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Cigányzenés születésnapi 
mulatság után öngyilkos lett 
Menyhárt járásbiró felesége, 
a fiatal Jósika Ágnes bárónő

Megdöbbentő öngyilkosság történt vasár
nap délelőtt a .Marfiit-körút 38/b. számú 
modern budai bérpalotában. Az öngyilkos
ság áldozata.

dr. Menyhárt György járásbiró 21 éves 
felesége, aki negyedik emeleti lakásuk 
fürdőszobájának az ablakából a világító 

udvarba vetette magát.
A társaságbeli, ismert, szép asszony elő

kelő erdélyi családból származik. Édesapja 
báró Jósika János gazdag földbirtokos, ma- 
gyarapáti képviselő. A fiatalasszony édes
apja többnyire Erdélyben tartózkodik, ahol 
birtokának ügyeit intézi, azonkívül odaköti 
más elfoglaltsága is: aktív részt vesz a Ma
gyar Párt mozgalmaiban. Báró Jósika Já
nos. a történelmi, nevezetességű Jósika- 
család sarja és az erdélyi magyar főurak 
legimettebb családjához tartozik. A bárónő 
édesanyja és nénje gyakran tartózkodnak 
Budapesten és jelenleg is itt vannak. Anyai 
ágról is arisztokrata származású: édesanyja 
báró Gerliczy'-lc&ny, 

Huszonnegyedik 
születésnap...

I)r. Menyhárt György, a budapesti bírói 
kar egyik fiatal, kiváló tehetségű tagja, két 
és fél 'esztendővel ezelőtt ismerkedett meg 
a fiatal, szép báró Jósika Ágnessel. Fél esz
tendő múlva a fiatalok házasságra is léptek 
és a Margit-köruti uj bérpalotában vettek 
ki egy háromszobás hallos, minden kénye
lemmel berendezett lakást. A fiatal házas
pár sűrűn fordult meg a legelőkelőbb pesti 
társaságokban és mindenütt szerették a 
nagymüveltségü, kitűnő modorú, fiatal bírót 
és feleségéi, a rendkívül kedves baroncszt. 
A házastársak boldogságát semmi sem za
varta. Anyagi gondoktól függetlenül, a lég- 
harmonikusabb házasélelct élték, gyakoriak 
voltak náluk a vendégeskedések és az ősz- 
s:es elitbálakon és társaságbeli mulatságo
kon résztvettek.

Szombaton, junius 18-án nevezetes csa
ládi esemény volt a járásbiróéknál. A fiatal
asszony

ezen a napon töltötte be éleiének hu
szonegyedik évéi 

és ezt az alkalmat a férj arra használta fel, 
hogv a közeli rokonokat és a család jó- 
barátait meghívja. A születésnapra utazlak 
fel Erdéluhől az asszony édesanyja és nénje 
is Bájtok kívül a bírói kar több tagja, ügy
védek, ismeri társaságbeli urak és hölgyek 
voltak hivatalosak a szü-elésnapi vacsorára.

KivIIAgos—klvirradatig!
Közel harmincán jöttek össze és n hangu
lat az éjszaka folyamán mindvégig a leg
jobb volt. A hölgyek kívánságára cigányt is 
hoztak a házhoz és egymásután játszotta a 
zenekar a régi, szép magyar nótákat aine- 
Iveknek különösen nagy sikerük volt. Még 
az idősebbek is táncra perdültek, egy egy

ropogós, friss csárdásnál és senki sem gon
dolta, hogy a szép születésnapi, zenés éj
szakának milyen

szomorú, megdöbbentő epilógusa lesz.
Reggel nyolc órakor még javában folyt a 
mulatság és ugylálszolt, hogy a déli órákig 
együtt marad a társaság. Kilenc óra után 
pár perccel a társaság tagjainak feltűnt, 
hogy a fiatalasszony, az estély ünnepcllje

eltávozott a szalonból és már jóideje j 
távol marad.

A férj is észrevette felesége váratlan távo
zását és ijedten arra gondolt, hátha rosszul 
lelt az asszony. Kisietett a szobából, hogy 
segítségére legyen. Hiába kutatott azonban 
utána a többi szobákban, a konyhában, sőt 
kinn a folyosón is,

sehol sem találta feleségét.
A fürdőszoba maradt csak hátra. Bekopog
tatott az ajtón, azonban nem kapott választ. 
A fürdőszoba ajtaja

belülről volt bezárva.

Eltűnik az Ünnepelt
A társaság tagjai közül többen, különösen 
a hplgyek közül ugyancsak kijöttek, hogy 
megnézzék, mi történt Menyhártnéval és 
amikor megtudták, hogy hosszabb ideje a 
fürdőszobában tartózkodik és nem válaszol 
férje kérdezösködésére, az a gyanújuk tá
madt, hogy valami baj érhette a fiatal
asszonyt.

Mialatt a házbeliek kétségbeesve tana
kodtak, hogy mit csináljanak, becsöngelett 
a lakásba Guth Lipól házfelügyelő. Látszott 
rajta, hogy valami rossz hírrel jöhetett, 
nehezen akart beszélni, később azután 
mégis elárult annyit a házfelügyelő, hogy a

Eckhardt Tibor éles vasárnapi 
beszéde a politikai kóklerek 

és spekulánsok ellen
Miskolc, junius 19.

M Hétfői Napló tudósitójától.) A függet
len kisgazdapárt borsod- és zemplénmegyei 
választmánya vasárnap délelőtt párterlekcz- 
letet tartott a miskolci Korona-szálló nagy
termében, ahol Eckhardt Tibor, a független 
kisgazdapárt vezére is megjelent és nagy
fontosságú politikai beszedet tartott. Az ér
tekezletet dr. Váczy József, a felvidéki szer
vezet ügyvezetője nyitotta meg, majd 
Eckhardt Tibor emelkedett szólásra.

Beszédének elején azokról a különleges

világilóudvar felöl nyöszörgős női hungot 
hallott. A ház szűk világitóudvarába a föld
szintről csak egy üzleten keresztül vezet 
ablak és ez volt a magyarázata annak, hogy 
a házfelügyelő nem tudta megnézni előző
leg, hogy tulajdonképpen mi is történt. 
Most már azonnal feltörték a fürdőszoba 
ajtaját. Az ablakot nyitva találták.

Lenéztek a mélységbe és a magas- 
földsznten, almi a világitó aknának a 
talapzata van, megpillantották a guggoló 

helyzetben lévő fiatalasszonyt.
Pillanatok alatt értesítették a mentőket és 
alig két perc múlva már meg is állott a 
ház előtt a mentők kocsija. A mentőorvos 
és a két ápoló terepszemlét tartottak és 
megállapították, hogy az a világilóudvar, 
ahová Menyhártot leugrott, a laírpalola 
Bem Jpr.se/-utca 9. számú bejáratához nyí
lik. E világilóudvart különösen építették: 
az udvar. felől nem lehet megközelíteni, 
csak a házban lévő gyümölcsüzlelen keresz
tül, ahonnan egy kis abfhk nyílik oda. A 
mentők a tűzoltókat hívták segítségül és a 
II. kerületi tüzőrség emberei, miután em
beréletről volt szó és hosszú ideig nem vá
rakozhattak, a rendőr jelenlétében

felnyitották a gyilmölc.süzlct ajtaját, 
behatollak a helyiségbe,

cgv kisebb létrát támasztottak a világító
udvar ablakához és az egyik tűzoltó be 
akart mászni ti világitóudvarba.

Estélyi ruhában 
az udvar kövén

Erről azonban le kellett mondani, mert 
olyan szűk terület az egész, hogy olt két em
ber nem fért volna el. Ezután egy kötél se

érzelmi kapcsolatokról emlékezett meg, 
amelyek őt éppen ennek a vármegyének 
magvar népéhez fűzik. Hangoztatta ezután, 
hogy a magyar nemzet

a megpróbáltatások közepette józan 
mérsékletet és kitartást tanúsított, ami
nek gyümölcsei most kezdenek megérni.

Szomszédságunkban a magyarság a maga 
inagárahagyatoltságában is meg tudja mu
latni, hogy érett a politikai jogokra.

— Amikor a magunk sorsa fölött gondol

gítségével emelték ki a szűk nyílásból a 
szerencsétlen uriasszonyt, ,

Az estélylruhás dr. Menyhárt Györgyné 
eszméletlen állapotban volt. Két bokája 
felett eltörött a lábszára, azonkívül a 
balkarja is eltörött, agyrázkódást és 

belső vérzést szenvedett.
A mentők hordágyra emelték és a család 
utasítására a Pajor-szanatóriumba vitték a 
súlyos állapotban lévő asszonyt. A mentő
autóban helyet foglalt a járásbiró és a csa
lád cgv másik féríitagja is. A Pajor-szana
tóriumban helyezték el a rejtélyes dráma 
áldozatát. Dr. Ilültl lliimér professzor ren
delkezésére megröntgenezték és utána le
szállították a műtőbe, ahol a professzor 
operációt hajlott végre rajta. Az operáció 
kitünően sikerült és orvosi vélemény sze
rint, ha valami komplikáció nem következik ' 
be, sikerül megmenteni dr. Menyhárt 
Györgynél az életnek.

Nincs magyarázat...
A szanatóriumi betegágya mellett olt tar

tózkodott egész nap a kétségbeesett férj, a 
siránkozó édesanya és a rokonság több más 
tagja.

Senki sem tudta magyarázatát találni a 
történteknek.

Arra gondolnak, hogy valami
pillanatnyi elmezavar

lehetett az ok, de azt sem tartják kizártnak, 
hogy a szerencsétlen asszony esetleg rosszul 
lett, odament a fürdőszobaablakhoz leve
gőzni és ájulton leszédült az ablakból. Ar. 
érthetetlen, rejtélyes ügyet csak a fiatal
asszony magyarázhatja meg, ha vissza
nyerte az eszméletét.

kodunk — folytatta Eckhardt Tibor — 
abból a szempontból kell megítélni min
dent hogy a magvar népi erők még tökéle
tes kormányzás cselén sem tudnak kifej
lődni a jelenlegi Magyarországban. A ránk 
váró súlyos feladatok elvégzéséhez

kiegyensúlyozott, testben-lélekbcn ép 
nemzetre van szükség.

Belső revízióra van szükség, amely a 
erők megerősítését tűzte ki célul. Amikor 
hosszú esztendőkön keresztül folytattunk

Jpr.se/-utca
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Tildy Zoltán 
a szélsőségekről

Szeghalom, június 19.
(A hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

leütése.) Tildy Zoliim, a független kisgazda
pari ügyvezető alelnöko vasárnap kerületé
ben, Szeghalmon bcszámolóbeszédet mon
dott, amelyben mindenekelőtt

a kormányzót üdvözölte
hetvenedik születésnapja alkalmából. '4- 
egész gyűlés közönsége lelkesen éljenezte a 
kormányzót.

Tildy ezután elmondta beszámnlóbeszé- 
dét, amelyben méltatta a titkos választójog 
jelentőségét és a névjegyzékek összeírásá
val kapcsolatban hangoztatta, hogy az ösz- 
szeirók és a névjcgyzékösszeállitók
s fegyelmllcg és büntetőjogilag felelősek. 

Elcsen kikelt azok ellen, akik üres, hamis

2- LÁNC 2-
heresztreltvényverseny-szelveny

és hazug jelszavakat hirdetnek a keresztény
séggel szemben. Megemlítette, hogy

a szélsőjobboldalon szép számmal van
nak olyanok, akik nemrég még vörö

sek voltak.
Ezt a népet nem lehet megfogni a diktatúra 
maszlagéval.

Tildy ezután a Független kisgazdapárt 
célkitűzéseiről és módszereiről beszélt. 
Andaházy Kasnya Béla éles támadást inté
zett

a szélsőséges diktatúrára törő pártok 
ellen.

Végül Vargha Béla, a kisgazdapárt alel- 
nőké beszélt.

<-
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küzdelmet a titkos választójogért, akkor 
elsősorban ez a szempont vezetett bennün
ket. Nekem az volt változatlanul a meggyő
ződésein, hogy egy becsületes népi politikát, 
a mely a magyar nép gazdasági boldogulá
sát, jogos szociális igényeit kielégíti, nem 
lehel addig el sem kezdeni, amíg a magyar 
nép a maga szabad akaratát meg nem 
szerzi.

Óriási különbség van abban, hogy mi
képpen csinálódik a politika, nogy

felülről kényszerftlk-c a népet, vagy 
pedig a nép maga lelkiiameretében 

leméri Jogos vágyait és törekvéseit
és azután a politika alulról épül, a kormány 
pedig enne kciupán szószólója.

Ezután azt fejtegette Eckhardt Tibor, 
hogy nz alulról épülő népi politika javára 
változás csak a titkos választójogtól vár
ható. lln n titkos választójog már megvan, 
akkor nem lehet olyan kormány ebben az 
országban, amely nem a széles milliók aka
ratával és szavazatával akarja magát alá
támasztani.

Nagy eredmény a titkos választójog 
magában véve is, mert a jövőnek biztos zá
logát jelenti. Mostantól fogva olyan lesz 
ennek az országnak a sorsa, ami nőt ki tud 
a magyar nép magának küzdeni. Ezután 
arról szólott, hogy a független kisgazdapár- 
tol jogos megelégedéssel tölti cl az, hogy az 
hnrédy-kormány teljesen magáévá telte azt 
a programot, amelyért a párt évek hosszú 
torán ál küzdött.

Azonban minden program csak annyit ér, 
amennyit abból megvalósítanak. Sajnálattal 
kell tapasztalnunk — folytatta Eckhardt — 
éppen ebből a szempontból, hogy

a kormány háta mögött ott látjuk azo
kat az erőket is, amelyek busz éven 
keresztül mindig a nagytőkét szolgál
ták és mindig ellene szegüllek a népi 

politikának.
Ez a körülmény igen érdekesen nyilatko
zott meg a szesztörvény tárgyalásánál, ami
kor a javaslatot az ellenzék lelkesen helye
selte s a kormánypártiak ellenezték.

— Itt vannak azután nz országban azok 
a politikai spekulánsok és kóklerek, akik 
eveken keresztül pusztulni engedték a ma
gyar népet és amikor a politikai elégedet
lenség vésztjóslónn kezdett tornyosulni, ak
kor ezek

a spekulánsok felültek az elégedetlenség 
lovára, amelyet ők neveltek Ilyen nagy
ra és azt remélik, hogy ők nyargalnak 
be majd rajta keresztül a hatalomba.

Azt hiszik, hogy annak n forradalmi láng
nak a liizénél, amelyet ők szítottak, a saját 
pecsenyéjüket fogják megsütni. Ezek az 
urak rendkívül tévednek, mert minden for
radalomnak emésztő tüze elsősorban azokat 
cjcli meg, akik felidézték.

X mi szerepünk — folytatta Eckhardt Ti
bor — egyrészt az, hogy a múltból, a XIX. 
századból iltnuirudl elavult politikai erük
kel szemben

a népi haladást intézményesen szolgál
juk.

de éppen ennek nr. érdekében kötelessé- 
i <ok. hogy szembeszálljunk azokkal a kü- 
I nibözö nyilas és egyéb felforgató irány
zatokkal. amelvvk csak pusztulást és n 
nemzeti függetlenség elvesztését hozhatják 
erre az országra.

— A mai napon 
megkezdődött a titkos választás, 

mert a mai napon kezdődik meg a képvise- 
Útválasztók összeírása a jövő választásra: ha 
valaha szükség volt arra, hogy a mi pártunk 
szervezetten végezze el a maga munkáját, 
erre ma je-bban szükség van, mint valaha. 
Hiába van titkos választójog, ha a névjegy- 
zékbfil kimaradnak a választóink.

A közeljövő feladataival foglalkozott ez
után Itex/éde további részében, azokkal a 
nagy leladntokkal. azokkal a komoly lehe
tőségekkel, amelyek az integer Magyaror

szág visszaszerzéséhez vezetnek. Ezeknek ki
aknázása attól függ, hogy

a falu népe megmarad-e eddigi jól be
vált céltudatos politikája mellett.

Két irányban fenyeget veszedelem. Az egyik 
az, hogy azok a — sajnos — tanult embe
rek, akik a múltban is szembenállóitok a 
népi erőkkel és a választásoknál erőszakos
kodtak és akiknek törvénytelen eljárását 
annyi bírói ítélet bélyegezte meg, most — 
megint félvén a titkos választójogtól —

parancsuralomra vágynak.
Ezek az urak azért akarnak diktatúrát, hogy 
továbbra is parancsolhassanak, magyar pa 
raszt pedig haptákban teljesítse parancsai
kat.

Ha valaki jót akar — mondotta Eck- 
bárdi Tibor —, mi szabad akaratból is tá
mogatjuk. .Miért kell ennek közénk jönni 
mint diktátornak?

Miért kell annak erőszakos eszközöket 
Igénybevennie?

A jó az, amit szabad akaratból akarunk 
cselekedni. Azt mondja a keresztény taní
tás is, aki jót akar a népnek, az jogot ad a 
népnek, aki pedig saját előnyét akarja, az 
jogot vesz el a néptől.

— Annak, aki bizalmatlan a néppel 
szemben, mi bizalmat nem előlegezhetünk, 
mert tudjuk, hogy miért bizalmatlan a ma
gyar néppel szemben. Van még egy nagy 
Igazság.

Parancsolni csak nz tud, nkl már 
engedelmeskedett.

Ne akarjanak vezérek lenni azok, akik 
még közkatonák sem voltak. Ne akarjanak 
népi politikát csinálni azok, akik mindig 
ellenünk dolgozlak. A mi politikánk a népi 
politika:

szabad nemzet befelé és független 
nemzet kifelé.

Szabad nép befelé és független ország 
kifelé.

A nyllasmozgalom mind a két elvet 
veszélyezteti.

A külföld elölt ma sokknl nagyobb a sú
lyúnk és tekintélyünk, mint aminő szám
arányunk és vagyonunk után kijárna.

— Ennek a tekintélynek megtartása azon
ban attól függ, hogy függetlenségünket min
denkivel szemben meg tudjuk-e Őrizni, mert 
ctfó/ függ Európa számára a háborít, vagy 
béke kérdése.

— Ha megtudjuk őrizni függetlenségün
ket, akkor van európai egyensúly és akkor 
fenntartható az európai béke, de

ha Itt, a Duna-TIsza völgyében bármely 
idegen hatalom befészkeli magát, fel
borulna az európai béke és egyensúly.

A mi függetlenségünk nemcsak a magunk 
érdekeit1 ’ szolgálta, hanem ezentúl egész 
Euiópa háláját és tiszteletét vívjuk ki.

— Ebben a harcban az igazi erőt a ma
gyar falu népe jelenti. Az a falusi nép, 
amely irtó'tk a háború gondolatától és 
soha nem követel többet, mint amennyi 
neki jár; nz a falusi nép, amely esztendőkön 
ót dolgozva, rongyoskodva sem feledkezett 
meg soha magyarságáról és kötelességeiről. 
Ez a tisztességes magyar nép, amely húzza 
nz igát, fizeti az adói, védi a hazát és meg
őrzi a békét és rendel ebben az országban, 
ez az igazi keresztény magyar nép. Van egy 
erkölcsi világrend és el kell jönni annak az. 
időnek, amikor ez. a dolgozó magyar nép

sok szenvedéséért, becsületéért el fogja 
nyerni jutalmát,

megnyílnak elölte a gazdasági boldogulás 
lehetőségei és ez a niegujhodotl N agy ma
gva rország fogja biztosítani n magyar nép 
számára az újabb ezeresztcndöl.

A nagy tapsviharral fogadott beszéd után 
Solt.sz Jáuo, képviselő mon-
dőli ■ zlnU'n nagv t.ípv.al Ih .j. det,
Ezulún még libben szólallak fel.

Tizenkétezer pengőt 
elmulatott a gavallér betörő

Veszprém, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A várpalotai Unió bányarész
vénytársaság irodájában nemrég betörés 
történt. Megfúrták a Wertheim-kasszát és 

28.000 pengőt raboltak cl.
Hosszú ideig folyt a nyomozás, de a tettes 
nem került kézre.

Vasárnap meglepő értesítés érkezett a

Nagyfoníosságu külpolitikai 
döntéseket vár hétfőre 
Párls és London

Paris, junius 19.
Francia politikai és diplomáciai körök

ben a most következő hétre
fonton külpolitikai döntéseket várnak.

A csehszlovák és spanyol kérdés tisztázása- 
terén nagyjelentőségű tanácskozások9 van
nak folyamatban s a döntést a legközelebbi 
napokra várják.

Általános feltűnést keltett, hogy a hét
végi szokásos pihenő ellenére

Bonnet külügyminiszter hosszas ta
nácskozást folytatott Sir Erié Pbipps 

angol nagykövettel.
Beavatottak szerint ez a megbeszélés szin
tén a cseh és a spanyol kérdésre vonatko
zott.

Mig a csehszlovák-kérdés tisztázása ügyé
ben Prágában folynak a döntő tanácskozá
sok, addig a spanyolkérdésben Parisra és 
Londonra helyeződik a tárgyalások súly
pontja. Londonban kedden ül össze a be- 
nemavatkozási értekezlet főbizottsága, hogy 

véglegesen döntsön a spanyolországi 
önkéntesek hazaszállítását célzó leg

újabb angol terv ügyében.
Párisi dipolmáciai körökben szintén való
színűnek tartják, hogy a keddi ülésen tel
jes megegyezés jön létre, mégis szükséges
nek tartják hangsúlyozni, hogy

nem kerülhet sor a francia-spanyol 
határok elzárására,

mert a francia álláspont szerint ezek a ha
tárok eddig sem voltak nyitva.

Beavatottak szerint hétfői napon Paris
ban és Londonban Bonnet külügyminiszter, 
illetőleg Chamberlain miniszterelnök részé
ről fontos külpolitikai nyilatkozatok hang
zanak el.

ctano beszámolt Nussollnlnek
Róma, junius 19.

Ciano gról olasz külügyminiszter Velen

Oy IS MU LESZ LEPVE

AUkxcUtt -néuíLí
CSODÁS HATÁSÁT Ol.HCin 
AtUeöcuie -Ra/ucí Nen 
CSAK SCiY TÖKÉLETES WM!- 
BOAOTVAKAÉH, HANEM BOY 
ELISMERT ARCÁPOLÓ 1$. 
dttomcid hciStntllahsáf.

ss*ua  (uc. nt**-  naffa". 
fel, wn, itg at aJith&e.

cstrkén.AS'-fr. Holtuk TeZz^k^Q.

bányatársasághoz: Budapesten elfogták
Szabó János géplakatost, aki a vállalat 
pénztárszekrényét kifosztotta.

Szabónál tizennégyezer pengőt találtak 
meg. Bevallotta, hogy a hiányzó tizen
kétezer pengőt Budapesten elmulatta.

A mulatóskedvü gavallér betörőt Buda*  
pestről most Veszprémbe kisérik.

céből jövet Rocca delta Caminateba érke
zet, ahol beszámolt Mussolini miniszterel
nöknek a Velencében Sztojadinovics jugo
szláv miniszterelnökkel folytatott megbe
széléseiről.

Chamberlain uj béketerve
London, junius 19.

Chamberlain miniszterelnök uj európai 
béketervei dolgozott ki. Beavatott körökben 
úgy tudják, hogy az angol miniszterelnök 
újabb diplomáciai offenzivára készül s ezzel 
kapcsolatban már igen fontos tanácskozá
sokat folytatott. Chamberlain az utóbbi na
pokban

öt Londonban akreditált nagykövettel 
és követtel bizalmas megbeszéléseket 

folytatott

s úgy tudják, hogy ezek a megbeszélések 
már az uj diplomáciai ofTenzivával állanak 
összefüggésben.

Chamberlain uj béketerve magában 
foglalja a kelet- és középeurópai vitás 

kérdések megoldását is,

úgyszintén a francia—olasz normalizálásá
nak problémáját.

