a

— Falbontásos betörés Újpesten. Vak
merő betörési kísérletet köveitek el a szom
batról vasárnapra virradó éjjel Újpesten. 
Az Árpád-uli Manovill Miksa bőráruház 
pincéjében szombaton este több fiatalember 
rejtőzött el. Az éjszaka folyamán kibontot
ták a pince falát, majd a beton választó
falat kezdték el bontani. A ház lakói figyel
mesek lettek a különös zajra és lesiettek a 
pincébe. A fiatalemberek félbehagyták 
munkájukat és a pinceablakon keresztül az 
utcára meneküllek. A ház lakói üldözőbe 
vették a fiatalembereket, de elfogni nem 
sikerült őket. Megindult a nyomozás a 
fiatalemberek előkeritésére.

— Egy amerikai házaspár könyvtár- 
tanulmányutja Magyarországon. Metz Kari 
Iloward és felesége, Jcan Brcon Metz, a 
washingtoni Librury of Congress — nagy
ságra a világ második könytúra — tisztvise
lői, könyvtárakat tanulmányoznak Magyar
országon. Megtekintették Keszthelyen a Fes- 
telics-fé\e. könyvtárat is, ahol dr. Klcmpa 
Károly premontrei kanonok, a herceg levél
tárosa kalauzolta őket. Az amerikaiak 
Keszthelyről Budapestre mennek. Megbíza
tásuk alapján répf és uj magyar jogi köny
veket fognak beszerezni a washingtoni 
könyvtár szórná:a.

Zivatarok, csökken a meleg
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap:
Európa délnyugati részeit hűvösebb óceáni levegő boritolla el és lassanként 

Középeurópába is beszivárog.
Hazánkban a tegnap reggeltől számított 24 óra folyamán sok helyen volt zivatar. 

Ar. esőmennyiség eloszlása kis távolságokon belül is szeszélyes volt. Kivételes arányú 
lelhőszakadásról 'áró zivatar volt Zalaegerszegen 105 mm. csövei. Az Alföld egyes 
vidékei nem kaptak esői. Vasárnap délelőtt a felmelegedés általában ismét erősen érvé
nyesült. a Mecsek- é.s Málra-hegység vidékéről azonban záporcsőt és némi lehűlést 
jelentetlek.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen 26, Bolgáron 25, Siófokon 
20. Füreden 27 és Kenésén 24 fok volt. A Dunaviz hőmérséklete 21 fok volt. Európá
ban ma reggel u lengerszinlre átszámított légnyomás legmagasabb értéke 767 mm. 
Norvégia deli részén legalacsonyabb érlékc756 mm. Izland szigetén. Budapesten a hő
mérséklet 28 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 760 mm., alig változik.

Várható időjárás ti következő 24 órára:
Több felhő. Sok helyen zivatar. A meleg hétfőn csökken.

Gyilkos hőhullám 
és pusztító ár 
Amerikában

Neio-Ynrkból jelentik: New-York állam
ban szombaton tetőfokát érte cl a hő
hullám.

Kél ember napszurásl kapott és meg
halt.

A város közelében levő tengerparti fürdő 
helvck éjjel-nappal zsúfoltak

A Tennessce-államban levő Sevicrsville vá
rosában lelhőszakudásszcrü esőzések súlyos 
károkat okoztak.

Az ór több gépkocsit elragadott és több 
ház. vtz alá került.

Az eddigi jelentések szerint nyolc ember 
u vi/.bcíuil.

— A balatoni halak pikkelyfénye német 
és francia hadirepülőgépeken. Lukács Ká
roly dr. a keszthelyi nyári egyetemen a 
balatoni halinarról tartott francianyelvü 
előadást. Részletesebben foglalkozott a 
balatoni halliszt készítésével és ennek a 
"nzdakörökben előnyösen ismert, sőt kül
földön is keresel! crőtakarmánynak sajá- 
(osságait ismertette. A Balaton halászatá
nak második halipnri ága a pikkelytermelés 
és pikkely-fény (haleziislkészitésl. lladi-\ 
repülőgépek festésére is alkalmazzák Német
ét Franciaországban. A gardnhnlból újabb 
időben balatoni hering néven forgalomba 
hozott mnrinádol is készítenek Siófokon. 
I tália Pie/rzykomskl László miniszteri tit
kár, egyetemi tanár tartott előadást „Magyar
ország kiviteli politikája 19117-ben" címmel. 
Az egyelem külföldi hallgatói a Csongor 
nevű hajón jólsikerüli éjjeli halászaton 
vettek részt.

— A fürdés áldoznia. Nagy Ferenc rákospa
lotai szoluilcslő felesége be jelentette n főkapi
tányságon. hogv inával együtt kirándult a Pa- 
kolszigctre fürödni Ar ura fürdés közben el
merült a Dunában. Holtteste még nem került 
elő. — Futó Ferenc 24 éves budapesti magán
tisztviselő vasárnap Szászhnlumbatlánál a du- 
nnfiircdi csárda közelében csónakjából többször 
fejest ugrott a Dunába. Ar utolsó alkalommal 
elmerült és nyomtalanul eltűnt.

— A csehszlovák fürdők vendégel háborít 
hinni élvezhetik a nyaralás csendjét és nyugal
mát -- nmmlia A Betler. a cseh kercsk’ mi- 
nts/h'rium budapesti kiküldöttje. Naponta szám
talan levelet kapunk csehszlovák fürdőkben 
nyaraló magyaroktól, akik megírják, hogy évek 
ula nem nyaraltak oly kellemesen, mint ez'dén 
a rálrúlinn. Knrlshnd M’gv Maricnbadban, ahol 
ti remi és nyugalom teljes.

— Művész síremlék Eichbaunuiál, V, Rudolf 
tér 3. (Margithid).

i templom berendezését
templom berendezési tárgyait.

A templom bezárása minden törvényes alap 
nélkül történt, annál is inkább, mert az 
evangélikus egyházközség teljes egészében 
megfizette az egyházközségre a templom 
után kirótt adót.

Néhány nappal ezelőtt a szovjelhatóságok 
bezárták az utolsó moszkvai lengyel 

templomot Is
és az erőszakos hatósági intézkedések áldó-, 
zatai lettek a moszkvai görög templomok is. 
Hasonlóképpen bezárták az egyik nagyobb 
görögkeleti templomot is: a Doregomilowe- 
utcában lévő Krisztus mennybemeneteléről 
elnevezett székesegyházat.

— A Nemzetközi Asszonyhét köszöneté a 
Hétfői N'apló-nak: igen tisztelt Szerkesz
tőség! A Nemzetközi Asszonyhét szervező
bizottsága nevében hálásan köszönjük a 
budapesti eseményeinkkel és sajtókonferen
ciánkkal kapcsolatban tanúsított állandó, 
megértő érdeklődésüket. Most, hogy szerve
zetünk budapesti állandó központját fel
avattuk, reméljük, hogy ezentúl is segítsé
günkre lesz abban, hogy a magyar asszonyo
kat ii külföld assznvaival meleg, szívélyes 
összeköttetésbe hozzuk. Még egyszer kér
jük, szíveskedjék köszönetiinket a munka
társaknak is tolmácsolni. A Nemzetközi 
Asszony hét rendezősége.

