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Döntetlen a magyar-osztrák futballcsata

Pusztító felhőszakadás, 
romboló vihar és ítéletidő

udapesten és környékén
Á vasárnapra váró fővárosi kirándulók 

és evezősök ezrei fejcsóválva néztek ki a 
várva-várt nap reggelén a mindjobban be
boruló égre. Már a Meteorológiai Intézet is 
jelezte, hogy helyenkint zivatarok várhatók, 
de amit vasárnap délután Budapest városa 
elszenvedett, arra a Meteorológiai Intézet 
krónikáiban hosszu-hosszu évek óta nem 
volt példa. Vasárnap délelőtt néha pár pilla
natra még kicsillant a felhők közül a nap
fény, de déltájban már fázósan menekültek 
a korzó kabát nélküli sétálgatói. Kövér csep
pek potyogtak a tavaszi ruhákra és az ég 
mindjobban beborult. Három óra előtt pár 
perccel egyszerre

éjszakai sötétség borult a városra 
és három órakor egyszerre megindult a 
tomboló felhőszakadás. Egy órán keresztül 
zuhogott az eső, azután tomboló jégeső kö
vetkezett, majd ismét zuhogott, zuhogott, 
zuhogott... Közben szakadatlanul villám
lőtt és dörgött s

■ város több helyén fülsiketítő csattanás*  
sál csapott le a villám.

A Meteorológiai Intézet megállapításai 
szerint, a vasárnapi ítéletidőt a napok óta 
tartó nyugati beáramlás hozta az országba. 
Szombaton már több helyen volt heves fel
hőszakadás, igy Pécs környékén, ahol az 
eső és a jég komoly károkat is okozott. 
Szombaton az esőterhes felhők főleg a Du
nántúl felett jártak, a Duna—Tisza közén 
és az ország keleti részében kevés vidék 
kapott az esőből, amely vasárnapra azután 
elérkezett Budapest fölé. A délután hat óráig 
szakadatlanul zuhogó eső

teljesen megbénította ■ fővárost 
és jelentőségében egyelőre még fel nem 
mérhető zavarokat okozott.

Égszakadási Földindulás
— árvíz

A vasárnapi Ítéletidő legborzalmasabb 
szinjátéka a főváros budai részein zajlott le.

A hihetetlen tömegben lezúduló esővíz 
szinte percek alatt árasztotta el Budát, 

megakasztva a forgalmat.
A Fő-utca környéke mocskos, sáros vizet 
hömpölygőid tengerhez hasonlított, egy Du- 
naáradás ijesztő rémének képére emlékez
tetett. A Kacsa-, Gyorskocsi-, Vitéz- és Csa
logány-utcában és a Hegyvidék felé vezető 
ut számtalan más lejtős utcában térdig érő 
viz patakzott.

Az alacsonyabban fekvő lakásokban egy
kettőre betódult a viz és

« váratlan vlzveszedelemtől meglepett 
lakók pánikszerűen meneküllek ki laká

saikból
a fékeszlett erővel zuhogó jégesőbe.

A pánik mind vadabbá váll, 
tűzoltók szirénája áhított bele az eső 
zuhogásába, lakásaikból kikényszerült 
emberek kétségbeesett klabálásu, segll- 
ségkérése visszhangzott és az Ítéletidő 
kegyetlen hangvlharába mint valami 
zenekar megőrült üstdobosa, másodper*  
cenklnt dördült bele a fülsiketítő 

mennydörgés.
X sötétségben csapkodó villámok gyors 
egymásutánban csaptak le a Duna vizére.

Egyórás szakadatlan felhőszakadás után 
nagy csoportokban munkások érkeztek a 
veszélyeztetett budai utcákba és egymásután 
nyitották fel a kanálisok lejáratainak érc- 
fcdeleit. A viztömegek most már ezeken a 
nyílásokon is

harsogva zuhogtak le a csatornába, 
az eredmény azonban csak annyi volt, hogy 
az áradat szintje nem emelkedett tovább.

A Logódy-utca 43. számú ház egyik tá
masztófala hatalmas dörejjel leomlott és 
elzárta az egyik földszintes lakás bejáratát. 
Szerencsére emberéletben nem esett kár és 
a lakásban sem tartózkodott senki.

Lakások víz alatt
A főváros száz és száz helyén emelték fel 

egyszerre a telefonkagylót és tárcsázták a 
05-ös számot, a tűzoltóság telefonszámát. A 
tűzoltóság kunutcai központi épületében lá
zas tempóban indult meg a mentés mun
kája, minden egyes telefonvonalhoz két tűz
oltó ült, aki

egymásután vette fel a Jelentéseket:
-- Német völgy i-ut 16 ... Bulc^u-utca 5... 

Reiter l'ere'nc-utca... Külső Váci-ut..,
A jelentkezések mind sűrűbben jöttek, a 

telefonok állandóan csengtek és
a tüzollóőrségek kocsijai percek alatt 
mind szerteszaladtak a város vízzel el

árasztott részeibe.
A tűzoltóság negyven szivattyúja dolgozott 
már és a telefonoknál szolgálatot teLiesitö

Roham a tü
A segítségért könyörgő emberek özönlése 

közben drámai jelenetek egész sorozata ját
szódott le a tűzoltóság udvarán. Mezítlábas 
ember érkezeti, ázott kabátja alatt mind
össze egv kék ing volt, arcán pedig vadul 
égtek a ’iidöbaj rózsái:

__ Uraim, — mondotta könyörögve , 
a Hc.-nád utca 28. alá jöjjenek!

Felségem és kislányom tüdőbetegen, 
magalehetetlenül fekszel a pincelakás
ban és a víz már mindent elárasztott. 

Jaj mi lesz, ha nem tudjuk kimenteni őket 
0 Közben vadabb hangok is főicsendültek. 
A tűzoltóság udvarára kisebb kültelki em
berekből álló csoport érkezeit és

kiabálva, vadul követelte, hogy a tűz
oltóság azonnal siessen segítségükre.

Mikor kérésüknek nem tudtak eleget tenni, 
a zuhogó záporban viharos tüntetést kezd
tek, ugy, hogy végül rendöröknek kellett a 
szerencsétlen embereket szétznvarni.

A tűzoltóságnak négy komolyabb kivonu
lása volt. Az Andrássy-ut 50. számú ház
ban beszakadt az egyik lakás mennyezete. 
Ugyanez az eset történt a Lipót-korút 12. 
szám alatt lévő házban. A Rökk Szilád-utca 
20. szám alatt tüzet okozott az eső. A viz 
átáztatta a villanyvezetéket, rövidzárlat ke
letkezett, amelv végül szobatüzet okozott. 
Az Angol-Magyar Bank Vilmos császárul 
32. szám alatt lévő palotájából füstöt láttak 
kiáradni. A tűzoltók ide is kiszálllak és 
megállapították, hogv az cső álázlatta a yll 
lanvkábeleket, amelyekben rövidzárlat ke
letkezett és a szigetelő anyag kigyulladt.

tűzoltók már csak azt válaszolhatták a Je
lentkezőknek, hogy amint fölszabadul egy 
szivattyú, azonnal indulnak.

A viz egyre zuhogott és a pár pillanatra 
megvilágosodott égbolt négy óra után ismét 
éjszakai szürkeséggel borult nz árveszede
lemben vergődő város fölé. A kihalt, meg
bénult utcán csak egy-egy kétségbeestten 
siető ember alakja tűnt fel, aki telefonauto
mata állomáshoz sietett, hogy értesítse a 
tűzoltóságot

a pincét elöntő árndatról.
Hiába volt azonban minden, hiába tárcsáz
ták kétségbeesetten többször egymásután a 
tűzoltósági telefonszámot, a túlterhelt tele
fonközpont már a mással beszél jelzést sem 
tudta leadni. Egymásután fordultak a tele
fonközpont hibabejelentőjéhez, azonban ott 
sem tudtak segíteni, csupán azt válaszolták, 
hogy meg kell várni, mig kissé csökken a 
tűzoltóság vonalainak forgalma.

Az eredménytelen kísérletek után, akik 
tehették,

autójukon, vagy taxin próbáltak segít
séget hozni

a kunutcai tűzoltósági központból. Félöt 
óra tájban már hosszú autósor állt az épü
let előtt, amelynek belsejében

fejvesztetten próbált a tűzoltóság vezér
kara segíteni a kétségbeesett embere

ken.
Hiába volt azonban minden, kiderült, hogy 
a főváros tűzoltóságának felszerelése na
gyobb veszély esetén fölmondja a szolgála
tot.

zoltők ellen
Hamarosan sikerült elejét venni a komo
lyabb bajnak. Az Eötvös-utca és Aradi-utca 
sarkán lévő ház szuterrénhelyiségében olyan 
tömegben zudult be nz esővíz, hogy a la
kóknak ki kellett költözniük.

A telefonnál és az Elektromos Müvek
nél is zavarokat okozott az Ítéletidő.

A villanyhálózatban több helyen súlyos rö
vidzárlat keletkezett, aminek következtében 
hosszú órákig sötétben maradtak egész vá
rosrészek. Több telefonvonalcsoporl is meg
bénult, úgyhogy több városrészben zavarok 
keletkeztek.

Az utcákat több helyen térdmagasságig 
elöntő áradat az aréna-uti aluljárónál és a 
bulcsu-ulcai alagutnál ijesztő árvízzé fajult. 
Délután félnégykor az aluljáró forgalma már 
teljesen megakadt és pár perc múlva ember1 
magasságnyi víztömeg borította el a köve
zetét. Egy elegáns, modern autó, amelynek 
solTőrje nem vette észre az áradatot, nagy 
sebességgel kanyarodott be az aluljáróba és 
mire fékezhetett volna, csak a teteje látszott 
ki a hullámokból. Az autó két utasa és a 
soffőr szerencsére ulolsó pillanatban kime
nekült az okkersárga elegáns autóból, ame
lyet csak késő este sikerült kivontalni az 
aluljáróból.

A tűzoltóság végsőkig feszített, önfelál
dozó munkája egészen a késő éjszakai 
órákig tartott és csak ha inai felé kezdtek 
visszaszállingózni nz első szivattyúk.

A vasárnap délutáni felhőszakadás
■ rádió köivellléaében is zavarokat 

okozott.

Budapest l. adása majdnem egész vasárnap 
délután azűnetelt. Budapest ll-n zavarta la*  
nul folyt a közvetítés.

Pestkörnyék rémörál
A vasárnapi felhőszakadás óriási károkai 

okozott Pestkörnyéken. A kora délutáni 
órákban kezdődött a nagy felhőszakadás ás 
szinte percek alatt

valóságos árterületté változtatta a paat- 
környékl városokat. Kispesten, Pest- 
szenterzsélM’ten, Pestszentlőrincin, Caa- 
pclen és Budafokon elborította a vls aa 

utcákat
A kispesti és a pestszentlőrinci Üllől-utoH 
térmagasságban állott a viz, úgyhogy az itt 
közlekedő villamosok is megakadtak, de

nemcsak a villnmoskölekedésben, ho
néin az autóközlekedésben Is súlyos 

zavarokat okozott a zivatar.
A pestkörnyéki városok közül a legveszé*  

lyesebb s legsúlyosabb volt a helyzet Kit*  
pesten. A magasabb fekvésű Pestszentlőrinci 
rőt I

óriási tömegű viz zudult az alacsonyabb 
fekvésű Kispestre, a csatornák fel

mondták a szolgálatot 
és a szenny és áradat magasan hömpölygőit 
az utcákon. ’

Elöntötte a viz a pincéket, az udvarokat. 
Szinte pillanatonkint szólalt meg a kispesti 
tűzoltók telefónja. Mindenünnen segítséget 
kértek. Mire vége leit a zivatarnak, már

húsz helyre hívták a kispesti tűzoltókat, 
akik emberfeletti munkával dolgoztak aa 
utcán az árterületté változott városban.

Pestszenterzsébctcn még több dolguk 
akadt a tűzoltóknak. Pár perc alatt

hatvan helyre hívták a pestszenterzaé- 
’beti tűzoltóságot.

Itt is rengeteg kárt okozott a nagy felhő- 
szakadás: az alacsonyabb fekvésű házakat! 
elöntötte a viz és a pincék is megteltek 
esővízzel.

Csepelen is rengeteg dolguk volt a tűz- 
ollóknak, akik a legveszélyesebb esetheg 
vonultak ki gyorsun.

A csepeli Király-utca 18. számú hás 
falút bedöntötte a zivatar,

a tűzoltók megakadályozták a ház beomlá4 
sót s nyomban intézkedtek, hogy a lakókat! 
kilakoltassák.

Budafokon is igen sok munkát végzett a 
tűzoltóság. Itt is igen nagy pusztítást oko
zott a felhőszakadás.

Villámcsapások és tUz
Kispesten a Vörösmarly-utca 0. számú 

földszintes házba belecsapolt a villám. A 
ház tetőzete kigyulladt és a padláson elhe
lyezett karbid felrobbant. Sclfcr János gép
lakatos a padlásra sietett, hogy eloltsa a 
tüzet, közben

a robbanó anyagtól a balkarján súlyos 
sérüléseket szenvedett.

A mentők a Szent /«/udn-kórházba vitték, 
Pestszenllőrinc halárában a vecsési villa

mos végállomásánál az úttest szélen egy 
20—22 évesnek látszó iparoskülsejü férfit 
találtak, A fiatalember arcát és testét égési
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Elég volt
ű propagandából, a szónoklatból ét (mond
juk ki kerektó ét őszintén) a gyűlésekből. 
Hosszú hónapok óla nincsen vasárnap, 
ni ne ten ünnep, hogy az ország valamelyik 
tarkában ne dörögnének vagy fuvolázná- 
nak politikai szónokok. Egyszer már be
leélni kell erről. A képviselő uraknak 
mondanivalóik számára ott van a parla
ment, elmondhatják véleményüket, a 
problémákhoz hozzászólhatnak, a kormány 
tagjainak is rendelkezésére áll ez a terü
let. A miniszter urak és a honatyák azon
felül a sajtóban Is megkapják a helyet ki
nyilatkoztatásaik számára. Rendben van, 
ha a képviselők beszámolót tartanak egy- 
uer-egyszer a kerületükben, lioyy elmond
ják a választóknak, mit végeztek, mit ter
veznek, mit gondolnak, de aligha van 
szükség arra, hogy minden pirosbetüs na
pon szónoklatözönnel butítsák a politikai 
szerkesztőket, nemkülönben pedig Izga- 
lomanpagot szállítanak (minden jóakarat 
mellett Is) a választókerületekbe. kiért hát 
ml Is a helyzeti Az érett, higgadt, felelős 
politikai tényezők mellett elkerülhetetlenül 
alvezérek és segédvezérek sodródnak a 
szónoki pódiumra és az ország békéjét 
és rend/ét féltő, becsületesen gondolkozó 
emberek ludbőrzése mellett bizony olyan 
közgazdasági vagy más súlyos problémák 
vetődnek fel népszónoklatok formájában, 
amelyekhez tokkal higgadtabb légkörben 
és környezetben (a csak kényes óvatosság
gal szabadna hozzányúlni. Igazán nem 
esne sérelem a gyülekezési jogon és a szó
lásszabadságon, ha as ünnepi szónokok 
maguk eszmélnének rá arra, hogy nem 
ártana kissé mérsékelni a buzgalmat. A jó
zanul gondolkodó polgár nem út frivol 
szójátékot, amikor kimondja azt, amit 
gondot: a politikus urak (már azok, aki
ket Illet) ne pazarolják vasárnaponként 
olyan bőkezűen a puskaport, Inkább szor
galmasabban látogassák a képviselőházat, 
a bizottsági szobákban és az ülésteremben 
van az igazi munkahelyük! A propagandá
val ráérünk kirukkolni majd a választá
sok Idején. Az országban szerte sárgul a 
vetés, egyelőre országos májusi esőt kér a 
csendülő életnek a nép. A propagandaszó- 
noklatok zápora pedig legfeljebb a szó- 
virágokat permetezi jótékonyan ...

•érílléeek borították, mint ni orvosok meg
állapították, at utón haladt a nagy vihar
ban éa

vllléniMHpáa érte.
Eszméletét még nem nyerte viasza, kilétét 
eddig nem tudták megállapítani. Súlyos ál
lapotban a Szent /tfiuín-kórházban ápolják.

Megbénult a közlekedés
A kfirlekedéibcn is zavarokat okozott a 

felhőszakadás. A Beszkárt telepeire egymás
után futottak be a telefonértesítések, hogy

a vágányokat elöntötte a vl*,  rövidzárlat 
támadt a vezetékben és n kocsik nem 

közlekedhetnek.
Újpesten, a Zsilip-utcánál gyÜlemlett meg 

a vágányok felett a környező utcákból le
futó esővíz. Elöntötte a 87-e, villamos vágá
nyát. Az ut töltéséhez és javításához felhal
mozott sárga homokot magával sodorta és 
felhalmozta a sínek körött.

A közlekedés leállt.
A sznkndő esőben munkások érkeztek a köz
lekedési akadály elhárítására, azonban hiába 
dolgoztak,

az ellenállhatatlan erővel áramló vla*  
tömeg egyre újabb és ujahb törmelék- 
knpokat sodort n vágányok felé, órák 

hosszat állt a forgalom, 
az utasok n környező házak kapunljaiban és 
a környékből! vendéglőkben várták meg, mig 
nz Ítéletidő elmúlt.

Peslszenterzsébeten a Török Flórls-utcá- 
bán hasonló volt a helyzet. Szerencsére 
azonban n síneket itt annyira szabaddá tud
ták lenni, hogy a villamosok közlekedhettek. 
De igy is kél óra hosszat csak csigalépésben 
haladlak a villamosok.

A ?ö-ns villamos szintén elnkndt a rákos
keresztúri Izraelita temető előtt, az esővíz 
itt Is homokot sodort a sínekre. Ugyanez volt 
a helyzet Szép Ilonánál Is, ahol a 44-es 
akadt el.

A Boráros-téren a fclRŐveielékbcu tá
madtak bajok, 

kiégett a biztosíték s a környéken az összes 
villamosok leálltak. Párperces munkával 
azonban n hibát kijavították és a forgalom 
ezen n környéken normális mederben bo
nyolódott tovább.

ítéletidő, súlyos szerencsétlen
ségek vidéken

Vámospérct határában irtózatos vihar 
dühöngött, amelyet

galambtojáa nagyságú jégdarabokat zú
dító jégeső

követett. A jégeső a község egész határá
ban tönkretette a vetést. Nylrábrányban 
a villám becsapott egy dohánypajtába, 
amely porráégett. Ugyancsak hatalmas eső
zésekről érkezett jelentés Győrből és Szol
nokról.

Békéscsabán futballmeccsre készültek: 
a Békéscsabai Atlétikai Clubnak kellett 
volna megmérkőznie a MÁV csapatával. 
Közvetlenül a meccs kezdete előtt óriási 
felhőszakadás volt, ami elől a nép a tri
bünre menekült, kétszer annyian szorong
tak rajta, mint amennyien ráférnek.

A tribün összeomlott,
két férfi lábát törte, kettő fején sérült sú
lyosabban, nyolc pedig könnyebben sebe
sült meg.

Esőt, zivatart JAsol 
a meteorologia

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban a ma reggelig terjedő 24
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A hercegprímás ünnepélyesen 
megnyitotta a szentévet

1938 májusában lesz Budapesten a nem
zetközi eucharisztikus kongresszus. Az ezt 
követő Szent István - jubileum bevezetése 
ként, a püspöki kar eucharisztikus szent
évet rendelt el, amelynek

vasárnap volt a megnyitása a Baziliká
ban

ünnepélyes vesperás keretében. Megjelent 
az ünnepségen többek közt József és József 
Ferenc főherceg, Auguszta és Anna herceg 
asszony, Magdolna főhercegnő, Angelo flotta 
pápai nuncius. Hómon Bálint kultuszminisz 
ler és a magyar közélet számos kiválósága 
Pont

négy órakor érkezeit Scrédl Jusztintól! 
blboros-hercegprlmás,

akit nagy pompával fogadott a papság.
Az énekkar pompás bevezető száma után 

dr. Mészáros János érseki helytartó felol
vasta

■ magyar püspökI knr körös pásztor
levelét,

amely háláját fejezi ki V/. Pius pápának 
azért, mert Budapesten lesz az euchariszli 
kus világkongresszus. Fenkölt szavakkal 
szól a körlevél Szent István megdicsőülésé 
ről. Meghirdeti a pásztorlevél a vasárnap 
kezdődő Szentévet, majd az Ollári Szentség 
tiszteletéről közöl fenséges gondolatokat. 
Ezzel az előkészületi évvel — mondja a 
püspökök szózata —

elégtételt kívánunk nyujtanl Jézusnak 
a borzalmas vallás- és egyházUldiizése- 
kért. amelyekkel elvakult emberek 

egyes országokban dühöngenek.
Ezután eucharisztikus ének következett, 

majd elkezdődött az ünnepi vecsernye. A 
vesperás utón szentséges áldás volt és a 
bíboros hercegprímás imádkozott az eucha
risztikus sikeréért, majd áldást osztott. A 
pápai, majd n magyar Himnusz eléneklésé- 
\cl ért véget n magasztos ünnepség.

Az eucharisztikus Szentén egyházi meg
hirdetése után vasárnap délután hat órakor

Hallatlan izgalomban folyt le 
vasárnap a szolnoki képviselő

testületi választás
Az ellenzék bízalmítériíaíi nem 
engedték be a szavazóhelyi,egekbe

Szolnok, május 23.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telefonjelcntése.) Vasárnap folyamán zaj
lottak le Szolnokon a képviselőtestületi vá
lasztások. A panamáktól zaklatott város 

óráig — kivéve a Dunántúl nyugati óa az 
ország keleti részét, valamint a Körösök 
mentét — mindenütt volt eső. Helyenként 
szinte felhőszakadásszerü volt az eső, Így 
például Harkányban 65 milliméter, Toka
jon 50, Salgótarjánon 49, Móron éa Tísza- 
rofTon 48 millimétert mértek. Igen sok he
lyen alakultak zivatarok, igy a Dunántúl 
déli és keleti részén, a Duna—Tisza közének 
déli és északi részén, az északi hegyvidé
ken, a Tisza— Kőrös közötti, valamint a 
Kőrös—Maros közölt. Jégesőt jelentettek 
Veszprém, Mór, Bánhida, Misina, Bács
almás, Kékes, Salgótarján, Pút nők, Tarczal, 
Tokaj, Kenderes, Debrecen, Tiszaroff és Be
rettyóújfalu.

Az éjjel a hőmérséklet még a talaj men
tén is átlag csak 13—, 16 fokra szál
lott alá.

Budapesten ma délben a hőmérséklet 
24 fok, a tengerszinére átszámított lég
nyomás 764 milliméter, gyengén emelkedő 
irányzatú.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Északi, északkeleti szél. Változó felhő
zet; több helyein eső, zivatar, főként 
keleten. A hőmérséklet nem változik 
lényegesen. Hétfőre a szél csillapodik, 

a felhőzet csökken.

KILENCEDIK OLDALON.

a Vigadó nagytermében ünnepélyes keretek 
között történt meg a katolikus egyház nagy 
eseményének világi bejelentése. A Vigadót 
délszaki növényekkel díszítették föl, a ter
met az összes nemzetek zászlai borították 
és hátul, a dobogó”, három méter magas, 
kivilágított szimbolikus Oltár! Szentség ál
lott. Az első sorban foglaltak helyet József 
főherceg, Magdolna és Erzsébet főherceg
nők. Horthy Miklósné, Széli József belügy
miniszter, vitéz Bobory György államtitkár, 
Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke, 
Kornis Gyula, a képviselőház elnöke, Im- 
rédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke, Fe- 
renczy Tibor főkapitány és még sokan má
sok a közéleti előkelőségek soraiból. A 
Himnusz eléneklése után

Serédl Jusztinján hercegprímás meg
nyitójában bejelentette, hogy XI. Pilis 
pápa különös kegyelme folytán ezúttal 
a jövő esztendőben először lesz Ma

gyarországon Szentév.
A jövő év különben is kettős ünnepe a 

magyar katolikusoknak, mert 1938-ban ün
nepli az egyház és a világ Szent István ki
rály kilencszázéves jubileumát. Isten áldá
sát kérte az egyházi és a világi hatóságok 
munkálkodására, majd utána Hómon Bá
lint kultuszminiszter a kormány nevében 
köszöntötte a Szentévet. A szellemi és 
anyagi élet nagy problémái körül zajló 
küzdelem — mondotta többek közölt — 
lelki válságba sodorta az emberiséget. Az 
ember az anyagtól újra a szellemhez me
nekül. Az eucharisztikus Szentév

bizonyságtétele lesz Szent István nem- 
zetpoíltikal koncepciójának és euró
pai műveltségen alapuló keresztény ál

lameszméjének.
Szendy Károly polgármester a főváros ne
vében köszöntötte a katolikus világ nagy 
eseményét és főleg annak idegenforgalmi 
jelentőségét emelte ki. Több ének- és zene
szám után a pápai himnusz hangjai mellett 
zárult az ünnepség.

polgársága most élt visszakapott alkotmá
nyos jogával;

megválasztotta törvényhatósági képvise
lőit.

A választási küzdelmek már hetekkel ez

előtt megkezdődtek és bővelkednek a légii- 
galmasabb politikai izgalmakban. Hetekkel 
ezelőtt, amikor köztudomásúvá lett, hogy 
dr. Kiss Ernő NEP-elnök éa jelölt lesz a 
választási elnök, küldöttség kereste fel a 
belügyminisztert, akit

■ visszás helyzet megszüntetésére kértek. 
Intézkedés azonban nem történt

Meglepetés volt a polgárság számára & 
NÉP másik jelöltjének, dr. vitéz Váczg 
Györgynek fellépése is, hiszen ai felfüggesz
tett törvényhatóság évekkel ezelőtti válasz
tásán

a NÉP őt, mint árulót a városban ki- 
plakatlroztatta.

Különös incidens játszódott le a városhá
zán akkor is, amikor két kerületi elnök meg
bízatását visszaadva, helyükre dr. Kereszt- 
falvy Oszkár városházi jegyzőt nevezte ki 
dr. Kiss Ferenc. A városházi jegyzőt, bár a 
panamák ügyében igazolta magát,

a csongrádi fegyelmi hatóság dorgálásra 
Ítélte

és igy nem sok bizalommal látta a polgár
ság megbízatását.

Vasárnap azután botrányos jelenetekre 
került a sor, amikor napvilágot látott a ke
rületi elnökök névjegyzéke. Ugyanezek as 
elnökök vezették ugyanig a hat év előtti 
utolsó választást is, amikor a közigazgatási 
bíróság különös végzést hozott ténykedésük
kel kapcsolatban, megállapítván, ha igazak 
a peticiós panaszok, bár hézagosságuk miatt 
törvényes orvoslást nem tudnak nyújtani, —.

a politikai tisztességbe ütközik tényke
désük.

fokozódtak a tumultuózus jelenetek, 
amikor

as ellenzéki bizalmiakat a kerületi el
nökök kitiltották a BzavazóheJyiségből, 

hiába rohamozta meg a tömeg a választási 
helyiségeket a bizalmiak nevét kiáltozva, 
egyetlenegy ellenzéki bizalmi sem ellenőriz
hette a szavazás tisztaságát. A független 
városi párt címen egyesült kisgazda- és ke
reszténypártok elhatározták erre, hogy 

távol tartják magukat a választástól.
így választóik szétszéledtek s amikor mégis 
beléptek a pártok a küzdelembe, remény
telen harcot vívtak.