— ALBRECHT FŐHERCEG ÉS FELE- 
SÉGE MEGÉRKEZETT A MAGYARÓVÁRI 
KASTÉLYBA. Albrecht főherceg fiatal 
feleségével szombaton este megérkezett 
Magyaróvárra, ahol ezrekre menő tömeg 
nagy ünnepélyességgel fogadta őket. A fő
herceg! párt, amely első Ízben vonult be a 
városba, S a 111 e r János polgármester 
Üdvözölte. A főherceg meleg szavakkal kö
szönte meg az üdvözlést.
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Hódolat
a kormányzónak

Junius 18-ika, a magyar nemzet
nek ez a magasztos ünnepe, ame
lyen Horthy Miklós kormányzó be
töltötte hetvenedik évét, elmúlt. 
Huszonnégy óra hosszat ünnepelt az 
ország a mély tisztelet és rajongó 
szeretet spontán megnyilvánulásai 
közepette. A ragyogó nemzeti ünnep
nap után most ismét megkezdődik 
a hétköznapok sorozata, de az a 
tisztelet és szeretet, amely Magyar
ország népét a fényes ünnepségekre 
inspirálta, ittmaradt változatlanul. 
Magyarország népe számára állandó 
ünnepi megnyugvást ad az a tény, 
hogy az ország élén Horthy Miklós 
kormányzó áll és biztos kézzel, mély 
meggyőzdéssel, szívből jövő sze
retettel irányítja ennek az ország
nak sorsát.

Az ünnepi biztónságérzés, amit 
az államfőnek köszönhetünk, csak 
kivételes alkalmakkor — amilyen 
1938 junius 18-ika is volt —, öltöz
teti ünneplő ruhába a magyar föld 
népét. Megnyilatkozik azonban en
nek hatása a hétköznapokon is: 
öntudatos magyarság, becsületes 
munka, lángoló hazaszeretet — ezek 
azok az együtthatók, amelyeket 
Horthy Miklós kormányzó állan
dóan felénk sugárzó szelleme kivált 
az ország minden egyes polgárából.

Az egész ország lelkesen ünnepelte a kor
mányzót hetvenedik születésnapja alkalmá
ul.

Keszthelyen nagy ünnepség volt, amelyre 
Mvonult a keszthelyi 3. lovascsendőr- 
alosztály is. Stcfaics Aladár apátplébános 
(pontiflkálta az ünnepi nagymisét, amelyen 
resztvettek a hatóságok, intézmények vezetői 
|és a különböző iskolák képviselői is. Nagy
kanizsa város pénzügyi bizottsága elhata- 
yozl, hogy

megfestett a kormányzó arcképét 
fa azt a városháza dísztermében helyezi cl. 
Kiskőrös is lobogódiszbe öltözött az ünnepi 
napra, a felekezetek templomaiban hálaadó 
iinnepi istentinteletcket tarlóitok és a szent- 
Jieszédi'k során a szónokok méltattuk a kor
mányzó korszakalkotó áldásos működéséi.

Ilorlhy Miklós hetvenedik születésnapja 
{alkalmából
i a szófiai magyar kolónia hódoló távira- 
I tót Intézett a kormányzóhoz.
í A bolgár lapok budapesti tudósításaikban 
részletesen beszámolnak a kormányzó szü
letésnapja alkalmából rendezett ünnepsé
gekről és közük a kormányzó fényképét is. 

A kormányzó hetvenedik születésnapja 
■alkalmából az ankarai magyar követségén 
ünnepi szentmise volt, amelyen Manassy 
Zoltán követ vezetésével részt vett a követ
ség egész tisztikara és az ankarai magv 
kolónia. _______  

Vasárnap futották a 'Magyar Derbyt. Nagy 
tömeg jelent meg ez alkalommal a lóver
senypályán, de mint más esztendőkben, ugy 
az idén sem volt nagy társadalmi esemény 
ez a verseny, amely azonban annál izgal
masabb sportot nyújtott. Talán még kevésbé 
előkelő volt a Magyar Dcrby, mint más esz
tendőkben.

Nagy toaletteket egyáltalában nem lát
tunk, kevés volt az előkelőség, 

úgyhogy csak a lovaregyleti tagok zsakett
jei és cilinderei jelezték a „nagy versenyt.“ 
Üresen maradt ezúttal a kormányzói pá
holy is.

Hosszú idő után először történt, hogy a 
lóversenyt közvetítette a rádió is. A felső 
tribün cél felé eső oldalán helyezték el a 
mikrofont, ahonnan a verseny lefolyását a 
bemondó ismertette.

Annak a körülménynek, hogy ezúttal 
aránylag gyenge volt a derby látogatottsága, 
főként az volt az oka, hogy a szakértők

a versenyen induló osztrák lovai, Ber- 
nadotte-ot, verhetetlennek tartották.

Feltűnést és meglepetést keltett, hogy a kö
zönség soraiban megjelent Tonelles bécsi 
ügyvéd, a Bernadotte tulajdonosa is, aki 
az idén eddig lovának egyetlen versenyét 
sem nézte végig. Amint a lósport pesti Ilivel 
a nagy verseny lefutása után maliciózusan 
megjegyezték — a tulajdonos megjelenése 
ugylátszik rossz kabala volt Bernadotte szá
mára...

A nagy’ futamot néma csendben figyelte 
tribün.a

Építsük fel gondolatban a Duna parton va
lahol az Erzsébet-hid és a Lánchíd közöli a 
pesti Eiffel-tornyot, azután szálljunk be 
együtt a hatalmas felvonóba. Legyünk néhány 
percre csodálkozó idegenek, akik emelkedés

Sztranyavszky 
miniszter és Tahy 
államtitkár 
vasárnapi beszéde 

Vásárnál) délután Tahy László belügyi állam- 
képviselő

,o., beszámológyíilísl tarló t. A k
kormány részéről megjelent SztrOnpOTZZíP 
Sándor földmirelésögyl miniszter l<.Ily LhM 
beszédében Ismerteim nz e múlt »• “ kor™ 
nyalnak politikáját és célkitűzéseit és munkás
ságaik eredményeit.

- Ne legyen tellorgntá politika 
v- mondott, többek között mert .ennek az 
országnak rendre és nyugalomra tan •»« 
&^*íe^eáSS  X'nmln-tC'^g-

Dísztér emelkedett szólásra, kijelentette, hogy 
a magvar politikában nem lehetnek válást- 
falak ^és ha vannak Ilyen válaszfalak ma- 
gyár é. magyar között, azt I. két bontan .

Hirdetem íz állítom, hogy kh'' k““fk
liözö politika a magyarok közölt mert Jkl

azzal, hogy magyar ípilöpolilikát csak nemzeti 
egységgel lehet folytatni.

Meglepetésszerűen 
magyar ló nyerte a Derbyt 

Gyönyörű verseny, pompás finis, de jelentéktelen társadalmi esemény

a

Bernudott*.,  a verhetetlennek tartott fa
vorit, már a starttól kezdve az élen 

futott
és uralta a mezőnyt. A lovak mór a tribün 
előtt futottak, amikor a vezető Bernadotte 
lovasa, a többszörös sampion Schejbál, os
torához kapott. ..

Ebben a pillanatban bekövetkezett 
senki által nem remélt meglepetés...

Klviilről hirtelen az osztrák favorltló 
mellett termett Alibi...

Az eddig néma tribün hirtelen fölélén
kült, valóságos hangorkánnal kezdte biz
tatni Alibit. A lelkes biztatásnak meg is lett 
az eredménye:

Alibi pompás finissel megverte Berna- 
dotteot.
úszott az egész tribün:

derbygyőzelmet évek

...... közön
indult, egyrészt

részük, mtis-

örömmámorban 
magyar ló nyert!

ilyen nagyszerű
óta nem látott a pesti pálya.

A derbyfutam befejezése után a 
ség nagyrésze hazafelé indult, 
azért, mert ennél szebb és izgalmasabb 
versenyben mér alig lehet 
részt pedig, mert

várta őket otthon a rádió,
amely közvetítette a párizsi futballvilág
bajnokság döntőjét, amelyen az olasz csa
pattal mérkőzött a magyar együttes.

A pesti közönségnek a rádión hallgatott 
magyar-olasz meccsből kevesebb öröme 
telt, mint a magyar győzelemmel végződött 
derbyböl.

A Hétfői Napló leleplező útja
Budapest„rejtett" szépségeikörül

lérthegy, meg a Bazilika közismert szépségei 
Budapestnek, de innen, a torony tetején föl
állított hatalmas távcsöveken keresztül tekin
tetünkkel megint leszállhatunk a városba és 
a nagy egészet, amit már ismerünk felbontva 
a kis részleteket, megismerhetjük szépséges 
uároskirálynűnk arcának eddig „rejtett" 
szes szépségeit.

Állítsuk be a távcsövet találomra Buda 
Véletlenül a Gellérthegy kerüli a lencse 
A hatalmas sziklákba vágott sétányokon 
dám emberek mászkálnak, most cgv szerelmes 
pár tűnik elő, amint az egyik sétánybástyán 
egymás mellett könyökölve nézik a várost. 
Ahogy a távcső pillantása lejjebb csúszik 
sziklafalon, kis fekete, négyszögletes 
kerül a képmezőbe. Élesebbre állítjuk 
szert.

Gyönyörű vaslámpás bontakozik 
cgv kis pont Budapest arcán és mégis meny
nyire hozzátartozik ez a kicsiny szépség ah
hoz a nagy szépséghez, amely együtt a Duna 
királynőjét jelenti. A régi, sziklafalra erősí
tett vaslámpás olt lóg a Gellérthegy lábánál, 
az Erzsébet-hid és Ferenc József-hid közötti 
futóidon, szemben a Rudas fürdővel. Alatta 
egy forrás, ízlésesen kiképzett szája. Érdemes 
megnézni és mégsem ismeri mindenki.

Balra fordul a távcső: a Gellért-fürdő egyik

őrködve 
az alattuk ’ szétterülő rost. Ezt az ide-
gennéválást nyugodtan megtehetjük, hiszen 
nagyon kevesen mondhatják magukról, hogy 
ezt a várost, araelvben jóformán egész életü
ket cltőltik. ica.’in %agv legalább ugy ismerik, 
mint egy idegen, aki hét napot töltött Buda
pesten.

A felvonó tehat emelkedik fölfelé. Már 
alattunk van a Bazilika kupolája. Innen a 
magasból látszik cink igazán, milyen hatalma
san tornvosodik a többi épület leié. Most már 
a Gellérthegy is alattunk heverészik, mint va
lami óriási elfekvő puli, őrizve a körülötte 
nyüzsgő tengernyi háznyájat. A Bazilika meg 
a Gellérthegy közölt ott a Duna: innen jól 
látni, amint kecsesen kanyarodik egyel buda
pesti útjában, mintha csobogva körül akarná 
hízelegni a medre mentén fekvő legszebb 
várost.

Megérkeztünk a háromszáz méter magas 
torony tetejére és most már elárulhatjuk, 
miért történt a toronyépítés és a magasba- 
cinelkcdés. Ami eddig láttunk: a Duna, a (.cl-

tűnik elönifWilOTMólvtailináiilópi'.Bthfl^í^wfHíkv^iQtl, hüwemlér*
II Joiyliüu, ulláloMttg.««ö-

fM.1'''" n 'abbblow.oin yvjnn
, * \pHoiiUt) 5n\|lbiVA ’ui'ddni'jD ?;> y'iniA noX -------- ;------- —m www

kupolája I...........— --P.-
társunkat n Gelléijtfimlői ----------- ------
érdeklik Igen ánvqdálná WMölitrtlyólJMWniWl 
források megközelátta'i jnegtehaliítólv^ firnlhMí 

sn vp.od .*><(  ánrinillíi InssA

nuapaiiunlt JÉlÖv^'k’íaWaai
a vüálflrtrüivyówttKlftWiés ra

olcsó árafcSfeWAÍ------------------
..8 NAPOS PRfóAWA Iflfltö

0108*1  CSelBtaiUlafáSOk, zavartálán valutakiuti ág, 
lodák. penziók, vhnfnvrWhiidgWMig'uMRáBi T

>»t3 imREXiB lW4M

............................•'vasffliKedY«mónY
180K, zavartalan valutakiuti ág, Mtodtnapm

FLY-TOX
FLY-TOX ANTIM1T8 
FLY-TOX POR 
FLY-TOX INOOOR 

megöl minden rovart

gos és gyöngébb szervezelüek szamára veszé
lyes is. Ezért legjobb, ha itt a torony tetején 
mindjárt feltaláljuk a röntgenszemii távcsövet 
és igy nézzük meg Budapest egy másik érde
kességé.t

Papucsban és fürdőlepedőben le kell szállni 
a Gellért-szálló alatt a föld mélyébe. Egy pán
célajtón keresztül nyílik az ut a fehérre esem- 
pézett előterembe, ezután alacsony alagút kö
vetkezik, amely elég meredeken vezet lefelé. 
A sűrűn gomolygó forró gőztől fuldokolva 
érünk a forrásterem bejáratához. Maga a gó
tikus, boltíves terein a Gellért-szálló előtti 
járda alatt van. Tizenkét forrás tör elő a ter
met kitöltő tó szintjétől számított tizennégy 
méter mélységből. A források hőfoka 46—00 
fok. A terem magassága közel tiz. méter és a 
boltozatot középen hatalmas pillér támasztja 
alá. A betonboltozat alatt megszoruló gőzzel 
telitett levegőben egészen fantasztikus fogyási 
rekordot lehet felállítani: tiz perc alatt félkiló 
fogyás.

Tovább fordítjuk a távcsövet. Báj 
női aktszobor kerül a lencse elé.

Hol van ez? Erre
megfelelni, akik v< 
hogy megismerik Budapest 
geit. Tessék tehát megismerkedni Budapesttel, 
megkeresni a szép szobrot és azok között, akik 
megtalálják: tiz dijat: kétszer tiz pengőt és 
nyolc más értékes nyereményt sorsolunk ki

A sikeres ..városnézést" csütörtökig kell ki
adóhivatalunkkal közölni, mégpedig ugy. hogy 
a szobor képét kivágják, levelezőlapra ra
gasztják és ráírják, hol látható. (Utazásunkat 
jövő héten folytatjuk.)

AZ ARANYVONAT VASÁRNAP GYŐRBE 
ÉRKEZETT. Vasárnup délben megévWstit 
Győrbe nz Aranyvonat, amel^'iV‘S'zWrt Ti»B- 
bot hozza. A fellolygózoi? ^afyaii<YvaVá% 
harmincezer, főnyi _ tilnwg várta a nemzeti

JotrfütEéMntttz.Jfnilin kMlfeffn 
'frióiiiRilt ntaM B r® ®*ff
István mcgyéspilspöl^ nagymlsét ponlltíMII. 
KeJeuLfn.KrizQszlon' pannonhalmi főapát
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Budapest, Junhis 2B.

P'ösíyén
I Radetzky-huszárok, a volt c 

huszárezred tagjai, a pináéi ütközet husza
dik évfordulóján kegyeletei ünnepséget ren
dé-fék Komáromban. Megkoszorúzták a 
hősök emlékművét, amely előtt volt ezrede
sük, 'váébogyai Hogyay Arflutr esász. és klr. 
kamarás mondott emlékbeszédct, majd vitéz 
óvári és szentmiklósi Pongrác: Pál alezredes 
ismertette az ezred történetét. Ezután ban
kettre gyűltek össze az ezred egykori lisztjei. 
Hiányzott azonban a tisztikar egyik tagja, 
aki annakidején a Pláne mellett mint a 
Radetzky-huszárok aknavető osztagának pa
rancsnoka vitézkedett. Vitéz Imrédy Béla 
ennek a tisztnek a neve. Fontos politikai el
foglaltsága miatt nem mehetett cl az czrc.d- 
taíálkozóra, amelynek résztvevői meleg- 
táviratban üdvözölték az ünnep alkalmából.

II.
Vasárnap délben uj hang szólalt meg a 

rádióban. Kitűnő ujságlrókollégánk: Oláh 
János tartott nagyon érdekes előadást az 
eucharisztikus kongresszus több mint egy
es: t emlős előkészítésének kulisszatitkairól.

III.
Eáy István, Pest vármegye aj főispánja 

'tegnap megjelent a megyeházán cs megláto
gatta vitéz Endre László alispánt. Az uj 
főispánt junius 28-án iktatják be méltósá
gába ünnepi díszközgyűlés keretiben.

IV.
Gróf Tascher Benjámin uj állomáshelyé

ről Tokióból hivatalos ügyben rö
vid időre visszajött a kontinensre. Már át
utazott Budapesten, most Pártiban tartózko
dik. Ily grófné Is atban van Budapest felé, 
igaz, hogy egy kis kerülővel — az amerikai 
vonalon. Chcrbourgbdn száll partra, Páris

ii együtt jönnek

Újai, anyu a,.,
vonalon. Chcrbourgbdn s 
bán találkozik a: urával 
látogatóba Budapestre.

V.
Mától kezdve eggyelMától kezdve eggyel kevesebb érdekes 

ember lesz Budapesten. Révész György új
ságírót mindenki ismeri, nemcsak szakma
beliek. de rendőrök, bírók, ügyészek, kri- 
mlnallsták. Az újságíró-riporter igazi mo
torja. a fanatikus igazságkeresés hajtotta ezt 
a lelkes fiút. Mindenki emlékszik rá, mikor 
elfogta a l.eszámilolóbank rablóját, azután 
kibogozta a va/utáibörőnd példátlanul bo
nyolult szövevényét. Ha Amerikában szüle
tik. milliódolláros részvénytársaságot gon
dolnak számára, hogy lefűzhesse a l'inkcr- 
ton-irodát. itthon a: volt a fizetsége, hogy 
gratulállak neki, azután leülhetett az Írógép 
mellé, hogy szerényen lediklálhaisa a riport
ját. Révész György most olt ha fy ja a pályát, 
amelyen annyi sikert aratott és Olaszország
ban vállalkozást alapit, magyar írásokat, 
magyar könyveket fog terjeszteni.

VII.
__ Budapest legújabb autósa, Albrecht királyi 
herceg ifjú felesége, gyönyörű autót vásá
rolt.

BAKTER: Uccu, nini, Lépcsős szomszéd 
fotfagRyunk c’ liter vcndéginarasztaló ka
darkába, hegy inaguk megen csak Pesten 
'ólak.

ÖRZSI: Olt ám.
BAKTER: Oszt mi újság Pesten, kedves 

Lépcsős szomszéd?
LEPCSES: Ver u szó crrül-arrul.
ÖRZSI: Teszem föl asse ulósó balese- 

incny, hogy a cucjlisták a Házba igen meg
tapsolták aztat a jobboldali szélsősége*  
llaám Artúrt.

BAKTER: Ilinnyc a szenvedésit. S mit 
szót az Artúr a dícsérclhŐ?

ÖRZSI: Mérges vót.
LEPCSES: llajju tuggya, cccer nálunk 

is vót egy illőn dícséreti kalaszlróka. Tyuk- 
búggyasztó Kovács Márlony bepörölte aztat 
a Hútulmejjes Lóska Ferencet, mer' az 
aszonla ürulla, hogy aszongya: — „Kovács 
Márlony Ippen ollan rendes, böcsülcles em
ber, akárcsak én.“ — „Hejnye" — csudái- 
közöli a bíró —- „mi ebbe a sértés?*  — 
„Hát az“ — lármázott fölzándorodva Tyuk- 
bággyasztó, — „hogy ü inán akármennyit 
lóg állni életibe, akkor se fárad el, mer 
huszonkét évig egy foltéba ült a szombat*  
beli fegyházba!"

ÖRZSI: Jaj, hogy a fényé tutulla ki!
BAKTER: Bizony némell ember dicsé

rete rosszabb, mint a búcsúbéli pofon.
LEPCSES: Pcjg asse esik jól, kiilönössen 

okomra.
BAKTER: Nono, hát hiszen. — S nbbul 

mi igaz, hogy a kínaji árvíz elválasztotta a 
küzdő feleket?

ÖRZSI: El bizony.
LEPCSES: Tavai őszön a Rába innenső 

parivá n picézett Menyecskerúgó Gyibák 
'ál. llát a lúsó parton megjelenik a hara

gossá, az. a pápóczi illető*  Esőleső Rogyák 
Józsi. Persze megen csak összeszórakoztak 
s illenckel kajbúltak: — „Fogja be a papul-

Iáját, mer úgy képen vágom, hogy elered 
orrán a pirog vízi**  Mire a másik: — „Ki
rúgom a fogad, te félcédulás!" Ippen a foló 
közepin csolnakázott lefelé egy vén ha
lász, az osztón így szólt: — „Hajják csak: 
ha egyiknek ollan hosszt lenne a keze, 
aniillen rövid az esze, s a másiknak a lába 
ollan messze érne, mint a felesége rossz 
híre, mán javába szaladhatnék csendőrér, 
hogy ölik egymást!'

ÖRZSI: Jól megmonta.
BAKTER: Jól. — llát a Sigray gróf mit 

mondott megen a képvisellöházba?
ÖRZSI: Hogy hát, aszongya, a zsidótör

vény vérig sérti az izraelitákat, oszt 
mégse jó.

BAKTER: Bizony nehéz úgy szájon- 
kanyarítani valakit, hogy a kéz meg ne 
érezze.

ÖRZSI: Mer kesztyűs kézzel se 
bánni azzal, akivel elbánni akarnak.

LEPCSES: Errül eszembe jut, 
békeidőbe cccer új őrmestert koinmandí- 
rozlak az önkéntesek abriktolására, bizo
nyos nevezetű feldvébel Dömötör Patloga- 
tót, aki odaállt a kezére bízott ifjak elé s 
így beszélt: — „Tisztőtt frájvilliger urak, 
éngem azért teltek ide, hogy ellökellőbb 
bánásmódba részesiccscm magukat, mint a 
többi istenverte betyár bundásokat. Tehát- 
lan először is megtaníttom, hogy mi az 
hapták-állás. A hapták-állás ollan 
hogy akkor nincs kvaterkállás,

PengőleMzetés. FelvtlágosltáK 
PHstyén tUrdőiroda, Hu- 
dapest, VII., KAroly-ktJr- 
ut 8/a. - Telefoni 145-882

a rheuma elleni 
csodaforrás biz
tos gyógyered- 
ményt nyújt.

oicso pausanraKi

lehet

hogy

élehniszervizsgálalok, igy a kereskedők nem 
voltak meglepve, amikor a két „ellenőr'' jelent
kezett náluk. Az ellenőrök sorra mintát vettek 
az élelmiszerekből. Ezt még nem furcsállották 
a kereskedők, de azt már kissé

különösnek tartották, hogy a szokottnál 
jóval nagyobb adagot kértek

és különösen a finomabb, drágább portéka 
után érdeklődlek.

— Miért van szükség ilyen nagy adagra! —< 
kérdezték a kereskedők.

— A vegyvizsgáló állomás uj alapokra fek
tette az ellenőrzést, ezentúl a szokottnál sokkal 
több árut kell beszolgáltatni, különben nem 
tudják végrehajtani az újfajta analizálást, •— 
hangzott a válasz minden esetben.

A kereskedőket természetesen érdekelte az. 
ellenőrzés uj rendje és ezért érdeklődtek az 
illetékes hivatalban, ahol azután

megtudták, hogy álellenőrök jártak náluk
és nem vizsgálat céljából volt szükség n na
gyobb adagra, hanem azért, mert az „ellenőr 
uraknak" — jő étvágyuk van ...

-W

l'

a 
állás, 

se pedig 
egyéb cibil rendetlenkedés, mer kérem tisz
teletiéi a hap.lák-állús inkábbat! ollan ál
lás, hogy abba meg ne mozdujjon egy 
kutya se, az églicnéző kirelejzumát annak 
a sok csámpás frájvilligemck, mer valakit 
úgy meg tanálok haggyitani, hogy maga az 
a lengőszakállű Mojzes próféta is ríva 
kad odafel, az unokáján esett süllős 
sértés vgett!" — Mellhez 
kívánok kedves bakteroin és pá.

fa
test! 

hasolló jókat

16x9 Roll Film CJ drb. tükörfényes 
előhívása wJt másolattal összesen
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A doktor ur vidéki rendelései
A biróság a kuruzsló fogtechnikust 
eltiltotta foglalkozása üzésétől

Vili.
Szombaton tartja idei utolsó yardén partij

át a szigeten a MAC. Külön nevezetes- 
»ége, hogy ezen a kerti ünnepen mutatkoz
nak be mint felnőtt kisasszonyok, a frissen 
érettségizett leányok.

IX.
Pár nap múlva érdekes olvasnivalónk lesz, 

megjelenik az ni Iclcfonkönyv. Közel ötven 
oldallal vastagabb, mint a tavalyi, hatezer
rel szaporodott a budapesti telefontulajdo
nosok száma.

budapesti tclefontulajdo-

X.
országgyűlési képviselő 

Ilona, csütörtökön tartja 
‘ Jf.