— Megkezdődnek a délfranciaországi had
gyakorlatok. Délfranciaországban hétfőn dél
előtt kezdődnek meg az idei nagy hadgyakorla
tok, amelyek a hét végéig tartanak. Az alpesi 
hadgyakorlatok Touchon tábornok, Lyon ka
tonai kormányzójának parancsnoksága alatt 
folynak le és a gyakorlatokon részlvesz a 14. 
alpesi katonai körzet minden helyőrsége, Lyon
tól egészen a savoyai hegyekig, Dauphinée-t 
beleértve. A hadgyakorlatok legnagyobb része- 
Grcnoble környékén fog lefolyni.

— Betörők a házmesterlakásban. A Vilmos 
császár-ut 15/17. számú házban Weisz Károlyné 
házfelügyelőnö lakásán betörők jártak. 1400 
pengő értékű holmit vittek cl. A rendőrség ke
resi a betörőket.

KERESZTREJTVÉNYÜNK ANAYAGTOR- 
LÓDÁS MIATT KIMARADT. A JÖVÖHETI 
SZÁMBAN KÖZÖLJÜK.

— Tolvajt fogtak Bud János fiának, dr. 
Búd György főorvosnak szobájában. Rich- 
ter Géza asztalos vasárnap egy beteget kí
sért a Szent Margit-kórházba. Mig az altiszt 
a beteggel a rendelőbe ment, Richter belo
pódzott az egyik orvosi szobába. Bud János 
volt miniszter fia, dr. Bud György, a kór
ház főorvosa lakik ebben a szobába. Rich
ter műszereket akart lopni, de észrevették, 
elfogták és rendőrnek adták át, aki a fő
kapitányságra kísérte. Megindult ellene az 
eljárás.

Rejtélyes halott 
a vasúti töltésen

Rákospalota és Dunakeszi között, a vasúti 
töltés mentén, vasárnap hajnalban a MÁV 
pályamunkásai'

élettelenül fekvő, véres, összeroncsolt 
arcú férfire bukkantak.

Nyomban értesítették a mentőket, az isme
retlen férfin azonban már nem lehetett 
segíteni; mire orvosi segítség érkezett, a 
töltés mellett fekvő ismeretlen ember

meghalt.
Rendőri bizottság ki is szállt a helyszínre, 
mely a halott kilétét nem tudta megállapí
tani.

A hajnali órákban, mielőtt még a pálya
munkások rátalállak az akkor még eszmé
letlenül fekvő, súlyosan sérült emberre,

valaki ellopta a kabátját.
Nadrágzsebében pedig semmiféle Írást nem 
találtak, amelyből személyazonosságára 
következtetni lehetett volna.

A nyomozás most tovább folyik, annak 
megállapítására, hogyan került a sínek közé 
a titokzatos halott, akinek csak egyetlen 
ismertető jele van: a balkarjába A. L. mo
nogram van tetoválva. Az a feltevés, hogy 
vagy öngyilkossági szándékból a vonat elé 
feküdt, vagy pedig kiesett a vonatból.

— JAPÁN IFJÚSÁGI KÜLDÖTTSÉG A 
PÁPÁNÁL. A pápa szombaton fogadta a 
japán ifjúság küldöttségét, amely Rómából 
érkezett Castel Gandolfóba. A küldöttség 
vezetője felajánlott a pápának egy művészi 
szobrot, amely Dala királyt ábrázolja, aki 
annakidején nagykövetet küldött V. Pál 
pápához. A pápa beszédet intézett a kül
döttséghez, kijelentve, hogy őszinte barátja 
Japánnak. Kifejezte azt az óhajtását, hogy 
a japán fiatalság és az egész japán nép bol
doguljon és virágozzék.

— A debreceni nyári egyelem olasz és 
német hallgatóinak koszorúi a hősi emléken. 
A debreceni nyári egyetem olasz és német 
hallgatói megkoszorúzták a debreceni hősök 
cmlékszobrát. Az olasz csoport nevében 
Achile Tirindelli ezredes, a német hallgatók 
nevében pedig G. Heinrich Gelber helye
zett el koszorút.

Pénzhamisitók
Baranyában

Vakmerő pénzhamisítók működnek hetek 
óta Baranya vármegyében. A hamisított 
pénzdarabokkal főleg Pécs közvetlen köze
lében lévő községeket árasztották el húsz- és 
ölvenfilléres pénzdarabok másolatával.

Vasárnap újabb bejelentés érkezett a pécsi 
ügyészséghez húrom községből, Bakócáról, 
Jánosiból és Godisából, hogy

a pénzhamisító szövetkezet a mai na
pon már egy- és ölpengős pénzutánza

tokat is elhelyezett.

Kiderült, hogy a hamisítványok főleg ólom
ból készültek, amit egy ismeretlen fémmel 
kevernek. Az ügyészségen megindult az el
járás a pénzhamisitók elfogására.

— Gázoló autók és motorkerékpárok. Vasár
nap virradó éjszaka és vasárnap délelőtt több 
súlyos gázolás történt: A Kdro/g-körulon egy 
kéktaxi, amelyet Schiffer Károly sofför veze
tett, elütötte Mezei Miklós géplakatostanoncot. 
A kerepesi országúton Szabó Lajos autószerelő 
motorkerékpárjával Bajusz József nyomdász
segédet gázolta cl. A tárnoki országúton isme
retlen autó elütötte Antalovils István féllábu 
koldust. A sérülteket kórházba szállították. 
A gázolások ügyében megindult a vizsgálat.

— Az ittas sofőr árokba vezette az autót. 
Az alsónémcli halárban vasárnapra virradó 
éjszaka Vécsei Ferenc gépkocsivezető autóját 
az árokba vezette. A kocsi felborult, Vécsci 
magas Ívben repült ki a kocsiból, összetört ta
gokkal terült el az úttesten. Súlyos belső sérit- 
szállították az Uzsoki-utcai kórházba. Megál
lapították, hogy Vécseí ittasan ült a volán 
mellett.

— Rejtélyes halál. Szombaton éjjel a Ma
gyar Pamutipar újpesti gyártelepén eszmélet
len állapotban találtak egy munkást. Kihívták 
a mentőket, mire azonban a mentők kiérkez
tek a helyszínre, nz eszméletlen férfi meghalt. 
A ruhájában talált igazolványok szerint Ilonái 
Ferenc 24 éves munkás. Megindult a nyomozás 
halála okának kiderítésére.

— N'apnnk^i-I mindössze 40 fillér*  a villa
mos tűzhelyen való fűzés siilés áramköltsége 
egy négytagú családnál Ha a háztartásban 
villamos hűtőszekrény is van, e kit ideális 
villanykészíilck együttesen csupán 52 flllérnyi 
áramot fogyaszt naponta. Hogy a villanytűz
hely és hűtőszekrény a kánikulában mit je
lent, azt ti boldogságtól sugárzó arccal ta
pasztalják azok n háziasszonyok, akik az 
Elektromos Művek Honvéd «ucca 22 sz. alatti 
lőzőiskolájának ingyenes gyakorlati előadásain 
részlvcsznek. Előadások: hétfőn, csütörtökön 
és pénteken délelőtt fél 10 órakor,

— A Hansa-autók tlOO-as tvpusa árát n gyúr 
leszállította, mint velünk kűzlik, 40.'5 pengőre. 
Az uj 2000-cs gyönyörű luxuskocsik viszont 
már befutottak és megtekinthetők uz „Ag- 
recmenl" Ipari és Kereskedelmi i: n Hansa- 
autók vezérképviselete ideiglenes helyis.- gében: 
Andrússy-ul ’20.