A szavazás ellenőrzésére dr. Tauffer Gá
bor és Müller Antal országgyűlési képviselő 
utaztak le Szolnokra, akik látva a helyze
tet, Rossg-Borbély György fő- és Alexander 
Imre alispánhoz fordultak, akik azonban 
nem tartózkodtak a Választások Idején a vá
rosban. így nem maradt más mód, mint 
Darányi Kálmán miniszterelnökhöz és 
Széli József belügyminiszterhez

táviratot intéztek, orvoslást kérve.
A szavazások a zavargások ellenére is 

follyak és délután négy órakor, a lezárás 
után került sor a szavazatok megszámlá
lására. Hat kerületben 
zalmiaknak.

a hivatalos lLsta győzött, csak két ke
rületben kaptak megbízatást a függet

len városi párt jelöltjei, 
mert csak itt adtak helyet nz ellenzéki bi
zalmaknak.

Az ellenzéki képviselők telefonbeszélge
tést folytattak a belügyminisztériummal. A 
kiszivárgott hirek szerint

a választást megsemmisítik 
és újabb félévre meghosszabbítják az auto
nómia felfüggesztését. Amennyiben ez el
marad, dr. Tóth Tamás polgármester, aki 
ellen bűnvádi és fegyelmi eljárás folyik, 
nyitja meg a törvényhatóságot, hogy be
nyújtsa lemondását.

A hírek szerint a megyeblztos által eddig 
is behelyettesített dr. Lévay Jenő fog meg
bízást kapni a polgármesteri teendők ideig
lenes továbbvezetésére.

Gyilkos féltékeny
ség! dráma 
Jászberényben

Mizsei István jászberényi vásári keres
kedő féltékenység! rohamában leszúrta fe
leségét, aki pár percen belül elvérzett, mi
elölt orvosi segítség érkezett volna.

A férj a jászberényi rendőrségen önként 
jelentkezett. Mizsei elmondotta, hogy

leszúrta kereskedőtársát, Fcrcnczl Mi
hályt is, akire féltékenykedett, hogy 

udvarol a feleségének.
A rendőrség az asszony holtteste melleti 
csakugyan ott találta a súlyosan sebesült 
Ferenczil, akit azonnal kórházba szállítót-
lak.

1 perces tökéletes T 
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víz, szappan, f 
ecséf nélkül a r

' •••!-," .......  ■ • v

Próbádöboz^24,fi

’V

Hezolite-Rapid=■■"w ; ■ Bw|F. ■ WBnem egaz arcbőre 

Kapható minden, szakűzletben és 
—■■■/áiii * ■ -i Slogy dobox 1.50/ Séidsi dbbox 3>engő dr.HokxerUlatsxerf áriján,Jer exkarpt 8

,Y

<í..

rí

rasL.



Bu8»parf, IWT nJlm i4. HÉTFŐI NAPLÓ, 3

Veszedelmes tűzvész pusztított
a kőbányai pályaudvaron

Ötórai nehéz Önfeláldozó munkával vetettek gátat a tűznek a kivonult tűzoltók
Veszedelmes tűz pusz

tított vasárnapra virradó 
éjszaka a kőbányai alsó 
pályaudvaron.

öt órán keresztül 
éi{ett egy hatalmas 
lüzelőanyugraktár

és reggel nyolc, óra felé 
járt már az idő, amikor 

az utolsó őrség is elvonult a nagyszabású 
éjszakai tűzvész színhelyéről. A raktárépü
let nagy része és a benne lévő öt vágón 
tüzelőanyag a tűzvész martaléka lelt.

Szombaton éjszaka 12 óra után 3 perc
cel az alsó pláyaudvaron az egyik pályaőr, 
amikor szolgálatába igyekezett, észrevette, 
hogy a pályaudvar Pongrác-ut felé eső ré
szén a tüzelőanyagraktár tetőzete lángokban 
áll.

Óriási lángnyelvek csaptak fel több he
lyütt a tetőzeten

és a tűz bevilágította az egész környéket. A 
pályaőr futólépésben igyekezett elérni az 
állomásfőnöki hivatalt, ahol azonnal jelen
tette a fölfedezését. Az állomásfőnök azon
nal értesítette a központi tűzoltóságot és a 
tűzoltók a nagyszabású tűzhöz mérten nagy 
felkészültséggel vonultak ki a kőbányai pá
lyaudvarra.

Kiss Lajos tflzoltófőparancsnok, Szilvay 
Kornél és Miáklts tüzoltófőtisztek irányítása 
mellett pillanatok múlva robogtak ki a 
helyszínre a központi, a IV., a IX. és a X. 
kerületi őrségek. Ugyanakkor a mentők is 
értesültek a tűzről és dr. fíuszivurm Rezső 
főorvos igazgatói szaksegéd vezetésével két 
•utóval és négy orvossal vonultak ki, hogy 
azonnal segítségére legyenek az esetleges 
•érőiteknek és mindazoknak, akik az első 
segélyre rászorultak.

A tűzvész híre csakhamar elterjedt nem
csak Kőbányán, hanem a fővárosban is és 
'kiváncsi emberek hatalmas tömege verődött 
össze a Pongrác-ut környékén. Több pesti 
mulatóhelyről autón mentek ki a tűzhöz 
kiváncsi férfiak és hölgyek. A Mosonyi-uti 
laktanyából riadóautón 40 rendőrt vezényel
tek ki, hogy a tűzoltók munkáját senki se 
zavarhassa.

A tűz a kőbányai alsópályaudvar állo
másépületétől mintegy 300 lépés távolság
ban keletkezett, ahol egy 30 méter hosszú, 
20 méter széles földszintes favázas épület
ben van felhalmozva a pályaudvar tüzelő
készlete. Fa, szén és koksz van rendszerint 
felhalmozva a raktárban. A tűz kitörésekor 
öt vágón különböző tüzelőanyag volt az 
épületben. A raktárhelyiségnek öt kapuja 
van. A tűzoltók mind az öt bejáratot fel
készítették és

öt sugárral, öt különböző Irányból 
kezdték ostromolni a tűz főfészkét.

'A tűzoltók minden igyekezete arra irányult, 
hogy az épület tetőzetét és falait, amennyire 
lehetséges, megmentsék, ez az igyekezetük 
azonban csak kis részben sikerülhetett, mert 
a tüzet későn vették észre és amikor a tüz
érségek kiérkeztek, már

a tetőzet nagy része lángokban állott. 
Az égő szén és koksz kellemetlen füstöt 
árasztott, egymásután

négy tűzoltó lett rosszul, 
ezeket a füstmérgezést szenvedett embereket 
a mentők térítették eszméletre, azután a 
hős tűzoltók rövid pihenés után ismét vissza
tértek a munkába. Balatoni József tűzoltó 
komolyabban sérült. Behatolt a raktárhelyi
ségbe és közben egy

áttüzesedett gerenda zuhant le reá.
A bal vállát és a bal karját sebesitette meg, 
azonkívül égési sebeket is szenvedett. A tűz
oltók élete komoly veszedelemben forgott, 
mert amikor megsérült, ájultan esett össze 
és már-már az a veszély fenyegette a sze
rencsétlen embert, hogy az égő raktárhelyi
ségben pusztul.

Két társa azonban életét kockáztatva 
utána sietett

és kiviiték az épületből Balatoni Józsefet. 
Kinn a mentők vártuk már rá, bekötözték 
sérüléseit, majd a Horthy 3/íJrfős-kórházba 
A itták további kezelés végett.

Reggel öt óra felé járt az idő, amikor a 
rohamcsapat jelentette az oltási munkála
toknál mindvégig jelenlévő Kiss Lajos fő-

IYIEÍROPOLE
virágoskertje uj köntösbe 

öltözve megnyílt
Valódi erdélvl (lakkon ón 
cnóbensillt halkdiönlogonségek 

CSÓKA FERI
peodltően muzsikál

parancsnoknak és • több! tiszteknek, hogy 
■ tüzet sikerült eloltani

és most már csak a takarítási munkálatok 
vannak hátra. A központ, a IV. és a IX. 
kerületi őrségek öt óra után be is vonultak 
laktanyáikba, azonban a X. kerületi őrség 
reggel 8 óráig dolgozott a vasúti pálya
munkásokkal együtt, hogy a még mindig 
égő szén, koksz- és famaradványokat elta
karítsák, nehogy a romok alatt lévő szikrák 
újból bajt okozzanak.

Szeptemberben újra eljön Budapestre 
az olasz királykisasszony

Lezajlottak az olasz királylátogatás ün
nepnapjai. A királyi pár Mária hercegnővel 
együtt kétségtelenül a legjobb benyomások
kal távozott Budapestről és bizonyos, hogy 
a szépséges királykisasszony lelkében nagy
szabású, örök élmény lesz a budapesti láto
gatás, aminthogy itiartózkodása alatt min
den a nyilvánosság előtt lejátszódott gesz
tusa bizonyította azt, hogy milyen jól érezte 
magát nálunk ittartózkodásának négy napja 
alatt.

Amikor a harmadik ötös fogaton kifelé 
haladt a Keleti pályaudvaréra, a piroskosz- 
lümös királyi hercegnő mint nyíló rózsa

Hirtelen meghalt 
a gyógyszertárban, 
ahol fájdalmaira orvosságot kért 
egy ismeretlen nő

Vasárnap délelőtt 10 órakor rendkívül 
izgalmas jelenet játszódott le az lstván-u\ 
és Nefelejts-u\ca sarkán lévő gyógyszertár
ban. Egy elegánsan öltözött, 55—60 év kö
rüli nő tért be a gyógyszertárba é.s rosszul- 
létről panaszkodott.

— Nagy gyomorfájdalmaim vannak >— 
mondotta —, legyenek olyan szívesek, ad
janak valami fájdalomcsillapító szert.

A gyógyszerész előzékenyen állt a hölgy 
rendelkezésére és fájdalomcsillapító szert 
keresett az orvosságok között. Alig fordult 
azonban hátra, amikor

tompa zuhanást, majd közvetlen utána 
rémült sikoltást hallott.

Ijedten fordult meg, de csak annyit látott, 
hogy a pillanattal előbb még előtte álló nő 
eltűnt, ellenben a pénztáros kisasszony ha- 
lálsápadtan, remegve mutat a pult előtt n 
gyógyszertár padozatára.

A gyógyszerész azonnal kirohant a pult 
mögül, ahol

habzó szájjal, halálsápadtan feküdt ■ 
földön az asszony, 

aki előbb fájdalomcsillapítót kért tőle.

Alvó betörőt találtak Városi Andor 
nagykereskedő villájában 

Munka után édes a nyugalom — de a betörő ne aludjon el, mert ráfizet
Tragikomikus betörökaland zajlott le 

vasárnapra virradó éjszakán Mátyásföldön. 
Városi Andor budapesti nagykereskedőnek 
villája van Mátyásföldön, a Rákóczi-ut 11. 
szám alatt. A kereskedő

Budapesten lakik, de a mátyásföldi 
villája Is be van rendezve 

és a nyarat itt szokta tölteni. Most, hogy 
a nyaralási szezon közeledik, vasárnap reg
gel kiment Mátyásföldre, hogy körülnézzen, 
rendben van-e minden, nincs-e szükség va
lami javításra a ház körül.

Városi Andor, amikor ki akarta nyitni a 
villa ajtaját, meglepetve vette észre, hogy 
az ajtóban belül kulcs van. Nem tudta mire 
vélni n dolgot, a kapitányságra sietett és be
jelentette, mi történt.

A kapitányságon rögtön arra gondoltak, 
hogy betörő van a villában. Húrom rend
őrt és két detektívet adtak Városi mellé, 
hatan mentek a Rákóczi-utra,

a három rendőr posztra állt a villa kö
rül, a két detektív pedig Városival 
együtt fölfeszltette az ajtót és revolver

rel a kézben behatolt a villába.
Végigjárták nz egész épületet, sorrnvették 
az előszótól. n szalont, nz ebédlőt, a hálót, 
mindenütt belöröjárás nvonmit látták, a 
szekrények főlfeszitve, kifosztva, de a be
törő teboll A betörő*  ndász-expedició végül 
eljutott ai utolsó helyiségbe, • cselédszo

A rendőrség és ■ tűzoltóság még a hely
színen megkezdte a vizsgálatot annak meg
állapítására, hogy mi okozhatta a tüzet. 
Több feltevés alakult ki, azonban a leg
valószínűbb feltevés mégis csak az lesz, hogy 

egy arra haladó mozdonyból kipattant 
szikra lobbanlolfu lángra a raktár

épületet.
Hétfőn délelőtt lesz a hivatalos tüzvizsgá- 
lati szemle, ekkor derül ki a tűz keletkezé
sének oka.

hajladozott a diszhintóban és ugyancsak 
temperamentumosán, de látható

örömmel és szeretettel Intett búcsút m 
ünneplésre kivonult közönségnek.

Ezekutún nem is meglepő talán a királyi 
hercegnőnek az az elhatározása — amely
nek bizalmas körben itiartózkodása alkal
mával kifejezést adott —, hogy

•z ősszel, szeptemberben rangrejtve,
— mint annyi sok más előkelő Idegen 

—- Ismét el fog jönni Budapestre, 
hogy a hivatalos programon kívül megis
merkedjen a magyar főváros szépségeivel.

Előbb különböző gyógyszerekkel Igyekezett 
életre kelteni, amikor azonban ez nem si
került, értesítette a mentőket.

A menlöorvos injekciókat adott a mind 
halkabban lélegző nőnek, fáradozása azon
ban hiábavalónak bizonyult. Erre hord
ágyra akarták tenni, hogy a legközelebbi 
kórházba szállítsák, mire azonban a men
tőaltisztek a nőt hordágyra emelték,

meghalt.
Az Ismeretlen nő zsebelt és retlkflljét át

kutatták, abban azonban
semminemű írást nem találtak, 

úgyhogy személyazonosságát nem tudták 
megállapítani.

Holttestét kivitték a bonctani intézetbe, 
a rendőrség pedig nyomozást indított, egy
részt, hogy megállapítsa, ki lehetett az is
meretlen, jól öltözött, 55—60 év körüli nő, 
másrészt pedig, hogy megállapítsák, mi le
hetett az oka hirtelen halálának. Éppen 
ezért a hétfői napon törvényszéki orvosok 
fogják felboncolni a szerencsétlen nő holt
testét.

bába. A küszöbön meglepetten álltak meg:
■ cselédszobában, megvetett ágyban Jó

ízűen horkolt egy férfi.
Az ágy mellett tömött bőröndök sorakoz
tak. A detektívek odaléptek az ágyhoz, kel
ten kétoldalról megragadták az ismeretlen 
embert és

mire fölocSiidoft boldog, mély álmából, 
már szijbilincs feszült a kezén.

— Ki vagy? Mit keresel itt? — szóltak 
rá a detektívek.

TÁVIRAT
Az egyre fokozódó igények hatása alatt uj kör

úti föüzletemet személyes vezetésem ir.ollott meg
nyitottam. Közismerten finom fehérnemű- és uri- 
divat-oikkeim árai még az eddigieknél is mérsé
keltebbek. Tiszteljen meg látogatáséval

Erzsébet-körút 4.

Ab álmából riadt ember nem sokat ker
telt, látta, hogy nincs éTtelme az okosko
dásnak és vallott, mint a karikacsapás.

— Szilágyi János vagyok, — mondta —-s 
szobrászsegéd a foglalkozásom. Nem ez at 
első esetem ... Legutóbb Szegeden „dolgoz
tam", onnan jöttem Budapestre. Egv va
sam sem volt, nem tellett vasúti költségre, 
gyalog teltem meg az utat Kijöttem Ide 
Mátyásföldre, körülnéztem, gondoltam, Itt 
jó zsákmányt szerzek. Betörtem, összecso
magoltam a holmikat, de még mielőtt el
indultam volna, eszembejutott,

jó lenne egy kicsit pihenni 
a nagy munka után. Kulcsot toliam a bejá
rat zárába, nehogy megzavarjanak. Megve
tettem az ágyat, lefeküdtem és elaludtam. 
Nagyon fáradt voltam, sokáig aludtam, ez 
volt a pechem ...

Szilágyi Jánost, a póruljárt betörőt, akit 
a „munka" utáni édes pihenés juttatott 
rendőrkézre, őrizetbevetlék.

Egy urlleány 
rejtélyes eltűnése 

Vasárnap délben izgalomtól remegő 
hangú, idősebb férfl jelent meg a rendőrsé
gen. Az eltűnési osztály vezetőjét kereste 
és jegyzőkönyvbe mondta a történteket. 
Stcrn Zsigmond gombkereskedő volt az iz
gatott férfi. Előadta, hogy 18 esztendős leá
nya, a feketehaju, kékszeinü, sudár termetű 
Stern Magda pénteken este 7 óra tájban az
zal távozott el szülei, Tisza Kábnán-tér 29, 
alatt lévő lakásáról, hogy félóra múlva ha
zatér.

— Egy barátnőmet megyek meglátogatni, 
de vacsorára már itthon leszek — mondta 
édesanyjának mosolyogva a leány.

Elmúlt azonban egy óra, két óra, aőt el
jött az éjszaka is, de

■ szép Magda nem került többé elő.
Kétségbeesett szülei autóba ültek és végig
járták leányuk összes barátnőit, a rokono
kat, jártak a mentőknél, n rendőrségen éa 
a Rókusbán, de sehol sem tudtak felvilágo
sítást adni Magda sorsa felől.

A leánya sorsáért aggódó apa teljesen 
érthetetlenül áll az eltűnéssel szemben. 
A fiatal leány rendes, szorgalmas, előzékeny 
természetű. Soha nem szokott bejelentés 
nélkül elmaradni hazulról. Idős szüleinek 
még a gondolatát Is leste, mindig kedvük
ben járt, soha nem szomorította meg őket.

Vasárnap jelentkezett a leány egyik ba
rátnője, aki azt állítja, hogy látta, amint 

pénteken este a Tisza Kálmán-téren 
autóba szállt Stern Magda

A rendőrség rádiógram utján keresi a 
rejtélyes körülmények között eltűnt, fiatal 
leányt.

Szellemi olimpiász 
a Barcsayban!
Pintér Jenő érdekes meghívója

Diákok nagy napja lesz a mai, hétfői nap: 
reggel nyolc órakor a „Barcsayban", a Ma
dách /mre-gimnáz.iumban megkezdődnek 
az idei középiskolai tanulmányi versenyek, 
amelyeket évről-évre nagy szeretettel, figye
lemmel és érdeklődéssel kisér a közönség.

At ország legkiválóbb nyolcadikosai 
mérik össze szellemi erejüket a Bar- 

csay-iitcal ollmpiászon.
Az országos középiskolai tanulmányi ver

seny rendezőbizottságának elnöke, Pintér 
Jenő tankerületi főigazgató — akit éppen 
most avattak tiszteletbeli doktorrá — meg
hívta a verseny megtekintésére a szerkesz
tőségeket, meghívót kaptak a kultúráiét ve
zetői is. Van a meghívónak egy megszív- 
lelnivalóan érdekes mondata, amely igy 
hangzik:

— Ezek a versenyek külsőségeikben ta
lán nein olyan színesek, mint a sport
versenyek, de annál értékesebbek, 
mert az ifjú magyar szellemi tehetsé

gek fokmérői...
Hétfőn reggel nyolc órakor a legjobb 

nyolcadikosok leülnek a Madách /mre-gim- 
názium padjaiba és pár óra múlva eldől, 
kik nz ország legkiválóbb diákjai.
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I.
'A vlldghdboriiban és a kommfín alatt ax 

Országos Kaszinó harminchat tagja halt hősi 
halált. Emlékűkre szobrot állíttat a kaszinó. 
Toki György készítette a szobrot, amelyet 
csütörtök ón állítanak fái a llősók temetőjé
ben József főherceg avatóbeszédével,

II
Megírta a Kisnapló, hogy a Mollindry-ba- 

kük kiszülő országos ezredünncpélyérc meg
hívják Alfonz spanyol királyt, az ezred egy
kori tulajdonosát. Szokol Willibald festőmű
vész most Rómában van is festi Alfonz 
portréját. A kép ezredesi uniformisban áb
rázolja a spanyol királyt, aki eljön a Malii- 
náry-bakák ünnepségére, amelynek kereté
ben leleplezik portréját.

in.
Most jelent meg az uj gazdaelmtár. Kide

rül belőle, hogy az ország első földbirtokosa 
Eszterházy Pál herceg. 225.257 hold ura, 
iGöf! holddal több földje van, mint tiz esz
tendővel ezelőtt. Eszterhdzy Pál hercegről 
tudni kell, hogy csak gazdaságának és vál
lalkozásainak él, a nyilvános társasági élet
ben egyáltalán nem szerepel, csak jótékony
sági is kulturális akciókkal kapcsolatban 
hallhatjuk és olvashatjuk a nevét, sőt any
agira tdvoltartja magát a szerepléstől, hogy 
például a Nemzett Kaszinó tagjai közé se 
vétette fel magát.

IV.
Ksendf Károly polgármestert 'dlsztaggá 

választotta a Fészek. A művészek klubja 
szerdán este bankettet rendez dlsztagfa tisz
teletére.

V.
'A Károly király-úti Nadlk-hás tulajdono

lni, a gróf Hadik-Barkóczy família tagjai 
engedélyt kittek a Közmunkatanácstól, hogy 
a hatalmas bérház egyik udvarát befedjék és 
mozlépűletnek alakítsák át,

VI,
'A Móniin Rouge kitűnt! Sllber Bandija, 

„művésznevén" kapós Bandi, híres arról, 
hogy nem veti meg ax italt is a pénzt is na
gyon szereti. A tréfakedvelő, szellemes 
Flaschner Ernő igazgató ax étlapra két uj 
kreációt íratott, I.opós-cocklail ax első. Re- 
csptje: féldeci rum, fiideci rummal. Lopós- 
Szendvics a második. Receptje: kit vékony 
szelet vajaskenyér körött egy ötvenpengős 
bankó.

VII,
Barbara Nutfon, a Woolworlh-mllllárdok 

örököse Budapestre készül. Járt már mlná- 
lunk, nmikor Mdlvanl herceg felesége volt. 
Azóta ufra firjhezment, Haugmitz-Rewent- 
lom gróf a mostani ura. Bibije is van. A 
l./ndbergh-bébi elrablása óla minden vala
mirevaló amerikai millidrdoscsemetét gon
dosan őriznek. Barbara, aki sokat utazik, 
mindig magával viszi a bébit, aki fölött négy 
szálas-vállas detektív testőrködik. Budapestre 
is elhozza testőrdetektlvjeit. Megbízottja 
utján érdeklődött a dunaparti szállóban, 
kaphat-e olyan lakosztályt, amely teljesen 
szeparálva van, azonkívül még külön kikö
tése, hogy a lakosztály emeleten legyen és 
rajta, valamint kíséretén kívül má» ne hasz
nálhassa az épületszárnynak erre a részére 
vetető liftet. Barbara grófnét megnyugtatták, 
hogy mindent megkaphat, amit ktvdn, de 
biztosítják, hogy itt Budapesten semmi szük
ség detektivekre és testőrökre. Nálunk az
után egy fia bébirablót sem talál még lám
pással sem — hacsak magával nem hoz egyet 
mutatóba a podgyásxával.

VIH.
A magvar élelmiszeriparra rendkívül hí

zelgő epizód játszódott le a felejthetetlen kl- 
rálynnpok alatt A '/.scrbónál megjelent egv 
előkelő olasz hölgy. Egy darab kekszet ho
zott magával és ugyanilyen kekszet kért. Az 
olasz királvl pár rgvlk udvarhölgye volt. A 
xásárlás titka - a várbeli étkezéseknél Steiner- 
kekszet szolgáltak fel és ez annyira ízlett n 
királvl család tápjainak, hogv utravalónak 
vásárollak belőle. l nnél nagvobb kitüntetést 
nem is kaphatott a magyar élelmiszeripar.

IX.
Róbert Arán, a kiváló francia író ma, hét

főn este előadást tart Morcét P mustról, Az 
rlőndás védnöke Gallon Maugrus budapesti 
francia követ.

X.
'A statisztikai értesítő adatai szerint at Idei 

f ■< . ..nhiin Í.2ÜI.S6Í vadat és 1.130.497 szár
nyast ejtettek a vadászok. .1 „vad ki mutatás" 
összegében sicrepel 48.981 kóbor eb is 
52.512 kóbor macska.

JÉGSZEKRÉNYEK
,Illan.<m htttAkésBttiearktVUrUimArO k*««a-  
lahrta, lairylftltgvpek. RaázArté bcrf-ndraAark 

bennefeld

BAKTER: IdeiüHön kedvei Lepce, nőm- 
szód, fogaggyunk, hogy ellrafálom, mér 
jártak megen odaföl Pesten.

ÖRZSI: No?
BAKTER: Mer as olasz klrálék gyűttek. 
ÖRZSI: El Is szomorottnk vóna öfölsé- 

geik, ha mink nem vagyunk ottan az érke
zésüknél.

BAKTER: Lám, lám. Tán magtik Is üd- 
vözőték ükét?

LEPCSES: Micsoda? Én személlesen be
széltem vélük.

BAKTER: A tátlntójátl Mit mondott 
nékik?

LEPCSES: Mondok... mert tuggya, én 
ott ütem e*  gázlámpa tetejin... szóval mi
kor gyűltek az ötösfogaton, oszt azok 
a gyönyörűséges lipicai lovak ollan szépen 
szelték a bokáikat, akarcsak jedzö-kisasz- 
szony, mikor vesárnap reggel a templomba 
mén, — ahogy elém értek a hinták, tejjes 
szufléval odahujántottam, hogy mondok: 
„Isten hozta niagukatl"

BAKTER: Jól monta, S őfőlaégelk mit 
szótak erre?

LEPCSES: Semmit se uótak, mer Igen 
meg vótak llletődve, hanem azér mégis 
a klrál odafordút felém, küssé megblcceg- 
tette a fejit » a szemivei kaocsantott agyét 
nékem, mintha monta vóna: „Jól van, 
Lepcses szomszéd, örülök, hogy itt van, 
csak vigyázzon, le ne buksengöljön onnan 
a lámpa hegyirül!" De elkésett a tanáccsal, 
mert abb*  a mi nótába én mán hullottam is, 
igenyessen e*  fájn naccsága nyaka közé, 
így szerencsére nem üttem meg magamet.

BAKTER: És a fájn naccsága?
LEPCSES: Hát annak is igen nagy sze

rencséje vöt, mer kéznél vótak a mentők, 
oszt mingván magához térítették.

BAKTER: Hála légyen az Egek Urának. 
Ahun legnagyobb a vészéi, lekközelebb 
a segéll. — S azontúl ml újság Pesten?

ÖRZSI: Hajaj. A Hómany miniszter Igen 
csak összerúgta a port a színházt kritiku
sokkal.

BAKTER: No fenel Mér?
ÖRZSI; Mer a kritikusok tejjes szívvel 

iltájják a Németh Tónit, a Nemzeti Színház 
igazgatóját. Erre os’tán a Hómany jól rá
juk húrként. hogy híjába vertyognak, 
komisz népség, üsse fogják kipiszkálni 
a Tónit a kenyériből s külömben is ők 
nem értenek a dologhoz.

