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HÉTFŐI NAPLÓ
imrédv vasárnap Debrecenben
bejelentette a Kormány további terveit:
hitbizományi reform, telepítési javaslat, oi földbirtokpolitika,
jól felszerelt hadsereg, lejegyzik az első 125 miliiős kölcsönt,
átszervezik a kereskedelmi kamarákat és a munkaközvetítést
Debrecen, junius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójónak telefon'jelentése.) Debrecen városának nagy napja
volt vasárnap, a Tiszántúl és a Duna—
Tiszaköze minden részéből tízezrével jöt
tek főként gazdák különvonalokon, kocsi
kon. Hozzávetőleges becslés szerint mintegy
harmincezren jöttek más községekből és
városokból és a nagy stadionban a debre
ceniekkel együtt mintegy negyvenezren he
lyezkedtek el, hogy meghallgassák Imrédy
Béla miniszterelnök nagyjelentőségű szóza
tát.
A debreceni pályaudvaron a város lilres
gyönyörű ötösfogata várta a miniszterelnö
köt. Amikor berobogott a vonat, a helybeli
notabilitások röviden üdvözölték a kormány
elnökét s a többi minisztert és előkelőséget.
A vendégek azonnal kocsiba szálltak.
A miniszterelnököt vivő ötösfogat mö-

gött még negyven hintó és diszfogat
<— De nem áll meg ennek a kormánynak
vitte a minisztereket, országgyűlési
és pártjának működése a közjogi alkotások
képviselőket
terén, hanem nekifogott a munkának,
és más előkelőségeket. A kocsik egyenesen
hozzáfogott a népi politika mcgvalósia stadionba hajtottak.
Amikor a kormány tagjainak és a többi
megjelent nolabililásnak élén Imrédy Béla J
miniszterelnök elfoglalta a helyét az erre
az alkalomra emelt diszemelvényen, zugó
taps és éljenzés fogadta. Az egész stadion
— Egymásután látlak napvilágot a Da
szinpompás látványt nyújtott. Zászlók alatt rányi-kormány alatt a szociális, népi alko
sorakoztak fel a megyék, városok és fal tások. Emlékezzünk csak rá, hogy négy-öl
vak küldöttségei.
esztendővel czelőtl a magyar agrártársada
lomnál az értékesítés kérdése milyen álla
Mindenfelé színes, diszruhás csopor
potban volt.
tok,
— Minő emberfeletti munka, mennyi
mcgcsodúlnivaló volt a sokféle magyar nép
gondosság és áldozatvállalás volt szükséges
viselet.
ahhoz, hogy a búza ára tíz pengőről a mai
A miniszterelnök és kíséretének bevonu
szinvolra fölemelkedjen. A súlyos terheket,
lása után néhány perccel megkezdődött a
amelyek a gazdák vállaira nehezedtek, megnagygyűlés.

Hitbizományi reform, telepítés,
népi p®Satsfca

Kalandorok és az igazi magyarság
Losonczy István. Hajdú vármegye és Deb Debrecen országgyűlési képviselője beszélt
recen város uj főispánja mondta az első ezután.
beszédet. Arról beszélt, hogy
Emelt hangon jelentette ki, hogy soha
sem fogják megengedni, hogy kalan
Bocskai népe jól tudja: a nemzet fenn
dorok a nemzeti gondolatból kiküszö
maradása az egységtől és fegyelemtől
böljék az igazi magyarságot.
függ,
Ennek a nemzetnek évszázados tradíciói
éppen ezért követi örömmel Imrédy zász vannak. Véresen szenvedett a magyar nem
laját. Abból a tényből, hogy a stadionban zeti függetlenségért. Hangoztatta ezután
tízezrével jelent meg a magyar gazdanép, Lázár Andor, hogy Imrédy Bélában látja a
láthatja a miniszterelnök, hogy mögötte áll vezért és ezért ezen a hatalmas gyűlésen
a Tiszántúl népe.
fordul a miniszterelnök felé, akinek izzó
Tusnádi Nagy András, a kormánypárt el hittel mondja:
— Uram, vezess, mi követni fogunk!
nöke beszélt ezután. Hivatkozott arra, hogy
A negyvenezer főnyi közönség tomboló
Debrecenben eddig még minden alkalom
mal fellobbant a nemzeti láng. Beszélt a éljenzése között emelkedett szólásra Im
négyszázévés kollégiumról és arról, hogy rédy Béla miniszterelnök. Ilarminckétfokos
Debrecen mindig kulturcentnim volt. Ele hőség volt, amikor az emelvényről a szó
iének egvrészét itt töltötte Csokonai, Köl székre ment, mégis felemelkedett helyéről
az egész tömeg, hogy kalapok és kendők
csey, Arany és Tisza is.
Lázár Andor volt igazságügyminiszter, lcngetésével üdvözölje.

A kormány súlyos felelőssége
A miniszterelnök a következőket mon
dotta:
— Magyar testvéreim! Reggel óta röpí
teti a vonat a budai halmok ólén elterülő
gyárak közöli, majd a kormos kőrengetegbői. az áldással terhes rónaságon át a ha
misítatlan magyarság ősi fészkébe: Debre
cenbe. Hálát adok a Sorsnak, hogy
a falu népének széles tömegeivel Itt ál
lok szemben először, amióta hódoló
tisztelettel szeretett kormányzó urunk
és u törvényhozás többségének bizal
mából viselem a legsúlyosabb, de ma
gyar emberre nézve legnagyobb meg
tiszteltetést jelentő keresztet.

fásához,

amelynek alapját Gömbös Gyula kezdte
meg, de a sors rendeltetése folytán valóra
váltani nem tudta.