Elé? volt a KK-ból
Vita folyik életre-halálra, pontosabban 

á KK életéről és haláláról. Két pártra sza
kadt a sporttábor, az egyik a hirdetések 
millimétersorainak meg a százalékos ré
szesedésnek érveivel harcol a KK mellett, 
a másik, a szerényebb csoport az angol és 
a régi magyar sportszellem emlékeinek 
parancsára tiltakozik a további KK-mér- 
kőzések ellen.

Kinek van igaza?
Kétségtelenül nem azoknak, akik a 

'sportkozmetika minden trükkjét elősze
dik, hogy kendőzhessék a KK-mérközé- 
sek arculatán a profitért folytatott ádáz 
harcok redőit. Aki szereti a mulatságos 
ellentéteket, az keresve sem találhatna 
kedvderitöbb élőképet, mint amit az öreg 
futballrókák fehérruhás és liliomos sereg© 
Jejt a kettőskönyv és a pénztár fülke kö
rül, ha felteszik ezt a kényes kérdést ne
kik: mi a fontos, a sport-e vagy a pénzt...

A KK-mérkőzések régen túlnőttek a 
sportont Ma már olt tartunk, hogy egy- 
egy ilyen „sportesemény**  komoly gondot 
okoz a rendőri hatóságoknak, de koránt
sem azért, mintha a sport szeretetcben 
összeolvadt csapat és közönség áhitatos 
zsolozsmák zengésével zavarná a csend
rendelet szabályait. Nem a sport, a bajtár- 
siasság, a lovagiasság szeretetteljes túlzá
saitól kell megvédeni a nézőket és játéko
sokat, hanem a sörösüvegek zápora, a 
nyál szekréciós mirigyeinek túltermelése, 
a lábak galvanikus rángatódzása és rúgá
sai, meg a pofonok, ökölcsapások dühödt 
lendülete ellen. Hovatovább az a helyzet, 
hogy a KK jelvénye egy szöges buzogány 
lesz, amelynek nyelébe bevésték ugyan a 
lovagiasság jelszavát, de viszont, ha arra 
kerül a sor, sohasem a nyelével kóljnt- 
ják főbe az úgynevezett sportemberek 
tapssal, virágcsokorral, kézfogással foga
dott nemes ellenfeleiket, hanem a buzo
gány boldogabb és bunkósabb végével.

Szerény véleményünk szerint elég volt 
ebből az átlátszó és kiábrándító köntör
falazásból. Nagyon megközelítjük az ignt- 
ságot, ha megállapítjuk: sokkal többet 
árt egy durva, botránygözös mérkőzés a 
sport jóhirének. mint amennyit használ 
az a problematikus érték, hogy megnyer
nek-e egy meccset vagy akár magát a 
'kupát is.

Sajnos, nem várhatjuk a viszonyok 
jobbrafordulását, mert a KK mérkőzései 
mind a játékosok, mind az egyesületek 
szempontjából hallatlan anyagi érdekek
kel fűződnek össze. Vannak mérkőzések, 
amelyeken 6—800 pengőt kereshet vagy 
veszthet a játékos és lizczrekel az egyesü
let. Amikor ilyen nagy a tét, csodn-e, ha 
a zsebláztól lázbajön az egész aréna és 
botrányba fül a mérkőzés?

Elég volt ezekből a hercehurcákból s 
■még idejében kell visszavonulni tőlük, 
mert ahogy ez a meseszép .,sport" fejlő
dik, rövidesen eljön az idő, amikor sö- 
rösüvegek helyett revolvergolyók röpköd
nek a játékos felé s a deli daliák lövész- 
árokharcban döntik el, hogy ki tud job
ban „sportolni‘,.'~—^^^~

MTK-isták előnyben
a — Fradinál

\ bajnokságot nyert zöldfeherek a aporttár- 
sadalom nem csekély meglepetésére Rauch- 
mául trénert felcserélték Hlavayval. Ennek a 
cserének az a pikantériája, hogy Hlavayl 
szerte nz országban, de még külföldön la ugy 
ismerték, mint tagját a legendás kékfehér 
aranycsapatnak. Ezek szerint tehál a Fradi ősi 
riválisától szerződtetett trénert.

Erre most ^dupláztak a zöldfehérck, mert 
az amatőr futballszakosztály tréneréül leszer
ződtették Deményt, aki a maga korában szín
ién exponált és neves tagja volt az MTK-nak. 
Ez a kettős pikantéria alighanem ujabb baj 
nokságokat jelent a kitűnő ferencvárosi gár 
dának.

Bővül a rendőrség dolga: 
Kupfiértlétszanak akézllabdások

Érdekes tervvel foglalkoznak a lengyel kézi- 
labdások. Észak- éa Keleleurrtpni Kupa alapí
tásán dolgoznak, amely kél évig tartó körmér
kőzésre szólítaná az alapítókul. Terveik sze
rint a lengyeleken kívül a magvar, a svéd, a 
dán és a román kéxjlabda válogatott venne 
részt a küzdelemben.

Bármily szép is ■ terv, sajnos, nem tarthat
juk kivihetőnek. Az utóbbi Időben ugyanis any- 
nvira kiéleződtek a viszonyok, a kulcslyük- 
riporlázs és a pletvkahirkönyvelés annyira el- 
durvította ■ sportot, hogy

■a Ilyen nemzetközi díj mérkőzések már In
kább rendőri, mint sporlescméiryek.

Többet Art n pontokra menő, vad harc, mint 
amennyi haszna lehet belőle a fiatal, magyar 
azövelségnck. Tehát — lemondatni

KORÁNYI A HUNGÁRIÁBAN 
játszik, ha nem szerződik 
külföldi egyesülethez

Az utóbbi napokban teljesen elcsendese
dett a híres Korányi-ügy, amit főként an
nak köszönhet a sport, hogy a kiváló válo
gatott játékosunk, barátainak tanácsára 
hallgatva, nem fellebbezte meg az Ítéletet, 
amely büntetéssel sújtotta. Korántsem zá
rult le azonban Korányi uj szerződésének 
ügye. Egyetlen dolog bizonyos, s ez az, hogy

Korányi többé nem futballozik a zöld
fehér színekben.

Különféle kombinációk terjedtek el, hogy a 
kitűnő játékos külföldre szerződik, de amint 
értesülünk róla, ezek a kombinációk egyo- 
lőre minden alapot nélkülöznek. Korányi

J— i —■

Feltámadnak a „ramblerek"
Szenzációs terv az örökmozgó futballcsapatra

Hungária elé. Ajánlatot telt, hogy
a tartaléksorban sínylődő futballistákból 

turacsapatot alakit
és azt kivétel nélkül a szezon minden vasár
napján vendégszereplésre viszi az ország min
den részébe. Állandóan játékban lennének te
hát, megkeresnék a prémiumukat, utaznának 
és — nem utolsó sorban —• propagálnák a fut
ballt. A nagy egyletek e kembináitja csemege 
lenne vidéken is. A terv tehát reális. Ennek 
tartják a szóbanforgó egyesületek is, mert

elvileg elfogadták az ajánlatot
s most már csak a részletek kidolgozása van 
hátra.

Ahogv mi Andriska Lajos lankadatlan erejét 
ismerjük, aat hisszük, hogy a HUF-kombinált 
rövidesen utrakel.

