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A csehszlovák kormány tárgyalásra hívta meg a magyarokat

A foktői rém vasárnapi temetése

A fantaszták ellen, a rend és 
fegyelem mellett mondott 

hatalmas beszédet vasárnap 
Imrédy Béla miniszterelnök

T 'Á magyar frontharcos tábor impozáns 
Seregszemlét tartott vasárnap: az Országos 
Frontharcos Szövetség vezetői gyűltek ösz- 
aze a Tiszti Casino nagytermében, hogy hi
tet tegyenek a keresztény nemzeti boldog 
Magyarország mellett.

A Frontharcos Szövetség bajtársi forma
ruhás alakulatai már a kora reggeli órák
ban a város különböző pontjain gyülekez
tek és délelőtt 9 órakor ragyogó napsütés
ben fürdő utcákon végig menctoszlopba fej
lődve, diszbeöltözött lovas rcndőrszakasszal 
az élén, megindultak és vonultak a Rákóczi- 
uton, Kossuth Lajos-utcán végig a Tiszti 
Casino elé. Az útvonal két oldalán, a jár
dákon felsorakozott

nagyközönség lelkes ovációval köszön*

Az ünnepélyes bevonulás
Tizenegy óra volt, mikor a nagytermet 

zsúfolásig megtöltő vezetőségi tagok és

meghívott előkelőségek, politikusok, or- 
szággvlilésl képviselők és közélett nagy
ságok lelkes éljenzése közben bevonult 
a miniszterelnök és u honvédelmi ml- 

niszter az ülésterembe.
Felzendiilt a Himnusz, majd vitéz, gróf Ta
kách-Tolvay József megnyitó szavai után 
vitéz Mándoky Sándor megrázó szavakban 
emlékezett meg a világháborúban elesett 
katonákról, megszólalt a kürt, imara hívó 
hangjára néma csend támadt és

a frontharcos tábor feszes vigyázzállás
ban néma tiszteletadással adózott az. el

esett bajtársak emlékének.
__ Bajtársi, politikamentes értekezletet 

hívtunk össze — ezekkel a szavakkal kezdte 
beszédét gróf Takách-Tolvay József. Ezután 
arról beszélt, hogy a miniszterelnök és a 
honvédelmi miniszter volt nz. aki visszaadta 
a lelki egyensúlyát a világháború frontkato
náinak. Nagy taps közben jelentette ki ez
után, hogy ez

a tábor gránllplllér akar lenni, amelyre 
az országban építeni lehel.

__ Art mondják rólunk — hangoztatta — 
hogy már kiöregedtünk s nem akarják meg
érteni, hogy mi képviseljük a nemzeti esz
mét a katonai szellemet, amelynek ápoló
tára a mai helyzetben különösen szükség 
pan.

a csapatok, itt 
és a zászlószá
ntán néhány

tötte a viJágháborti egykori magyar ka
tonáit.

Az Eskü-téren fejlődlek fel 
állt a frontharcos diszezred 
zad. Háromnegyed tizenegy 
perccel megérkezett az Eskü-térre vitéz Im
rédy Béla miniszterelnök, vele együtt jött 
vitéz Rálz Jenő honvédelmi miniszter, aki
ket vitéz gróf Takách-Tolvay József orszá
gos elnök fogadott a Frontharcos Szövetség 
vezetőinek kíséretében. A miniszterelnök 
kíséretével eltépett a frontharcos alakulatok 
arcvonala előtt, azután a frontharcosok disz 
hadsora közt a Tiszti Casino fogadószobá- 
júba vonult. A Casino nagytermében felállí
tott elnöki asztal körül a budapesti és pest
környéki frontharcos főcsoportok zászlótar
tói állottak.

Ezután vitéz Mándoky Sándor beszélt, majd 
gróf Takách-Tolvay József folytatta meg
nyitó beszédét.

Emlékezés filmen
A megnyitó beszed után elsötétítették a 

termet és bemutatták Kertész Elemér front-

Imrédy hatalmas beszéde
A miniszterelnök ezután a következő be

szédet mondotta:
— Frontharcosok! Bajtársak! Itt vagyok 

köztelek régi bajtársak között s amint itl 
állok, ugy érzem magam, mint a hazatérő 
gyermek. Lefoszlik rólam minden kéreg 
és lehámlik minden máz, mert itthon va
gyok és ugy beszélhetek, ahogy testvér be
szél a testvérhez. (F.ljenzés és taps.)

— Sokan talán azt mondják, hogy ma 
békeidőket élünk és a békében nagyobb 
szükség van a polgár csendes szorgalmára, 
gondos takarékosságára és békét kei cső 
nyugodtságára. Igaz, ezek is polgári eré
nyek,

de ma mégis azt vallom, azt hirdetem, 
hogy a frontharcos erényeknek még 
Ilyen Időkben Is nagyobb becsük, na

gyobb értékük van.

— Szükségünk van önfeláldozó hazasze
retetre, mert számunkra, magyarok számára, 
még nem ért véget a küzdelem. Küldenünk 

harcos filmjét. A film végigkísérte n front
harcosokat a mozgósítás pillanatától kezdve 
a világháború vérzivatarán keresztül egé
szen ináig, amikor százezrek és százezrek, 
egykori tűzharcosok a Frontharcos táborba 
tömörülve masíroznak a jobb jövő felé.

A film döbbenetes erővel elevenítette 
fel a háború borzalmait,

bravúros, hangos filmfelvételek érzékeltet 
lék a pergőtüzek fülsiketítő hangversenyét, 
a gránátdörrenés és a srapnellsüvités irtó
zatos orchcsterét.

A film megrázó jelenetei után nz elnöki 
emelvényen ismét elfoglalták helyüket az el
nökség tagjai. Gróf Takách-Tolvay

átadta a szót vitéz Imrédy Béla minisz
terelnöknek,

aki tomboló tapsviharban emelkedett szó
lásra. A sok frontharcos formaruhás előke
lőség között ő jött el egyedül polgári ruhá
ban, egyszerű fekete zakkóban állt az emel
vényen, csak a kabát fazónján függő minia
tűr kitüntetések sokasága mutatta a front
harcost.

Közvetlen, meleg szavakkal szólt az egy
begyűltekhez.

kell a külső és belső magyar igazságért, küz- 
denünk kell annak a szerepnek biztosítá
sáért, amelyet n történelem a magyarságnak 
szánt ezen a vérrel áztatott földdarabon és 
kiizdenünk kell azért, hogy ez a hon ugy 
legyen berendezve, hogy minden fiának való
ban édes otthona legyen. (Lelkes taps és él- 
jen:éi.)

Ezt csak ugy érhetjük el, ha önfelóldozö 
hazaszeretet hat át bennünket és ha rá
ismerünk annak a sorsnak a fontossá
gára és egyben tragikus szépségére, 
amelyet nekünk szánt a történelem for- 

gandósága.
Hiszen azt lehet mondani, hogv 1914 óla 
néhány röpke év álvirágzásától eltekintve 
szakadatlanul küzdünk. Küzdöttünk hol a 
lövészúrokban, hol az élet gondjainak őrlő 
malmában.

Erőt csak az tud nekünk adni, ha a ha
zát történelmi távlatból szemléljük, ha a ha
zának a történelmi képe áll szemünk előtt, 
a hazáé, amelynek ölében pihennek a mi 

őseink és amelyben születésre várnak késő 
utódaink,

ha látjuk, hogy a nemzedékek végtelen 
láncolatában a mi mostani nemzedé
künk nem egyéb, csak apró láncszem, 
amelynek fontossága eltörpül az egész 

lánc fontossága mellett.
Mit jelent egy nemzedék szenvedése, hn a£ 
egész nemzet boldogul? De kicsinységünk! 
melleit mégis rá kell eszmélnünk arra, hogy 
milyen fontosak vagyunk mint láncszem ist 
mert ha egyetlen láncszem kettétörik, meg*  
hasad, vége az egész láncnak. Egyetlen nem
zedék nem nyerheti meg a nemzet örök’ 
csatáját, — elveszíteni elveszítheti. (Hosz- 
szantartó lelkes éljenzés és taps.)

—. Bennetek megvan a biztosíték, hogy 
ez a nemzedék nem fogja ezt a harcot 

elveszíteni.

Tudjuk hogyan kell 
a hazát fenntartani

— De példát kell adnotok és példát tud
tok adni most is, másban is. Példát kell 
adni és

példát tudtok adni abban, hogy rendet 
és fegyelmet hogyan keli megturtni ak
kor Is, ha netán klsebb-nagyobb mellő

zések érnének.
Példát kell adni és példát tudtok adni ab
ban, hogyan kell napi gondokkal küzdve, 
mégis a nemzet érdekében dolgozni és helyt
állni. S példát fogtok adni akkor is, hogyha 
eljön az idő, hogy a vezetést áladjuk nz uj 
nemzedéknek. Félre fogunk akkor állni az. 
öregek helyére, hogy tapasztalatainkból ta
nácsot kovácsoljunk számukra, a cselekvést 
pedig átengedjük nekik, az uj harcosoknak. 
De addig, amig ez bekövetkezik, bármilyen 
értékes és tehetséges — hála Istennek! —• 
ifjú nemzedékünk, a legfőbb kötelességet:

hogyan kell a hazát fenntartani és át
alakítani n jövőre, legalább olyan jól 
tudjuk ml Is. Abban az életkorban, ami
kor ma sokan vezérkedrl akarnak, ml 
meneteltünk: fegyelmezetten menetel
tünk, pedig akkor a menetelésben több 
kockázat volt, mint ma a vezérkedés

ben’
— Keresztény és nemzeti volt ez a tábor 

mindig és szolgálta a népi egység jegyében 
xaló megújhodást. Keresztény, nemzeti és 
népi fog maradni ezután is s arra kérlelt 
benneteket,
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Az eddigi kirakati és szabott A /

áraimból 10 /« 
engedményt adok

Sugár
ne engedJélrk aat, hogy Koraitok köré 
befurakodjanak oda nem való eleinek, 
akiknek nagyon rosszul áll a keresz

tény és nemzeti mclldöngclés.

Ne engedtétek, hogy 
megbontsák soraitokat!

(Lelkes éljenzés és taps.) Ne hallgassatok a 
csábításokra, akármilyen bülbül szóval je
lentkeznek, ha olyan berkekből jönnél, 
amelyekből húsz évvel ezelőtt a „Nem nkn- 
runk katonát látni" sakálilvöltésével törtek 
a nemzetre.

De azt se engedjétek, hogy megbontsák 
soraitokat a világot hatalmi vágyaik 
torzító tükrébe néző fantáziátlan fan

taszták és magyartalan magyarok.

Ez a tábor felismerte azt a keskeny utat, 
amelyen a nemzetnek haladnia kell' és kő- 
yelni fogja azt Meg vagyok győződve és tu
dom. ezen az utón elvisszük n nemzetet a 
mcgnjhódásra, n győzelemre. (Tomboló taps 
és éljenzés.)

— De él bennetek, Rajtóránk, a harmadik 
frontharcos erény Is: az önzetlenség. S ezt 
vájjon hol lehelne jobban megtalálni, mint 
nálatok, akik otthagytatok családot és ott
hont, kockáztattátok életeteket s tettétek 
mindezt nem pénzért, jutalomért, hanem a 
szivekben élő erkölcsi parancsnak engedel
meskedve.

Nem tettétek hiába, mert magatoknak 
és a nemzetnek soha el nem vesző er

kölcsi tőkét gyűjtöttetek.

Tudóin jól, hogy ez a tábor nem nknrja ezt 
az erkölcsi tőkét aprópénzre váltani.

— fia valami kívánságom van, az csak 
annyi ,hogy megadják nem is annyira neki, 
hanem a tűzharcos eszmének a megbecsü
lést, mert nincs destruálóbb, mint az a lu
dat, hogy az, aki becsülete után a legfőbb 
javát, az életét tette kockára, a megbecsü
lésben, a jogos érvényesülésben báltérbe 
szorul.

A közigazgatásnak éppúgy mint a tár
sadalomnak üzenem erről a helyről, 

hogy becsüljék meg a tűzharcost, 

mert ez n tábor, amelyhez tartozónak ér
zem én is magamat, nem kíván egyebet, 
mint nzt. hogy emlékezzenek rá, mit tett a 
hazáért. (Lelkes éljenzés és tnps). Ez a tá
bor nem akar illetéktelen előnyöket kicsi 
kölni magának abból, hogy kint volt n 
frontokon, hanem törvényes jogai mellett 
csak azt kívánja, hogy ahol cgyenlöek az 
adottságok, a feltételek, a képesség és a 
tudás, olt azoknak n szive, akiké a határo
zás joga, feléje dobbanjon. (Lelkes tnps.)

— Frontharcos bajtársak! Ha elmúlik 
rz n inai ünnep és ti visszamentek holnap 
a küzdelmes életbe, a ti őrhelyetekre, ne 
felejtsétek cl azt, amit a háborúban tanul
tatok:

mindig ■ hajnali órák a legveszélye
sebbek.

Most is dereng S ti vigyázzatok, kettőzött 
fegyelemmel és éberséggel figyeljetek Örhe- 
Iveteken, hogy a reggel, mire felvirrad, egy
séges, erős, egészséges és fegyelmezett nem
zetre ragyogjon.

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök beszé
dét szűnni nem akaró lelkes tnps és éljen
zés fogadta.

Hódoló távirat 
a kormányzóhoz

A miniszterelnök nagy tapssal fogadott 
beszéde után dr. örley György, a nngyka 
ni/sal főcsoport elnöke szólnlt fel, köszöne
tét mondott a miniszterelnöknek a fronthar
cos táborhoz Intézett szavaiért, gróf Takách-
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Tolvay József ezután átnyújtotta miniszter 
elnöknek és a belügyminiszternek a Front
harcos Szövetség márványlapra illesztett 
díszjelvényét. Arra kérte őket, hogy helyez
zék az Íróasztalukra és ha majd frontharcos 
ügye kerül eléjük, akkor vessenek egy pil
lantást a frontharcos jelvénnyel díszített 
márványlapocskára és csak azután határoz
zanak.

Kertész Elemér e. e. százados, a Front
harcos Szövetség országos ügyvezető alel- 
nöko javaslatára, az országos vezetőségi ér
tekezlet a kővetkező hódolótáviratot intézte 
a Kormányzóhoz:

Magyar országos frontharcos minisz
terelnökének és honvédelmi miniszteré
nek részvételével a mai napon megtar
tott országos vezetőségi értekezlet ősz- 
szes résztvevői alattvalói hódolattal és

„A politikai kaméleonok 
ma az alkotmányra esküsznek"
Dinnyés Lajos és Sulyok Dezső vasárnapi beszéde

Nagyatád, junius 12.
Vasárnap Nagyatádon gyűlést tartott a 

független Kisgazdapárt. Az első felszólaló 
Dinnyés Lajos volt, aki elmondotta, hogy 
az Imrédy-kormány határozottan uj politi
kai és gazdasági irányt jelentett. Az a bi
zonytalanság, amely megülte a lelkeket, szii- 
nőben van, de vigyáznunk kell, mert

a diktatúra hívei közül sokan megla
pulva bár, de folytatják káros működé

süket.
Ezek a politikai kaméleonok ma az alkot
mányra esküsznek, rendet és fegyelmet hir
detnek. Meg akarják téveszteni a közvéle
ményt, de a falu látja, hogy kétszínű játé
kot űznek és őrködik, hogv ezek ne lopóz- 
hassanak vissza a közéletbe és ott ne okoz
hassanak újabb bajokat.

A falu népe, amely annakidején a kom
munizmus terjedéséi akadályozta meg, most 
józanságával kelté törte a szélsőséges agltá-

Eckhardt Tibor vasárnap 
nagy beszédben ismertette 

pártja álláspontját
Pécs, junius 12.

Vasárnap délelőtt tartotta Pécsett választ
mányi ülését a független kisgazdapárt bara
nyai szervezete. A gyűlésen Eckhardt Tibor 
mondott hosszabb politikai beszédet. Han
goztatta. hogy a titkos választójog kérdésé
ben célt ért a párt és jelentős eredmény az 
is, hogy a népi politika bekerült a kormány
programba.

— Az igazi harc azonban — mondotta 
Eckhardt — most kezdődik, mert eddig el 
voltunk vágva a politikai és gazdasági ér
vényesüléstől, mig a jövőben, ha okosak és 
fegyelmezettek leszünk, magunk tudjuk sor
sunkat irányítani,

ne hallgasson senki az újabban jelent
kező hamis prófétákra, akik n falu lel

két akarják megzavarni.
Azt fejtegette ezután Eckhardt, hogy fo

kozottan szükség van a népi erők megszer
vezésére. A népi politikát egyrészt a régi vi
lág részéről fenyegeti veszedelem. Ezekkel 
szemben csak szervezett erővel lehet meg

MOST VIRAGPOMPÁBAN 
A LEGSZEBB

FÜRDÓIGAZGATóSÁG irodája 
VACZI-U. 27 29 SZ. 
T. 380-114, 380-132 

bajtársi hűséggel köszöntik Eőméltősá- 
godat a frontharcos hitvallás jegyében, 
amely szerint egy a zászló: plros-fehér- 
zöld lobogó, egy a cél: a keresztény 
nemzeti boldog Magyarország, egy a ve
zér: vitéz nagybányai Horthy Miklós.

Gróf Takách-Tolvay József rövid záróbe
széde után, ugy a teremben elhelyezett, 
mint a csapatoknál lévő összes zenekarok 
a Himnuszt intonálták, amelyet az összes 
megjelentek együtt énekeltek és közben az 
országos zászló elvonult és a kürtös lefújta 
az értekezletet.

Délben, az értekezlet után, 600 terítékes 
bajtársi ebéd volt.

Az ebéden gróf Takách-Tolvay a Kor
mányzóra mondott pohárköszöntőt.

Közölte az ebéd résztvevőivel, hogy nem
sokára rendelet jelenik meg, amelynek ér
telmében a községi jegyzők és bírók támo
gatni fogják a frontharcos szervezkedést. 
Ezután Rajnlzs Ferenc országgyűlési kép
viselő mondott pohárköszöntőt. Azt hangoz
tatta, hogy meg kell szervezni a fiatalokat, 
ha szebb és boldogabb Magyarországot aka
runk, mert nem lehet tudni, hogy hetek 
múlva ml történik. Vitéz Tóth András vála 
szolt Rajniss Ferencnek s azt hangoztatta, 
hogy

az ifjúságnak a frontharcosok mellett 
keli menetelnie, de semmiesetre sem a 

frontharcos tábor ellen.
A frontharcos apák fialnak a frontharcosok 
között a helye.

Az ifjúságnak nem szabad Idegen esz
mék ntán mennie.

Különben pedig a frontharcosok még nem 
érzik magukat olyan öregeknek, hogy a fel
törő ifjúság elől el kellene vonulniuk. De 
semmicsetre sem szabad — fejezte be be
szédét — a generációk közé éket verni.

ciót is, amely már az évszámot is megjelölte 
a hatalom átvételére. Hangoztatta Dinnyés, 
hogy

a független kisgazdapárt az Imrédy-kor- 
mánnyal szemben is megőrzi ellenzéki 

álláspontját.
de a helyes intézkedésekben támogatja a 
kormányt.

Szelscy István mondott ezután beszámoló 
beszédei, majd Sulyok Dezső megemlékezett 
nagyatádi Szahó Istvánról és azt fejtegette, 
hogy Magyarországon nem lehet máskép se
gíteni, mint a földkérdés megoldásával.

a nincsteleneket földhöz kell juttatni 
és azokat, akiknek földjük van, olyan hely
zetbe kell hozni, hogy meg tudjanak élni. 
A nagybirtok igénybevételét észszerű, jól 
átgondolt módon kell végrehajtani. A szél
sőséges irányzat ezt a kérdést nemcsak nem 
oldaná meg, hanem gyarmati helyzetbe 
hozná Magyarországot.

vívni a harcot. De fenyegeti a népi politikát 
az az Irány is, amely

a tömeg lelkében összehalmozódott 
keserűségre spekulál

és azt a maga Javára akarja megnyerni, 
hogy önmagának szerezze meg a hatalmat. 
Ezek a szélsőséges vezérek mindent túllici
tálnak, forradalomtól sem riadnának visz- 
sza. Különösen akkor kell erélyesen szem
beszállni az ilyen törekvésekkel, ha

tetszetős jobboldali jelszavakkal 
akarják felszítani az elégedetlenséget.

Hangoztatta a továbbiakban, hogy pártja 
keresztény alapon áll, független n zsidó tö
kétől és zsidó befolyásból, de ugyanakkor 
nem hajlandók hitvány számításból hamis 
jelszavakat dobni a tömegbe. A zsidókér
dést meg kell oldani olt, ahova eddig nem 
mertek nyúlni: a zsidó nagytőkénél.

Nem hajlandó a dolgozó kis zsidó sza
tócs fejét beverni és ugyanakkor a 

nagytőkétől pénzt elfogadni.
Tiltakozott ama beállítás ellen, hogy Jobb
oldali politikát csak diktatúrával lehet csi
nálni Magyarországon nincs kommunista 
vagy hasonló veszedelem és akt Itt erőszakol 
hirdet, az nemcsak a nemzettel és a néppel 
helyezkedik szembe, hanem szemben áll az 
államfő jogaival is, mert Magyarországon

*• LÁNC *•
keresztreltvenyverseny-szelvény

Horthy Miklós vezérsége mellett senki dik
tatúrájára nincs szükség.

Azoknak kell csak a parancsuralom, 
akik nem a népért, hanem a nép ellen 

akarnak kormányozni.
Külpolitikai kérdésekről beszélt ezután 

Eckhardt és azt fejtegette, hogy
nemzeti függetlenségünket minden ha
talommal szemben csorbítatlanul meg 

kell őrizni,
ez nemcsak magyar érdek, hanem egyete
mes európai érdek is és minden egyes 
európai hatalomnak kivétel nélkül érdeke, 
hogy itt a Dunamedencében erős, függet
len és önálló Magyarország legyen. Amikor 
végre, ugylátszik, felderül a magyar 
horizont,

ne veszítse el a magyar nép józansá
gát, ne engedje magát beugratni jel

szavaktól,
nehogy ugyanoda jussunk, ahova 1918-ban« 

Azzal fejezte be beszédét Eckhardt, har
madrangú kérdés, hogy a kormánnyal, vagy 
a kormánnyal szemben dolgoznak-e és ez 
különben is kizárólag a kormánytól és a 
kormány cselekedeteitől függ.

A nagy tapssal fogadott beszéd után Czlr- 
ják Antal szólalt fel, majd Riesz Adóm 
hangsúlyozta, hogy a magyarországi néme
tek németajkú jó magyaroknak tekintik ma
gukat.

Antal István
a magyar fajiságról 
és az alkotmányról

Pécs, jun. 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap ünnepélyes külsőségek között 
rendezték meg a magyar közjegyzők országos 
vándorgyűlését, amelyre többszáz résztvevő ér
kezett. A vándorgyűlés előkelő vendégei sorá
ban ott voltak Mi'kecz Ödön igazságügyminisz- 
tér, Antal István államtitkár. Lázár Andor volt 
igazságügyminiszter.

A Mecsek szálló nagytermében tartott gyű
lésen

az ügyvédi rendtartásnak a közjegyzőket 
érintő vonatkozásairól tárgyaltak,

majd Lázár Andort, a közjegyzők egyesületé
nek örökös tiszteletbeli elnökévé választották' 
meg.