BAKTER: Maga mR szól ehhös, Lepcses 
szomszéd?

LEPCSES: Nézze hájjá, eccer a pápóci 
biró igen kardoskodott, hogy aztat a Be- 
gyegő Ribizli Pált köll kisbirónak fölvenni. 
Föl Is vették. De mivel Ribizli igen féllökös
(iiiiiiiiitifliiiiiiuiitfiiiiitiittiiiiuiiiiHfiiiiiiiilíniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniniiiiiiiiiiiiinnuiiiiiiiiiiiJiiiiiiiniiniiiiiiiiiiHiiiiniiíinnminiiiiinniinniii!

Kiderült az újpesti kombinés nő titka
Nem merénylet — hanem öngyilkosság

Ötnapi nyomozás után vasárnapra kide
rítette a rendőrsig ax újpesti kombinál nő 
titkát. Szerdára virradó hajnalban az új
pesti összekötő vasúti híd tájékán a sínek 
mellett

vérző fejjel, eszméletlenül találtak egy 
fiatal nőt, akin cipőn éa harisnyán kí

vül csak selyemkonibiné volt,
a ruhája pár lépésnyire tőle feküdt a föl
dön, mellette egy aktatáska, amelyből n 
Végzetes találkozás cimü könyv korült elő. 
A montöket hviák, akik bekötözték a se
beit és elindullak vele a Szent Margit-kóv- 
ház felé, Útközben egy pillanatra magához 
lérl. A kísérő orvos megkérdezte tök, 
mi a neve. A sebesült elhaló hangon mon
dott néhány szót, közte két nevet is emle
getett, Cifár Erzsébet volt az egyik, Kovács 
Teréz, a másik, azután újra elájult és esz
méletlen állapotban került a kórházba.

Az első jelek azt mutatták, hogy gyilkos 
merénylet történt, valaki megtámadta az 
ismeretlen nőt, leráneigálla a ruháját és 
valami éles tárggyal ejtett sobet a fején. A 
főkapitányság bűnügyi osztályáról detektív 
ment a Szent Margil-kórházba, hogy ki
hallgassa a sebesültet. A nő közben több
ször is magához tért, azonban

elfogadható, értelmes válaszokat nem

Halduszoboszlűl gyögvltlrdö
ma már európai hlrü. Fedett ayógymeclanaók, Ivócsarnok, Inhalatóilum, strandfürdő

I’iralltnul ertdménvet fördA-, IvA- beUlratókurSk A fflrdő ItuJdiiBinboBilö 73 ób 7S*. ob bős. JAdoa, brómna 
hl<tioc«rbnniii.B h#\vi.-ri UplAIIAk. 3W0 liter (orróia yenenként. Nagi«r «b néuiclnjelvíj iBiuerlclóvei kést 
BfiiBci Bioljíl a (Qrúö liii(itvU(a.
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dógokat cselekedett, a kösségi elöljárók 
panaszkottak, hogy minő nagy marha. 
„Kentek a marhákl" — kajátott a biró. — 
„Hejnye, aptya" — csudálkozolt otthun 
biróné asszony —, „iszen tennap maga is 
aszonta .hogy a kisbiró marhal" — ..Fogd
a szád" — rittyentett rá az ura —■, „ainell 
percbe én aszondom, hogy az ellenzék nem 
marha, abb*  a percbe rámfogják, hogy én 
vagyok a marhal"

BAKTER: Csuda marha «agy esze vót 
annak a pápód bírónak, ammán. szenti — 
Hát a Hustyava gyilkosa?

ÖRZSI: Iszen nem ű vót a bűntetves'. 
Csak magára vádúta.

BAKTER: A szenvedésitl Oszt mért
ÖRZSI: Hát hencegésből.
LEPCSES: Vannak lilén emberek. Eccer 
Serke kocsmájába ültek a legények 

a kocsma előtt eldefelírozott az a Mázsás 
a
■ _ ----- ...... -----
Firták Rozi, avval a kimondhatatlan nagy 
szépségével, hogy egy-egy sunkáját secco- 
|om élősúlyba 35—40 kilónak. Fölsóhajt 
a surbankó Csorna Gergel a aszongya: 
„Mégeccer szeretnék a Rozlvel egy nyoszo- 
lára pöndörödni." — „Nini" —■ ámultak 
a többiek —, „hát eccer mán pöndöröd
tél?" — „Nem" — aszongya a Gergel —, 
„de eccer mán szerettem vóna.**

ÖRZSI: A rosseb tísztelkeggyen nála, így 
rongájják a böcsületes fehérnép jóhírit! — 
Oszt gyerünk, aptya.

BAKTER: Hő, hői Aztat mongya meg 
gyorsan, Lepcses szomszéd, igaz-e, hogy 
összeáll a jobboldali anteszemita front?

LEPCSES: össze bizony. Vitéz Endre 
Laci lesz a fővezér.

BAKTER: Gondulom, szegény zsidók úgy 
megrökkentek, hogy e‘ zabszemet se lehet 
elhelezni a világnézeti alapjukba.

ÖRZSI: Rosszul gondujja, bekterom. 
Ügy elbántak azokkal mán eddig, hogy 
egtsszea megszokták a birizgélést.

LEPCSES: Ollanformán vannak mán fik 
is, mint az a Ciccelvájs? Mózes, akit a falu 
végin elkapott kilenc nyilaslegény s a fur- 
kóik segéllével lefoltatták rajta a hazafias 
nemzett fölbuzdulást. Szegény Mózes allig 
tudott tovább vánszorogni. Hát amint az 
oskola elé ért, melléje ugrott újabb tizenhat 
fiatalember, oszt az állásnélküli diplomások 
helzetének javlttása céljábul akkorákat 
aprítottak a fejére .hogy elvesztette az esz
méleté. Mikor magához tért, tanéttó úr állt 
mellette. —- „Belém se rúg, le se köp?"
— kérdezte az áldozat. —. „Nem én"
— felelte a tanéttó. — „Szégyejje magát"
— korholta Ciccelvájsz —, „lilén kevés 
fáraccságába kerüne s mégse járul hozzá 
édes hazánk fölvirágoztatásáhozl"
Oszt Isten álgya.

tudott adni a hozzáintézett kérdésekre.
Az orvosok újra meg újra megvizsgálták és 
végül arra a megállapításra jutottak, hogv 
fejsebén kívül agyrázkódása is van és az 
állapota olyan, hogy ajánlatos volna, ha 
ideggyógyászok vennék kezelésre egy időre. 
Ezért

átvitték az UJ-Szent János-kórhdz ideg
osztályára éa azóta ott ápolják.

Közben a rendőrség természetesen min
dent elkövetett, hogy megállapítsa a rej
télyes nő kilétét. Azon akarlak elindulni, 
amit a mentőautóban mondott. A Kovács 
Teréz név olyan gyakori, hogy majdnem 
lehetetlennek látszott az összes Kovács Te- 
rézeket felkutatni. A Cifár név ugyan rit
kább, de ilyen nevet a bejelentőhivatalban 
nem találtak, mire a hasonló nevek után 
kutatlak és

találtak Is egy Szelffert Erzsébetet, aki 
huszonkétéves gyári tisztviselőnő és a 

Fá.v-utcában van bejelentett lakása.
Detektív ment a Fog-utcai házba éz Szeif- 
fért Erzsébetet kereste. Kiderült, hogy való
ban ott lakott albérletben, de nincs otthon. 
Az újpesti kombinés nő szeinélyleirásában 

a főbérlő a nála lakó Szelffert Erzsé
betre ismert.

Csak annyit tudóit róla mondani, hogy

Badipeat, 19S7 mája, H,

gyakran beszélt arról, elégedetlen a sorsát 
val, állandóan levert éa szomorú volt Né. 
hány nappal ezelőtt ruháit, holmijait el< 
ajándékozgatta. Megkérdezték tőle, miért 
osztogatja szét a ruháit, mire halkan, szo
morúan csak ennyit mondott:

— Nemsokára elmegyek, ahová én me
gyek, ott nem lesz szükségem ennyi ru

hára ...
Szelffert Erzsébet, amikor a Fdp-utcába 

költözött, a bejelentőlapra ráírta, hogy hol 
lakott azelőtt. A detektívek Ide is elmentek 
és nagy meglepetésükre kiderült, hogy

Szelffert Erzsébet valóban ott lakott, 
de más néven jelentette be magát.

Most már az újabb bejelentőlap adatain 
indultak el, a harmadik lakásban megint 
uj néven szerepelt, ugylátszik, azért hasz
nált különféle neveket, mert már régen 
készült öngyilkosságra és

azt akarta, hogy ha meghalt, nyomta
lanul tünjün el, sohase derüljön ki, 

hogy tulajdonképpen kicsoda ia volt.
Az újpesti eset titkának első része tehát 

megoldódott,
nem rablómerénylet, nem gyllkosságl 
kísérlet történt, hanem őngyilkosfeág, 

a fiatal nő vonat elé ugrott, de a kísérlet 
rosszul sikerült, nem került a kerekek alá, 
csak a mozdonyfal sebesitetle meg a fejét 
és lelökte a sínekről. Most pedig tovább
folyik a nyomozás, hogy világosságot de
rítsenek az ügy másik részére: tulajdon
képpen kicsoda Szeiffert Erzsébet?

KÖZGAZDASÁG
A közüzemi verseny 

ellen tüntettek 
a mészáros ipartestület 

közgyűlésén
A Budapesti Miszárot Ipartestület vasár

nap tartotta tisztújító közgyűlését, amelyet 
nagy érdeklődés előzött meg, mert a testü
let tagjai elhatározták, hogy a rokon hen- 
iesipartestület elnökét, Koch Gyulát választ
ják meg testületi elnökül s igy

egyengetik a két testület fúziójának 
útját.

Több mint ötszáz mészáros Jelent meg a 
közgyűlésen, amelyet Kollár Gábor nyitott 
meg. A megnyitó után közfelkiáltással vá
lasztották meg az uj tisztikart. Elnök Koch 
Gyula, alelnökők Iladinger Ede és Strausz 
Zoltán lettek. Az uj elnököt elsőnek Kollár 
Gábor, a volt elnök üdvözölte, ezután Koch 
Gyula mondott nagy beszédet, amelyet 
többször is lelkes taps szakított félbe. Az uj 
elnök a közüzemi versenyről beszélt.

—• A hatósági termelés nem biztosítja 
a Jólétet

— állapította meg többek között, majd ki
jelentette, hogy a hatóságot a polgárság 
ezért emelte maga fölé, hogy biztosítsa a 
rendet és nem azért, hogy megélhetését —< 
iparának versenyt támasztva elvegye.

A gazdasági rend nem merülhet ki ab
ban az elgondolásban, hogy termelni és 

eladni csak az állam tud.
Mikor ezeket mondotta, a közgyűlési te

remben tomboló taps támadt.
Több mint ötszáz mészáros tűntetett a 

közüzemek versenye ellen.
A nagy tapsban és helyeslő közbeszólások 

özönében alig hallatszott, amint az uj el
nök befejezte székfoglaló beszédét. Strausz 
Zoltán, fíaidinger Ede, Leszlauer Gyula, 
Mojtó Ferenc, Balogh István felszólalásai 
után megválasztották Kollár Gábor volt el
nököt egyhangúlag az ipartestület diszejnö- 
kévé.

Az erdőbirtokosoknak az a csoportja, 
amelyet u földmüB’elésügyi miniszter meg
hízott a tűzifa-konvenció kihasználása cél
iából létesítendő részvénytársaság alakításá
val, — felbomlott. Újabban egy kereskedői 
csoport akar segédkezet nyújtani a ttUlfa- 
monopóliiim létlrejttttéhez, amely a keres
kedők zömét fogja megfosztani munkájuk 
reális gyümölcsétől.

"Magyarország és Csehszlovákia között 
ezen a hiten újabb kereskedelmi tárgyalások 
indulnak meg Prágában. A kereskedelmi 
egyezmény keretében az eddigi árukom
penzáció helyett devizakompenzációt megál
lapodást kívánnak létesíteni, mert az lehe
tővé teszi, hogy a kivitel és a behozatal 
arányosan bár, — de korlátlanul emclked- 
hessék.

*
A Fövórosl Kereskedők Egyesülete 2fl-án, 

szerdán tartja évi rendes közgyűlését.
¥

A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság 
május 20-án bessenyci Beöthy Lóssló ry. keres
kedelemügyi miniszter elnöklelo alatt megtar
tott 40. rendes évi közgyűlése nz 1930. évre 
siótó osztalékot részvényenként 1.50 pengőben 
állapította meg-
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Vasárnap hazaérkezett 
az olasz királyi pár

Vasárnap már olasz földön futott a fel
séges vendégek vonata és este megérkeztek 
Kómába.

A magyar határállomáson III. Viktor 
Emánuel, Olaszország királya, Etiópia 
császára a következő táviratot intézte Ma
gyarország kormányzójához:

„Magyarország elhagyásakor ■ király
né-császárné és magam, leányunk, Má
ria nevében is megújítani kívánjuk Fő
méltóságod és főniéltóságu neje előtt 
őszinte hálánk kifejezését mindazért az 
előzékenységért, amellyel bennünket 
körülvettek látogatásunk tartaina alatt, 
amelynek el nem múló emlékezetét 
meg fogjuk őrizni. Olaszországba lel
kűnkben annak a rendkívül szívélyes 
fogadtatásnak emlékével térünk vissza, 
amely újból megerősíti a ml két or

szágunkat összefűző érzelmeket.* 4

Dinnyés Lajos képviselő 
súlyos balesete 
a keszthelyi 
vasúti állomáson

Politikai körökben pártkülönbség nélkül 
nagy megdöbbenést keltett az a vasárnap 
elterjedt hir, hogy Dinnyét Lajost, a füg
getlen kisgazdapárt képviselő-tagját súlyos 
baleset érte a keszthelyi vasúti állomáson.

Dinnyés Lajos pénteken a reggeli vonat
tal utazott Keszthelyre, ahova a déli órák
ban érkezett meg. Amikor az állomáson a 
yasuti kocsiból leszállt,

valahogyan megcsúszott a lépcsőn, el
vágódott a vasúti sínek között és esz

méletlenül terült el.
fA kocsiból kiszálló többi utasok Ijedten 
látták a képviselő zuhanását, nyomban se
gítségére siettek és megállapították, hogy

az esése olyan katasztrofális volt, hogy 
nyomban elvesztette eszméletét.

Knob Sándor kilép a NEP-böl
Nem lesz kizárási indítvány

Az Iparügyi tárca költségvetésének tár
gyalásánál zajos jeleneteket rendeztek. Knob 
Sándor, a költségvetés előadójának beszéde 
közben, egyrészt a NÉP viharsarkába szá
mítható képviselők, másrészt az dlenzéki 
padsorokból is, úgyhogy — mint ismeretes 
•—, Knob Sándor a költségvetés letárgvalása 
közlien lemondott előadói tisztségéről.

A politikai életben szokatlan események 
nyomán az a hir terjedt el politikai körök
ben, hogy

gróf Károlyi Viktor és néhány NEP-kép- 
képvlsclőtársa kizárási Indítványt tesz
nek a pártban Knob Sándor ellen, 
amennyiben önként nem lépne ki a 

pártból.
'A kizárási indítványra vonatkozólag va

sárnap délelőtt a NÉP Eszterházy-utcai he
lyiségében Ivády Béla országos elnöknél 
tanácskozás volt, amelynek eredménye az,

hogy gróf Károlyi Viklorék elálltak a

Vasárnap elfogta a rendőrség 
a halast ékszerrablás tetteseit 

Veszedelmes betöröbandát Juttatott rendőrkézre a véletlen
Vasárnap reggel hét órakor három erősen 

megbilincselt embert állítottak elő a oelck- 
tivek a főkapitányságon. Az egyik Grö/ .Já
nos, a másik Darvas Pál, n harmadik, rend
őri szempontból legértékesebb ember, Belez- 
nay fíal;os Ferenc volt. Mindhárman több
szörösen büntetett előéletű emberek.

A múlt hét közepén történt, hogv a halasi 
rendőrség rádiógramban értesítette az ország 
összes hatóságait, igv a budapesti fókapi- 
tánvságot is, hogv egy ottani ékszerészné 
betörlek és többezer pengő értékű ékszert 
zsákmányollak. A rádiógramban pontosan 
közölték az elvitt ékszerholmik leírását is 
és ennek az alapján nagyarányú nyomozás 
indult meg.

Hiába kercstek-kulattnk azonban a rend
őrség emberei, a betörőknek semmi nvomál 
nem lelték, mig azután vasárnap reggel

■ véletlen fényt derített ■ halasi betö
résre.

Szombat délelőtt a Teleki-téren szolgála
tot teljesítő dclckitvck előtt feltűnt egy 
férfi, aki előbb

Gróf Ciano olasz külgyminlszter az or
szág területének elhagyásakor Kánya Kál
mán külügyminiszterhez a következő táv
iratot intézte:

„Amidőn elhagyom a magyar földet, a 
baráti nemzet fővárosában eltöltött na
pok rendkívül mély emlékét viszem 
magammal. Engedje meg Nagyméltó
ságod, hogy őszinte és szívből jövő há
lámnak adjak kifejezést, egyben arra 
kérem, hogy ezeket az érzelmeimet Da
rányi őnagyméltóságának is tolmá

csolni szíveskedjék.**
Vasárnap este 7 órakor menetrendszerű 

pontossággal befutott a római pályaud
varra a királyi különvonat.

A pályaudvaron ünnepélyes fogadtatás 
nem volt, mert a király Olaszországban 
mint magánszemély utazott és érkezett Ró
mába.

Á vasúti tisztviselők intézkedtek, hogy a 
láthatólag súlyosan sérült képviselőt sietve 
az ottani szanatóriumba szállítsák, ahol 
azonnal röntgenvizsgálat alá vették és meg
állapították, hogy

Dinnyés Lajos — akit különben sike
rült eszméletre téríteni —, a jobb láb
szárán sérült meg. de ezenfelül még 
különösen súlyos belső sérülések kelet

keztek jobb bokáján.

Természetesen a szanatóriumban gipsz
kötésbe tették a képviselő sérült lábát és 
néhány napig ott is marad, mert mozdu 
lattanul kell feküdnie, azonban intézkedés 
történt, hogy mihelyt állapota megengedi 
azonnal felhozzák Budapestre.

kizárási indítvány megtételétől.
Knob Sándor szombaton is és vasárnap is 

kerületében tartózkodott, úgyhogy nem volt 
módunkban vele kapcsolatot találni, bár 
érdekes lett volna megtudni, hogy mi az ál 
láspontja már csak a kizárási indítvány 
gondolatával szemben is, teljesen függetle
nül attól, hogv a kizárási indítványt propa
gálók a NÉP országos elnökének interven
ciójára elállónak attól, hogy a kizárási in
dítványt a pártban megtegyék.

Politikai. körökben azonban bizonyosra 
veszik, hogy Knob Sándor — bár a kizárási 
indítványt elejtettnek lehet tekinteni, —- 
mégis

be fogja jelenteni ■ pártból való kl- 
. lépését,

mert nem kíván együtt maradni egy párt
ban azokkal, akik a kizárás gondolatát fel
vetették.

zálogcéduhíl. majd egy vadonatúj arany
órát kínált eladásra.

Igazolásra szólították fel a gyanús embert, 
aki Gróf János napszámosnak mondotta 
magát. Pillanatok nlntt megállapították, hogv 
Gróf, Darvas Pál nevű péksegéddcl szokott 
betöréseket elkövetni, mire Darvast is el
fogták. A két ember azt mondotta, hogv cgv 
Bclcznav nevű férfitől kapták az ékszert és 
a zálogcédulát. Azt mondották, hogy Belez- 
nuvvnl vasárnap reggel hat órakor van ta
lálkájuk a Teleki-téren, mire a detektívek a 
kél megbilincselt embert kivitték a Teleki
térre, ahol lesbe állottak.

Pontosan n megbeszélt időben meg is Je
lent egy jólőltözölt fér/t, akit abban a pilla
natban a detektívek gyűrűje vett körül.

Az egyik detektiv, aki a betörési szakcso
portban dolgozik, o férfiban fölismerte Ba
kos Ferenc, többszörösen büntetett betörőt. 
Bakos a detektívek felszólítására' Bcleznay 
Ferenc nevet mondott be, amikor azonban 
az őt ismerő detektív szemébe mondotta, 
hogy Bakos Ferenc a neve, vállat vonva je

lentette ki, hogy nincs értelme a további ha- 
zudozásnak.

— Bevallom,
én törtem be Halason aa ékszerüzletbe.

A holmik egy része Itt van budapesti laká
somon, a többi értéktárgyat pedig Üllőn rej
tettem el testvéremnél.

A detektívek a három embert szijbilincsrc 
fűzték és bevitték a főkapitányságra, ahol 
Bakos Ferenc bűnügyi Iratait átvizsgálva ki
derült, hogy

nemrégiben asabadult a vád fegyinté
zetből.

ö volt ugyanis az üllői postahivatal 
betörője, aki négy esztendővel ezelőtt két 
társával együtt revolverével megfélemlítette 
a postatisztviselőt és kirabolta a pénztárt.

A rendőrségen bizonyosra veszik, hogv 
Rákos, Gróf és Darvas sorozatos betöréseket 
vagv talán egyéb bűncselekményeket is kö
vettek cl és ezért tovább folytatják a nyo-

Eckhardt nagy beszéde
az erőszak politikája 
és az álpróféták ellen

Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt 
vezére vasárnap Békésgyulán nagy közön
ség előtt mondott nagyobb beszédet.

— Legelső helyre teszem. — mondotta 
— valamennyi követelésünk között a becsü
letes titkos választójogot,

mert, amig a titkos választójog ninca 
meg, a magyar nép helyzetén nem tu

dunk változtatni,
nekem megvan ma minden reménységem 
újból arra, hogy ez a régi követelés meg 
fog valósulni.

Beszélt azután a külföldi rendszerekről, 
amelyeket itt Magyar országon is meg akar
nak honosítani.

—. Amikor a külföldi rendszerek prófétái 
megjelennek 'Magyarországon, — fejtegette 
Eckhardt Tibor — a türelmét vesztett ma
gyar népet is az erőszak politikája mellett 
akarják megszervezni, pedig ennél vesze
delmesebb, kártékonyabb tanácsot a ma
gyar népnek nem lehet adni. Ha a nép tü
relmetlenségére spekulálva,

ezek ■ külföldről Ideplántált erőszakos 
mozgalmak, a nép kívánságait látszó
lag magukévá téve, olyan rendszerbe 
szeretnék belevinni a magyar népet, 
amelyet Ok maguk b parancsuralom

nak neveznek el,
ia ilyen rendszerbe próbálják a szabad 

magyar népet belepréselni és ha ez a sza
bad nép ma nem tudná kötelességét és ncm 
ragaszkodna az ezer év óla bevált szabad 
intézményeihez, akkor még Trianonnál is 
nagyobb gyász érne bennünket.

Eckhardt Tibor nagy tetszéssel fogadott 
beszéde után Matolcsy Mátyás szólalt fel.

Gyuláról Eckhardt Tibor és kísérete Bé

Az Igazságügyi Orvosi Tanács 
dönti Cl. hogyan halt meg Nagy Ferenc 

kereskedő rendőrségi kihallgatása után
A budapesti ítélőtábla ’Alcsuthy tanAcsn 

érdekes döntést hozott most abban a per
ben, amelyet Nagy Ferenc budapesti keres
kedő árvája éa nővére indított az állam
kincstár és hat állámrendőrségi detektív 
ellen.

Nagy Ferencet annakidején orgazdaság 
gyanúja miatt beidézték a rendőrségre.

Nem sokkal a rendőri kihallgatás után 
a kereskedő meghalt.

Nagy Ferenc 12 esztendős fia dr. Virág 
Gyula ügyvéd utján pert indított a kincs
tár és hat detektív ellen, akik jelen voltak 
a kihallgatásnál a defektivszobában.

Az ügyvéd keresetében előadta n bíróság 
előtt, hogy az orvosszakértöi megállapítá
sok szerint

Nagy Ferenc halálát fojtogatás okozta.
Bár a vizsgálat nem állapította meg, hogy 
ki volt az a detektiv, nki Nagy Ferencet 
fojtogatta vagy bántalmazta volna, a ki
hallgatásnál jelenlevő detektívek mind fele
lősek a történtekért, de felelős a kincstár 
is. Nagy Ferenc árvája

havi 150 pengő életjáradék 
megítélését kérte. Az elhalt kereskedő nő
vére is csatlakozott a perhez és ő a teme
tési költségeket követelte a kincstártól s n 
dcteklivcktől.

Az államkincstár és a detektívek jogi 
képviselője a keresetek elutasítását kérte. 
Elmondctla a bírósági tárgyaláson, hogy 

I*Nagy  Ferenc, halála ügyében megindult n 
fegyelmi és bűnvádi eljárás, amelv a delek- 
tiveket rehabilitálta.

20DD-öles lelek
Balalongyfiiiiiyén
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mozást. Egyelőié Bakos Ferencet Halasra 
vitték le. Természetesen mindhárom embert 
letartóztatták. Addig, mig Bakos Ferenccel 
Halason vannak a detektívek, Gróf Jánost és 
Darvas Jánost kivitték a toloncházba.

késcsabára ment át, ahol délután két óra
kor tartották meg a független kisgazdapárt 
nagygyűlését.

Itt Eckhardt Tibor arról beszélt, hogy
át kell szervezni az egész magyar gaz

dasági életet,
mert ma, a huszadik század derekán lehe
tetlenség a népi politika útjába továbbra is 
akadályokat gördíteni. A Tiszántúl szörnyű 
gazdasági és szociális helyzetével — mon
dotta — szinte külön kellene minden kor
mányzatnak foglalkoznia.

— Az erőszak politikája kezd itt Magvar- 
országon mutatkozni, .— fejezte l>e beszé
dét Eckhardt Tibor, — nekünk pedig

az erőszak politikája ncm kell, nekünk 
e csonka maradék földön szabad em

berekként kell élnünk,
de nem kell nekünk az erőszak politikája 
azért sem, mert ez a nemzet a maga hiva
tásának betöltésére csak Rkkor hivatott, ha 
a nagyobb szabadság, nem pedig a nagyobb 
szolgaság földjét honosítjuk meg ebben az 
országban.

Ha tehát az álprófélák, akik Idegen 
rendszerek mezében lépnek fel, népi 
politikát hirdetnek, mondják meg ne
kik, hogy mi n népi politikát előbb hir
dettük, mint ők, az erőszak politikájá

ból pedig ncm kérünk,
mert az megint erőszakot szül és a magyar 
nép nem egymást legázolni, hanem szabad 
életen keresztül boldog magyar életet akar 
élni és megvalósítani.

Eckhardt Tibor beszédét a közönség ál
landóan viharos éljenzéssel kisérte. Felszó
laltak még a gyűlésen Andaházi-Kasnya 
Béla és Matolcsy Mátyás Is.

Semmiféle adat nincs arra, hogy a 
detektívek bántalmazták volna Nagy 
Ferencet és ennek következtében halt 

meg.
A törvényszék elutasította Nagy Ferenc 

fiát és nővérét kártérítési követelésükkel. 
Egyedül az orvosszakértöi vélemények alap
ján ncm lehet a kincstár és a detektívek 
felelősségét megállapítani, egyéb adat pedig 
nincsen velük szemben — hangzott a tör
vényszéki ítélet.