Béla — nemcsak ininj 'miniszterelnök, ha
nem mint vezetője a Nemzeti Egység Pártjá
nak, amely már hosszú esztendők óta osz
tozik abban a suj/bs felelősségben, amelyet
a magyar kormány visel. Súlyos e felelős
ség azért, mert
mérhetetlenek a feladatok és végesek
az eszközök, mennyi jogos kívánság,
mennyi indokolt óhaj, mennyi sz.lv
szól hozzánk

és minő súlyos feladat: kiválogatni ezekből
és megállapítani a sorrendjét azoknak, ame
lyeket a mi véges eszközeinkkel teljesíteni
tudunk
— A magyar embernek igazságérzete,
felelősségérzete megérezte c feladat terhet
és súlyát. Ennek köszönhető, hogy az én
bölcs és előrelátó elődömnek, Darányi Kál
mánnak kormányzása alatt oly légkör ala
kult ki, amely lehetővé telte, hogy a leg
nehezebb alkotmányjogi problémák sima
megoldást nyerjenek. A kormány munká
jóval

könyilctte és
50.000 kisgazda feje felől vette cl az
otlhonclvesztés veszélyét, visszatérítjük
a tiz holdon aluli kisgazdák adóját,
megfelezzük a közmunkaváltságot,

a mezőgazdasági munkásság számára pedig
megteremtjük a nyugodt öregség biztosítá
sára az öregségi biztosítást. A hitbizományi
reformmal és a telepítési javaslattal az uj
magyar földbirtokpolitika megveti alapját.

Jól felszerelt, egységes szellemű
— A kisipar, a kiskereskedelem, a kisem
berek egyéb más gondja sem kerülte el a
figyelmet. Ar állam rendelésekkel fordult a
kisipar felé és a kisipar és kiskereskedelem
hitelellátása is nagy lépésekkel halad előre.
— öt esztendő következetes, fáradságot
és kockázatot nem tagadó munkája ered
ményeként lép elő Magyarország pénzügyi
és gazdasági konszolidációja. Megteremtél
lék a pénzügyi alapjait annak, hogv ezelőtt
három hónappal a kormány és a párt kiáll
hasson az ország elé egy olyan programmal,
amihez hasonlót a magyar politika még
nem látott. A győri program a megvalósít lás állapotába juttatja a legelső magyar
álmot: a magyar hadsereg fejlesztését. (A
tizezerfőnvi kisgazdatábor felállva éljenezte
a hadsereget.)

a pogány támadásait Ez a nemzet teljesí
tette kötelességét és minden igazságtalanság
dacára aktív politikát folytatott, barátokat
szerzett és megalapozta a magyar igazság
orvoslását. A kormány azért dolgozik,
ezért vetette meg az alapját a nemzet
biztonsága biztosításának, ami nem le
hetséges másként, mint ha jól fölsze
relt, jól kiképzett egységes szellemű
hadseregre támaszkodhat.
— Másik főgondja lesz a kormánynak a
falu lelem dése. Az összes községeket be
kapcsolja a nagy közlekedési hálózatba,
egészséges, jó Ivóvizet ad, orvosokról
gondoskodik, a mezőgazdasági termé
kek értékesítését tárházak, hűtőházak
építésével teszi lehetővé, vonatok in
dulnak meg a magyar föld terményével
— Ez a nemzet mindig tudta kötelessé
nyugat felé
gét a világgal és Európával szemben,
és uj piacokat szerzünk a magyar gazda
hiszen évszázadokig vérzett és verte vissza m u n ká ja ered inén yci nck.

Imrédy az áiprőféták ellen
•— Gazdag volt az örökség, melyet átvet
tem, egv minden izében keresztény, nem
zeti és jobboldali politikának gyümölcse.
Azt hiheti bárki, hogv ezzel a gazdag örök
séggel könnyű sáfárkodni. Könnyű is volna,
ha nem támadlak volna a magyar népben
uj próféták és álpróféták . .
— KI velük! Le velük! — kiáltozta a
gyűlés közönsége.

— ... akiknek lekicsinylés a kenyerük
— folytatta Imrédy —, az ígérgetés min
dennapi imádságuk,
akik magyar fülnek nehezen érthető
szavakból összeeszkáhált ködös zűrza
varon kívül vagy néhány fenegyerek
stílusban megírt röplapon kívül vajmi
kevéssel ajándékozták meg ezt a nem
zetet.
— A Tiszántúl keresztény magyar népét,
amelynek leikébe a jobboldaliságot nem
kell belecsöpögtelnl. mert az benne van.
beleszületett, de óvni kell, hogy

— Magyar testvéreim! Ha végigpillantok
a történelem syrán, azt látom, hogy nem
volt talán más nemzet, amely annyira meg
tudta volna valósítani a nemzeti és társa
dalmi boldogulás kél alapvető, de látszólag
ellentétes elvének, a tekintély és a szabad
ság elvének összeegyeztetését. Ennek a nem
zetnek kormányzói

nem voltak zsarnokok, tisztelték min
dig a kormányzat szabadságát,
ennek u nemzetnek népe, amikor ragaszkor
flott a maga szabadságához, mindig tisz
telte, elismerte, kívánta, követelte a tekin
télyt. Ez az. ősi magyar jobboldali program
és ennek jegyében legelső harcosa lesz ez
a párt.
— Nem különös-e, hogy Magyarország
miniszterelnökének — akinek t ekinlélyt
kell képviselnie és képviseli is - neki kell
beszélnie a szabadság értékéről. Arról,
hogy a magyar lélekre szükség van és nem
tudom nem ötlött c eszetekbe, hogy