A vándorgyűlés után bankett volt, amelyen
Antal István államtitkár mondott nagy

hatású beszédet.
— Számunkra Európa csak színvonal —* 

mondotta— de nem maga a lényeg. Az érté
ket a fajiságunkból kell kibányászni. Magyar
országon az alkotmány nem lehet más. mint 
organikus szabadság befelé és függetlenség ki
felé.

Vasutasgyülés
Szolnokon

Szolnok, junius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesülete vasárnap délelőtt Szolnokon tar- 
tolta országos nagygyűlését, amelyre mint
egy ezerötszáz vasutas gyűlt össze az ország 
minden részéből.

Tizenegy órakor a Városi Színházban 
kezdődött meg u gyűlés. Kerekes Sándor 
polgármester üdvözlő szaval után Róbert 
Emil kincstári főtanácsos, a VOGE országos 
elnöke szólalt fel, hangoztatta, hogy

a vasutasok régi fizetésének helyreálll- 
tásu országos gazdasági érdek.

Pillicli Nándor központi főtitkár kifej
letté, hogy hiba volt, hogy n megszállott te
rületről tömegesen jöttek át közalkalmazot
tak s emiatt o nyugdijterhek erősen felsza
porodtak. Horváth Gergely, a vasúti mun
kások központi elnöke hangoztatta, hogy 

nem szabad megengedni, hogy a vasu
tasok egyik vagy másk szélsőségbe csap

janak át.
A gyűlés határozati javaslatot fogadott el, 

amelyben kijelentik, hogy a nagy drágaság 
hatása alatt a magyar vasutasság gazdasági 
egyensúlyi helyzete teljesen megingott. Ha 
nem következik be gyors segítség,

a vasutasok általános eladósodása lehet 
csak a következmény.

Épen ezért kérik az 1931 október 1-e előtti 
bérek, fizetések, illetmények és nyugdijak 
visszaállítását.

Végül táviratilag üdvözölték a miniszter
elnököl. I.áner Béla MÁV elnököt és Kenéz 
Béla volt kereskedelmi minisztert.



m* jnnin. is. HÉTFŐI NAPLÓ„
Vasárnap a gerjeni temető 

árkában elfföldelték 
a foktői tömeggyilkost 

a naav°haHA^ munkatársának helyszíni riportja 
a nagy hajtávadászat utolsó állomásáról

Génjén, junius 12.
<4 Hétfői Napló munkatársának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel Gerjcnben 
búgva vág keresztül a falun az autóm. Ez 
a tolnamegyei kis falu or egyhetes hajtó
vadászat utolsó állomása. A községháza 
előtt szuronyos csendőrök. A falubeliek a 
házak előtt. Nem örülnek a gerjeniek, 
hogy ilyen nagy szenzációba keveredtek, 
dehogy is gondoltak volna rá, hogy ennek 
a dunamenti kis falunak a neve ilyen szél- 
tében-hosszában hangzik majd az ország
ban. De ha már megtörtént, hát állják o 
szenzációt: huzódozás nélkül beszél is róla 
mindenki, akivel csak szóbaállok.

Megáll az autó egy ház előtt. Két fiatal 
legény támasztja a kapufélfát. Köszönnek 
illendően és már kérdezik is:

— A Való után érdeklődik az ur? Akkor 
csak tessék menni arrafelé az Illés urék 
felé. A Tüdő Pista majd mindent elmond, 
ö tudja csak jól a dolgot.

Illés István földbirtokos egyik gazdasági 
cselédje most ebben a pillanatban Gerjen 
legnevezetesebb embere. Tüdő Istvánnak 
hívják,

ő fogta k! a gyilkos holttestét a 
Dunából.

1— Hát az ugy volt kérem — kezdi inon- 
dókáját —, hogy a gazdám szombaton reg
gel kiküldött a dunai rétre, hogy ügyeljek 
a kaszáló napszámosokra. Félliz tájban

látom, hogy egy fej úszik a Dunán, hát 
csónakba ülök, ulúnaevezek.

Közelről már biztosan láttam, hogy ember
fej. Fogom az egyik evezőlapátot, tolom 
kifelé a halottat. Kijutok vele a partra. 
Addigra már odakerültek a napszámosok. 
Kiugrottal! a csónakból, beleakaszkodtunk 
a halottba és kivittük a partra. Nagyon 
csúnya állapotban volt. A feje csupa roncs. 
Csendőrcsákó volt rászijazva. Már tudtuk, 
hogy ez csak Való István lehet. Beszalad
tam a faluba, mondtam, hogy kifogtuk a 
vízből a foktői gyilkos legényt. Nagy kava
rodás támadt, az urak sietlek a postára és 
telefonáltak Dunaföldvárra a csendőrök
nek. Azután

jöttek a csendőr urak, meg a többi hi
vatalos urrk

és rájöttek, hogy igazán a Vo/ő-fiu holttes
tét találtam meg. Hát igy történt kérem.

Éjszakai agnoszkálás 
reflektornál

Ez meséli Tüdő István a nagy ügyről. 
A többit már a hivatalos emberek mondják 
el. Amikor Tüdő a napszámosokkal kifogta 
a vízből a holttestet és jelentés ment Duna
földvárra, az ottani csendőrörs motoros fu
tárt küldött, hogy értesitse a csatárláncnak 
azt a csendőrcsapatát, amelyik Gerjenhe: 
legközelebb porlyázotl. Rövidesen meg is 
jöttek a csendőrök. Addigra már olt volt 
dr. Gacsályi István községi orvos, majd 
csakhamar megjött autón Sásdy László 
csendőrőrnagy, a nyomozás egyik irányi
tója, dr. Papp Géza foktői orvossal, Hor
váth Dezső községi főjegyzővel és az egyik 
foktői kisbiróval.

Először megvizsgálták a holttestet. Kon
statálták, hogy huszonöt év körüli, jól fej
lett, megtermett, erős férfi. A fején lőtt seb 
van. Minden nyom azt mutatja, hogy

kétségtelenül öngyilkosság történt, pus
kával főbelőtte magát.

a Dunaparton állhatolt, amikor fejebe ha
tolt a golyó, igy fordult a Dunába. A vállán 
tarisznya volt. A tarisznyában puskagolyók, 
revolvergolyók, egy Frommer-pisztoly, 
csendőrségi derékszíj cs néhány súlyos ne
héz kődarab,

koloncoknak szánta ezeket a kődara
bokat,

hogy biztosabban elmerüljön a vízben.
A hullaszemle után az agnoszkálás ko- 

fretkezelt. A csendőrök összevetették a gyil

kosról kiadott körözésben szereplő személy
leírást a halolt külsejével: minden meg 
egyezett. Ezután Papp Géza dr. foktői or
vos mint hatósági tanú kijelentette:

— Ebben a holttestben határozottan fel
ismerem Való István volt foktői lakost. Való 
István két esztendővel ezelőtt kocsmai ve
rekedésbe keveredett és

szúrt sebet kapott a vállán, én kezeltem 
és most a szemlénél az emlékezetes seb

helyet fölfedeztem rajta.
Alaposan megnézte a halottat a főjegyző 

is, megnézte a kisbiró is, mindkellen hatá
rozottan felismerték benne Való Istvánt.

Gyilkos a temető 
árkában

Amire idáig eljutottak a megállapításokkal, 
már értesítést küldtek a szekszárdi királyi 
ügyészségre is. A hírre Gerjenbe érkezett Gad/ 
Dezf.ő, a szekszárdi ügyészség vezetője. Éj- 
szaka tiz óra tájban jelent meg nz ügyészség 
vezetője a gerjeni parton, ahol szuronyos 
csendőrök húzlak gyűrűt a holttest körül.

Reflektorokat kerítettek, megvilágították a 
terepet

és az ügyészség vezetője maga is megszem
lélte a holttestet, majd tudomásulvette n ha 
lollszemlc és az agnoszkálás eredményét .

Az orvosok közölték vele, hogy megállapítá
suk szerint kétségtelenül

közel egy hete kerülhetett a holttest a 
Dunába.

Ebből ugy lehet rekonstruálni a történteket, 
hogy Való István a gyilkosságok után csak a 
Dunáig jutott, lehet, hogy sikerüli még álkt 
rülnie a túlsó partra, Gerjen táján, ahol az
után öngyilkos lelt. Igy persze elesne az a sok 
tanúvallomás, ami közel egy hete hangzott el, 
i)0gv hol itt, hol ott látták felbukkanni, mert

mialatt a nagy hajtóvadászat folyt, a fok
tői rém holtteste már a gerjeni partok 

táján uszkált a Dunában.
A szemle befejezése után Gaál Dezső, az 

ügyészség vezetője intézkedett, hogy a holttes
tet tegyék koporsóba és vigyék a temető halot
tasházába.

Ejfélután két óra tájban helyezték cl a 
dcszkakoporsól a halotlasházba, amelynek ajta
ját lezárták és csendőröket állítottak eléje.

Az ügyészség vezetője ezután visszatért Szék- 
szárára, vasárnap reggel pedig érintkezésbe lé
pett a vizsgálóbíróval és ezután keletkezett a 
döntés, amely ugy szólt, hogy

a boncolás felesleges, a holttestet eltemet
hetik.

A Gerjcnben állomásozó csendőrök és a köz
ségi elöljáróság megkapta az értesítést és az 
illetékesek gondoskodtak a temetésről.

Déltájban földelték cl Való István holttestét 
a temető árkában,

pap, gyászkisérct nem volt a temetésen. A köz
ségi bíró, a községi orvos, mint hatósági sze
mély ment ki a temetőbe. Kél szuronyos csendőr 
strázsálta végig a temetést.

Déli harangszókor már csak a foktői tömeg
gyilkos rossz emléke volt a föld fölött.

Költségekért perel 
a kincstár

Foktő, junius 12.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Foktőre 

vasárnap reggel jött meg a hir, hogy Való 
István holttestét kifoglak a Dunából. Elju
tott a hir a községházára is, ahol a fogdá
ban őrzik Való István szüleit, Való Lajost 
és a feleségét. Az öreg Való csak komoran 
nézett maga elé, összeszoritotta a fogát, 
hallgatott. Valóné keservesen sirt és cgvre 
hajtogatta:

— Csak azt szeretném, ha innen kikerü
lök, hogy

jóvátegyem, amit n fiam vétkezett
Való Lajost és a feleségét hétfőn kisérik 

nz ügyészségre. Lehet, hogy az asszony sza
badlábra kerül, mert ugv tudják, hogy az. 
öreg Való és a fia sokszor

veréssel kényszcrltették, hogy vigye a 
piacra a holmikat, amit ők loptak,

ő maga nem vett részt ezekben a lolvajlá- 
sokban.

A falu népe megnyugodott már, de a 
meggyilkolt áldozatok hozzátartozói törvény 
elé veszik az íigvel, kártérilést követelnek, 
az ügyvedjük hétfőn már tneg is indítja a 
pert Kalocsán. De nemcsak a falubeliek kö
vetelnek kártérítést, hanem kövctelnlvalója 
van Valóékon a kincstárnak is:

perrel fogják biztosítani a sokezerpen- 
gős költséget, amit az egyhetes hajsza 

okozott.
Az öreg Valónak kilenc hold földje, háza, 

lelke van. Biztosra veszik, hogy a vagyonka 
rámegy a kártérítésre, talán ki sem telik 
belőle a sok megtéríteni való.

Reggel
szépségük mialt

A csehszlovák kormány 
tárgyalásra hívta meg 

a magyarság képviselőit
Prága, junius 12.

A félhivatalos Prager Presse jelentése sze
rint a magyar és a lengyel nemzetiségi cso
portok megbízottait a szombati nap folya
mán illetékes helyről arról értesítették, hogy 
a közeli napokban meghívást kapnak nem
zetiségi követeléseikkel kapcsolatbanr a 
nemzeti kérdés rendezésére vonatkozó fel
világosító megbeszélésre.

A szudétanémet párt megbízottéival hét
főn folytatják a tárgyalásokat.

Újabb véres incidensek
Prága, junius 12,

Vasárnap újabb véres incidensekről ér
kezeit jelenlés. Reichcnbcrgbcn vasárnapra 
virradó éjszaka csehszlovákok és kommu
nisták

a szudétanémetek házainak ablakait he
verték, kldönlölték, többeket botokkal 

megverlek.
öt szudétanémetet kórházba szállítottak.

Bodenbachban dr. Tangl orvost meg
támadták

és ökölcsapásokkal, vasdoronggal megsebe
sítették.

A magyar párt 
nagy előretörése

Felfokozott propaganda és pattanásig fe
szült izgalom előzte meg a vasárnapi na
pot, amelyen

megtartották a községtanácsi választá

72 havi részletre, havi részlet
Kérjen díjtalan falvi lógót Há»r,pro«pokta«t. 
helyszíni szemlét ai ig atoll gáiuereló 
malteroktól, vagy a gázmüvektől.
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sok harmadik menetét.
Élénk emlékezetben van még, hogy milyerí 
súlyos harcok árán vívták ki a népcsopor
tok, hogy a prágai kormány elrendelje a 
köztársaság területén a régóta esedékes 
községlanácsi választásokat.

A választási vasárnapot megelőző kortes
hadjárat országszerte igen hangos volt.

A Tótföldön a választás az autonómia 
jegyében folyt le.

Nem kétséges, hogy a Tótföldön lakó tót 
és magyar népcsoportok szavazói olyan 
nagy többséggel járultak az urnákhoz, 
hogy' az autonómista mozgalmat győze
lemre vitték.

A szudélanémct vidéken szintén bizo
nyos, hogy az autonómiát követelő 
szudétanémet párt óriási győzelemmel 

kerül ki a választásból •
Pozsonyból érkezeit az első jelentés a 

választások eredményéről.
Vasárnap estig a leadott szavazatoknak' 
mintegy tiz százalékát számolták össze. Ar 
Egyesült Magyar Pártok 1200 szavazatot 
kaptak ebből. Az első választási töredék
eredmények

a magyar lista előretörését mulatják.
A többi választási körzetekben vasárnap 

éjszaka folyik a szavazatok összeszámlálása.
Komáromban az egyesült magyar párt 

megkétszerezte mandátumát.
Az eddigi 12 mandátum helyett 25 mandá-



Gusztáv svéd király, akinek nyolcvana
dik születésnapját most ünnepli Svédország 
•— az Észak Csillaga rendjellel tüntette ki 
Matuska Péter stockholmi követünket. 'Ma- 
tulka Péter, mióta elfoglalta állomáshelyét, 
a diplomáciai szolgálaton túl Ii igen nagy
jelentőségű szolgálatokat tett a svéd-magyar 
kulturálté él társadalmi kapcsolatok kiépí
tése terén. Éppen a minap nyitotta meg uj 
lakosztályát a svéd társaság számára. Az 
eliö fogadóestén a svéd közélet kiválóságai 
közül több mint százan vettek részt.

11.
Eszterházy Ferenc, a muzsikus-gróf nem- 

tsak művész, de mecénás is. Müvésztelep lesz 
az Eszterházy-birtokon. A tatai gróf éven
ként kilenc művészt, három írót, három 
muzsikust és három szobrászt-festŐt, vendé
gül akar látni, hogy minden gondtól mente
sen, a világi zajtói elvonulva, a tatai kastély 
és park csodálatosan szép, Inspiráló kereté
ben dolgozhassanak.

tnt
Vasárnap káprázatosán szép és előkelő 

yardén partg volt a Wtndlschgraelz hercegek 
fészkében, a sárospataki Rákóczl-várban. A 
megyei előkelőségek, a felvidéki artsztokrata- 
ifamillák mind hivatalosak voltak a kerti ün
nepre, de Hada pestről Is valóságos autókara
vánokon érkeztek a meghívott vendégek 
Érdekes művészt produkcióban is volt részűk 
ti vendégeknek. Rózsahegyi Kálmán színész- 
akadémiájának egyik növendéke az előkelő 
családból való Golaszky Eta, akt nemcsak 
Színésznő, hanem tánemüvésznő Is, tánccso- 
port jóval előadást tartott a sárospataki vár
kastélyban.

'rv,
SrloW Szlojtoff budapesti bolgár követet, 

n diplomáciai testület közbecsülésben álló 
tagját előléptették, H. osztályú rendkívüli 
követté nevezték ki.

y.
Ferenc 'József a mlkrofőn elé kerül... 

'Kulinyi Ernő és Kemény Egon Schön- 
brunni orgonák című hangjátékát most 
próbálják a rádió stúdiójában. A nagy csá
szár-király életének egy nevezetes napjáról 
szól a darab. A szlnlapon csak két szereplő 
Szerepel névvel: Ferenc József és Girardl. A 
többi szereplők neve Igy sorakozik: A fő
herceg — Egy bécsi leány — A színésznő. 
'A poetlkusan finom daljáték hallgatói azon
ban könnyen ráismerne kmajd a névtelen 
szereplőkben a legendásvégfl Habsburg fő
hercegre, Orth Jánosra, Stubel MIlire és a 
'fcrcncjózsefi korszak híres nagy burgszln- 
ház művésznőjére.

VI.
A balatonfüredi és környéki választók teg

nap este zenés fáklyásmenetet rendeztek or
szággyűlési képviselőjük, a Balatoni üreden 
üdülő Darányi Kálmán volt miniszterelnök 
tiszteletére.

Vtl.
Vasárnap egyszerre két kiváló magyar 

Színművésznő neve került a bűnügyi króni
kába. Nem kell megijedni/ Mint panaszosok 
szerepelnek. Vízvári Mariska és Várad! 
'Aranka, a Nemzeti Színház örökös tagjai fel
jelentést lettek a rendőrségen egy szélhámos 
férfi ellen. Azzal állított be hozzájuk, hogy 
a józsefvárosi plébániáról jön, a kerület 
hősi halottainak emlékművet akarnak épí
teni, adományt kér. A művésznők bőkezűen 
adakoztak a jótékony eélra. Az adomány- 
gyűjtő nyugtát Is adott az összegről. A 
nyomtatott nyugta szövegének a vége igy 
s:ól: „Isten fizesse meg!" Később kiderült, 
hogy szélhámossal volt dolguk. A művész
nők arra gondolnak, hogy a kalandor tovább 
folytatja körútját, azért jelentették be az 
esetet a rendőrségen, nehogy másokat is 
beugrasson.

NYARALJON
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V//L
Ellesett párbeszéd n színházi kapuból, 

ahol nagyreményű, de kisjövedelmű ifjú 
s mmüvészek sugárzó elcgánciájától szédül- 
nek az arrajárő ifjú hölgyek. Azt kérdezi 
egyik fiatalúr a másiktól

— Honnan van ez a kockás ruhád*  An- 
pol?

— Nem. Norvég.
— Norvégé ...
— Igen. Kíf fordított

IX.
Forró nyár van, áll a kánikula, de már 

érdeket híreket suttognak a MAC idei sport- 
hetéről. Esztendők óta Lillafüreden rendez
ték a MAC sporthctet, most azonban ugy 
hírlik, a szeptemberi sporthét már esetleg 
álkö/tö:ik Radványba, almi gróf Károlyi 
litván k'ish ly szállodája várja a vendégeket

BALATONnál 
és hévíz fürdőn, 

mert ■ Balaton és 
Hévlx-gyógyfUrdö a 
logldoállsabb nyara- 
Iá,ál olcsón biztosítja.

BAKTER: Antyom-pántyom kedvet Lép
eséi szomszéd, kkblzonylat után kajtató 
huszita honpógár legyek, ha maguk nem 
Pesten vótak megen.

ÖRZSI: De még miilen nagy sorba. Haza
fias közérdekbül jártunk odafel.

BAKTER: A tátlntóját nekll Mongyák el 
sebesten I

LEPCSES: Hát aztat tuggya, hogy az a 
Fábiján képvisellö úr felizólamlott a tisz- 
tőtt Házba, hogy hát a környékbéll falvak
ba nem mennek az izrajlita nynrallók, mi
vel hogy eggyes fijatalemberek kődarabokat 
liagyigálnak az ablakokba.

BAKTER: Ebbül ládzik, hogy a húsz szá
zalékot népség mlllen gonosz, bosszúálló 
fajzat. Mer iszen a mondás is aztat tartya: 
aki téged kűvel dobál, dobd viasza kenyér
re),

ÖRZSI: Hát emmá igaz.
LEPCSES: De mivel eztet mégse teszik 

azok a bizonyosok, tehátlan aztat ajállottam 
n Fábijánnek, hogy én gyorsan kitlsztíttom 
ii romladozó tehenyistállómat, osztán gyüj- 
jenek hozzánk azok a nyarallók, itten most 
a nagy nyári munkába üsse ér rá senki 
kövekkel hagyigálóznl.

BAKTER: Fájnul kifundálta. Csak eggyet 
nem értek: mire monta maga aztat, hogy 
közérdek)?

LEPCSES: Ejnye, de nehezen mozog az 
esze kacskaringója. A nyarallók gyüvetele 
érdek, — igaz-e?

BAKTER: Érdek hát.
LEPCSES: Nos? S miután az én házam 

itt Bogyocskán a „Szúnyogot Köz" elején 
van, tehátlan előállt a közérdek.

BAKTER: így mán igen. Oszt azontúl mi 
újság Pesten kedves Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Egy ámerikaji koszmelyikus áz
tat monta, hogy most majd a férfljakat köll 
megszépíttenl, mer hála a szépészeti egyé
neknek, a nők mán mind igen gyönyörüvek.

BAKTER: Nem látta az az ember még az 
én Julcsámat.

LEPCSES: Mér? Maga aztat akarja álít- 
tnnl, hogy a felesége nem üti meg az álta
lános mértéket?

BAKTER: Dehogynem üti. Megüt az min
dent, ami elejbe kerül mikor mérges.... 
még engemet is szájon eszkábálna, ha nem 
lérnék ki elülle.., de ha a szépségriil esik 
szó, ottan mán baj van.

ÖRZSI: Nincs igaza hajjal A Julcsa most 
megyvenkét esztendős, azt kívánná füllé, 
hogy ollan legyék, mint húszesztendős ko
rába?

BAKTER: Fenét kívánom. Iszen az a baj, 
hogy mán húszesztendös korába is ollan 
rámát? fizimiskája vót...

ÖRZSI: Ejnye mán! Hát akkor mér vette 
cl?

BAKTER: Nagy sora van annak. Szegény

összesen 96 üli.

16x9 Roll Film O drb. tükörfényes 
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A budapesti tüzbrigád
monstre-hadgyakorlata

Tűzoltóságunk, a budapesti tüzbrigád, hol
nap, kedden délután nagyszabású hadgyakor
latot tart. Az európai viszonylatban is első
rangú és híres budapesti tűzoltóság mindig 
igyekezett lépést tartani a kor követelményei
vel. Az adott anyagi viszonyok között sikerüli 
is tökéletesen modernné tenni ezt a kitűnő in
tézményt. Ahol a technikai felszerelés egyik
másik jelentéktelenebb hiányát tudással, rá
termettséggel, emberi tulajdonságokkal kellett

fi-Ideaapám folton aszonta: „Sose 
Jam szépjányt feleségül, mer az 
fántos, pámpelláa, táncbajáró, 
cifrálkodó szeméi!. Hanem vágy te csak el 
ollan fehérnépet, akinek az orcája csúnya, 
de hűséges természetűi**  Hát osztón meg is 
inontam idesapámnak, mikor a Julcsát má- 
soccor kaptam rajta, hogy össze-szüremke- 
dett a legényegylettel, hogy mondok: „Na, 
ikább ollant vettem vóna el, aki megnézhe
ss is meg nem is az a hűséges, de legalább 
ne csalt vóna meg.**

LEPCSES: Nono, hát hiszen.
ÖRZSI: Jaj, hájjá, egy igen furát hallot

tunk odafel Pesten. Hogy egy sebész-doktor 
bennefelejtette a kötöszert a megoperált asz- 
szonyság hasába.