Fellebbezés folytán a tábla elé került a 
per. A tábla feloldotta az elsőfokú bíróság 
Ítéletét és ugy döntött, hogy

az Igazságügyi Orvosi Tanáccsal fclül- 
birállutja Nagy Ferenc haláláról elő

terjesztett orvosszakértöi véleményt
és csak azután hoz Ítéletet.

Most tehát az Igazságügyi Orvosi Tanács 
dönti cl: hogyan halt meg Nagy Ferenc 
rendőrségi kihallgatása után.

megnyílt
rózsa dombi

ZSIGlYIOND-ÉTTEREm
csodás kerthelyiségóben 
minden este

natkai marta
KÁLMÁN MIKLÓS Jazz>trlójAval

11., Keleti Károly-utc4» 9, 
7-es autóbusz végállomás.



Egy uj Hcllrtndszcr megsz illet ésé-nrk Igát 
tőrMnriéről szimatunk III bt. Szemfüles mun- 
kapnunk, bátoré ur a napokban kihint hun- 
falatban ült M n hrtdgensztalhoi. A srettélycz 
sors a következő lapot varázsolta Bátori ke- 
lébe;

♦ D, 10,9,8
9 K. 9 
0 n 
Jb A,K,D,B,7,t

ftősőnk ezzel a lappal a három szanzadu kon- 
trckt frlé tört és egy káróval Indltoll! X to
vábbi licit igy folyt le:

Bátort Partner
1 túró l pikk

I í kör 8 Kiíró
4 pikk b kárt
6 treff 6 pikk

’ Elképzelhetjük a partner csodálkozó arcát, 
amikor a fent ismertetett lap /elterült, Kern is 
állta meg, hogy meg ne kérdezze:

— Hót, ez miféle licitálóié
— Uram, — válaszolta Bátorl — ón nem Is

meri a legújabb llcitrendszerlf Egy kárával 
Indihühim mert eyy kúrám van él később lt 
pontosan bellcllállam a tápom, hiszen két kú
rám, négy pikkem és hal trcf/em Van!

— Nagyszert! — szólt az ál iné Ik odó parlnrt 
é» hogy tanulhatom én lt meg ezt az uj

kihint rendszerié
— Kátém, ennél ml tim könnyebb, nz egész 

benne van Culbcrtion legújabb lila könyvi
ben ...

*
FELADVÁNY ,’R.
4 K8
V D
0 A82

4 - fink 4 D 765
V 70 ? r 9 08
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Kör at adu. Kelet Indul és hetet üt!
♦

A junius 12-én kezdődő budapesti brldgc 
i HAgha jnoksdgrn Culbcrtoon éa felesége, 
aki egyben kitűnő parlnrmője ia, már Euró
pába érkealek. Ili nknrnuk egypár bélig 
pihenni, hogy kipihenten, jó formában tud 
j*M  felvenni a harcot ai európai csapiitoL- 
kal. A kijelöli magyar párok már szorgal
masan treníroznak, hogy ők is méltóun re 
prraentdlják a magyar brldgesporlot.

♦
Várkonyi László, a tragikus körülmények 

I6:őtl elhunyt nagytehrtségü, fiatal mérnök 
halóin mély gyásza a pesti bridgtcőkhck Is. 
ti a szerény, finom fiatalember, a Diplomás 
Klub első osztálya csapatának volt tagja, 
kitűnő játékos, abból a ritka fajtából, aki 
brldge közben sohasem vcstekedelt, soha
sem reklamált és ha a leghajmcrcszlőbb hi
bát ti kővette cl a partner, -— csak mosoly
gott, mint, nki mindent elnéz, mint, akinek 
semmi sem fontos. Az éld sem volt fontos 
neki ..,

★

Nyári helyiségekbe tették ót székhelyüket a 
bridyetinhínok i már n megnyitón az egyik 
nagy látogatottságnak örvendő kerthelylséybcn 
igen kincs jelenet zajlott le, amely bridyekő- 
rékben általános fdiünist kelteit. Megalakul
tak a partik és nyolc óra jelé at egyik színi
pali kas bnnkcigoczclő mór boldog nyerőnek 
érezte magút, amikor a szegény vesztő pardon t 
mondva, telefonhoz sietett, 4 türelmes partne
rek rgyidtjig várlak, majd megunva a várako
zási, érdeklődni kezdtek a telefonáló játékos 
vtún, akiről aztán kiderült, hogy ,,angolosan" 
eltávozott a helyiségből. 4 bridyelók erre ti tu- 
laldnnoinőhőt fordullak és őt vonták felelős
ségre. 4 bankcéqvezelö arra nz érdekes állás
pontra helyezkedett, hogy neki az illető urat a 
tulajdonosnő mutatta be, így tehát ö felelős az 
illető furcsa mvgalarhMért és ő köteles ar el
távozott ur tartozását is fi dezni. 4 kínos hely
zetbe került hölgy, — félvén a: esetleges bot
ránytól — háromnopt haladékot kért at il./i/ 
rmaeiésére. Három nap múlva fog kiderülni, 
jelrntkerett-e időközben as eltűnt vendég, Wipp 
kénytelen lesz-e a bridgeszalon tulajdonosnőic 
vendége veszteségét kifizetni.

— Kellemes e nyáron a frtiés? Erro a kér
désre minden háziasszony gyakorlati felelet'I 
kap ar Elektromos Müvek V . Honvéd n. 23. sz, 
alatti kiállitásának szerdán <1. u. hó órakor, 
továbbá hétfőn és pénteken d. e. }>|0 ómkor 
Kezdődő villamos fözöbemutaló előadásain. 
Levelei vajas tészta, kuglóf, torták, rárpontv, 
halak «a különféle húsok készítése, Belépés 
ruhatár díjtalan.

— A Hegedi aaJtókláUítáa. Szegedről jelen- 
lik: Ölvén évvel eiclótl tartották Magvarorsró- 
gon at első isjlókiállítást. 4 féltvstázados év
forduló alkalmából a szegedi Somogyi-könyvtár 
sajtókiállltást rémiét. A kiállítás kél csoportra 
un oródik aa egyik csoport a mai éld magvar- 
rtydvfl sajtót Ismerteti, a másik e íregedl sajtó 
fejlődéstőlténelét mutatja be. A kiállítás má
jul >7 én nyílik meg és Július 6 án iáiul.

HÉTFŐI NAPLÓ

NYÁRIKALAPGONDOK
Itt a nyíri hőéig és mi még min*  

dig tanácstalanul állunk kalaposnőnk 
tükre előtt s rémülten töprengünk 
afelett, vájjon az egészen kicsi, vagy 
az egészen nagy kalap mellett dönt
sünk és hogy filc, vagy szalma legyen 
a kalapunk. Mert az idén csak e kettő 
között választhatunk. Az arany közép 
utat — sajnos — kihagytuk.

Az egész piciny kalapok karima nél
küliek, ép hogy csak a fejtetőt takar
ják, annak is a legmagasabb pontiát 
és egészen fent az „orom”-nál kis 
„csutakban" végződnek.

Az úgynevezett toilette-kalapok 
mind egészen nagyok, „kocsikerék" 
nagyságúak, szalmából, vagy nyúl
szőrből egyaránt. Ilyen kalapot viselő 
hölgy mellett kísérője kénytelen a 
három lépés távolságot betartani, 
akkora a karima. Előnye azonban 
ezeknek a nagy kalapoknak, högy 
nap, por és szél ellen is remekül védik 
az arcot.

A nagy Dyári kalapok édes „unoka- 
fazónjában” a karima felfelé öblö- 
södik. Ennek meg az az előnye, hogy 
véd az eső ellen, mert a víz megakad 
a karimában. Így tehát ilyen formájú 
két kalappal pompásan megtakarítjuk 
a nap- és esernyőt. (Milyen szerencse, 
hogy ezek a furfangos kalaposok min
denre gondolnak...)

Amint a ruhákon is nagy divat 
az elütő szinti paszpól, ugy a kalapok 
szélei is gyakran komplékhoz. hasonló 
színnel szegettek. Legtöbbször fekete, 
vagy sötétkék grosgrainneh

Vá«árol|unk
női kalapküiönleg^sségekot

Polgár-nál
Wesselényl-u. 55
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Szerelmesével tréfálódzva, 
séta közben ment a halálba...
Megoldódott a nagytétényi borzalmas 
vasúti szerencsétlenség titka

Vasárnap megoldotta a rendőrség a pén
tek éjszakai nagytétényi kellős gázolás rej
télyét. Pénteken éjszaka a nagytétényi vas
útállomás közelében, a sínek közölt, össze
roncsolt festi! fifttnl férfit és nőt találtuk. 
A budafoki mentők a Mókus-kórházba vit
ték nz életveszélyes állapotban lévő sérül
teket, ahol a férfi utiélkül, hogy eszméletét 
egy pillanatra visszanyerte volna, a beszél- 
lilús lilén fél órával

meghalt.
A leány rövid időre eszméidre tért és csnk 
annyit tudott mondani, hogy Mórocz An
nának hívják, azután Ismét rsímélelleiiíil 
dőlt viasza ágyába. Vasárnap kissé javult 
az állapotú, hosszabb idöro visszanyerte nz 
eszméidét és ért az alkalmat használta föl 
a rendőrség, hogy részletesen kihallgassák.

— Székesfehérvárról jöttem látogatóba 
Nagytéténybe — kezdte előadását Morócz 
Anna — szüleimnek olt van egy kis háza, 
a Deák Ferenc-utca 5. szám alatt. Nagyté
tényi rokonaimnál, ahol n varrást tanul
tam, azonkívül n háztartásban segédkez
tem, bemutatták nekem Arany Béla 20 éves

TELEFONBRIGANTIK 
példátlanul gálád rémhírekkel 
izgatják a budapesti közönséget 

rsndűrsig erélyes Intézkedésekkel véget vet 
a további lelketlen garázdálkodásnak

Sokszor panaszkodott már Budapest kö
zönsége a telcfonbrlgantlk ellen, akik alap- 
lalnn rémhíreket, kellemetlenségeket telefo
nálnak, de ami a: utóbbi hetekben törtint. 
a: már minden eddigi qalddsáqot felnimül: 
n lelefnnbtigantik egvik gonosz csínyt n 
másik után követték cl.

Először azzal kezdték, hogv feleségeket 
hívtuk fel azzal, hogv az urukat szerencsét
lenség érle és kórházban fekszik. Nem hagy
ták ki a „Iréfararozalbvl" a mentőket és 
n tűzoltókul sem. katasztrófák, ntilóknram- 
bolok rémhírével csődltcltók ki őket a vá
ros különböző pontjaién. A gvermeknap Ide . 
ién pedig Albrecht főherceg halálhírét köl
tötték. A „lóhikerült tréfák" sorozatába 
tiirlnslk ar |«. hogv egv Ismeretlen férfiháng 
éjszakának Idején egymásután

Mondanom sem kell, hogy most 
pillanatnyilag a fehér panama és 
baku a legnagyobb sláger. Ezt egész 
nyáron át lehet majd mindenhez 
viselni s mindig olyan szalagot tehe
tünk rá, amilyen a ruhánk ezine, eset
leg kétszínűt is azokból a színekből 
válogatva, amelyek a ruhában is elő
fordulnak.

A virágok egész orgiát ülnek idén 
a fejünkön. Harmónikus tarka össze
visszaságban vagy nyugodt egy szín
ben alkotják tokk-kalapjaink elejét, 
sokszor pedig az egész kalapot magát 
is. Amilyen virágok szerepelnek im- 
primé ruhánkon, ugyanezek mintegy 
„élőpóldányok” alkotják a kalapun
kat is.

Gyorsan, gyorsan, tehát hölgyeim 
okuljunk fenti kis beszámolónkon és 
oldjuk meg sürgősen a súlyos problé
mát. Gyönyörködtessük meg kedves 
férjurunkat egy szép „kis" nyári 
kalappal és kérjük őt, tetszését azzal 
dokumentálja, hogy „megszavazza" 
hozzá a „nagy" kalapot is.

(Dr. Dévaitsí Erdős Böske.)
★

Természetesen ezen a héten sem hagytuk’ ki 
szemlélő kőrútunkból a Fenyves • Aruházat. 
Hiába, minket asszonyokat odavonz ar olcsó 
ár és mégis remek minőség. Most, hogy a ka
lapokról irtunk, hűt megnéztük Fenyvesék ka
lapjait is. Nagyon szép karimáju fehér szalma
kalapjai már 4.80 P-től kaphatók, csodaszép 
formosa kalapjai pedig mindenféle dísszel 5.80 
P-fŐl és fehér nagy filckalapjai szép szalag
dísszel már 6.80 P-től. Es amiről még nem 
írunk, az a rengeteg fajta és forma, szinte káp
ráztató.

★

Dániel Nándor kalapilzlelében (Erzsébet- 
körút 22) mindig csodás, eredeti modelleket 
látunk. Most Is elcsodálkoztunk gyönyörű baku, 
rizs Síalma- és virág-kalapjáiu. A Királv-dijon 
is a Dániel nagykörűnóju és kis vieóklokjai 
aratták a legnagyobb sikert.

fodrászr.egédet, pesti fiút. Nagyon hamnr 
összebarátkoztunk, szegény Bein igen ked
ves, jó fiú volt, igyekezett mindig a ked
vemben járni. Amikor az éjszakai vonattal 
haza akartam utazni, kijelentette, hogy elkí
sér az állomáshoz, l’tközben cllréfálkoz- 
Itink, cllelt az idő és mire a pályaudvarra 
értünk,

a vonat mér elment.

Gondoltam, hogy visszamegyek rokonaim
hoz, de olyan jó idő volt, hogy még egv 
kicsit kedvünk kerekedett sétálni. Karon- 
Ingva, clbolonriozva sétálgattunk az állo
más közelében, meg is feledkeztünk arról, 
hogy h sínek közölt járunk és

így történt a borzalmas werencsét- 
lenség.

En csak a kórházban tudtam mrg, hogy 
szerencsétlen Bélának az életébe került az, 
hogy ki kisért az állomásra és majdnem ón 
is nz élelemmel fizettem könnyelműsége
mért. Eszünk ágúban sem volt öngyilkossá
got tervezni, hiszen olyan szépnek találtuk 
az életet...

tíz autótnxit rendelt Feje*  Teri lakása 
elé, szombaton éjjel pedig Féld Mátyást 
ugratták ki ágyából azzal a hírrel, hogy 
egyszerre meghall a testvére és az édes

apja.
Edd Mátyás kétségbeesetten hozatott autót, 
előszűr a testvére lakására hajtatott, onnan 
az édesapjához és mondani sem kell, hogy 
mindkettőt a legjobb egészségben találta. 
Féld Matyi egyenesen a rendőrségre sietett és 
feldúltnii panaszolta cl. ini történt vele.

Az olasz, királyi család budapesti látoga 
tása idején minden eddigi gnlúdságukat fe
lülmúlták: szerkesztőségekbe, klubokba, elő
kelő magánhátakba

«zt • rémhírt telefonálták, hogy egy ma
gas azemélvhég Irgköcveilmebb koszi- 

larlotójn meghal'.!

Buí!»pe»t, nrt m'dju, W,

A telefonbrlganlik által elindított rémhír vé
gigfutott a városon és napokon át mindenki 
erről beszélt, még külföldi lapokban is er
ről szóló tudósilásók jelentek meg és 

a közönség izgalma csak akkor csilla
podott le, amikor a klrálynapokkal 
kapcsolatos ünnepségeken legnagyobb 
ürömére mindenki saját szemével lát

hatta az illető hölgyet.
A rendőrség már eddig Is szerette volna 

fülönfogni a gonosz csinytevöket, de most, 
hogy

példátlan elvetemültségükben a legma
gasabb körUkhliz tartozó személyisége

ket sem hagyják ki játékaikból, 
véglegesen arra az elhatározásra jutottak a 
hatóságok, hogy kiirtják a telfonbriganti- 
kat. A főkapitányságon utánanézlek a do- 
lógnak és megfelelő tanácskozások után 

megtalálták a módot arra, hogy a jövő
ben leleplezhessék a telefonbanditákat.

Az ügy érdekében nem lehet nyilvánosságra 
hozni, mi lesz a védekezés módja, de egé
szen bizonyos, hogy most már elcsípik a 
telefonos rémhirlerjesztőket és szigora btln- 
icléssel veszik el a kedvüket a további ga
rázdálkodástól.

Katonatisztek 
szélhámos, ruhacsaló 
álkatonáját keresi 
a rendőrség
A főkapitányság bűnügyi osztálya ma 

reggel körözést adott ki egy ismeretlen, 
vakmerő szélhámos ellen, aki katonatiszte
ket károsított meg és aki ellen már több 
feljelentés érkezeit.

Laktanyákbun és hivatalokban szolgála
tot teljesítő katonatisztek magánlakásán 
megjelent egy huszont*  év körüli, szóké
ba ju, katonaruháa fiatalember, zubbonyán 
piros hajtókán őrvezetöi csillaggal. Valami
lyen uton-módon megtudta, amikor a ka
tonatisztek éppen nincsenek otthon és azzal 
állított be a családtagokhoz, hogy

a knlnnatlszt küldi, adják át neki civil
ruháját, mert ót akar ültöznl és arra 

mór nincs ideje, hogy hazajöjjön,
A családtagok gyanútlanul átadták a kért 
holmikat a pirosparolis fiatalembernek, nki 
feszesen tisztelgett, azután elment és csak 
később derült ki, hogy szélhámos volt és 
természetesen

semmi köze a katonasághoz, jogosulat
lanul viseli a biaolomkcHŐ egyenruhát.
Legutóbb szombaton követett cl szélhá

mosságot, Szigeltcr Ferenc őrnagy ruháját 
csalta ki. Az összegyűlt feljelentések alap
ján körözést adlak ki ellene és ha valahol 
megjelenik, rendőrnek kell átadni.

A „Nagybátony-UjlHkl“ Egyesült Iparművek 
R. T. folyó hó 22 Cn tartott közgyűlése jóvá
hagyta az 1936. évi szál-számadásokat, melyek 
•”erinl az. éilékc^ökkcnési tartalékalapnak 
30Ó.O0Ó pengővel való javadalmazása után » 
tiszta nyereség 502.731.28 pengő, az elinutl évi 
342.778.47 pengővel szemben. Ebből nz összeg
ből részvényenként 1.50 pengő (tavaly 1 pengő) 
kerül folyó hó 24.-étÖ| kezdődőié# az Angol- 
Magyar Bank főpénztáránál kifizetésre.

♦
A Hazat FésIMonó- és Szövőgyár R. T. az 

1036. (izlclévet at előhozntal tekintetbe vétele 
nélkül 202.906.92 pengő tiszta nyereséggel 
zárta. A május 15-én megtartóit igazgatósági 
ülés elhatározta, hogy f. é. május 31.-érc egybe
hívott XV. rendes közgyűlésnek, mint nz el
múlt évben is, 5% osztalék, illetve részvényen
ként P *-.80  kiűzetését fogja javasolni.
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Gyermekgyllkosság
a Horthy Niklós-uton
GOdtirbe dobta és vízzel leöntötte 
újszülött gyermekét a lelketlen anya

az ügyészség. Védőjének, dr Traytler En
drének sikerült bizonyítania, hogy a bérét- 
vét nem azzal a szándékkal vette magához 
a fiatalember, hogy megölje a leányt. Így 
csak szándékos emberölésért ítélte el a 
büntetÖtÖrvényszék a kocsist 

nyolc évi (egyházra.
Fellebbezés folytán holnap kerül aa ügy 
a Tábla Kállay-tanácsa elé.

Negyvenháromezer pengőre 
beperelte a MÁV-ot egy tolvaj- 
láson ért elmebeteg vasúti főtiszt

MIM SS£
Uj gyógyssálló, vendéglő, kávéház, c&- 
sino-ópület A nagy érdeklődésre való te
kintettél szobákat ajánlatos inár most fog
lalni. Arzén-, vasas-, tlmsós- és szénsa
vas-fürdők. Modern vizgyógyintézet Ivó
kúrák. 24*  hegyi strand. Kérjen prospektust

Vasárnap, a kora reggeli órákban borzal
mas és kegyetlen gyermekgyllkosság tör
tént a Horthy Miklós-ut 158. szám alatt 
lévő fatelepen. Szabó László 19 éves kifutó 
lassan ballagva haladt az utón, mikor arra 
lelt figyelmes, hogy a fatelepről gyermek- 
Sirás hallatszik. Benézett a keritésrésen át 
a telepre éa rémülten figyelte végig a követ
kező jelenetet:

A fatelepen van egv gödör, a gödör mel
lett pedig vizvezetékcsap. A fiú azt látta, 
hogy a gödör melletti fabódénak támasz
kodva, egy asszony támolyog, mig mellette 
egy másik nö áll, aki a kezében síró mez
telen csecsemőt fari. A két nő néhány szót 
váltott egymással, hogy mit, azt a fiú nem 
hallotta, majd

a gyermeket tartó nő az újszülöttet 
beledobta a gödörbe és vizet eresz

tett rá.
A kifutóflu lélgezetvesztve rohant rend

őrért, akivel együtt futólépésben érkezett 
vissza. Mire megérkeztek,

a gyermek már halott volt, de a két nő 
még ott állt a gödör mellett.

A rendőr mindkét nőt, Hábet Antónia 
30 éves háztartási alkalmazottat és társát 
bevitte a főkapitányságra. Részletesen ki
hallgatták a két nőt és a kifutóflut, majd 
Háber Antóniát

gyermekgyilkosság büntette
miatt letartóztatták.

Maglódnál kizuhant 
a robogó budapesti vonatból 
egy uriasszony

Tegnap este, mikor a Nagykáta felől Bu
dapestre tartó személyvonat a maglódl ál
lomás közelébe ért, a kiszállásra készülő 
utasok egyszerre csak

rémülten látták, hogy az egyik másod
osztályú kocsi ajtaján kizuhan egy jól
öltözött nő és véresen terül el a sínek 

mellett.
Közvetlenül Maglód mellett történt a sze

rencsétlenség, mire az utasok felocsúdtak 
rémületükből, 
vonat. Az állomás forgalmi tisztje 
személyzetével együtt visszafelé 
lábbá az irányba, ahol a nő kizuhant és vé
resen találták meg a sin mellett.

Azonnal az állomásra vitték és első se
gélyben részesítették. Látták, hogy a sebei 
nagyon súlyosak és gyors orvosi segítségre 
van szükség. Az állomásfőnök ezért ugy 
rendelkezett, tegyék fel a vonatra és vigyék 
Budapestre, ö maga pedig

előre telefonált a Keleti pályaudvarra, 
'. jelentette, hogy ml történt éa kérte, 

hogy gondoskodjanak orvosról.

már az állomásra érkézéit a 
a vonat 
szaladt,

A Keleti pályaudvar állomásfőnöke tele
fonon felhívta a mentőkét és a vasúti tiszt
viselők körültekintő, gyors Intézkedése 
Alapján, mire a nagykőtől Vonat befutott a 
pályaudvarra, már olt várakoztak a men
tők. Az orvosok megdöbbenve látták a sú
lyosan sebesült asszonyt:

két lába, két karja eltörött, egész teatét 
zúzott sebek borították, azonkívül agy

rázkódást szenvedett.
Bekötötték a sebeit, autóba emelték és 

Brf fítts-kórházba vitték, 
állapotban fekszik.

Megállapították, 
Sándor nngykátal 
éves özvegye. /. 
valószínűség szerint ugy történt, 
állomás .......................

Igen érdekes per került most a budapesti 
polgári törvényszék elé. Pántul Gyula Máv fő
tiszt 43.000 pengői pert indított nz Államvasu
tak ellen. A per előzményei közel tizenöt esz
tendőre nyúlnak vissza. Még 1923-ban történt, 
hogy

Bántál a vasúton zsebtolvajlást követett el.
A megtévedt Már főisztet a bíróság hat hónapi 
loghátra ítélte éi kimondta a hívatni ve ízt őzt 
is. Miután az Ítélet jogerőre emelkedett, Bán
tál perújítást kért s védője ennek során bizo
nyítani kívánta, hogy Bántál ncm volt beszá- 
mijthfttó, amikor bűncselekményét élkövellto. 
A Máv főtisztet elmeorvosok vizsgálták meg 
s az ő véleményük alapján

a bíróság is felmentette a lopás vádja 
alól, mert megállapította, hogy elmebeteg.
EzekutAn ka elbocsátott tisztviselő arra 

kérte as Államvasutakat, hogy Vegye vissza 
állásába. Ezt a kérését azonban megtagadták, 
mire ügyvédje, dr. Poinitter Pál utján pert 
indított az Államvasutak ellen és

tizenhárom esztendőre viMMmenően kö
vetelte elmaradt fizetésének folyósítását, 
összesen 43.080 pengő erejéig perelte a 

Máv-ot.

a
ahol életveszélyei

hogv a sebesült Szigeti 
__  földbirtokos ötvenegy- 
A szerencsétlenség minden 

___ ’ . , . hogy at 
______„ felé közeledő vonbton valaki fi 
gyázatlanságból nyitva hagyta a vágón aj 
táját,

Szigetiné, aki a perronon Alit, egy ka
nyarodónál elvesztette egyensúlyát

és a nyitott ajtón át kibukott a pályatestre

Kődobáló „szellemek" éjszakai 
ostroma egy miskolci ház ellen

Miskolc, május 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Titokza

tos „kődoháló szellemek" tartják Izgalom
ban Miskolcot. Vasárnapra virradó éjszaka

Alberti Béla miskolci Zrínyi-utca há
tára kőzáport ziidilotlnk titokzatos 

kezek.
Az első kődohás esté tiz órakor zúzta be 

» fűszeres ablakát s ettől kezdve vasárnap 
délig egyfolytában egymásután kisebb és 
nagyobb kődobások érték a házat.

Betörtek nz összes ablakok, összetörtek 
a háztető cserepei és a dobások a lakás

berendezésében la kárt tettek, 
apró kavicsok és másfélkilós nagyságú kö
vek zúdultak a házra.

Értesítették a rendőrséget iá, bizoffiág 
fórt kinn, de nem tudták megállapítani, 
hogy honnan érkeznek a kődobások. A ba
bonás emberek most arról beszélnek, hogy 
» szellemek dobálták meg a házal. Az csel 
rejtélyességét fokozza az is, hogy

Alberti háza beépített utcában áll*  
szomszédai vannak

és ennek ellenére sem tudták megfigyelni, 
hogy milyen irányból hajították a köveket.

Axtisíaugrás, egy uíolsó csók 

és egy halálos bereévavágás,
hogy ne múljon el a szerelem..

Az utóbbi idők egyik kglraglknsnbb sze
relmi drámája az, amelynek halálos áldo
zata egy kis cselédlány, Tóth Julika, de 
áldozata a szerelmes „gyilkos", Hoszkopáll 
Lajos kocsis is.

Holnap, kedden a Tábla Kállay-tanácsa 
előtt bontakozik ki a véres éjszaka 

egész története.
Köt.! köt ívig volt Tóth Jolika 

páll menyasszonya. Szerelmük utolsó hó-

Nyáron a Kapusánál il'&i....»
AXlandó mel»g konyha ó» navyon jó fekete. - m- 
tenkéat a nyáron át fe zene.