Csikvándi Ernő 
leánya, Csikvándi .. 
ésk4\hjót a Deák-téri templomban. J. 
tVisbá^viKolgálatonkivüli némelbirodalmi

í;ioh u ulijiv jj'untll Ivnöl ,v> i.,-,!,.;,,

»líl> 
ti iídVifóh'

Mfatffftiiioq Balmy,)|i:^'^lö<|iiiiqp¥r.)|'Mn ninla! 
lúuiiöl linlndnontinq nofv/oshiln 1 Lt ,l

MC l.Vr .Idill, >IHi<ll{lnr MinlMd'MímVr.iAíiri
n.«jU ni„:;,ol.i,M,I <i: .1 hir oAojJfa,
/.ón kir.ílíi 7. (ierohline kirítlyne
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Érdekes bűnügyet tárgyalt a pestvidéki 
járásbíróságon dr. Borbély Tihamér járás- 
biró. Az ügyészség Weishaus Jenő és Fái 
László budapesti fogtechnikusok ellen húsz 
rendbeli kuruzslás vétsége miatt, Alt Her
máim kereskedő és felesége ellen bűnpár
tolás címén emelt vádat. Weishaus és Fái 
a vád szerint a pestmegvei Tinye községben 
fogászati műtermet rendeztek be és fog
orvosi ténykedést fejlettek ki.

A főtárgyaláson csak Weishaus jelent 
meg és igy a biróság a többiek ügyét el
különítette. A fogtechnikus eleinte tagadta 
bűnösségét és azznl védekezett, hogv az idő
közben elhalt községi orvos hívta őt 
I ingére és ő a községi elöljáróságtól is en
gedélyt kapott, hogy orvosi felügyelet mel-

lett végezhet tevékenységét .
A biróság több tanút hallgatóit ki, köztük 

dr. llazay Gyula tb. főszolgabírót és a köz
ség főjegyzőjét, akik arról vallottak, hogy 
a fogtechnikus tévedésbe ejtette Őket. Majd 
12 tanú vallotta, hogy Weishaus fogat hú
zott, töméseket végzett és páciensei szájá
ban dolgozott. A tanuk valamennyien azt 
hitték, hogy fogorvossal állnak szemben, 
mert Weishaus doktor urnák tituláltatta 
magát.

A biróság Weishaus Jenőt 40 napi fog
házra átváltoztatható 400 pengő pénzbün
tetésre Ítélte, eltiltotta a fogtechnikusi fog
lalkozás üzésétől, egyben elkobozta összes 
orvosi műszereit. Weishaus megnyugodott 
az ítéletben és így’ nz jogerőssé vált.

■r

Szélhámos ál-ellenőrök
az élelmiszerboltokban

Nagyszabású 
beruházásokkal 
fokozza a közlekedést 
a Beszkárt
A Budapest Székesfővárosi Közlekedési 

Részvénytársaság junius 17-én tartotta XV. évi 
rendes közgyűlését Verebéig Jenő dr., a társa
ság elnökének vezetésével. A közgyűlés elfo
gadta az. igazgatóságnak az 1937 üzleti évről 
előterjesztett jelentését, megállapította a mér
leget és zárószámadást s az igazgatóságnak 
és a felügyelőbizoltságnak megadta a felmen
tést. A közgyűlésen a székesfőváros közönsé
gének képviseletében Lamotte Károly dr. al- . 
polgármester jelent meg, aki a székesfőváros 
nevében teljes elismeréssel emlékezeti meg a 
vállalat vezetőségének az 1937 évben kifejtett 
tevékenységéről. Megállapította a szókesfŐvá- . 
ros képviselője, hogy a BSzKRT igazgatósága, 
ügyvezetése, tisztikara és személyzete minden 
tekintetben megfelelt 
várakozásoknak és ezért a 
mint a vasutak 
őszinte köszönetét és elismerését nyilvánította 
az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak, 
Pcrczel György dr.-nak, a BSzKRT vezérigaz- : 
Katójának, továbbá Márkus Jenő dr. és Csil- 
léry Dezső vezérigazgatóhelyetteseknek, a szol
gálati ágazatokat vezető igazgatóknak, a tiszti
karnak és a személyzetnek.

Az igazgatóságnak az IC 7 üzleti évről a 
közgyűlés elé terjesztett jelentéséből kitűnik, 
hogy az utasforgalomnak már 1936-ban meg
indult fejlődése tovább folytatódott s 1937-ben 
a BSzKRT személyszállítási bevételei összesen 
48,390.042 pengőt tettek ki, 1,967.943 pengővel,. 
4.24 százalékkal többet, mint az 193ft évben. 
Az elmúlt évben is eredménnyel járt a válla
latnak az a törekvése, hogy az üzemköltséget 
szaporító feleslege*  teljesítményt a 
érdekeinek söreim® nélkül, 
teljesítmény helyes elosztása 
bölje. Ezt mutatja ’ _ _____
bevétel emelkedése. 1935-ben 57 fillér, 1936-ban 
59.6 fillér, 1937-ben pedig már 62.2 fillér volt 
az egy kocsikilométcrre cső bevétel, az emel
kedés két év alatt 5 százalékot tett ki. A 
BSzKRT hosszabb időre terjedő ujitási és be- 
ruházíisi programot készített s annak kereté
ben elsősorban azokat a műszaki újításokat 
viszi keresztül, amelyek révén n közlekedést 
gyorsabbá és kényelmesebbé teheti.

A zárószámadások szerint az 1937. évi ősz- 
szcs bevételek 60,859.306 pengőt tettek ki, mig 
a kiadások végösszege 6t),8b8.327 pengőre rú
gott, a levételek és kiadások egybevetése után 
tehát 2358 pengő nyereség mutatkozik, amely
nek az 1938. évi számlára való átvitelét ha
tározta el a közgyűlés.

a működéséhez fűzött 
székesfővárosnak, 

tulajdonosának nevében

közönség 
a kocsikilométer- 

utján kiküszö- 
kocsikilométercnkinll

Csalók a villanyfogyasztóknál

M'aa'Tar^rofS 
vnonixavbeM HiiaBV <d. . . . . . .
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köpeny)

A rendőrség egyszerre kétféle szélhámos tár- 
Mrág okrínvknwtasénshmytatl nyomozást.

ellen nz Elektra- 
ürrdl/nirtMfc/VnzrlőMat Irtabpanaszt. Az utóbbi 
ÜWiirrtl s/élMitiuMk,mjáiMák Inkásról-laknsra. 
A/zalállianakb(\lwgynz Elektromosmüvek 
íflTOTmíTonnT"-mT'fts a viJianyór®, meg kell 
vizwójmmk l‘áryn^ana||í motoszkálnak, az- 

órát ki Kell cscrélKÁnert többet jelez, 
in lakó fogyaszt.

>c\£'Ö®4*u<0ö ''píftr5rn f<*ndj* k a*.;/r/yr<i«é*t ‘\ uruTiielS n<Wy csökkenni fog a

uuHntulnv nnlnnnvnx ,ll03=’ 
>1 tat’*0argtdfiH!iVvtiAilW«jnfMngőt  kell fizetni,

Sílnknmálják is és 
Wrmr baj ‘"Egész sereg pnnasx
érkezeit már ellenük, különösen Budán garáz-

dálkodnak. At Elektromosmüvek ezért figyel
mezteti a közönséget, hogy ne üljön fel a 
szélhámosoknak,

az Elektromosmüvek alkalmazottainak le
bélyegzett! arcképes Igazolványuk van, 

csak azzal álljanak szóba, aki felmutatja az 
igazolványt.

A másik szélhámoslársnság nz élelmiszer
kereskedőket sarcolja, még pedig igen külörös 
módon. Az élelmiszerboltokba egymásután több 
esetben két férfi állított be. Az élelmiszcretlcn- 
őrző hivatal kiküldöttjeinek adták ki magukat. 
Az. élelmiszerpiac ellenőrzését a főváros hiva
talos közegei végzik. Ezek bizonyos Időközök
ben megjelennek a boltokban,

mintát vesznek az. élelmiszerekről és a 
vegyvizsgáló állomásra küldik,

— Itt a befőzés Ideje! Földieperrel, cseresznyé
vel, meggyel van tele most a piac. Magafőzött 
befőttkincsckkcl ilyenkor tölti meg éléskamrá
ját a jó gazdasszony. Az Elektromos Müvek V. 
kér. Honvéd-utca 22. sz. alatti bemutató kony
hájában minden hétfőn, csütörtökön és pénte
ken délelőtt fél 10 órakor ingyenes gyakorlati 
útmutatást kap minden érdeklődő nemcsak ar
ról, hogy villanysütőn miképpen kell befŐrnl, 
de arról is. miképpen kell elkészíteni a nyári 
étel-aktualitásokat, finom gyümölcsös sütemé
nyeket és könnyű nyári ételeket.

— Háztartási továbbképző-tanfolyam Budán. 
A hatodik éve fennálló, minisztcrilcg is enge
délyezett kétévfolyamu háztartási továbbképző
tanfolyamát a II., Balthyány-utcai polgári 
leányiskolában az 1938—39. iskolaévben is 
megnyitja a Volt Iskolalársnők Szövetsége. 
A tanfolyam elvégzése után a növendékek bizo
nyítványt kapnak. Beiratkozás junius 23-án és 
24-én, továbbá szeptember 1-én és 2-án délelőtt 
8—12-ig. Beirniási dij 5.— P. havi tandíj 6.—

__ rr ....................”h"' f","*™"  mi-inlnsídjó*  nn.MI,Alják peligfl Jfldrnttozfl.c TI, BnlllnViny iilM 8.'szám,
Megkhelűicn sűrűn szoktak előfordulni ilyen 1 igazgatói iroda. Telefon: 151—860.)



Pik! junius 20.

Ujjlenyomata alapján vasárnap 
megállapította a rendőrség, 
hogy Vadon István ötszörösen bünteteti 
embert lőtte le önvédelemből 
Tckács XI. István rendőr

„ HÉTFŐ! HAPLÖ

Vasárnap délelőtt a 
rendőrség ngnoszkálla 
a Slefánia-uli rendőr
merénylői. Az agnosz- 
k.ilás érdekes körűimé 
nyék között történt.

Szombaton este —- 
mint ismeretes — Nagy 
Anna 21 éves háztiir- 

uki a llungária-könüon la- 
ersenyléren keresztül igyeke- 

szülei lakására. Amikor a földtani 
tőiébe irt,

’yik bokorból egy férfi ugrott elő, 
erőszakoskodni kezdett vele,

tőire a leány sikoltozva kitépte magát me- 
’,l!yl"je karjai közül és futva menekült. A 
hyiliien tartózkodó Takács XI. István ren
dőr meghallotta a sikoltozást és üldözőbe 
vette a régi lóversenylér szalirjál. Rövidé 
•sen cl is logla Nagy Anna támadóját: egy 
harminc-harmincöt év körüli fiatalembert, 
aki

a rendőrt Is megtámadta,
rúgta, harapta, majd a kardját is cl akarta 
tőle venni.

'lakács leszerelte támadóját, elő akarta 
.•illilani a kerületi kapitányságra, útközben 
azonban az ismeretlen férfi ismét rátámadt 
a rendőrre, mire az

elővette revolverét és rálűll.

dr. Keresztes-Fischer Ferenc:

Eljön még az idő, amikor százszázalé
kosan leróhatjuk kötelezettségeinket 

a hadisérültekkel szemben
Vasárnap déli löt tartotta meg a MOVE szék

házában a Hadirokkantuk, Hadiözvegyek és 
Árvák Országos Nemzeti Szövetsége vezetőségi 
értekezletét, amelyen 314 csoport 
kiküldöttje vett részt. A gyűlésen a miniszter
elnököt iiercsztcs-Fische" Ferenc dr. belügymi
niszter, a honvédelmi minisztert vitéz Horváth 
József ezredes, a pénzügyminisztert Gunhardt 
Gusztáv miniszteri tanácsos, a székesfővárost 
Schider Dezső dr. alpolgármester, az Országos 
Vitézi Széket vitéz Szinay Béla nv. altábornagy, 
a TESz-t vitéz Hartoffy Miklós uy. tábornok, a 
MATEOSz-t gróf Teleki János képviselő.

Árvát fal vy Nagy István országgyűlési képvi
selő megnyitó beszéde után Keresztes-Fisclicr 
Ferenc dr belügyminiszter emelkedett szólásra.

— Azzal a szivbéli melegséggel — mondotta 
többek között — üdvözlöm Önöket, amelyet 
csak az tud érezni, aki a lövészárokban tanulta 
meg, hogy mi a bajlársiasság.

üdvözlöm önöket, mint azon tagjait ennek 
n szegé.iy nemzetnek, akik legtöbbet ál

dozták nz életbenninradottak közűt hazáju
kért és akikkel szemben éppen ezért vala
mennyien a legtöbb köszönettel és elisme

réssel vagyunk adósak.
Legyenek meggyőződve arról, hogy nemcsak 
engem, de mindazokat, akik ma abban a hely
zetben vannak, hogy az ország sorsát irányít
ják, át híd ja az a tudat fis meggyőződés, hogy 
sohasem tudjuk eléggé leróni hálánkat és kö
szönet linket azért, amit ti, liajtársak a hazáért 
áldoztatok. l)e nemcsak ezért tartozunk köstö- 

Festőművész- kisdiákot
fedezett fel az Akadémia

A fudóstáriaság kitaníttatja P.ros Tibort, 

akt egy iskolai kiállításon tunt fel
T b’..« körökben nagv érdeklődssel beszélnek 

a Magyar Tudományos Akadémia vezetőségé
nek egy érdekes akciójáról, amely teljes csönd
ben, a nyilvánosság kizárásával zajlik és amely
nek az a célja, hogy egy feslőmüvésszt I gaz-

dagllsa a magyar művészetet.
Az nbonyi polgári iskola nemrégiben rnjz- 

és kéziinunkakiállilásl rendezett, llésztvell a 
kiállításon a több' közölt Piros Tibor negye
dik polgárista, aki három tájképpel jelcnlkc-

NYARALJON

mórt a Balaton ét 
Hévii-gyógy fürdő a 
legideálisabb nyara
lását olcsón bixtosit|a.

NAL

A golyó halálos sebet ejtett a rendőr láma 
dóján, aki mire a mentők kiérkeztek,

belehalt sérüléseibe.
A rendőr azonnal jelentést telt a történ

tekről a főkapitányság központi ügyeletére, 
ahonnan bizottság szállóit ki a helyszínre. 
A halott ember zsebeiben semmiféle iratot 
nein találtak, az összescreglett emberek kö
zöl azonban többen azt állították, hogy a 
rendőr állal lelőtt fiatalember olt szokott 
ólálkodni a régi lóvcrsenvlércn és ugy tud
ják, hogy már büntetve is volt.

A törvényszéki orvostani intézetben

vasárnap reggel ujjlenyamtot vetlek fel 
a halott iijjairól

és összehasonlitollák azt a főkapitányság 
bűnügyi osztályában lévő ujjlenyomatokkal. 
Ez a- vizsgálat eredményre is vezetett, meg
állapították, hogy

Vadon István 30 éves rovollmultn 
egyénnel azonos

a halolt. Vadon ötször volt már büntetve 
lopás, betörés, hatósági közeg elleni erő
szak címén, söl legutóbb közveszélyes 
munkakerülés miatt ki is lillotlák a főváros 
területéről. A rendőrség arra gyanakszik 
hogy a régi lóversenylér környékén sűrűn 
előfordult utonállásokat is Vadon István 
követte el.

nettel fis elismeréssel. hanem őszinte köszöne
tét kell mondanunk a mai napon azért a fe- 
gyelmezettsfigfirt fis türelemért, amellyel a 
IIONSz tagjai eddig is — nem irigylésre méltó 
— sorsukat viselték. Köszönetét kell monda
nunk azért a belátásért, amellyel valamennyien 
viselteitek a legnagyobb hadisérült, a magyar 
állammal szemben.

Kliszönclct mondok azért n belátásért, mely- 
lyel a saját jogos igényeiket fegyelmezetten 
visszaszorították, mert hiszen beláttátok, 
hogy ez a legnagyobb liadiscriilt, akit alig 
lehetett az éleinek megmenteni, veletek 
szemben nem tudott több méltányosságot 

gyakorolni.
— Hisszük, várjuk s adja meg n magyarok 

Istene, hogy ez u szegény Imdisérttlt magyar 
nemzet mielőbb abba a helyzetbe jut, bogii 
mindent megadhat azoknak, akik őérte annyit 
áldoztak. Addig is azonban, amig ez bekövcl- 
kéthetik, kérünk benneteket: tartsátok fenn 
továbbra is a fegyelmet, a szerénységet, az ön
megtagadást fis segítsétek ezt az országot abba 
a helyzetbe jutni, hogy veletek szemben száz
százalékosan leróhassa kötelességét, — fejezte 
be szavait a belügyminiszter. •

Dr. Rendek Károly országos társelnök és 
Sárkány Ferenc társelnök felszólalása után vi
téz Hált Jenő honvédelmi miniszter üdvözletéi 
tolmácsolta. Vitéz Kenyeres János, Szőllőssy 
Ferenc, Kecskés István beszédei után az érte
kezlet az előterjesztett határozati javaslaeokal 
el foga dia.

(/mwM a M^wzlidá fa-ylizún.
Kis tubus 60 fillér, nagy tubus 90 fillér

zelt. Az Iskola szaktanárai, akik már eddig Is 
figyelemmel kísértek és szeretettel neveltek a 
lehetségesen rajzoló fiúi, nagy örömmel fedez 
lék fel. hogy milyen pompás munkát végzett 
ezen a húrom képen.

A tanári kar figyelme a három festményre 
terelte a szolnoki miivésztelepen élő néhány 

piktor érdeklődését.
Ök is megnézték n képeket és rövidesen híre 
ment, hogy Piros Tibor igen komoly ígérete 
n magyar festőművészeinek. Eljutott a liir cf/i/ 
igen előkelő úrhoz is. aki közeli vonatkozás
buli ált « Hlo'iuar Tudományos Akadémiával. 
Ez nz előkelő nr érdeklődött Piros ’l ibor után, 
majd felhívta rá az Akadémia figyelmét.

Az Akadémia erre meghízottat küldött 
Abonyba, hogy személyesen győződjön meg 

nz elterjedt hírekről.
A kiküldött akadémiai tag megtekintette a ké
peket, azután visszatért Budapestre és megtűr-

z

Éles szavak a lelkiismeretlen 
törtetők ellen az OMGE 
vándorgyűlésén

Eger, junius 19.
f.-t [lét fői Napló tudósítójának telefon je

lentésé;)'-fi/. OMGE Budapestről tanulmány
utat indított a hevesmegyei nagybirtokokra. 
A résztvevők főként az egyházi birtokokat 
nézték meg nagy figyelemmel. A tanul
mányul során az OMGE vasárnap az egri 
vármegyeháza dísztermében vándorgyűlést 
tartott, amelyen Wellmann Oszkár egyetemi 
tanár, társelnök emlékezett meg

a kormányzó hetvenedik születésnapjá
ról.

A gyűlés üdvözlő táviratai küldőit a kor
mányzónak.

Gflürffll Kálmán felszólalása lilán, Hedry 
Lőrinc főispán üdvözölte a nagygyűlést. 
Hangoztatta, hogy a megyében teljes a gaz
dasági harmónia fis a szociális békesség. A 
megye vezetői elkövetnek mindent, hogy

3!

Ez a tábor diktálni akar
— mondotta Kertész Elemér
a frontharcosok szombathelyi nagygyűlésén

Szombathely, junius 19.
Vasárnap tartolták Szombathelyen az. első 

vidéki fronlharcosnagygyülést. Reggel zenés 
ébresztő volt, utána pedig felvonullak a kü
lönböző városokból és községekből érkező 
formaruhás frontharcosok. Az országos ve
zetőség ünnepélyesen megkoszorúzta a szom
bathelyi Országzástlól, majd féltizenegy 
órakor a Főiéren tábori misével kezdődött 
a tulajdonképpeni ünnepség A misén, ame
lyet vitéz Horváth Róbert premontrei kano
nok mondott, a Frontharcos Szövetség ve
zetőségén kiviül többek közölt megjeleni 
Grösz József megyéspüspök, llalln Aurél 
ny. államtitkár, Vitéz Szült István főispán. 
Horváth Kólmán alispán, Újvári Ede pol
gármester. A mise lilán gróf Takácli-Tolvay 
József országos elnök megemlékezett a kor 
mányzó születésnapjáról, majd dr. Szily 
Ferenc üdvözölte u megjelenteket. Kertész 
Elemér ügyvezető alel nők beszéli ezután a 
frontharcos hitvallásról.

vagy ARCHIMEDEC-moíO! ral Hl. Római part 1 és Vll.fzabclla-tér 0
TckTonszáni: 163-353 ón 143-626

tolta beszámolóját, amelyben azt jelenlétír, 
liogv véleménye szerint a fiú valóban rend
kívüli festőtehetségnek látszik. Mindezt az ér
deklődést és ellenőrzést teljesen csendben, disz
kréten bonyolította le az Akadémia, azután 
összehívták nz igazgatótanácsot és elébe ter
jesztették az egész ügyet.

Az Akadémia igazgatótanácsa a jelentés alap
ján elhatározta,

módot nyújt Píron Tibornak, hogy Iskolai 
laiiulinűnynit továbbfolytathassa

és a festőművészeiken ké-peztesse magát. 
Nyomban meg is szavazott ezer pengőt arra a 
célra, hogy nz nbonvi polgárista különbözeti 
vizsgát terven és átléphessen a gimnáziumba. 
Frről az elhatározásról azonnal táviratban ér
tesítették a liii édesapját, utána pedig Voino- 
vicli Géza főtitkár levélben is részllesen meg
írta Piros Tibornak, hogy az Akadémia párt
fogásába veszi.

lávollarlsák azokat, akik tetszetős jel
szavakkal akarják megbontani a békéi 
és magyar nép rokonszenvét lelklismc- 
rctlenül ugródeszkának akarják felhasz
nálni a halalomra való törtetésiikben.

l.cnk Jenő miniszteri tanácsos a földmű
velésügyi miniszter üdvözletét tolmácsolta, 
majd Suliik Károly pápai prelátus mutatott 
rá a magyar egyházi birtokok nagy hivatá
sára és kikelt azok ellen, akik a magyar nép 
súlyos helyzetéért a nagybirtokot akarják 
felelőssé tenni. Hangsúlyozta, hogy

n köz végzetes vesztesége nélkül, nem 
lehet az egyházakat hirtokállományuk- 

lól megfosztani.

Gróf Somssich László, flalogh István. Van*  
ninger Rezső és mások tartotok ezután elő
adást.

Ej offenzivút kezdünk

mondotta többek közölt Kertész Elemér. 
— Elsősorban belső rendre és fegyelemre 
van szükség, hogy harcunkat a közönyös 
kishitűség ellen megvívhassuk.

Ez a tábor diktálni akar és nem nyug
szik addig, amíg cl nem foglalja helyét 

a magyar közéletben.

Korponay Ede vezetőllszt a vármegyei 
főcsoport kívánságait terjesztette elő, majd 
Hajnóczy Béla, vitéz Tóth András ország
gyűlési képviselő, dr. Füliip György és Gál- 
góczy Kálmán szólaltak fel. A nagygyűlés 
lilán a frontharcosok Kertész Elemér veze
tésével diszmenclbcn vonullak el a megje
lent előkelőségek elölt. Délben közös front
harcos ebéd volt, délután az egyik szombat
helyi sportpályán megtartották a vármegyei 
csoport tomboláját, este pedig frontharcos 
zászlóaljak fogadták a Szent Jobbot vivő 
Arany vonatot.



Hétfői napló Btiüapcsl, Junius ifi.

A Jrt RRIDGI'ZOk klhlHt általánosan Is
mert «z a helywl, amikor szóló ásszal a 
dnbl királyt el lehel fogni. Sokkal klilönü- 
Mbt» ennél, amikor bizonyon körülmények 
kltatltt nr ellenfeleknél megosztva levő bar- 
madlagos dámát és dnbl bubit in elfogjuk.