BAKTER: Hinnye a szenvedésül Ammán 
öreg hibái

LEPCSE: Nézze hájjá, tavai erre járt egy 
híres pesti profeccor, aki mán igen sok sze
méibe döfte bele az operáló konyha-bicskát, 
oszt beszélgetett jedzö úrék háza előtt. Pa- 
naszúta, mekkora kunkorenciája van a dok
torok közt. „Bizony" — aszongya búsan — 
„sok ellenségem vtan ezen a világon!" —- 
Mire megszólalt az a Körűszaftos Mácsik 
Gyula s aszongya: —- „Hát még a másvi
lágon mennyi leheti"

ÖRZSI: Képzelem.»—Oszt gyerünk aptya. 
BAKTER: Vángyon csak még e’kesennyég! 

Most jut eszembe: az a Fábiján azon is ke
sergett, hogy hát a vidéken névtelen leve
lekkel birizgáj iák az úri népet.

ÖRZSI: Rá is hörkent a Müiler képvisellö, 
hogy bizony ammá jellemtelen dolog.

LEPCSES: Nézze tuggya, eccer az a Nyá- 
ronfázó Csokány Bálint kap e*  névtelen le
velet, aki így szólt: „Hájjá maga pállottszá- 
jú, nyomottorrú, moslék fajzati Jól tuggyuk, 
hogy légypapírral segítette sajátmagát a 
gyászos özvegységhez s arrul is tud az egész 
falú, hogy amit a szeme meglát, aztat avval 
az enyves markával menten elkápányozza, 
de legyen nyugott, most mán ügyelünk ma
gára s ha megen ei akarja csenni más va
gyonát, elsőbbed ollant kanyaritunk hátné
zeti ületére, hogy arru kódul, azután pedig 
bétámogattyuk a csendőrségi fogdába! Ma
rattam tejes tisztelettel egy jóakaró." Hát 
ahogy fölzándorodva nézegeti a levelet, láty- 
tya ám, hogy a firkantója szórakozoccság- 
bul ráírta hátul a borfétkra, hogy: feladó 
Pöszmög Rogyák János. Persze odanyargal 
a házába, oszt eléje veti a papírt: — „Eztet 
a névtelen levelet maga írta." — „Mán áz
tat kikérem!" — kajabált vissza az ipse. — 
„Micsoda?" — ordibált Nyáronfázó, — 
„iszen itt áll a borittékon, hogy maga a fel- 
ndól" — „Hm" — vakarta a fejit erre 
Pöszmög Rogyák, •— „ez igaz, de lássa be, 
hogy a boríltékot nyugottan alá lehet írni, 
mer azon nincsenek gorombaságok." — 
Oszt hasolló jókat, pá.

w«y 
mind xaci- 
dologtalan,

pótolni — ott bőven akadt pótlói, mert
• budapesti tüzoltótlszlek és tilzoltólegé- 

nyék egyformán elsőrendű munkaerők,
n tűzoltóság Irányítása a kiválóan képzett tisz
teknél jó kézben van, a legénység pedig a tisz
tek vezetésével mindig bátor él önfeláldozó 
munkát végez.

Most, amikor az Idők ugy hozzák, hogy
■ nagyvárosok légoltalmába be kell kap-

Badapoat, 1W Jenit*  18.

MEG
■»nt a»

szám alatt árusítunk^

Igán Arakon

WEISZ MARISKA
Julius hóban kóltózkMünk

caolni a tűzoltóságot,
a ml tűzoltóságunk sem maradt el ezen a tá« 
réen. Amilyen mértékben fejlesztették a tűz
védelmi szolgálatot, olyan tempóban készültek 
fel a korszerű légoltalom munkájának esetle
gei elvégzésére is.

Szendg Károly polgármester, aki szivén vi
seli a budapesti tűzoltóság és ezzel Budapest 
tűzbiztonságának és tűzrendészetének ügyét, az 
Illetékes ügyosztály közbejöttével referálta- 
tott magának a tűzoltóság mai helyzetéről. A 
megbeszélések alapján ugy döntöttek, hogy

vllés Kiss Lajos tűzoltófőparancanok veze
tésével nagyszabású bemutató-gyakorlatot 

tart a budapesti tűzoltóság.
Kedden délután öt órára tűzték ki a tüzbri

gád hadgyakorlatának Idejét. A bemutató-gya
korlaton résztvesz az egész budapesti tűzoltó
ság. A kerületi őrségekről a kun-utcai lakta
nyába vonulnak az őrségek. A Tisza Kálmán- 
téren is elhelyezkedik majd néhány őrség, 
maga a gyakorlat pedig a kun-utcai laktanya 
udvarán zajlik le. A tervek szerint

két óra hosszat tart ci a nagyszabású gya
korlat,

amelyen bemutatja tudományát a peitl tűzbrl- 
gád. Körülbelül 5—600 tűzoltó veit rétzt a 
gyakorlaton, bemutatják működésüket, a tűz
oltó és mentőeszközöket, nltószereket, a buda
pesti tűzoltóság egész tűzoltói és légoltalmi 
működését.

A nagygyakorlaton mint vendég
megjelenik Karafláth Jenő főpolgármester, 

Szendy Károly polgármester,
azonkívül meghívták a székesfővároe Illetékes 
ügyosztályainak vezetőit, valamint a városatyá
kat.

'"‘LÁNC,
a Hétfői Napló szenzációs 
uj keresztrejtvénypályázata

HATALMAS DIJAK

Mai számunkban kezdődik a LÁNC kereszt
rejtvényverseny, mely 5 hétig tart s az 5 rejt
vény megfejtéséből kapott eredményt „egy
szerre" kell majd beküldeni a lapunk második 
oldalán található 1-től 5-ig számozott szelvé
nyekkel együtt. (Mindenki több szelvénysoro
zattal Is pályázhat!) Minden héten egy-egy 
keresztrejtvény jelenik meg és egy-egy szel
vény.

Minden versenyző a keresztrejtvény megfej
tése után egy újabb feladatot kap. Az 
ábrára beirt szavak között egy kis vadászatra 
kell elindunia. KI kell keresnie azokat a sza
vakat, amelyek láncszerűen csatlakoznak 
egymáshoz. Azaz az első szó utolsó részével 
azonos legyen a második szó eleje, a második 
szó végével pedig egyenlő legyen a harmadik 
szó kezdete. (Pl.s KAl’OS, POSTA, TABÁN.)

De ezenkívül a verseny egyes kereszt
rejtvényei is láncszerIIen csatlakoz
nak egymáshoz. Ugyanis az 1-es számú kereszt
rejtvény utolsó (harmadik) szava fenti módon 
csatlakozik a 2-es keresztrejtvény első szavá
hoz.. (Pl.s SZÚTÁR, TÁRNOK.) Tehát mind az 
5 keresztrejtvény 15 szavú láncszerűen kap
csolódik egymáshoz. És még azt Is eláruljuk, 
hogy egy két csapdát Is felállítot
tunk. mert mintegy Inbirintusszcr il
leg el is lehet tévedni majd annak, aki nem 
vigyáz!

A vadászat Izgalmaiban résztvevők részére 
értékes Jutalmakul tűztünk ki.

Értékes kiilöndljakat tűzünk ki azok részére, 
akik a láncszerűen csatlakozó 15 szó felhőse- 
nálásából egy kis verset, epigrammát 
vagy mondást állítanak össze. Természe
tesen a szavakat lehet rugózni. És szükség sze
rint tetszés szerinti uj szavakat is felhasználni 
ezek közé. Lényeges mindeneseire az, hogy a 
pályázat minél rövidebb és szellemesebb legyen!

DIJAINK:

Első dij: 100 P. készpénzben.

II—XI. dij: 10—10 P. készpénzben.

Ezeken kívül számtalan könyv és egyéb 
értékes díj.

— Szenved a tryárl melegtől? Főzzön villany
tűzhelyen: olcsó, tiszta, kényelmest Ezt azok a 
háziasszonyok állapították m» g, akik nz Elektro
mos Művek V., Honvéd ucca 22. szám alatti 
bemutatójának főzőgyakorlatain már résztvit- 
tek. A bemutató villamos konyhájában hétfőn 
él pénteken délelőtt féltlz órakor tartanak 
főrőgyakorlatot. Gyümölcsös tészták, cseresz
nyés rétes, foszlós kalács vagy kuglóf, pudding, 
zÖldfőzelékek, hal- és különféle húsételek, gyü- 
mölcibefözéi. relépő, és ruhatárdíj nincs.

— Takarékos háziasszony — a befőzést Is 
gézldzhelyen végzi, A gyümölcsök, zöldség- ét 
Ilőzelékfélék helyei és gazdaságos ellevéli mód
ját bcmulnlják a Gázművek előadótermében 
minden kedden é» pénteken délután 5 órakor. 
(VI , Vilmos császár út 3. 1. emelet.)
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Vasárnap estig 
otven vuiutasibert 
állították elő, husién- 
kettőt letartóztattak

hnMr™ll'-AYendÖr!é8 d'l'W’jei valóságos 
.k tÓ„ Z'?1. rondMt'-k utóbbi Miiben 

^i01,01. 0 1 Vi,l’>ta-, aranycsempészek, 
zugialutaarusok leleplezésére.

Hónapokon kérésziül tartó figyelés 
utón hajtották végre a razziát, amelynek 
eredménye ötven előállítás lett.
i ■ur ÍF.e.10 de,ek,ivek megállapították, hogy 
külföldről érkezett idegen honosok egyes 
vidéki városokban és Budapest környékén 

zugvaluta-bőrzéket rendeztek be.
Kisebb-nagyobb tételekben árusították itt a 
különböző valutákat, amelyeket becsem

pésztek az országba. Amikor a deteklivek- 
nek már minden adat rendelkezésükre ál
lott, dr. Tóth Sándor detektivfelügyelő irá
nyításával rajtaütésszerűen megszállták a 
zugvaluta-börzéket és az ott talált embere
ket előállították a valutarendőrség Szent 
/s/urfn-köruti helyiségébe, innen pedig a 
Markó-utcai fogházba kísérték őket.

Közben újabb és újabb csoportokat szál
lítottak fel vidékről Budapestre, úgyhogy

a Markó-utcai fogházban már nem volt 
hely a tömegesen őrizetbevett valuta

üzérek befogadására.

Él / • / 1
Ezért egyrészüket a pestvidéki törvényszék 
fogházába kisérték és itt várják most to
vábbi sorsukat.

Sátoraljaújhelyről, Nyíregyházáról és Deb
recen környékéről hoztak fel egy sereg 
valutasibert.

Volt közöttük, akinél többezer pengő 
értékű valutát, aranyat találtak.

az Angol Parkban

Nagyobbrészüknél három-négyszáz pengő 
vagy ilyen értékű külföldi pénz volt ami
kor elfogták őket.

Kotsis Miklós dr. ügyészségi alelnök a 
nagy valutasibolásnak eddig ötven előállí
tott szereplőjét hallgata ki. Információnk 
szerint

vasárnap estig 22 embert helyeztek elő
zetes letartóztatásba közülük.

A héten még egész sereg letartóztatás lesz.;

Gyémántmetszővel kivágták, kinyitották és 
eltávolították az ablakot. Az egyik őrt állt 
és a másik macskaíigyességgcl bemászott a 
keskeny és magasan l^vö ablakrésen át. 
Először

vészkijáratot készített magának
a világitóudvaron keresztül a szomszédos 
háztetőre arra az esetre ha rajtakapnák és 
ezután munkához látott. Elsőnek a bárszek
rényemet ürítette ki,

kiitta likőrjeimet, pálinkámat
s ebből szorgalmasan adogatott a kint őrt- 
álló barátjának is. Majd előkerilelle utazó
bőröndjeimet, leszedte róluk névkártyáimat, 
odaállította az egyik szoba közepére, kinyi
totta sorra a fiókjaimat, szekrényeimet s 
elkezdte a válogatást a holmik közölt, hogy 
mit érdemes elvinni.

Fehérneműimet becsomagolta
az egyik bőröndbe, majd íróasztalom fiók
jaiból ékszereimet és aprópénz-készletemet 
utána rakta. Amikor a második bőrönddel 
is elkészült,

sorra próbálta cipőimet,
de ezek nem voltak jók neki és sorba rakva 
otthagyta őket. Ugyanilyen sors várt a ru
háimra is, de ezek sem voltak neki megfe
lelőek. Közben az egyik ismerősöm keresett 
telefonon, ez megzavarhatta, mert bőrönd
jeim egy részét üresen, sőt egyet teljesen 
telecsómagolva otthagyott és csak egy

zsúfolásig megtöltött bőrönddel távozott 
ugyanazon az utón, amelyen jött. A kár igy 
is megközelíti a három-négyezer pengőt. Az 
adatokból következtetve mintegy két méter 
magas, karcsú sovány ember lehetett a 
betörő, mert ruháim és cipőim nem voltak 
megfelelőek számára. Éjjelre egy rendőr 
maradt olt vigyázni ránk.

A ház egyik háztartási alkalmazottjától 
kaptunk leírást az őrlállóról is. Szerinte 
kicsi, sovány, aktatáskás ember vigyázott 
az ajtónál, mig magas társa bent dolgozott 
a lakásban. A rendőrség megindította a 
nyomzást és a talált ujjelnyomatok alapján 
valószínűnek tartják, hogy még a mai na
pon megtalálják a tetteseket.

Rendőri felügyelet alá 
helyezik a Klauzál-téri 
nyilasverekedőket
A rendőrség a legszigorúbban rendet teremt

Junius 20-án öt szélsösé
ges izgató felett első ízben 

ítélkezik az ötös tanács

A főkapitányság politikai osztályán va
sárnap fejezték be a vizsgálatot a nyilasok 
és más pártállásuak Klauzál-téri tömegvere
kedése ügyében. A verekedésnél, amelyet 
végül két szakasz rendőr erélyes fellépése 
'fojtott el, súlyosan megsérült Radnóti Jó
zsef magántisztviselő, aki egyik párthoz 
sem tartozik és csak véletlenül haladt a 
Klauzál-téren keresztül. A súlyosan sérült 
fiatalembert még mindig a Rókusbán ápol
ják és az orvosi jelentés szerint, még jó 
ideig ápolásra szorul.

A rendőrség napokon keresztül nyomo
zott mire összeállította pontosan a vereke
désben résztvett, többnyire fiatal iparosle
gények listáját.

Tizenegy nemzetiszocialista érzelmű fia
talember, akiknek nagy része zöld In
get és „a hungarista mozgalom**  jelvé

nyét viseli, került a rendőrségre, 
azonkívül egy fiatal kereskedősegéd, aki 
szociáldemokrata párt tagja.

Vasárnap délben a politikai osztály je
lenlegi vezetője dr. Bártfai Ernő rendőrta-

J—

a

nécsos referált a nyomozás eredményéről 
dr. Éliássy Sándor főkapitánynak és ennek 
eredményeként Ország György, Polgár Pál, 
Galgóczi Károly, Lázár Sándor, Haász Imre, 
Mózes Sándor, Matula István, Pátyi János, 
Rohonyi Gyula, Sziveri József és Tóth Ist
ván nyilaskeresztes párttagokat és Lam- 
pel Jenő ifjúmunkást a főkapitányságról 
rabszállitó autón a Mosonyi-utcai tolonc- 
házba vitték, ahol

valamennyiüket rendőri felügyelet alá 
helyezik.

A Hunyadi-téri verekedésből kifolyólag a 
főkapitányságon őrizetbe vették Nagy Já
nos iparoslegényt, aki az egyik verekedőt 
megszórta. Az ő további sorsa felett hét
főn döntenek. A rendőrség különben elha
tározta, hogy

a legszigorúbban rendet teremi, nem tűri 
a jövőben a legkisebb utcai verekedé

seket sem
és azok résztvevőit, bármelyik párthoz is 
tartozzanak, rendőri felügyelet alá heylezik.

Betörők garázdálkodása 
Pécsi Pilch Dezső 
festőművész lakásán

A büntetötörvényszéken és az ügyészségen 
megtörténtek az előkészületek az u] rend
törvény alapján életre hivott ötös tanács mű
ködésének megkezdésére.

A Hétfői Napló információja szerint
a királyi ügyészség öt szélsőséges Izgató! 

állít az uj bírói fórum elé,
amely a törvényben megszabott szigorú 
börtön és fegyházbüntetésekkel sújthatja 
ezeknek az ügyeknek vádlottait. Az ügyészi 
vádiratok már elkészültek és igy az ötös ta
nácsnak már lesz tárgyalási anyaga.

A büntetőtörvényszék ötös tanácsa jú
nius 20-án ül össze először dr. Szemák 
Jenő törvényszéki másodelnök vezeté

sével.
A tanács tagjai dr. Horváth Géza, dr. Mé

hes Ignác táblabirák, dr. Szüts Jenő tör
vényszéki tanácselnök és dr. Messik Lajos 
törvényszéki egyesbiró lesznek. Az ötös ta
nács Gadó István törvényszéki elnök másod
emeleti tárgyalótermében fog tárgyalni. Itt 
folytak le annakidején a statáriális bünperck 
tárgyalásai.

Az ötös tanács Ítélete ellen csak a Kúriá
hoz van helye perorvoslatnak. Soronkivül 
terjesztik fel ide az ügyeket, ugy hogy

■ lehető legrövidebb Idő alatt jogerősen 
befejezőrllk a bírósági eljárás

ezekben az ügyekben

A királyi ügyészség vezetője vitéz Tamássy 
László ügyészségi alelnököt és vitéz Széchy 
István kir. ügyészt bízta ineg a vádhatóság 
képviseletével az ötös tanács tárgyalásain.

MAVAG

Hahn Arthur és Társai
VI., Andrtssy,út 10, Tél,’: 113^19..;,':

erős - elegáns -gaxdaságos,
adó P 60— . ára P 4900—

A vakmerő betörő kiitta az összes likőrt és pálinkát azután 
bőröndbe csomagolta és elvitte az ellopott értékeket

Autókarambol
a Honvéd uccában

Szombaton este kü
lönös betörést követlek 
el a Horthy Miklós ut 
80. szám alatt, Pécsi 
Pilch Dezső ismert 
festőművész, a képző
művészeti főiskola ta
nárának lakásán.

Este tiz órakor tért 
lakására a festőművész. A lakásajtó 

elölt kisebb csődületet talált. Az ajtón szor
galmasan dolgozlak a rendőrség daktilosz- 
kópusai. A lakásban nyolc rendőr és két de
tektív szorgoskodott a daktiloszkópiísokon 
kívül. A szobákban minden fel volt for
gatva és végül az ételiében kétségbeesett fe
leségétől tudta meg Pécsi Pilch, hogy 

betörők járlak a lakásban.
Egy órai hcljwzini kutatás ulán a rendőrség 
rekonstruálta a betörés lefolyását.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
kinnjárt Pécsi-Pilch Dezső festőművésznél,

aki a következőképpen mondotta el a be
törés történetét:

— Szombaton Szentendrén jártain diák
jaimmal tanulmányhton. Amikor hazajöt
tem, tudtam meg a történteket és a rend
őrség véleményével egybehangzóan, a követ
kezőképpé képzelem el az esetet. Még kapu
zárás előtt két ember leste a csendes, alkal
mas pillanatot, hogy lakásomba behatoljon. 
Az ajtónk zárját próbálták felfesziteni, a 
Werthcim-zár azonban néni engedett. Ekkor 
a mintegy

két méter magasan lévő felső ablakon 
át hatollak Ih* a lakásba.

Vasárnap reggel a f/onoéd ulea és az. Alkot- 
mány-utca kereszteződésénél két autó össze
ütközőit. Az összeütközésnek négy könnyebb 
sérültje van.

A Honvéd ub a irányából haladt a BZ. Oől 
rendszámú autó, amelyet Pnvlik Ferenc 
éves szerelő vezetett és rajta kívül Wei 
János 24 éves utazó ült a kocsiban. Az Alk< 
mánv utcából ugyanekkor be akart fordulni 
HonmM-utcába a AD. 013. rendszámú autó, 
amelyet Tültös Imre 24 éves szerelő vezetett 
és a hátsó ülésben fíyurica János 14 éves ta
nuló foglalt helyet, A két utca kereszteződé
sénél

az aulók egymásba rohnnlak és mind ■ 
két kocsi felborult.

A nagy csörömpölésre, segélykiáltásokra

Legfontosabb az egészség! Egészséges marad, ha övez, va?y a Dunára jár

BERGSMAN-csónakban
KING- vagy ARCHIMEDES-motorral m. h,„Ml part, é, vn.tZabeiia-tér o 

 Telefonszám 163-353 és 145-026

ben figyelmesek litlck és a mentők két autó
val vonultak ki közeli székhazukból a szeren
csétlenség .színhelyére. Megvizsgálták a négy 
sérültet és megállapították, hogy szerencsére 
kisebb sérüléseken kivid nagyobb buja sci ki
nek sincs A helyszínen kötözték be nz. autó- 
karnmból négy könnyebb sérültjét, azután va- 
lamennviüket a lakásukra engedték. Az össze
ütközés ügyében a rendőrség megindította a 
vizsgálatot.



HÉTFŐI NAPLÓ
Budapest, 1938 Jnnhw 18.

A jubiláló Szende Ferenc türelemmel várja, 
amíg ismét észreveszik az illetékesekKÜLFÖLDI BRIDGEZÖK vannak most 

Budapesten, akik természetesen Itt is hó
dolnak örök .szenvedélyüknek, a bridgenek. 
A Deliért hullámfürdőjében naponta meg
alakul a magyar bajnokokkal együtt a parti. 
Itt adódott nz az érdekes kiosztás, amely
hon a felvevő játékos, gróf Zichy Ede, az 
Oslóba induló magyar válogatóit egyik leg
jobbja volt. Érdekesebb lenne, ha az ellen
lapokat nem mutatnánk be, de tanuló 
szempontjából igy könnyebben élvezhető 
lejátszás. (Próbáljuk esetleg.................
költ ‘ ..........

ÚH
H 

lejátszani c»u-
lapokkal!!