Bizonylatén az amerikai atléták 
budapesti uendógszereplóse

A labdarúgás hőskorában rendkívül nagy
értékű missziót teljesítettek a legendás „ranib- 
lerek", egy csapatra való vidám futballisták, 
akik szabad idejükben az ország vidéki váro
saiban játszottak. A fejlődés folyamán ezt a 
kedves, bohém, da sportszerű társaságot is ki
irtotta a szervezés. Nvugodtabb alapokra, baj
noki küzdelmekre uszították a tevékeny labda
rugókat. Helyükbe ma már a pénzkereső túra
csapatok léptek s rendkívül zavarba jönne az 
az őszinte sportember, akit megkérdeznének, 
mj a fontosabb e turacsapatoknál: a sport-c, 
vagy a pénz?

Mindennek az adja meg most az időszerűsé
get, hogy komoly tárgyalások anyagát képezi 
a „ramblerek" rendszerének feltámasztása.

Andriska Lajos, az ismert kalocsai sport
szervező érdekes tervet terjesztett a három 
nagy egyesület: a Ferencváros, az Újpest és a

Már a kontinensen dolgoznak az amerikai 
atléták, akik hosszú vendégszereplésre útnak 
indultak az Újvilágból. A németek menedzse
lik Európában őket, a németek osztják széjjel 
a „truppokat", hogy minden nagyobb alétikni 
nemzet láthassa a sport e kitenyészleit jeleseit. 
Bár Magyarország atlétikája, az „egykéz” ko
rántsem kiváló tevékenysége következtében 
meglehetősen visszaesett s ma már nem szere
peibe az élvonalban, mégis az amerikaiakra 
kiváncsi lett volna.

A tervek szerint kétnapos versenyen láttuk 
volna vendégül azokut az amerikaiakat, akiket 
ide irányítanak a németek. Ugy hirlik, hogy az 
ide küldendő különítmény összeállítása tekin
tetében

■ legkomolyabb ellentétek 
merültek fel a magyar és német szövetség 
között.

Napórával mértek sprint-időket
Mozgalmas atlétikai vasárnap négy fronton

Nagy napja volt vasárnap az atlétikának. 
SziVite kora reggeltől késő estig folytak a 
versenyek különböző sporttelepeken, mint
egy mutatványul, hogy az atlétika komo
lyan készül a párisi férfi és a bécsi női 
Európábajnokságra. Legfrissebbek

a maratoni futók

voltak. Már reggel nyolc órakor mintegy 
harmincán indullak cl a népjigeti Nagykör
ben, hogy huszonötkilométeres próbaver
seny keretében döntsék el, ki a' legérdeme
sebb a párisi kiküldetésre, Nagy feltűnést 
kellett a Beszkárt-futók távolmaradása. 
Mint hirlik, a villamos-atléták szerint a 
huszonöt kilométeres táv nem méltó mara
toni próbaversenyre. Mint előrelátható volt, 
a tavaly feltűnt Mucii Postás győzött 1 óra 
28 p. 22.2 mp-cel. Másodikunk Kiss MBTSE 
érkezett bo 1 óra 31 p, 45,4 inp-cel, 3. Go- 
dány lelt.

Az MTK-pályán

az ötven éves jubileumát ünneplő kék-fehér 
egyesület rendezte fennállása óla első ki
zárólagos női versenyét. A közönség nem 
méltányolta az MTK törekvését a női atlé
tika fellendítése érdekében, meri a közel 
negyvenezer embert befogadó pályán alig 
Jézengett huszonkilenc néző. Ezek is csak 

még nem döntött afelől, hogy külföldre 
megy-e, vagy itthon marad. Az utóbbi eset
ben rendkívül érdekes meglepetéssel számol
hat a futball társadalma, mert a nagyszerű 
hátvéd környezetéből vett értesüléseink sze
rint, amennyiben egyesületet választ,

az csakis a Hungária lehet.
Alátámasztja ezt az értesülésünket az is, 
hogy a Hungáriának valóban szüksége van 
a kiváló hátvédre, s ha szerződtetik, akkor 
vitán felül válogatott védelme lesz. Szabó— 
Korányi—Biró: olyan triász ez, amely a 
legkomolyabb feladat elé állítja az NB ösz- 
szes tagjait.

A mieink kevcsleik a „nagyágyúkat", a vi
lághírű Heveket. Pedig a ini közönségünket 
csak a sztárok érdeklik. A németek viszont 
nem hajlandók többet adni. így azután a leg
komolyabb megfontolás tárgya, hogy

véglegesen lemondják az amerikaiak fogad
tatását.

Nem lényegtelen körülmény az sem, hogy 
augusztus 20-án és 21-én, amikor a versenyt 
rendezni akarták, olyan sportprogram van Bu
dapesten, mint még soha. Jóformán minden 
nyári sportágban attrakció készül s ezenfelül 
ekkor indul a futball őszi szezonja is, mun
kába áll az NB és az NBB 42 egyesülete.

Nem kell különös jóstehetség ahhoz, hogy 
helássuk, a kudarcokon nevelt közönség aligha 
keresné fel tömegesen az amerikai félszenzáció 
színhelyét. A deficit tehát bizonyos — s talán 
már ma az a lemondás is.

inkább szokásból jöttek ki, hogy megvi
tassák a legújabb fulballeseményeket, mint 
az atlétikai verseny kedvéért. 100 méteres 
síkfutás nz első szám, ezt Nagy Rózsi GÉB 
nyert© 13.3-mal. Most derül ki, hogy mind
össze csnk egy stopperóra van, igy nem 
csoda, hogv a vajszívű Boddnszky dr. a má
sodik Fehér Lola Phöbus idejét is 13.3 
mp-ben alapit ja meg. Hogv pedig senkinek 
se legyen panasza, az ujabb nyolc méterrel 
hátrább befutó I’úiffv idejét napóra után 
mérve 13.7 mp-ben állapítja meg a rende
zőség. A sulydobást Régei Olimpia nyerte 
10.83-mnl, 2. Barcsa Olympia 9.02-vel. 
Nagy érdeklődés előzte meg a mngnsugró- 
versenyt, ez természetesen Csák Ibolyának 
szólt, aki ismét csillogtatta ragyogó tudá
sát, a legnagyobb könnyedséggel ugrott — 
orvosi rendeletre 1 í>5 eni-t- Itt második 
Garlltei Olympia 135 cm. A diszkoszvelés 
volt n nap legszelJ), egyben legderüsebb 
száma. Ugyanis fükiniéié.si szempontból a 
diszkoszdobók a kapu mögött, n kluhháe 
felé dobtuk. Ez aztán a furcsábbnál fur
csább jeleneteket Idézte elő, mert n diszko
szok hol nckivágódlnk n kerítésnek, hol 
pedig a kerítés fölött egy-egy pblnkot ve
szélyestől ve, sti vitel lek el. Persze a térmé
rőknek sem volt ez a verseny nagy gyönyö

A célfulball „diadala"
Egy időben tele volt a labdarúgás a 

„célfutball" bohókás tanításaival s talán 
még a klasszikus kabaré korában sem 
tudtak annyi vidám percet a sporltársa- 
súgok köreibe varázsolni, mint a célfut- 
ball különféle mulatságos paragrafusai
val. Csakhamar megjött az ellenhatás s 
a hóbortos jelszavak a gúnyos kritikák 
hatására gyorsan visszavonultak abba a 
családi otthonba, ahonnan egy szeren
csétlen pillanatban tartalmas vizűjükkel 
elindultak.