A járásbíróság elutaiitotta Hántol keresetét 
s ítéletében kimondotta, hogy a Máv szabály
szerűén törölte alkalmazottai sorából, mert 
jogerős Ítélet mondta ki a hivatalvesztést. 
Olyan jogszabály pedig nincs, amely utóbb 
bekövetkezett felmentés esetén kötelezi aa 
Államvasutakat, hogy az elbocsátott alkalma
zottat visszavegye.

Fellebbezés folytán került az ügy most a 
törvényszék Schivicket-tanhcsa elé, amely 
megváltoztatta « járásbíróság ítéletét s kö»i 
bénSzólö Ítéletet hozott:

kimondta ■ törvényszék, hogy • Máv fize
tési kötelezettsége fennáll Bániakat szem

ben.
A törvényszék érdekes indokolása Így szól:

— A perújrafelvétel során hozott felmentő 
Ítélet következtében megsemmisült a hivatal
vesztést kimondó bírót határozat Íz. Megdőlt 
tehát az a jognlap, amelynek alapján a Máv 
Pánlait elbocsátotta állásából.

A Báhtainak járó illetmények tekintetében 
a törvényszék akkor fog határozni, ha « kflz- 
benszóló Ítélet már jogerőre emelkedett.

Most a felsőbíróságok előtt fog folytatódni 
a Máv főtiszt és nz Államvasutak érdekes pe
reskedése.

Négy év letagadásá- 
ért hathavi fogház
Hat hónapra Ítéltek egy 
énekesnőt, mert fiatalabbnak 
vallotta magát a bíróságon

Béta, május 23. 
Hétfői Napló tudólltójától.) É. Therese(A _____ ____________ _____ -................

nemrég tanúnak volt beidézve egy csalási 
ügyben, amelynek tárgyalása a korneuburgi 
törvényszék előtt folyt le és személyi adatai
nak bemondásakor magát huszonnégycsztcu- 
dőlnek vallotta, holott amint később kiderült, 
már huszonnyolc tavaszt látott. Egy feljelen
tés alapján a vádhatóság értesült erről és 

hamis tanúsáé miatt eljárást indított el
lene.

A művésznő könnyezve ismerte be, hogy 
tényleg letagadott négy esztendőt életko

rából,
de ezt karrierje érdekében minden esetben 
megtette és néni tudta, hogy ezzel bűnt követ 
el s ebből valakinek kára lehet. A bíróság 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy tanú
nak mindenben csak a teljes Igazat szabad 
vallani s a hallgatóság viharos derültsége kö
zepette hamis vallomásáért

hathavl fogházra ítélte at énekesnőt,
Igaz, hogy csak feltételesen, háromévi próba
idővel, amikor is önagysóga nem hussonhét, 
hanem harmincegy esztendős lest.

A büntetést azután háromévi próbaidőre fel
függesztette.

« K

követte el a hét elején Vácott art a 
rablógyilkos merényletet, 

amelynek áldOKHIA egy pénzbeszedŐnö, aki
től háromszáz pehgő körüli összeget rabolt 
el. Ebből a pénzből, ugylátszik, heruházko- 
dott a gyilkos és azután a fővárosba szö
kött.

Az utóbbi időben több utonállás, rabló
merénylet történt különböző helyeken. így 
legutóbb szombatra virradó éjszaka a Gyáli- 
uton

ütöttek le egy kereskedőt, 
elrabolták a hatvankét pengőt tartal- 
pénztárcáját. Másnap a kórházban

akitől
mázó .
kihallgatták a kirabolt embert és amikor a 
támadó személyleirása felől érdeklődtek, 
nagy meglepetéssel állapították meg a de
tektívek, hogy

az nngyon hasonlít a várt fegyhdzbót 
megszökött rablógyilkos asemélylclrá- 

sával.
Nincs kizárva, hogy a sorozatos utonál- 

lásokat a Budapesten bujkáló, veszedelmes 
gonosztevő követi el. Kézrekeritésére orszá
gos hajszát indítottak a hatóságok.

Roszkopált, hogy ne mutatkozzon többet 
társaságukban.

Másnap este utoljára volt együtt Tóth 
Julika és a kikosnt ázott vőlegény. Vendég
lőben töltötték a bucsuestét. Ilink. Es sírlak 
mind a kettőn. Hoszkopáll hazakisérte volt 
menyasszonyát. Könyörgött, hogy 

utoljára engedje őt be szobájába.
— Ncm! — felelte határozottan a lány és 

berohant a lakásba. Az ajtó bezárult 
mögötte.

Hoszkopáll erre Julika cselédszobájának 
világitóudvarra nyíló ablakán keresztül 
a szomszédon tlizfnleól beugrott aa első 

emeleten lévő szobába.
A lány rémülten felslkollott. A fiatalember 
utol Iára megcsókolta szerelmesét, majd 
berclvát rántod elő és percekig tartó véres 
dulakodás után elvágta a leány nyakát. 
Ezután tigvaniizon nz után, ahol jött, el
hagyta a lakást, a rendőrségre sietelt, ahol 
Önként jelentkezeti és bevallotta bűnél. 
Értesiietlék a mentőkéi, akik Tóth Juliké
hoz robogtak.

A leány ekkor Már halott volt.
Roszkopdllt letnrlóttatták.

Előre megfontolt szándékkal elkövetett 
1 emberölés bílnlete címén emelt vádat ellene

Az ajtó bezárult

a

napjai boldogtalanok voltak, mert a lány 
többizben mutatkozott nyilvános helyeken 
egy poalaalliszltel, • kocsis pedig emiall

hangos féltékenység! jelenelekel ren
deseit.

Egy este kocsmában voltak egvütt hármas
ban: Julika, a kocsis és az altiszt. A posta- 
alkalmazott félrehivta a kocsist és közölte 
vsle, hogy Tóth Julikéval már megállapo-. 'i””!, rrn,u v4(i..dott: feleségül veszi a nőt. Ezért kérte emberöles bünlele címén emdt vádat

Hajsza a váci fegy- 
házból megszökött 
gonosztevő után,

akit ujabb bűncselekményekkel 
gyanúsít a rendőrség

Vasárnapra virradó éjszaka a főkapitány
ság gyilkossági ügyekben dolgozó detektív- 
jei nagyszabású raxziát tartottak n főváros 
és akörnyék területén. Molnár Lászlót, a 
váci (egyházból njegszökött rablógyilkost 
keresték, mert a rendőrségnek egyre több 
gvanuoka van arra nézve, hogy

M életfogytiglani frgyházrn Hélt rab 
Budapest felé vette útját.

A főkapitányságon Futó Imre déteklivfő- 
felügyelőt ég csoportját hitiák meg a Mol
nár utáni nyomozással. A detektívek kora 
estétől a hajnali órákig Kivé tették az egész 
várost, sorra járták n pesti alvilág Ismert ■ 
búvóhelyeit, átkutatták a kőbányai és óbu
dai téglagyárak kihűli kemencéit, ahol már 
nem egy bujkáló gonosztevőt fogtak el. 
A régi lóversenytér és a ferencvárosi kis
erdő is szerepeli a detektívek programján, 
ds

as üldözött gonosztevő eddig nem ke
rült elő.

A vád rendőrség megállapítása szerint 
Molnár, aki pünkösd vasárnapján szökött 
meg a fegyházból,

Bécs, május 23.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Az elhunyt 

dúsgazdag nagyiparos, Schmidt Miksa végren
deletei unokahuga. Dcskovich Heitlia megtá
madta. Oeskovich Hertha, aki hosszú időkön 
keresztül

Schmidt Miksa bécsi háztartását vezette 
és akiről a végrendeletben nagybátyja semmi 
vei sem emlékezik meg, két bécsi orvosszak- 
érlő. Hoevel és Blscltoff professzorok vélemí- 
nvezésr alapján a végrendelet megsemmisítő*  
s/t kérte, mert szerinte nagybátyja annak ki
állításakor

már nem volt beszámítható
Több tárgyalás után a bécsi törvényszék Az 
elmúlt bélen hona meg ítéletét, amelyben 
Deskövlch llerlha keresetét

elutasította,
mert a Budapesten és Bécsben végzett nyomó
sás megállapította, hogy Schml-lt Miksa nem
csak épelméjű volt, de igen magas képességek
kel i*  rendelkezett.

Dcskovich Hertha nagy nyomorban élt 
Bécsben, Schmidt Miksa házából régebben

kilakoltatták
és most a Clamm dalos grófi család kegyel
méből, azok bédW palotájában húzódott meg, 
• gv, a nwsókonyhn melletti ablaknéküli kam
rában. Minden reménye a végrendelet ellen 
Indított per volt és most, hogy azt elvesztette, 
öngyilkosságot kísérelt mrg.

Az ítélet kihirdetését követő éjszaka 
gázzal megmérgezte magát 

és kábult állapotban találták meg kamrája 
padlóján. Azonnal kórházba szállították. Álla
pota azonban nem életveszélyes.



SZÍNHÁZ
Dénes Oszkár 
táncvlzsgázlk

Néhány nap múlva Pesten Imi limét 
Dénes Oszkár, aki a „Roiy, a csoda csapat" 
cimü operettben játszott Bécaben. Ellő 
budapesti fellépte május hó 30 án délután 
lesi a Belvárosi Színházban, még eddig 
igen érdekes körülmények között. Ekkor 
tnrtjn ugyanis színpadi táncképzőjének 
vi/sgaelöadását Feleky Camill, a népszerű 
táneos színész, aki

Dénes Oszkár táncait gyakran tani*  
tóttá be.

Dénes Oszkár ezért kijelentette, hogy részt 
nkar venni Feleky Camill növendékeinek 
yizsgaelöadásán —

mint vendégsrereplfl növendék,
A különben rendkívül érdeket vlzsgaelő- 
adáson egv sereg komikus is fellép a jövő 
színpadi lánccsillagjai között.

Nagy kavarodás 
Bársony Rózsi körül 

két filmszereplése miatt 
Néhány napja a Hunniában forgatják 

Bónyl Adorján Viki cimü darabjának film
változatát Keleti Márton rendezésében, 
Gál Ernő produkciójában és Bársony Rózsi
val a főszerepben, akinek fllmszercplése 
nagy kavarodást okozott. A Vidor—Zsoldos 
cég már jóval előbb elszerződtette Bársony 
Rózsit a ,,3:1 a szerelem javára" cimü 
operett filmváltozatának női főszerepére. 
A szerződésnek volt egy pontja, amely sze
rint a film forgatásáig Bársony Rózsinak 
mds filmet látszania nem szabad és ezért 
perelni aknrla. Gyors és izgalmas tárgyalá
sok ulán végre Kikerült megtalálni az arany 
középutat és a két cég megegyezett egy
mással. A megegyezés szerint a Viki pre
mierje nem előzheti meg a „3:1 a szerelem 
javára" cimü film bemutatóját.

Szalay Karola balett- 
éa szinpadművészeti 

iskolát nyit •
Szalay Karola, az Operaház kiváló balleri- 

nájn. aki hónapokkal ezelőtt azzal keltett fel
tűnést, hogv titokban leérettségizett, majd be
iratkozott at egyetem bölcsészeti fakultására, 
most komolv elhatározással balett- és színpad- 
miivészeti Iskolát nyit a Muzcum-körut 1/b, sz. 
alatt. „Tanítási programom, — mondja ne
künk —, niagabnnfoglalja az orosztipusu ma
gasiskolától, nz exotikus és népi láncoktól, a 
test fejlődését cxolikiisan Irányító egészséges 
mozgás minden válfaját. Iskolámban Nádasán 
Kálmán, az Operaház rendezője, színpadi játé
kot tanít, Lajta László vezeti a zenei irányítást, 
Sz. Tüdős Klára kosrtümtörténclet ad elő. Oláh 
Gusztáv vezetésével diszlctlervezőket képezünk.“ 

Sok szerencsén

Színházi hét
TEGNAP felújították az Andrássg-ufi 

Színházban a „Méltóságot asszonyt" Túrái 
Idával a főszerepben. Nagy sikere volt még 
» súlyos betegségéből felépült Lendvay 
Mártának.

♦
FURCSA PER Indult meg egy színigaz

gató ellen, aki egyben a Szinészszövetség 
egyik vezetője. Egyik színésze perelte, meri 
csak hat és félhónapi gázsit akar fizetni, 
miután szezonját későn kezdte. Ezt azon
ban n kollektív szerződés tiltja.

• Film, fáne és halcin-kólák bemutató napja 
v<’lt vasárnap Gál Róla filmművészeti Iskolájá
nak növendékei vizsgázlak a Kamara Színház
ban 7 nrnay Ernő tnnai rendező által betanítóit 
darabokban. A sok tehetséges és figyelemre
méltó fialni közül külön említésre méltó Keller 
Lili, Hálást Erzsébet és Ráfkai Bonn, majd 
Zordon Gyula. — A Haraszti-iskola növendékei 
a Belvárosi Színházban Hnraszti Sári és Znhler 
Magda vezető tanárnők ötletes koreográfián 
interpretálták. Eis<h| Marika, Szántó Magda 
Hu jós Emi, Déri Mftry, Bárány Stella, Haraszti 
I rika. Kovács Mária. Pajzs (.Inneniin, Haraszti 
Erika szóló számai komoly eredményt jelente 
nek .Fényképezés meseországban" cimü apró 
balelldarabbnn Kovács Vcronka, Nvirrt Éva. 
Sándor Ingeborg, Szánló Magda. Szántó Ma
rika és még sokan mások érdemelték ki a kő 
zönség tapsait. — Adorjánná M. Frida iskolája 
a Miivész Színházban mutatkozott be. Nagy 
sikerrel szerepelt többek közölt 7.ekner Edit. 
Székely Erika, Orbán Marika, Zöldhelyi Évike. 
Illés írónké, Srejjó Tomi. Armut Bébi, Lévai 
Vera, Herczeg Juliké, l)éri Judit, llólzel Vem. 
Schubert Anni, Kormos Olga és Láng Sanyi.

Shirley Temple

a KIS KKPITÁNV
Mától: PALACE

hétfői napló_ _ _ _ _ _ _

1. Hóman nyilatkozik: 
nincs semmi mondanivalóm

PÉLDÁTLAN HARC tárt ki és zajlik 
most is a Nemzeti Színház mai rezsimje 
körűi Hóman Bálint kullíMzminlsztci 
és a budapesti napilapok színházi kritika- 
sat között. A kultusztárca költségvetési 
vitájában előszűr Németh Imre képviselő, 
majd Hóman Bálint feltűnő bírálattal il
lette a magyar szinikriitkusi kart, amely
nek egyes tagjait, mondjuk meg kereken, 
a tollúkkal való visszaéléssel vádolta. Fe
lelős miniszteri polcról ilyen súlyos kije
lentés még nem érte az ujságirótársada- 
lom egyetlen rétegét sem, amelyek közül 
a színikritikusi gárda éppen a szellem elit
jéhez tartozik. A színikritikusok bűne pe
dig az, hogy egy részük a Nemzeti Színház 
mai vezetésével és előadásaival nem voltak 
megelégedve s ennek sokszor éles hangon 
adtak fi kifejezést. Minket az ügy érdemi 
része nem érdekel. Soha nem irtunk da
rabot a Nemzeti Színház számára, soha 
nem kértünk fordítást, soha nem prote- 
zsáltunk senkit, sem eredményesen, sem 
eredménytelenül és Németh Antal igaz
gató úrral legföljebb köszönő viszonyban 
vagyunk. Ellenben élénk kontaktusban 
voltunk azokkal az előadásokkal, amelye
ket a Nemzeti Színház produkált és ame
lyekről mindig megmondottuk a jó vagy 
rosn véleményünket. Az ügyet mi tehát 
meglehetős távolról, legföljebb a kari szo
lidaritás alapján nézhetjük, de azzal az 
objektivitással, amely a „bűnöstől'' meg 
tagadja a bajtársias együttérzést.

EZEN A PONTON szabadjon rámu
tatni arra a hibára, hogy egynémely kol
légánk igenis túllőtt a célon, amikor apró
vadra sörét helyett nehézágyuval tüzelt. 
Kár volt a sok betűért és kolumnáérl, 
amellyel egyik-másikuk meg akarta védeni 
a Nemzeti Színházat attól a szellemtől, 
amely most ott szerintük uralkodik s at 
tói a vezetéstől, amely hatszázezer pengő 
évi szubvencióval csak néhány különleges 
előadásra volt képes. Talán ennek pergö- 
tüzszerű ágyúzásnak volt köszönhető az. 
hogy a kritikusok esztétikai szempontja •. 
parlamentben politikummá válhatott és 
hogy Hóman Bálint kultuszminiszter, bár 
név nélkül, gyanúsító és sértő kijelentése
ket tehetett. Ennek köszönhető az is, hogy 
a színikritikusok testületé szombatra rend
kívüli ülésen volt kénytelen foglalkozni 
Hóman Bálint „e l f o g u 11 s á g i vád
jává 1" és kénytelen volt ezeket az álta
lánosító vádakat a leghatározottabban visz- 
szautasitani. A színikritikusok fölszólítot
ták a minisztert, hogy konkrét adatokat 
és bizonyítékait sürgősen hozza 
nyilvánosságra s amig ez meg nem 
történt, ' miniszter állításait a testület 
alaptalannak kénytelen minősíteni.

Minden szem, amely a magyar színházi 
kultúra ügyeit figyeli, vasárnapra Hómon 
Bálint kultuszminiszter felé fordult. Váj
jon mit szól a színikritikusok testületének 
védő és támadó nyilatkozatához a kul
tuszminiszter, kiadja-e azokat a kollégá
kat, akiket név nélkül bár, de a parla
mentben a legsúlyosabb gyanúsításokkal 
aposztrofált s levágja-e ezzel a vita ten- 
gerikigyójának fejét? Politikai munkatár
sunk kérdésére a kultuszminiszter, aki bár 
magánbeszélgetés keretében sejtette, hogy 
az ügy számára nincs lezárva, ezeket 
mondotta:

— Ebben a kérdésben nincs 
| m ml mondanivalóm.

A színikritikusok testületének kérdései 
és állításai tehát továbbra is nyitva 
maradnak.

NEM VETTE AZONBAN SENKI SEM 
ÉSZRE a kultuszminiszter parlamenti fel
szólalásának igazi színházi szenzáció
ját. Amikor ugyanis kijelentette, hogy Né
meth Antal igenis marad a Nemzeti Szín
ház élén, hozzátette: természetesen, hiszen 
ötéves szerződése van. Két évvel 
ezelőtt, amikor Németh Antal szerződésé
nek kommünikéit kiadták, a hivatalos 
közlés három esztendős szerződés-

A SA1.ZBI RG1 ÜNNEPI JÁTÉKOKRA 
azerződtetett Melles Béla karnagy 

e hó 25 tői salzburgi szerepléséig kizárólag a 
Központi Tejcsarnok margitszigeti víztorony 

melletti helyiségében vezényel. 

ről beszélt. A színikritikusok frontális táma
dása tehát további kétéves szerző
dést hozott Németh Antalnak?

2. Hatvány L. urhölgy
és Rubin S; ur

KEDVENC ÍRÓNŐNK, Hatvant, IM M- 
rónő, a Király-díjról levelezett e héten a 
népszerű színházi hetilap hasábjain. Mindig 
élvezettel olvassuk a bárónő Írásbeli dolgo
zatait és néha megmosolyogjuk azt a váll
veregető igyekezetét, amellyel várbeli pa
lotája magasságából leszáll a mélyen tisz
telt olvasótábor köznapi halandóihoz. Eme 
veszélyes demokrácia következményének 
tudhatja be a méltóságos asszony, hogy íme 
egy címsorba került Rubin Sándor fonal
ügynökkel, akinek paripája, a Caruso, a 
grófi, hercegi és egyéb istállók elől elvitte 
a negyvenezer pengővel díjazott dicsőséget. 
Kétségtelen, hogy a méltóságos asszony ne
hezen tudta elviselni ezt a tényt, lehet, 
hogy más favoritokat tett meg nagy pénz
zel, mert cikkében igyekezett spórolni. Az 
istállótulajdonos-győztes nevét ugyanis kö
vetkezetesen Rubin S.-nek irja, őt betűt le
spórolt a keresztnévből, viszont vállvere- 
gctéssel állandóan „leurazza". Egy kép alatt 
például ezt olvasom: „Rubin S. ur felvezeti 
a győztes Carusot". Hiába kerestem képek 
alatt, hogy Festetics T. ur vagy Palavicini 
Gy. ur. Ilyen nincs és ez természetes 
is, mert a bárónő néha meglepően érti az 
újságírás studiószahályait, melyek szerint, 
akiről írunk, azt sohasem urazzuk, ha nem 
akarunk gúnyolódni. Hatvány L. urhölgy 
most bosszút akart állni Rubinon, akinek 
keresztneve, ha nem tudná, eláruljuk, hogy 
Sándor, sajnos, nem Tasziló, sem Arisztid. 
Viszont Rubin Sándor tisztességes, derék, 
igyekvő kereskedő, ugyanolyan, mint Hat
vány L. urhölgy felmenőági közeli rokon
sága, amely szorgos igyekezettel, rengeteg 
munkával, leleménnyel, ugyanolyan keres
kedelmi és ipari tevékenységgel szerezte 
meg azokat a milliókat, amelyek biztonsá
gos hátteréből most kedvére élhet passzió
idnak, az írásnak. Rubin keresztneve tehát 
nem S., hanem Sándor és most jut eszembe, 
ugyanúgy csak Sándor, mint, ha számára 
nem is kenyeret, de a nyilvánosság mámo- 
ritó pezsgőjét szervírozó főszerkesztője, 
Incze, akiről bizonyára sohasem olvassuk 
H. L. tollából a színházi képes hetilapban: 
Incze S. ur és az ő cocktailpartyja.

3. Néhány széf> jelenet
THEODOR CSOKOR, ez a jóakarat u, 

szimpatikus és a függöny előtt bécsiesen 
joviálisán izgékony osztrák iró, húsz év 
történeti távlatából fényképezi le azt a pil
lanatot, amikor a monarchiának néhány 
tisztje megtudja, hogy a monarchia nincs 
többé és szét hullt a birodalom, amely 
évszázadokon keresztül a Gesammtmonar- 
chic labilis talaján, de látszólag megdönthe- 
telimül állt. Izgalmas, érdekes pillanatok 
voltak ezek a színpadon és szivbemarkoló 
az a jelenet, amikor a rohamkéses tenge
rész tőrével szétdarabolja a monarchia tér
képét és a tőr hegye a szétdarabolt Ma
gyarország szivébe, Budapestbe fúródik. 
Ezen kívül jóformán semmit sem kapunk 
a Művész Színház újdonságától, amely a 
publicisztikai cikkeken felül sem drámai, 
sem történelmi szempontból egyetlen ár
nyalattal sem mélyíti ki a monarchia ősz- 
szcomlásának tragédiáját. A darab főjele- 
ncte, amikor a Gesammtmonarchie hadsere
gét megtestesítő ezredes összetartásra igyek
szik rábírni a már különböző nemzetisé
gekhez tartozó tiszteket — nem meg- 
g y ő ző. Az írónak egyetlen elfogadható 
mondata nincs, amely e drámai percekben 
megindokolná a monarchia történelmi és 
földrajzi szükségességét. Sajnos, ez a da
rab legnagyobb hibája, Néhány egész ra
gyogó színész portrét kapunk. Az ezredes 
szerepében Mihály fi Béla volt emberi, 
a nagy német álmokat kergető Vértes 
Lajos osztrák tiszti alakja. Nagy György 
kemény és bensőséges szláv figurája is ki
tűnő. Legjobban tetszett Dénes György, 
aki egy lengyel tiszt alakjában bomladnzó 
idegeiben már előre érezte a készülő tra
gédiát. Kísértetiesen nagyvonalú Gellért 
Lajos dr. Grün ezredorvosa, tetszett még 
a kissé gerardszerü Makláry János hor- 
vát tiszliszolgája és a darab egyetlen női 
szerepében Dohos Anna bensőséges, me
leg asszony! alakítása. Siklósig Pál 
rendezőnek köszönhetjük az „1918 novem
ber 3" néhány egészen bravúros jelenetét.

MOZI
A PESTI NYÁR SLÁGERE,

A PESTI MESE
E hasábokon sokszor figyelmeztettük a film, 

színházakat, hogy nyáron Is moziba akar 
járni a közönség és lehetőleg Jó filmeket akit 
látni. Hiszen a legnagyobb filmsikerek jófor
mán mindig nyáron robbantak ki. Emléket, 
zunk csak a Zwej Herzenre, a Veronikára, « 
Mellékutcára, a Mlcky filmsorozatokra, ame
lyekkel n kánikulát játszották át zsúfolt há
zak mellett n mozik. Ezt a meggondolásun
kat telte magáévá most n Royal Apolló és g 
('.orsó filmszínház, amelyek helyes üzleti poli
tikával kiválasztottak a jövő évre tartalékolt 
legnagyobb magyar film slágerüket, a „Pesti 
mesét", azzal a szándékkal, hogy ezzel jó 
nyári mozit adnak Budapestnek.

Vasárnap délelőtt levetítették előttünk a 
Pesti mesét, amely valóban olyan, mint egy 
pohár friss, üdítő ital. Vadnai László elra
gadó szüzséjét kiséri Ábrahám Pál néhány 
nagyszerű zeneszáma, Gál Béla pedig ezzel < 
rendezésével a hires Meseautó stílusához nyúlt 
vissza. Páger uj debüje ez a film. Egy alemilt 
játszik, egy kalaposüzlet triciklistáját, akinek 
megható, édes-bájos szerelmi történet*  bonyo. 
lódik le a filmen a kis Copfossal (Turay Ida), 
a kalapüzlet kis modesztinjával. Természete
sen karrier-történet ez, mint minden hasonló 
zsánerű filmsiker. A kis Copfos hárommillió 
dollárt örököl és az erre vonatkozó angol
nyelvű levelet a szalon tulajdonosnője udvar- 
lójának (Békássy István) niutalja meg, aki 
rögtön látja, miről van szó, eltitkolja az örök
séget a kis Copfos elöl, akinek hevesen udva
rolni kezd. Copfos azonban szivében hű ma
rad a kifutóimhoz és amikor tényleg kezébe 
kerül az örökség, megvásárolja a kalapszalont 
és a közönség nagy örömére Páger mellett 
dönt. E rövid meseváz természetesen ezerntil 
bájos, mulatságos ötlet kerete, Kabos például 
egy igazgatót játszik, aki most készül az érett
ségire — célzással annak a vezérigazgatóra, 
akiről nemrégiben a bíróság előtt derült ki, 
hogy nem tud Írni. Mikor Kabos az érettsé
gin megbukik, a tanfelügyelő fejét csóváh*  
megkérdezi:

— Mi lesz, magából, igazgató ur?
— Vezérigazgatói — feleli Kabos és nen( 

kétséges a közönség tapsvihara.
A szereplők közül még meglepetésként hat 

Mezei Mária, majd Feleky Camill—Kiss Manyi 
cgv bravúros kalapvásárlási jelenetben. A fil
met bizonnyal végigkacagják és végigmoso
lyogják. Valódi pesti történet ez, de minden 
pesties iz nélkül. Ezt talán Daróczy Józsefnek 
és Falus Istvánnak, a produkció kitűnő veze
tőinek is köszönhetjük. Még csak annyit, hogy 
Élben fotográfiái ragyogóan plasztikusak.

hogy e hét nagy filmtermésében egyedül U
AVANTI SAVOYA

tetszett fenntartás nélkül. A magyar-olasl 
ünnepi héten a régi magyar filmkölcsönzők 
egyikének se jutóit eszébe, hogy egy olasl 
filmet kellene bemutatni. Egy uj cég. 
Gyémánt Istváné, gondolt arra, hogy meg 
kell ismertetni minket az olasz filmipar leg
jobb termésével. Így jutottunk ehhez a cso
dálatosan szép filmhez, amelynek izgalmai 
cselekménye középpontjában egy olasá 
tiszt áll. A film legnagyobb erőssége a foto*  
grafia. Ezeket minden elöadiáson megtap*  
soliák. Van egy kép. amikor a líbiai siva
tagban számum kerekedik és ez porfelhőbe 
hurkolja az egész, tevés osztagot. Ennél 
bravúrosabbat és szebbet még nem fotogra- 
fáltak. Aki még nem látta, sürgősen nézze 
meg az Urániában!