♦ A 10 2
V A 8 6 4
0 0 5 4 2

Sauer Emil neheztel -
de mi azért nem esünk kétségbe.;;
Színházi nyár és nyári színház a szabadtéri Budapesten

ö 6 5 4
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0
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pikket |áhzlk. EgyDél hét .
adása látszólag elkerülhetetlen. De a felvevő 
még reménykedik, kétféle ramza van n parti 
teljesltéaére. Vagy falunk adu dámn-btibl van 
egy kézben*  vagy pedig?! Nézzük meg, hogy 
folyt le m parti. Nyugat treff dámával Indul. 
Dél üli kézben az ásszal. Lehívja a kör ki
rályt, melyet az. asztalon ál ül az ásszal és 
kőrlopÓMal visszajön a kézbe. Negyedik Ülés 
a treff király, újabb körlopá-s következik. 
Hatodik illés treff lopás, hetedik n körloprts. 
Dél most lejátssza három kárő Illését. A hely
zet most a következő: Asztalon van n pikk 
ásK-tlzea és a káró Italos. Keletnél a pikk 
fanbl-hetes és a treff nyolca*.  A felvevő ké
vében az adu király-kilences, és a Irefl tizes. 
Nyugatnál pedig a pikk dánta, nyolcas és 
hatos van! Most következik a sorsdöntő lé
pés! Felvevő kihívja n trcff-tlzcst és hu Nyu
gat kis adut tesz, felülüli az adu tízessel, ha 
pedig Nyugat bemegy az adu dámával, felül 
Ilii az ásszal és utána elfogja Kelet védett 
bubiját.

aduUtéK ki-

'A l>4 fehérhajó, világszerte ünnepelt osz
trák zongoratitán, akit Magyarország kivé
teles nagy művészeiéért évtizedeken keresz
tül a legmelegebb rajongással ünnepelt né
hány évvel ezelőtt, mint a budapesti nem
zetközi zongoraverseny bíráló bizottsági 
tagja, megneheztelt reánk, mert jelöltjét, egy 
közepes képességű pianistát, nem jutalmaz
lak meg az első díjjal. S a u e r Emilt az á I- 
I i t ó l a g o s sérelem óta a legelkescredet- 
lebh ellenszenv fűti és mindenkor és min
denhol ahol csak teheti gáncsot vet 
magyar művész érvényesülése elé. Talán 
nem is egészen az öreg urbun van a hiba, 
mert ezt az ellenszenvet állandóan táplálja, 
fűti ellenünk a nálánál sok évtizeddel fia
talabb kis felesége, aki nem más, mint a 
nálunk annak idején a versenyeken kibu
kott kis közepes pianista. Igy már érthető 
is a dolog. l)e mi mégis azt hisszük: nem 
érdemeltük meg Saller Emiltől, hogy irán
tunk érzett ellenszenv miatt még azt is meg
akadályozza, hogy olyan nemzetközi verse
nyen. melynek 0 Is bírálóbizottsági tagja, 
magyar versenyző egyáltalán részt vehes
sen!

Megnyugtatjuk nz aggastyán korában a 
nagy szerelem állal megbolygatott Sauer 
Emilt, mi azért nem esünk kétségbe, mert 
magyar üldözése ellenére továbbra Is ontjuk 
a nagyszerűbbnél nagyszerűbb művészegyé- 
niségeket, akik kis feleségének ellenzése da
cára is állandóan díszt és babért biztosíta
nak a magyar névnek nz egész világon.

kában didergő közönségből. 'Annál szomo
rúbb volt T h e s c U s és 11 y p p o l i I a amfi- 
thetrumbeli nászestéje, ahol a csekély szá
mú hódoló tömeg rendezetlen és üres kar
lengésekkel lézengett n színpadon. A hatal
mas térség egyébként is nehézkessé tette a 
kitünően játszó színészek fellépését és eltű
nését, amely többnyire pánikszerű futásban 
oldódott meg és amelyet kár volt mindvégig 
reflektorfénnyel követni, mert a jótékony 
homály talán ezt is megoldotta volna auto
matikusan.

A dévajkodó Pite k alakja mesterien kell 
életre S o m o g y i Erzsi alakításában: dévaj, 
bukfencező, nyihogó, kacagó, ezer sztnpom- 
pában játszó Robin pajtás.

Pompázóan szép tündérkirályné S z e- 
I e c z kg Zita bűbájos egyéni varázzsal ma
gasan kiemelkedik az együttesből, amelynek 
másik kétségtelen nagy művésze M a k I á r y 
Zoltán. — szinte felejthetetlen felébredése a 
.,s z a m á r f e j c s r é m á I m rí b ó !.' ‘Ki
tűnő 1. e h o t a y Árpád, L rí n c z y Margit. 
Ölti Magda, L ti k ács Margit, Pataki 
Jenő, Szabó Sándor, Gázon Gyula, J ti
lt á s z József és Péthez Sándor. Illttzió- 
rontóan rossz sajnos, Ünghváry László 
éneklő tündérkirrílya.

és ezt előadta a rádió. Szombaton, hogy a 
kormányzó hetvenedik szübelésnapját ünne
pelte az ország, a rádió kétszer is közvetí
tette a hanglemezt, este pedig Babits 
László Fohászával nyitották meg a 
margitszigeti Szabadtéri Színpad 
premierjét.

G ót h Sándor junius Si-ére, péntekre 
tervezte néhai felesége, Kertész Ella sír
emlékének felavatását. Az emlékműhöz 
szükséges márványtömb azonban későn ér
kezett és kénytelen volt elhalasztani a fel
avatást.

A síremlék fölavatását Halottak nap
jára halasztottam — üzeni ismerőseinek 
G ót h Sándor —, de kerek mindenkit, aki 
őt szerette, szenteljen pénteken az ő emlé
kének egy csöndes percet a farkasréti te
metőben.

Fiatalok előre 1..

Kiepura hangja

Szomjas krokodil és csodarevíi

*
KEDDEN Dl’I.BEN ’/»2 órakor indul cl 

a magyar válogatóit az oslói Európa-baj- 
nokságra. Szombat este dr. Báron tanár ve
zetésével és Dornmndy Géza ny. tábornok, 
h stAvelség elnökének részvéteiével tartól 
fák a csapat tagjai utolsó közös trénlngjii- 
kel. A tréningen alkalmunk volt a szövet 
sági kapitányt helyettesítő professzor úrral 
besiélni, aki a kővetkezőket mondta u 
Hétfői Naplónak:

A csapat minden egyes tagja kitiinö 
formában van. Mindnyájan átérzik azt a 
feleiősségot, amely a kiküldetésükkel jár és 
igv biztos vagyok benne, hogy csúcsteljesít
ményt fognak nyújtani. Jóslásokba nem 
bocsAlkoznm, bízom a mngynr győzelem 
ben... Bridgcben nincsenek papírformák 
és tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége 
van n szerencsének. Egyel azonban kijelen
tek: a döntőben ott leszünk! Azt sajnálom 
legjobban, hogy más természetű elfoglaltsá
gom miatt, nem kisérhetem el a mngynr csa
patot Oslóba.

A szövetségi kapitány után, a magyar csa
pat kiváló kapitányát, gróf Zichy Edét kér
deztük meg.

— Kedden indulunk — mondotta Zichv 
gróf — Becsen és Berlinen ál, hogy előző
leg eleget lehessünk svéd barátaink kedves 
meghívásának. Csütörtökön és pénteken 
48-— 48 lensztásos barátságos mérkőzést lát
szunk Göteborgban a svéd válogatottal. En
nek n meghívásnak örömmel teszünk ele
get, egyrészt, mert jó lesz, „bemelegitőnek *.  
másrészt megszakítással az ut sem olyan 
fáradságos. Göteborgból n svéd válogatottul 
együtt utazunk Oslóba. Sajnos, nincsenek 
pontos értesüléseink, hogv hány nemzet ne
vezett be és igv a mezőnyről nem tudunk 
előre tlsztn képet alkotni. Sok függ attól Is, 
hogy a franciák milyen csapattal szerepel 
nck, mert lm nz 1035. évi Európa-bajnok 
Albnrnn csapató lesz kint, ugy ők lesznek n 
verirny fflmumusoi. Sorsolás Is csak szom
baton lesz és igv nem tudjuk ki lesz nz első 
elleutrlünk. A Hétfői Napló Vállalati Verse
nyéiről közismert svájci rendszer szerint 
bonyolítják le n versenyt. A selejtező mér
kőzések 3'J leosztásra mennek a döntőben 
pedig 4 csapat játszik körmérkőzést -18 le
osztásra.

A lelkiismeretes kapitány nem akar vála
szolni arra a kérdésünkre, hogy müven „be
futót" vár’! Amikor közöltük vele, hogy dr 
Báron tanár bízik a magyar csapot győzel
mében, — felragyog a szeme és a köveiké 
zőkkel búcsúzik- Mi mindent elfogunk kö
vetni, hogv a mngvar brhtgetársndnlnm és a 
szövetség vezetősége bizalmának el.’get te
gyünk. Konmlv munkával készültünk és 
teljes tudásunkkal fogunk küzdeni a ma 
gyár síinek gyötrelméért!

Jól tudjuk, milvcn nehéz feladat vár 
■ magyar csapatra Eddigi európai bajnok 
vígakon mindig cgv csomó kisérő drukkolt 
át bt itatta a magyar csapatot, most teljesen 
egyedül Indul el a hat magyar Játékos (csak 
Fcrcncrl Gyusri Hatni felesége megy n csa
pattal), Ip'gy messze külföldön dicsőségei 
•zererren cgv kis országnak. I

KIEPURA. a világhírű filmbonviván befejezte 
budapesti vendégszereplését. Megállapíthattuk, 
hogy énekkulturája nagyon sokat fejlődött, de 
hangjának fényéből, vlvőcrcjéből sokat veszí
tett cs ami talán a legnagyobb hiba nála, any- 
hyirh léleknélkfíli betanult súg jellemzi a 
hatásokra beállított játékát, hogy nem 
hallgatóságát meggyőzni produkciójának őszin
teségéről. Vendégszereplésének azonban volt 
egy nagyon értékes pozitív eredménye, és pe
dig az, hogy a Carmcn-bcli partnerében. 
II r c h m s Elza dán énekmüvésznőben egy olyan 
allénekesnől ismertünk meg. akihez foghatót 
már hosszú évek óla nem hallottunk! Hisszük, 
hogy ezt a nagyszerű megjelenésit és pompásan 
éneklő művésznőt minél előbb és minél több
ször fogjuk hallani az Operában! Hazai együt
tesünk kitűnőségei: S v é d Sándor, S lékéig 
Mihály, kend vág Andor, Dobog Lívia, 
0 rost Júlia valósággal leénckelték a nagy 
Kicpurál ugy a Bohémélet, mint a Carmen dal
művekben! Hiába! A budapesti hozzáértő ope- 
ralálogntó közönség még meg tudja különbö:- 

....................................... igaz

külső 
tudja

telni a hangosfilm „csináltságát" a színpad 
művészi hatásátóll . . .

Thescus és II yppolita
.szegényes" násza a szigeten

A azinháikultusz nagy ünnepe volt a 
szombati inargilszigcli szabadszínpad első 
premierje. Ez a bemutatkozás bebizonyí
totta, hogy a színpad készítői bokrétába 
kötve nyújtják mindazt, amit a tökéletest- 
lelt színpad, technika és egy pazar táj szép
ségei adhatnak.

Ebben a szcnlivrínéji rílomkcrlben zajlóit 
le Shakespeare örök vigjátékrínak 
szombati előadása. Shakespcarl volt. Illúzió
kéi fő, művészi együttes, simán pergő elő
adása, ügyes fényhatásokkal és a színpadi 
lehetőségek tökéletes kihasználásával, amely 
WV'ffiy fénysugárral a végeláthatatlan ős
erdőt varázsolta elénk. Azonban néhány 
szót a rendezésről, amely ismét hűséges 
volt Németh Antalhoz. A nüanszokat 
mozdulattal, fénnyel, mimikával és minden 
egyéb kellékkel tőkéid esen kihangsúlyozta, 
mert ez méltó feladat egy nagy rendezőhöz. 
Ezzel szemben a tőmegjelenelck, a tömeg
hatások és főleg a csoportosan fellépő em
berek megrendezése, mint mindig — most 
is hfánytolt. Pedig a nüansznkkal megnö
velt, talán kicsit cinével! publikum várta és 
elvárta ezeket a szabadtéri fogalomhoz 
hozzánölt szinpompás. tarka csoportokat és 
<i hangulnlot aláfestő demanslrntlv tömeg
elhelyezéseket. Legjobban bizonyít fa ézt 
T h r s e ti s n a k, Athén urának a közeli 
szent ligetben a fejedelem fájánál való meg
jelenése, amikor Is a pompás ruhájú két 
lovas a falkhcsoport és a négy kürtös fmu- 
<ior tapsol csaltak ki a junhisi hideg éjszn-

Bérletváltás 
a Vígszínházban
A VlgMtfnhAs igazgatóaága eddigi bér

lőt számára az 1988/314. évadra légi helyeiket 
caakjuniuáüb-lff tudja fenntartani. Aki tehát helyét biztosítani óhajtja, délelőtt 10 
éa 1, délután 6 őr 7 óra között rendelheti meg 
bérlőiét a Vígszínház gazdásági hlvatnlánnk 
bérleti o»rtt)|yán (V..Psnnonl»-iitca 1.Telefon-
I IM-II). .luniusStWutAn nü-iinmnrnrtt halvákat 

Bujonnan Hójegyzók azAmára lógjak kiadni.

A Margitszigettől kicsit arrébb, a 9^ros bel
sejében, a Muzcum-köruton is kiv'fóyzott a 
szabadtér. Erdélyi Mihály, a színigazgatók 
gyöngye bevonult a M árkus Pár k s z i n- 
li á z b a és brilliáns nyári produkciót hozott: a 
A- z i I á g y i—ll armat h—M árk us nagy hár
mas S zom ja x krokodil című nyári éne
kes-táncos rcvüjél. A szerzők igy jelölik meg 
a műfajt: „Egy nagyon kedves, de nagyon ned
ves dunai weekend énekes története két rész
ben és rengeteg képtelen képben." .4 M á r k u s 
Parkszin ház vadevezfís-csónakjnira nagy
szerű legénységet szerződtetett Erdélyi Mi
hály: Mczey Mária, Szombathelyi Blan
ka, R a j n a Allcc. S z u k o I a t; Olly, L at a- 
bár Kálmán, Básthy Lajos. Gárdonyi La
jos, Keleti László és S á r o s s y Andor a 
vezérevezősök. Upor Tibor tervezte az épít
kezéseket, a női ruhák és jelmezek a kitűnő 
Erlc tervei után készültek, Tihanyi Vilmos 
a rendező. Márkus Alfréd vezényli a zenekart. 
Csupa vidámság, csupa muzsika a Szomjas 
krokodil — igazi nyári ajándék a nyári 
Budapest publikumának!

Es nem lenne teljes a szabadiért Budapest, 
ha nem jelentkezett volna uj csodarevüvel az 
4 n g o I p a r k. Az idei csodarcvü főszereplője 
Slmnr Erzsi, akiről kiderült, hogy remek 
operettszinésznő. A revü pompás, a kiállítás re
mek. a görlök gyönyörűek — és mi kell még 
mást . . . Szóval Budapestnek nincs gondja a 
nyári szórakozásra.

Rózsahegyi Kálmán szinésziskolája va
sárnap vizsgázott a Belvárosi S z i n há z 
színpadán. Pompás szinészanyag került ki a: 
idei tanfolyamból. Itt van példáid a tehetséges 
Endrédy Gréti, a sugárzó megjelenésű Go
ra l s z k y Eta és S z ö g hy Tekla,. egy b a- 
jorgiziszerü jelenség. Ez a három név 
egész biztosan rövidesen vastag betűkkel sze
repel majd a szinlapokon.

Adorjánné M. Frida balletintézete vizs
gázó növendékeinek színes felvonulása a zsúfo
lásig megtelt Művész Színházban zajlott le rend*  
kívül nagy sikerrel. A szereplők közül különö
sen kitűntek: Igaz Laci, Schönberger 
Hady és Marika, Szentesi S zé k e I y Erika, 
Zöldhelyi Évi, Kardos Magda. B á n- 
I a k y Évi és Márta, 11 cg y i Évi, Ákos Magda, 
Nemes Miéi, Ho marod követei Mihály 
Palma. A kitűnő előadás végén viharos ünnep
lésben részesitetle a megjelent tkőzönség a nép
szerű „Tánc! Néni t“ és munkatársait.

Vitéz Endre László alispán ma, hétfőn 
színházi ügyben hoz döntést. Újpest már ré
gen foglalkozik a tervvel, hogy uj színházat 
épít. Ki is szemelték a telket, amelynek a gróf 
Károlyi-uradalom a tulajdonosa. A gróf most 
értesítette a várost, hogy hajlandó négyszáz 
pengő évi bérért odaadni a telket. P o hl Sán
dor polgármester hétfőn jelentkezik az alispán
nál, hogy hozzájárulást kérjen a területbérlet
hez és néhán 
kézéit.

ny nap múlva niegkezdjjc az épit-

Nemzetközi filmroham

A szorgalmas Opera
Most, hogy vége a színházi szc:ónnal:, ír

junk néhány szól a szorgalmas Opera
házról. A: idén Í3Ü előadást rendezeti 
a: Opera, 598 dalmű és 29 hallét került 
színre. A magyar szerzők müvei között leg
többször a János v i t é 11, a Szí bilit 
és a M os oly országát adták, a kül
földi alkotások közölt a H o v a n s C s ina, 
a Bohémélet és a Pil láng 6 k i s- 
a s s z o n y vezetett.

R é kay András, az 0 p e r a h á z kitűnő 
főrendezője rövidesen uj oldaláról mutatko
zik be. regényt ír. R é kay Bethlen Mar
git grófnővel együtt misztériumot irt az 
Opera ház számára, Párisban most 
foglalkoznak egy pantomimjával, közben 
pedig a kitűnő főrendező Börzsönybe 
utazott, hogy befejezze egy regényét, amely 
ősszel jelenik meg a könyvpiacon.

Bemutatjuk a világ legboldogabb nóta- 
szerzőjét. Babits László rendőrfclügyelöl. 
Az ismert rendőrtiszt-költő nemrégiben nagy 
sikert aratóit Fohász című szerzeményé
vel, amelyet annakidején felajánlott a kor
mányzónak. A rendőrzenekar közreműkö
désével már akkor hanglemez készült róla

Nagy vendégsereg kereste fel Szombaton este a 
Magyar Amatőr Mozgófényképezök 
Egyesülő té t. A Bécsben lezajlott keskeny- 
film világkongresszus után ugyanis a delegáltak 
egyhangú elhatározással átrándultak Budapest
re, hogy megörökítsék a magyar főváros és vi
dék szépségeit. Elsőnél: a b u d a f o k i borpin
céket vették pergőtűzbe a francia, német, svéd, 
lengyel, angol és amerikai keskenyfllmoperalö- 
rők, majd az éjszakai Margitsziget vará
zsát örökítették meg. Vasárnap délelőtt a Hő
sök tere, az Országház, a gellérthegyi szikla
kápolna, a Halászbástya, az őrségváltás és a 
sudhhegnf kilátás kerültek sorra, mig délután 
Boldog község népviseletét vették fel filmre, t 
vendégek egyébként magukkal hozták Bécsböl 
a világverseny díjnyertes képeit. Ezek között is 
előkelő helyen állnak a magyarok: a világver
senyben második lett saját témájú filmfcivcte- 
lével Zombory Vilmos, aki Tragédia cí
men a nő és férfi örök egymáskeresését és egy
másra nem találását szimbolizálta. Előkelő he
lyezést kaplak még Pásztor István, Redő 
Kálmán és Dudás László. .4 vendégek egyéb
ként az éjjeli kivilágitás felvétele után elutaz
nak a fővárosból, kivéve a svéd és francia cső
idtől amely még egy hétig ittartózkodik egy 
későbbi filmfüknek helyszíni felvétele miatt.

— A Rudolf MOMe R.-T. világszerte közis
mert hirdetési szervezet, budapesti vállalatának 
irodáját áthelyezte n V1T„ Erzséhct-körul 23. 
(Wesselényl-utca sarok) szám alatti, megna
gyobbított irodahelyiségekbe. Az uj helyiség a 
város legforgalmasabb részében fekszik, köz- 
vétlenül nz 5-ös és 12-es nulobuszmegállrtknál, 
valnmint a 0-os és 66-os villamosok megállóinál 
és igy minden irányból percek alatt megköze
líthető. Uj telefonszámok: 134—180 és 134— 
194.

MEZEY MÁRIA LATABÁR KÁEMÁY 
SZtnumillJAI BIANKA GÁRDONYI I.A.IOS

RAJRA AtlCE. niSTIIT I.AJOS vlar.lk dlndnlmu alkarra

a MÁRKUS PARKSZ1NHAZ SZOMJAS KROKODILUS át
ÁZ IDEI NYÁR VÉSZI ESEMÉNYE

IIOVTIIY HANYÁ ♦ JÁVOR FÁI, 
Bátrai mártok 
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IJ<JY MINT RÉCEW VOLT 
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Téli választásokra készülnek 
,IL . a politikai partok
Imrédy miniszterelnök a |övö héten négy beszédet mond

„ ■■ ■' nem l0« « ülí’««k vénéi,,
‘W, ' S,'B,V ar-’"yl»« rövid idő mílva 
FriÍÍ T-h En”‘k " Mrnvk
Eckhardt Tibor szombaton elmondott be
szédében nyíltan kifejezést adott, amennyi
ben azt a kijelentést tette, hogv 

télen, de legkésőbb tavasszal választá
sok lesznek.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
több kormánypárti és ellenzéki politikussal 
beszélt erről a kérdésről és azt az informá
ciót kapta, hogy n választásra jogosultak 
névjegyzékének összeállítása fokozott tem
póban folyik. A pártok — kiváltképpen a 
Nemzeti Egység Pártja — főleg a pártok 
egyes vidéki szervezetei már most nagy erő
vel készülődnek az esetleges választásokra. 
Befolyásos politikusok véleménye szerint az

HÉTFŐI NAPLŐ
junius 80-árt megkezdi í képvísélőhíz te er
ről szóló javaslat vitáját.

Amint a Hétfői Napló munkatársa arról 
beavatott helyről értesül

előkészület alatt áll az a miniszteri ren
delet, amely a tűzharcos törvényjavaslat 

végrehajtási utasítását tartalmazza.
Minden valószínűség szerint még ebben 
hónapban megjelenik a fontos rendelet.

» If
A nagy ffőtárgyalások hete 
kezdődik ma a törvényszéken

okkor fogják elhatározni a Jegybank Alap
szabályainak módosítását. Valószínűleg már

uj választójogi törvény alapján tartandó 
titkos választásokra előreláthatólag feb
ruárban vagy március elején kerül sor.

Eezek szerint téli választások lennének. 
Munkatársunk beszélt vasárnap errőlainuKaiarsunk neszeit vasárnap erről a 

kérdésről Ernszt Sándorral, az Egyesült Ke
reszténypárt egyik vezérével, aki a követ
kezőket mondotta:

— Meg kell várni, hogy befejeződjék 
a névjegyzék összeállítása. Véleményem 
szerint ez mintegy nyolc hónapot vesz 
igénybe, tehát

február előtt semmi körülmények 
között nem kerülhet sor uj válasz

tásokra.
Egyébként a miniszterelnök dönti el, 
hogy lesz-e választás vagy nem és ha 
lesz, azt mikorra tűzik ki. Most még 
nehéz jóslásokba bocsátkozni arra vo
natkozólag, hogy

milyen lesz februárban vagy már*  
dúsban a politikai helyzet

és hogy n miniszterelnök akkor szüksé
gesnek látja-c majd a választások meg
tartását.

A legközelebbi választások időpontjáról 
biztosat természetesen senki sem tud, de 
valamennyi párt számol a téli választások

A budapesti és pestvidéki törvényszéken 
hosszú idő óta nem volt annyi érdekes nagy 
főlárgyalas, mint amennyi ezen a héten 
lesz.

A nagy főtárgyalások hete ma, hétfőn 
kezdődik a rendtörvény alapján életrehivott

ötös tanács premierjével.
Szeműk Jenő dr. elnöklésével ina ül össze 
először az ötös tanács, hogy több szélsősé
ges izgató bünperében Ítélkezzen.