Hosszú szünet után ismét felütötték a 
fejüket itt és ott és alig akadt olyan fut- 
ballgyözelem, amelyet bizonyos körök ne 
ugy tálaltak volna, hogy ime, ismét győ
zött a célfulball. Teljesen mellékes volt 
a számukra, hogy a skótok, a latinok, 
vagy a bécsiek értek el győzelmet, ezek 
mind közös számlán futottak s általában, 
aki győzött, az célfutballul győzött s aki 
vesztett, az az álkos észfutballnak kö
szönhette gyászos szereplését. A magyar 
sportközönség azonban korántsem olyan 
tájékozatlan, hogy a célfutball diadaláról 
szóló maszlagokat tudomásul vegye, vagy 
pláne elhigyje. Nyilván ez lehet az oka 
annak, hogy a célfutball tendenciózus 
forrása az utóbbi hetekben teljesen be
dugult. Egyetlen szót sem hallottunk 
arról, hogy az észfutballt játszó Ferenc
város hogyan verte ki a célfutballistákból 
álló Juventust, vagy hogy a skót futball 
nagyszerű európai harcosa, a Slavia, 
hogyan mért súlyos csapást előbb az 
olasz bajnokra, utóbb a KK nagy esélye
sére, a Genovára, l’edig ez a két olasz 
csapat is célfutballt játszik. Nem nagyon 
kommentálták az észfutballt játszó bécsiek 
sorozatos győzelmeit a Németbirodalom 
célfutballistái felett sem. Reméljük, hogy, 
ezek a sorozatos fricskák a célfulball apos
tolainak kedvet végleg elvették attól, 
hogy olyan üdén zöldelő tanokat hirdes
senek, amelyekre a zöld gyepen cáfol rá 
az eleven sport.

rűség, mert mérni csak a földön lehetet és 
nem egyszer kellett a szalagot a sürü, tüs
kés kerítésen áthúzni. A ver.'ányt a nagy 
irmában lévő Nadányi nyerte meg, 34 m 
27 cin-rel, 2. Kuliczyné 29 m 1 cm. A 
4x100-as stafétában Olympia lett az első
56.6 idővel. A 200 m-es síkfutás volt a 
hölgyverseny utolsó száma, ezt Fehér Lola 
29 mp-cel nyerte, 2. Barcsa Olympia 31.2 
másodperc.

A mozgalmas délelőtt harmadik verse
nyét a BEAC-pályán rendezték,

az MTK és a BEAC atlétái
vívlak itt ádáz csatát az első osztályba való 
jutásért. Ezt a jobban felkészült E-betüs 
gárdának sikerült megszerezni: 75:63 arány*  
bán fektette kétvállra kék-fehér ellenfelét. 
Az eredmények közül egyedül Proliászka 
1.58 mp-es 800-as eredménye emelkedik 
ki. Részletes eredmények: 100 m. 1. Ke
mény MTK U mp, 2. Jletényi BEAC 11.3 
mp. 800 in: 1. Prohászka MTK 1.58 perc,
2. Puskás BEAC 1.58.4 p. Magasugrás: 1. 
Csányi BEAC 170 cm, 2. Tamási M IK 165 
cm. Rúdugrás: 1. Szatmári B1JAC 3 m« 
Sulydobás: 1. Csáut/i BEAC 12.14 m. 110 
m-es gátfutás; 1. Pálffy MTK 16.3 mp, 2. 
Görög BEAC 16.6 mp. 5000 m: 1. Fisclier 
MTK 16.52 p. 400 m: 1. Puskás BEAC
51.7 mp, 2. Hetényi BEAC 52.1 mp. Gerely
vetés: 1. Szatmári BEAC 57,80 m. Távol: 
1. Kövér MTK 6. 53 m. 1500 m: 1. Izsőf 
MTK 4 p. 20.2 mp. Diszkoszvelés: 1. Bács
almási BEAC 42.50 ni, Svédstaféta 1. BEAC 
2 p. 03.8 mp.

Nagy Rózsi Bécs előtt
Szeptemberben Becsben rendezik meg a 

hölgyek alétikai Európabajnokságát. A ma
gyar leányok páratlan szorgalommal ké
szülnek a nagv erőpróbám s ebben az egye
sületek is elősegítik őket, mert hiszen az 
elmúlt négy év alatt összesen nem volt any- 
nyi verseny, mint az idén. Csák Ibolya 
kiviil Nagy Rózsi uz, akitől jó szereplést 
várhatunk Becsben. A GÉB tagját negyven 
hasonlókorú hölgy társaságában találtuk 
meg, amikor éppen u legkevésbé szeretett 
célgimnasztikát végezték. Újvári Antallal, 
szigorú trénerével beszéltünk először. Szó 
került Rózsiku legutóbbi 12.8 mp-es 100-as 
Idejéről.

— Ez még semmi — mondja Újvári ur 
— hiszen I i-S-al még prm lehet bekerülni 
az Eurápabajnoksdg százas döntőjébe. Azt 
hiszem rövideseit sor kerül a 13 mp-re,

Repülögynkorlatokat végeznek most a 
hölgyek, Nagy Rózsinak minden egyes 
mozdulatán látszik a kiváló forrna. Aztán 
egy gvenge száz mélorrg áll föl a társaság, 
amelynek idejét liloklmn mértök. C-odók 
csodájára finis és futás nélkül is 13 mp -et

í'
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futott Nagy Rózsi. Kérdéseinkre a követke
zeket mondotta:

*—' Végtelenül boldog vagyok hogg Bécsbe 
Inehetek. Előzetesen azonban az országot 
bajnokságon „Lolát" szeretném legyőzni. 
(Fehér Lola, a Phőbus kiváló versenyzője 
és Nagy Rózsi örökös konkurrense.) De ha 
már győzök, nemcsak százon, hanem két-

Hosszú évek után végre sikerült ■ magyar 
atlétika vezetőségének összehozni a zöld 
gyepre é.5 a vörös salakra a két nagy riválist, 
a MAC-ot és u BBTE t Az a 2000 főnyi kö
zönség, amelyik szombaton délután a Beszkárt- 
pályán volt, láthatta a két nagy riválisnak 
igazi baráti, sportszerű küzdelmét. Kínos fel
tűnést kelteit a verseny utolsó előtti számánál 
h futballmérkőzésekről jólismert felelőtlen 
elemek tüntetése Az 1500 méteres síkfutásnál 
Szabó Miklós klubtársát, Rátonyit akarta győ
zelemhez juttatni. Finnországban is ismert 
dolog, hogy klubtársuk vezetnek egymásnak, 
Illetve, ha szükséges, „fogják" az ellenfelei 
Ez történt szombaton délután is.

Lehetséges, hogy Szabó Miklós ebbéli tő 
rekvésében véletlenül meglökte Harsányit, de 
nem hisszük, hogy a magyar atlétika közönsé-

Kaposvárott tartották meg a vidéki atlétikai 
bajnokság második napját. Az eredmények kö
zül Rcmec 47.40 m. eredménye emelkedik ki, 
ezzel jogosan pályázhat a Párisba utazó 
Európacsopat egyik helyére. De meg kell di
csérnünk az ugyancsak e számban induló Jó- 
zaát aki 46 73 in-t dobott.