A HÉT TÖBBI FILMJE:
a Fórumban „Sury" nevű amerikai filmet lát
tunk. Háborús film ez, kissé bágyadt és unal
mas. Jenn Harlow, ez a nagyszerű sztár sem 
menti meg a gyenge témájú és cselekményű 
filmet, — A City, Oinnia a „Szerkesztő ut 
barátnője" cimü Pnramount-flhnct mulatta be, 
amely egy eleszegényedett milliomoskisasszony
ról szól, aki kénytelen a nyersmodoru szer
kesztő ur mellett tilkárnősködni, mig végre 
a felesége lesz. Mulatságos film, tetszett n kö
zönségnek. — „A rejtélyes utas", a Radiul 
filmje, bűnügyi vígjáték, Carola Lombarddat 
a főszerepben.

A MAGYAR HOLLYWOOD
„Segítség, örököltem!'*  cimii filmet forgatják 

a Hunniában Székely István rendezésében. 
Hosszú szünet után Agay Irén játssza n női 
főszerepet, ezúttal ismét fekete hajjal. A kiváló 
színésznő szőkén, majd vörös hajjal szerepelt 
filmen és színpadon, most visszatér eredeti 
hajszínéhez — valószínűleg sikereihez it- 
E filmben Vray Tivadar először játszik bou- 
vivőn szerepel, annyi Inlrikusalnkitás ulán, <•'« 
ragyogó szerepe van V'tzary Piroskának és 
Gózonnnk is. — Film lesz nz „Urilány szobát 
keres" cimü zenés vígjátékból, nmeivel Kulinyi 
Ernő. Rejlő és Zxigmondy írlak. Főszerepére 
Zilahy Irént szerződtet lék. Balogh Béla ren
dezi n filmet. — László Miklós, a kiváló szí- 
néy-iró három film megírására szerződött 
a Hunniába, ahol szobát kapott és egész nyá
ron filmeket fog Írni,
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Meghalt Rockefeller Szülők!
Papén lemondott 

és Németország 
vatikáni 
nagykövete lesz

Bécs, május 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Vasárnapra elterjedt Bécshen 
a hir, amit a Hétfői Napló bécsi tudósítója 
előtt beavatott diplomáciai informátorok 
megerősítettek: most már

bizonyos, hogy Papén bécri német 
kővet lemondott

és Németország vatikáni nagykövete lest. 
Még nem tudják, ki lesz az utódja.

Papén lemondásának oka, hogy nem 
tudta misszióját teljesíteni,

nem tudta ttsszebékltenl aa osztrák 
kormányt a horogkereszttel 

és nem tudta elérni azt a célját, hogy a 
nemzeti szocialistákat bevegyék az osztrák 
kormányba.

—- Fabinyi pénzügyminiszter üdvözölte 
Budapesten a finn és eszi lelkészeket. Vasár
napra viradó éjjel JO5 tagú finn és észt lel
késztársaság érkezett Budapestre. Vasárnap 
reggel az óbudai, uj evangélikus templom
ban vettek résxt istentiszteleten, amelynek 
keretében az egyházközség felügyelő elnöke, 
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter kifej
tette, hogy a vendégek szimbólikus aján 
déka érez/fetl velünk magyarokkal, hogy 
nem vagyunk egyedül. Mannermaa finn 
püspök megemlékezett a magyaroknak a 
nyugat védelmében vívott harcairól, Raha- 
mcV észt püspök hangoztatta, hogy sem 
északon, sem Magyarországon nem talál
koztak semmi jelével az ujpogányságnak.

— Gróg Károlyi Imre revideálta állás
pontját a zsidókérdésben. Vasárnap délután 
gróf Károlyi Imre előadást tartott A bolie- 
vizmus elleni küzdelem címmel a csongrádi 
városházán. A beszéd legjelentősebb kije
lentése, hogy az ország lakosságát össze
fogásra hi'ja fel, figyelmezteti a túlzókat, 
hogy a zsidókérdés csak széthúzást támaszt. 
Nein szabad általánosítani, — revideáltam 
álláspontomat, — nem vagyok antiszemita 
.— mondotta a többi között.

— Sztrájkmozgalom ■ Soproni Pamutlpar 
gyártelepén. A Soproni Pamutipar R. T. sop
roni gyártelepén 600 munkás vasárnap elha
tározta, hogy ma reggel sztrájkot kezd. Erre 
az adott okot, hogy a bérelszámolások körül 
a vállalat és a munkások közölt differenciák 
támadtak a minimális munkabérek miatt. A 
tárgyalások megindultak, de nem vezettek 
eredményre.

— Rejtélyes éjszakai harc Egerben. Antal 
Ferenc egri szőlőbirtokos és gyümölcsezportőr 
vasárnapra virradó éjszaka egyedül ment haza 
lakásába. Mikor kapuját kinyitotta, hátulról 
rátámadt Kormos Ferenc gazdálkodó. A ke
reskedőt leteperte a földre, fojtogatni kezdte. 
A két ember közölt élet-halálharc támadt. 
Antalnak sikerült kését kihúznia zsebéből és 
támadója gyomrát (elszakította vele. Kormos 
nyomban elvesztette eszméletét, beszállították 
a kórházba, ahol meghalt. Antalt előállították 
a rendőrségen és az eljárás megindult az ügy
ben.

DÉMUSZ s"S;
hűvös és kellemes korthelyiséqében 

gödöllői Vidák Sándor muzsikál

— Vizbőlmentéal tanfolyam nők éa férfiak 
részére. A vizbőlmentés sikeres propagalásása 
céljából a Budapesti önkéntes Mentőegyesület 
ez évben is megtartja szokásos vizbőlmentési 
tanfolyamait. A tanfolyamok az esti órákban 
tartatnak meg. Jelentkezni lehet nőknek és fér
fiaknak levelezőlapon nz adatok feltüntetésével 
(V., Markó-utca 2.). A tanfolyam kezdetéről a 
jelentkezettek értesítést fognak kapni.

— A „Műterem* 4 Igazgatósága engedve a köz
óhajnak, nagyszabású akvarel, pasztel és gra
fikai, valamint kisplasztikái kiáliitást rendez. 
Beküldés f. hó 22-25-ig 9-6 óráig. A bekül
dendő müvek törzskönyvi lappnl látandók cl. 
Törzskönyvi lap kapható a „Műterem" pénz
táránál: IV., Kossuth Lajos-utca 12. Telefon: 
189-554.

— Oaztrák-nugyar diákcseremozgalom. A 
Verband dér Ungarnfreunde (Wien, I., KBrnt- 
nerring 3.) megkéri mindazokat a szülőket, 
akik ebben az akcióban a nyári szünidőre ven- 
déggyermeket kivannak, hogy ebbéli kérésük
kel mennél előbb forduljanak a Verband dér 
Ungarnfreunde-hoz, hogy torlódás elő ne for
duljon és a beosztási munkálatok, amelyek 
már kezdetüket vették, az eddigi szokáshoz 
híven simán legyenek lebonyolíthatók. Kérjük 
olvasóinkat, hogy érdeklődés esetén forduljanak 
közvetlenül a Verband dér Ungarnfreunde-hoz 
(Wien, I., Kartnerring 8.), ahol minden felvilá
gosítást megadnak és a szükséges nyomtatvá- 
Dyolu'. megküldik.

— Anyák napja. Halta Aurél államttikár ve
zetésével vasárnap rendezték mag az „Anyák 
napja" ünnepségeket, Megkoszorúzták az isko
lák hallgatói az Anyák szobrát, majd iskoláik
ban szindarabos előadásban méltatták az 
Anyák Méreteiét,

New York, május 23.
fal Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

John Rockefeller, a legendás hlrü ameri
kai petróleumkirály, a világ egyik leggaz
dagabb embere a floridai Dayton Beache 
fürdőhelyen hirtelen meghalt.

Rockefeller nemrég ünnepelte kllencvea- 
hetedik születésnapját 

teljes szellemi és fizikai frissességben. Or
vosai számára hatalmas összeget tűzött ki 
arra az esetre, ha eléri a száz esztendőt. 
Rockefeller

Delbos fontos tanácskozása 
Cerutti párisi olasz nagykövettel

Pária, május 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése). A nemzetközi politika vasárnapi 
szenzációja az a tanácskozás volt, amelyet 
Delbos francia külügyminiszter folytatott 
lovag Cerrutt párisi olasz nagykövettel. Hír 
szerint

■■ abesszin kérdésről ée a spanyol 
problémáról tanácskoztak.

Páriában remélik, hogy a spanyoloranági 
olasz önkéntesek hazaszállítására vonatkozó 
olasz válasz nem lesz negatív, de bizonyos 
fenntartásokkal élnek az olaszok.

Hétfőn 01 össze a népszövetség tanács
ülése, 

amelyre az exnégu*  valószínűleg nem küld

tudósításunk eleje a második oldalon.

A viharpusztitás budapesti 
térképe

Árvíz a német követségen, kávéházak, épületek 
veszélyben

A vasárnapi felhőszakadás pusztításának 
térképét késő estére igy állították össze:

Az Vri’tltca 64. szám alatt
a német követség épületét a víz elöntötte.
Az Aladár-iitcg 2. számú ház alagsorában két 

lakást elöntött a viz. A tűzoltók a közel másfél 
méteres vizet szivattyúzni kezdték, de a motor
ból kifogyott a benzin és igv a szivattyúzást 
abbahagyták. A viz állandóan emelkedik és 

nz épület előtti gyalogjáró süllyed,
A PodiuaniczkV-utrni Máv-kórhás alagsorá

nak helyiségeit elöntötte a víz, a gépház 
veszélyben van. Korong-utca 38—40—42. számú 
házak földszinti lakásaiban

életveszélyes a tartózkodás,
a heözönlött viz miatt

Az Andrássy.ut 87. számú ház pincehelyisé
gei viz alalt állanak. A Vőrősmarty-utca 33. 
számú hág padlása tele van vízzel, a mennye 
zel átázott és beomlással fenyeget. A máso
dik emeleten levő lakásban ömlik a viz. A Hl- 
dcgkufi-Ut 47. sz. házban a vizömlés miatt

— Beküldött hírek. A Külügyi Társaságban 
kedd délután 6 órakor Ered l.lemeliyn-Jones 
volt angol képviselő tart előadást az angol bi
rodalom szervezetéről. Országhóga, XI. kapu. 
— A Közegészégi Egyesületben dr. Domány 
Imre „A diétás táplálkozás hibáiról és tévedé
seiről" tart előadást, kedd délután 6 órakor. 
Eszlerházy-utca 9. — Az Ecoles de Langue 
Frangaise de Budapest hétfő délután óra
kor a Zeneakadémia nagytermében tartja díj
kiosztó ünnepélyét, melynek keretében Pékár 
Gyula ny. miniszter, Gaston Mangras francia 
kővel, G. Deslutsses egyetemi előadó, Garzó M. 
igazgató beszél és Gyulányi Eugénia, Fogarassy 
Mária, Gere Lola, Gáspár Margit, Sennyei Vera, 
Kovách Aladár és Zalánfy Aladár szerepel. — 
Az Országos Kereskedő és Iparos Szövetség 
szerda délután H7 órakor helyiségének dísz
termében tartja a Kereskedelmi Iskolai Ta
nulók VII, Országos Tanulmányi Versenyének 
eredményhirdető záróünnepélyét.

— Házasság. Balázs Magda és Dinner 
László ma déli *412  órakor a dohányuccai 
Izr. templomban házasságot kötnek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Steiner Klári és Bognár Lajoe mai napon 
házasságot kötöttek.

— Molllnáry-emléknap Kalocsán. A volt 88. 
(Mollináry) gy. e. mind a négy zászlóaljának 
tagjai Kalocsa város meghívására az évi szo
kásos ezred emléknapját 1037 Junius ft-án 
nagy ünnepségek között tartják meg. Kedvez
ményes áru vonatra jelentkezni f. hó 25-ig 
3 pengő ó rontó befizetése mellett Gergely Nán
dor baji;’rínál. Városház-utca 10. (régiségüz
let) lehet.

— As Országos Gyermekvédő Egyesület köz
gyűlése. Az Országos Gyermekvédő és Fröbcl 
Egyesület május 27 én dólelőtt li órakor 
tartja rendes év| közgyűléséi az egyesület 
házában (VI., Bajza ucca 53.) A közgyülé, 
tárgya a mullévj működésről szóló évi Jolán- 
lés előterjesztése, a számvi>vgó|ó-blzoltság tag
jainak megválasztása és az egyesület műkö
désének, irályának megválasztás*.

Méretté m életet, nagyon vigyázott 
egéeuégérv 

és állandóan a legkitűnőbb orvosok voltak 
körülötte.

Pár nap előtt a világhírű milliomot meg
betegedett és

rövid betegség után érivé felmondta a 
■zolgálatoti vasárnapra meghall.

Amerikában órák alatt híre terjedt 
Rockefeller halálának, s a haláleset rend 
kivüll szenzációt keltett mindenütt.

küldöttséget. Remélik, hogy az abesszin kér
dés rövidesen végleg rendezve lesz.

Folyik a spanyol harc,
nincs fegyverszüneti

Pária, május 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése). A spanyol polgárháborúról ér 
kező legújabb hírek szerint a nemzetiek elő
nyomulása továbbtart Bilbao felé. A Bilbao 
közelében fekvő városok romokban hever
nek. A vörösök, mielőtt elhagyták a váro
sokat, minden épületet a levegőbe röpítet
tek.

Római Jelentés szerint nem sok sikere 
le»z annak az angol-francia kezdeményezés 
nek, amely fegyverszünetet kivan teremteni 
a spanyol háborúban.

életveszélyes a bent.tartózkodás.
A Teréz-körut 47. sí. hóiban levő Westend 

kóvéház alagsora megtelt vízzel és egy oldal
fal beomlott. A Lovag-utca 18. sz. házban lévő 

Fővárost Nyomda viz alatt áll.
A Jőisef-körut 8. sz. házban lévő Sitnplon. 

kávéház alagsora telve van vízzel. A Lövölde
tér 12. sz. alatti ház pincehelyiségei viz alatt 
állanak.

A Podmaniczky-utca 87. számú hás Ilftkem 
rája és pincehelyiségei telve vannak vízzel. Az 
Árpád-utca 11. száinu ház negyedik emeletén 
levő Budapest panzió mennyezete leszakadás
sal fenyeget. A XI. kerületi kapitányság alag 
sorát elöntötte a v|z.

A 88-as számú őrszoba legénységét ki
lakoltatták.

A Lipótvárosban az egyik elektromos transz
formátortelep teljesen beásott és a környék 
villanyszolgáltatása megszűnt. így a Vilmos 
császárul! City-mozi a négyórás előadás után 
beszüntette az előadásokat. Több környékbeli 
kávéházra Is teljes sötétség borult.

•— Hétfőn kezdődik ■ balatonfüredi orvos
hét. Hétfőn kezdődik • balatonfüredi orvos
hét, amelyre az ország minden részéből 
350 orvos érkezik, fohann Béla belügyi ál
lamtitkárt, aki a kormány képviseletében 
jelenik meg, Gácsér József szentbenedek- 
rendi kormányzó és dr. Schmidt Ferenc 
igazgató-főorvos fogadják. As első előadást 
Ha ka a Lajos és Duzár József professzorok 
tartják.

— Rnzgonylnál 8 kablnetkép 8 P. Kálrin-tér S.

— Súlyos motorkerékpárszereneséllenség a 
Zugllgctben. Fenyvesi Sándor 22 éves borbély
segéd, nki a Remete-kertvárosban lakik, két 
óra tájban hazafelé tartott lakására. Motor
kerékpáron tette meg az utat és amikor a 
83-as Villamos végállomását elhagyta, szembe
került egy Márinremele felé haladó autóbusz- 
szol. Le akarta fékezni a motorkerékpárt, de' 
az összeül közéit már nem tudta elkerülni, n 
motorkerékpár felborult ég utasa széles ívben 
az úttest túlsó oldalára repült. Fenyvesit sú
lyos fejsérülésekkel eszméletlen állapotban ta
lálták a kihívóit mentők. Bekötözték és a 
Margit-kórházba vitték. A szerencsétlenség 
ügyében megindult a vizsgálat.

— UJ színnel gazdagodott a Nagykörút. A
mindinkább fokozódó igények arra as elhatáro 
zásra késztették egvik előkelő uridivatcégünket. 
hogy a Nagykörúton létesítsen egy világvárosi 
nívójú uridlvatflzletet, ahol a müveit nyugat íz 
léscs és finom urldivatkülőnlegességei a Ion 
doni és párisi üzletek kirakataiban való megje 
lenésiik után nyomban Budapesten Is megsze- 
Híholök Ei „ ,|v .rtdli, érvínye.
sült a kitűnő Ízléséről közismert Gól uridivat 
üzletekben, de az uj körüli főüzlet megnyitásá
val kapcsolatban — amelyet egyébként Gól 
Sándor személyesen vizet — mégis fokozottabb 
mértékben valósul m«g ez a tendencia. Ar Er 
zsebel-körat 4. szán*  alatti legújabb Gél-Üzlet 
vezető helyet foglal el az ízléses Öltözködés 
irányit, s.ibnn és az árak a mai viszonyokhoz 
vannak szabva.

A gyermekek egészségét vádi, aki

venBudatétén^ben

1.800.— pengőért 
telket Több évi részlatflzotésl kedvezmény 
Villamosmegálló a telkek előtt
Magyar ÁltnlAnoa Ingatlanbank RéawvénytAz*  
ataaág, IV. »<-úk lerenu u. 17. Telefont 1-B1MI

•— Az Igazságllgymlnlazter Ausztriában. 
Lázár Andor Igazságügyminiszter kétnapi 
tartózkodásra magánügyekben Ausztriába 
utazott, ahonnan hétfőn este tér vissza Bu*  
dapestre.

— Halálozás. Nobel Károly Ismert régi 
nyomtatvány- és papirkercskedö hosszas szen
vedés után 78 éves korában meghalt, özvegye, 
két fia és előkelő rokonság gyászolja.

— Izgalmas életmentés a Dunán. Vasár*  
nap délben a? Erzsébet-hid pesti hldfőjés 
nél hirtelen felkapaszkodott a korlátra egy 
kopottruhás nő, és mielőtt bárki Is meg*  
akadályozhatta volna, a Dunába vetette 
magát. Az öngyilkosság időpontjában egy 
kutona és egy civilruhás férfi mentek a híd 
közelében. A két ember gondolkodás nél
kül az életunt nő segítségére sietett, beiig*  
róttak a Dunába és sikerült is nekik partra 
vinni az öngyilkossági kísérlet szereplőjét  ̂
Krausz Jánosné 45 éves napszámomét*  
Kraiisznét a mentők várták már a parton*  
majd a Rókus-kórházba vitték, A derék 
életmentőket a közönség hosszasan megél
jenezte és az intézkedő rendőr is be akarta 
venni nevüket a jegyzőkönyvébe, de hiába 
kereste őket, mert időközben eltűntek,

— Bárd Miklós emlékezete a Petőfi Társa*  
ságban. A Petőfi Társaság vasárnapi ülésén 
Szása Károly megnyitóbeszédében kegyeletea 
Havakkal emlékezett meg az elhunyt Kozma 
Ferenc tábornokról, költői nevón Bárd Mik
lósról. Havas litván főtitkári Jelentén utón 
Kültag Miklós, Czóbcl Minka, Iiabag József és 
Szathmdry István olvastak fel írásaikból

— Egyetemi világértckezlet lent Buda*  
pesten. A Magyar Nemzett Diákszövetség 
Bécshen tartózkodó küldöttsége vasárnap 
részivel! nz Osztrák Diákszövetség ünnepi 
ülésén. Dr. Gáli Epdre üdvözölte az oszt
rák diákokat és bejelentette, hogy augusz^ 
tus 30-tól szeptember 5-ig a Nemzetközi 
Egyetemi Fcderáció világértekezletet tart 
Bitdapeslen.

A RENDŐRSÉG PÉLDÁS RENDSZOI.GÁ*  
LATA A KIRÁLYLÁTOGATÁSKOR

Az olnsz királyi és császári pár pompá
san sikerült budapesti látogatásának sikeré
ben nagy része van a budapesti rendőrség
nek. A rendőrség széleskörű intézkedései
nek mindenre kiterjedő gondosságának kö
szönhető, hogy felséges vendégeink buda
pesti tartózkodása alatt a legkhebb zavaró 
momentum sem merült fel. Minden a leg
nagyobb rendben, a legnagyobb pontosság
gal ment végbe. A példás rendőri munka 
legfőbb Irányitól dr. Ferenczy Tibor főkapi
tány, dr. F.lidsy Sándor pestvidéki főkapi- 
lány, dr. Iletcnyi Imre főkapitónyhelyetles 
és Tőrök János rendőrfőparancsnok voltak, 
A sajtó munkásai külön elismeréssel tar
toznak a rendőrségnek, mert gondoskodás 
történt a legmegfelelőbb elhelyezésükről, 
szabad mozgásuk mindenütt Mftositvi volt, 
mindenütt előzékenység és hathatós támo
gatós fogadta őket.

— A NÉP tanügyi sservezelénrk debreceni 
"•gygyülése. A NÉP országos tanügyi szerve
zete vasárnap Debrecenben a vármegyeháza 
dísztermében vitéz Hessftiyvy Lajos tankéra- 
lelt IgHrgüló elnöklőiével ülést tartott, amelyen 
llernalli István, az országos szervezet ügyvezető
igazgatóján kívül megjelent e központból 
Usetty Béla országgyűlési képviselő is.

— öngyilkos szanatóriumi portás. Vasár
nap délután a Mátyáshegyen revolverrel 
agyonlőtte magát Hermán István, a Fiesta- 
szanatórium huszonhét esztendős éjjeli por
tása. öngyilkosságának okát kutatja a rend
őrség.

— Két halálos strandbalcset. A hajai slran- 
rton Hangyáit Ida lő évei gyönyörükén úri- 
leány nM'sizire kiúszott a moiorcsónukoK hul
lámaiba barátnőjével együtt. Barátnője hirtelen 
elvesztette egyensúlyát, beléje kapaszkodott s 
ezzel a segít ségatkérő mozdulattal vízbe ölte 
Hangyásl (dót. — A kalocsai téglagyári tóban 
fürdőit Geri Lajos 11 éves diók. Észrevette, 
hogy csintalan pajtásai pgy kölyökkutyát dob 
lak a vízbe, amelv fuldokolni kezdett. Után*  
úszott, a kutyát sikerült megmentenie, d*  gör
csöt kapott ée elmerült a viái>*»



JElképeaztő magyar fölény és könnyelműség:

Tiz góllal küldhettük volna_Bécsbe 
a csodacsapatot — mégis örülni kell 
Ausztria-Magyarország 2:2 (2:1) O döntetlennek

Ex as osztrák—magyar is jól kezdődött! 
Délután három óra tájban jött a fergete- 
Íes zivatar, amely percek alatt elöntötte az 

Illöl-utl pályát. Mintha a Comol-tavat vagy 
gs Adriai-tengert láttuk volna magunk 
plőtt.., Végre hat-nyolc munkás csáká
nyokkal, ásókkal Jön a pályára, eltart egy 
16 félóráig, amíg megtalálják az első csa- 
ornaelvexető nyílást. Közben az amatör- 

>-exérek Intézkednek, hogy
aa előmecea maradjon «L

Ifjabb munkásosrtagokat vezényelnek a 
pályára, amely Inkább uszodának, mint 
futballpályának látszik. Egyesek a rit le
vezetésének egészen újszerű módját talál
ják ki: lefektetik a gumicsöveket a gyepre 
ta mintha balatoni halászok halakat fog
nának, ugy kerítik be és sönrlk a kanáll- 
gok felé a víztömegeket, őt óra tájban 
régre elcsendesül az eső. Most néhány 
munkái seprővel serénykedik és nagy örö
met vált ki a közönség körében, amikor 
•gyes helyeken megpillantják a füvet. A 
megnyitott kanálisok mohón nyelik a ví
gét. Negyed hat órakor érkeznek meg a 
pályára az osztrák játékosok. Esököpeny-

gák világhíres futballbirója pályára invi
tálja a két kapitányt: Sároslt és Nauscht. 
Gyurkának kedvez a szerencse, a város 
felőli kaput választja. A katonazenekar a 
két nemzet himnuszát intonálja, közben 
felállnak a csapatok.

Magyaroraság: Szabó • Vágó, Korányi 
— Hámori, Turay, Lázár — Sas, Sá

rosi dr., Cseh, Toldi, Titkos,
Ausztria: Platzer — Sesta, Schmaus •—* 
Adamek, Pekarek, Nausch — Geiter, 

Stroh, Stndelar, Jerusalem, Pesser.

VlzIpSlő-nemzet vagyunki 
vezetünk a hullámokban

Langenus, amikor a alpjába fuj, akkor 
vesszük észre, hogy a cipője ki sem látszik

BRAVÚROS MEGLEPETÉS!

pedig Platzer csak kornerra képes menteni, 
ínyenc Jelenetek, parázs Izgalmak követik 
egymást.

A magyar csatársor szédületesen elemében 
van. Cseh Titkossal, Sas Sároslval, Cseh 
Toldival remekül megérteti magát. Viharzik 
a taps, érik « magyar gól,., Azaz c*ak  ér
ne, hiszen

már vezethetnénk akár négy-öt góllal la.
Slndelar la csúszik vagy nyolc métert A 
Jelenet kabaréba illő. Egy Titkos-bomba 
kelt izgalmat, majd Vágónak egy fölösleges 
faultja miatt kapunk a tizenhatosról szabad
rúgást, amelyet Sindelar oldalról lő, a labda

Szabó kezéről Stroh elé pattan, aki ax al- 
lankező sarokba Irányítja, de Szabó ügye
se*  odahelyezkedik s menti a biztos gólt. 
Nagy szerencsénk volt, Szabó pedig reha
bilitálta magát. De közvetlenül utána Szabó 
miatt ujabb borzadály fut keresztül raj
tunk, ugyanis könnyelműen kifut jóval a 
tizenhatoson kivül s bekk módjára nagy 
felszabadító rúgást akar produkálni, de a 
labda lecsusszan a lábáról.