— Nem állok ismeretlenül szemben a
Tiszántúl népével — folytatta —, találkoz
tunk mi már régen, húsz évvel ezelőtt a
Piavcnél, Szabolcs, Szatmár és Bihar hu
szárjaival, akik együtt küzdöttek a komá
romi huszárokkal, akiknek soraiban ott
álltam én is. Az első szavam az emlékezés
a régi bajtársak felé, akiket ilt most üdvö
vigyázzon a túlzókra, mert azoknak
törvényerővé vált az a javaslat, amely
zölhetek. de azok felé is, akiket már csak
baj van a kréta körül ott. ahol még
nem a nemzet érdeke, hanem a saját
uj formát ad a magyar nemzet akara
kegyelettel tisztelhetünk, mert elestek a be
nemrég a diktátora dicsőségét zengettek
érdekük a fontos
tának
megnyilvánulására
csület mezején.
*
__ Szólok itt Debrecen és Tiszántúl népé és uj eszközöket nyit meg a magyar alkot és ez különbözteti meg a ml jobboldalisó- és most az alkotmányosság szelidebb húr
jnit kezdik pengetni. Nem él-e vissza a
gunkat ettől a túlzó programtól.
hez — mondotta emelt hangon Imrédy mány fejlődésére.
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Szabadsággal nz, tiki gyakorolja. élvezi éi I nemzet többi hü fialnak véleményét fisz-' Ez a munkában való testvéri kézfogás fogja
koMleli n maga számára n szabadságot, de teli-e és megadja-e a politikai érvényesülés megteremteni a nemzet leigazibb egybeakinek programjáról nem tudom, hogy a I lehetőségét?
forrását.
— Belügyi téren
az nj magyar szociális munka a belügy
miniszter nr programja. Az álláshalmo
*— Sok köd jelentkezett a magyar róna- ugv érzi, van mondanivalója a magyar nép
zás terén a visszaélések elleni küzde
felett mostanában, de
hez,
lem kérdésével nem elég foglalkozni a
kormánynak,
ne
rejtőzzék
el,
a
mesterséges
ködbe
ne
ngv érzem, a köd már melóban van,
burkolózzék be,
a nemzet egészséges szelleme lesz a legna
Mr folyton működnek » kódfejlesztő gé hanem álljon ki és mondja meg, mit akar gyobb biztosítéka a kormány munkájának.
pek. Ennek csak akkor lest vége, ha aki és azt azután állja is.
Nem lehet, hogy emberek, akik a Nemzeti
önállósitási Alapból önálló exisztencia meg-

A köd már oszlóban van

Százmilliós Ipari megrendelés,
bejegyzik az első 125 milliós kölcsönt
Viharos taps fogadta a miniszterelnök
nek c szavait, Imrédy Béla igy folytatta be
szédét:
Vannak más politikusok Is, akik azt
mondják, hogy ebben az országban megint
sok a beszéd. Ilát igen. Én és barátaim so
kat beszéltünk mostanában, de ezekre a
b< s-/</<'/,re szükség volt, három okból. Kö
doki t kellett ilos/latani és az igazság sza
vának fénycsóváival kellett világosságot
deríteni n félhomályban. Kelteit beszélni
és kell is beszélni, mert az a munka, amely
szerte az országban folyik, műhelyekben és
falvakban, csak akkor ad egészséges erőt
<s boldogulást, ha azonos, egységes tempó
val fogjuk össze n nemzet szolgálatában/
Kelleti beszélni azért is, mert

amikor őrségváltás van éa uj kormány
all a posztra, annak bele kell esöpögtrtnl minden magyar lélrkbc, hogy
merre vezet az útja,
merre akarja vezetni nemzetét, n rábízott
drága kincset.
Elismerem, hiba lehet a sok beszéd,
’dc mikor hiba? Hiba, ahol n cselekvést gá
tolja, akadályozza, ha visszatartja a kor
mányt attól, hogy a hajót előre vigye és a
szíriek közöli átvezesse. És ha visszatekin
tek arra a hal hétre, amióta barátaimmal
együtt a kormánv kerekénél állunk, nincs
okunk a szégyenkezésre. Örököltünk egy

nagy és nemes feladatot: a győri
végrehajtását. Ez megindult.

program

— Százmilliós rendeléssel dolgozik már
a nagy- éis kisipar a hadsereg érdekében.
Tüntetés a hadsereg mellett.) Százötven
kilométer uj elsőrendű közút építésére
adott ki a kormány rendelést, hat és
félezer magyar munkás dolgozott jú
niusban u bekötő utak építésén. Né
hány nap múlva a in agyar gazdasági
élet lejegyzi a győri program kivitelezé
séhez szükséges első 125 milliós köl
csönt.
—- Ránkmaradt más örökség is: a társa
dalmi és gazdasági egyensúly hatályosabb
biztosításáról szóló úgynevezett zsidótör
vény. A zsidótörvényt képviseltük és el
fogadását biztosítottuk a felsőházban. Ennek

a törvénynek gazdasági szempontból
legfontosabb rendelkezéseire a végre
hajtási utasítást a mai napon, teliét a
törvény állal megengedett három hó
nap helyett már egy hónap múlva ki
adtuk.
— Beterjesztettük, törvényerőre emeltük
azt a javalalol, amely az egyesülési szabad-.
Sággal való visszaélés és az izgatás ellen
tartalmaz biztosítást és hatékonyabb ren
delkezési.