D 10 3

K B 5 3 2
A 6 4 3 2

7 o

Észak
2 kóró
3 pikk
5 treff

A 8 7 fi 5
8

A gróf ur egy ki-Az ellenfél nem licitált.
r.sit erősen reáment a szlemmre, <le szolgál
jon mentségül, hogy ez. csak pénzbe ment 
s nem meccsponfbn és cinciiéit bízott a saját 
jó technikájában is. Igaz, hogy amikor meg
látta az. asztalt, egy kicsit elszoinorodott . .
J)a nz ellenfél máris megkezdte a támadást 
a tretr dáma kijátszásával. Nem hiába fogja 
azonban a gróf ur nz európai bajnokságon 
» magyar színeket képviselni, mert máris 
felvillant a szeme; van egy snnszl (lyorájá- 
lék következik, beüt a kézben a királlyal, 
ujlbb treff, ül az ásszal és tréfflopással 
hazajön. Lehívja a kftró ászt, utána a pikk 
ászt és kis pikkel hiv, Nyugat a kilencest 
adja, ő üti nz asztalon a tízessel és Kelet 
rlszomorodotlan a királlyal. Már kész is a 
párti! Kelet kénytelen, vagy a kézi kör vil
lába, vagy az asztali..............
és ezzel a hat pikk bukhalatlan.

kór’ó villába bclehlvnil 
már

♦

1038. évi csapat- 
reális befutói ho
lt bajnok az. Or

* BEFEJEZŐDÖTT az 
bajnokság. Az eredmény 
zott, megérdemelten lett 
tzágos Magyar Bridge Club csapata. Kitűnő 
játékkal védték meg a bajnokságukat a 
jól bevált négyes, I erenczi György. Klór 
László, dr. Widder Lajos és gróf Zichy 
Ede. Örömmel állapítjuk meg, Imgy ez. a 
csapat a legjobb tormában játszotta végig 
az utolsó két mérkőzést és Igy az Európai 
bajnokságon már egy összeszokott, óriási 
rutinnal és nagy küzdűkéjsességgcl biró 
csapat fogjH képviselni a magyar .színeket. 
'Pór Andrást delegálta még a bajnokcsapat
hoz a szövetségi kapitány, nki nyugodtsá
gával és kitűnő technikájával csak erőssé
gére szolgál a válogatott csapatnak. Szíve
sen láttuk volna még a válogatott csapat
ban a második helyen végzett Unió egyik 
nagy erősségét, Klucsik Dez .öt, aki az 
egész bajnokság alatt nagy formában, igazi 
klnsszlsjátékosmik bizonyult. A bajnokcsa
pat minden egyes tagja a legjobb bridget
j.its/ofln, mégis ki kell emelnünk dr. Híd- 
dér játékát, nki az idén érte el csúcsformá
ját. aki ma világviszonylatban is az. első 
három között van. Hasonló játékot csak rtZ 
osztrák Schneidernél, a holland Gaudstnilt- 
jidl és a ml jó Alpárijuknál láttunk.

♦
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK vasárnap F»- 

renray György, a kiváló rnugnramUvés*,  M 
válogatott brldgrcaapat tagjn és Irinyi 
Klári zongnramthísrufl. Az esküvői ünnepsé
gen a llrldgt MHhHség minden fnnkelóná- 
rliUH 6a as élgárda minden Ingja megjeleld. As 
írju pár nÍKKuljít üssrrktitl a magyar bridge 
sálugatott uoruginl, Európa bajnokság! uta
lásával.

*
KLÓR LÁSZLÓ, n magyar válogatott brid- 

brrő. •>: egyik modern /i<i: hatodik emeletén 
ínhk ahová biten iát fel. Naponta háromszor 
tér így haza é» u liftet verető ház mesteried- 
fiyon kívül egy nyájas szomszéd ii utaspart- 
jir/e a felvonóban. Az ismeretlen ur láthatóan 
törtetett a megismerkedésért, nini történetesen 
tehogqscm sikerült neki ’ rígűl ar egyik hnp 
Ifdraílamd elmaradt Klór kíváncsian megkér- 
’derte a házmcslerlcányt, hogy hol mii a nyá
lat ur*

— Megmondtam, hogy ki nz ur — felelte o 
leány —, mire o: lemondóan nzl mondta, 
hogy ,.e n n e k" úgy sem lehet bemutatkozni, 
plg nagy ur...

— Mit mondott neki'f — kérdezte megrökó- 
ysyödve Klór.

— Hdt ott: ..hogy a nagyságos ur a 
•hazáért k d r t y d 11 l" .. . — vágta ki
íihrtén a (ring.

és még egy tucat színházi hír
Az operát látogató közönség régi ked

vence, a tökéletes muzsikalitásu, zengő
hangú és pompás szinjátstó képességű ba
ritonista: Szende Ferenc, ma ünnepli 
operaházi tagságának negyedszázados év
fordulóját.

A nevezetes évforduló alkalmából 'fölke
restük a kitűnő művészt, aki dióhéjban az 
alábbiakban foglalta össze mondanivalóját: 

Operaházi működésem előtt a pozsonyi 
színház tagja voltam, ahová Szalmáéról, 
Illetve Nagyváradról kerültem, mely váro
sokban, mint színházi karmester működtem. 
.4 budapesti Opera Pozsonyból szerződtetett 
tagjai sorába ezelőtt 25 évvel, amikor Ta
kács Mihály helyett beugrottam a „Tra- 
viata" dalműnek idősebbik Germond szere
pébe, minden próba nélkül. Ezért a teljesít
mény emért gróf Bán ffy Miklós akkori igaz
gató külön 200 korona jutalomban részesí
tett.

— Repertoárom 8(1 szerepből áll. Már 
működésem első évében Ochsot énekeltem, 
amely szerepet 11 nap alatt tanultam meg. 
Aki ismeri ennek a szerepnek zenei nehéz
ségeit, csak az tudja igazán értékelni, mit 
jelent ez! A Wagneri szelepeket — értve ez
alatt a Wotanokat, a Hant Sachsot 1920-ban 
kezdtem énekelni, mig a modernebb operák
ba 1925-ben kapcsolódtam be. Emlékezetes 
sikerem volt Szántó Tivadar „Taifun" dal
művében és a Boris Coduhovban, mely már 
75-lk szerepem volt.

— Emlékezetes beugrásom volt Schmldt 
Ferenc „Quasimodo" operájának főszere
pébe, melyet a főpróbán még Venczcll Réla 
énekelt, de annak hirtelen történt megbete
gedése miatt ai első előadást már én csi
náltam, egyetlen részletpróba alapján; Ker
nre István ugyanis azt mondotta volt, hogy 
velem tgy is menni fog. Kedvenc szerepem 
tulajdonképpen nincs, mert minden szere
pemet egyformán fioffyon szeretem. 'Átélem 
a szerepeket és úgy játszom, illetve éneke
lek! JerilZa Márta, Itteni vendégszereplései 
alkalmával kikötötte magának, hogy a 
„Toscá‘'-ban a Scarpia szerepét mindenkor 
én énekeljem! Büszke vagyok arra, hogy 
Kernét István alatt dolgozhattam, mert a 
vele való munka mindig csak miivészi töké
letesedést jelentett számomra.

— Az utóbbi években, de különösen 1931 
óta mindig kevesebb és kevesebb alkalmam 
nyílik a szereplésre — 'folytatta a jubUáris 
művész. — Ennek okát lilába keresem, nem 
tudok rájönni, csak azt az egyet tudom — 
és erre beszke vagyok —, hogy közönségem , 
még hm Is úgy szeret és becsül, mint amikor 
még szóhoz juthattam!

— Művészi erőm és tudásom teljében ér- , 
:em magam most Is és keresztényt türelem- , 
mel várom, ómig Ismét éstrevestnek az ille
tékesek. hogy bebizonyíthassam közönsé- , 
gémnek, mennyire érdemellenii! mellőznek! ,

— Azt hiszem — fejezte be S z e n d e l e- , 
renc —, hogy ezzel mindent elmondottam, | 
ami a nyilvánosságra tartozik!

Kiepura Budapesten
Az őt esztendővel ezelőtt nálunk tünemé

nyes tenorjönni „befutott'' kitűnő megjele
nésű és közvetlen modorú fiatal lengyel éne
kes Ismét ellátogatott hozzánk. Érkezését, 
hónapokat megelőzően hamisítatlan ameri
kai izü reklámhadjárat vezette be. Igy a 
szenzációkra éhes nagyközönség epedve 
várta a „nagy Jani", akit ar érte rajongók 
tömege például Récsben csak uqy hagyott 
élni, ha az utcasarkokon Itt énekelt' A tömeg 
„slágert" követelt és a ma már teljesen film
sztárrá vedlett énekes — amint <5 maga 
mondotta —, csak azért engedett a kény
szernek. nehogy a rendőrség gumibotokkal 
kergesse szét rajongóinak tömegét!

Nálunk Pesten — hála Istennek! — még 
vannak áhilulos művészt produkciónak 
őszinte rnjongőt. akik nem a sztárok rek
lámfőnökeinek trükkjei alapján előlegeznek 
bizalmat a művésznek, hanem kizárólag an
nak lelicslfményc után alkotják meg Ön
álló, igazi ítéletükéit Valljuk be Őszintén, 
hogy Kiepura a „Sztár", mint „ének
művész'' nem aratott osztatlan sikert, mert 
kimondottan elsőrangú (nektcchnikája da-

Mellei' mama és Othello
Ol Irnbau Melinda, a: Operaház ki

váló ballcrlnája körül ugyancsak zajlanak 
az események. Pár héttel ezelőtt nekivágott 
űz érettséginek, közben egy kicsit Lon
donba szökkent, ahol óriási sikert aratott a 
fhagyar követség estélyén, most pedig egy 
kis kellemetlen baj érte, mandulagyulladást

JÓI. JEfiVEZZE nBfi! 
junius ifi-ín, SZOMBATON este fi órakor 

SZILÁGYI—HARMATI!— MÁRKUS szenzációs nvírl énekes, táncos re ifijének 
BEMUTATÓ CÍMADÁSA fi
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r

MEZEI MARIA 
SZOMBATHELYI BLANKA 

Rajna alice 
RKOKOLAY OLLY

LATABÁR KÁLMÁN
BÁSTHY IAJOS 

GÁRDONYI LAJOS 
KELETI LÁSZLÓ

■ercnezv Marika. Sárossy Andor, Várnai László felléptével, • Tihanyi Vilmos rendezésében.

. MÁRKUS PABKSZllVHÁZ-ban
Uj telefonsam: 330—743.

cár a, annyira a kültő hatásokra beállított 
modorosság a mozgatója produkciójának, 
hogy azzal képtelen elhitetni azt, hogy 
őszintén átérti és átéli szerepének költői 
értékelt! A Kárnyéi Róla, Tito Schipa, Lauri 
Volpi és Glgll csodálatos produkcióira na
gyon jól emlékező hozzáértő budapesti, jog
gal kénycsigényű közönség nem „veszi be" 
minden feltétel nélkül a reklám diadala csi
nálta sztárok önkényeskeilő modorosságai!

Ha a nagy Kiepura csak egy kissé is meg
figyelte a partnereinek, a mi Svéd Sándo
runknak és Székely Mihályijuknak éneklé
sét és játékát, abból a jövőre nézve nagyon 
sok hasznos tanulságot vonhatott le magá
nak; mert más a kttlisszaliasogató komé- 
diázás és más a salaktalanul tiszta, igaz mű
vészi produkció!

A Nemzeti körül

siim
mé g-

Vasárnap este a Nemzeti Színház egyik 
páholyát egyetlen vendégnek tartották fenn, 
egy finom kedves öreg hölgynek, Jávor 
Pál édesanyjának. Lassan húsz esztendeje 
már, hogy Jávor Pál elszakadt hazulról, 
az édesanyja azóta nem járt Rudapesten és 
m^(l egyetlenegyszer sem látta színpadon 
,,a!JU filmen fiát, akiből eredetileg nem szí
nészt, hanem „vasútit" akart nevelni. Lehet, 
hogy Jávor Pálból jó forgalmista lett volna, 
de az biztos, hogy jó színész lett. A mamája 
büszkén ülhetett be a Nemzeti Színház pá
holyába: ezen az estén még jobban játszott 
a fia, mint máskor ..,

A Nemzeti Színházban eddig pénteken tar
tották a premiereket. Németh Antal re- 
zsimje alatt — valljuk meg őszintén —, 
nem volt hiány közönségsikerben, a Nemzeti 
ifjú igazgatójának semmi oka arra, hogy 
babonás legyen. Alighanem egyéb okok 
késztették arra, hogy váltöztáfson az eddigi 
renden: a jövő szezonban szombaton tartják 
a premiereket.

A Nemzeti Színház tájékán nagy érdek
lődéssel beszélgetnek C z a k ó volt igaz
gatósági titkár és Patkós volt dramaturg
titkár várható további karrierjéről. A ben- 
fentesek úgy tudják, hogy mind a keltén 
rövidesen elhelyezkednek, még pedig 
vállalkozással kapcsolatos művészeti 
bt tatáshoz jutnak.

As átfűtött Turay
A Belvárosi Színház próbatábldjára H e r- 

m á n llichárd Igazgató Utasítására ezt a 
szöveget írták ki: „Félnyolctól—nyolcig át- 
fűtés — Turay." 'A rejtélyes szöveg magya
rázata az, hogy T u r a y Ida, aki est énki ni 
nagy sikerrel játszik a színházban, délutánon- 
kint a „Péntek Rézi" fUmfelvételein vesz 
részt. A film szövege szerint csuromvizesnek 
kell lennie. Valósággal összegémberedve ér
kezik meg a színházhoz s mielőtt kimegy 
a színpadra, az áldott jó meleg júniusi es
téken, forró teával, kávéval kell „átfűteni" 
■— miként a próbatábla is hirdeti.

Murát! Lili biztosan nem fog éhen- 
halnl!... A kiváló fiatat művésznő a könyv
napon az egyik belvárosi sátorban dolgo
zott az irodalom érdekében, magyar írók 
könyveit népszerűsítette. Olyan sikere volt, 
hogy a kiadó bombaüzletet csinált. Mikor 
Muráli Lili befejezte önkéntesen vállalt mun
káját, a kiadóvállalat vezetője hálásan meg
köszönte a „vendégszereplést" és nyomban 
a legkomolyabb formában felajánlotta, hogy 
ha mellékfoglalkozásként könyvkereskedés
sel akarna foglalkozni, hajlandó azonnal 
szerződtetni magas gázsival. A színpad és a 
film után tehát most még egy pálya nyílt 
meg Muráli Lili előtt, de megnyugtatjuk 
művészetének rajongóit, hogy ném kell 
Semmi bajtól tartani: nem lesz könyvkeres
kedő.

igazi tzinházl ínyenc-az

kerül rövidesen a kőnyv- 
Egyik legjobb filmszakcmberfínk,

kapott és ágyban fekvő beteg, de már javul 
az állapota.

M el l c r Rózsi, az „írja hadnagy" szer
zője, aki iró is, orvos is, ezúttal uj szerep
ben mutatkozik be: mama lett, kisfia szü
letett. Ennek a kisfiúnak aztán igazán sok 
köze van az irodalomhoz és a tudományhoz: 
a mama írónő, a papája Balassa László 
ideggyógyász, az újságírók orvosa, a nagy
papa pedig Balassa József professzor, a nagy
nevű magyar nyelvtudós.

Párisi irodalmi-színházi csemege érkezett 
Budapestre. Jean S a t m e n t, az „Árny
halász" szerzője álirta prózára Shakespeare 
„Olhello''-ját. Nem kell félni, nem csinált 
belőle úgynevezett f rak kos öt hellót, csak 
modernebbhangu prózával cserélte ki a Sha
kespeare! versezetet. Párisban hatalmas si
kere van a darabnak. A szövegkönyv fran
cia eredetiben megérkezett Budapestre. 
Vajda Pál, a kitűnő fiatal iró, a Belvá
rosi Színház rendezője már tanulmányozza 
és Budapest közönsége pár hónap múlva — 
Páris után a kontinensen elsőnek —, meg- 
ismerkedhetik 
falattal.

Érdekes írás 
piacra. au .
S m ol k a János irta a könyvet. Címe: 
„Mesegép a valóságban". A hangosfilm 
kulisszatitkairól szól az irás.

Katona-írók
A Magyar Zeneszerzők, Szövegírók és Zene

műkiadók Szövetkezete közgyűlést tartott. 
Á k o m Lajos orgonamüvészt igazgatósági taggá 
választották, két katona Szövegíró: R ut t k a y 
Aladár alezredes és Herényi Ferenc ezredes a 
felügyelöbizottságba került. A felosztó bizott
ságba választották Németh Bélát és vitéz 
K ók a y Istvánt, a nyugdijbizottságba pedig 
Vály Nagy Géza alezredest és M i k u s- 
G s á k Istvánt.

Három vizsgaelőndás volt. 1. Pallay Anna 
balettrevfljéf a Művész Színház zsúfolt nézőtere 
előtt mutálták be. Nagyven színes tánc pergett 
le a közönség tapsviharai között. Mindegyik 
a tánc leghiuatottabb művészének, Pallay 
Annának egyéni virtuozitását, magas stiluskész- 
ségét és artisztikus ízlését dicsérte. Az előadók 
közül kiemelkedett Erőss Éva, Darvas 
Marika, Róna Kató, Nagy Ancl, Nemes 
Éva, A b a y Zsizsi, Pártos Dolly és S a 11 y 
Fitty. A közönség a szereplőket és Pallay An- 
nát lelkesen ünnepelte és többször a függöny 
elé hívta. 2. A G aá I Béla vezetése alatt álló 
filmművészeti iskola növendékei a Zeneművé
szeti Főiskola kamaratermében vizsgázlak. 3. 
A d o r j á n n é M. Frida balettintézetének nö
vendékei balett-akrobatika és stepptáncok be
mutatásával vizsgáztak vasárnap délelőtt a 
Művész Színházban.

Előkelő szinészgárda kezdi meg nyári sze
replését szombat este a Márkás Parkszínházban. 
4 nyárt énekes, táncos revü elme: „A szomjas 
krokodil", szerzői pedig Szilágyi, Harmatit és 
Márkus.

FOZgGAY KERT
PrAter-utca 2C.

DÉNES JÓSKA muzsikál.
összejövetelekre külön helyisegek

darvas József :
A TÖRÖKVERÖ

_ Arany János románcának sejtelmes hangula
tát kerekíti ki hatalmas történeti körképpé a 
tintát magyar irónemzedék egyik legtöbbet ígérő 
tehetsége: Darvas József. Több fiatal irótársával 
együtt azok közé tartozik, akik élnek-halnak 
népükért. Pályáját egy Orosházáról irt mono
gráfiával kezdte, feltárta benne o nagy alföldi 
település keletkezésének történetét. Ezután tért 
át csak a regényírásra és most kiadott regényé
ben sem feledkezik meg érdeklődésének fő tár
gyáról, a népről, mely névtelen tömegeivel a 
nemzet alaprétege és a történelem fordulópont
jain olyan csodálatos egyéniségekkel ajándé
kozta meg a világot, mint regényének hőse, a 
lőrökverő Hunyadi János.

A Dante kiadásában megjelent regény külső 
kiállítása is elüt a szokványos történeti élet- 
rnjzollftstól. A fciezetkczdö ssöveglllusttrációk, 
egykorú krónikások metszetei, egészen benső
séges harmóniában vannak a szöveggel. Balta 
Aulai komoly, plasztikus bovetalÓJe a Hunya
diak koráról, nz Újszerű térkép, a korszak fő
szereplőinek érdekes adatokban bővelkedő rö
vid életrajzai csak fokozzák a megismerés örö
mét, anélkül, hogy a művészi élményt csökken
tenék B s

megjeleni ú) és színes őssteéllltMA
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Tihanyi Lajos festőművész 
tragikus halála Párisban

Vaiirnap délután PáríiMt táviratot ka- 
pett dr. Tihanyi Emi üftvvéd Bötüny 
flydrgytdl. a francia fővárosban élő magvar 
Írtől. A távirat arról értesitette az ügyvédet 
hogy testvérbáttya,

Tihanyi Lajos, Ismert magyar festőmű
vész váratlanul meghalt.

!A' halál okát a távirat nem közölte és Ti
hanyi Ernő most megdöbbenve kért újabb 
(távirati értesítést: ml volt a halál oka:

Beszéltünk dr, Tihanyt Ernővel, aki eze
ket mondotta:

— Érthetetlen számamra fivérem halál
híre. Pár nap előtt

levelet kaptunk tőle, amelyben arról Ir, 
hogy teljesen egészséges és szorgalma
san dolgozik. Tele volt életkedvvel; 

munkaprogrammal
ez a levél. Azt is megírta benne, hogy leg
utóbb egyik orvosbarátja egész szervezetét

megvizsgálta és makkegészségesnek találta. 
Arra kell gondolnunk, hogy

■sivizéihUdéa érte, vagy talán valami 
szerencsétlenség, autóbaleset áldozata 

lett
szegény megboldogult bátyám, aki ugyanis 
siket volt s igy könnyen lehetséges, hogy a 
forgalmas pária uccán autó elüthette.

Magyar művészkörökben mély megillető
est kelt Tihanyi Lajos váratlan halála. Az 
Ötvenhároméves festőművész egyike volt a 
legtehetségesebb modern portré- és tájkép- 
festőknek. Már a békeidőkben a 'MIÉNK 
müvéscsoport tárlatán feltűnést keltett ké
peivel, később a Kernstock Károly vezetése 
alatt Álló művészcsoport kiállításain vett 
részt és Berlinben, Párisban, Londonban is 
ismerték képeit. Már esztendők óta élt a 
francia fővárosban a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Tihanyi Lajos, «.•

A rendőrség nagy apparátussal 
kereste a véráztatta lakásáról 
holtan elhurcolt Süti Józsefet 
mialatt az „aídozat" öngyilkossági 
kísérlete után a Rókusbán feküdt

Vasárnap délelőtt a főkapitányság bűn
ügyi osztályán nagy riadalmat keltett egy 
bejelentés, amelyet az újpesti kapitányság 
lett. A kora délelőtti órákban az újpesti ka
pitányság bűnügyi referense hivta fel tele
fonon a bűnügyi osztály vezetőjét és a kö
vetkezőket jelentette:

»— Ma reggel megjelent a kapitányságon a 
rákospalotai Zápolya-utcai rendőrőrszem, 
aki különös felfedezésről tett jelentést. A Zá- 
polva-utca 31. számú ház tulajdonosának 
feltűnt, hogy egyik lakója, Süti József me
chanikus 24 órája nem mutatkozik, a lakás 
ajtaja be van zárva és amikor az udvar fe
löl az ablakon benéztek a lakásba,

nagy vértócsát láttak az ágyon és az ágy 
mellett.

(Rendőrt hívtak', felfeszitették a lakás ajtaját 
Ós a rendőr megállapította, hogy a szobában

az ágy, a szőnyeg tele van vérrel, azon
ban a lakás tulajdonosa, a harmincéves 

mechanikus sehol sincsen.
'Az ajtó és az ablak zárva voltak, az ajtó 
kulcsa azonban eltűnt. A szobában a szék-

rények nyitva állottak', több Jelből arra le
het következtetni, hogy

esetleg bűntény történt
és a tettes vagy tettesek az esti Órákban, 
amikor a házban senki nem tartózkodott 
odahaza.,

elhurcolták magukkal a meggyilkolt Süti 
József holttestét.

Az újpesti kapitányság meglepő jelentése 
után percek múlva talpon volt a bűnügyi 
osztálv egész detektivtestülete és nyomban 
több delcktiv és daktilöszkopus indult cl a 
főkapitányság helyszíni autóján Rákospalo
tára. Amikor a rendőri riadóautó a Zápolya- 
utcába ért, a 31. számú földszintes, kertes 
ház előtt már

óriási tömeg ált.
A környéken pillanatok alatt hire futott, 
hogy titokzatos esemény történt a 31. számú 
házban s mint ilyenkor szokás, azonnal mű
ködésbe lépett a fantázia és egymásután ér
keztek a bejelentések a rákospalotai rendőr
őrszobákra és nz újpesti kapitányságra, 
amelyek közül nem egy bejelentő már a tet
tes személyét is tudni vélte.

Dr. Juhász József rcndörfogalmazó volt a

utazási- és FCiRDÖIRODANK:
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1 forgalmi képviselete. 
Minden ’e|v1']á9«“s 

és szobafoglalói díjtalan.