Szabó eszeveszetten futna vissza kapu
jába, de megcsúszik és még az a balszeren
cse is hozzájárul a nagy gikszerhez, hogy)

Turay Stroh elé tálalja a labdát, aki 
leállítja és hatalmas erővel csőrözi vagy 
harminc méterről a teljesen üres ma

gyar kapu felé.
Itt ujabb szerencsénk van, az őtösvonal tá
ján méltóságteljesen megáll a labda a víz
ben. Szárat pályán hatalmas gól lett volna. 
Most egy

égbekiáltó Igazaágtalanaág éri a magyar 
csapatot.

Cseh szöktstésével Sárost maga mögött 
hagyja at osztrák bekkeket, már lövésre 
lenditl a lábát, amikor Nausch oldalról fel- 
vágja, ugy, hogy Gyurka hat métert csúszik 
és bukfencezik. A közönség tizenegyest rek
lamál, de Langenus továbbot int,

Elképesztő magyar fölény s az utolsó 
másodpercben mégis osztrák gól

ff out eh

“Maréi

Platzer.

Károst Schmaus J

Sindelar feltalálja magát a magyar játé
kosok pillanatnyi zűrzavarában, egyedül 
rohan lefelé, már csak Szabó van 
előtte, amikor a gyors Korányi utóiért, 
megzavarja a igy a labda Szabó zsákmánya 
lesz. A szórványos, de veszélyes osztrák tá
madásoktól eltekintve,

a magyar csapat óriási fölényben van. 
Sároslnak egy remek fejese, Titkosnak egy 
pazar bombája érdemelne gólt Most Ada
tnék a tizenhatoson belül pofozza el a lab
dát, de Langenus ezúttal sem hajlandó bün

tetőt adni as osztrákok ellen. Komerek so
rozata suhog. Már alig látni, pedig még egy 
félidő hátra. Mindenki as óráját néai s

a 45. perc 56. másodperce körül Pesser 
egy hosszan előreadott szőktetésro rá
startol, a gyengén Játszó Hámori végig
kíséri a félpályán, de Pesser ncm zavar
tatja magát s élesen a balsarokba küldi 

a második osztrák gólt 2:1.
Kezdésre mdr nincs idő,,, Ez a ml for
mánk,,, í

Aranyat ér a májusi eső, de nem 
a — futballnak

ToaboM tapavfitar ktarttat! Óm toarteri rohamát, amellyel már ■ félidő S. percében 
gdU ér eL (Copyright bg Hétfőt Napló — Stitsm Horváth).

fen. dresezba, futballdpőrs levetkőzve Vo
nulnak végig az elképzelt taocavonal men
tén. Fejcsóválva állnak meg egyes helye
ken s mosolyogva Jelentik ki, hogy

ma Itt reális Játék aligha lesi.
— 'Még ilyent nem láttam, 

tRetichury, 
tréfálkozva 
'stnhatodik

mondja 
az osztrák szövetségi kapitány 

•—>, pedig már betöltöttem a ti- 
életévemet >la

örOm! Mégis lasz meccs I
Most már gyors tempóben söprik a se

rény munkA.skerek a vizet a 1cverető csator
nák felé. Egyesek talicskával hordják a por
tianyós homokot, amellyel beszórják a ka
puk előterét. Mások mészporral jelölik meg 
a vonalakat. Újra rázendít a zápor és per
cek alatt megint reménytelenné válik a hely
set. Esernyők alatt kuponig és remél a kö
zönség. Szívesen didereg mindenki, mert ma 
valahogy csodálatosan kedélyes a hangulat, 
feltétlenül meccset akar látni a közönség, 
Játékot, szép magyar győzelemmel...

Pont félhat órakor jön ki a húszezer 
főnyi közönség tapsai között a íehéringes, 
íeketenadrágos osztrák csapat. Sokáig lö
völdöznek egykapura. Tapsvihar fogadja a 
bordódresszes magvar tizenegyet. Fényké
pészek, mozioperatörök. Sötét, vészes ólom
felhők kavarogunk a hatalmas tribünök fe
lett, amikor a hórihorgns Langenus, a bel-

a öltből. 0 maga sem gondol kellemetlen 
következményekre, megindulnak, de pilla
natnyilag a sárbaragad. De most már ezzel 
sem törődik senki, mert Sindelar lábáról 
Stroh, majd Geiter kapja a labdát s az uj 
viharszélső tényleg szélsebesen száguld, 
szerencsére Lázár és Korányi egyesült 
erővel a tizenhatos sarkán ártalmatlanná 
teszik.

Pazar vlzlpólójelenetek következnek.
Kiderül, hogy ott Is bokáig ér a vlz, ahol 

nz ember gyepet Iát. őrült derültség, kaca
gás követ egy-egy csúszást.

A 8. percben Turay csípi el Sindclar 
elől a labdát, Sárosihoz passzol, aki vi
szont Sast dobja ki Nausch mellett. Saa 
pompásan rohan, Schmaust Is elhngyja, 
majd egy éles labdát akar küldeni a 
belsőkhöz, azonban n labda a tizen
egyes tájékán megáll a pocsolyában, 
közben Platzer nagy rösacl eléfut, de 
már ncm tud megállni, ezt Saa észre
veszi, rástartol a labdára és éles lövémel 

küldi a jobb alsó sarokba. 0:1.
Egetrengető taps köszönti a magyar csapat 
vezető gólját. A közönség ünnepli Snst. 
Most pompás Cseh—Sárosi—Toldi akció 
következik, a magvar tank bombája alig 
kerüli el az osztrák kaput.

— Hiába, — szól az elmés megjegyzés — 
vizipólónemzet vagyunk ...

Fllldőben tovább szakad a májusi zápor. 
—. Aranyat ér ez a májusi eső, —■ mondja 

valaki a tribün előtt elhaladó Fodor dr.-nak.
_ Nekünk nemi —- válaszol Fodor dr. 

bánatos kézlegyintéssel. Valamivel halvá
nyabb, liláspiros dresszben jön pályára ■ 
magyar csapat. Csak Szabói testén feszül az 
első félidöbeli sáros papagájsárga dressz 
Jó tiz percig középjáték folyik s mindkét 
csapat játékosai az öltözőben kapott utasítá
sokhoz híven tanulják a labdaemelést, de

A KESERVES EGYENLÍTÉS

a
a

hatalmas viitóeailt várjál a aaalárokat 
lövésben.
Óriási derültséget kelt, amikor Jaruaa- 
lem a pálya közepén lévő ■agytóbaa a 

szó szoros értelmében megfürdik.
Korányi égnek állítja at esőtől eeapzoit és 
átnedvesedett hajakat. Haza akar adni, de 
a hazaadása megakad egy alattomos tó
csában, a szőke Sindelar már rajta van a 
labdán, a tribünök vésztjósló morajt hal
latnak, amikor Szabó kiront a hálóból és 
lábbal menti a veszedelmes helyzetet. Tu
ray fellöki az öreg Sindelart, aki hason 
csúszik néhány métert.

Lázár vízi trükkjei nagy közönségsikert 
aratnak.

X magyar csatársorban Sas a legjobb, de

Nausch

Lázár mesés magas labdája egyenlítést hoz: Cseh birtokába vesd a labdát, Jobbra-balra 
cselez egyet, ugy tesz, mintha Sashoz akarna Játszani, de ez csak az ellenfél félrevezetését 
célozta. Sikerült Is. A bekkek bedőllek a furfangos csatárnak s a sár ikba tartó lövést 
Platzer ncm tudta megfogni. H. félidő 40 perc. 2:2. (Copyright by Hétfői Napló. System Horváth)

Felháborító kapus-hiba: egyenlítenek 
az osztrákok

A labda útját lehetetlen kiszámítani, n 
Játékosok keresik n helyes taktikát s csak
hamar rájönnek a lehetőségekre: hossza 
pasitokkal kell dolgozni, i'dgni a labdát .. 
,,Hazaadni" — kész öngyilkosság. A fürge 
Gritcrnck egv iveit beadására Szabó n leve 
góbén liszik. elcsípi n labdát, majd égnek 
meredő lábakkal a nadrágján csúszik Jó tiz 
métert. Természetesen n labda nz ölében 
solt s Igy n ritka jelenet tomboló hahotát 
vált ki n közönség soraiban. Most Titkos fut 
le. élesen lő, Platzer két kézfcl bokszolja a 
labdát Sas elé, aki középre bellit és hallóbbal 
ló, ezt már Platzer mellrcfngja. Mindössze 
a 11. percnél tart n Játék, amikor Pesser 
Ptkareknek a szökleléséve! elhat Hámori 
rtellstt, « ÍMidásg Vágó lábába ütközik, ott

terem Korányi is, Turay is Vágó segítségére, 
de

Pcsscrnek szerencséje van: ismét ő eslpl 
cl a labdát s mintegy tíz méterről Igen- 
Igen gyönge lövést, Inkább pörkölést 
küld a magyar kapura. Szabó könnyel- 
müsküdvr, széltett lábbal várja a lab
dát, amely klcauMtan a kezéből és a 
kapuvonalon keresztül beláncol. Szabó 
kétségbeesve ugrik n labda után, de már 

képtelen megfogni. 1:1.
Felháborító könnyelműség, laikus hiba! A 
közönség percekig pfujolja, fütyüli Szabót. 
Továb viharzik n játék, temek magyar fö
lénnyel. Most Titkosnak van egv pazar 
lövése, amely gólt érdemelne, Scz bombáját

ncm megy valami nagyon Jól. A gyorslábú 
és kellemetlen Pesser hatalmas iramban tör
tet a magyar kapura, Vágó elcsúszik, de 
szerencsére Korányi társa segítségére siet és 
laccsra szereli n veszedelmes szélsőt. A ma
gyar csapat most sem dolgozik emelt ma
gas labdákkal.

Talán megszédltette őket a félidőben 
kapott sok technikai utasítás.

Az osztrákok támadásai sokkal veszedel
mesebbek. Erősen megvágott, hosszú lab
dákkal dolgozik n raffinált osztrák együttes 
és Geiter gyönyörű támadása kornert ered
ményez. Nausch negyven méterről hatalmas 
bombát küld az oldalhálóra. Az emberekben 
eláll a lélegzet. Szemre szép Cseh—Sárosi 
akcióból Gyurka kit (Inő helyzetben mellé lő. 
Nyomban utána ismét Cseh—Sárosi roham 
következik. Ezúttal jobban lő Sárosi, de 
mégsem egész Jól. meri lövését Platzer mes
teri bravúrral kornerre üti.

Egyre tüzesednek a magyar támadások, de

jó negyedóráig elhanyagolják.
Geiter megszökik a jobbszélen, kitűnő 

labdát lesz Stroh elé s az összekötő hatal
mas lövését Szabó kornerre üti. A magyar 
csatársornak nem megy a játék.

— Sá-ro-si cen-ter-bcl — hangzik az üte
mes kiáltás a B-közép felöl.

A közönség kívánságát respektálja 
Gyurka és

helyet cserél Cseh Matyivel.
Ettől kezdve tényleg lendületesebbek a 

magyar támadások. Sárosi mesés labdával 
szökteti Sasi, a szélső rohan a taccsvona- 
Ion, de u szép magas beadását a macska- 
ügyességű Platzer lehuzza. Most Sárosi és 
Toldi több passzol tör előre a középen, a 
labda végül Titkoshoz kerül, de a balszélső 
irtózatos bombája Schmaus mellén csattan, 
aki jódarabig kapkod levegő után. Óriási 
ziccert hagy ki most Titkos. Egy osztrák 
hazaadás a vízben ragad, a szélső rástartoU 
el is éri a labdát, de csak lábhcggyel éa a



BnétepMt, HOT mZfru M, HÉTFŐI NAPLÓ
hbda nagy boaszankodásra a kapu mallatt 
gurul el.

Cseh Matyi m DaaxekOtfi helyé*  .«k< 
kai jobban mozog.

Váratlan keresztlabdát tálal Titkos elé. Tit
kos nyomban lövi, de Platzer vetődve ezt a 
lövést Is elcsípi. Újabb szép magyar táma
dásból csak nagy szerencsével menekül meg 
a góltól az osztrák kapu. Sindelar két hosx- 
kzu lövését Szabó nagy ügyességgel védi és 
ezzel kiengeszteli a tribünök népét a besze
dett potyagólért. Gyönyörű Titkos—Sárosi- 
nkcióból Sárosi fejjel Toldi elé csúsztatja a 
labdát, de a robusztus összekötő csatár, aki 
idegenül mozog a csúszós talajon, lövés 
előtt elcsúszik és oda a nagy helyzet. Ada- 
Tnek kapufalövésébe belenyög a magyar 
kapufa. Az osztrákok veszélyesen támadnak, 
de csak rövid Ideig, mert

a magyar csapat még sohasem látott, 
tüzes finisbe fog.

Langenus bíró megfosztja 
a magyar csapatot 

a győzelemtől
Villámgyors Cseh—Sas-támadás fut végig 

a pályán, de Sas lövését kornerre tolja az 
osztrák Cerberus As osztrák csapat véde
lembe vonul és szemmel láthatólag tartani 
igyekszik as eredményt a hatalmas magyar 
ostrom láttára. A pálya veszedelmesen sö
tétedik, de ez nem akadályozza a magyar 
csatársort a lendületes rohamokban. Turay 
labdájával Titkos vészjóslóan a régi 
Titkosra emlékeztető módon tör kapura, de 
Sesta csúnyán elvágja. A fürge balszélső 
felpattan, a labda nála marad és egyedül 
m ehetne a kapuba, de

; Langenus Mró sem respektálja as 
előnyasabályt és aaabadrugást ítél a 

Javunkra.
A közönség éktelen fütyüléssel fogadja a ja
vunkra megadott szabadrúgást. A 40. perc
ben végre siker koronázza a sorozatos 
attakokat

Lázár kitűnő keresztlabdát ejt
móba, amely Cseh előtt ér főidet. Ax 
ördüngős technikájú Matyi egy ügyes 
testcsellel lerázza a nyakáról Nauacht, 
egy lépést tesz a labdával, majd egy 
újabb testcsellel hidegre teszi as ál
rontó Sóstót és a jobbcarokba ragasztja 
óriás üdvrivalgás közepette a jólmeg

érdemelt kiegyenlítő gólt. 2:2.
iKözben egészen besötétedik és a közönség 
már alig bírja szemmelkisérni az akciókat. 
L4 magyar csapat uralja továbbra ts a me
zőnyt és a közönség orkánszerü biztatása 
mellett tör a győzelemre. Már ugylátszik, 
hogy sikerül a győzelmet elérni.
Iá kitörő Sárosit a tizenhatoson belül Sesta 
Csúnyán felvágja, de a hossru belga bíró 
tlpja néma marad,

óriási füttykoncert és levegőbe emel
kedő ernyők százai jelzik a felhábo
rodást az Igazságtalan ítélet nyomáp.

{4 magyar csapat finise csodálatos. Titkos 
lövése már-már gólnak látszik, de Platzer, 
mint a párduc, rántja a hasa alá és hiába 
fut rá Sárosi, nem tudja a kapuba pöc
kölni. Magyar támadásokkal ér véget a 
mérkőzés és a biró kettős füttyjele után a 
közönség haragosan tüntet Langenus bíró 
ellen, aki a jogos tizenegyes megnemadásá- 
val megfosztotta a magyar csapatot 
megérdemelt biztos győzelemtől.

cao-

jól-

A MÉRLEG
A magyar csapat aa első félidőben szinte 

klasszissal múlta felül nagynevű osztrák 
ellenfelét és ebben a játékidőben egy kis 
szerencsével legalább háromgólos vezetést 
érhetett volna el. A második félidő elején 
éa közepén kissé visszaesett a magyar csa
pat, de a játékidő végén olyan ellenállha
tatlan és tüzes finisbe fogott, hogy a győ
zelmet feltétlenül megérdemelte volna. A 
védelemben Szabó szerencsétlen potyHgólja 
után néhány veszedelmes lövést tett ártal
matlanná nagy bravúrral. Korányi volt a 
magyar védelem kiemelkedően legjobb 
lagja. Vágó és Hámori gyengén szerepel
tek és szabadjára engedték sokszor a ve
szedelmes Pessert. A halfsorban Lázár ját
szott H legjobban, de Turay is hasznosította 
magát.

A csatársorban a rangsor a következő: 
Sas, Sárosi dr., Titkos, Cseh, Toldi. Lan- 
grnus bíró sok hibát csinált a mérkőzésen 
mindkét fél terhére, de a magyar csapatot 
ne utolsó percekben meg nem ítélt, jogos 
tizenegyessel megfosztotta a biztos győze
lemtől. Nagy hibát követelt el a nagy nem- 
zelközl rutinnal rendelkező biró Titkos 
buktatásánál is, mert látnia kellett, hogy a 
labda a felpattanó Titkosnál maradt és a 
fnult megítélésével nem előnyös, hanem 
hátrányos helyzetbe hozta a magyar csa
pató!.

BEAC nemzetközi tennitrversenyél 
^sárnap folytatták. A férfi egyes döntőt 
Hallos nyerte, aki Pető felelt 0:4, 0:2, 2:0 

, 0:4 arányban győzedelmeskedett. A női 
Verseny győztese Paksyné lelt, második 
homogyi Arad. Az ifjúsági férfi egyes küz- 
‘ c'mp'l>en Slolpa 111. szerezte meg a győ
zelmet.

Viharos sportbotrány tört ki
az angol Chelsea ausztriai 
futballweekendje miatt

Bécs, május 98.
Hétfőt Napló bécsi szerkesztőségétől.)

Mint ismeretes, az elmúlt héten az Adinira két 
st.-veitl játékossal inegerősitett csapata 3:0 
arányban könnyű és megérdemelt győzelmet 
aratott a Jónevü angol Chelsea ellen. Ez a győ
zelem a bécsi sportsajtó képviselőinek számos 
alkalmat adott arra, hogy a kicsiszolt finom 
bécsi iskolának a szellemnélküli, sablonos W- 
formációs játékmodorral szemben való fölényé
ről többé-kevésbé már ismert elmefuttatásokkal 
szórakoztassák az olvasót. Az elvont teoretikus 
viták mellett az ezúttal objektív bécsi sajtó azt 
is megállapította, hogy az Admlra nem volt 
annyira jó, mint amennyire érdektelenül küz
döttek az angolok, akik mintha nem nagy súlyt 
helyeztek volna arra, hogy a bécsi Stadionban 
egy győzelemért már csak a nemzetközi presz
tízs stzmpontjából is felvegyék a küzdelmet 
Magyarul ez annyit jelent, hogy a Chelsea nem 
erőltette meg magát, a bécsi sportsajtó azonban 
a vendégek iránti kőtelező udvariasságból nem 
akarta nevén nevezni a gyereket s csak sejtetni 
engedte, de nem szögezte le a szabotázs vádját.

Vtsiont országos felháborodás következett a 
gráci mérkőzés után. A Chelsea, mint tudjuk, 
csütörtökön Grácba rándult, hogy összemérje 
erejét a stájer válogatottal. Hatezerfőnyi közön
ség gyűlt össze a gráci pályán, abban a re
ményben, hogy gyönyörködni fog a világhírű 
angol csapat játékában és nem volt köztük egy

Érdekes meglepetések
a Hősük íörversenyén

Á MAC a világháborúban hősi halált halt 
tagjai emlékére kiirt vivóversenyek körül 
vasárnap a törszámot bonyolította le, ame
lyet az MVSz a párisi világbajnoki ver
senyre válogató jelleggel ruházott fel. A se
lejtező mérkőzéseket vasárnap délelőtt a 
MAC margitszigeti clubházának terraszón 
bonyolították le. 21 vívó, •— a legjobban 
—, vett részt a küzdelemben, melyet három 
csoportban rendeztek. Az első csoportból 
továbbjutott Hátszeg! József HTVK 4 győ
zelemmel, vitéz Ujfalussy HTVK 4 győze
lemmel, és BerczeUy MAC 4 győzelemmel, 
kiesett. Száraz HTVK 3 győzelemmel, Palócz 
UTE 1 győzelemmel, Fillppinl BEAC és 
Mátéffy HVTK 0 győzelemmel.A második 
csoportból továbbjutott Maszlay MAC 6 győ
zelemmel, Bay Béla BEAC 4 győzelemmel

ét Gözti dr. HTVK 4 győzelemmel, kiesett 
Tóth Péter dir. MAC 3 győzelemmel, Homo- 
ródy HTVK 2 győzelemmel, Eckl RÁC 2 
győzelemmel és Pál MAC 0 győzelemmel. 
A harmadik csoportból továbbjutott Gerei 
MAC 6 győzelminél, Zlrczi HTVK 4 győ
zelemmel és Dunay UTE 4 győzelemmel, 
kiesett Kévéi HTVK 3 győzelemmel, Hajdú 
Beszkárt ét Bedő HTVK 1 győzelemmel, 
valamint Berzsenyi BEAC 0 győzelemmel.

Az eső miatt a club első emelet! nagy
termében kezdték meg a döntőket.

Ar izgalmat asszék egymást érik, lapzár
takor Maszlay veret négy győzelemmel, köz
vetlen utána Ujfalussy, Hátszeg! Ottó és 
Bay három-három győzelemmel, majd Ge- 
revlca két győzelemmel következik,

Sirkövet gördített a Nemzeti a vidéki 
amatörcsapat ligaszereplésére

látszó labdát, de Kovács bíró nem ad 11-est. 
óriási botrány tör ki erre, 

percekig állt a játék. A meccs végén a kö
zönség vehemensen tüntet a bíró ellen, akit 
csak a rendörök mentenek meg a súlyo
sabb Inzultustól. A bírót védelmező rend
őröknek alaposan kijutott a kövekből. A 
város felé vezető utón a közönség megdo
bált több autót, ugy hogy a Nemzeti játé-, 
kosait szállító autó el is romlott

NEMZETT—SZOMBATHELY ítl (1:9).
Az első félidőben a Nemzeti az orkánnal 

hátban óriási fölényben játszik, de nem bir 
a Haladás pompás védelmével, csak egy 
gól előnyt tud szerezni Molnár lövésével. 
Szünet után a helyi csapat óriási fölényben 
játszik, de semmi sem sikerül a csatárai
nak. Kisalagl góljára csak Mórocz bombája 
válaszol. A 33. percben Túli egyedül állva 
a kapuban kézzel fog meg egy biztos gólnak

1

Fecske is kiesett!
Páris, május 28. 

görög-római stllnsu birkózó Európa-baJ- 
verseny szombaton éjjel egy óráig tartott,

zuglóiak megrohanással már a 10. percben 
8d)-ra vezettek. A vereség fájdalmát valamivel 
enyhítette az, hogy a III. osztályban küzdő 
GSE II. a Beszkárt bajnokjelölt II. csapatát 
4:1 arányban könnyedén verte s igy ennek az 
osztálynak a bajnokságát a GSE jóvoltából 
most majd a Félten nyeri meg. A másik első- 
osztályú mérkőzést a III. kér. TVE i 
meg, a BLK ellen 8:0 (1:0) arányban. A 
kát Kiéin (2) ég Lencsés IT. rúgta.

A
noki ------- „ ------------- ... -
a féliichéz éa nehézsúlyban azonban a harma
dik fordulót még sem tudták lebonyolítani. 
Az eredmény magyar szempontból a következő: 
Pehelysúly: a német Schwarczkopf tussal győ
zött nz olasz Sllverlnl feleli. A finn Pihklaja- 
maekl csekély ...... .
kitünően küzdő

pontkülönbséggel győzte le a 
magyar Fecskét.

<•

Megkezdődött az 
uszószezón — Egerben

Eger, május 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Uszóünriepc volt Egernek! fővárosi úszók 
részvételével pompás versenyt rendereit n 
MESE. Csik és kengyel volt a verseny íztárja. 
<lo kiteltek magukért az egriek ia néhány szép 
eredménnyel. A fontosabb számok eredményei: 
200 m gyors: 1. Kertel 2 p 22.2 mp. 100 m hát: 
1. Lengyel 1 p 12.8 mp. 2. és 8. hollverseryhen 
Helser és Erdélyi 1 p 13.2 inp. (Ifj. rekord) 
100 m gyors.- 1. Csik 1 p 00 4 mp. Vtzlpótó: 
BEAC-MESE 2:2 (1:0).

A Goldhergev SE meglepő veresége. Vasár
nap délelölt az amatőr I. osztályú mérkőzések 
keretében meglepő vereségei szenvedett a GSE 
csapata a Zuglói SE-töl. 4:3 (3:2) arányban 
kapott ki, aminek az a magyarázata, hogy a

Hitét | Gól Pont

FERENCVÁROS 24 92 30 38
HUNGÁRIA 23 88 31 38
PHÖBUS 21 i 54 31 36
ÚJPEST 23 90.36 32
NEMZETI 24 48:37 32
F.LEKTBOMOS 23 48 41 25
BOISKAI 24 50 49 25
SZEGED 22 30 3!) 23
BUDAI „11" 23 42 54 21
KISPEST 23 R > 73 18
BUDAFOK 23 39 78 17
SZOMBATHELY 24 35 67 16
III. KERÜLET 24 16.84 9

NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA 15:6
Béeshűl Jelentik: 40 000 néző előtt tartották 
eg a német-osztrák kérilahdamérkőzéM, 

amelyet Németország 15:6 arányban nyert meg. 
A kiiziintég nngyréaze osztrák én német horog 
keresztetekből állt, akik politikai tüntetésre 
hassnállák fel a mérkőzést. Felemelt karral 
Ünnepelték a német Játékosokat, majd a meccs 
végeztével sárt Korokban vonultak a belváros 
felé. A csendes demonstrációt n rendőrség nem 
akadályozta meg. Zavaró momentum nem tor 
dúlt elő.

sem, aki tökéletesen kt nem ábrándutt volna az 
angol futballról képzelt Illúziójából. Csalódásu
kat csak a stájer csapat 4:2-ös győzelme eny
hítette kissé és bár a második félidőben, mikor 
a hazai legények 3:1 arányban vezettek, a dia
daltól megittasodva lelkes Jódlizással biztatták 
kedvenceiket, valahogy az utolsó percekig mégis 
azt hitték, hogv •

a drága profik majd csak elkezdenek Ját
szani

s akkor hamarosan berúgják azt a pár gólt, 
ami a kiegyenlítéshez és a győzelemhez szük
séges. Nem Igy történt s az angolok csak akkor 
kaplak észbe, hogy mit csináltak, mikor már 
mint vesztesek távoztak a pályáról. Gibbson 
balösszekötő összecsapta kezeit, mikor belépett 
ar öltözőbe, Jelezve, „hogy Ilyen még nem volt". 
kikaptak „a gráci farmerektől".

Nos tény, hogy
ilyen botrány sem volt még, mint ami set 
a mérkőzést az osztrák sportközvélemény

ben követte.
Általánosan art a megyöződés, miszerint az an
golok pár akciójukkal és labdakerelésflkkel 
sejtetni engedték, hogy annál lényegesebben 
többet tudnak, mint amennyit Bécsben mutat
tak, Grácban pedig egyenesen szabotáltak és a 
stájer mérkőzést barátságot weekendnek nézték. 
Az osztrák sportsajté és közvélemény fel van 
háborodva az angolok viselkedésén és rendkívül

elítéli, hogy a' brit profik drága pénzért nyárt 
kirándulásra JŐVek Ausztriába, lefitymálva ke
zelik az osztrák labdarúgást a ellenfeleiket nem 
tartották érdemesnek erra, hogy ugy játsszanak 
és küzdjenek velük, mint bármely más sziget
országi csapattal.