Tízmillió pengő a kisemberek hitelére
tízmillió pengős alap képeztetik, amely
Hozzányúltunk a magyar ugrárélel
nrra szolgál, hogy a kisember, kisgazda,
rgvik legfájóbb problémájához és beterjesz
kisiparos hitelellátását előmozdiísa és
tettük <i szcsztörvfnyt. Megvetettük az alap
lehetővé tegye.
int u hegyközségi törvénynek, amelyet elő
il. ink készítettek elő gondosan. A magyar
— Árpolitika terén belenyúltunk az ese
szőlő- és gyümölcstermelés okszerű fejlődé mények folyamatába és az árkormánybiztos
sének érdekeit szolgálják c törvény ja vasi il tevékenysége már számos, a mezőgazdaság
lők. Végül
szempontjából igen jelentős árcsökkenést
ért el.
bcnyiijtotlunk cgv javaslatot, amely az
— A nemzeti politika szempontjából egyik
uj Magyarország hiteléletének alapjait
legfontosabb teendőnknek a magyar repü
van hivatva megteremteni: a Magyar
lésnek
nz alapjait teremtettük meg, amikor
Nemzeti Bank reformját,
a kormányzó ur 70-ik születésnapjának em
nmely n magyar érdekek és elősorban a lékére a Horthy Miklós Nemzeti Repülő
magyar ngrórérdekek szolgálatában áll. En alapot mcgtcrcmtcltiik.
nek a törvénynek megszavazásával valóra’ — Aki még kritizálni akar, hogy sok a
'ált a másik programpont gyakorlati ke-1 beszéd, annak felelnek majd a teltek, én
reszt ül vitele: a Nemzeti llank tartalékaiból | többé nem foglalkozom velük. (Éljenzés.)

A kereskedelmi és iparkamarák
reformja
— Nem fog szűnni ez a serény munka
a nyári hónapokban sem. Dolgozunk az őszi
programúivá, amely a törvényhozásnak és
a közvéleménynek bőséges alkalmat fog adni
a kritikára, a hozzászólásra — esetleg a
gáncsra is.
Az ipar és kereskedelem terén nagy
átszervezési munka vár ránk. Országgyűlési
b.mutatkozó bcvrédemlu'ii
megmondtam,
hogy
ii kereskedelmi és Iparkamarák
bevált

intézményét ál akarom szervezni,
akarom frissíteni

és be akarom oltani az uj magyar, keresz
tény, nemzeti és jobboldali politikába. Deb
recen kereskedői és iparosai, ti a régi híres
tradíciók őrzői, rá fogtok ismerni ezekben
a reformokban azokra az eszményekre,
amik éltetnek benneteket, amikor a nemzet
szolgálatában kereskedtek és ipart űztök. A
kereskedői és iparosi becsület és tisztesség
lesz a vezérlő elve az uj reformoknak.

zasztónál folyik s amely lehetővé fogja
lenni, hogy a Hortobágy folyó, a Sebes-Kö
bevezetjük a családi bér rendszerét,
rös Koröslndányig, a Kettőskőrös pedig Héamely 19311 január 1-161 kezdve életbe
késig hajózható legyen.
lóg lépni, Megszervezzük n munkás
— A pénzügyminiszter ur, akinek a keze
szabadidejének eltöltésére szolgáló ke
alatt csők ugy ég a munka, az adózást dol
reteket. Megszervezzük a munkaközve
goz zn ki és készíti elő az. őszi programban
títést. mert azt min lehet Idegen ke
bevezetendő reformintézkedéseket, amelyek
zekben hagyni. Gyakorlati térre visszük
könnyítéseket adnak a kisembereknek, a
át azt a programot, amelynek alapjául
sok
gyermek gondjaival küzdő családapák
tízmillió pengős tartalékalapot terem
nak és Igazságosabban elosztja a terheket.
tettünk
t Viharos taps.) Foglalkozni fog a pénzügy
u kisiparosoknak és kiskereskedőknek n hí ; miniszter ur
ti llel való ellátására.
a belső forgalom élénkítésével és a
— A közlekedési politika terén a Körös
belső vámok lebontásával,
hajózhatóvá tétele nagy lépést jelent az Álugv
hogy ez a városok gazdálkodósát ne
I dd szolgálatában. 1910 re kész lesz ex a
i gy inunk.i amely n szciitnndrási duz ingassa meg.

A munkatáborok és az álláshalmozás
— A kultuszminiszter nz ifjúság kérdé- lat rendszerének. Addig is már
sexei kapcsolatban regi barátjánnk és bajszárai n fiatalságnak munkatáborokban
t..i<nink említi magút
A nemzetnevelés
dolgoznak.
nagy munkája az ó legszebb feladata. Én
< a hont vdcimi él u belugx miniszter urak akik az égő nyári nap hevében megtanul
leszünk kidolgozói a magyar munkaszolgá ják becsülni a kérges tenyerek munkáját.

teremtésére kölcsönt kaplak, azután illés
*
vállaljanak.
— Magyar testvéreim! Elmondtam, hogy
mi a különbség az építő jobboldali politika
és a túlzás közölt. Rámulallam arra Is, hogy
mit cselekedtünk és mik a legközelebbi
program pontjaink.