Pongyola, Jő, mosható mfaelyambőL . x 20 
szép színekben, kis méretekben - P 
Nói-ruha, műselyompikóbői, angolos 
fazónok, azép disBtel éa bőrövvel, fehér, 
rózsaszín, világoskék és Sárga színben, jq qq ' 
I. II. III. nagyságban----------------- J
Nói-ruha, műselyem matt mAiocain- 
bői, kézi hímzés- és azsurdíssael, sok 
szép divatazinben, I. II- III nagy- of .ÖO 
Ságban -■----------------------------1 A
. Radjah" nöi-kalap, Gloria-forma, fe- ;
hé.r és több színben, Ízléses dísszel, rygg < 
04-57 fejbőség.........................- - - P X

f Asszonykalapok, „Radjah“-anyagból,
! több formában, finoman díszítve, fe

kete. sötétkék és barna színben.
. 55-60 fej bőség--------------------------   P
\ Angolos filckalapok szalagdimel, fe- - 80

ketc, s.-kék és barna színben--------P •»
Női, fehér „Formosa", 
kalapok, különféle formánban, elegáns 
diszitésscl, 55-58 fejbőség----------- P
Női hálóing, műselyein-lavable vagy 
műselyem-trieot, hímzéssel, csinos fa- e go 
xőnok ————————............   ”
Crepa-Marocain, különlegesen azép 
nehéz műaelyomminőség, hatalmas > gg 
színválasztékban------------- ---- 1 m-l* 1
Fahánci- és Marocain-imprimék, 
1038 évi uj minták, jó műselyemből qq 

1 m.P 4
Crepe-Georgotte imprimé, kitűnő 
műselyem-minóség, a legkellemesebb ^.90 
nyári ruhaanyag---------------- 1 m. F

CORVIN
AJO MINŐSEGEK ÁRUHAZA
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▼érés párnát és szőnyeget. Később attól 
tartva, hogy a vérzés kiujul, vagy vérmén 
gezést kap, egy taxin bement a Rókus-kór*  
házba és ott felvitelre jelentkezett.

A detektívek, akik lépésről-lépésre lenyo
moztak minden nyomot, a taxiautó nyomóm 
elindulva jutottak el a Rókus-kórházba arf 
öngyilkosok osztályára. Süti József állapot® 
különben könnyű és maga is meg volt le
pődve, amikor megtudta, hogy öngyilkossá
gával milyen nagy munkát okozott a rend
őrségnek és hogy ............... '
hitték róla, hogy 
zata lett.

rendőrt bizottság Vezetője. Tüzetesen átku
tatták a szobát, magvfngálták ai ágyat ás 
megállapították, hogy a vánkost, az ágyhu
zatot és at ágy előtt Mvő kókutaszönyeget

alvadt embert vér borttja.
Azt Is felfedezték, hogy a szőnyeget és a 
párnát valaki stappanot vittel mosni kezdte, 
hogy,

altflntetM a vérnyoniokat.
A rendőr! bizottság kihallgatta a házbelie

ket, a szomszédokat és igyekeztek megálla
pítani Süti József életkörülményeit és azt, 
hogy kikkel érintkezett, mikor látták utol
jára. Abban mindegyik vélemény megegye
zett, hogy legutoljára szombaton reggel fél- 
nvolc óra tájban látták eltávozni hazulról. 
Azóta senki sem látta. Akadtak környék
beliek, akik azt állították, hogy szombaton 
későn este, amikor a háztulajdonos és má
sik lakója távol voltak hazulról, egy autót 
láttak megállni a ház előtt és abban két férfi 
ült. Mások azt hangoztatták a rendőri bi
zottság előtt, hogy Süti takarékos ember 
volt, és miután a lakásban pénzt nem talál
tak, valószínűleg a pénzéért tették el láb 
alól ás holttestét valószínűleg kocsin elhur
colták és

bedobták a Dunába.
’A íaktiloszkopusok több’ ujjlenyomatot 

vettek fel a lakásban és a rendőri apparátus 
a legnagyobb körültekintéssel működésbe 
lépett. Délelőtt tix órakor kapcsolódott be a 
budapesti főkapitányság a rejtélyes ügy 
nyomozásába és másfél öra múlva már

meg Is oldódott a rejtély.
Megállapította a nyomozás, hogy1 Süti Jó

zsef szombaton este kilenc óra tájban érke
zett haza és valami kis jelentéktelen ügyből 
kifolyólag annyira elkeseredett, hqgy

öngyilkosságot követett el.
Egy borotvával felvágta a karján az ereit, 
azután többször mellbeszurta magát. Az ön
gyilkosság után nem vesztette el nz eszméle
tét, de amikor látta a vért, megijedt és mi
után bekötözte sérüléseit, elkezdte mosni a

Hamis apróhirdetések miatt 
becsapott áliástkeresők hatalmas serege 
rohant meg egy Baross uccai bútorüzletet
A bútorkereskedő feljelentést tett a rendőrségen 
a gonosz tréfacsinálók ellen

másfél órán keresztül azt 
titokzatos bűntény áldó-

A főkapitányság bűnügyi osztályán szinte 
példátlanul álló, különös ügyben indult nyo
mozás Ernst Béla Baross-utcai bútorkeres
kedő panaszára. Zsarolás és tisztességtelen 
verseny gyanúja címén tett feljelentést Ernst 
Béla, aki részletesen előadta, hogy milyen 
különös esemény zajlott le körülötte.

Ernst Béla elmondotta, hogy a Baross- 
utca 47. számú házban van bútorüzlete. Né
hány nappal ezelőtt kora reggel hatalmas 
tömeg verődött össze az üzlete előtt.

Biciklisták, fiatalemberek, meglett fér
fiak, mnnkáakűlsejil asszonyok, fiatal 
leányok serege fcketéllett az üzlet előtt, 

a tömeg elállta a járdát, de annyian voltak, 
hogy még az úttesten is csoportosultak éa a 
villamossínek mentén zsúfolódtak össze. A 
bútorkereskedő nem tudta mire vélni a dől 
got, de csakhamar kiderült, hogy 

lelketlen és gonosz tréfa erődítette a tö
meget a boltja elé.

Kiderült, hogy azon a reggelen néhány
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budapesti lapban apróhirdetések Jelenteid 
meg. A különféle rovatokban elszórtan kö
zölt apróhirdetések arról szóltak, hogy, 
Ernst Béla biciklis kifutót, raktári munkást 
és takarítónőt keres. A mai viszonyok között 
természetesen rengeteg pályázó akadt, Igy] 
történt, hogy

az apróhirdetések alapján 
tódultak a nők éa férfiak a

elé

Ernst persze közölte velük, 
nincs megüresedett állás, nincs szüksége al
kalmazottra és megmagyarázta nekik, hogy 
az apróhirdetéseket nem ő tette közzé, nyil
vánvalóan gonosz tréfát űzött valaki.

A tömeg zúgolódva szétoszlott. 
Béla pedig most feljelentést tett a 
ségen. Zsarolás és tisztességtelen 
gyanúja címén tette meg a feljelentést és a 
rendőrséget kérte meg: derítse ki, kinek áll
hatott érdekében, hogy neki kellemetlenséget 
okozzon még ilyen lelketlen tréfa árán is.

Mlskolczy Ágost lesz 
a pestvidéki ügyészség 

elnöke
Érdekes személyi változások készülnek

rályi ügyészségen. Márton Albert tanácséi-

Érdekes személyi változások készülnek a 
pestvldékl törvényszéken és a pcstvidéki ki-■ • • ... » . . — 1, — A i *4  I.wAh.aI .
nököt táblabiróvá nevezték ki. Az ő taná
csát

Somodv János királyi ügyész, veszi át, 
akit törvényszéki tanácselnökké nevez

nek ki.

Márton Albert a rendtörvény alapján léte- 
sitett ölöstanács elnökhelyetteseként fog mű
ködni ősztől kezdve. A pestvidéki törvény
széken jelenleg működő négy büntetőtanács 
helyébe öt tanácsot szerveznek.

A pcslvidékl ügyészség vezetésében Is 
változás készül.

Sároapatukv József ügyészségi elnök ez 
év végén nyugalombavonul, utóda Mis- 
kolczy Ágost királyi főügyészhelycttcs 

lesz.
Dr. Németh Ödön halálával megüresedett 

pcstvldékl törvényszéki elmeszakértői ál
lásra az igazságügymlniszter dr. Kluge 
Endre egyetemi magántanárt, az Uj Szent 
János-kórház Ideg- és elmeosztályának Igaz 

Igató-főorvosát nevezte ki.

aercfjévcl 
bútorüzlet

hogv nála:

Ernurí 
rendőr- 
versen’/

E

SvfAJCj
a.

ói pojíacutéd utazás örök élmény

Jydjcí/iM. a
számára 33% beuzinárengedmény

JyZy'c a hazája
Jy/tyc a gi/ijgiéloAAáiok. országa

Nemzeti Kiállítás Zürich 103ö

Felvilágosítás ós prospektusok:
Svájci Idegenforgalmi Köxpont 
Képviselőiénél
Budapest, V., Nádor-utca 18. Telefon 12-30-41
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Tizenhét holttestet 
vetett hl a Duna 

vasárnap
Vasárnap megdöbbentő tömegben érkeztek 

Jelentések n pestkörnyéki dunnmentci köz- 
aégckbő! a pestvidéki ügyészségre arról, 
hogy a Dunából holttesteket foglak ki. ösz- 
szcsen

tizenhat holttestről futott he jelentés 
vasárnap.

'Újpesten, Békásmegyeren. Budafokon, Cse
pelen és több más községnél vetett partra a 
víz holttesteket. A tizenhat ismeretlen em
ber közül

hét nő, két gyermek és a többi felnőtt 
férfi.

Két férfi és egy női holttesten 
súlyos külső sérüléseket Is találtak, 

ugy, hogy megindult az eljárás annak tisz
tázására, nem történtek-e bűncselekmények. 

Vasárnap délután nz Újpesti rakparton, a 
'Sziget-utca magasságában, a Duna kivetette 
iX'oi’ó/,- Antal napszámos holttestét. Novak 
körülbelül nyolc nappal ezelőtt öngyilkos
sági szándékból vetette magát a vízbe. Ez
rei

tizenhétre emelkedett
Vasárnap a Dunából kifogott holttestek 
száma.

Baiaionleiien Sw*  
klO-dlt 22 1’. Mneionban W P. Tanulóknak kedvez
mény. lótosltés: Teré»-körut 18, III. ern. 1. Tel.: 142-&7o

— A KORMÁNYZÓT ÜNNEPELTÉK AZ 
OTTHON Költ KÖZGYŰLÉSÉN. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre vasárnap tartotta 
meg negyvenhetedik rendes évi közgyűlését. 
Márkus Miksa udvari tanácsos elnöki meg
nyitó beszédében a kormányzót üdvözölte 
n/iilelésnapja alkalmából. A közgyűlés tag
jai hosszasan, lelkesen ünnepelték az állam 
főt. A napirenden lévő tárgysorozat elfoga
dása után dr. Halmi Bódog indítványára 
köszönetét szavaztak a vezetőségnek. Jegyző
könyvi köszönetét kapott B. Virágh (jéta, a 
Kor pénztárosa. Ezután az eddigi tisztikart 
választották meg, illetve egészítették ki uj 
tagokkal.

__ Halln Aurél és Kornl*  Gyula a ma- 
f'yar kereskedelemről. A Váci Kereskedők 
I 'ilicsülcte vasárnap délelőtt Stamberger 
i;. /sö elnöklete melleit tartotta közgyűlését 
n városháza nagytermében. Halta Aurél 
nyugalmazott kereskedelmi államtitkár be- 
s/.dében kifejtette, hogv a kereskedők sú
lyos helyzetének megoldása a nemzetközi 
viszonyok megváltoztatásában és a fogyás: 
túl. epésség emelésében rejlik. Dr. Karnis 
(>Mila, a képviselőhöz elnöke arról bőszén, 
hogv a kereskedőt épp olyan szerep illeti 
meg a gazdasági életben, mint a mezőgazdát 
és a: iparost. Helytelen, hogv a magyar 
k- / •poszlálv sokáig nem értékelte a keres-
k. l.ii foglalkozási Felszólalt még Balkányi 
Klímán, dr. Kemény Dezső és Holló Jó- 
7.séf.

A fasori templom negyedszázados fenn
állását Ünnepelték vasárnap. Impozáns ün- 
n< pM g kérőiében folyt le vasárnap a fasori 
református templom építésének huszonöt
eves jubileuma. A zsúfolásig meglelt temp
lomban ünnepi istentisztelet volt és Szabó 
Imre esperes mondóit nagyhatású beszédei, 
l; ;i brcdliink, hogy félelmetes korszakban 
élűnk — mondotta Szabó esperes. — Az 
Anlikrhz.tus jelentkezőit, hatalma megnöve
kedőit és szörnyeteg fejét emeli fel az. Isten 
ellen Az istentisztelet után presbiteri emlék- 
gyűlés volt, amelyen dr. Tusnádi Nagy And
rás fi^omlnok mondott ünnepi beszédei, 
nmekben a református egyház fejlődéstör
ténetét ismertette.

A m. kir. osztál.v sorsjáték résztvevői 
félköreinek. hogy a megújítási betéteket: 
nvolcad 3.50. negyed 7, fél 14, egész 2K 
pengő és nz előirt 30 fillér költségátalányt 
n f hó ló én kezdődő III. osztály húzása 
elölt fizessék meg, ellenkező cselben a nye
reményre való igény és minden jog megszű
nik. \ nyerni esélyek osztályról osztályra 
fokozódnak.

— Nemes Murgnssy János. éKöhalmy 
József írásai. ’ Magyar uri levegő, Ízlés és 
kulturálisán jellem ti. Kúhalmy József köny
vét. amelybek minden egyes irdsdarabja 
vonzó és szellemei Érdekes, fordulatos és 
kifinomult stilusmmu szelével mesterien jál- 
s' il. u hangulatokkal. benyomásokkal cs 
ellenállhatatlanul meghódítja a: olvasót.

Még Sírni István kiírni 22. m. nlntt árusít
Igen olc só áron Wcisj M iritikn kézimunka
• zlete. ji iliushtin ír / hely költözködik.

Síájc nem szorul dicséretre! Mindenki 
tmlia mi az okn. I>|egl(tei(. 
b- ó i. i pibcnéxre. vóraknznsru, egyszóval n 
''Ridö legkellemesebb eltölti vére. Lénye- 

' '"'gv m« u *•'  j<i ulm könnven lehet
vsiutit igényelni.

Egyetemi tanársegéd 
és tisztviselő 
súlyos katasztrófája 
a balatoni országúton

Veszprém, junius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) A balatoni műúton vasárnap két 
súlyos motorkcrékpárszerencséllenség tör
tént.

Az áldozat mind a két esetben buda
pesti motoros kiránduló volt.

Az első motorkerékpárszerencsétlenség a 
kora délelőtti órákban következett be Dcve- 
cser közelében. Az országúton az egyik őr
ház közelében

az árokba fordult Michrelsz László 
fővárosi magántisztviselő.

Gépe összetört, ő pedig összetört tagokkal, 
eszméletlenül terült el a gép roncsai mellett 
az árok partján.

Súlyos állapotban vitték be a veszprémi 
kórházba.

— RENDEZIK A TANÁROK FIZETÉSÉT.
A nyíregyházi katolikus gimnázium kápol
náját vasárnap szentelték fel díszes ünnep
ség keretében. A kápolnaszentelésen részt- 
vott dr. Stolpa József államtitkár és nagy 
beszédet mondott, amelyben bejelentette, 
hogy a kultuszkormány a tanerők anyagi 
ügyeit rövidesen rendezni fogja. Arra kérte 
a tanárokat, hogy a diákoknak ne csak ok
tatói, hanem elsősorban nevelői legyenek.

— Egy nyilas fiatalember titokzatos vlzl- 
kalandja Nagymaroson. A nagymarosi hajó
állomáson, az Erzsébet nevű hajóról, va
sárnap délután vizbezuhant Enerics Árpád 
bélyegzőkészítő. Kimentették és a mentők 
a budapesti Z?óA*ns-kórházba  szállították. 
Itt elmondta, hogy nyilas nótákat énekelt, 
amikor hátulról lefogták és a korláton át 
a vízbe hajították. A hajó személyzete, va
lamint a hajóállomás tisztjei viszont egy
öntetűen azt vallották, a nyomozó rend
őröknek, hogy a fiatalember öngyilkossági 
szándékból ugrott a Dunába.

— Megjelenik az uj választójogi törvény 
jegyzeteli kiadása. Az uj választójogi törvényt, 
amely mint nz „1938:XIX. te. az országgyűlési 
képviselők választásáról" a minap jelent meg az 
Országos Törvénytárban, Berecz Sándor dr. 
szerkesztő jegyzetekkel és magyarázatokkal el
látva kiadja. Ilerecz Sándor dr., aki a választó- 
jogi kérdések ismert szakértője, az uj választó
jogi törvény magyarázatos kiadósában a mi
niszteri indokolásból és az országgyűlés két háza 
bizottságainak jelentéseiből, továbbá a képvi- 
selőház és a felsőház tárgyalásainak anyagából 
felhasználta mindazt, ami az uj törvény alkal
mazásánál magyaráz.alképen feltétlenül szüksé
ges. Ez a jegyzefes kiadás tehát nélkülözhetetlen 
azok részére, akik a választással kapcsolatban 
szerepelnek. A munka a jövő hét elején jelenik 
meg, mint a Magyar Tudósitó kiadása és bolti 
ára 2 pengő lesz. Megrendelhető a Magyar Tu 
dúsító kiadóhivatalában, Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körut 4, I. cm. 12. alatt.

Élénkebb szél, helyenként zivatar
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Európa felett kiélésednek nz időjárási ellentétek. A Nyugatcurópát és Közép- 

eiirópn nyugati felét borító igen hűvös sarkvidéki eredetű levegötömegek előnyomulását a 
Földközi-tenger felől megerősödött déli meleg áramlás megakasztotta, sőt a Kárpátok 
medencéjébe a délutáni és éjjeli órákban betört első hideghullámot vissza is szorí
totta.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen 25, Bogláron 22, Kené
sén 23, Balntonfürcdcn 21 és Siófokon 23, a Duna vzihőmérséklele Budapesten 19 
fok volt

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 29 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 701 mm; mérsékelten süllyedő.

Várhntó időjárás n kővetkező 24 órára:
Élénkebb szél. Helyenként, főként a nyugati és északi megyékben zivatar.

A hőmérséklet még alig változik.

— Filléres hajó Vác és Nógrádverőcére. A 
Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének X. 
kerületi központja f. évi július hó 3 ,m vasár
nap szórakoztató különhajójím egésznapos 
társas kirándulást rendez Vác és Nógródverö- 
cérrx amelyre vendegeket is szívesen lát. A 
kirándulók részére Gyetucn Pál főliszlelcndö 
a nógrádvcröcei templomban szent misét szol 
gállat. Részvételi dij oda-visszn utazással 130 
fillér Jegyek elővételben c hó 2<)ig IX, -Fe 
rém-körút 41 . X . Kápolna-utca 7. és a DGT 
Ferenc József Imii hajóállomás szcmélypénz-
l.iránúl  kaphatók.

_  Nyaralási gondok. Mialatt erősen fogy a 
nyaralástól elválasztó munkanapok száma, snj- 
niilalos emelkedést mutat a betörések statiszti
kája. Emellett gyakran hnllunk nagy anyagi 
kait okozó tűzveszélyről és esőeepedésckről. 
Minden veszély ellen egyesítve igen olcsóm biz 
losit a Vktorin Biztositó, mely u felmerülő ka
rokat gyorsan és előzékenyen rendezi. Cím: V . 
Harinlncad-u. 3. az. Telefon: 180—564.

A másik motorkerékpárszerencsétlenség 
áldozata

dr. Csorba Zoltán budapesti egyetemi 
tanársegéd.

Oldalkocsis motorkerékpárjával egyedül in
dult a Balaton felé. A lepsény—aligai ut be
árazásánál eddig még meg nem állapított 
ok következtében

gépe felborult és utasát maga alá te
mette.

Súlyos belső sérüléseket szenvedett. Nyom
ban elveszítette eszméletét. Az arra haladó

autósok fedezték fel a szerencsétlensé
get és találták meg az eszméletlen vérző 

embert.
Beemelték kocsijukba és a veszprémi kór
házba szállították. A szerencsétlenség ügyé
ben a vizsgálat megindult.

B ÚDiTÖf-’ A NYÁR 
kzV^kWEMEGÉJE

— MEGKEZDŐDÖTT A MÁLTAI LOVA
GOK BUDAPESTI KONGRESSZUSA. Vasár
nap délelőtt József királyi herceg palotájá
ban kezdődött meg a Máltai Lovagrend bu
dapesti kongresszusa, amelyet báró Fischer 
Reichenbach Henrik svájci tartományfőnök 
nyitott meg. A kongresszus elnökévé József 
királyi herceget választották meg. Az elnöki 
megnyitó után Chigi herceg, a rend nagy
mestere beszélt, majd gróf Teleki Pál kul
tuszminiszter tartott nagy beszédet. Szendy 
Károly polgármester felszólalása után kö
szöntötték Horthy Miklóst Magyarország 
kormányzóját és felolvasták XI. Pius pápa 
levelét, amelyben áldását adta Magyaror
szágra és a Máltai Lovagrendre. A kon
gresszus tagjai ezután a Hősök-lcrére vo
nultak, ahol díszes ünnepség keretében meg
koszorúzták a hősi emlékművet. Délben 
Imrédy Béla miniszterelnök ebédre látta 
vendégül Chigi herceget, a rend nagymes
terét és a rend dignitáriusait.

— Rozgonyl gyermek- és nőiképek mestere.
— Ncuher Ernő a pécsi orvoskamnr elnöke. 

A pécsi orvosi kamara vasárnap délelölt tar
tolta nagy érdeklődés mellett elnökválasztó 
közgyűlését. A kamara elnökévé Neuber Ernő 
tlr. egyetemi tanárt választották meg.

A 150 éves Vecsés
Vasárnap ünnepelte fennállásának 150 éves 

jubileumát Vecsés község.
Az ünnepség a község alapítójának emlékére 

felállított emlékmű előtt folytatódott. Itt Kriiger 
Aladár országgyűlési képviselő mondott beszé
det. amit n Fő-téren díszközgyűlés követett. A 
szabad ég alatt megtartott gyűlés közönsége ha
tározati javaslatban kimondotta, hogy jubileu
ma alkalmából, még ebben az évben

húsz családiházat építenek sokgyermekes 
szegény család számára.

Vecsés 150 éves jubileumával cgyidőben, va
sárnap ünnepelte a vecsési Gazdakör is 50 éves 
jubileumát. ■

— Emericánus zászlószcnlelés Kispesten. 
Díszközgyűlés keretében tartották a kispesti és 
pestszentlőrinci emericánnsok zászlószentelő 
ünnepségeket. Az ünnepi beszédet dr Molnár 

j József kispesti polgármester, a korporáció nagy
ura mondotta, ezután Bittér Illés apát beszélt.

— Házasság. Mngyaróvári Holczcr Sára és 
Kanser Árpád oki. gépészmérnök junius 14-én 
kedden fél 12 órakor tartják esküvőjüket a 
belvárosi főplébániatcmploinban.

— A fogkő veszedelmes ellensége a fognak, 
nz Ovennll fogkrém a fogkőnek. Becsülje meg 
tehát a fogkő elleni harcában a legmegbízha
tóbb szövetségest, nz Ovenal*  fogkőoldó fog 
I.rémd. mely a fegkövet obija és eltávolítja, 
anélkül, hogy n fog zománcát sértené. Kis tu
bus 60, nagy tubus 00 fillér.