A magasugrásban a Ccrena-Bódoal Össze
csapás elmaradt,

miután Bódosl dr. ne mtudott elindulni. A fia
tal szolnoki ugró a rossz kaposvári pályán is 
bebizonyította, hogy ma ' ’ ” * "
lévő magyar magasugró.

A pontversenyt, mint 
a Pestvldék

de a nngyszcríl formában 
révén Kelet is alaposan megközelítette. A hár- 
mnsugró mezőnyben hosszú szünet után ismét 
ott találtuk Bessenyeit, nki formája után ítélve, 
rövidesen túl fogja ugrani a 14 métert.

A nagyszerű rendezésért a kaposvári Turul 
lelkes vezetőségét kell megdicsérnünk, akik

a legjobb formában

előrelátható volt, 
nyerte,
lévő szolnoki atléták

•]

Valótlan: a PIAC nem óv

Befejeződlek a kaposvári „nagy napok"

ára talált
Benkó (31. Izsák (2) 
Budai Idékl Posztó— 

Tatai ut, vezette 
csapat közül a 

„ára és szép já
Góllövők: Sajn (2) 

és Kollellch. — Chinoin 
Rákospalota, vezette 

fiatalokkal felfrissített 
szerzett a Chinoin sok 
tekovácsolt csapatának. 
1 balszerencse mentette 

vereségtől. A második fél
rutin felülkerekedett a lelkes 
Danuvln Magyar Acél 7.1 
verette Istene: A Danuvin 

•n könnyen gvőz 
l.'G. Sós (21. Bahrányi és 

Bőin (M. Acél) egy
Magyar Pamutlpar—

I . hérvári-ut, vezette 
snk szerencsével győzte le 

A mérkőzés után a rcn- 
mlnlt botrány tört ki n 

,é,’ körében, melynek ki
szervei elölt

Megkezdődött a Cégbnjnoks.íg őszi for
dulója. A csapatok nagy felkészültséggel indul
tak a döntő küzdelmekre és 21 mérkőzésen 
113 gólt rúglak.

Az élen álló csapatok győzelmeikkel meg
tartották vezetőhelyeiket minden osztályban, 
meglepetés nem történt.

A ('.égliga-játék vezetők az 1938. év „lég- 
fairabb ccgcsapnln" részére értékes ezüstserlc 
get ajánlottak fel.

I. OSZTÁLY:
Kemény és Társa—Growe 2:1 (0:1). Nagy

szombat utca, vezette Gellért. A tavaszi forduló 
első helyezettje lelkes játékával csak nehéz 
küzdelemben tudta legyőzni a többszörös baj 
nők Growe csapatát otthonában. Góllövők: 
Vegh és Szukk. illetve Soszlák, — Kispesti 
Textil Flóra 61 (1:0). Kispest. Üllöi-ut. ve
zette Gcrő F. A mull évi bajnok Kisfext-nok 
nz első félidőben egyenlő ellenfelo volt az első 
osztályban újonc Flóra csapata, mig a második 
félidőben a Kistext magára talált és nngv 
fölénnyel győz. Góllövők ...................... "
és Tóth, illetve Kiss. - 
II pesti Posztó 4:0 (3:0).
Strompf. A két tartalékol 
Budnvidéki talált jobban magára 
lókkal könnyen győzőit. ............
egyel ll-cshöl, Gábor 
—-Wertlielm 1:3 (3:2)
Skalitrcr. A Wertheim 
csapata nehéz perceket 
nehéz küzdelemben öss, 
nz első félidőben csak : 
meg n Chinoint a 
Időben a nagyobb 
fiatalok felelt 
(2:1). Szőnyi ut. 
szép játékkal nagy fölónvb 
GóllÖvők: Fckecv III ' ’
Kolos, Illetve Németh, 
11 est kapufának lölt.
Kábelgyár 2 1 (1:0
Tihninéri A Pamut cs: 
n jól védekező Kábelt 
flerök erélvtelensógc i 
fegyelmezetlen közl>ns< 
vizsgáiévá a Cég'iign illetékes 
folyamatban van.

II. OSZTÁLY:
Engrl—Milller bútorgyár 2 2 (1:1), Simor- 

vczetle Wagner Sima, szép mérkőzés, 
erők küzdelme — Gamma—YVelss 
I. Felien pálya, vezette

A stép játékkal könnyén
üzemi bajnokság >któl fáradt WMTK 
felelt — Vadonul Shell 5:3 (2:1) 

vetett) .............. .
I ellett ' o 
Vasfonni

utca, 
egyenlő 
Maliiéért 
Skiilléli. 
győz az 
csapata ........ .......
Vámmentes kikötő, vezette Bánkuli. Váratlanul 
pehéz harcot l.cllett vívni a tavaszi forduló 
első helyezett Vasf.mnl csapataink, hogy ar 
erősen feljavult Shell |ö| mindkét pontot haza 
sihesse. — Radiátor-Stlss 5 0 fJ O' Gvömrői 
ut, vezette Pintér A Radiátor nncv fölénnyel 
könnyen gvözött. fölényét nem fedi híven a 
gólarany. Góllövők Kiss (21, Vágó, kellősek 
és Zwiliinger. Újvári <Radiátor) n mezőny leg
jobb embere - Ulwy Dávid és Ont Hirmann 
2 1 (11). Újpest. Attila-utca, vczclte Gillányi

NYüMATO'H AG1.OBI S NHtMllAI Mll.NItZEI H. 1. KORFOIttiOGEPEIN. BI IIAPEMl VI, ARADI 11< A ti. - NYOMDAIGAZGA Töt ANGERMAYI.R KAROLY.

százon ti meg akarom verni. Hogg idáig 
Jutottam, azt Újvárt urnák, tréneremnek 
köszönhetem és remélem, hogy tok szép ti- 
kerrel hálálhatom meg a munkáját, hiszen 
még csak tizennyolc éves vagyok.

Szól a síp és Nagy Rózsi beáll a közka
tonák sorába és folytatja a szigorú gyakor
latokat.

vllágrekor- 
OJ ... készakarva 
szombat délutáni 

megismétlődni

géből akárki Is fel merje tételezni 
dér európabajnokunkról, hogy ezt 
csinálta. Reméljük, hogy a s*  
botrány az atlétikai viadalon 
nem fog. Lehetnek a nézők között elfogultak, 
mert csak ilyenek lehetnek, akik nem ismerik 
el, hogy 800 méteren a könyöklés híres mes
tere, Temesvári nem csinált ehhez hasonlót. 
Ám a Szabó Miklós tettét oly mélyen elítélő 
szaksajtóval ellentétben ennél a szerintünk 
sokkal súlyosabb esetnél

éppen a MAC elnöke, dr. Vangel Gyula 
volt az, aki a két egyesület barátságára 
való tekintettel, nem engedte meg az 

az óvás benyújtását.
Reméljük, hogy az atlétikai szövetség módját 
fogja találni, hogy a renitens elemeket a leg
szebb sportágból kizárja.

igazi magyaros vendégszeretettel és odaadás
sal rendezték a vidék legklasszikusabb verse
nyét. De a kaposvári közönség Is kitett magá
ért, mert zsúfolásig megtöltötte a rekkenő bő
ségben is a Turul pályáját, ezzel mintegy bi
zonyságot téve arról, hogy a vidék közönsége 
megérdemli a nagy versenyeket és reméljük, 
hogy a tavalyi nagysikerű szolnoki verseny 
utón és a mai kaposvári közönségrekord utón 
nz Atlétikai Szövetség mind több érdekes ver
senyt fog vidéknek juttatni.