Végül Megay-Meirncr Károly országgyű
lési képviselő beszélt. A nagygyűlés ezzel
végétért és Imrédy miniszterelnök, a kor
mány tagjai, valamint a megjelent mint
egy száz képviselő a Nagyerdőbe vonult,
és elhárít annak utjából minden akadályt. ahol megtekintette a táborozó kisgazdákat
Jobboldali ez a politika, mert a legnemesebb és fogadta a küldöttségeket.
A Nagyerdőben rendezett lakomán
magyar hagyományoknak az éltelő vizéből
táplálkozik, jobboldali, mert a családnak és
húszezer gazdával egviitt résztvett Im
a magyar fajnak szeretete és védelme füti
rédy, a többi miniszter, valamint a
és jobboldali azért, mert
megjelent képviselők
a magyar lelkiségből és annak megérté
és más előkelőségek is. A miniszterelnök és
séből egy tapodtat sem enged,
a földművelésügyi miniszter ellátogatott az
a népiség egységében fogja össze ez a poli egyes vármegyék és városok asztalaihoz és
tika a népet és ez a népiség abban áll, hogy koccintott a küldöttségek tagjaival.
A kormány tagjai az országgyűlési kép
visszaadjuk mindenkinek emberi méltósá
gát, kölcsönösen segítjük egymást, az ösz- viselők és a Budapestről Debrecenbe érke
szetnrtás érzését ápoljuk, tisztviselő és föld zett előkelőségek délután négy órakor küműves, professzor és iparos, öreg és ifjú lönvonaton visszautaztak a fővárosba.
között jelenti ez a népiség politikáját, hogy
a falut felfejlesszük arra a kulturszinvoNemes Murgassy János (Kőhalmy Jó
*
nalra, amelyen városaink vannak és ez a zsef könyve.) Előkelőén halkszavu, de erőtől
politika a szociális és a gazdasági élet szol duzzadó és talán nem túlzás, ha azt írjuk,
gálatában áll, ami azt parancsolja, hogy
hogy igazán magyaros írások ezek az apró
kis történetek, amelyek kedvesen sorakoz
*
ne nyugodjunk addig, umig nyomor éa
nak
egymás után Kőhalmy József könyvé
*
szenvedés, amíg az apa nem tud éhező
ben. A magyarosság itt nem annyit jelent,
gyermekeinek kenyeret adni, amíg mun
hogy
Kőhalmy
alakjai
szögediesen
beszélnek,
káskéz tétlen hever,
vagy minduntalan feltűnik a bőszáru lobogó
*
amely politika alapja a Szent István biro ruadarab, hanem jelenti az igazi, európar
dalmának .Ha ezt a politikát két szóval aka
szellemtől átitatott, emelkedett magyarossá
rom jellemezni, azt kell mondanom: ez a got, amely legszívesebben a mondanivaló
nemzeti egység politikája.
belső tisztaságával fejezi ki magát. Írásaiban
Percekig tarló frenetikus tapsvihar fo
cselekvésről, történésről jóformán szó sin
gadta a miniszterelnök beszédét. Sztranyavcsen.
Minden egyes irásdarab mintha egy-egy
szky Sándor földmivelésügyi miniszter, aki
ezután a szószékre lépett, az ünnepléstől kép lenne, amelynek tárgya a függöny föllcbbenésekor egyet mozdul és azután ismét képpé
percekig nem tudott szóhozjutni.
merevedik. Rövidke, csöndes kis lépések ezek,
de mintha valami mikroszkóp alatt feküd
HasznosHgSk
nének, ugy látjuk meg Kőhalmy József tolla
a Hosrlobágyot
nyomán a kicsinyben is izgalmasan nagyot.
Szlranyavszky beszédében több kedvez .4 könyvet feltétlenül érdemes elolvasni.
(—k nJ
ményt jelentett be a tiszántúli gazdák érde
kében. Közölte, hogy a kormány program
— Szerelmes diákok öngyilkossága Sajóba vette, hogy a tiszántúli gazdáknak te- knzán. DírM János 22 íves egyetemi haltnyészállatszállitásnál 80 százalék fuvardíj galó, sajókazai földbirtokos fia, vakációra
kedvezményt biztosit. Bejelentette, hogy
érkezett haza vasárnap. Itt találkozott újra
tizenhatéves szerelmével, akitől megtudta,
foglalkoznak a Hortobágy hasznosítá
hogy többet nem járhatnak együtt. A sze
sának kérdésével, gondoskodnak arról,
relmesek megszöktek s az egyik vasúti őr
hogy a magas budapesti vámok ne gá
házban higannyal megmérgezték magukat,
tolják a fővárosba történő állatszállítá
öt óra múlva fedezték fel őket s a miskolci
sokat,
végül pedig, hogy gondoskodik a kormány kórházba szállították n kihívott mentők.
Állapotuk reménytelen.
i husznenBős brznár biztosításáról.
— Keresztény ez a politika azért is, mert

a gondokkal, bajokkal küzdő törzsökös
keresztény magyar népnek boldogulását
szolgálja

és neje

és

A Goldberger Sam. F.
és Fial r.-t. igazgatósága,

neje Popper Ginna, Popper Lajos
és neje Sándor Erzsébet ugy a ma
guk, mint az alulírottak nevében
mérhetetlen fájdalommal jelentik,

felügyelőbizottsága, tisztvi
selőkara és munkásai mély
szomorúsággal jelentik igaz
gatósági tagjának

Popper Ida,

Popper Béla

és neje

Bottcr Magda, dr. Linksz Jenő

„Megszervezzük a munkaközvetítést,
mert azt nem Gehet idegen kezekben
hagyni"
— A gyáripari munkásoknál

keresztrejtvényverseny-szelvény

„Ne nyugodjunk, amíg munkáskéz
tétlen hever"

I)r. Buday-Goldbergcr Leó

fel
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oki. mérnök
m. klr. Hormansdötanácsos
urnák

oki. mérnök,

m.

klr. kormányfötaniícsos
ur

folyó hó 25-én 90 éves korában
elhunyt.
Drága halottunkat ma, hétfőn,
folyó hó 27-én d. u. 5 órakor kisér
jük a Kcrepesi-uti izr. temetőben
levő családi sírboltba utolsó útjára
Dr. Buday-Goldhergcr

neje,

Eorháth

Dénes

György

és neje,

Popper

Marietta

István
Ferike

Antal

Buday-Goldherger

és

Miklós,

neje.

Bcrgl

Popper

Edith,

és
és

unokái, Bertl,
dédunokái.

Ifj.

Popper

Nlcolctte

és

Budapest, 1938 junius 20.
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junius hó 25-én történt el
hunytét.

A Megboldogultban válla
latunk igaz barátot veszített,
aki nagy tapasztalatait, ki
váló technikai tudását, vala
mint bölcs tanácsait mindig
készségesen
rendelkezé
sünkre tartotta.

Felejthetetlen
emlékét
örökkön tartó kegyelettel
fogjuk őrizni.