— Művészi síremlék Eirhbnumn.d. V., Ru 
dőli-tér 3. (Margithíd.J j

P'ősíyén
PengóleHzetéi. FelvtlAgoaitU: 
f’Hstyén ÍUrdölroda, Bu
dapest, VII., Károly-kiir- 
ut 8/a. — Telefoni 146-882

a-rheuma elleni 
csodaforrás biz 
tos gyógyered- 
ményt nyújt.

Olcsó pausanraKi

Borzalmas
tűzvész 
Lettországban

Blgu, junius 12.
A Lettország keleti részén, a szovjetorosz 

határ közelében fekvő Ludscn városban
óriási tűzvész pusztított, amelynek a 

város egyharmada áldozatul eseti.
Kétszáztizenkét ház égett le, köztük tizen
hét középület, két templom, a gyalogsági 
laktanya cs a rendőrség székhaza. Több 
mint

száz ember megsebesült, köztük több 
súlyosan.

Kétezer ember hajléktalanná vált.

— Holifscher Károly országgyűlési kép
viselő autója elütött egy rendőrt. Holitscher 
Károly országgyűlési képviselő autójával 
zirci birtokáról Budapestre indult. Az autó 
Veszprém határához elütötte Dani Gyula 26 
éves kerékpáros veszprémi rendőrt. A sze
rencsétlen ember nyílt csonttörést, agyráz
kódást szenvedett és életveszélyes állapotban 
szállították a veszprémi kórházba. Megálla
pították, hogy Dani Gyula kerékpárjával 
szabálytalanul kanyarodott ki egy mellék- 
ntról a főútvonalra s igy a balesetért egye
dül öt terheli felelősség.

— Halálos gombamérgezéA. Vasárnap 
reggel a Szent Jstván-kórházban meghalt 
Regényei Sándorné 46 éves háztartásbeli 
asszony, akit szombat este Pcstszenterzsé- 
beről vittek ke a mentők a kórházba. Az 
asszony gombamérgezést szenvedett. Az 
orvosok gyomormosást alkalmaztak, de már 
nem tudtak segíteni rajta.- A rendőrség nyo
mozást indított annak a megállapítására, 
hogy Regényeivé hol vásárolta, vagy hon
nan kapta a mérges gombát.

— Ujságirónap. Az Ujságirónap előkelő írók
ból és művészekből való rendezőbizottsága pén
teken megalakult és elhatározta, hogy az idei 
Újságíróvá p-ol július 9-én rendezi az Angol 
Parkban. Az Ujságirónap, a nyári Budapest ese
ményének kiemelkedő része lesz a rádió immár 
hagyományossá vált nagy hangversenye, amely
nek során a rádió kedvencei megjelennek a 
nagyközönség elölt. A második nagy hangver
seny és kabaré keretében a „jövő slágerei" sze
repelnek.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
/Iz l'rikány-Zsilvölgyi Magyar Ktiszénbánya 

Részvénytársaság 1938 junius hó 10-én tartott 
közgyűlése az 1937. iizlctévre szóló osztalékot 
részvényenként 2.50 pengőben állapította meg. 
) részvények 47. számú szelvénye 1938 junius 
18-tól kezdve n Magyar Általános Hitelbanknál 
kerül beváltásra.

.1 Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
központi pénzlártermében (IV., Deák Ferenc-u. 
7, Bécsi-utca sarok) a folyton növekvő belföldi 
és külföldi utazási forgalomra való tekintettel 
az Ibusz fiőkmenetjegvirodát létesitett, mely 
úgy á belföldi, mint a külföldi utazási forga
lomban vnsnli jegyek kiszolgálásával, nemkü
lönben a szükséges fel világosit ássál a nagykö
zönség rendelkezésére áll.

A Hofherr-Schranlz-Cleyton-Sliutlletvorlh ma
gyar gépgyári müvek r. I. forgalma az 1937. 
üzlelévben az előző évivel szemben lényegesen 
emelkedett, múlt évi mérlegét is terhelik, azon
ban régi gazdakinnlevőségekkel kapcsolatos le
írások. A vállalat 1937 dec. 31-i mérlegét — az 
értékcsökkenési tartalékalapnak P 529.181.87- 
vei való javadalmazása után — P 387.863.89 
veszteséggel zárta. Az igazgatóság a folyó évi 
junius hó 13-án megtartandó közgyűlésen ja
vasolni fogja a veszteségnek az 1938. üzielév 
számlájára valé» átvitelét.

Részvénytársaság Villamos és Közlekedési 
Vállalatok Számára, (Triist.) A junius 8 ón tar
tott közgyűlés jóváhagyta nz 1937. évi mérle
get és clhalúrozla. hogv a részvények 9. sz. 
osztalékszelvénye f. é. junius 9-től kezdve 4 
pengővel váltassák be a Magynr Általános Hi
telbanknál. Az igazgat óságba dr. I-'abinyl Ti
hamér (alelnöki, Goclz Ágost (aleln.ik), Kállay 
Bmlolf, dr. I.iihr Vilmos és dr. Wondel János 
urak mint uj Ingok beválasztottak.

— A Balatonhoz száguldó végtelen nutósor- 
han feltűntek nz új MÁVAG Ford Elfcl kocsik 
is, melyek gyönyörű áramvonalas vonalvezeté
sükkel és a hngvoinónyusnn kitűnő kis- 
fogynsztúsú Ford mólorrnl máris meghódítot
ták a szakértő autósokat,

— Derűn otthon, boldog ház.
Ahol olcsón hül a gaz!
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Négy Pisztolylövéssel 
megölte vadházastársát 
egy féltékeny bognármester

Siekíiárd, junlui 12.
N.°K!Í tudósítójának trit/mlf 

‘J'Sdöbbentö gyilkolás történt 

ÍSS fJÍW 10ln‘>mWi ÍWM Körségben. Egy bognérmestrr közvetlen kö- 
zelről négy

revolverlövéssel megtiltó vadházastársáf, 
mert az visszament férjéhez.

G^n' IslvAn felsőiregi bognár több mint 
tizenöt évvel ezelőtt nősült meg, <!e néhány 
év múlva meghalt elő felesége. Másodszor 
is megnősült, de rövid idővel a házaságkö- 
tés utón elkergette házától második felesé
gét. Ezután hevesen udvarolni kezdett Ba
lassa József tengődi földmi vés 26 éves fele
ségének. Az asszony végre engedett az ud
varlásnak és

elhagyta férjét Győri kedvéért
Felköltöztek Budapestre, majd néhány hó
nappal ezelőtt visszatértek Felsőireg köz
ségbe.

Együttélésüket valósággal feldúlta az, hogy 
a férfi rokonainak semmiképpen sem tet
szett Balassáné és állandóan éreztették az 
asszonnyal, hogy nincsenek vele megeléged
ve. Balassánét még az is elkeserítette, hogy 
Győri rendkívül féltékeny volt. Mindezek 
miatt röviddel ezelőtt

noha gyermeket várt, elhagyta Győri 
Istvánt, visszament szülőfalujába, 

Tengődre és felkereste első férjét, akitől 
kérte, hogy fogadja őt vissza. Balassa szíve
sen fogadta az asszonyt és még azzal sem 
törődött, hogy felesége születendő gyerme
kének a felsőiregi bognár az apja, vissza
vette feleségét.

Ezalatt Győri István végtelenül kétségbe
esett, mert elhagyta őt Balassáné. Szomba
ton több ismerőse hallotta, hogy elszántan 
fenyegetődzött:

Béldi Béla és Meizler Károly 
vasárnap kilépett a keresztény

pártból
Már hetekkel ezelőtt jelentette a Hétfői 

Napló, hogy az Egyesült Kereszténypártban az 
egyes frakciók között mind súlyosabb ellen
tétek mutatkoznak.

A közelmúltban három képviselő lépett ki 
a pártból: gróf Széchenyi György, aki nem volt 
hajlandó együttműködni a párt néhány szélső
jobboldali képviselőtagjával, Drobny Lajos, aki 
elsősorban személyes okok miatt vált meg a 
pártból, amelybe egyébként csak a választások 
után lépett be és végül Kovács Sándor, Kőszeg 

uj képviselője, aki kijelentette, hogy teljes bi 
zalommal viseltetik a kormány Iránt és ezért 
átlépett a NEP-be.

Vasárnap meglcpeté^zerüen újabb két or
szággyűlési képviselő jelentette be, hogy 
megválik a kereszténypárttól: Meizler Ká
roly és Béldi Béla közös kilépőlevelet In
tézett gróf Zichy Jánoshoz, a keresztény

párt elnökéhez.
A két képviselő tiz pontba foglalta össze azo
kat nz okokat, amelyek őket erre a lépésre 
késztették. A pontokban azt fejtik ki, hogv en
nek a kornak politikai militarizmus a jellem 
zője és a párt békekészsége, valamint passzivi
tása háttérbe szorulást eredményezett. Kifogá

PRODUKCIÓ

solják, hogy a párt egy része nem képviselte 
megfelelőképpen a kisgazdák és az aKr^Pr.° 
tariátus jogos igényeit. Nem tetszett Béldinek 
és Meizlernek — mint a levél 4. pontja tanú
sítja — az sem, hogy o fiatal generáció nem 
érvényesült eléggé a pártban. A rokonfrakciók
kal való fúzió, szerintük, nem járt a várt erö- 
gyarapodással. A 6. pontban

többek közt ezt írják: „Kár, hogy a párl 
nem tudta eléggé érvényesíteni knnssen- 
zusát és befolyását n zsidókérdés kielégí

tőbb megoldása körül/*
Hibáztatják, hogy a választójogi í« 
Java,tolóknál nem sikerült megtele 6 eredmó- 
nyékét elérni a pártnak. Nem értenek egyet az
zal. hogy a költségvetést és az appropnaclót

HÉTFŐI NAPLÓ

— Vagy visszajön hozzám ez az aaz- 
szony, vagy megölöm!

A fenyegetődzést Győri komolyan Is vette, 
mert még a szombati nap folyamán vásárolt 
egy Steyr-plsztolyt. A fegyverrel fölszerelve, 
szombaton Tengődre ment és beállított a 
házba, ahol Balassáék laktak, az asszony 
nagynénjével és ennek két kislányával 
együtt. Szerelmesét nem találta otthon, 
amire este újra visszatért. Nem akarták be
engedni a házba, de ö

erőszakkal behatolt a szobába, ahol 
Balassáné tartózkodott

nagynénje 12 és 6 éves kislányával együtt.
— Gyere vissza azonnal hozzám! •— kiál

tott az asszonyra.
Balassáné azznl felelt, hogy megelégelte a 

felsőiregi családi jeleneteket és végleg, visz- 
szavonhatatlanul férjénél marad. Ezután 
hátat fordított a Bognárnak és a mosdóhoz 
lépett. Ebben a pillanatban Győri előrán
totta pisztolyát és

közvetlen közelről, alig húsz centiméter*  
nyl távolságról, a két kislány szeme- 
láttára, kétszer elsütötte a pisztolyt, 

Balassáné fejére célozva.
Az asszony azonnal összeesett, amire Győri 
fölé hajolt és két alkalommal még szíven- 
lőtte. Balassáné természetesen azonnal meg- 
halát.

A pisztolylövésre összeszaladtak a szom
szédok, csendőröket hívtak, akik elfogták 
Győrit. A csendőrök telefónértesitésére Ten
gődre érkezett dr. Gaál Dezső, a szekszárdi 
ügyészség elnöke, aki személyesen Irányí
totta a vizsgálatot. Az elszánt szerelmest

még az éjszaka letartóztatták
és reggel átszállították a szekszárdi ügyész
ség fogházába.

megszavazza a kereszténypárt Végül a 10. 
pontban egyebek közt azt helyteleníti Meizler 
és Béldi, hogy a párt megszűntette a kékke- 
reszt-mozgalmat.

Béldi és Meizler csatlakozik 
a szélsőjobboldalhoz

A Hétföl Napló munkatársának értesülése 
szerint, Meizler Károly és Béldi Béla már ki
lépésük bejelentése előtt több tárgyalást foly
tatlak hangsúlyozottan jobboldali politikusok
kal, hogy azokkal együtt megkíséreljék meg
valósítani azt a «okat emlegetett „szélsőjobb 
oldali egységfrontot", amely már olyan sokszor 
megbukott.

Vasárnap szerzett információnk már ezt a 
tünetet is megmagyarázták:

Béldi és Meizler elsősorban ezzel a hat
tagú, úgynevezett Matolcsy-csoporttal tár

gyalt
és a legtöbb kérdésben meg is egyezett. A szél
sőjobboldalról együtt halad velük ifj. Balogh 
István, a debreceni nyilas és Csoót Lajos is. 
viszont Hiibay Kálmánnal és Rajniss Ferenccel 
csak részletes és ingatag megegyezést tudnak 
kötni, a „vezérséghez" törhetctleniil ragaszkodó 
gróf Festetics Sándorral és a hozzá tartozó 
gróf Pál ff y Daun Józseffel periig semmiféle 
megegyezést. Ezek szerint a „szélsőjobboldali 
egységfront" megvalósítása ismét nem sikerült.

Itt említjük meg, hogy Meizlernek és Béldi- 
nck Matolcsyékkal, valamint Baloghgal és 
Csnórral való tárgyalásai azzal a döntéssel vég 
ződtek, hogy ez n frakció „radikális jobboldali 
politikát" fog folytatni, de alkotmányos pro
gramot hirdet. Megbízták egyébként Béldi Bé
lát és Matolcsy Mátyást egy gazdasági program 
kidolgozásával.

A kisgazdapárt ellenzékben
A kereszténypárt részéro csak számbelileg 

jelent veszteséget Meizler és Béldi kiválása. Ez 
a két kilépés mindenesetre sokkal könnyebbé 
teszi Friedrlch István és Tauffcr Gábor további 
együttműködését a párttal. Befolyásos keresz
ténypárt! politikusok azt remélik, hogy

Meizler és Béldi kiválása a kereazténypír- 
tón belül némileg tisztázni fogja a helyzetet 

és lehetővé teszi, hogy a párt egységesebb le
gyen.

’ Nagy feltűnést keltett nz elmúlt héten a füR- 
gellen kisgazdapártnak az a határozata, hogy 
az appropriációs törvényjavaslatot nem fogad
ja el. Ez a javaslat tudvalevőén n kormány 
iránti bizalom javaslata. A Hétfői Napló mun
katársa a független kisgazdapárt egyik nagy
befolyású képviselőtagjával hoss*asan  beszél
getett arról, mi az oka ennek a feltűnő párt 
határozatnak. Az említett képviselő szerint,

a független kisgazdapárt az Imrédy-kor- 
mdnytól erőteljesebb Intézkedéseket várt a 

szélsőségekkel szemben
és a kormány állal benyújtott két rendjavas-

latot noha megfelelőnek tartja, de ezeken túl
menő rendelkezéseket lát szükségesnek, miután 
a szélsőséges röpiratok kvaliflkálhatatlan hang
ja még mindig nem tompult le.

Politikai körökben mindebből arra is követ
keztetnek, hogy egyelőre

üllő, junius 12.
Az egyesült kereszténypárt vnsárnap üllőn 

nagygyűlést tartott, amelyen Reibel Mihály 
országgyűlési képviselő többek közt elmon
dotta, hogy amikor már bizonyos volt, hogy 
Imrédy lesz a miniszterelnök,

hetven kormánypárti képviselő aláirt 
egy ivet, amelyen nz állt, hogyha nem 
Darányi lesz a miniszterelnök, kilépnek 

a pártból.
Egy képviselő sem lépett ki.

Ez a párt buktatta meg Károlyi Gyulát 
és megbuktatja azt, aki hozzányúl a ban
kokhoz, körteitekhez és földbirtokpolitikát 
mer hirdetni. Imrédy programját támo
gatja a kereszténypárt, de ha Imrédy letér

Kereszténypárti képviselő 
rendkívül éles támadása

Szálasiék ellen

nem aktuális Eckhardt Tibornak a kor
mányba való belépése

és a kereskedelmi miniszteri tárcát legalább 
őszig, bizonyosra vehető, hogy Imrédy Béla 
miniszterelnök tölti be.

nz útról, amelyet hirdet, szembetalálja ma*  
gát ezzel n párttal.

Kijelentette, hogy a zsidókérdést nem le*  
hét a zsidótörvénnyel megoldani. A hiba a 
profitra beállított társadalmi berendezke
désben van.

A .Szd/osi'-párt — folytatta — azelőtt dik« 
taturát hirdetett, amikor jött nz uj kor
mány, rögön felállt Utibay Kálmán kép
viselő és kijelentette, hogy ők nem akarnak 
diktatúrát, ők alkotmányosak.

— Nem tudom megmondani, mikor 
hazudtak — mondta Heihel —, előbb 
vagy akkor, de hogy egyszer nem 

mondtak igazai, az biztos.
A szónok végül rendkívül élesen támadta 

Szálast Ferencet és mozgalmát.



Tarka helyzetkép a lillei magyar főhadiszállásról

A nagy csata előtti utolsó 
órák drámai izgalma
Svájc félelmetes erényei, a magyar vezérkar érthetetlen 
bojkottja a rendkívül tanulságos Svájc-Németország 
mérkőzésével szemben és egyéb meglepő intimitások

HERZOG Edvin, a HÉTFŐI NAPLÓ világ
bajnoki különtudósitójónak helyszíni jelentései

•onló szereplésére el voltunk készülve. Sőt, 
azt le is szögeztük a Hétfői Naplóba^.

Nem elég két kiváló borfajtának az 
összeöntése,

a jó gazda tudja, hogy csak a nemesítés 
hosszú, keserves munkája után kaphatja 
meg a kívánt kitűnő fajtát. Nerz doktor, 
majd utódja, Herbergcr rendkívüli zavarban 
lehetett.

Mainak nz órák és múlásukkal egyre feszültebbé válik a drámai légkör, amelyben 
b világbajnokság hallatlanul érdekes végső kifejlődése felé haladnak a nagy futball
nemzetek csapatai. Most már ott tartunk, hogy minden mozzanat fontossá vált, még 
a legapróbb esemény is döntő hatású lehet a magyar csapat további sorsára. Az aláb
biakban Herzog Edvinnek, a Hétfői Napló világbajnoki különtudósltójónak érdekes 
megfigyeléseit közöljük.

Amikor e. jelentéseit megtelte, még nem tudhatta senki, hogyan végződik a nagy 
csata a meggypiros dresszbem kiálló magyar csapat és a torna egyik bravúros szerep- 
rnje, a svájci csapat között. Akármi Is lesz az eredmény, az alábbi színes és lüktető sa
rok magyarázatát adják a nagy harc számszerű eredményének

Futball-bábel forgataga 
a világbajnokság fővárosában

Lilié, 1938 junius 12.

(Herzog Eduln tclefonjclcnlésc a magyar 
csapat lillei főhadiszállásáról.) Nincs annyi 
szine a képzeletnek és a stílus hajlékonysá
gának, mint amennyi ilyenkor, a nemzetek 
gigászi vetélkedésének idején nz ember

A VILAGBAJNOKSAG
„Cooyright-humora ‘ 

! A fulballvilágb.-ijnokság furcsaságai között 
bizonyára vezető helyet tölt he majd ni a 
sajátos mánia, amely a merőben jelentékte
len és scmmiiniondó Írásoknak is azzal köt 
csönöz fontosságot, eredetiséget, hogy eléjük 
biggyeszti az előkelőén hangzó „Copyright'' 
büs szavát. Hovatovább az les: a helyzet, hogy 
p szellemi magántulajdont egyesek a kötő
szavakra, a névelőre, sőt, Imilt-amott még az 
'Írásjelekre b kiterjesztik. ízlés dolga, hogy 
nz eredetiség, egyébként terhes kötelezettsé
geket jelentő, jelzőjével k| mit tart érdemes
nek ellátni.

Akik szeretik a mlTimill humort, azok bi- 
yonsára derülten mulatoznak nz ilyenfajin 
eredeti tudósításokon: „Kiküldött munkatár
sunknak sikerült kihallgatni, amikor valaki 
n következő mérkőzésünkről beszélgetett vala- 
kivel. Megállapították, hogv az izék csapnia- 
mik erőnléti edzése nz izékkel remekül izéit 
s most már csak az lenne fontos, ha a mieink 
tgybŐI ízelnék a szövénvckcl dugókkal kom
binálva (pardon1) szövényezve." Ez. a sajátos 
irásmil n mnl börlcszkbo luijló. mikiegercs 
irodalombogún’csnl közölt bizonyára szemet- 
szúr minden ép humorérzékkel megáldott ol
vasónak. A halast azután csak teljessé kere
kíti, ha a fentebbi dús tartalmit „eredetiség" 
előtt olt látjuk a copyright lilái nuíújál, meg- 
tetézve azzá a rettegést kellő kikötéssel, hogy 
c cikk átvétele még kivonatosan Is tilos.

Érdemes lenne értékes nadrággombokkal 
'díjazott pályázatot kiírni ama vakmerő új
ságírók számúra, akik — miként Adóm a Pa- 
1 adósomban —- nem tudunk ellent áll ni n kí
sértésnek és a szakirodnlom dús terméstől 
terhelt faiskolájából tiltott gyümölcsöt mer
nek szakítani.

Egv cikk poén nélkül olyan, mint Izéktől 
hemzsegő eredeti srnktudósitás copyright nél
kül. Ezért sietve idejegvez/iik a gv ílkos poént.

A Hétfői Napló külön tudósítót küldött a 
világbajnokságra. Idejében értesült tehát min
den lényeges mozzanatról, a többi közöli át
lói is. hogv a magvar csapat milyen összeál
lításban fog játszani. Közöltük az. öss/cálli- 
lést már n vasárnap esti kiadásunkban. Igv 
tehát érthető meglepetéssel láttuk viszont ezt 
az összeállítást napok múltán cgv nyomtat- 
sánvbnn Csodák csodájára olt volt előtte a 
copyright meg az a deríti sugárzó intelem, 
hogv — átvételi még kivonatosan is tilos'..
, p'esi édes dolog

szeme elölt felcsillan. A Porc des Princcs 
tribünjén ültem, ahol a zöld gyepen a német 
•’s a svájci csapat vívta második, hatalmas 
harcát. A pompás arcnál 'francia embererdő 
övezte, a biró svéd volt, mig az egyik határ- 
biró belga, a másik meg holland •

Megkapóbb képet a futball nemzetközi 
összekötő erejéről lehetetlen lenne rajzolni 
mint amit most itt a valóság elevenít meg a 
nagy viadal színhelyén.

Lenyűgöző élmény volt annak a felismerése, 
hogy

az akaraterő korbácsától hogyan javult 
fel a piros csapat a játék szellemi tar

talmában Is.
Mert — és ezt aláhuzottan ajánlom figyel
mébe minden itteni és otthoni sportember
nek — 45 percig nagyszerűen játszott a 
svájci legénység. Jó futballt, gyors játékot, 
határozott akciókat és tökéletes friss kondí
ciót vonultatott fel ebben a félidőben, amely 
a tomboló francia és svájci közönség szá-i 
mára felejthetetlenné tette a csütörtöki 
sportdélutánt.