Kedden újabb érdekes főtárgyalás lesz:
Hotusz János az óbudai rablógyilkos 

áll bírái elé.
A büntetőtörvényszék Schadl-tanácsa tár
gyalja ezt a sok vonatkozásban rejtélyes 
büniigvet. Csütörtökön

Darányi Ernőné bünperét 
fogja tárgyalni a Krayzell-tanáes. Darányi- 
nét — aki egy lipótvárosi penzióban agyon-

.1

lőtte Kronslein András ügyvédet —, ép- 
elmé fűnek, beszámít halának nyilvánították 
és igy a főtárgyalás megtartásának nincsen 
akadálya. Ugyancsak csütörtökön kezdődik

Hajtó rendőr merénylőjének, I’ongor 
Lászlónak és társainak bünpere

pestvidéki törvényszéken. Mendelényi
László törvényszéki elnök tanácsa tárgyalja 
a bűnügyet. Előreláthatóan három napig 
tart a tárgyalás.

A nagy bűnügyeken kívül
egy érdekes sajtóper

táblai tárgyalása is c hétre esik. Pénteken 
fart újabb tárgyalást és hirdet Ítéletet az 
ítélőtábla /farmot/i-tanácsa abban a sajtó
perben, amelyet dr. llerzsenyi Zoltán a szé
kesfehérvári Szent György kórház igazgató
főorvosa indított Goi Imre hírlapin') ellen, 
aki az Esti Kurírban riport sorozatot irt a 
kórház ügyeiről.

RUHA , ÍZáJtáliÚllÓ.

lehetőségével és ehhez mérten erőteljes pro
pagandát folytat. Éppen csért valószínű, 
hogy az idei nyár sem lesz uborkaszezonja 
a belpolitikai életnek.

Fontos belpolitikai 
eseményeit a Jövö héten

A jövő hét politikai programja is gazdag, 
különösen feltűnő, hogy

Imrédy Béla miniszterelnök minden va
lószínűség szerint nem kevesebb, mint 

négy beszédet mond
a ma kezdődő héten.

Ma, hétfőn délután a képviselőház cgyc- 
sitett bizottsága tárgyalja a hegyközségekről, 
valamint a gyümölcs- és szőlögfízdálkodás- 
ról száló törvényjavaslatot. Holnap, kedden, 
a Székesfehérváron tartandó országgyűlés
ről szóló törvényjavaslatot tárgyalja a Ház 
és ennek során Imrédy Béla miniszterelnök 
is beszédet mond. Csütörtökön az Iparcsar
nokban a Hangya tartja jubiláris kongresz- 
szusát és

Imrédy miniszterelnök itt Is felszólal.
Szombaton az országház kupolacsarnoká- 
a Szent István országos bizottság nagygyű
lésén mondja eheti harmadik beszédét a 
miniszterelnök, mig a negyedik beszédre jö
vő vasárnap, a kormány debreceni nagy
gyűlésén kerül sor. ,

Csütörtökön igen nagyfontosságu köz
gyűlést tart a Nemzeti Bank, I

DÓR IS IMOLÁN

M Kacagó vihar
minden mondat utáni

Magyar »«öveg : HARMATH IMRE
Ma pramiar! RADIUS

EJ-RUP!Két elfogatóparancs
a könyvbe kötött 
valuták miatt

Érdekes fordulat történt 
valutabünügyben, amely 
kötőmühelyböl indult cl 
is foglalkoztatta.

A valularcndőrségrc 
jelentés érkezett, amely 
hogy

egy kisebb pesti ktinyvktlfflmtlhrlybcn 
különböző valutákat és százpengősöket 
kötöttek be regényekbe, versesköny
vekbe és igy csempészlek ki az ország
ból a magyar és külföldi bankjegyeket.
Megindult a nyomozás, egész sereg em

bert hallgatlak ki, nz újszerű vnlutasibolás 
letteseit azonban már nem sikerült kézre- 
kerileni. Csak azt állapíthatták meg róluk, 
hogy külföldre szöktek.

Ékkor történt, hogy a képviselőházbnn n 
költségvetési vitában több képviselő szóvá 
lelte, hogy olyan valutabünügyek kerültek

most abban a 
egv pesti könyv
es a parlamentet

legutóbb :i nyilvánosság elé. amelyeknek 
lettesei nem (éleznek.

Felemlítették a könyvbekölött valuták 
ügyét is.

A Hétfői Napló információi szerint nz 
ügyben most olyan fordulat történt, amely 
világosságot dérit erre a sokat vitatott va- 
lutahünügyre és a tettesek személyéről pozi
tív adatokat szolgáltat.

A valutaUgyészség elfogató parancsol 
adoll ki Slciner Vilmos és Welsz Pi
roska I’árlslnin élű budapesti lakosok 

ellen
mert alapos a gyanú, hogy ők síből Iák kül
földre a könyvekbe kötött valutákat és pen
gőket.

A körözvényckel incgkiildőtlék úgy 
francia, mint a többi európai rendőrhafós; 
goknak és most várják a * 
zás eredményét.

külföldi nvomö-

K

Elszámolási differencia miatt 
inzultálta Szőgyén Tibor 
sértegető ügyfelét

Ezután történt a tömegverekedés a bankházban
A főkapitányság bűnügyi osztályán vasár

nap kezdtek meg a vizsgálatot a Szőgyén 
Tibor*  féle bankházban lejátszódon vereke
dés ügyében. A referens rendőrliszlviselő 
áttanulmányozta azokat n jcgvzőkönvveket, 
amelyéket a Ví. kerületi kapitányságon vet
lek fel a verekedésfői. Azt mór vasárnap 
megállapították, hogy a Szőgyén Tibor ál-

teltek feljelentést.
Megállapította a rendőrség, hogy 

kedés első része tulajdonképpen
pénteken délelőtt

játszódott le.
Winkler Sándor bőrkereskedö, akinek -4 

Pauluy-ulca 1. számú házban van az üz.lelc, 
egy elszámolási ügyből kifolyólag meg
jelent a bankházban. A beteges, vézna, em
ber nem találla megfelelőnek az elszámo
lást, szerinte kevesebbet akarlak neki ki
fizetni mint amennyi járt. Feldúlt állapotá
ban, kissé elragadtatta magái és sértő meg
jegyzéseket telt Szőgyén Tiborra. Ezután 
történt az, hogy Szőgyén

rálámiult, behurcolta a fürdőszobába 
és ott ütlegelte.

Winkler később elment sógorához, akinek 
jégkereskedése van. Olt elmondta a történ
teket, mire sógora, Vnss Gyula és egyik is
merőse, Giiggcnhcim Ferenc tisztviselő, vál
lalkoztak arra, hogy felmennek 11 bank
házba és elintézik az elszámolást.

A további történtekre vonatkozólag, a 
vallomások már megoszlanak. Szőgyén sze
rint Vassék kezdték el a verekedést, mig 
azok azt hangoztatják, hogv Szőgyén és 
hölber Pál tisztviselője támadták meg őket. 
Erre vonatkozólag hétfőn történnek meg a 
kihallgatások és atillán minden valószínű
ség szerint áfleszik az iratokat az ügyész
ségre, hogy ott dönlsének n további lépé
sek felől.

bankár

tál gyilkosság címén tett . ......... 
állja meg a helyét, a rendőrség

súlyos testi sértéssé minősített a 
kossági feljelentést.

A verekedés többi szereplői részint 
lycs szabadság megsértése, másrészt 
testi sértés elmén

feljelentés nem

RfH-

szemé*  
súlyos

19 lopás, 
dologház

A pest vidéki törvény
szék Eajtli Gáspár-tn- 
nácsa elölt egv 20 tagú 
belörőtársaság ült vád
lottként, akik ellen ren
geteg lopás és orgazda
ság mialt emelt vádat 
az ügyészség. A vád 
szerint főként Újpesten

és több pestkörnyéki városban
követlek el nagy betöréseket

Betörlek u MAV-telcpen, egy cipőíizlctből 
78 pár cipőt, egy lálszorkcrcskedésből ül 
darab fényképezőgépet, egv divatáruüzletből 
110 esernyőt, 90 pár harisnyát, 44 pár kesz
tyűt és nagymennyiségű fehérneműt hara- 
csoltak össze.

A tanúkihallgatások és a perbeszédek 
után a biróság a betörőtársaság vezérét, ifj. 
Veres József asztalossegédet

19 rendbeli lopás büntette miatt szigo
rított dologházba utalta,

amelynek lergövidobb időtartamául 5 esz
tendőt állapított meg. Hj. Hoffcr László gyá- 
rlmunká’t kétévi (egyházzal. Mulatta József 
kifutót, Puclmer Aladár tclőfcdösegédet és 
Goliti Lajos kercskcdőscgédet egy évi bör
tönnel sújtotta. Az ítélet jogerős.

A legdivatosabb slágerek, táncok és toalettek! GEORGE MURPHY

MA ESTE %10 órakor diszbemulató (Universal-tllm) FÓRUM
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Halálos
gyermektragédia 
az újpesti hídnál

Kiss Gyula, Fábián Ferenc Kiss István
fiúcskák a Duna portján, nz újpesti összekötő 
vasúti lii<l közelében játszadoztak. Közben föl- 
mentek n Vértes nevű hajóra, ahol fogócskát 
és bujócskát játszottak. Játék közben n 10 éves 
Táblán Ferenc csinfnlanságból

meglökte Kiss Gyulát és Kiss István 
piíjlásnll,

akik azután mngikknl rántották Fábiánt is és 
mindhárman a Dunába zuhantak.

A hajó személyzete nyomban a mentési niun- 
k dalokhoz, látóit és sikerült is parira vinni 
A ízt Kívánt és Fábián Ferencet, inig Kitt Gyula 
Ötéves flurska

n folyó hullámnfban lelte halálát.
A pestvldékl ügyészség elrendelte a nyomo

zást, amely megállapította, hogy Kiss Gyula 
édesanyja délután elment a kórházba beteg 
férje meglátogatására, gyermekeit ez idő alatt 
bezárta a lakásba, a csintalan fiuk azonban

kiszöktek
és a szülői tilalom ellenére n Dunához mentek 
játszadozni. A vizbefult Kitt Gyula holttestét 
c/ideig még nem fogták ki.

Egy tizenhatéves urileány 
halálmegvető drámai 
életmentése

Kalocsa, junius 19.
(A Ilét/öl Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Fiatal urileány drámai életmentése tartja 
izgalomban Kalocsa városál. A tizenhatéves 
urileány hősies, haláltmegvető vállalkozása va
sárnap délután a várói melletti Ctajda tavon, 
ii városi strandfürdőn történi.

A strandoló közönség egyszerre arra lett fi 
gyclmes, hogy a tó közepén

egy fiatalember segítségért kláltozik, majd
■ víz alá merül.

Senki sem sietett n fiatalember segítségére és a 
fuldokló) másodszor is elmerült már, amikor 
futva a parira érkezett Pöndör Erzsébet, egy 
kalocsai tisztviselő tizenhatéves kitünően úszó 
gimnazista leánya. Azonnal

■ vízbe vetette magát és hatalmas Irammal 
a tó közepe felé úszott.

Sikerült Is elérnie a fiatalembert, aki azonban 
görcsösen átölelte és most már mind a 

ketten elmerültek.
A tó körül álló emberek rémülten figyelték 

a vizet és már azt hitték, hogy mindketten oda
vesznek, amikor a leánynak

a víz alatt egy hatalmas rúgással sikerült 
megszabadulnia

a lÁÜséRbeesetten kapaszkodó fuldoklótól.
Pöndör Erzsébet azonban még most sem 

úszott ki a partin. Ismét a víz alá merült és 
most következtek a drámai életmentés legiz
galmasabb pillanatai.

Egymásután teltek a másodpercek, már 
fél perc Is elmúlt és a fiatal leány még 

mindig a víz alatt volt.
Megkönnyebbült sóhajjal vették észre azután 
Pöndör Erzsébetet, amikor

negyven másodpere lilán fölmerült, 
egyik kezével csuklójánál fogva maga után 
vonszolta a teljesen eszméletlen fiatalembert, 
másik karjával pedig kétségbeesett erővel küz- 
ködölt a part felé. Végre csónakkal siettek n 
lassan ellankodó urileány segítségére, aki a 
parton eszméletlenül esett össze. A fiatalemberen 
mesterséges légzést alkalmaztak és öt perc 
múlva magához tért. Kiderült, hogy Brust Pé
ter 24 éves kalocsai fiatalember.

Az urileánykát. aki szintén perceken belül 
eszméletre tért, nagy szeretettel éljenezték a 
strandolók. Pöndör Erzsébetet kitüntetésre fog
ják fölterjeszteni hősies életmentéséért.

Lángokban áll
Blackpool, 
a legdivatosabb 
ir fürdőhely

London, junius 19.
Írország legelőkelőbb fürdőhelyén, Black- 

poolban vasárnap este példátlan méreti! 
tüzkatasztrófa ütött ki. Kigyulladt és

porig leégett a hangversenycsarnok, 
amelyben ötszáz ember tartózkodott,

A tűz átterjedt a szomszéd épületekre is. 
óriási a pánik, még nem tudták megfékezni 
a tűzet és még nem tudják azt sem meg
állapítani, hogy mennyi a halálos áldozat.

Untver*  Leány—ürl- 
nöotthonokban (osn- 
lAdoknak Is) heti pen- 

2S P. Tanulóknak kedvez- 
18. 111. etn. 1. Tel.: 142-570
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A kormányzó 11 magyarok világkon
gresszusának fővédnöke, A magyarok világ- 
kongresszusának központi tanácsa ülést tar
tól!, amelyen báró Perényi Zsigmond elnök 
1 . jelenlétié, hogy Horthy Miklós kormányzó 
elvállalta az augusztusi világkongresszus 
lovédnöksé-gét. Elhatározták, hogy Harsányi 
Zsolt ötletére mozgalmat indítanak, hogy 
Kölcsey halálának századik évfordulója al
kalmával, auguszlus 21-én déli 12 árakor 
mindenül!, ahol magyarok élnek, elénekel
jék a Himnuszt. Az ülésen fíipka Ferenc, 
Kozma Miklós, Lázár Andor, Durugy Fe
nne és mások szólallak még fel.

— JÓZSEF FŐHERCEG ÁTVETTE EZ
REDET. József királyi herceg vasárnap 
mc’jelent Eszlergom-láborlran és fogadta a 
.!■>/■ < f nádor 2. honvédgyalogezred tisztel
gését, amelyet a kormányzó szombaton tu
lajdonába adott.

Folyik n „tisztogatás" Szovjctoroszor- 
szágban. A moszkvai „Szovjelszkaja Sza- 
l.onnoszT, nz igazságügyi népbiztosság szó
csőének jelentése szerint nz elmúlt évben 
ezer ntagasrangu igazságügy'! tisztviselőt 
nlnzdilollak cl állásából. A lap jelzi, hogy 
n tisztogatást most a legfelsőbb tisztviselői 
I . rban hajtják majd végre.

— Villanyárammal kivégezte magái egy 
jákóhalmal cipész. Jákóhalma községben 
ifj Simon József cipészsegéd a község ha
tárán lévő magasfeszültségű árammal ön- 
pvilkosságot követelt el. Drótot kötött a 
karjára és a drótra erősített követ Adebta 
n vezetéken. Heggel akadlak rá megszenc- 
sédéit holttestére.

Ktsgiizdnknnfrrcncla Debrecenben. A deli 
, ' • •vl.il.áhan országos konferenciái tar
(-11 i; ■H. n kisgazdapórt. Vasárnap reggel
lé) délutánig larlull n konferencia.

A tiszántúli földbérlrt egyesület memoran
duma. A tiszántúli földbérlő cgvesület vasár-

— TÁSNÁDI NAGY ANDRÁS A KOR
MÁNY PROGRAMJÁRÓL. A Nemzeti Efzj/- 
ség Pártja tolnainegyci szervezetei vasár
nap Szekszárdiul nagygyűlést tartottak. 
Tusnádi Nagy András, a NÉP országos el
nöke, beszámolt arról, hogy a választások 
óla eltelt három év alatt mit végzett a kor
mány, majd n szcsztörvényről s a további 
kormányprogramról beszélt. A nagygyűlés 
Schandl Károly államtitkár és több képvi
selő felszólalásával ért véget.

— A Margitszigeti Szabad Színpad ked
vezményei. A Margitszigeti Szabad Színpad 
vezetősége közli a közönséggel, hogy a szín
pad belépőjegyeinek árában benncfoglalta- 
tik a szigeti belépőjegy is. Az egyes kombi
nált jegyek pénztáránál — mint például 
hajóállomásoknál — csak 80 filléres belépő
jegyet lehet kapni, a jobb jegyet kívánókat 
ez azonban ne riassza cl, mert a színpad 
pénztáránál az ilyen jegyeket teljes árban 
betudják és kiszolgáltalják az óhajtott je
gyet. Hossz idő esetén felhívják a nézők 
figyelmét, hogy jegyeiket ugyanazon pénz
lámái vagy jegyirodánál cseréljék át egy 
másik előadásra, ahol az eredeti jegyet vá
sárolták, mert a színpad pénztára a másait 
vásárolt jegyek átcserélését nem vállal
hatja cl.

UJ SZENZÁCIÓS REJTVÉNYPÁLYÁZA
TOT Indított a Hétfői Napló e heti számá
ban. Felhívjuk olvasóink figyelmét c rend
kívül érdekes rejt vénysor ozatru, amelynek 
első fordulója egy riport a budapesti Eiffel- 
torony tetejéről. Minden fordulóban tíz di
jat: kétszer tiz pengőt és nyolc más, értékes 
nyereményt sorsolunk ki.

— A román király meglátogatta Kemál 
elnököt. Károly román király, aki Isztam
bulba érkezeit, vacsorán vett részt Kemál 
Atlalürk török államfő magánjachlján. A 
király vasárnap délelőtt látogatást lett Ke
rnül Allalnrk elnök palotájában. A látoga
tást a tőrök köztársasági elnök később visz- 
sznadla a királynak. A román király isztan- 
buli látogatásáról hétfőn hivatalos közle
ményt adnak ki.

— A HONVÉDELMI MINISZTER SZEN
TESEN. Vitéz Hát: Jenő honvédelmi mi
niszter vasárnap Szegedről jövet Szentesre 
érkezett és részivel t a vármegyei levente- és 
sporlrcpiilőnapon. Az esti órákban vissza
utazott Budapestre.

— Selyemipari sztrájk Mohácson. A Mohácsi 
Selyemipari Részvénytársaság valamennyi 
munkása sztrájkba lépett. A békéltető tárgya
lások megindullak. A sztrájk két gyármérnök 
tulerélyes magatartása és a munkarendszer
változás miatt tört ki.

— Bornemisza Géza érettségi találkozója. 
Bornemisza Géza iparügyi miniszter, aki 
debreceni piarista diák volt, Debrecenbe 
érkezett, hogv résztvegyen egykori osztályá
nak huszonötéves érettségi találkozóján. 
Vasárnap délelőtt a gimnáziumi szövetség 
közgyűlést tartott, utána megkoszorúzták a 
hősi emlékművet. Délután nz iparosok kül
döttei tiszteleglek Bornemisza Gézánál. A 
miniszter eszmecsere keretében tárgyalta 
meg velük a debreceni iparosság kíván
ságait.

— Bombamerénylet egy vtlnal lap fősz.er- 
kesztöje ellen. Vilnában a Slotvo Wilenski 
eirnii lap főszerkesztője ellen ismeretlen felle
sek két bombamerényletet követtek el. Csak
nem ugyanabban az órában követték el a két 
merényletet. Az. egyik bombát a főszerkesztő 
szerkesztőségi szobájába dobták, a másikat a 
lakásába. A két bomba felrobbant, emberélet
ben azonban nem okozott kárt, mig az anyagi 
kár jelentéekny.

— Elütötte n villamos a Lehel-utca és 
Bulcsu-ulcn sarkánál egy C-jelzésü villamos 
Nikicsák József 56 éves ácssegédet, akit a 
mentők súlyos állapotban vittek a Rókus- 
kórházba.

— Az érsekcsanúdl és szcntlstvánvárosi 
fagylaltmérgezések áldozatainak száma 
nyolcvanötre emelkedett. Lengyel József ut
cai fagylallúrusról, akinek fagylaltjától a 
lifuszmegbetegedést a vásárlók kapták és 
akinek felszerelését elkobozták, vasárnap 
mcgállapitollák, hogy évek óta mint bacil- 
kisgazda terjeszti a tífuszt. A hadirokkant 
fagylaltárust hatósági segítséggel járvány
kórházba vitték.

— NAPSZURÁST KAPOTT ÉS MEG
HALT EGY PLÉBÁNOS. Szele petényi And
rás Solt község plébánosa a mezőn napszu- 
rást szenvedett. Eszméletlenül találtak rá 
és vitték be a községbe, de segíteni már 
nem tudlak rajta. A plébános egyike volt 
az egyházközség legkiválóbb hitszónokai
nak. Halála nagy részvétet keltett.

Melegebb idő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap:
Hazánkban vasárnap reggel hét óráig terjedő 24 óra alatt csak elszórtan fordult 

elő néhány helyen kisebb futó eső, amelynek mennyisége csak Salgótarjánban és 
•lászapálin érte el a 3 millimétert.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen és Bogláron 20, Balaton- 
fiireden, Siófokon és Kénesén 18 fok, a Duna vizhőmérséklele Budapesten 18 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 765 mm: alig változó irányzatú.

Várható idő a következő 21 órára:
Gyenge légáramlás. Változó felhőzet. Elszórtan, néhány helyen kisebb, futó 

eső. A hőmérséklet tovább emelkedik.
u d. ...... .. megyeházán nagygyűlést tar

lói! \ gviilés határozni! javaslatot hozott. 
n , i. | memorandum forrnájáhnn terjesztenek
n jö ö sasarn.ip Debrecenbe érkező miniszter, 

.■lé. A memorandumban sorakoztatják
fel o földbérlők kívánságait.

Rejtélyes halál egy debreceni tanyán.
Kiss 
Jattá

l-i). n gazdálkodót vasárnap holtan In
d. bie. enkörtivéki tanyájának lucerná

sabn A (Modörség jelentést lelt nz ügyész-
]< és szemlél tartott a vizsgálóbiró is

1! o- n , 'ifinu. hogy bűncselekmény történt.
A vi lat folyik.

\ llnznl fésllsfonó- és szövőgyár r. t. nz
1937 . ■ t.s.l. nz rlöhoz.ntal tekintetbevétele
nélk l I9SH)3 2I pengő tiszta nvereséggel
zárt?) \ junius 11-én megtartott Igazgatósági
Ülés < ihaiái<«zlt). hogy a f. junius 30-ra egy-
belli i \\ 1 rendes közgyűlésnek, mint nz. cl-

, osztalék, illetve részvényen 
izetését fogja javasolni.

Innét nz égési orvostársadalomhoz siót 
n I . .fi Őre. jí 1'i.uig. Iluszonhnrmndik
'■ ■ II voős n? hévizes gyógymódok jelen
I t meríti ki M:<"vnrorsiágon ennek n kér
»’■ • ' I ' Imrderejc vnn. A nagyközönség
>• 1 s. b ütegeinek érdeklődésére is számol
tiul’.al.

I'” fa S rklskoln évzáró ünnepélye. A 
l’< 1 ■') Sz.A Ii junius 2.1 án.
'' : ómkor, vili v.„ uica II st

‘ " tartja In A záró ünnepélyét.
1 k‘1 r Madár hírlapíró és Kér

I K - ész Pál udvari szállító
le ■ • i ' . ' .1 k. i, Ilek

' ’ *■ ’l Imdőszohás szárny

— A postások fogászai és mérnökei Eger
ben. Vasárnap kirándulási telt Egerbe a 
budapesti postások jogászi és mérnöki kara. 
A vendégek tiszteletére négyszáz, terítékes 
bankettet rendeztek, amelyen Braun Károly 
polgármester és Himóczy Mihály műszaki 
főigazgató beszélt.