Budapest, 1938 junius 26

HÉTFŐI NAPLŐ

Vasárnap hajnalban történt

A Hétfői Napló
két rejtélyes,
leleplező útja Budapest
halálosvégii gázolás

ügyében nyomoz a rendőrség
Vasárnap hajnalban két halálos gázolás!
ügyben indított nyomozást a rendőrség. A
gázolás előzményei mindkét esetben tisztá
zatlanok még és igy fölmerül az a feltevés,
hogy az áldozatok öngyilkosság vagy vélet
len baleset következtében vesztették-e el az
'életüket.
Vasárnap hajnalban két óra tájban Cse
pelen, a Wciss Manfréd-ut 52. előtt, a he
iyiérdekü vasútvonal mentén egy

„rejtelf" szépségei körül

Hajnali félhárom óra tájban a Szent Istvánkórház jelentette a főkapitányság központi
ügyeletének, hogy Pestszenterzsébetről n
A Hétfői Napló dumaparti Eiffel-torny&n
mentők bevitték a kórházba egy 28—30 év igazán sokan voltunk együtt az. elmúlt va
körüli férfit, aki
sárnap, hogy felfedezzük a főváros rejtett
szépségeit. Ezt már onnan is tudjuk, hogy
koponyaalap! törést, bordatöréseket és
szinte megdöbbentően sokan Írták meg,
belső vérzéseket szenvedett.

Az életveszélyes állapotban lévő férfit Pestszenterzsébet határában,

egy férfiholttestet találtak a hajnali
járókelők.

a belgrádi vasútvonal mentén találták.

és már órák óta felehetett holtan, mire rá
találtak.
Azonnal értesítették a főkapitányságot,
ahonnan bizottság vonult ki Csepelre. A
rendőrorvos a kíilsérelmí nyomokból meg
állapította, hogy gázolás történt és a rend
őrség is arra a véleményre jutott, hogy az
utolsó, Budapest felől Csepelre haladó
IIÉV-kocsi gázolta halálra az áldozatot. Át
kutatták a zsebeit és azokban több iratot
találtak, amelyek öze Pál 27 éves csepeli
gyárimunkás nevére voltak kiállítva. A rend
őrség azonnal nyomozást indított, hogy
megállapítsák a haláleset előzményeit. Töb
ben vallották, hogy öze az egyik közelben
tévő vendéglőben mulatott és onnan

A rendőri nyomozás megállapította, hogy
Pcstszenterzsébeten a Horthy Miklós-ut és
a gróf Apponyi-utca sarkánál a HÉV-vonal
alatt, mintegy 15 méter mélységben húzódik
el a belgrádi vasútvonal. Itt találtak rá a
vasutasok a súlyosan sérült emberre. A
rendőrség szerint két föltevés lehetséges:
vagy
a HÉV-töltésről lezuhant

Egy rendőrtisztviselő ment ki autón a kór
rA halott feje teljesen szét volt roncsolva és házba, abban a reményben, hogy kihallgassa
‘különvált a törzstől. A csepeli mentők, akik a súlyosan sérült férfit a gázolás körülmé
elsőnek kivonultak a helyszínre, megállapí nyeire vonatkozólag, azonban mire a rend
őrség embere megérkezett a kórházba, az
tották, hogy a munkáskülsejü férfit
ismeretlen ember
valószínűleg az utolsó helyiérdekű vonat
belehalt sérüléseibe.
Üthette el

az ismeretlen férfi, vagy öngyilkossági szán
dékból vetette magát a belgrádi gyors elé.
Hogy melyik föltevés helytálló, azt majd a
nyomozás fogja földeríteni.
Egyelőre még nem tudják ki a halott.
Személyazonossági iratot nem találtak nála,
ellenben vasárnap délelőtt, amikor a bonctaniban megtekintették a holttestét,

Ittas állapotban távozott el.
érdekes tetoválásokat találtak a halott
Szomszédai pedig azt hangoztatták, hogy
testén.
Hz utóbbi időben
A jobbkarján egy szív van tetoválva és an
többször foglalkozott ötngyllkossági
nak
a
közepén:
H.
L. monogram van. A bal
tervekkel.
karon ugyancsak találtak tetoválást,
Kétségtelenül nem lehetett megállapítani,
két kalapács
Valószínű azonban az a föltevés, hogy az
'Öngyilkossági tervekkel foglalkozó gyári és alatta 1906. évszám látható. Valószínű,
Xnunkás ittas állapotban végrehajtotta el hogy a halott lakatos vagy esetleg ács lehe
határozását.
tett és az sincs kizárva, hogy egy időben
A másik hajnali gázolás még rejtélyesebb, a folyamőrségnél vagy valami hajózási vál
mert ennél az esetnél
lalatnál teljesített szolgálatot. A rendőrség
szélyeskörii nyomozást indított mind a két
1
az áldozat kilétét sem tudták még
gázolás ügyében.
megállapítani.