A pipacsvirág és a sárga kalász
Szemünk előtt játszódott le az élet nagy 

harcainak játékában felnemesedett és kije- 
gecesedett mélységes -tanulsága. Amilyen 
mértékben nőtt a ki& Svájc ereje, olyan 
arányban lanyhult és szintclcnedett el Né
metország legénységének teljesítménye. Ta
lán nem vagyunk szerénytelenek, ha meg
említjük, hogy a német válogatott ehhez ha-

Nem tudta, miképpen kell kialakítani 
azt a csapatot, amelyben elég volt oszt
rák játékos legyen, de elég német is 

maradjon.

Ennek a tragikus kettős problémának meg
oldhatatlanságába bukott bele a nagynémet 
válogatott. Mellékesen a német legénység 
egyébként sem volt megfelelő fizikai álla
potban. így történhetett tehát, hogy a párisi 
világbajnokság első fordulóján a pipacsvirág 
szára magasabbra szökkent, mint a sárga 
kalász ...

Románia tragikus sorsa
A nagy mérkőzés előtt találkoztam Urstca 

doktorral, a román szövetség FIFA-delegá- 
tusával, aki szorongva kérdezte tőlem, hogy 
Kuba valóban olyan erős csapat-e, amely, 
megverheti a román tizenegyei? Ennek a 
réme nem ok nélkül ködlölt fel Ursica dók- v 
tor agyában. jg

A román lapok ugyanis átvették a Hétfői 
Naplóban közölt ama jövendölésemet, 
hogy a kemény kubai csapat ellen Ro

mánia alkalmasint elvérzik.
A Parc ’des Princesben azután l:0-ás félidőt 
jelentettek Toulouseból a románok javára. 
De azután jött a második félidő, amelyben 
a délszaki kiima inkább kedvezett a nagy, 
hőséghez szokott kubai csapatnak s mig a 
román legénység a forróságtól összeroppant, 
addig a latin Amerikának nemcsak egy, ha-
nem mindkét csapata továbbjutott a követ
kező fordulóba.

Borús az olasz horizont
¥

A mérkőzés elölt a Café Terminus torra- 
szán l'II’A-delegátiisok tarka csoportjában 
olasz, néniéi, francia, román és brazil isme
rősöket fedezünk fel s kint a pályán az első, 
akivel találkozunk, Candido de Olivicra, 
a portugál szövetségi kapitány régi, szép 
lisszaboni emlékeket idéz fel bennünk. Az
után az újságírók! Prága, Stockholm, Varsó, 
Bukarest, Amsterdam és a világ többi nagy 
sporlmelropolisa küldölték ide a toll mes
tereit. Megannyi ismerős és jóbarát, akiket 
a közös eszme és a hivatás gyakorlása any- 
nviszor összehozott már velünk.

Grandiózus, lenyűgözően szép

az ilyen nemzetközi vetélkedés, amelyben az 
egész világ felvonultatja minden nemzeti 
sajátosságát. Hallatlanul érdekes és színes 
a folyton változó képek gyors egymásutánja, 
az indulatok hullámzása és rendkívüli gyö
nyört ad annak a megfigyelése, hogy a győ- 

dicsösége vagy n vereség keserűsége 
eredeti, változatos formában jelent

íz emberek arckifejezésében.
Mert ebben azután nincsen rendszeresség 

és löruényszcrűségl Lám. a kicsiny Svájc 
népéről mennyiszer mondották cl, hogy hű
vös és tárgyilagos, akárcsak a skandináv né
pek fiai. Most itt ül mellettem a svájci ko
lónia, az embererdő zsúfolt rengetegében 
egy tarka színfolt. Piros zászlójukat a fehér 
kereszttel ugv lengetik a kiegyenlítő gól 
után, lelkesedésük olyan határtalan extá
zisba csap, hogv Svájc hóboritotta bércei 
helyett Szicíliában érzem magam, ahol a 
nap perzselő forrósága a vért is felforralja...

A csodálatos bizonytalanság
— a futball vastörvénye

Rendkívüli tanulságok dús sorozata v< 
null fel ezen n tornán minden vérbeli sport
ember számára. .4 futballjáték csodálatos 
bizonytalanságának egyik különös ékes
szóló példaképe éppen a német-svájci mér
kőzés volt. Amikor a svájci hátvéd önmaga 
küldte saját hálójába a labdát és ezzel Né
metország 2:0 arányban vezetett,

senki se hitte volna, liogv n svájci csa
pat jut a vasárnapi elődöntőbe.

De a labda kerek' — szokták mondani s ez 
allegorikusán, tömören annyit jelent, hogy 
u futballban minden lehetséges. Gyönyörű, 
■l<> egyben félelmetes is volt ennek a mér
kőzésnek második fele. Svájc csapata olyan 
erővel vetette magát a harcba, amilyenre 
csak ritkán képes egy-cgy nemzeti együttes.

•o-

Most azután minden figyelem vasárnapnak szól! Párlsban soha nem látott, hallat
lan nagy Izgalommal várják a francia-olasz márkőzásl. E márkázás előtt az olaszok ve. 
zctól, Mauro, Coppola, Baross! ás az olaszok Jálákvezelói mintha egy árnyalattal bo- 
rnsabbak lellek volna, amikor a franciák ellen meccsük esályelt latolgatták. Barlas- 
slna akkor még nem linlta, hogy n vezeti a ml márkázásunkat Liliében. Fáiig komo
lyan. fáiig ugrálásból azt momtolla nz ó sajátos magyar nyelvezetével:

Bállá rossz — Magyarország győzni!
S azután megkérdezte: Hogyan Is hangzik a magyar számsor maguknál? Ml el- 

kezdlllk: egy, keltő, három... 6 pedig folytatta ás meg sem állt sokáig... nagyon so- 
káig!

Szenzációs számok 
a világbajnokság főhadiszállásán

Percenként ötezer frankba került 
a magyar—hollandindus mérkőzés

Fodor Henrik doktorral együtt megláto
gattuk a francia szövetség párisi főhadiszál
lását. Az érthető kíváncsiságot kívül az a 
magyarázata ennek, hogy a szakmabeli em
ber szereli tanulmányozni saját szakmáját. 
Nos. erre itt bőven volt alkalom. Impozáns 
képet kaptunk. * ..............
szinte szakadatlan hullámokban ömlött 
szövetség leié. A jegyváltó pénztáraknál 
következő szöveg volt kiírva a táblákra:

„1/4 finálé, 1/2 finálé — FINÁLÉ."
Két jegyet vettünk Asclincr Lipótnak, 

Nemzeti Liga volt elnökének, azután beszél
gettünk néhány beavatott funkcionáriussal. 
Elmondották, hogy

négymillió frank lesz a világbajnokság 
minimális kiadása.

Hallatta összeg! De nem lehet csodálkozni 
rajta, ha tudjuk, hogy példának okáért

Reimsben a Magyarország—Holland-
India mérkőzésének minden egyes perce 
ötezer frankjába került a francia szö

vetségnek.
Eddig kellő és cgynegvedmillió frank bevé
tele volt a franciáknak, de a mi vélemé
nyünk szerint öt és hat millió között lesz az 
anyagi mérleg végső eredménye. Delaunay 

.................... jövendölésre egészen fel
egy fontos: .Ve legyen

világbajnokság hatása alatt uj fejlődésnek 
induljon az eddig is vitathatatlanul nagy, 
lendülettel előrenyomuló francia labdarúgás. 
Qui vivra — verra!

A

%•

A közönség érdeklődése
a LILLE!

a

főtitkár arca erre a 
vidul. Nekik csak 
ringj; veszteség!

Nyereségre nem ____ ,
az?! A francia futballnak pénzre nin

csen szüksége.
Erkölcsi sikerre vágyódnak és arra, hogy

Is számítanak, minek

a

Ma délben érkeztünk meg Liliébe, a ma
gyar csapat főhadiszállására. Siettünk, 
mert fontos misszió vár még ránk. A hit
hirdetők eltökéltségével kell a tanítást han
goztatnunk

a svájci csapat klasszikus kiizdenl- 
tudásáról.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni és elég sok
szor figyelembe ajánlani ezt a rendkívül 
értékes svájci erényt a mieink előtt! A he
gyek országának csapatában egy valóban 
fenomenális játékos tündököl. Ez Bickell

A németek ellen mutatott második fél
időben játéka n jobbszélen, egymaga 
döntötte el a csata sorsát Svájc javára.

Jó lesz vigyázni rá! Éppen ezért kissé cso
dálkoztunk azon, hogy a Liliében időző 
magyar csapat vezérkara nem tartotta érde
mesnek megnézni a második svájci-német 
mérkőzést. Pedig Lilié nincs messze, mind
össze kél és félórányira van Paristól. Já
tékosainknak sem ártott volna cgv kis 
lecke az akarásból és abból, hogy az elbi
zakodottság milyen gonosz fegyvere az em
bernek — önmaga ellen.

Majd meglátjuk! Már csak órák válasz
tanak el a nagy vizsgátóll,.,
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Út a végső győzelem felé!

Öldöklő iramban, nyugalmával

2a A nyerte a magyar válogatott 
aV az idegek gyilkos csatáját

Számtalan gólhelyzet maradt ki a magyar 
csatársor, különösen pedig Zsengellér hibás 
lövései és lassú akciói miatt

Magyarország-Svájc 2:0 (1:0)
Borongó*,  helyenként néhány esőcseppet 

hullató idő várta a csapatokat Lilié miniatűr 
stadionjában. A negycdmflliós város bizony 
jobb pályát érdemelne. A mérkőzés kezdetére 
már húszezer ember zsúfolódott össze arra a 
csekély területre, ahova tizenötczemél több 
ember aligha fér be. Maga

a pálya Is sok veszélyt rejt magában, 
részint, mert a méretei szokatlanul kicsinyek, 
64X97 méter, részint pedig azért, mert talaja 
rendkívül egyenetlen és az angal gyepet imitáló 
zöldségféle csomókban nőtt, a labda mindunta- 
tálán szeszélyes egyéni akciókra kényszerül. 
A pálya sarkain zászlók lengenek, a FÍFA-é a

földgömbbel, aztán a két nemzet lobogói. 
Zeneszó várja a csapatokat és szórakoztatja a 
közönséget, miközben keresik egy autó peches 
tulajdonosát a hangszórók: odakint a pálya 
előtt mintha csak szimbolizálná a svájciakat, 

kigyulladt és lobogó lánggal ég.
Végre kijönnek a csapatok és Barlastlna, a 
mérkőzés olasz bírája. Sárosl dr. és az öreg 
Abegglen sorsol, a svájciak választják a tér
felet és mi kezdünk. A magyar csapatot egy 
kis hátszél segíti, a nap állása mindkét 
patra nézve egyforma esélyeket rejt, mer 
resztbe ontja sugarait a pályán.

Megkezdődik a drámai küzdelem...

csá
kó-

Svájcot meggyengiti a sors: 
Minelli és Aebi nem játszik

mellé küldi. Fáradtnak látszik a svájci csapat, 
szemmelláthatóan lankad az erejük. A rövid 
és szűk göröngyös pályán azonban könnyű
szerrel védekeznek a svájciak, nem lehet meg
futtatni őket. Most Zsengellér lövését védi Hu- 
ber, majd Abegglcnt a biró nagy offszájdról en
gedi cl, azonban Szabó idejében közbelép. 
Kohut Jó helyzetben kapu fölé fejel, de a 
mérkőzés hatalmas iramára és lendületére 
jellemző, hogy már a következő pillanatokban 
Abegglcnt közvetlenül a magyar kapu előtt 
kell Turaynak ártalmatlanná tenni.

Irgalmatlan erős csata folyik ezután,
a svájciak vérszemet kapnak és egyre heve
sebbé válik a harc. Az ulolső tíz percben 
■Svájc óriási lelkesedéssel és teljes gőzzel fék- 
szki bele a küzdelembe és a magyar közvetlen 
védelemnek hallatlan nehéz pillanatokat okoz.

Springert a fog-tői rém
A M percben Springer a 16-os sarkán saját 

kapusával, Huberrel fut öum és
véletlenül fogWvDn boxolva, őaazeeaik.

Barlassina azt hiszi, hogy Kohut követte el A 
szabálytalanságot és ellenünk ad szabadrúgást, 
pedig Kohut látva az összecsapást, ügyesen 
félreugrott és semmi része nem volt a svájciak 
egymást masszírozó akciójában. A következő 
percben Lázár nehéz helyzetben mentett 
Amado elöl, majd Kohut hallatlan balszeren
csével rontott el egy gólhelyzetet. Svájc még 
az utolsó percekben is csodálatos lendülettel 
küzd, de

most már a magyar csapat biztos a dol
gában.

Zsengellér egymásután kétszer kapu mellé lő, 
majd Sasról kornerre perdül a labda, Vinczé- 
nek is van egy jó gólalkalma. Végül a 45. perc
ben

IAzár Kohutot szökteti, aki gyors lefutás 
után Sárosihoz adja be a labdát, Gyurka 
Vinciéhez játszik, ő viszont Sast ugratja ki, 
a magyar jobbszélső csetllk-botllk, zavar
ják, a labda ide oda perdül, végül Zsengel
lér kapja, aki pompás lövéssel a svájci 
hálóba ragasztja a második magyar gólt. 

2:0.
A magyar fiuk örömükben össze vissza csókol
ják egymást, közben középre indulnak, de kez
désre már nincs idő, Barlassina a meccs végét 
jelzi..

Fellélekzik a kis magyar kolónia, mert aa 
utolsó pillanatig kétes volt a győzelem. A fér
fias, lovagias küzdelmet tehát ? magyar csa
pat nagy diadallal fejezte be és biztosította a 
továbbjutását. Most már a négy legjobb között 
vagyunk ...

A diadalittas magyar csapat tiszteletére fel- 
zendiil a magyar Himnusz, a két csapat tagjai 
néma vigyázz-állásban hallgatják végig a ma
gyar Imát, a néhányszáz főnyi magyar drukker 
pedig könnyes áhítattal énekli.

Magyarország a következő csapattal száll i 
harcba:

Szabó — Korányi, Bíró — Szalay, Turay, 
Lázár — Sas, Vincze, Sárosi dr., Zsengéi- ! 

lér, Kohut.
A svájci csapat összeállítása a következő: i
Hnber — Stelzer, Lehmann — Springer, 
Vernati, Lörtscher — Bickel, Abegglen III.

Amado, Walacsek, Grassl.
Nem játszik tehát, a védelem félelmetes osz

lopa, Minelli és a csatársor rettegett csillaga: 
Aebi. Fölhangzanak a himnuszok s aztán út
nak indul a labda. Rögtön Sárosi támadásával 
és remek lövésével kezdődik. Magyar rohamok 
szikrái pattognak a svájci kapu elölt, korner- 
sorozat jelzi a bravúros magyar lendületet. 
Zsengcllér lövése füttyén el a kapu fölött, az
tán Sas elöl kell kornerre menteni. Majd Sprin
ger toldja meg a saroklövések sorozatát. Ne
gyedóra múltán jönnek csak át először a sváj
ciak a félvonalon. Változatos játék alakul ki, 
majd ismét mi támadunk, újabb kornersorozat- 
tál.

Barlassina két vitatható szabadrúgással 
hozza föl a svájciakat. Ez aztán arra jó, hogy 
gyilkos iramban vágtázzanak a helvétek és 
mindent kapásból játszanak.

A magyar védelem azonban sziklaszilárd s 
nem egyszer aratja a lapsokat remek védekezé
sével. Az átmeneti svájci támadások után ismét 
a magyarok lendülnek előre. Lázár labdájából 
Vincze lő fölé, majd ismét ö az, aki mellé pla- 
szirozza a jó helyzetet.

sajnos, a magyar lövésekben nincs erő.
A 25. percben gőlvcszély lidérclángja lobban föl 
az idegeiben pattanásig feszitett magyar koló
nia szeme előtt. Zsengcllér szabadrúgást lő s 
azt Hubcr ismét Zsengellér elé öklözi. A helyzet 
kitűnő, a labda azonban a kapu fölött száll el 
másodszorra. Általában lassúak a magyar ak
ciók s igy a villámként cikkázó svájci védelem 
tagjai idejében tudnak rombolni. Most néhány 
svájci roham kell rémületet. Rendkívül veszé
lyes az Abegglen—Amado—Grassl hármas mes
teri taktikával véghezvitt támadása, szerencsére 
azonban Szabó pazarul védi a középre szálló 
labdát. Ezután még egyszer megcsillan a sváj
ciak szercncsecsillaga, amikor

Vernati 35 méterről vérfagyasztó bombát 
zúdít Szabó felé. Mint a párduc szökken a le
vegőbe a magyar kapus és tudásának minden 
bravúrját a védésbe önti. A másodpercek ideg
tépő töredéke alatt dermedten várja mindenki 
a kérdésre a feleletei: sikerül-e elcsípni a gyil
kos bombáit Sikerült: Mintha a pokol ördögei 
tüzelnék most a francia közönséget, tomboló 
hangorkánnal és tapssal jutalmazza Szabó pa
rádés védéséi. Magyar támadás viharzik végig 
ismét s ezt már

■ kétségbeesés gyilkos tüze Ulti. A 43. 
percnél tartunk, amikor Sas kap labdát a 
ezzel mint a gylk, húz a svájci kapu felé. 
Azlún röppen a beadás, Hubcr Ismét ök
löz s most Zsengellér elé dobban a labda. 
Az összekötő Ifi, de ez a lövés oly lágy, 
hogy semmi sikerre sem aaámllhat. Ámde 
otl van Gyurka, a magyar fulhalldoktor, 
egy villanás csuk s a feje már a labda röp
kébe lendül a aztán nz ellenkező sarokba 
aurran a lelketnyugtató magyar gól. 1:0.

Ezzel árián vége Is a félidőnek.

Svájc elpusztlthatattanul 
szívás

Szünet után elég tekintélyes szél ellen kell 
játszani a magyar csapatnak. A svájciak óriási 
lendülettel fekszenek n játékba és nagyon ne
héz pillanatokat okoznak a magyar védőknek. 
Valósággal kullancsmódrn ragad valamennyi 
svájci a magyarokhoz és hihetetlen energiát 
Ölnek a pillanatról pillanatra megújuló lab
dáért történő harcba. A magyar csapat azon- 
han ezúttal is fölényt harcol ki magának. Sast

a hatalmas termetű Springer csak az utolsó 
pillanatban tudja szerelni, majd Sárosi elől 
Lehmann csak nagy üggyel-bajjal képes a ve
szélyt elhárítani. Közben Abegglen és Amado 
Is próbálkozik egy-egy kilörésssel, azonban 
Biró és Korányi nagy biztonsággal teszi hi
degre a két kiváló svájci csatárt. .Majd Amadét 
Turay gánccsal akasztja meg.

A svájci bukdácsol, a közönség pedig egg kis 
tüntetést rendez ellenünk. Sárosi Kohutot küldi 
harcba, de a rendkívül gyors svájciakon nem 
tudunk sikerrel keresztülmenni. Sárosi—Sas— 
Zsengellér, Kohut a babda útja, majd Zengellér 
lö emberbe, a visszapattanó labdát pedig Sas 
kitűnő helyzetben kapu fölé helyezi. Négy gól
helyzet volt! Most ismét Zsengellér lövése repül 
az egyik védőjátékosba. Nagy balszerencsével 
küzd a magyar csapat. Vjnczo szökteti Sast, 
akinek iveit beadását Zsengellér Kohuthoz 
passzolja, őt viszont Vernati szereli. Sárosit 
kelten is nyomják, lökik, dögönyözik, de

Barlassina bíró nagyon sokat enged meg 
a svájciaknak.

Lázár remekül a levegőből húz le egy labdát, 
a csodás technikai bravúrja tapsot érdemelne, 
de a velünk szemben elfogult közönség némán 
nézi.

A rendkívül fürge Amadót Korányi szereli 
nagy elegúnciával, majd a következő percben az 
agyontámogatott és összevissza lökdösöli 
Vincze lövése surran a svájci kapu fölé.

Csodálatos fizikummal küzdenek a svájciak, 
egy pillanatnyi szadabidőt, lélckzctnyi időt sem 
engednek a magyar csapatnak, közben köröm- 
szakadtig védekeznek. Ezután egy gyönyörű 
magyar akció perdül a svájci kapu felé. Sárosi 
szöktetésével Kohut nyargal, beadását Zseng.*!-  
lér ismét Kohuthoz küldi, aki halalmas lövést 
küld, azonban ez az egyik svájci lábáról a felső 
kapuléc mellett surran komorra. A sarokrúgás 
is góllal kecsegtet, azonban Zsengellérnek itt 
sincs szerencséje, ő is kapu fölé emeli a labdát. 
A svájciak mindent elkövetnek a kiegyenlítésre, 
ha kell kézzel tartják vissza a magyar csatáro
kat és kapu előtt minden igyekezettel a legle
hetetlenebb védekezési eszközökkel próbálják 
megzavarni lélekjelenlétüket.

Ez sikerül Is. A 19. percben Vinczétöl Indul 
cl a labda, majd gyönyörű passzokkal halad a 
magyar csapóit, végül is Sas centerczését Hu- 
bér Kohut elé üli, akinek lövése emberbe 
megy, majd Zsengellér a második próbálko- 
zásra ezúttal is kapu fölé emeli a labdát.

Szebbnél-szebb akciók perdülnek most a 
svájci kapu felé.

Sárosi és Lehmann összefutnak és Gyurkát (!) 
figyelmezteti a biró. Majd Kohutnak egy éles 
lövése Springert gyomron találja, a svájci 
közben kézzel is megfogja a labdát, ugy hogy 
szabadrúgáshoz jutunk. Ezt Zsengellér kapu

Herzog Edvin kritikája 
a pompás győzelemről

Percekkcl a nagy mérkőzés befejezése 
után megcsendült a telefon és jelentkezett 
» magyar csapat főhadiszállásán, a Hotel 
Bcllcvueben Herzog Edvin, a Hétfői Napló 
világbajnoki különtudósitója. Meglehetősen 
rossz a telefonvonal Lilié felé s igy küzdel
mes csatát folytatunk a technika e pillanat
ban gyatra gyermekével. Gyorsan peregnek 
a mondatok a mérkőzés részleteiről, azután 
pedig jön az egésznek az esszenciája, a nagy 
meccs tanulsága. Herzog Edvin mondja:

— Hallatlan, hogy milyen gyatra volt 
ez a Iliiéi pálya.

A méretei is abnormálisán kicsinyek, de 
meg a talaja is minden kritikán aluli. Csak
nem érthetetlen csodák közé tartozik, hogy

a FIFA milyen hódító azénim 
alatt találta alkalmasnak Ilyen 
nemzetközi küzdelemre ezt a 

legelőt.
A sok kellemetlenség ellenére Is a
délelőttje örömteli pillanatokat hozott. A 
vonatok szinte ontották Páris felől a magya
rokat. Megérkezett a párisi magyar követ-

hutása 
komoly 

vidéki

mérkőzés

ség levele és képviselője. Itt voltak n ma*  
gyár futballbirák, élükön Riesz István dók*  
torral,

Hatalmas tömeggel képviselte Párlat < 
Párisi Magyar Ház, azután a Franciaország*  
bán lévő és játszó, csaknem egy egész gász*  
lóaljat kitevő magyar játékosok is mind itt 
vannak. A sajtó tábora nagy számban jelent
kezett. Délelőtt Eicher, a svájci szövetség 
elnöke, aki itt jóformán második hazájában 
él, tisztelgő látogatást tett Usettynél. Ezt 
nemsokára viszonozta a magyar elnök éa 
egy kedves kijelentést kapott ajándékba:

— Mi elvégeztük az önök számára a lep*  
fontosabb feladatot — mondotta Eicher —« 
kivertük a németeket, ezentúl már az önöli 
akaratán múlik minden!