Az egyik bécsi lap kereken kijelenti, 
as osztrák közönség pénze nem arra való, 
hogy az angolok abból fedezzék nyári üdü

lésük költségeit
az osztrák szövetségnek kötelessége lennes_ _______ ______ ____ __ .......

ezekről a bántó és sértő eseményekről értesít 
teni az angol szövetséget, amelynek ismert kor
rekt, sportszerű vezetősége nyilván megtalálj# 
majd a módját, hogy megérdemelt megrovásban 
részesítse a Chelseát, amelynek legénysége ez
úttal nem méltón képviselte a kontinensen az 
angol futballt.

Beavatott helyen agy tudják, hon • lözoélr- 
méng hangulatának nyomása alatt

osztrák szövetség megfelelő formákra 
felhívja majd aa angol szövetség figyelmét 

a most történtekre,
mely lépés már csak azért Is szükséges, meri 
ha nem történik legalábbis elv) orvoslás, ugy g 
jövőben az érdeklődését vesztett közönségre 
való tekintettel, rossz üzlet lesi angol csapatot 
hozatni Bécsbe.

Andor Lm

A Hungária evezősök 
győztek

a válogató versenyen
Zuhogó esőben másfélórás késéasal tar*  

lottók meg az Idei „zöldregnttát* 4, amelyen 
nz újoncok és a fiatal gárda elismerésremél-' 
tóan szerepelt. A dr. Tedesco-yándordlj 
pontversenyét a MAC nyerte. As újoncok 
versenyében Szittya, Désl, Pattantyús, Szó- 
benyl, Balatoni, ez egyesületek közöl pedig 
n Hungária és a BEC tűnt ki. A versennyel 
kapcsolatban evezték le a Bécs—Budapest— 
Berlin válogatóvei senyt, amelyet óriási 
delem után a Hungária nyolcasa nyert 
Ideje 6 p. 63.2 mp. volt. 2. Pannónia 
54 mp. 3. Műegyetem 5 p. 67 mp.

•W I

kdr- 
mep, 
6 p.

CÉGBAJNOKSÁG

iffat-

nyerte 
I gólo-

A 6. bajnoki forduló rdskesaéfa, hogy U 
( eddig élen levő Budavidékt Posztógyár mai 

vereségével a második helyre szorult, as elsi 
helyet a Hajós és Szántó foglalta el.

Aa L aastály a heti eredménycél
Wolfner—Albua 8:8 (0:0.) Wolfner p.

Gruber. A Wol/ner már 8:0-ra vezetett, 
kor az Albus kiegyenlített. Az eredmény _
ságoa. Góllövök: Fűzi (8), illetve Sípos (2). 
Korom. — Chlnoin—Wcrthelm 5:2 (2:1). Urak 
p. Biró: Skalitzer. Sima, fair mérkőzés, a jobb 
csatársor győzött. Góllövök: Kovács (8), Pán
cél II. (2), illetve Gabai és Stockhauer. —> 
Magyar Acél—Filtex Bpcst 8:3 (3:8). Héviil-ut. 
Bíró; Török. Knpkodó játék, szerencsés győ
zelem, Filtex fölény. Góllövők: Jerabek I. (2)' 
és Bartkó, illetve Boldizs. Katinál a Elitéiből 
a Játékvezető kiállította. Jók voltak: Bavllnka 
(M. Acél), Csáporl (Filtex) a mezőny legjobb 
embere. — Kemény— Budavidékt Posztó i:3 
(0:i). Gyöngyösi ut. Biró: Strompf, Szép sima 
mérkönós, megérdemelt győzelem. A Budavi- 
dékl 3:1 vezetés után visszaesett és a Kemény 
lelkes játékkal a mérkőzést a maga javára 
fordította. Góllövők: Kovács (4), egyet 11-esből, 
illetve Kolelich, Bavllnka és Spannberger. Jók 
voltak Szukk és Kőváry (Kemény. — Hajóé 
és Szántó—Growe 2:1 (1:0). Goldberger p.
Bíró: Barna B. Szép, élvezetes játék, szeren
csés győzelem. Góllövök: Kégl (2), illetve 
Kiéin. Jók voltak: Rindmayer, illetve Mosch- 
l'eim. — Danuvla—Klstext 2:1 (1:0). Szőnyi ut 
Bíró: Bartók. Megérdemelt győzelem. Góllö
vök: Fokecs II. (2), Illetve Izsák 11-esből. Jó 
volt a Danuviáből a közvetlen védelem és 
Csesznél (Kislext), Szőke II. (Klstext) 11-esét 
a kapus kivédte, — Filtex Sztlűrlnc—M. Pa- 
mutlpnr 1:1 (0:1). Állami telep. Biró: Gerő F. 
Az I. félidőben lanyha, a II. félidőben erős 
iramú, szép mérkőzés. Góllövők: Magyar, il
letve lludra. Jók voltak: Törleli (Filtex), Kecs
keméti és v. Majoros (M. Pamut), lludrát (M. 
Pamut) a játékvezető kiúllilotta.

EGYÉB EREDMÉNYEK:
II. A. osztály: Gyapjumosó—Filtex TI. 14:0 

(8:4), Pozsonyi ul. Biró; Pótlók. — Löwy— 
Tungsram 1:0 (0:0). UTE stadion. Biró: Ará
nyi. — Müller—HKndler 5:2 (3:0). Umtc p. 
Biró: Greguska. — Újpesti Posztó—Révai 3:2 
(2:0). Tatai-ut. Biró: Tihmaéry.

II. B. osztály: M. Radiátor gy.—Carpathlai 
4:0 (2:0). Wekerle-t Bíró: Ehrenstein. —• 
M. Vasfonal—Gamma 2:2 (1:1). Erzjébel-u. 
Biró: l’áris I. — Flóra—Hazai Fésüsfnnó 2:0 
(0:0). Giibacsi u. Biró: Kruft.

Llga-dij: IJ’wy II—-Beleli zsinórgyár 4:1 
(1:0). Népsziget. Biró: Riicz.

A Cégliga válogatott csapata máj is 27 én 
(Űrnapján) a világi ajnoki tornára készülő 
főiskolai válogatott • yyiitle-ével előrelátható- 
vei előreláthatólag a BEAC uj sporttelepén 
(Lf.tf.ymányos) barátságot uicrkőiést játszik.
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A Népliget hajnali csendjét a kerékpáros 
csalánt összegyűli krrekexők harci zaja töri 
meg Hajnali félhal san, de marii serényen 
készülődnek >i legklasszikusabb dijak egyiké- 
nrk eldöntésére. A nagv stafétát fúlják le. Ed
dig nz UTE és a Postás nyerte kétszer ezt a 
díjat s ha most valamelyiküknek sikerül elhó
dítani, akkor véglegesen a tulajdonába jut a 
díszei serleg és n büszke cint Iliit óra után 
pn'r pcrrrrl Indul rl tizenkilenc egyesület él- 
i'apata. Az első váltásnál a Beszkárt vezet s 
mór be is következik az. első meglepetés. az 
MTK, n titkos favorit, kőrhátrányt kap. A má
sodik váltásnál (tere nagyszerű spuri jóval a 
l'ostás vili először. Most már kezd izgalmas 
lenni n vetélkedés. Kilences boly vágtat nz 
élen, nem lehel tudni, hogv ki nveri ezt a rész
letet s egyformán bizakodik mindenki. Egye
dül nz. MIK drtikkerhada szomorkodlk, mert 
n beugró Szalag már 14 kör hátránnyal fut. 
Hősiesen küzd a gyerek és egész n bolyba dol
gozza magát. I)c még igv Is egy kör hátránya 
marad. A harmadik váltásnál egyébként nagy 
meglepetésre Rendé, a Törekvés fiatal verseny
zője sóit elsőnek. Most már tetőfokra hág nz 
izgalom, ami nem csoda, mert hiszen az utolsó 
csoportban nem kisebb versenyzők döntenek

az. elsőbbségről, mint a Beszkártból Karaki, a 
Töerkvésböl Liszkay. aki az éjjel még pálya 
versenyben futott, a Postásból Nótái, az UTE 
hói pedig Németh, a finisember.

Pokoli Iramban taposnak bele az utolsó 
futamba a finisemberek.

Az utolsó pillanatban beugró Farkai, ugy
látszik, a késéséi akarja jóvátenni, gyönyörűen 
megy és vezeti*  Mialatt a „porlovagok" a pá
lyán folytatnak élet-halál harcot, addig a ne
gyedik körtől kezdve a vezető Sólyom KK In
tézője harcol a zsűrivel Nagy szenzációja van 
most a versenynek, mert az eddig sehol sem 
lévő Szegedi Vasutasok Bódyja betör a bolyba. 
Fokozza az izgalmat az is, hogv Karaki tömlő
szakadást szenved, de mégis benmarad vala
hogy az élcsoportban.

Óriási a végspurt és pillanatok alatt eldől 
a versenyt

1. Törekvés (Pázmándy, Bódy, Bende, Llsz- 
kay). i ó. 51 p. 33 mp, 2. a Beszkárt, 3. az 
UTUA, 4. o Postás.

Ritkán iáloll szép verseny volt ez s mint 
teljesítmény is remek, mert a befutott ut 174 
kilométernél valamivel több volt.

Takács István

Az Alagi díj befutója:
I. Cárevics, II. Cimbora, III. Credo - A Klrálydll-nyerö 

Caruso sehol

Ujabb óvási botrány vihara fenyegeti 
a labdarúgást és a szombathelyieket

ügy látszik, hogy a labdarugó bajnokság ki
alakulásában a futball bölcsei vezető szerepet 
szántak n belügyminisztériumnak. Erre enged 
következtetni az. a csodálatos véletlen, amely 
minden szezon végén megtermi n maga sajá
tos gyümölcsét és különféle jogcímeken óvás
lavinát görget a minisztérium felé, hogy dönt
sön a fogas kérdésben. Az i<lén ismét vidéki 
csapat szerepel a nyári műsoron. A derék 
•zomhathelyi vasutasok csnpntót gyanúsítják 
azzal, hogv igazolni latiul szerepeltette egyik, 
Moróez nevű játékosát, ami, — ha igaz lenne 
—, a szombathelyiek menthetetlen kieséséi 
eredményezné a nemzeti bajnokságból.

A tragikomikus humor, nini ezt az ügyet 
körüllcngi, őszinte bámulatot vállbát ki min
den józan sportemberből, ha ismeri a kulissza
titkokat. Két szabály ütközője közé szorultak 
n vasutasok, akik nem lehetnek róla, hogy a 
bölcs szabályalkotók elfelejtették összeegyez
tetni n határozatokat. Hozlak egy szab ily!, 
amely kimondotta, hogy ha túrára kölcsön- 
képen elkérnek egy játékost, akkor az a köl- 
csönvevőkböz csak két év múlva igazolható. 
Ezzel védeni akarták a kölcsönadó egvletct, 
amelv a túrán nem ellenőrizheti az esetleges 
.,< sábltásl" Ez elég takaros kis szabály, ért
hető és logikus. A másik szabály nz volt, hogy 
nz N'B-hcn szereplő nmnfőrcsapat azonnal le
igazolhatja bármely amatőr egylet játékosát,

ha az beleegyezik. Ez se rossz intézkedés. El
lenben ... a keltő együtt, Moróez és a szom
bathelyiek esetében a következő gyakorlati bo 
nyodalmakra vezetett.

Moróez. nz URAK játékosa volt. A szombat
helyiek kölcsönkérték és elvitték túrára. Ezek 
szerint igy ő csak két év múlva lett volna iga
zolható — az első szabály értelmében. De 
minthogy a szonibnlhelvieknek megfelelt, meg
állapodtak nz URAK-kal és beleegyezésük kel 
azonnal leigazolták — a második szabály ér
telmében. Most jön a hnddelhaddl A konkur
ens egyletek megóvták a meccseit, mert sze
rintük nem lett volna igazolható Moróez.

A sznbálvtudósok jónak, alaposnak vélték 
nz óvást. S igv a szombalhelvi derék csapat 
sorsa megpecsételődött. Megtörtént tehát az 
eset, olvan egyletet védett a szövetség, amelv 
egyáltalában nem kért védelmet. Nem kétsé
ges ugyanis, hogv a szabályt, amely a két évi 
igazolási védelmet kimondotta, az anyaegylet 
védelmére hozták. Igen ám! de III nz anya
egylet, az URAK nem kért a védelemből és 
önként mondott le a játékosáról.

Vita ez, amit jól rosszul folytatnak a felek 
és elviszik a legvégső fórumig — a heiügy 
miniszterig. Olt pedig ismét csodálkozással fog 
ják megállapítani, — mint már a múltban is 
—, hogy n futballban annyi a szabály, hogy 
a szerkesztőik sem ismerik már ki magukat.

A futball „gyerektartási” rendszere 
meghamisítja a bajnokság sorrendjét

Újult erővel tör ki Ismét a felháborodás cgv 
meggondolatlanul végrehajtott intézkedés 
miatt, amit röviden: „gyerektarlási" rendszer
nek neveznek. Ez abban áll, hogy a nagvegy- 
Ictck második vonalbeli játékosaikat „kiadják" 
nevelésre a sxilkebb sorsban élő egyesületek
nek azzal, hogy tanuljanak, edződjenek. Te
kintélyes számban vannak ilyen „gyerektartá- 
sok”, amelyek rendszerint kettős szerződéssel 
történnek, n ..gyerek" fizetéséi a nagyegylet 
fedezi s a játékos ncm szerepeltethető a köl
csönadó egylet elleni mérkőzésen.

Ez a felszínre nem is veszélyes szokás a 
valóságban kiszAmilhntatlnniil súlyos hatással 
van a bajnoki sorrend kialakulására fent, nz 
élen és lent r kiesési zónában is. Az a kikötés,

hogy a kölcsönadott játékos nem szerepelhet 
az anyaegylete ellen, röviden azt eredményezi, 
hogy n két klub meccsén a nagyegylet cgv 
meggyengíteti ellenféllel, tartalékos csapattal 
áll szemben és győzelmi sánszai, sőt győzel
mének aránya sokkal magasabb, mint minden 
más klubé. Ugyanez a helyzet lent Is, ahol a 
kisebb összeköttetésekkel rendelkező egyletek 
olyan klubokkal állanak szemben, amelyeket 
a nagyok értékes emberanyaggal segítenek az 
ö rovásukra.

A sport tisztaságának legalább a látszata 
megköveteli, hogy ezt a kérdést a szövetség 
azonnal rendezze és ne engedje n kis prakti
kákat érvényesülni a bajnoki sorrend kialaku
lásában.

Az Alagl-dijban újólag bebizonyosodott, hogy 
az idei hároméves évjáratnak nincs egyetlen 
abszolút értelemben vett klasszis tagja sem. 
Ezúttal az Issekutz-istáUÓ két crackje végzett 
a többiek előtt, de ezek közül is a kevésbé fo
gadott Cárevics lett a győztes. A Király-dij 
nyerő Carusot istállója nem is akarta indítani, 
mert mély pályán az eddigi tapasztalatok alap
ján nem megy semmit. Az előrefogadásokra 
való tekintettel mégis felnyergelték, de amint 
előrelátható volt, a talajviszonyok miatt semmi 
szerephez nem jutott. A Magyar Derby az. 
eddigi eredmények szerint nyíltabb, mint 
valaha.

A nap többi versenye a feneketlen mély 
pálya ellenére nem szolgált különösebb meg
lepetéssel. Legérdekesebb s egyben legritkább 
eredménnyel a Tavaszi nagy gátverseny vég'.ö- 
dölt, melyben a két istállótárs: Quarnero és 
Agrippa holtversenyben ért célba.

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

(2) Gutái. 2. Vinkő IL (1%) Esch. 3. Ilasar- 
deur (5) Schejbal. F. m.: Nincs több (6) Ba
log. Aratás (20) Vrábel, Tréfa (12) Teltschik, 
Díszpolgár (6) Klimscha, Ravasz (5) Weiss
bach, Bonvivant (20) Csapiár, Simpang (14) 
Takács J. Könnyen 1% hossz, 1% h. 10:23, 
12, 12, 13. Befutók: 34 és 43.

II. Tavaszi nagy gátverseny. 1. Quarnero 
(2X) Stccák és Agrippa (l'/s) Müller. 3. Sátán 
(l’/i) Singer Holtverseny, 8 hossz. 10:18. Be
futók: 10:77 és 46.

III. Döinösl handlcap. 1. Moulln Ronge (5) 
Kovács L. 2. Sokralcs (5) Teltschik. 3. Rudi 
(4) Schejbal. F. m.: Nowhere (8) Gutái, Fiola 
(6) Szilágyi, Maverling (2| Esch, Búvár (3) 
All, Ultimo G. (6) Klimscha II., Mák (6) Bi
hari Biztosan 1 hossz, 1 hossz. 10:84, 26, 28, 
24. Befutók: 10:490 és 285.

IV. Alagl-dij. 1. Cárevics (8) Szentgyörgyi. 
2. Cimbora (3) Klimscha. 3. Credo (1 Yz) Gutái. 
F. m-: Gyöngy (4) Weissbach, Darfur (14) 
Teltschik, Caruso (IJí) Nagy G., Curragh (10) 
Schejbal, Rüdiger (8) Balog. Könnyen 6 hossz, 
3 hossz. 10:33, 45, 15, 15. Befutók: 10:1091.

V. Handlcap. 1. Futóbolond (4) Alt. 2. Ké
kes II. (8) Simics, 3. Padisah (12) Szele. F. 
rn.: Tékozló 16) Berta, Bakony (114) Félix, 
Babvirág (10) Csömöri, Szél (10) Bihari, Kó
pia (4) Fetting A., Baka (6) Mányi, Lancia (8) 
Klimscha II., Area Szelasszie (6) Kajári. Biz
tosan •/« hossz, Ys hossz. 10:87, 32, 67, 86. Be
futók: 10:780, 1301.

VI. Vlgasz-handlcap. 1. Lator (10) Klimscha. 
2. Ciro (3) Esch. 3. Gellért (6) Csuta. F. m.: 
Totem (12) Teltschik, Opál (3) Gutái. Honvéd 
(10) Mányi, Kopó (10) Alt, Doboz (6) Bihari, 
Ugolin (2) Klimscha II. Küzd, nyakh., VA h. 
10:116, 22, 16, 19. Befutók: 10:435, 405.

VII. Welter-handlcap. 1. Thank you (8) Ku
pái K. 2. Sárkány (4) Gutái. 3. Bonne nuit

Fetting A. F. m.: Aprilia (6) Balog, Ereszd el 
(4) Schejbal, Dénes (5) Klimscha, Brezova (6)' 
Szentgyörgyi, Bokréta (12) Mányi, Hédié. (6)' 
Nagv G., Mazsola (4) Bihari. Küzdelem nyh.* 
2'/j h., 10:43, 18, 24, 22. Befutók: 10:159, 203.

AZ URLOVASOK SZÖVETKEZETE csütörlö. 
kön kezdődő nemzetközi meetlngje olyan szén- 
záclckkal szolgál, amilyennek a háború utáni 
időkben nem voltunk tanul. Csütörtökön, a 
meellng első napján a Nemzetközi katonatiszti 
akadályversenyt futják, melyben 4 magyar ló: 
Szikra, Kiskun, Monopol és Czimer, 2 német: 
Schwcrthleb és Fix, 1 olasz: Mahaggony és t 
svájci: Tücsök (a volt magyar steepler) in
dulnak. Külön szenzációja a versenynek a 
legjobb olasz urlovasnak, Marlo Argcnton fő
hadnagynak és a most nagy formában lévő 
német katonatisztnek: Ilasse főhadnagynak a 
vendégszereplése.

A NEMZETKÖZI KATONATISZTI AKA- 
DADYVERSENYNEK a szombat reggeli munkák! 
alapján Czimer, a vasárnap eldöntésre kerülő 
JonA-ouíc/i-emlékversenynek pedig Soubrette al 
legesélyesebb jelöltje.

*
AZ OSZTRÁK DERBY, a galoppsport soron 

következő nagy eseménye jtinius 6-án kerül el
döntésre. A legújabb liirek szerint starthoz áll 
benne a németek legjobb hároméves ménjei 
7 rollius. Amennyiben az expedíció megvaló
sul, a javarészt alagi háromévesekből rekrutá- 
lódó mezőny nagyon kemény ellenfelet kap g 
német háromévesben

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
FelelSa szerkesztő ét kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadöhlvatah

Budapest, VIL kér., Erzsébet-körut 28. szán*
IHétkőznap és vasárnap déli 12 óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután 1 ár4tők

VI. kerM Aradi-utca 8. sz. (Glóbus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártéig:
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245 8C

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő. — Egyes szám Zra: Magyarorszi. 
g<.n 10 fillér. Ausztriában 20 Groachen, Franciaország*  
bán 1 írunk. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország, 
beo IS PL. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lek 

Csehszlovákiában 1.20 ík.(8)
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TÖRJE A FEJÉT!

Az egytagú hötgyklub elmaradt 
versenyének pikáns háttere

Szokatlanul különös ok miatt maradt cl a 
Phöbus női atlétikai versenve. Az elmaradás 
oka — pálvnhi.inv, ami szinte egyedül áll az 
atlétika történetében, hiszen harmincnál több 
pálya áll rendelkezésre

De ezenkívül is oly sok nlkantérin lapul 
meg a tervezett verseny mögött, hogy érdemes 
vele bővebben foglalkozni A Phöbus női allé 
tikni szakosztályáról eddig a közönség milscm 
tudott. I rlliető Is, mert ennek a szakosztály
nak összesen egytagú „hölgygárdá/a" van 
Igaz, hogy ez a ,,gárda” tehetség a javából s 
Európa egyik legnagyobb Ígérete. Dobltr 
Antal keze nlntt tanulta meg az alapismereté
ket s műikor kibontakozott a tehetsége, Pég- 
i'árl József, aki rokona, átvitte n Phöbuslmz 
és megalakította vele a női szakosztályt Eddig 
nem is lenne hiba, hiszen női egyesületekre 
nagy szükség van. A különös azonban az. 
hogv a Phöbus női srukosrlálva azóta sem 
gyarapodott, hir szerint azért mert — ncm 
vettnek fel hfilgyhiyut. Igv történt meg az a 
csoda, hogv a versenyeken a Phöbus szinvll 
mindig csak cgv és ugvonsz a hölgy képviselte. 
Az elmaradt atlétikai versenyen i*  ez követke
zett volna be. minthogy partnerek nem na
gyon akadtak s a rendelkezésre álló pályák 
bére 50-GO pengőt emésztett volna fel inkább 
lemondtak a versenyről

Tudomásunk szerint a Phöbus kiváló és a 
sportért nagy áldozatokat hozó vezetői ebből 
az esetből kifolyóan rendezni fogják az egy
tagú szakosztály ügyét, hogy hasonló esetek 
ne rontsák el azt a nagyvonalú fejlődési, amit 
étidig n Phöbus színeivel kapcsolatban a kö- 
zönség megszokott és Joggal megcsodált. 
Végvári atlétikai vonalvezetése tehát revízió 
alá keiül. ■■■«■.

GYŐZTEK AZ OLASZOK PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: Olaszország válogatott fut- 

ballcsapnla negyvenezer főnyi közönség előtt 
Európa-Kupa mérkőzés keretében í:0 (1:0)
arányban győzött Otehszlovdkla ellen. Az 
egyetlen gólt Fiola lőtte. Planlcka órláal for
mában védett é*  több góltól mentette meg a 
csehszlovák együttest.
TI DS AK A HANNOVERI V1ZIPÓLÓZÓK...

Győrből jelentik: Az északi kerület váloga
tott csapata szakadó esőben játszott a hanno
veri Wasserfreundc legénységével. A német 
vendégcsapat 4:0-ás félidő után 7:2 arány
ban győzött. A 3x50 méteres stafétát ar északi 
válogatott nyerte 1 p. 28 mp es idővel Hanno
ver elölt.

VÍZSZINTES:
1. Török mondás. 11. Vas

tagfalu, hosszúra nyult, vé
gén elhegyesedö növénysejt, 
amely a növény testének szi
lárdítására szolgál. Különösen 
a háncsban van szerepe. 12. 
Német prepozíció. 13. Kutyó- 
nnk való. 14. Fohász (ék. 
hiba). 15. Az ő részére, szá
mára. 18. U. S. A. 17. A virá
gok birodalma. 18, Keresve sem 
találni benne semmit. 20. Fel
kiáltás is lehet, de inkább 
ösztökélés. 21. Mondván. 22. 
Amerikai férfinév. 23. Kevert 
eke. 24. Se én. se te,... 25. 
Szarvas fajta. 26 Egyike a vi
lágirodalom halhatatlan klasz- 
szikusainak. az olasz iroda
lom legnngyobb alakjainak, 
örökké élő miivé az „Isteni 
színjáték" a világirodalomban 
egész kivételes helyet foglal 
el. Ezt a müvét csaknem 
minden nyelvre lefordították 
28. Üdülőhely. 29 Rag. 30. 
Német női név. 31. Jutlal. 
33. Szólít. 34. Bucsucsőkru 
cimborák! 35. Kalap közepe. 
36. Tojás — németül. 37
Férfinév. 89. Rejt. 40 Éra — keverve. 41. A 
pokol lakója. 42. S. A. (fon.). 43. Vadász teszi 
célzás után. 44. Északnyugat — rövidítve. 45. 
Kínai mérföld.

FÜGGŐLEGES:
1. ógörög köllö és lantos. Dvonlsos lisztele 

lére énekelt kardal megteremtője, amelyből a 
tragédia fejlődőit. A monda szerint Korín- 
Ihusba menet a hajón a hajósok meg akarták 
ölni, de megengedték, hogy mégegyszer éne
keljen. Ekkor a lantjával kezében a lengéibe 
ugrott, mire egy delfin n hátára vette és el
vitte Korintbusl a. Perinnder udvarába. 2. Gyü
mölcs. 8. A közmondás szerint: kibújik belőle 
a szög 4. 1. T. 5. Város és kikötő Rrazilin San

A VÁC slvóvei*enjét  dr. Wcisz Pál nyerte 
hét gs ózclrntnifI. 2. Pultos 3. Somogyi.

l’aolő államában. Kikötője igen forgalmas. 
Rio de Janeiro után u legfonlosabb kávékivi
teli hely. 0. Z. U. E. 7. Eljegyzési követ. 8. 
E. E. F. 9. Mi — franciául. 10. Spanyol női 

név. 12. őrzés kerdcle. 13. Irta vala. 15. Meg
történt dolog. 18. Az utolsó filmfelirat — német 
filmekben. 17. Fuvóshangszer, 18. Shakcspeare- 
hös. 19. Moznrl egyik keresztneve. A másik 
Woifgang. 21. Spanyol cxkirálvné. 22. Minden
nek van. 24. Egyszerű gén. 25. A nyári hő
mérséklet. 27. Rangjelző. 28. I. A. 29. Beetho
ven egyik müve. 30. Növény. 31. Fő — ellen
léte. 32. . .. van! 34. Szalámi van ilyen. 35. 
Az szokott, akinek snn. 36. Tied — néniéiül. 
38. Cupruin. 39. 0 Y. M. 41. Személyesnévmás« 
42. Paripa.
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