képet varázsolja Budapest északi részére.
De nemcsak lakóházak épültek az Újpesti
rakparton készen áll Budapest egyik leg
újabb temploma is, amely méltán megér
demli, hogy Budapest uj szépségei közé so
roljuk. Klasszikus homlokzatát légies-kar
csún tagolják az oromzatot tartó magas
oszlopok, amelyek fiatalos bájt és lelkes
szépséget kölcsönöznek az egész épületnek.
A velünk együtt utazó rejtett-szépségkeresöknek ajánljuk, hogv egyszer este nézzék
meg hajóról vagy a rakpartról a gázlámpák
vagy a hold fényében fürdő bűbájos templomhomlokzatot.
A nemrégen elkészült
templom körül még ott hevernek az épít
kezés rekvizilumai. de ezek csak fokozzák
az érdekes hatást: mintha tényleg a régi
Athén romjai közölt gyönyörködnénk az
építőművészet egyik remekében.
Mielőtt leszállnánk a torony tetejéről, bú
csúzóul Budapest egyik legforgalmasabb ré
szére állítjuk be a távcsövet, hátha ott is
találunk valami .,rejlett'1 szépséget. És
tényleg sikerül, már ilt is van: egv nemesvanásu magyar matróna szoboralak ja, mel
lette vállához simulva unokája. Hol talál
ható ez a két alak? Tessék megkeresni és
ugyanúgy, mint az elmúlt héten, levelező
lapra ragasztva, a megfejtéssel együtt csü
törtökig kiadóhivatalunkba elküldeni. A
helyesen megfejtők között tiz dijat: kétszer
tiz pengőt és nyolc más értékes nyere
ményt sorsolunk ki.
(Ulazásunkut jövő héten folytatjuk.)
hol áll az a szép fiatal leányt ábrázoló szo
bor, amelynek képét múlt heti számunk
★
ban közöltük, igaz, voltak, akik egészen
„Utazás Budapest rejtett szépségei körül" pá
*
másutt fedezték fel Budapestnek ezt a lyázalunkban múlt héten közöli szobor Bu
„„rejlőit" szépségét, mint ahol tényleg áll, dán, n Zrírdfl-utca és Margit utca között lévő
így a Városligetben, a Gellérthegy oldalában Rózsakerlben áll.
és más helyeken, de azért még mindig renA pályázatunkon részivel! megfejtők közül
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Pincérek követelése miatt beperelték
egy budapesti klub négyezer tagját
Lefoalalták a klub névlajstromát és tömegével idézik tárgyalásra
a tagokat
megnyugtatták őket, hogy ez csak formaság,
tagdijat egyetlen aláírótól sem követelnek.
Hangoztatták, hogy szerintük a társaskör fenn
geleg helyes megfejtés futott be. Hogy fel a 10—10 pengőt Várady Gábor és Horváth
állása alatt nem is fizetett senki tagdíjat.
fedező utunkon tovább mehessünk, gyorsan Anna budapesti lakosuk nyerték. Egy-egy
Több beperelt tag kérte, hogy
közöljük: a szobor, amelynek alkotója könyvet nyertek még Wolfncr Magda, Rácz
Űried Anna, 1‘etz László, Bárdi
a bíróság tekintse meg a társnskör pénztár
Bcck 0. I’iilöp szobrászművész, Budán, a György,
Ilonka, Moliacsek László. Benkovics Zoltán
könyvét, mert abból, szerintük, kitűnik,
Rózsakertben áll.
budapesti lakosok és Katona József, Báránd.
hogy a körnek tagdíjbevétele egyáltalán
Most tehát állítsuk be megint a nagy
nem volt.
távcsöveket és kutassunk tovább, mert
Hivatkoztak arra is, hogy a pincérek, akik n mint mondottuk, rengeteg olvasónk kül
pert megindították, nem is állnak jogviszony dötte be megfejtését és a kedvükért kalan
ban a társaskörrel, mert a bérbeadott ven dos utazásunkat és érdekes rejtvény verse
déglő alkalmazottjai voltak, tehát a követelé nyünket tovább folytatjuk. A távcső, mint
sük nem a klubbal, hanem (fsak az étkező bér
lőjével szemben áll fenn. A bíróság ezekután a múlt héten maradt, még mindig Buda
leié néz, mert a szemlencse nyílásán ke
elrendelte a pénztárkönyv bemutatását, el
resztül ime meredek budai uccácska tűnik
rendelte még különféle Iratok beszerzését Is,
elő. A neve nem is fontos, hiszen itt inkább
ezenkívül újabb tanuk kihallgatását és nem a hangulat a lényeges. A Rózsadomb olda
lán lapuló kicsiny házakban biztosan ked
sokára megtartja az uj tárgyalást.
ves öreg emberek élnek, akik már semmit
sem törődnek a mai zavaros világgal, ha
□■ra——-——
nem sikerült átmenteniük saját külön hasz
nálatukra azokat a régen elmúlt nyugalmas
időket, amikor ezek a kis utcák még nem
a romantikát, hanem a való igaz életet je
lentették. Ugyebár ez a hangulat valóban
Budapest „rejlett
**
szépsége mostanában.
A déli napban csöndesen pihenő budai
hegyoldalakról fordítsuk át a távcsövet a
pesti részre. Ha
/-tornyunkat már né
volna1
Vasárnap riasztó hírek
terjedlek el hány hónappal ezelőtt felépitcltük
Krausz Simonról, a magyar közgazdasági és most egy akkori városnézés után irányí
tanánk.
megint
a
Szent
István-város
leg
élet egyik legérdekesebb, legmarkánsabb
egyéniségéről. Válságos állapotban szanató újabb része felé a távcsövei, nagyon cso Kérjük u nyerteseket, hogy nyereményük át
dálkoznánk, mi minden történt azóta. Épü vétele céljából kedden és szerdán d. e. 10—12
riumba vitték Krausz Simont — igy szóltak
letek egész sora emelkedett a magasba, óra között megfelelő igazolással kiadóhivata
a hírek.
hogy élénk ellentétként a csöndesen pihenő lunkban jelentkezzenek. A vidéki nyerteseknek
A Hétfői Napló munkatársa megtudta, budai utcákkal, a legmodernebb világvárosi az ajándékot postán küldjük el.
és igy kisebb összegek már befolytak az ügv
gondnok kezéhez. A legtöbben ionban nem hogy
fizetnek és a bírák siirun tárgyalják huszas
pár nap óla valóban a Slesta-szanatőDunára jár
turnusokban a pereket.
rlum lakója Krausz Simon.
Most zajlott le cgv ilyen huszas turnus tár
gyalása. A tárgyaláson megjelent alperesek
Vasárnap már jobban volt, de még jó
egybehangzóan
időbe lelik, amíg elhagyhatja a szana
azt vallották, hogy csak formailag voltak
tóriumot.
a klub tagjai,
Rövid idő ulatt már másodszor kezelik
KING- vagy ARCHIMEDES-motorral III. Római part 1 ós Vll.lzabella-tér 6
hogv aláírták a belépési nyilatkozatot,
Telcfonszám: 163-353 és 145-026
de ezt megelőzően a klub bizonyos vezetői Krausz Simont szanatóriumban.