POMPÁS FINN ATLÉTIKAI EREDMÉNYEK

Finnország több városában rendez-tek vasár
nap atlétikai versenyt. N'ikkanen 74.80 m-t 
dobott gerellyel, Salminen pedig 5000 méteres 
síkfutásban 14:18 mp-es Idővel győzött és 
csupán egy másodperccel maradt el Lehtlnen 
világrekordjától.

Helsinkiben Beussa a 800 km-es síkfutást 
1:54.6 mp-cl abszolválta, a 200 m-cs gátfutásban 
pedig a Storkkub 25.3 inp-es rekordidővel győ
zött. A magasugrást Kotkes 190 cm-rel nyerte.

Mérleg 3:3 (1:1).
Az eredmény meg-

A Schember már

Gyömrői- 
győzelem. 
5:3 (3:1).

Az erősen tartalékos Löwy lelkes játékával 
megérdemelten győz a jobb játékerőt képviselő 
Hirmann felett.

III/A. OSZTÁLY:
Rclch Zsinórgyár—Hrusovszky 7:2 

Népsziget, vezette Csepreghy. Nagyon 
küzdelem, megérdemelt győzelem. — Magyar 
Fémlemez—Schember M. ••• • - •• - “
Pestújhely, vezette Hcrz. 
felel a mulatott játéknak.
3:1 re vezetett .amikor visszaesett és kénytelen 
volt a döntetlennel beérni. — Csavargyár— 
Angol M. Cérna 6:5 (1:2). GyÖngyösi-ut, ve
zette Paulik. Nagyiramu .változatás, szép mér 
kőzés, a hajrában a Csavargyár megérdemel
ten győzött. — Fiat—Kováid 2:0 (0:0). Mille
náris, vezette Muráró. A jobbik csapat győzött. 
Gól lövő: Fűzi (2).

III/B. OSZTÁLY:
Snlgó Imre I.—Zsolnai 4:1 (0:0). 

ut .vezette Rosta. Megérdemelt sima 
— Hulter Flóra—YVelss Manlréd II.

Csepel, vczclte Gruber. Változatos szép játék. 
A jobb győzött. — Dr. Wander—Krolupper 
3:1 (2:1). Simor-utcn, vezette Újvári F. Erős 
küzdelem. Megérdemelt győzelem. — Sertés 
vágóhíd —Vlgodnl 3:2 (1:1). Soroksári-ut, ve
zette Ebrenstein. Szép, fair mérkőzés, egyenlő 
ellenfelek, szerencsés győzelem. Erdős (Sertés- 
közvágóhidL kimagaslott a mezőnyből. — 
Framn—AI0ka 6:0 (3:0). PcstszcnterzSébet, 
vezette Glück. Egyoldalú játék, könnyű győze
lem. — Drehcr-IIaggenmacher—Schiel 4.0 
(2:0). Wekerlc-telep, vezette Barabás L. A jobb 
csatársornak nem okozott gondot a Schiel 
védelme.

MAGYAR CÉGCSAPAT BÉCSBEN
A bécsi A’rouse-gvár csapata a 14-ére barát

ságos mérkőzésre hívta meg a Gamma együt
tesét. A Gamma sportszerető vezetősége áldo- 
zatkészsségéve! lehetővé tette, hogv’ ez a mér
kőzés létrejöhessen. A magyar Cégsport örven
detes fejlődéséről tesz tanúságot, hogv már n 
haláron túl is kezdik megismerni. A mérkőzés 
eredményét jövő heti számunkban közöljük.

ÉRDEKES KI- ÉS BELÉPÉSEK A CÉG
LIGÁBA

A Lelpziger SE bejelentette, hogv a változott 
körülményekre való tekintettel kénytelen vis
szavonni csapatát a cégbajnokságtól. A (.ég
liga tanácsn pénteken nagy sajnálkozások kő- 
zepette vette tudomásul, hogy a kitűnő csapat 
nem játszik többet.

Egyéb okok mint a holtszezon alntt n Leip- 
zlger SE-en kívül még négy egyesület jelen
tette be, hogv visszalép a bajnokságtól: n Ré
vai SC. a Hajós és Szántó SE. a Cornlt Müvek 
SE és a Zrínyi Sütöde SC Utóbbi visszalépé
sének okát könnyű kitalálni: a valóban leját
szott összesen hal mérkőzésén 81 gólt kapott 
s ezzel szemben egyetlen egyel sem tudott 
rúgni. .

Viszont három uj egyesület jelentkezel! fel
vételre a Sfndler SE. nz Általános Fonó és 
Textilipari SC és a Magyar Rézhcngcrmüvek SE.

MAJOR PÁL

Nagyüzem az őszi 
futballszezőn előtt

Rövidesen megkezdődik a bajnoki harc 
nemcsak az NB-ben, hanem az újonnan 
megszervezett NBB-ben is. Egyelőre csak 
a nagyok csapatai állottak munkába, kivéve 
a Ferencvárost, amely szabadságot adott a 
KK harcaitól fáradt játékosainak. A Hun
gária a lengyel rónákat tapossa, mig a

A Nemzeti lesz az NB slágere
NEMZETI—NSC 5:2 (2:0)

Tatoi-uti pályán zajlott le az igen érdekes
tréningmérkőzéV Itt a játékon kivül a kapus
kérdés izgatta a fekete-fehér vezetőket. Ma Fe- 
renczyt, az NTC kiváló kapusát próbálták ki, 
aki sikerrel mutatkozott be és szerződtetésére 
lehet, hogy sor kerül. A nagy melegben meg
lehetősen könnyen vették a Nemzeti játékosok

A Kispest nagyon keres
Egyelfire csak utódot Serényi posztjára

KISPEST—GÖDÖLLÖI IK 12:2 (9:0)

A lengyel túra és a bajnoki szezon előtt 
álló Kispest balszélső-problémája még min
dig kisért. Annak ellenére, hogy két tu
catra való játékost próbáltak ki, a nagy kol
lekcióból nem sikerült Serényi utódát kivá
lasztani. A vasárnap délelőtti Gödöllői IK 
elleni barátságos meccset nagyszámú néző
sereg nézte végig. A rendkívüli érdeklődés 
Erdősnek, a Vasas jeles szélsőcsatárának 
szólt, aki ezen a meccsen mutatkozott be. 
A nagy érdeklődés ellenére a kis szélső já
téka nem sikerült, s igy a szélső-probléma 
míndezideig megoldatlan. Lehetséges azon
ban, hogy ez a kérdés is rövidesen megol
dódik, mégpedig a legteljesebb sikerrel. 
Egyesek szívesen látnák a megszűnt Budai 
11 gólzsákját, Vermest a csapatban. A Ver-

A kis Hungária takaros vereséggel 
avatta uj otthonát

Az újpestiek megtalálták Kocsis utódját
ÚJPEST—HUNGÁRIA SC 7:0 (2:0).