— Megjelent nz uj váhiszlójogi törvény jegy
zete# kiadású. Ilcrecz Sándor dr. szerkesztő ki
adta az uj választójogi törvényt (az 1938. évi 
XIX. t.-cikket, az országgyűlési képviselők vá
lasztásáról) és nz eddig megjelent végrehajtási 
rendetekkel. Ez n munka a választójogi tör
vény egyes szakaszaihoz 1 űzött jegyzeteiben és 
magynrázntaibnn kizáróan a hivatalos anyagot, 
\gvis a miniszteri indokolást, nz országgyűlés 
kél hám liltotlságninnk jelentéseit, továbbá n 
képviselőhöz és n felsőhöz naplóit használta 
fel A könyvhöz Borsi,s Endre dr. kir. köz
igazgatási bíró irt nugvon érdekes előszót. A 
I in oldal tericdelftifl munka mint n Magyar 
Tudósiló kiadása jeleni meg és bolti ára 2 
pengő 50 fillér. A könyv természetesen könyv
árusi forgalomba kerül és minden nagyold) 
könyv kereskedésben megvásárolható lesz.

— Felhívjuk olvasóink ügyeimét László Sán
dor -10 éves iirisinbóságára Pehelykönnyű 
nyári MŰvelekbö! remek szabású férfiöltönyt 
iSncró és nadrág! 60 pengőért készít, legqon-

— A Baross Szövetség keszthelyi gyűlése. 
A Baross Szövetség vasárnap tartotta Keszt
helyen zászlóbontó gyűlését. Ilovszky János 
országos elnök hódolt) szavakkal köszöntötte 
a kormányzót hetvenedik születésnapja alkat 
mából. A gyűlés elhatározta, hogy a kormány 
zóhoz hódoló táviratot intéz. A kormány kép 
viseletében Gyulán Lajos miniszteri tanácsos 
üdvözölte a megjelenteket. Szcrecz Imre dr. 
premontrei kanonok, Meizler Károly ország
gyűlési képviselő, Czobor Mátyás volt zala
egerszegi polgármester és Bődy Zoltán felszó 
lalásni után a gyűlés véget ért.

— ROZGONYI gyermek és női képek mestere
— A volt 32-esek az 1-cs Honvéd hősi emlék

mű leleplezésén. zl volt 1. Honvéd és Népfel
kelő gy. e. junius 26-án, vasárnap avatja hősi 
emlékművét a Fővé in téren. Az ünnepségen a 
vol 32-esek ünnepélyes formában fogja leróni 
kegyeletét, A volt 32-esek ezrcdzAszlójuk alatt 
gyülekeznek junius 26 án. vasárnap d. e. 
érakor a 32 esek terén, ahol saját emlékművü
ket is megkoszorúzzák. Ezután zárt menőiben 
zenével vonulnak fel az ünnepélyen a .észükre 
kijelölt helyre.

— Főleg éjjel fejtik ki a fogaiban vissznma 
radt élelmeradékok veszedelmes munkójukat, 
ezért nem szabad elmulasztani nz esti alnpos 
fogápolást. Az Ovenall fogkrém megtisztítja fo 
gait a rothadó ételmaradékoklól és ezzel védi 
azokat a rombolás, szuvasodás ellen. Kis tubus 
60, nagy tubus 90 fillér.

Hu-

Toloncházba 
visznek 
23 tüntetőt

Vasárnap estig tartó kihallgatások után 
a főkapitányságon döntöttek a szombat 
este előállított harminchárom tüntető sorsá
ról. Huszonhárom tüntetőt eljárás alá von
nak, ami azt jelenti, hogy

hétfőn reggel a tolonchúzba viszik őket 
és itt döntik el, hogy a közigazgatási el
bánás három foka: a rendőri ellenőrzés, a 
rendőri felügyelet vagy az internálás közül 
melyiket alkalmazzák velük szemben. A 
másik tiz tüntetőt átadják a kerületi kapi
tányságoknak, ahol az. utcai rendzavarás 
miatt kihágás címén vonják őket felelős
ségre.

— Lezuhant n templom tornyából és ször
nyethalt. A rákospalotai evangélikus templom 
30 méter magas tornyában dolgozott Lisinszkt 
Lajos kőműves, aki a gerendából egy knmpós- 
«zöget igyekezett kihúzni. I.isinszki teljes ere
jét niecfeszitette, amikor váratlanul letört n 
szög és a pall'r egyensúlyát vesztve, lezuhant 
a mélységbe. Mire orvosi segítségben részest*  
telték volna, kiszenvedett.

— Sotnogymegyci klsgazdngyülés. A Somogy- 
megyei kisgazdntársadalom politikamentes 
nnpvgyiilést tartóit vasárnap délelőtt Felsőmo- 
cs'dádon, amelyet Bán> Iván országgyűlési 
képviselő nyitott meg. A gyűlés egyhangúan 
amellett foglalt állást, hogy nem a földosztás, 
hanem n becsületes földbiriokpolilika és ennek 
keretén belül bérlőszövelkezetek fclállitása oldja 
meg tökéletesen n földkérdést.

— Strandcikkek a Fenyves Áruházban. Csino- 
snk, szépek, mégis jutányosak, például: szok
nyás női fürdődresszek mór I pengő 90 fillérért 
kaphatók. Tiszta gyapjú női fiirdődresszek 
5 pengő 80 nilérbe kerülnek. Lnslex fürdődre*!-
zek 10 pengő 80 fillérért kaphatók. Lenvászon 

shortnadrágok, divatos színekben 4 pengő 80 
fillérért kaphatók. Strnndernyők 3 pengő 90 
fillérbe kerülnek. Képes árjegyzéket kívánságra 
díjtalanul küld a cég. Fenyves Arrh.'-z, Buda
pest, Cnlvin tér 7.
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Imrédy Béla
a debreceni Nagyerdőn 
szabad ég alatt mondja 
el hatalmas beszédét

Debrecen, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Debrecenben nagyban áll a ké
szülődés a NÉP vasárnapi nagygyűlésére, 
amelyen

Imrédy Béla miniszterelnök Is felszólal.
Vasárnap racgúltapilotlík a gyűlés végleges 
rendjét. Imrédy Bélával együtt érkezik 
Debrecenbe

a kormánynak csaknem valamennyi 
tagja, száz képviselővel együtt, 

a politikusokat és előkelőségeket két sin- 
autó hozza Budapestről, Szabolcsból, Bi
harból, Szolnokból a gazdák nagy tömegeit 
várják a gyűlésre, több kiilönvonaton jön
nek Debrecenbe, de százával lesznek olya
nok, akik szekérrel vágnak az útnak. A 
gyűlést a nagyerdei stadionban rendezik, 
ahol

harmincezer ember fér cl.
'A stadion közepén emelik az állványt, 
amelyről majd a szónokok hangját nega-

Kornis Gyula érdekes beszéde 
a hatalom gyakorlásáról 
és az uj koreszmékről

Vác, junius 19.
’ Dr. Kornis Gyula a képviselőház elnöke 
.Vasárnap délelőtt választókerületében, Vá- 
icon nagyszabású beszámolóbeszédet mon
dott.

Bevezetőjében méltatta a Szent István-év 
Jelentőségét és Szent István király ország- 
alapitó munkáját. Ezután megemlékezett 
Horthy Miklós kormányzó 70. születése nap
ijáról. A nagygyűlés résztvevői helyükről fel
állva, hosszantartó lelkes ünnepléssel fejez
ték ki hódolatukat a kormányzó iránt. Ez
után igy folytatta beszédét Kornis Gyula:

— Egyesek a mindent boldogan egy
szerűsítő elme naivságával azt hiszik, 
hogy a hatalom átvételével a rendkívül 
szövevényes kitt- és belpolitikai kérdé
seket egyszeriben meg tudják oldani.

J’edig, higyjék el, a közhatalom gyakorlása 
'éppen nem élvezet ma, ebben a sok sebtől 
Vérző s nyomorúságtól gyötört országban. 
■Ez ma sok lelki vívódást, áldozatkészséget, 
hajnaltól éjfélig való gondolatfájást és túl
hajtott munkát, az egész ország bajainak 
Mapról-napra való koncentrált megélését, az 
egészség felőrlését követeli a magyar állam
férfiútól.

A hatalom gyakorlása nem örömteli 
pompázás, gőgös uralkodás, mások fe
lett való önkényes parancsolás, hanem 
a nemzet érdekelnek odaadó szolgálata,

u Iclkiismeret örökös próbatétele, a nem ön
magáért, de a másokért, a közösségért való 
folytonos aggodalom, a közállapotok javítá
sára irányuló fejtörés, érzékeny kötelesség
tudat és kínzó történeti felelősségérzés.

— Az a kormány, amely egy hónappal 
ezelőtt Imrédy Béla elnöklete alatt meg
alakult, olyan férfiakból áll, akik

fényes és nyugalmasabb pozíciókat ott
hagyva, nagy egyéni áldozatkészséggel 

vállalkoztak a közügyek vitelére.
Nem nekik volt szükségük a hatalomra, ha
nem a hatalomnak volt szüksége reájuk.

— önök nem vethetik szemére képviselő
jüknek, hogy ugyanerről a helyről egyfor
mán támogatta gráf Hetiden Istvánt, gróf 
Károlyi Gyulát, Gömbös Gyulát, Darányi 
Kálmánt cs most melegen támogatja Imrédy 
Bélát. Mindegyik kormányclnökuck megvolt 
u maga történeti érdeme.

Gróf Bethlen István a politikai káoszból 
kozmoszt teremteti, a romokat cltávolitottu, 
a züllött közállapotokat konszolidálta, a 
további fejlődés alapjait megvetette. Gróf 
Károlyi Gyula n szörnyű gazdasági válság
ban, nmelv ránk elemi erővel zudul, józan 
takarékosságával népszerűségének önzetlen 
feláldozásáig elmcnve, az ország Pinz-“gyeit 
iparkodott rendbehozni. Gömbös Gyulát izzó 
fajszerclcte a népi politika megvalósítására 
irányuló törekvésekre sugallta, y"ek
föeredménye a hitbizományi és földbirtok- 

"Snni Kálmánnak mindenkitől nagyru- 
becsüit személyisége nyélbe tudta ütni a 
nagy közjogi kérdéseket: a kormányzói jog- 
k<®kítfrjeszté».M. .
sok évtizedes hidraprvblemal. a választó
jogot.

íwiit11. átall ta'ö törvényjavaslatait, nagy-

fonon közvetítik. A vonaton érkező gazdák 
migyrészc zászlók alatt vonul a stadionba, 
az erdő egyik szögletén nagy területet ha
sítottak ki a várakozó szekerek számára, 
Ut valóságos szekértábor tanyázik majd.

A nagygyűlésen felszólal Sztranyavszky 
Sándor löldmivelésügyi miniszter, Mégay- 
Meissner Károly képviselő, Tusnádi Nagy 
András, Lázár Andor, de a legnagyobb ér
deklődéssel természetesen Imrédy Béla fel
szólalását várják, mert

a miniszterelnök igen fontos kijelenté
seket tesz és ismerteti a kormány leg
közelebbi programját és munkarendjét.
Az első terv az volt, hogy a gyűlés után 

az Aranybikában lesz közebéd ,dc most el
határozták, hogy a Nagyerdő egyik tisztá
sán,

szabad ég alatt tartják meg az ebédet, 
amelyen résztvesz a miniszterelnök is.

A lakoma után Imrédy Béla bemegy a 
városba és a főispán kíséretében megtekinti 
Debrecen nevezetességeit.

szabású győri gazdasági és honvédelmi 
programját s rövid egy hónap alatt a 
termékeny és jelentős uj törvényjavas

latok egész seregét nyújtotta be.
— A mai kormány programja nemcsak a 

világszerte uralkodó forró nacionalizmus 
szelleme miatt, hanem a magyarság termé
szetszerű önfenntartási és önkifejtési ösz
töne alapján is nemzeti: ki akarja bonta
koztatni mindazt a szellemi és gazdasági 
erőt, ami a magyarságban benne szunnyad.

Ezután Kornis Gyula kijelentette, hogy 
pillanatnyi korhangulatoknak

nem lehet feláldozni a nemzet évszáza
dos életformáját.

A közönség nagy lelkesedéssel fogadta 
Kornis Gyula beszédét.

TI' L.

Hirtelen meghalt 
egy budai 
vendéglőben 
Bodó Ica édesapja

Vasárnapra virradó éjszaka tragikus hir
telenséggel meghalt marosszcnlkirólyi dr. 
Bodó Lajos budapesti ügyvéd, Bodó Icának, 
az ismert fiatal színésznőnek édesatyja.

A 61 esztendős ügyvéd néhány régi, meg
hitt barátjával szombaton este vacsorázni 
ment a budai Zöldfa-vendéglőbe. Kedélyes 
hangulatban teltek az órák;

éjfél felé az ügyvéd hirtelen elsápadt, 
rosszul lett. Barátai ijedten siettek segítsé
gére, ű azonban mosolyt erőltetett arcára 
s igy szólt hozzájuk:

— Régi szívbajom kínoz megint. .. Csak 
múló fájdalom .. . Nem lesz semmi baj. ..

Aztán felállt, néhány lépést tett a kijárat 
felé, majd hirtelen összeesett éa

eszméletlenül bukott a padlóra.
Azonnal a mentőket hívták, de már nem 

lehetett segíteni.
A mentőorvos közölte barátaival, ukik 

percekkel előbb még jókedvűen beszélget
tek Bodó Lajossal:

— Szioszélhiidés megölte.
Ni ügyvéd barátai a késő éjszakai órák

ban értesítették a lesújtó tragikus hírről 
Bodó kát és édesanyját. A szerencsétlen 
ügyvéd felesége

ájultnn esett Ifoste, amikor megtudtR 
férje halálát.

A család Iggjni és u barátok vasárnap In
tézkedtek a temetés iránt. .Ma, hétfőn dél
után öt órakor a KcrepcsLlemetőbcn helye
zik örök nyugalomra a tragikus hirtelen
séggel elhunyt ügyvédet.

Ilodó Lajos dr. a békeidőkben és a vi
lágháború alatt Erdélyben folytatott ügy
védi gyakorlatot. Marosvásárhelynek egyik 
legnépszerűbb ügyvédje volt. Az imperium- 
xáltozáskor költözött fel Budapestre és itt 
nniktizáll tovább. Halálét ügyvédi körök
ben és ii társv ági életben mély megillető- 
déssd fogadták.

Női bőr szandolett 
piros, kék, fehér 

színben, kötői vagy 
pántos.

Férfi weekend-clpő fllexibl*  
varrott talppal, barna 
fekete bőrdís&el.

vagy szürke színben, 
férfi vagy nők

Vidékre utánvéttel szállítunk.

Női dlvatcipö gumitalppal, 
^^J^és formában, szépséghibával.

Gumitalpú női cipő 
trottőr sarokkal, 
fekete, szürke vagy 
barna színben, 
kőtől vagy pádtos, 
kényelmes viselet.



HERZOG Edvin, a HÉTFŐI NAPLÓ világbajnoki 
különtudósitójának vasárnap déli telefonjelentése

LENYŰGÖZTE PARIST
Középeurópa futballjának fensöbbsége
A grandiózus döntő-mérkőzés utolsó óráinak meglepő érdekessége:

Párizs junius 19.
I. percben, amikor e sorokat telefonálom, 

már csak két zászló leng a colomla-si sta
dion árbocán. A csütörtöki 
bevonták a brazil és a 
FIFA világuralmi zászlaja 
válisok trikolórjait lengeti 
kettő a ...........................

l’úris 
részében 
ember Jean Eskenazi, a 
melü riportere. Hetekkel 
dőlte, hogy a colomhesi 
szög és Itália csapatai 
<aütörlőkön, a svéd-magyar mérkőzés utón 
odajött hozzánk és mondott még valamit... 
Nem tudom, miéri vagyunk rokonszenvesek 
előtte . . . de az is lehel, hogy — szakérte
lemből mondta, amit mondott . .

Maguk a franciák és általában a világ
bajnoki mezőny egy kis

csalódásul látja, hogy „Ixtii ccntraiix". 
vagyis Középeurópa Ismét faképnél 
hagyta az egész tisztelt társaságot és 
cgymásközt intézik el a világhcgcmónia 

kérdését.

mérkőzés illán 
svV-d lobogót s a 

mellett régi ri- 
a szél. Mind a 

piros-fehér-zöhl spineket viseli . . . 
futballtársadalmának „semleges" 
ma kétségtelenül u legboldogabb 

“ ' Hasis Soir kisler-
czalőlt megjővén- 
finálét Magyaror- 
fogják megvívni.

vi

Persze Franciaország labdunigósporl ja an 
goi befolyás alatt áll, de ha már tempera
mentumos játékról van szó, akkor is in
kább Déhimerikn imponált ill a maga nr- 
lisztikus játék modorával, mini az olasz 
fúria" vagy éppenséggel a hideg magyar 

játék.
— Les cenlraur! — mondogatják csütör

tök este óla Páris utcáin. Ha a párisi pol
gárnak nem odatolI meg, hogy lássa, mi
képpen szövik a brazil testvéreik a futball- 
művészet pompás csipkéi!, nugelégszik, 
Középcurópával is. Tehát mór csőik azért is 
bizonyos, ma délutánra bele lesz a
l olombcs .. lessél, félni: nem marad
el nz anyagi siker .. és miután eddig azl 
tapasztaltuk, hogy

a francia mindig a gyengébb oldalára 
áll,

a kilenemilliós magyar nemzetei talán már 
csak ezért is kegyébe fogadja ma délután 
n néphangiilal <s minket fog biztatni a sok
kal erősebb elenében.

A csodálkozó Nap o -szájának 
fiat — kulturált műkedvelők
A várakozás izgalmakkal, gondokkal és 

baljós sejtelmekkel lehlett nehéz percei kö
zepette talán jó) esik elterelni a figyelmei, 
sőt egy percig illik is tisztelegni ellenfeleink 
előli.

Svéd barátaink

nem sokai időzlek Párisban. Repülőgépen 
jöttek a Riviéráról és már el is utazlak 
Bordeauxbn. Szeméyles érintkezésünk te
hát csak futólagos volt. Ahogy azonban Hu- 
beásson kapitány a győztes csapatnak sze
rencsét kívánt, a gesztus és a szívélyes tó
nus arról a földről való volt, ahol — a nap 
azért nem nyugszik le, mert a jólét, a civi
lizáció és a kultúra áldásain nem győz 
eléggé csodálkozni. Viszont... nincs ebben

semmi hántás, csak a lények rideg felsora
koztatása mondatja velünk: svéd barátaink 
a mai napig sem tanultak meg valami kü
lönösebben futballozni.

Adios muchachos!... 
Brazil barátaink megbuktak

Búcsút kell vennünk brazil barátainktól 
is, hozzá ugy, hogy a sors szeszélye követ
keztében nem tudtunk találkozni velük. 
Kétségtelen: szenzációi voltak a világbaj
nokságnak! Játékuk tele virtuózitóssal, szel
lemes ölletekkel. Ám, ha háborúba indul az 
ember, nem a parádés ruháját ölti magára, 
hanem a szürke hétköznapit. Leonidasnak 
és társainak játéka mindenképpen élmény, 
mert szép és jellegzetes.

Taktikából azonban ötösre vizsgáztak, 

ami nz osztályzat alapján azl jelenti, hogy 
nem is a középiskolában, hanem csupán az 
elemiben szokásos számokkal mérhetjük 
teljesítményüket. Ha támadtak, egyszerre 
nyolc emberrel voltak elöl. Ilyenkor ér
vényre juttathatták tudásuk egész, pazarul 
felszerelt arzenáljának kincseit. De ha nem 
sikerüli a támadás, vége volt a „préritüz- 
nck" ‘ ” ...............
a lángok a fojtogató

Mindezek ellenére 
brazilok futballjának 
menyeit.

Nyolc és félmillió

mos más ötlettel is feljavíthatták volna az 
anyagi mérlegel. Amikor a FIFA egyik ve
zetője előtt ezeket kifejtettük csak vállvo- 
nogatás volt a válasz. Igaz, hogy ez is csak 
eső után köpönyeg, de ki gondolhatta, hogy 
ilyen hibákat fognak elkövetni?

A FUTBALL-V1LÁGBAJN0KSAG0K 
FILMJE.

A magyar futballsportnak oly nagy si
kert hozott Vfí küzdelmekről készült 
filmfelvélclekről érdekes anyagot gyűj
tött össze a 20th Century Fox filmválla
lat. Valószínűleg már ezen a héten a 
pesti közönség elé kerülnek ennek pá
ratlan küzdelem sorozatnak a legérdeke
sebb mozzanatai. Nekünk magyaroknak 
különösen érdekes lesz ez a futballfilm, 
mert a magyar válogatottnak minden 
mérkőzéséről kimerítő riportokban szá
mol be. Felvonulnak a zöld gyep sztár
jai közül Sá'rosi, Fiola, Lconidas, Toldi, 
Zsengellér, Korányi, Szabó és a döntő
mérkőzések többi sztárjai is, akik ez
úttal a mozivásznon is bizonyára zajos 
sikert fognak aratni.

Mauro hatalmának titka:
miért Capdeville és miért nem Langenus?

vége volt
is s a lelkesedés ugy lohadt le, mint 

szénsav gőze lőtt.
á múlva
kuliszák

nézhettük a 
mögötti csc-

gyűjtöttekfrankot
össze

a brazil kereskedelem és ipar tényezői, hogy 
ezzel a hallatlan tőkével érjék cl a kitűzött 
célt: a világbajnokságot.

30.000 frank prémiumot tűzlek ki min
den egyes brazil játékosnak,

lm sikerül az olaszokat legyőzniük. Ezen
kívül jutalmul még egy-egy lakóházat is 
kaptak volna, hogy a győztes csapat tagjai 
nyugalmas napokat tölthessenek el azok
ban nz időkben, amikor már lehanyatlott az. 
erejük és búcsút kell mondani a művészetté 
nemesedett foglalkozásuknak. S mind e hal
latlan serkentés hasztalan volt! Sőt .ez a 
túlzott gazdagság volt uz egyik oka a buká
suknak. Dclameriku temperamentumos fiai 
helyenkinl nemcsak a kellő óvotosságról fe
ledkeztek meg, hanem a sportszerűség leg
elemibb szabályairól is. Csehszlovákia meg
tizedelt válogatottjai a kél mérkőzés 
tapasztalhatták, hogy milyen erős 
van egy ilyen lelki doppingnak. 
„ÍÜccs" a világbajnokság a 
— ellenben öt csehszlovák 
káig megemlegeti Rio de 
költséges bökezőségét.

A brazil inváziónak ez a 
tanulsága Most nyolc nap „szabadrablás" 
következik a szin>s legénység számára, az
után hazaviszi őkel a hajó a világ főváro
sából. Ha van bennük kellő önkritika, ak
kor nem is unatkoznak a hosszú utón, mert 
elmélkedhetnek arról, hogy a futball nem
csak ügyességből áll, hanem az agy fegyel
mezett művészetének keserves csalódásokon 
keresztül történéi megismeréséből is.

Adios muchachos .. .1

Még nincsenek itt a döntő órák, de máris 
szorongás fog el, nemcsak engem, hanem 
valamennyiünket, ha a délutáni döntő bí
rójára, Capdeville urra gondolunk. Csütör
tökön Leclcrocq, aki pedig régi barátunk, 
egészen különleges értelmezéssel kezelte a 
szabályokat. És bizony sajnálattal állapít
hattuk meg, hogy a „rempik" (lökések) 
terén felfogásunk nem egyezett az egyéb
ként kiváló franci bíróéval Amikor erről 
diskurállunk liauivens dr.-ral, megnyugta
tóit mindenkit, hogy a döntő bírójával, a 
bordeauxi Capdevillcl nem lehet baj. Ám 
ilt a sokat sejtető és sajnos, nem sok jóval 
biztató kérdés:

Miért Capdeville és miért nem Lan
genus?