Délelőtt fogadás volt a városházán, ahol 
a polgármester íelköszöntötte a magyar csa
patot. Megjelent az egész magyar kolónia,,- 
élén egy illeni fogorvossal, aki hallatlanul 
nagyértékü munkát végzett a magyar színek 
győzelme szempontjából. A fogadást a ma
gyar csapat főhadiszállásán taktikai meg
beszélés követte.

Schaffer raffinált művészetét 
igazolta a lillei magyar tizenegy

Ami a kolosszális csatát Illeti, arról elöl
járóban csak annyit, hogy

a magyar csapat ragyogó kondícióban, 
frissesébe teljében állott a porondra.

Megcsillant ennek nyomán a futball művé
szetének minden szépsége. Az elején még 
kemény munkánk volt. De

ezt Is bírtuk — hála Schaffer ragyogó 
elgondolásának. Keményen dolgoztatta 
a fiukat Relnis előli, mert ezt a mér
kőzést eleve simának tartolta. Állította 
és igaza volt, hogy a kemény munka 
gyümölcsét majd egy hét múlva fogjuk 

learatni. így történt’

A pályán csupa magyar atléta volt, s küz
delmük a futball fenséges harcainak legszebb 
fejezetei közé tartozik. Hogy mit művellek 
ezek a jól előkészített magyar fiuk, azt leg
jobban a tomboló tapsorkón és a szakértök-

bői Is elő-clő törő csodálkozás moraja jel
lemzi. ,*

Svájc legényeinek teljesítménye bármi
lyen csodálatos Is volt, n mienkéhez ugy 
viszonyult, mint kezdőké n mesteréhez.

Az egyéni teljesítmény 
mérlege

Ami a csapat tagjainak egyéni teljesítmé
nyét illeti, a következőket jelenthetem:

Szabónak
csak néhányszor kellett közbelépnie, de 
ilyenkor a klasszisok legszebb mozdulatai
val közelítette meg a tökélyt. A védelemből, 
<lc egyúttal

az egész mezőnyből Bíró csodálatosan

MESTERAKCIÓ — FEJESGÓL

Lehmann

Hubcr

Ver mit i

törnél rlr.
Stetzer

7 teng étiéi

Snt

Lörtscher

Vlnrre

Sas villámgyorsan elhúz halija mellett és 
Ivriten Zsmgcllérhcz továbbit. Az iíjpestl csatár- 
csillag előtt szabad az ut és nyomliun a kapura 
zudul n lövés. Sárosl dr. messziről fut és ..kor
rigálja" Zsengcllér l.’lvéséli bombafejest küld n 
heivél háló alsó sarkába. I. félidő 43. pere, 1x0. 
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

A IY1USZ fisa BEAC 
junius 15- es 16-iki 

fivadnyllfi versenyének 
tiz Érdekes mozzanata:

1. Európa legsiebb versenyuszodája nyIlik a 
Mirsit vittrtrn.

2. W»O ..szinháxi" Olóhrly. 1000 remek állóhely
3. Esd elöl mindenki kényelmes, fedett rsirnu 

kokba vonulhat.
4. Ai eiiriipabalnoksigra ké.vüló monyát válmxa-

toll risipólócsApst első mérkőzése ■ < Hbstlová-
kok ellen.

5. Az '.s 8 másodperccel Induló Csík Ferenc dr. 
első nyilvános rajtja

fi. A kllencpcrccs 4X200-8*  stafétára készöló tij 
tehcH6?ck első versenye.

7. Három holland <s három dán höl«yuszö Indu
lása 12 ussós/ám! an. öt világiekorder a rajtnál!

A. Három olimpiai bajnok - Csík, Senft és a 
magyar vlzipólórsspat szereplése.

0. A l.zennvoh-ssoros világrekorder, Hveger első 
bndnnesli Indulási
10. Kétprn-t'-s és eavpengő 30 filléres ülőhely sk 

«0 filléres állóhelyek!
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HRCyvonalu, brilllána védőmunkája 
emelkedett ki.

Halfaorunk la n feladata magaslatán állt, 
é*  mindhárom fedezetünk egyenlő mérték
kel vette ki réazét a gyilkos iramból. A csa
társor tengelyében

Sárosi oroszlánként dolgozott.
Szakadatlanul tömte labdákkal a szélsőit, s 
ezt megtehette unnál is inkább, mert a fede- 
retsorlól szinte kódexszerü tökéletességgel 
kapta a labdákat. Ar összekötők sokat dol
goztak, sajnálatos, hogy Zsengellér mellől 
M) percig nem tágított a balszerencse. Ha 
neki is ..kijön a lépés", akkor féltucatnál 
alább most som adtuk volna. A két szélső 
közül Kohut játéka volt az egységesebb, 
5os a végén már eltűnt.

Hallatlan örömmámor hulláma söpri vé
gig a lillei magyar kolóniát még o pillana-

Svédország 
ellenfelünk

a fáradt Kubát

tokban Is, most hiár csaknem biztosak a 
végső győzelemben, s ehhez nem hiányzik 
belőlük az elszánt akarat.

Holnap délelőtt már vonaton 111 az egész 
társaság,

hogy a csütörtöki nagy mérkőzésre, a Páris 
melletti Vesinet üdülőhelyén készüljön fel.

A magyar csapat össze
állítása a svédek ellen

Dietz Károly dr. szövetségi kapitány vasár
nap este a mérkőzés után összeállMotta azt a 
magyar csapatot, amely csütörtökön, Űrnapján 
Svédország ellen fog kiállni. Az összeállítás a 
következő lesz:

Szabó—Polgár, Bíró—Szalui, Szilva, Ba
logh—Bíró JL, Vincze, Sárosi dr., Toldi, 

Titkot.

- következő
- legázolta

Bric-á-Brac nyerte a Kanca-díjat

SVÉDORSZÁG—KUBA 8:0 (4:0)

Antlbes, 10.000 néző, bíró: Krist, Csehszlo
vákia.

Svédország a szerencsés sorsolása követkéz- 
lében s mull vasárnap errtvesztfl volt és a 
Kuba—Románia meghosszahltott és újra ját
szott mérkőzés győztesével, a fárndt kubaiak
kal került össze. Aránylag könnyén elbánt

velük. A svédek félidőben már 4:(l-ra vezettek, 
szünet után niég növeltek a gólarányuknt, de 
végül is a csütörtöki nehéz erőpróbájukra gon
doltak, leállították a gépezetüket és ennek tu
lajdonítható, hogy a kubaiak Is lábra kaptak

A svéd gólokat Andersson (3), Wetterström 
(3) és Nybcrg (2) lőtték. Kuba óriási fölényben 
volt, de hihetetjen balszerencse üldözte a dél
amerikaiakat, akik a kapufákon puffoglatták cl 
tudásukat.

A Glolre ffial alulmaradtak 
a vKágbajnoki olaszokkal szemben

(Olaszország—-Franciaország s:t (ni)

Párls, Colombes Stadion, 42.000 néző. Bíró: 
Borr. Belgium.

F.nnek a meccsnek a titkos fnvoritja n fran
cia csapat volt. A franciák valóban nagyszerű 
harcban bizonyították be fejlődésüket és ma
gasra lendült fulballkuimrájukal. Az első fél
időben gyilkos küzdelem uán a vezető gólt is 
aikert elérniük, amit az olasz csapat csak

nagy offenziva árán tudott egalizálni.
Már-már úgy nézett ki. hogy a franciák w 

második félidőben a maguk javára dönthetik 
cl nz óriási küzdelmet, azonban az olaszok 
nagyobb rutinja végül is felülkerekedett és két 
újaid) ragyogó góllal bebiztosították a tovább
jutásukat.

A vezető gólt Colatissi lőtte nz 5. percben, 
majd három perc midi a Ilcisserer egyenlített. 
Szünet után n 8. percben és a 27. percben Plola 

I újabb két gólt szerzett.

Meghosszabbítás után is döntetlen 
maradt a csehszlovák-brazil meccs

A Magyar Kancadij a favorit Bric-á-Brac 
biztos győzelmével végződött. A napnak egyéb
ként ez volt az egyetlen favorit győzelme, mert 
a meglepetések sorra követték egymást. A leg
nagyobb kvótát a napot záró Welter handicap 
nyerője, Nóra fizette. Ebben a futamban a be
futók kvótája is rekordszámba megy.

Részletes eredmények:
I. Szódat díj. I. Aszfaltbetyár (3i R- O.-> 

Situtunga (1%) Teltschik, 3. Szántás (0) Klim
scha. F. m. Albusz (50) Dósai, San Francisco 
(8) Alt, Táp Hat (2) Csuta, Nordwind (6) Gu
tái. Fiola (20) Milialovics .Nanking (20) Keszt
helyi. Fejh., fejh. Tót- 10:50, 15, 13, 23. Bef: 
74 és 251.

II. Nyeretlen kétévesek vers. 1. Berta (12) 
Csuta. 2. Dear nie (l'/<) Teltschik, 3. Részes 
(10) Keszthelyi. F. in. Glow-worm (7:10) Gu
tái, Etelköz (10) Alt, Ékszerdoboz (6) Klim
scha, Naslja (4) Rózsa. 2h., Vih., Tol: 10:267, 
24, 14, 44. Bef: 947.

III. Palotai handicap. 1. Medina (5) Csuta, 
2. Cifra (3) Gutái, 3. Farandole (12) Balog. F. 
m. Ugolin (4) Félix, Cavaliero (3) Teltschik, 
Hindu (12) Fetting, Virtus (4) Kajári, Arippi- 
na (0) Dósai, ’/jh., fejh. Tol: 10:136, 29, 14, 33. 
Ref: 439.

IV. Magyar Kancadij. 1. Bric-á-Brac (640) 
Bnlop, 2. Arizona (6) Gutái, 3. Egyetlen (16) 
Csuta. F. m. Film (6) Rózsa, Árusba (6) Tclt- 
senik, Nepita (10) Nagy G., Aviso (16) Klim
scha. %h, ötnh. Tol: 10:16, II, 12, 14. Bef: 56.

V. Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Bear- 
nalse (4) Dósat, 2. Bonvivant (6) Krédler, .3. 
Nincs több (4) Pfendler. F. in. Rejtvény (3) 
Tamási, Tréfa (6) Alt, Lagúna (6) Klimscha II, 
Mindenes (2'/i) Kolonics, Inflagranti (20) Ka
jári. ’/xh., »/«h. Tol: 10:94, 28. 32, 17. Bef: 1081.

VI. Handicap. 1. Lincoln (10) Gutái, 2. Jona- 
than (3) Balog, 3. Clarion (14) MihaJovics. F. 
m. Cipó (3) Klimscha, Medici (6) Teltschik, 
Tisane (1%) Csuta, Írun (10) Rózsa. Tol: 10-91, 
21, 18, 42. Bef: 428.

VII. Welter handicap. 1. Nóra (14) Esch T. 
2. Aprilia (11) Kajári, 3. Vaklárma (6) Klim
scha. F. m. Sárkány (10) Balog, Hédié (20) Ba
konyi, Virulj (10) Félix, Lilla (14) Schwad- 
Jenka. Mécs (2%) Teltschik, Futóbolond (6) 
f\lt, Kékes II (2) Gutái, Kongo (4) Csuta. Bor
zas (12) Rózsa, Szarka (10) Kolonics, Sherry 
(20) Klimscha II. ’Ah., ’/<h. 10:529, 82 ,132, 30. 
Befutók 6798 és 4799.

III. Osztrák Derbv. 1. Bernadotte (2:10), 
Schejbal, 2. Dankó Pista (8) Csapiár, 3. Os*  
törne (3) Esch. F. m. Dugó. 7h., 2h. Tót: 10:11*  
11, 14.

IV. Petrus-handicnp. 1. Maréchal Soult (5:10), 
Schejbal, 2. Gyöngyvér (5) Kovács L., 3. Ot*  
rántó Bal (2) Slglitz. F. m. Medardus, Dahliá 
II, Bodensee. Tót: 1046, 11. 16. 12.

V. Engclbrrt Auersperg steep. eh. 1. Ma Rés 
compense (8) Egan v. Kriegcr, 2. Charley B. 
(8:10) Hagelin. F. m Monopol, Hali Gani. Toli 
10:59, 30, 13.

VI. Welter-handicap. 1. Carmen (6) Heiling, 
2. Kalugyer (2%) Varga, 3. Harras (8) Schimo*  
nek. F. m. Bonaparte, Ave Caesar, Chance< 
Souvenir, Gránát. Tol: 10:44, 18, 17, 18.

■ ■ ■ | i június 16, 19>énManvar Lovaregylet uersanVffart

BRAZÍLIA—CSEHSZLOVÁKIA 1:1
A rendes játékidő 1:1 (1:1) nránybnn vég- 

MMBtl.
Bordeaux, 21.000 néző, biró: Herlzka, Ma 

gyarorszúg.
A futbullviliiglörlénelcm egyik legnehe

zebb küzdelmét vívta meg Középcurópa és 
Délamerika kiváló reprezentáns csapata 
agymással. A brazilok érték cl a vezető gólt, 
amelyet még tt félidőben a csehszlovákok-1 
nak sikerüli egalizálni.

A második félidőben mindkét csapatnak

számtalan nagy gólhelyzete támadt, azon
ban a remek védelmek szétrombolták a gól
alkalmakat.

Ilymődon kétszer 15 perces meghosszab- 
hitásni került sor, a két csapat egy pillana*  
lig sem lankadt, óriási iramban és idegfe
szültségben küzdölték végig a 120 perces já
tékidőt, de újabb gólt egyiknek sem si
került elérnie. A mérkőzést a két csapat 
kedden ismétli meg. •

A brazilok gólját Lconldas szerezte, a cseh
szlovákokét Nejedly.

fogad Bauer Aladár
bookm&kcr Irodáiban, Budapest, Kossuth Lojos-u. 14-16 

Telefon: 189404, 180^724 
Fiókirodát Budán, Horthy Miklós-ut 18.

Telefonon Telelőn : 208-786
teladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltünk

Alcazar nyerte a prágai Dcrbyt. A lassú tem
póban lefutott versenyben nem jutott érvényre 
Sydney nagyobb állóképessége és egy hosszul 
kikapott Alcazartót. A Dcrby előtt eldöntésre 
került Kétéves versenyt Puczur nyerte.

A Magyar ügető Dcrbyben, melyet szómba*  
Ion futnak, nz alábbi mezőny áll starthoz i 
Ullca (Gedeon), Pécse (Raymer), Csókra (Da*  
dányi), Levente (Zwillinger), Ura nos (Felser), 
USA (Kovács II.), Uly (Kovács I.), Gyalla 
(Vorst) és Lege (Marschall). A verseny legjobb 
esélye a látottak szerint: Ulica.

A Magyar Dcrby vasárnap kerül eldön
tésre. Az 50.000 pengős díjért minden vala*  
mire való háromévesünk starthoz áll. A ver*  
seny előzetes favoritja az idén még veret- 
len Bernadotte, melynek a fokozatosan ja*  
vuló Alibi lehet a legkomolyabb ellenfele. 
Starthoz állnak:

Top Hat lov. Szentgyörgyi
Diktátor „ Gutái

Alibi „ Esch
Vinkó H. „ Wcissbach
Dankó Pisla „ Csapiár
Dragonyos „ Klimscha
Aratás ,, Teltschik
Bric-á-Brac „ Balog
Sydney „ Rózsa
íJrusza „ Nagy G.
Bernadotte „ Schejbal

Szomorú lejtőn az atlétika

Bernadotte Bécsben is 
könnyen győzött

A bécsi Dcrby, mint előrelátható volt, Ber
nadotte könnyű győzelmével végződött.

Részletes eredmények:
I. Vinea-Rennen. 1. Trllogenela (1%) Vasas, 

2. La Cabriére (6) Holler, 3. Élharcos (5) Csap
iár. F. m. Csele, Pattogó, Judicium, Fanny 
Elssler. Tol: 10:27, 16, 50, 31.

II. Wisselirad-Rcnnen. 1. Rummy (8 40) 
Schejbal. F. m. Florida, Cartabclle. Tót: 10:13.

HÉTFŐI NAPLÓ 
Szerkesztik: 

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Felelés szerkeutő és kiadó: Dr. ELEK HUGÓ

SzcrkesUősóg és kiadóhivatal: Erzsébet-kOrut 28. , 
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1 órától (Aradi-u. 8. Globus-nyomda-: 1-iSMI. t-2«-8lj 
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Az atlétikai koalíció vasárnap rendezte tnc 
harmadik, egyben utolsó versenyét az MT 
Hungária uli pályáján. Ez n verseny — ha 1< 
Ik't — még rosszabb volt, mint az előző kettő 
és közönség szempontjából is gyengébben si
került! Most azonban

még a klasszis ntlcták Is távolmaradtak, 
Igv előfordulhatott az, hogv a: I. osztályú fá- 
volugrásbnn összesen cpy induló volt. Az ered- 
•nény-H is meglehetősen gyengék, ez azonban 
ii nngv meleg rovására Írható /00 in.: 1. Gye- 
nrs Ili 9. 2 Kiss II. ,W0 ni..- 1 H i.sányi 1:57.4. 
2. Gombos MAC 1:58.7 llnrsAnyi nyer ahogy 
ok,nr 1500 m.: I. Iglói 1:04 mp. 2. Híres 
4:04.8. Siralmas idők. 400 in: 1. Görkói 49.1,

R 
K

2. Vadas 49.1. 3. Ferii (Bologna) 49.7, szép
verseny, mellel nyerve. 400 m. gát futás: 1. Ko
sai s 54.7, 2. Bosmans (belga) 54.8. Csak na
gyon kemény küzdelem után tudott Kovpcs 
revánsol venni belga legyőzőjén.

100 méteres hölgy síkfutás: 1. Válla (Bo
logna) 12.8 mp. 2. Fehér 13.3, sima győze
lem. Diszkoszvetés: 1. Madarász 45.35 m. 2. 
Biancini (Bologna) 43.32 in. Gyenge volt az 
olasz dobó. NO méteres gátfutás: 1. Valla 
(Bologna) 12.7 mp. 2. Kolozs 14.3 mp. 
10 méterrel nyerve. 10.000 méter: 1. Szilá
gyi 31:42 mp. 2. Kelen 31:42 mp. Virtanen 
űÖOO-nél feladta. 4X100 méteres staféta: 1. 
MAC 3:29 mp.

Jelentős magyar 
győzelem

MAGYARORSZÁG—-LENGYELORSZÁG 
13:7 (&:&)

A berlini világbajnokságra készülő magyar 
kézilabda vólognlott utolsó budapesti cröpró- 
bója volt a lengyelek elleni válogatott mérkő
zés vasárnap délután ti LaJorcn-utrnl pályán 
óriási iramban kezd a magyar csapat. Dobos, 
Kottái, majd ismét Dobos révén már 3:0 rn 
sezr- A lengyelek azonban nem csüggednek. 
Lázár révén javítanak és Corencseii kél góljá- 
sál egyenlili I'i k. sót l’ielule a vezetési is meg
szerzi A magyar csapat Takács bombájával 
egvenlil. majd a lengyel védelem óriási hibá
jából Mátyási szerzi meg a vezetést, nz utolsó 
villnnnthan egyenlíti a nagyszerű (ormában 
lévő lengyel center, igy nz első félidő ered
ménye: 5 5

A második félidőben erősen támad a magyar 
csapat Kotlái mesterhármast csinál, amire 
Pici hula válaszol. 8:6 tjabb magyar gólesö 
következik Dobos. Keltái, C.iráki, majd ismét 
Kottái révén már 12 0 az eredmény. A lengye 
lek Stalmach revén válaszolnak és nz utolsó

kézllabda- 
a lengyelek ellen 

percben a ma kiváló formában lévő Koltai 
dobja az utolsó gólt. 13:7.

ÓRIÁSI AMATŐR-SZENZÁCIÓ
A Bíró csoport valószínű bajnoka, a ZSE. 

óriási meglepetésre vereséget szenvedett. Az 
credménv:

II. Vasutas-ZSE 4:2.
A további eredmények: PTBSC- WSC. 4:0, 

Csepeli .MOVE—Ganz 1:1, SzAC—MAFC. 4:0. 
S/EC- -EMIK 3:1.

Profiliga: Csepel- Vnc 13:0! DVTK—Váci SE 
3:1. Erzsébet—Sál. BTC 0:0. Szolnoki MÁV— 
Haladás 0:2.

MTK—BEAC vizipóló 9:2 (5:2.)
A BEAC nyerte a női kerületi tenniszbajnok 

Ságot a BBTE elölt.
\ Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 

bonyolította le a nagy stafétát, amelyet óriási 
küzdelemé után immár másodízben ii Törekvés 
csapata nyert meg.
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LÁNC
VÍZSZINTES:

1. Reklámot csinál magának a 
lapokban. 11. „A" kenyér
— franciául. 12. Az ember tu
lajdonában vannak'.. 14. Svájci 
város. 15. Álba ... (a végén 
löbbesrag). 16. Y. G. S. 17. A 
cselekvést magyarázza. 18. 
Valso — mássalhangzói. 19. 
Keletkezik. 20. Kevert vonat- 
kozónévinás. 21. Csordultig. 22. 
Tegnap sem, ..., holnap
23. Híres regény főalakja. 25. 
Nagyobb gazdaságbon biztosan 
megtalálható. 28. Rudolf ki
rály olasz hadvezére, akit ft 
küldött Erdélybe. Ezt Mihály 
vajdával együtt kormányozta, 
majd Mihályt megölelvén, 
egyedül. Kegyetlensége miatt 
több lázadás volt ellene. 30. 
Férfinév (ék. hiba). 31. Spor
toló. 32. Ama — helytelen sor 
rendben. 33. Talán z. 34. C. O. 
T. 35. Éppen — a falu nyel 
vén. 36. Egy részlet nz élősdi- 
bői. 37. Pénztári engedmény. 
38. Agyára ment nz ital. 30. 
Rcúhelyezö. 40. Egy cseppet 
sem hagyott n pohárban. 41.
Olyan társaság neve lehelne, amely a lárma 
kedvéért működne.

FÜGGŐLEGES:
1. Ahol állok. 2. Némely étel ilyen. 3. Vissza: 

vég — angolul. 4. Bikavér jelzője. 5. Ezer kilo-, 
gramm. 6. Vissza; virágóllat (sokan kettőzve ir 
jik az utolsó betűti. 7. Ennek urához fohászko
dunk'. 8. Pogányság kezdete. 9. Amivel párja 
10. Férfiak sem, . . . (két szó). 12. Április el
sején aktuálisak. 13. Ónémcl tánc. 15. Ebből

keresztrejtvényverseny 1 rejtvénye. Olvassa cl a pályázni részletes feltételeit a lapban és ön 
is vegyen részt benne!

osztják ki a jutalmakat. 17. Vélcménycgyezéi 
kifejezése egész röviden. 18. A mozdony teszi 
néha a pályaudvaron. 20. ... hello szinvorina. 
21. Epitészeti stílus neve. 24. Rendszerint fájdal*  
masak szoktak lenni. 25. Így nevezik azt a kéz
iratot. amiből a film készül. 26. Kúszók társa. 
27. Parancsolás elengedhetetlen kelléke. 29. 
Öreg bácsika. 30. Van hozzá bátorságod? 32. 
Inni ad. 33. Magyar fejedelem volt. 35. Vissza: 
esetleg. 36. S. T. J.
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