Nagy érdeklődéssel vasárnap délelőtt avat
ták fel a Hungária SC Kén-utcai pályáját, me
lyen az MLSz-l dr. Usetly Béla elnök képvi
selte. A szép gyepes sporttelep felszerelése már 
is kifogástalan, négy öltözőhelyiség áll a csa
patok rendelkezésére. A „kis" Hungária 12.000 
pengő költséggel építette fel uj otthonát, tel
jesen a saját erejéből, minden anyagi támoga
tás nélkül. Usctty elnök magasszárnyalásu be
szédben méltatta a Hungária SC vezetőségének 
sportszeretetét és Ígéretet telt arra, hogy az 
OTT-től nagyobb segélyt fog kieszközölni ré
szükre, hogy futópályát is építhessenek és meg
felelő atlétikai felszerelést szerezzenek. (Erre 
az OTT segélyre kiváncsiak vagyunk.)

Délután került sor n pályaavató mérkőzésre, 
amelyen az Újpest teljes ligacsapata állt ki a 
„kis" Hungária ellen. Az eredmény 7:0 (2:0) 
volt az Újpest javára, azonban a vendéglátó 
házigazda csapata nagy akarással és szép já
tékkal teljes mértékben megnyerte a sport
közönség bizalmát. Az Újpest fölénye csak
hamar kidomborodott s a 15. percben érték el 
a lilák vezető góljukat, amikor Zsengellér szok- 
letéséből Ungvári öt lépésről gólba juttatta a 
labdát. 1:0. Szép mezőnyjáték fejlődött ki, az 
újpesti csatársor gólratöréseit a Hungária vé
delme hosszú ideig sikerrel verte vissza, ugy, 
hogy csak a félidő végén sikerült Zsengeller- 
nck a második gólt lőnie. Közben a Hungária 
is sok szép támadást hozott össze, de termé
szetesen nem bírtak a masszív újpesti védők
kel.

Szünet lilán a Vincze—Zsengellér—Kállai 
belső trió helyett a Kácsik—Devecseri—Hidasi 
fiatal hármas szerepelt, természetesen nagy 
lendülettel és gólratöréssel akarták megmutatni 
technikai iskolázottságukat. A középfedezet 
helyén a megsérült Szűcs helyett Seres ját
szott, mig a másik két fedezet Adám II. és Sza
lui volt. A közvetlen újpesti védelem pedig: 
Havas—Futó—Fekete-trióból állt.

A Hungária SC egy ideig képes volt ellen
állni a meg-megujuló rohamoknak, később 
azonban a nagy ellenállás is összeomlott. Ká
csik fejese 3:0-ra, Devecseri lövése 4:0-ra, Hi
dasi plaszirozott gólja 5:0-ra, Kácsik fejese 
60-ra és végül Hidasi lapos lövése 7:0-ra ja
vítja az eredményt.

Az Újpestből Zsengellér, Seres, Futó és Joós 
nyújtott már is kiválót, a két kapus közül 
Havas bizonyult biztosabbnak. A meccs folya
mán Szeder és Kállai között kisebb nézet
eltérés keletkezett, de a két kitűnő csatár béké
sen intézte cl egymás között a felmerült diffe
renciákat.

Amint a Hétfői Napló munkatársa értesül, 
Illák vezetősége
Frommert, az EMTK nagytehetségü jobb- 

azélsőjél,
volt KISOK válogatottat hamarosan az

a

a ..... ......-............ -o.................
UTE ha fogja átigazollalni és a bajnoki évad 
megkezdésekor a sérült Kocsis helyén már 
b'rommer fog debütálni.

A TÖBBI EREDMÉNYEK
Beszkárt—Sashalmi AC 7:0 C4.0). A Postás

ból átigazolt Brne kiváló játékával fölényesen 

többiek vasárnap már a barátságos mérkő*  
zések egész során próbálták ki a közeljövő 
őszi szezón végleges csapatösszeállítását.

A futball korán megindult munkájáról és 
a vasárnap eredményeiről az alábbi részle
tes tudósításokban számolnak be a Hétfői 
Napló munkatársai: 

a tréningmérközést, de igy is
feltűnő volt a két uj szerzeménynek, Pá
lyának és Tóth 11.-nek fenomenálisan ra

gyogó Játéka.
Ez a mai játék is igazolta, hogy az NB főmeg- 
lepetés-csapata az ősszel a Nemzeti fiatal csa
pata lesz. A gólok közül Pálya 2, Kisalagi, Bi- 
hámi és Horváth 1—1 rúgott.

mes-ügy pillanatnyilag ugy áll, hogy a hely
zet súlyos, de nem aggasztó, a váltságdíjat 
ugyanis a szövetség határozza meg, de 
könnyen lehetséges, hogy ez az összeg jóval 
alatta marad annak az összegnek, ameny- 
nyiért egy jó szélsőt kaphatna a förös-feke- 
lék vezetősége.

A könnyű mozgású tréningen a vörös
fekete csapat jó játékkal egy tucat gólt lőtt 
a jóképességü gödöllői együttesnek. A kis
pesti csatársor mérsékelt iramban játszott a 
nagy melegben. Déri és Olajkár ll. pompás 
formában vannak, a többiek a szokott játé
kot nyújtották. A halfsor újonca: Kajdácsi 
remek mozgású fiatal futballista. A gólokat 
Erdős (3), Déri (3), Nemes (4), Olajkár II< 
és Kincses lőtte a kispesti védelemmel meg
erősített gödöllőieknek. A vendégek gólszer
zői: Berze I. és Hurstinszky.

győzött a máris jő formában lévő villamos
csapat. Góllövö: Benc 4, Szeller 2 és Tóth.

MTK—Ganz 3:2 (3:2).
Postás—BTK 5:3 (1:0).
Hermlnamező—MÁVAG 2:1 (1:0) óriási meg

lepetés!
Budafok—BLK 8:1 (4:1). A piros-kék NB

együttes fölényesen intézte el jó képességű 
ellenfelét.

III. Kerület—Goldberger SE tart. 4:1 (3:1).
BMTE—Budatétény 5:5 (3:1).

A BESZKÁRT LEGYŐZTE AZ l’TF.-T
Az atlétikai nap délután folytatódott az új

pesti stadionban. A harmadik hely kérdését 
döntötte el az UTE és a Bcszkárt csapata. 
Győzött a Beszkárt 73:66 arányban. Az ered
mények közül Németh 14.77 m-es sulydobó 
eredménye emelkedik ki. Részletes eredmé
nyek: 100 m: Kiss Bcszkárt 10.9 mp. 800 m: 
Híres UTE 2:02.2 tnp. Sulydobás: Németh 
Bcszkárt 14.77. Rúdugrás: Martinovics UTE 
280 cm. 5000 m: Tarsoly Bcszkárt, 15:48 mp. 
400 m. Endrödi UTE 51.1. 1500 m. Híres UTE 
4:00.4 mp. Gerely vetés: Németh Bcszkárt 52.21 
m. Diszkoszvetés: Madnrász Bcszkárt 45.28 m. 
Távolugrás: Gyuricza Beszkárt 699 cm. Svéd
staféta: UTE 2:03.2 p.

Az NSC vizipólóesapata bajnok. Vasárnap 
érdekes vizipólómérközést játszott az NSC és 
a MUE. 3:1 arányban győzött a feketefehérek 
vizipólócsapata s ez a győzelem azt jelenti, 
hogy veretelniil nyerték meg Budapest 1938. 
évi 1/B. osztályú vizipólóbajnokságát.

Az összetett kerékpáros bajnokság mai fu
tamában Fekete WMTK győzött Karaki Besz
kárt előtt. Az összetett bajnokság negyedik fu
tama után Karaki vezet 42 ponttal Erős előtt.

A mai lóversenyeredmények a második 
oldalon.
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