Miért megy a nemzetközileg is elismerten 
legjobb belga Langenus Bordeauxba, a má- 
sodrangu mérkőzésre és 
való biró Párisba, a 
Mondják, hogy

Maiimnak, az olaszok 
jének a befolyása oly 
genus, aki egy mérkőzésből kifolyólag 
kegy vesztett lett nála, ezért nem kap

hatta meg a döntő vezetését,
Hangsuylozzuk, hogy a francia biró komoly 
értékeit nem akarjuk elvitatni, mégis szí
vesebben vettük volna, ha Langenus nem
zetközi szaktekintélye és rutinja biztosította

niiért jön az oda- 
döntőmérközésre?

erőskezű vezető
erős, hogy Fan

menetét. 
majd elbírják 
általában
nap ered-

volna a döntömérkőzés sima
De nem baj! A fiuk idegei 

ezt a kis hátrányt is. Hiszen
az idegeken múlik a mai 

ménye.
Éppen ezért határtalanul 
hogy ebből a szempontból a ; 
tökéletesen felkészülve, frissen megy a mér
kőzésre.

megnyugtató. 
magyar csapat

Nagy szó: az angol 
vezérkar megérkezett!
Lovelyl (kedves) — ezt mondták a ma

gyarok játékáról Londonban az emlékezetes 
nagy mérkőzésünk után. Eszembe jut ez 
most, hogy megérkezett az angol delegáció 
is a döntő mérkőzésre fíous főtitkár veze
tésével.

Nagy szó ez, 
hiszen az angol lapok eddig csak egy-két 
sorban emlékeztek meg az egész világbaj
nokságról. Velük jött a szpíker is, aki az 
emlékezetes 2:6-os mérkőzésen az angol 
rádió bemondója volt, ö repiteltc világgá a 
sajátságos kritikái: a magyarok játéka oly 
kedves, hogy meghódította az egész sziget
országot. Reméljük, hogy hódítás most is 
lesz, sőt az eredmény alapján még hódolat 
is megillet majd bennünket.

Minden idők legnagyobb magyar 
prémiuma: 

fejenkint 1000 pengő!
után 

varázsa 
Most 

brazilok részére 
játékos még so- 
Jauciro urainak

mindenek feletti

Megbukott a francia rendezőség

Egy másik érdekes hírről is beszámolhatunk, 
amelyet a Paris Soir egyébként kitünően in
formált lapja bocsátott közre.

A magyar csapat tagjainak kitünően jöve
delmez. a világbajnokság. Az egymásután kö
vetkező mérkőzések folyton növekvő prémiuma 
valóságos kis vagyonhoz juttatja őket. Holl.md- 
India ellen elért győzelmükért fejenkint 100 
pengőt, a svájci győzelemért fejenkint 200 pen
gőt, Svédország legyőzéséért fejenkint 300 pen
gőt, tehát összesen 600 pengőt kaptak.

A döntömérkőzés győzelmi prémiuma pe
dig minden idők legnagyobb magyar jut
tatása lesz, amennyiben h győztes csapat 

minden egyes tagja 1000 pengőt kap.
Ha tehát ma délután n másfélórás gigantikus 
munka sikerrel zárul, akkor a magyar csapat 
tagjai 1600-1600 pengővel térnének haza.

Sárost fizetésnélkUli 
szabadságának 

kulisszatitkai
Már túl vagyunk a világbajnokság 

küzdelmein s igy nem kötelez tovább a

dr. búcsúztatta n nagy diadalra induló együt
test, Dietz Károly dr. kapitány érdekes beje
lentést lett az OTT elnökének. Elmondotta, 
hogy Sárosi dr., aki „civilben" egyébként a 
BESZKÁRT jogügyi osztályának alkalmazottja, 
csak ugy jöhetett el a háromhetes nagy ütkö
zetekre. ha a szabadságidejét, amelyet pihenés 
sel kellene töltenie, ebbe a nemzeti ügyet je
lentő kirándulásba beleszámítja Dietz dr. köz
lése szerint ezt a szabadságidőt is

csak fizetés nélküli szabadság 
alakjában kapta meg. Annakidején Kelemen 
Kornél dr. érthetően csodálkozott, mert hiszen 
Uselty dr., aki a Labdarugó Szövetség elnöke, 
de elnöke Sárosi Gyurka csapatának, a Ferenc
városnak is, köztudomás szerint a Beszkárt 
legfelsőbb vezérkarának jelentős tényezője.
Értehcletlennek találta tehát, hogy a Beszkárt 
ezek ellenére mereven ragaszkodott az állás
pontjához s hogy Sárosi dr. a nemzeti szí
nekért folytatott hatalmas és idegőrlő munká
val kénytelen a civil-szabadságát eltölteni.

I Minthogy most már túlvagyunk a grandiózus 
[feladaton, reméljük, hogy a nagyszerű legény
ség s annak világhírű vezérharcosa, Sárosi dr. 

[is pótlólag olyan szabadsághoz jut, hogv ki
pihenhesse a nagy feladat követelte rendkívüli 
fáradtságot.

Lebrun, n Iránéin államfő ma délután át
nyújtja az erkölcsi győztesnek ti pálmát. A 
világbajnokság anyagi mérlege azonban mór 
is lezártnak tekinthető. A francia rendező- 
M g eleinte 3 millió frankos kiadási költség
előirányzattal dolgozott. Ez. az összeg azon
ban ma már négy és léhnillió körül jár. 
Mivel — ahogy megjósoltak — az összes 
bevétel 5 és léhnillió lesz, világos, hogy

a rendezők és n résztvevő csapatok ré
siére a v ilágbujnokság nem üzlet.

Rendkívül komplikált elszámolási módszer 
szerint a legtöbbéit \t olasz, másodsorban 
pedig a magyar szövetség kapja.

A ml részünk alkalmasint 100.000 
frank, vagyis mintegy 14.000 pengő 

lesz.
Őszintén szólva ez súlyos csalódás vezetőink

nehéz 
sport

szerű diszkréció." Megemlítjük, hogy a magyar 
csapat indulása elölt, mikor Kelemen Kornél I

részére, hiszen, lui a brazilok pénzpocséko- 
lása nz egyik végletet jelenti, az ilyen so
vány anyagi eredmény a másik végletet s 
egyúttal óriási probléma a mi szegény szö
vetségünk részére.

A francia szövetség, pontosabban a világ
bajnoki rendezőség nagyon jóakarata urak
ból áll, ám

rendezés dolgában még meglehetősen 
tapasztalatlan.

önálló ötleteket alig vonultattak fel s hogy 
egyebet ne mondjunk, csaknem érthetetlen 
előttünk, hogy a világbajnokság megnyitá
sát megelőző napok egyikén miért nem 
egyesitették Párisban az egész világbajnoki 
mezőnyt. Ez az ünnepélyes felvonulás al
kalmas sporteseménnyel fűszerezve

A L’Auto meglepő pikantériája: 
30 ezer pengőt kapnak a magyarok 

a döntő mérkőzésért
Érdekes pikantériáról számol be a I.'auto s 

ez annál is inkább pikáns, meri amiről a nagy 
francia újság beszél, arról a magyar vezérkar 
— sajnos — mit sem tud. Nem kevesebbet ál
lít a francia sportlapok legtekintélyesebb or
gánuma, mint hogy

a Magyarország és Olaszország közölt ma 
délután lezajló döntömérkőzés bevétele 
egyenlő arányban a két ország szövetségét 

Illeti.
k,.porlesemé,,,,y,| rtlsseresve lég- p0„to,ahl)a„ „ ilt h
alább ,0 eser emberlcbbletet jelentett volna be,éleiből levonják a FIFA 10% o., rívewdé. 
n V lliil.lvn lll.vL' ■ nón.l.ir « ■ A ... 1.1 i/,.. , .'. I > .................................. . .... ir.viijnn a rirn iv^ os rcszeseoe-
» vllugbajnoki pelutar síáuilájau. De sz4-ln'l, iovúbbá a rendelés költségeit és a fenn-

maradó összeget egyforma arányban szétoszt
juk. Már most a szakértők véleménye szerint 
ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a döntő 
részesedése

Magyarország számára legalább 30 ezer 
pengőt tesz ki.

Hogy mennyiben igaz ez a hir, azt nem volt 
módunkban ellenőrizni, de kétségbevonjuk 
mártsak azért is, mert ellentétben áll a Hétfői 
Napló kiküldött kiilönludósitójának ma déli 
telefonjelentésével, amelyet fentebb közöltünk s 
amely épen azt nehezményezi, hogy a döntő
ben való részvétel pusztán erkölcsi sikerré 
zsugorodik.
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Herzog Edvin jelenti Páriából.

Tragikus csatát vesztett, 
de nem a futball-hadsereg, hanem a vezérkar 

Érthetetlen összeállítással eleve megfosztották 
a magyar csapatot a győzelem lehetőségétől 

Olaszország-Magyarország 4:2 (3:1)
Tragikus csatát vívott vasárnap a magyar 

C,Saf>.a}.., Iarisb(,n n futballvilágbajnokság 
döntőjében. Pompás előretöréssel jutott él 
a döntőig, olyan messzire tehát, ahová fenn
állása óta meg nem sikerült eljutnia! Itt 
azonban főleg a hibás csapatszerkezet, más
részt a gazdag s a futballját minden sport
jának fölébe helyező olasz birodalom csa
patával szemben elbukott, 4:2 arányban 
vereséget szenvedett. Nem szakadt meg te
hát az a fátumszerü vonala a sorsnak, amely 
már 13. éve lehetetlenné teszi, hogy az ola
szokat legyőzhessük. Most sem sikerült. 
Hiába hagytunk magunk mögött 13 nemze
tet, amelyeknek gazdagságával szemben a 
szegényes körülmények közölt tengődő ma
gyar futball glóriával a fejekörüí jutott el

Szendy biztató beszéde
A nagy nap azzal kezdődött, hogy a ma

gyar vezérkar urai a repülőgépen Párisba 
érkezett

Szendy Károlyt, Budapest polgármes
terét és titkárát fogadták.

Usctty Béla, a Magyar Labdarugó Szövetség 
kint lévő funkcionáriusainak élén búza-

Fejtetőre állított csapat
összeállítási

a

is

A mérkőzés előtt váratlan 
kavarok fokozták fel az izgalmakat 
maximumig.

Turay nem vállalta a játékot

azzal a megokolással, hogy fáradt. Ezt cl 
hihettük neki, (le az bizonyos, hogy a své
dek ellen kellett volna pihentetni és nem 
most, a döntő ütközetben. Még nagyobb cso
dálkozást váltott ki. az, hogy a kapitány az

A Wolwerhampton 
csodadoktora titokzatos szert 

hozott a magyar fiuknak 
A legénység bevette volna, de a vezérkar 

nem nyelette le velllk
A magyar kolónia vezetőinek előkelősé

gei is tisztelő látogatást teltek a csapat ta
nyáján s egyben rendkívül érdekes vendé
get is kaptunk Londonból.

Erre a nagy mérkőzésre érkezeit meg 
a Walwcrhainpton híres orvosa, aki 
ragyogó csapatát különleges, hormo
nokból készüli pasztillákkal doppin
golja a legnagyobb erőkifejtést köve

telő mérkőzéseken.
Nos, az érdekes sportember nálunk is meg
jelent és csaknem elképesztett valamcny- 
nyiünket azzal, hogy elővette titokzatos 
gyógyszerét és egyre erősködött, hogy ezt 
adjuk be játékosainknak a nagy ütközet 
előtt. Rövid tanácskozás után a vezérkar 
itgy döntött, hogy köszönettel elhárítja a 
messziről jött orvosságot és nem teszi pró
bára az ismeretlen szerrel a magyar fiuk 
egészségét.

Lebrun köztársasági elnök 
kezetfog a magyar fiukkal 

Pontosan öt óra, amikor a colombesl stadion 
hatalmas arénájában 60 ezer ember Ion ''oló 
lelkesedéssel üdvözli Lebrun köztársasági elnök 
érkezését. Felhangzik a Marscilles, s közben 
bevonulnak a döntő mérkőzés csapatai. Lent a

Megdöbbentő összeállításban 
játszik a magyar csapat

Az összeállítás, már ami a magyar csupalét 
illeti, óriási feltűnést kelt. Kimaradt belőle ko
rányi, akiről az a hír járja, hogy ki kellett ma
radnia, mert az emlékezetre*  nagy magyar
olasz ütközeten az ő lábát törték cl az olaszok. 
Helyére a kapitány Polgárt állította, akinek pe
dig mecesrutlnjáról mégcsak közelítő fogalmunk 
sem lehel, hiszen több mint négy hete nem 
játszott mérkőzésen. A másik megdöbbent; vál
tozás a csapat tengelye helyén következett be. 
ahová a tökéletesen dolgozó Turay helyére 
hosszú-hosszú Játékszünet után Szűcsöt merte 
állítani Dietz dr.

Még a csatársor Is mcglrpetéstkcllő. mint
hogy Toldit a csupaszív és cncrglajátékost. 
pklre az olaszok ellen oly nagy s.’üks<;{ lelt 
.volna, kihagyták és helyén Zsengellér, u má-

HÉTFŐI NAPLÓ

a döntőig, az utolsó gátat már nem sikerült 
átugrani. Pedig nagyon jól tudták fiaink, 
akik Párit környékén készültek a döntő 
órákra, hogy abban a Pártiban játszanak, 
ahonnan egykor mérhetetlen gyász és fáj
dalom sötét lovasai indultak útnak a ma
gyar földek felé. Hiába volt minden, a tra
gikus vonal, a széria törvénye most sem tört 
meg s az olaszok viszik haza másodszorra 
is a világbajnok büszke címét.

11a csak félsikerről is számolhatunk be, 
ez is több, mint amit valaha elért egy ki
csiny ország fulballsportja, s ha egyébre 
nem is volt jó, arra mindenesetre, hogy pa
zar tanulságokat vonhassunk le a gigászi 
torna háromhetes nagyszerű népfelvonulá- 
sáról és sportjáról.

virággal köszöntötte a sportszerető polgár
mestert, aki azután meglátogatta a csapa
tot. Lelkes beszédet mondott, tüzelte őket a 
végső győzelemre, majd sorban, minden 
egyes játékossal külön beszélgetett. Érdek
lődött magánviszonyaikról és megígérte, 
hogyha bármikor bármiben szükségük lenne 
rá, segítségükre lesz.

Polgárt álli- 
csü törtökön 

aggasztó tü-

utolsó percben Korányi helyett 
tóttá be, állítólag azért, mert 
többször hibázott. Ezekkel az 
netekkcl indult a magyar csapat a sors
döntőén nagy ütközetbe.

Itt veszítenie kellett, annak ellenére, hogy 
a franciák tüntető lelkesedéssel buzdították 
a mieinket. A Hongriel Hongriel fülrepesztő 
kórusa teljesen elnyomta az olasz kolónia 
biztatását: debát ez. sem segített.

éspálya szegélyénél állnak fel Usetty Béla dr. 
Dietz Károly dr. vezetésével a magyarok. Meg
csendül a Himnusz első taktusa, amelyet álii- 
tatos csendben hallgat végig az egész aréna. 
Nyomban utána zugó taps jelzi, hogy

a francia közönség rokonsienve ezúttal a 
magyaroké.

Alig csittül el a kcdvderitö tüntetés, amikor az 
olasz királyi himnusz, majd a Giovinezza dal
lama hangzik fel. Ismételten tapshullámok za
varják, jelezvén, hogy a nézőtéren jóval több 
az olasz közönség, mint a magyar.

A himnuszok elhangzása után felemelt kéz
zel üdvözli az olasz csapat a pálya szegélyéhez 
érkező Lebrun elnököt. Az olasz csapat kezdi 
a kézfogást, majd Usctty dr.-hoz érkezik, aki 

bemutatja a magyar fiukat, élükön Sárosl- 
val. Az elnök valamennyi Játékosunkkal 

kezet fog.
Még pár pillanat s aztán a játékvezető francia 
C.apdcville középre hívja a két csapatkapi
tányt, Sárosi dr.-t és a kopasz Ferrarit, sorso
lás következik. Pereg a pénzdarab, mi választ
juk a térfelet s nz olaszok kezdenek.

A két csapat a következő összeállításban ját
szik:

Magyarország: Szabó—Polgár, Biró—Szalai, 
Szűcs, Lázár—Sas, Vincze, Sárosi dr., Zsengcl- 
lér, Titkos.

Olaszország: Olivieri—Főni. Rava-Seran- 
lőni, Andrcolo, Locatelli—Biavati, Meazza, 
Fiola, Ferrari, Colaussi.

sík összekötőben pedig Vincze Játszik. E pilla
natban rejtély, hogy ml kényszeritette erre a 
mindeddig kifogástalanul, komoly invencióval 
dolgozó vezérkart. Ahogy a csapatösszeállítás 
köztudomásúvá vált, a szakértők Javarésze 
nyomban az| is tudta, hogy ezekkel a Játéko
sokkal, főleg ebben az összeállításban a ma
gyar csapni csak kivételes csoda esetén 
győzhet.

Kezdődik 
az olzsz gót-dömplng

Rendkívül kedvező az időjárás a futball szá
mára: borús nz ég, n melegnek nyoma sincs! 
I’lnnk indul a labda s ii nézőtér egy kis cso
portja gyönge hangon huj-huj hajrába kezd.

Biztatóan indul a mérkőzés, mert már az első 
percben komért (velünk nz olasz kapu elé. 
Ebből semmi sem lesz, mint ahogy a válaszul 
következő olasz korner is hatástalan. Jó hely
zetbe kerül ezután Sárosi, de lepattan a labda 
róla. Az első valamirevaló szép támadást az 
olaszok vezetik, a rettegett Mcuzza lő fölé.

Tüneményesen tökéletesek az olaszoki
Tartjuk mi is a lendületet, csak éppen rá

duplázni nem tudunk. A 13. perc szörnyen sze
rencsétlen előjelekkel indul, mert Ferrari lö
vését Szabó kiöklözni tudja csupán és Fiola 
ujabbi lövését a kapufa menti.

Az olaszok mintha lávától kergetett ördö
gök lennének,

úgy rohamoznak most szüntelen iramban a 
kapkodó védelem felé. Ez alatt előbb-ulóbb 
össze kell roppanni az összeállítással meggyen
gíteti magyar védelemnek. A 16. percben be is 
következik.

Olyan tüneményes hatütemü támadás Jön 
most, ami a gól fájdalma ellenére Is ön
feledt csodálkozásra kényszeríti a szakértő 
szemet. Plola, Colaussi, Plola, Ferrari, 
Biavatl és végül ismét Plola a labda útja, 
s aztán a „higany center*'  nem hibáz, 

menthetetlen a gól. 2:1.
Mindössze Zsengellér egy gyengén

lövése a magyar válasz erre. Ezután hullámzó 
játék nyugtatja meg Ideiglenesen a kedélye
ket, majd pompás iramra fut fel ismét a játék 
vonala és ’ ' ................ .... *
fonnák.

Anderolo

sikerült

kezdenek kialakulni a végleges

és Loeatelli fejjel niaganlik ki ■ 
meiőnyből,

minden mozdulatuk tökéletes. Ez art jelenti,.

Betelik a pohár
A II. félidő első perceiben azonnal a magyar 

csapat vezet vehemens támadásokat. Sasnak 
van egy nagyszerű helyzete, azonban őt Loca
tclli szereli. Most Szűcstől indul ki az újabb 
ostrom. Zscngcllércn, Titkoson keresztül jut a 
labda, azonban a beadásnál Sárosi elcsúszik., 
Majd újabb Zsengellér—Sárosi—Vinczc-akció, 
melyet Főni közbelépése hiúsít meg.

A magyar csapat óriási vehemenciával 
fekszik a játékba,

máris Vincze szökteti Sast, aki lyukra játszik 
Sárosihoz, azonban Serantoni idejében közbe
lép. A kővetkező pillanatok Titkos lefutásával 
hozzák izgalomba a közönséget, a labda Vin
ciéhez száll, végül Serantoni csak kornerre tud 
menteni. Az olasz csatársor szóhoz sem jut nz 
első 10 percben! Zsengellér Sast ugratja ki, 
azonban ez a támadás is Ravan elakad. Most 
Meazza szökteti Diavatil, azonban Biró remekül 
lép közbe, majd betvenméteres tértölelő rú
gással küldi a labdát az olasz kapu elé. Zugó 
tapsot kap érte. Piolát Szűcs szereli, Vinczét 
pedig Andreolo teszi ártalmatlanná.

Nem tad a magyar csatársor Andreolon, 
ezen a félelmetes rugalmasságú gumlembe- 

rcn kereszlülmennl.
A 8. percben Vincze Sast ugrntja ki, aki a 

hatos vonal sarkáról nagy lövést mellé küld! 
Az ' Olivieri

Vincit

shik.ik.i nagy luvcsi mtut Kinn: .
olaszok szeinmclláthatóan lényegesen las- I

/.sengelléi

Sárosl
AMIKOR MÉG FELCSILLANTA MAGYAR REMÉNY

Szűcs remek passzt küld Plola mellett Vinciéhez, aki habozás nélkül Zaengellérhet 
bit. A magyar gólzsák félmagas fejessel Sárosi dr.-t ugratja ki — az olasz védelem 

.. k ... . ...... ...... _.jn 0|jv|er| h<|djábB IIt
System Horváth).

matt — és a magyar center lapos lövése akadály nélkül subái
24. perc. 3:2. (Copiryght by Hétfői Napló

subb tempót diktálnak, kényelmesen mozognak 
a kétgólos előny biztonságában. Egy halszélről 
induló olasz támadást Meazza vesz át. maga 
elé igazitja a labdát és mintegy 20 méterről 
óriási lövést küld a magyar kapura, amelyet 
Szabó parádésan véd. A következő pillanatok 
ben Vincié lő mellé s egyben a lába is meg
rándul, egy két percig sántikál. Piolát Polgár 
a 16-osnál szereli. Sárosi egy lépést sem tud 
lenni Andrcolo mellett, aki valósággal árnyék
ként követi Gyurkát. Ismét Sason akad el egy 
jónak ígérkező magvar támadás. Az olaszok 
sokkal biztosabbak a kapuelőtti helyzetekben. 
Bisvall faképnél hagyja Bírót, szédületes Iram
ban fut tovább s lövése n kapufáról pattan 
vissza. Remek magyar támadás bontakozik most 
ki, Sas Titkoshoz küldi a labdát, aki emberbe 
lő, onnan u jobb szélére perdül a labda, de 
Sas nincs a helyén. A következő támadásnál 
Zsengellér lő fölé. Rettentő gyorsak nz olaszok, 
a mieink mozgása csak lassított filmnek tűnik 
fel mellettük.

Plola egy támadás során csúnyán belerúg 
Szűcsbe,

a játékvezető figyelmezteti az olasz centert, 
hogyha hasonló durvaságot elkövet, kiállítja. A
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Szédületes hangoz liánnal

biztatják ar olaszokat a párisi olasz Icolónlí 
tagjai. Megy is a támadásuk, mint a megola*  
jozott villámcsapás, szinte védhctetlen minden 
mozdulatuk. Hiába Ívelünk újabb két kornert, 
a fl. percben tehetetlenek vagyunk az olasz 
csatármüvészettel szemben.

Meazca ColauMlhos játszik, aki pompásan 
húz a középre, a rutlntalan Polgár hasz
talan keresztezi a így a fürge szélső jobblá
bas lövése mintegy 10 méterről védhetet- 

lenül köt ki a bal sarokban. 1:0.
Dermesztő ez a villámgyors gól, de aztán fel
lángol a magyar dac és még egy perc sem mú
lik el, amikor már frontba lendül a csatárso
runk:

Sáros! a 16-osról lő, a lövés Ravaról Irányt 
változtat és Vinciéhez pattan, oki Ismét lő 
a a labda újból lepattan. Ezúttal azonban 
a Jó helyen álló Titkoshoz, aki a 8-os sárgá
ról szédületes erejű lövéssel egyenlít. 1:1.

Eddig még minden jól megy, de aztán kezd ki
bontakozni az olaszok ragyogó kondíciója.

Olyan észvesztő Iramot diktálnak, ami
lyenre Páriában még példa nem volt.

hogy Sárosi a ragyogó Andreolo mellett vé
gig béna. Hasztalan tartanak szinte szakadat
lan ütemben a magyar rohamok, center nélkül 
nehéz játszani. Jön is a visszahatás, kezd 
lanyhulni a játék. Csak ez kell az olaszoknak, 
akiknek a védelme amúgy is tulcrós ehhez a 
mai magyar csapathoz, szinte felszabadultan 
és fölényesen építik ki tervszerű támadásai
kat. A 35. percben a villám sebességével előre- 
cikkázó labda

Andreolotól ColaiiMihog kerül. A szélső 
félelmetes vágtával nyomul előre, a ■ 18- 
oson belül est pl el a labdát, lemegy vele 
■ 8-odg a onnan aarkoa lövés növeli ar. 

axariak dicsőségét. 8:1.
Mesteri összjáték volt ez is, sakk-matt volt 
vele szemben a védelem. Most egy

feltűnő változás következik be.
Észrevették, hogy Sárosit lélekzeni sem hagy
ják a centerben s ezért helyet cserél Zsengel- 
térrel. Gyurka lesz a jobbösszekötő. Valamivel 
jobban is megy a játék, sőt a félidő vég© felé 
megcsillan a reménység is két nagy helyzet 
alakjában. Az egyiket Titkos durrantja közel
ről mellé, másikat Zsengellér a 8-oson Olivieri 
kapusig tudja csak eljuttatni. Pech! Ez jel
lemzi az utolsó korenrünket is, ami után nem
sokára vége a félidőnek.

következő percben Serantoni gáncsolja Titkost, 
aki erőszakkal belefut az olaszba.

Most Titkos kap figyelmeztetést. A közönség 
is látta az olasz durvaságát és

hatalmas tüntetést rendez a magyar csapat 
mellett.

Idegekre menően izgalmas a csata! Hatalmas 
összecsapások, kemény harcok jellemzik a 
játékot, do a magyar csapot részéről semmi 
durvaság nem adódik. A közönség látva a 
magyar csapat úri játékmodorát, fellelkescdik, 
újra és újra s a 60 ezer torokból egetrengető 
módon száll a biztatás:

— Hongriel... Hongriel... Hongriel...
A magyar csapat mindenáron meg akarja 

hálálni a közönség tüntető bizalmát és alapo
san rákapcsol. Sas—Sárosi—Titkos—Sas-akció 
csaknem gólt hoz. A következő, vagyis a 24. 
percben végre siker koronázza a magyar 
akarást:

Szűcstől indul ki a támadás, Vincze kapja 
a labdát, aki átjátszik Zsengellérhez. Bal- 

továb- 
sakk- 
léHdő

összekötőnk szépen lefejeli Sárosi élé a 
labdát. Gyurka magadé Igazítja s már is 
röpül a védhetdlen bomba az olasz hálóba. 

3:2.
Hatalmas taps és egyúttal soha nem hallott 
biztatás bömböl újra a magyar fiuk felé. Most 
I tikosnak van ismét cgv nagyszerű góllövési 
alkalma, azonban Andrcolo nz utolsó pillanat
ban szereli. Szalai is 16-osról pnsszolás hdvMt 
érthetetlenül lő — mellé. Az olaszok félelmetes 
belső triója zavarja meg ezután a magyar vé
dőket. Piolának kapásból lőtt bombáját Szabó 
a magasba öklözi, nigjd elcsípi. Hihetetlen 
energiát dobnak a harcba az olaszok » ismét 
Piola van a magyar kapu torkában, de Szabó 
testi épségét som M>né|v« az orra elől halássza 
cl a biztos góllabdflt

Zsengellér—Sas—Vínczo és ismét Sas a labda 
útja, azonban a hóriborgns Rava elfejeli a lab
dát apró johbszélsöjik elöl. Majd Zscngellérnck 
egy hátrohuzott remek labdája komért ered
ményez. Colaussil Polgár szereli, a túloldalon 
viszont Zsengcllért Scianlunj teszi ártalmat- 
lanná. Vincze abelyéll. hogy a já helyzetben 
álló Sashoz passzolna. LocntclH ölébe lövi a 
labdát.
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óriási iram, nincs egy pillanatnyi meg
állás aeni.

Az olaszok mint az ördögök kergetik n labdát, 
tnindenütt ott vnnnök és rugalmasságuk cso
dákat művel. A magyar csapat szinte állandó 
ostromot zúdít az olasz kapnia s nz olaszok 
most sorozatosan taccira játszanak, A közűn- 
s<g ezt óizreuetri ó*  minden ilyen sportszerűt- 
lennek látszó menteti akciónál kőrútban p/u/- 
jól ja a vódeketö ólaitokat. A 35. percben isni/t 
komért ér cl a inngviir csapni, de Sznlny kapu 
mell/- plassriroz. A következő percben biztosít
ják be az olaszok n végső győzelmüket:

Biavatl mint a fergeteg száguld le a jobb
áraién, msgamögött hagyja Szálnyi és Ili
ről, nagyszerű helyzetben van, de nem lő, 
látja hátvédeink megzavurodoltaágát és ön
zetlenül átjátszik a tiszta helyzetben álló

Plolához, aki 8 méterről nagy gólt lő. 4:2.

A magyar csapatot, sajnos, teljesen ősszerop- 
pantja nz olaszok újabb gólja. Meazzának egy 
lövését Szabó védi, majd Titkost Serantoni sze
reli. Titkos nagyszerűen beemelt labdája Sarcai
hoz perdül, de Andreplo őt is szereli. A 43. 
percben Titkos az olaszok 10 osáról mg sza
badrúgást, de Sas elől ismét Andreolo fejeli el. 
Az utolsó pillanatokban Sárosi—Vincze és Sas 
támadása kecsegtet sikerrel, de jobbszélsőnk 
rosszul adja be a labdát s igy az utolsó góllö- 
vésí alkalmunk is füstbemegy.

Hatalmas üdvtivalgás és taps köszöntötte a 
győztest és a második helyezett magyar csapa
tot egyaránt. S mig Meazza, az olasz csapat
kapitány átvette n győztesnek kijáró pompás 
trófeát, addig a magyar csapat tagjai szomo
rúan lépkedtek cl a közönség előtt.

A szolnoki MÁV az NB uj tagja

Biró és Szalay kivételével 
csak az olaszokról mondhatunk jót

SZOLNOKI MÁV—ERZSÉBET 3:2 (3:1)
Ünnepe volt vasárnap Soroksárnak, a profi 

liga döntő mérkőzését a Szolnoki MÁV—Erzsi- 
ócíniérkőzést játszották a már annyi vihart lá
tott SAC-pályán. Mintegy 3000 főnyi közönség 
foglal helyet a tribünön. Hatalmas iramban 
kezdenek a szolnoki kék-fehérek. Az 5. perc
ben Szántó—Kollár-akcióból Sárkány parádés 
gólt lő. De rövidesen a kiegyenlítő gólt rúgja 
ragyogó csalárakció méltó befejezéseképpen 
Blaskó. -A MÁV azonban nem keseredik el, to
vábbra is rohamot rohamra vezet és a 17. perc
ben a kiváló formában játszó Sárkány ismét 
megszerzi a vezetést. 2:1.

A tribünön mozit verekedés tör ki, a pofo
noktól csak ugy vlsszhungzik a gyenge fa
alkotmány, de a rendőrség rövidesen meg

fékezi a tulheves vérmérsékletű nézőket.
A MÁV. közben tovább támad és az első fél

idő utolsó percében dől el a mérkőzés, egyben 
a profiliga bajnokságának sorsa. Betues előre- 
adását mintegy 5 méteres offszájd álláson kapja 
Kolláth, a csatár maga is sípjelet várt, Kiéin 
Árpád biró azonban értchetctlenül tovabbot 
int és a szolnoki gólzsák nem szégyenli a lab
dát nagy erővel a hálóba vágni. 3:1. A második 
félidőben az Erzsébet igen csüggedten játszik. 
A MÁV sem erőlködik, hiszen két góllal vezet! 
A 3Ö. percben váratlan erzsébeti roham és 
Pálya mintegy 18 méerröl ágyubombát küld a 
sarokba. 3:2. Most pokoli lesz az iram, a kö
zönség üvöltve biztatja a sárga legénységet, « 
szolnoki MÁV azonban jól védekezik.

Profiliga: Salgótarján! BTC—VÁC 6:2.

Kritikámban elsősorban is azt kell meg
állapítanom, hogy ma nz olaszok kéttógklvill 
a legjobban futballozó nemzete a világnak. 
Ez lohól mindenképpen menti n vereségün
ket, bár semmiesetre sem elég magyarázat 
azokra

a súlyon éa kezdetleges hibákra, ame
lyek valósággal megfosztották a magyar 
csapatot attól, hogy ezen a mérkőzésen 
ugy JátazhazMék, ahogy valójában tud.

Ennek elsősorban az összeállítás volt az 
oka. Végzetessé váll a Korányi— Biró ki
tűnő hátvédpár felbontású és Polgár beáll!- 
fáta. Polgár a célfulball hírhedt apostolainak 
kedvence, de ez legföljebb ott Páriában le
hetett elég indok arra, hogy bekerüljön a 
legjobb tizenegy közé. Turay fáradtsága s 
ennek következtében a lemondása szintén 
a vezérkar hibájául róható fel. Pihentetni 
kellett volna a svédek ellen. A helyére be
állt Szűcs magas labdáival és mögötte Pol
gár, az. ugyancsak nagyröplii labdákkal 
valósággal kettétörte a magyar csapatot, 
amelynek valójában tört tengelye volt. A já
tékból szakadatlanul klcsillant, hogy a csa
társort támogató Turay a pótolhatatlan vesz
tesig listáján szerepelt.

Csatárainkból hiányzott a tűz, hogy 
egyebet ne mondjunk,

Sárosi ugy járkált a pályán, mint egy 
alvajáró.

A pontos passzoknnk se lsirük. se hamvuk 
nem volt, ehelyett

az utászoknak annyira kedvező magas 
labdák röpködtek.

Sorhavcve a játékosokat. Szabó ragyogóan 
védett, Riró és Szalag n legjobb magyar já
tékos volt. Lázár rendkívül sok hibával és 
megbocsáthatatlan könnyelműséggel ját
szón. Szűcs teljesítményéről maga nz ered
mény beszél. A csatársor teljes csalódást 
kellett s talán csak 'Titkos volt épkézláb 
csatár, Zsengellér puhasága, Vincze önzése 
és Sas be nem fejezett akciói... ez az, 
amit följegyezhelüpk erről a szomorú ötös
fogatról.

Capdcvile biró elegánsan, jól vezette a

mérkőzést, amely alig állította nehéz fel
adat elé.

A magyar csapat Vesinelböi ma Párisba 
költözködik át, hétfőn délután hat órakor 
indul és kilenc órakor érkezik a Keleti
pályaudvaron.

Brazília könnyedén 
szerezte meg 

a harmadik helyet
BRAZÍLIA—SVÉDORSZÁG 4:2 (2:1)

Bordeaux, junius 19.
25 ezer néző előtt a braziljai csapat ezúttal 

is csodálatosun szép, művészies technikai mu
tatványokkal szórakoztatta a közönséget és 
félgőzzel játszott. A svédek óriási akarással 
igyekeztek megszerezni a harmadik helyet, 
azonban a brazilok játszi könnyedséggel intéz
ték cl északi partnerüket A brazil gólokon 
Leonidas és Peraccio osztoztak meg, a svédek 
góljait Nyberg és Andersson szerezték. A fran 
clá közönség nagy ünneplésben részesítette a 
zsonglőr brazilokat.

Pompás 8oo-as iűoki
Vasárnap rendezte a BEAC elsőoszlályu atlé

tikai versenyét kisszámú közönség előtt. Az 
eredmények közül a 800 m-es idők emelkednek 
ki. Kiváló formában lévő középtávfutóink

óriási küzdelmet vívtak
és figyelemreméltó időket futottak még a he
lyezettek is. Részletes eredmények: 400 m-es 
gátfutás: 1. Héjjas Bcszkárt 57 mp. 400 m-es 
síkfutás: 1. Görkói BBTE 49.8 mp. 100 m-es 
síkfutás: 1. Tarnay BBTE 11.1 mp. 1500 m.: 
1. Szilágyi BBTE 4:7.8 mp. Távolugrás: 1. 
Gyurcza Bcszkárt 712 cm. 800 rn.: 1. Istenes 
MAC 1:54.8 mp. 2. Vadas MAC 1:55.4 mp. 
3. Harsányt BBTE 1:56 mp. Hármasugrás: 1. 
Somló MAC 1411 cm. Gerelyvetés: 1. Várszegiig 
MAC 6527 cm.

Érdekes fordulat
Kriss bíró ügyében

Annakidején megírtuk, hogy a játékvezetők 
testületének hivatalos lapja Kriss-Kallós Sán
dor bírót nz Ohernyúk-ügyben tanúsított maga
tartása miatt törölte a bírák jegyzékéből. Amint 
az várható volt, Kriss az elsőfokú határozatot 
nem vette tudomásul, hanem fellebbezett a 
Tanácshoz. Az érdekes ügynek, amely annak
idején a testületet élénken foglalkoztatta, meg 
lepő befejezése támadt, amennyiben a fegyelmi 
fellebbezési zsűri mos megtartott ülésén meg 
semmisítette a fellebbezési tanács határozatát 
és a fegyelmi bizottság egykori határozatát 
emelte jogerőre. Ez röviden annyit jelent, hogy

Kriss bírót a legfelsőbb fórum mindenben 
tisztázta nz ellene emelt vád alól éa reha
bilitációjával Ismét visszahelyezte a mű

ködő bírák sorába.
Annakidején részletesen beszámoltunk az 

elsőfokú határozatról és most készséggel álla
pítjuk meg, hogv Kriss bíró sporttevékenysége 
elöl minden akadály elhárult.

Jólsikerült a motoros 
salakpályaverseny

Vasárnap délután rendezte a Bcszkárt salak
pálya versenyét mintegy czerötszáz főnyi kö
zönség előtt. Az egyes futamok nagyon szép 
sportot nyújtottak a nézők seregének. Több 
könnyebbfajta bukás is tarkította az érdekes 
versenyt, de komolyabb baleset nem törtónt. 
Részletes eredmények: 500 ke. motorkerékpár: 
1. Hornján FTC 3:21 mp. 2. Gucsi FTC 350 ke.: 
I. Zamecsnik KMAC 3:09 mp.. 250 ke.: 1. Za
mecsnik KMAC .3:10 mp., oldalkocsis motor
kerékpár: 1. Góbi FTC 4:16 mp., Haladók ver
senyében: 1. Kellner Bcszkárt.

Csepeli MOVE—Hungária 2:0. A tréninget 
könnyen vevő KK-csapat simán kikapott. Jó. 
előjel a Juventus előtt..,

Az amatőrbajnokság vasárnapi utolsó fordu
lójában dőlt el a csoport-elsőség kérdése. Al 
Pártos-csoportban a MA VÁG, a Bíró-csoport
ban pedig a ZSE ragadta magához a büszkét 
címet s igy tehát a jövő vasárnapi döntő mér
kőzés győztese fog az Ígéret földjére, az NB-b« 
kerülni. Részletes eredmények: ZSE—BLK 4:3, 
MÁVAG—KAC 5:1, FTC—Ganz 2:1, MPSC—GSh 
2:1, UTE—Vasas 2:2 (I), SzAC—EMTK 2:1,
Drasche—SZFC 3:1, BMTE—PTBSC 3:1.

A Cégliga I. osztályú válogatott csapata Pé
ter Pál napján Kőbányán, a halomutcai pá
lyán mérkőzik az alsóbb osztályok csapatával, 
A győztesek emlékérmet kapnak.

Az összetett országúti kerékpárbajnoki ver
seny II. futamát Budapest—Siófok—Budapest- 
vonalon vasárnap reggel tartotta meg a Kerék
páros Szövetség. Ritkán látott óriási küzdelem! 
után Karaki győzött 5 ó 51 p 05 mp-cl.

A szegedi alosztály második döntő mérkőzé
séi vasárnap vívták Szegeden a SzAK és a! 
.MAFC csapatai. Ez óriási küzdelem után a 
SzAK 2:1-cs győzelmével végződött. Miután a 
múlt héten a MAFC győzött l:0-ra, igy tehát 
csütörtökön harmadik mérkőzést játszik a két! 
csapat.

Alibi megverte Bersiadotte-ot 
a Magyar Derbyben

LÁNC 
keresztrejtvény verseny 2 rejtvénye. A pályázat részletes feltételei a Junius 13-1 számban. Szel

vény n második oldalon.

VÍZSZINTES:
1, Igen ritka keresztnév. 

Mind« nejeire ismert. 10. Van 
tunlntc 12. A kocsmában
tői (4(l|k. 14. Izeknek bar
langja a Bibliában szerepel. 
15. Látja, hogy nem használ 
a tnggdás. 10. Vissza: a loil 
munkása 17. Kárhmmü'só. 
IN, A hajó része. 19- A köl
tészet fegyvere és hangszere. 
20. fóetida. iA fedulafó-
hki.z tartozó növények ha- 
szárított tejnedve.) 21. Heeé- 
zclt női név 22. „A" villany 
reklámok löJtőnnyngn 2.1. 
Hangszer a kuvésbá hmertek 
korul. 25. Eás helyen. 2N. A 
hajóközlckedésro alkalmatlan 
folyókon ez szolgai a fák 
v/ájjilusára. 30. „A" kicsinek 
éppen ellenléte 31. Teunj,sz- 
mászó — de nem ugy, ahogy 
Írják, inkább ahogy mond 
jak 32. Az erekben kering 
33. Erre épül a ház. 34. Ez,.l ’ 
a só ad az ételnek 35. Vissza; 
nllatlanya (ék. hiba.) 30. A 
gonoszság görög istennője. 
37. A versenyt előzi meg. 3N. 
Vörösmarty Mihály ..A két
Mptnsrédvár" c. époszának cgvik főszereplője; 
a Sámson c saláddal áll ellenséges viszonyban 
.19. Xngy művész. 40. Keleti <>• Idősebb
..kisasszony" (névelővelI.

FÜGGŐLEGES
1. HclyhalArozószó 2. Chaplin híres dala, 

amelvct a „Modern Idők" c. filmjében hallj’ 
tünk tőle Egyébként már a háború -lőtt is 
i' nett sanzon volt. 3. M S !< 4. I ázós
ikri szava. S. Margit dolgozik rajta 0. .Erre" 
megv n kornolvlalnn játék 7. I nnl ad N. 
V F V 9. X Föld kérg.'bcn i il.i!t> <!<• nll.ifok és

A verhetetlennek Iliit favorit kikapott a Ma 
gyár Derbyben. Bernadotte, amely az idén ed
dig minden versenyét megnyerte, óriási küzde
lem után vereséget szenvedett Alibitől. A ver
senyt a vezetölóként indított Osborne vezette, 
Bernadotte, Bric-á-Brac és Alibi előtt. A rövid 
oldalon Bernadotte élro állt és hosszakkal a 
mezőny elölt fordult be a célegyenesbe. A táv
oszlopnál Alibi üldözőbe vette a vezetőt és 
nagy finis után megverte. A magyar ló győ
zelme természetesen osztatlnn örömet keltett. A 
Derbv teljes befutási sorrendje: 1. Alibi, 2. Ber- 
nndotte, 3. Dugó, 4. Vinkó H„ 5. Dragonyos, 6. 
Dankó Pista, 7. Bric-á-Brac, 8. Diktátor, 9. 
Aratás, 10. Drusza, 11. Osborne.

Anap többi versenyében végig fogadott lo
vak győztek. Részletes eredmények:

I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Parma 
(pl Schejbal, 2. Muzsika (2) Teltschik. 3. Su
li ion (6) Balog. Fin: Részes (12) Keszthelyi, 
Alice (25) Hatscher. Arcadius (12) Gutái, Sand- 
storm (12) Csuta, Etelköz (121 Alt, Ékszerdo
boz (6) Szentgyörgyi. Fejh., 3h. Tol: 10:22, 11 
10, 11. Befutók: 18 és 39.

II .Sződl dij. 1. Prímás (6) Esch és Credo 
(l’i) Weissbach, 3. Pénz (6| Szentgyörgyi. Fin: 
Rojtos (12) Alt. San Francisco (10) Keszthelyi, 
Top Hat (4) Csuta. Pornódé (3) Gutái, Cavu- 
liero (6) Teltschik, Perelő (6) Bihari. Verekedő 
(16) Klimscha. Napóleon (6) Schejbal. Holtver
seny. J4h. Tol: 10:90, 14, 38, 16, 20. Befutók. 
218.' 151. 249, 26.

III. Nyeretlen kétévesek bandicapje. 1. Hárfa 
(2) Kajári. 2. Hattyúdal (6) Gutái, 3. Jól van 
(1’,'t) Klimscha. F. m.: Plaisance (3) Esch, 
Szalmaszál (’-s) Teltschik, Happy Boy (12) 
Nagv G. Eldorádó (6) Simlis, Fiúméra (61 
Csuta. V-h., Tol.: 10. 35, 14, 16, 17. Befutó: 
10:213.

VI. Handicap. 1. Virulj (3) Bihari, 2. Eres/d 
el (2) Fetting A. ,3. Cinus (6) Kolonics. F. ni.; 
Satum (6) Hála, Dobos (6) Kajári, Padisahí 
(12) Szele, Gaffe (6) Esch T„ Carmen (10)^ 
Horváth K. II, League of Nations (10) Klimscha 
II, Kibocsátó (4) Pfendler, ötn. h., 2b. Tots 
10:30, 14, 16, 19. Befutók: 65 és 131.

VII. Welter handicap. 1. Vaklárma (3) Klim
scha, 2. Signorina (3) Keszthelyi, 3. Mécs (3)] 
Szentgyörgyi. F. m.: Kékes II (14) Simics, Hé
dié (16) Bakonyi, Pitypalaty (25) Szép, Tréfa 
(4) Teltschik, Fergeteg (6) Schejbal, Ungvár 
(20) Ka jári. Baka (12) Esch, Indiana (12) Hor
váth K. II, Dolova (12) Kolonics, Arra való (8)' 
Csuta, Bonvivant (12) Pfendler, Brezova (10)’ 
Klimscha. ötn. h., 2h. Tót: 10:50, 16, 17, 15< 
Befutók: 118 és 76.

fogad Bauer Aladár
bookmakerIrodáiban, Budapest, Kossuth Latos-u. 14-16 

Telelőn: 189-704, 189-724
Fiókirodát Budán, Horthy Miklöa-nt 18.

Telefonon Telefon : 268-788
letudott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltOnir

■ a | aj lunlua 25. ZA-An

Maovar Lovaregylet „ersenyt tart
növények maradványa; néha vannak anyaguk 
bán liein változott maradványok, de legtöbb 
«zör elszenesedtek, vagy mcgkövesedlek. ekkor 
kövületnek nevezzük. 11. A dajkn.

szép napoknak vége. 1.1. 
g:iló. 15. „A" faluban közlekedik. 17. A moz 
dony. ÍN. Tejet tartanak benne. 20. N. I .1 21. 
Köti Evezős Alakulat röv 24. Fürdőnek benne 
25. Morzé/As közben hallhntó —- csak oda kell 
figyelni. 20. CsodalAinpájnról híres 27. Belga 
város. 29. d.i Gama 38. Tenne .12. Nem

12. Az 
Kuntól-

IV. Magyar Derbv. 1. Alibi (6) Esch, 2. Bér 
nndotte (4:10) Schejbal, 3. Dugó (14) Klimscha. 
Fin.: Diktátor (25) Gutái, Vinkó II (20) Weiss 
bnch, Dankó Pisla (16) Csapiár. Dragonyos (8l 
Szentgyörgyi, Aratás (20) Teltschik, Ósborne 
(33) Keszlhelvi. Bi<-á-Brac (5i Balog. Drusza 
(25) Nagv G Nvakh.. 2Hh. Tol- 10:84, 15, 11. 
37. Befutók: Itt cs 813.

V. Gálverxcny hnndicap. 1 Adamns (2) Bal
J II . 2 Bnkter (6> Szovátni, 3. Hozomány II. 
dl Blaskovics F, ni - Lcciica (6) Dara. Bánom 
is én (10) Tóth A.. Mese (8i Slankovics. Párt
fogó (8i Tóth I . Művész (8) Bcnyó, Dánia (4) 
Dósai, Tekergő (tői Fodor L . 411 5h, Tol;
10: 21. 15. 20. 15. Befutók: tll 58

Bársony startja lesz a szombaton eldöntésre 
kerülő Villám dij érdekessége.

A Tátrai handicapet futják vasárnap Buda
pesten. A verseny terheit kedden publikálják.

Bernadotte továbbra is Budapesten marad és 
itt készül következő feladatára.

A Grand Prix de Paris a lósporl következő 
nagy eseménye vasárnap kerül eldöntésre Pu- 
risban. Az. egymillió frankos díjban az angol, 
francia és olasz Derbv nyerő találkozik egy- 
mással.

HÉTFŐI NAPI.Ó
Surkeutik:

Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ 
Felelői nerkeittő ti kiadó: |»r. El.EK HUGÓ 
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