' A budapesti bíró,Sírok történtben Minié
páratlanul Álló lömeíper folyik a jArAabirótóKon- nem kevesebb, mint néjmerer ember ellen
Indult per kél pincér 122 pengős járandóság
miatt.
Tavaly ősszel megszüntette működését a TcTézvárosi Társaskör. A társaskor étkezőjének
két alkalmazottja, Diri Lajos és ifjú Molnur
János pincérek ekkor 122 pcngBs járandóságuk
fejében pert indítottak a társaskör ellen a köz
ponti járásbíróságon. A bíróság kibocsátottá
„ fizetési meghagyást, a kör nem élt ellentmondással,
H pincérek tehát megnyerték a pert, de a
követelés behajtása nem sikerült, mert a
feloszlott egyesületnek semmiféle vagyona
nem volt.
'A pincérek erre dr. Szilárd Elemér ügyvéd ügvgondnoki kirendelését kérték a bíróságtól kö
vetelésük behajlására. A bíróság helytadolt a
kérelemnek és kirendelte az ügygondnokot,
aki
lefoglalta a társnskör taglistáját és a név
sorban szereplő közel négyezer lag ellen
tagdljhálralék elmén pert Indított,
ugyanakkor pedig a végrehajtó utján rendel
vényt bocsájtott ki a már esedékessé vált tag
díjak visszatartására.
A négyezer perből álló, példátlan méretű
peráradat egész külön kezeié, beállítását tette
szükségessé nz amúgy Is túlterhelt központi já
rásbíróságon. Huszas turnusokban oszt iák ki
nz aktákat n járásbíróság bírál között. Néhány
esetben nz érdemi tárgyalás előtt jött leire
egyezség, mert a beperelt emberek cgyrésze
talán kényelemszeretetből, talán a pertől
való huzódozása miatt nem kívánta a tár
gyalást

Krausz Simon
súlyosan
megbetegedett

Legfontosabb az egészség!
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I.

S. Míillcr Aposta tanárnő, a neves ’festőtnüvésznő kezdeményezésére a SzemereUtcai polgári leányiskola IV. osztályos nővendékrl magyaros motívuma miseruhákat
'terveztek és a terveket megküldötték a korXndnyzó féleségének, Pacelli bíboros állam
titkárnak, valamint Serédl Jusztinlán blboboros hercegprímásnak, akik mindhárman
"meleghangú levelekben fejezték ki elismerétulket a művésznőnek és növendékeinek a
‘magyaros népi motívumokkal díszített szép
t'dseruhaf érvekért.
11.
'Gondár ... Harrar . . Dlredaua ... Két
'éve még ágyudörgés, bombarobbands hangja
'között született hadijelentésekben olvastuk
rzeket a neveket, most as olasz szállodaprospektusok oldalain szerepelnek. Az ólatzok lázas tempóval dolgoznak, hogy kultú
rát varázsol jannk Abesszíniában. Asz maró
ban flzembehelyczték a nagyszállót, amely
luxus tekintetében versenyezhet a ló rlvlerai
mállókkal Is. Massauában százágyas luxus
hotel épült a tengerparton. Szállodákat emelt<k Asstab, Messzié, Dlredaua, Gimma, Gontlar és Harrar városokban. Addlsz Abeba
'közelében hatalmas, modern turistaszállót
építettek. Valósággal a semmiből varázsol'ják elő a kultúrát az olaszok, akik a diadal
mas hadiárat után, alighogy letették a kar
col, máris kézbevették a kalapácsot.
111.
Friss kimutatás az arisztokraták legutóbbi
tintóvásárlásalról. Autót vett gróf Andrássy
Gyiddné. gróf Széchenyi Alexandra, gróf
Malter Ferenc, Eszterlidzy László herceg,
báró Karg Frigyes. Uj kocsit vett Rakch’fíessenyey György, Magyarország uj belgrádi
követe (a, azonkívül van már egy motoros
nrisztokratánk: báró Vay Miklós oldalkocsis
inotorkerikpárt vett,

IV.
* 'Nyár derekán, aratás után gyülekeztek
®aaxe régcsrégen eleink a Balaton partján,
hogy az évszázados fák árnyékában, a csil
lagos égbolt alatt legalább egy éjszaka gond
talanul szórakozhassanak. KI tudná már
t.-ámontarfanl, hány leánysztu lobbant láng
ra, hány romantikus szerelem, hány boldog
'házasság kezdődött a halkszavu, mindig url
megnyilatkozásu Anna-bdlokon. Az Idén a
Pátria-klub lop la vissza a múltat egy éjsza
kára: julius 94-én, vasárnap este, finomhanga Anna-bdlt rendez Balatonalmádin.

I
V.
' Legújabb dívni a pesti hölgyeknél, hogy
külföldi utazás elölt ékszereikről hű kópiát
készülőinek JOLIÉ dlvatékszerboltjában,
Kígyó-utca 4.
V/.
Nagy ar. Izgatom a dizőz-fronlonl A dunaparii Kávéházak pár esztendő óta a legcsá
bosabb varázseszkörnek tartották a dizőzők
szerződtetését. A konjunktúra nagy hosszt
Idézett elő a dltőzplacon. A tehetséges, vér
beli dírőzőket horribilis gázsival csalogatták
a kávésok és már ott tartottak, hogy miZilizt cii tanácsos jövedelmének megfelelő
pázsit kértek egyes hölgyek, akik éppencsak
bőgj/ tátogatni tudták a csöröcskéjüket. .4
'kávésok végül kisütötték, hogy akármenynylre is vonzza a publikumot a dlzőz, rá
fizetnek az üzletre, nem tudják behozni a
gázsit. Ezért kartellt terveznek: egyezményt
arra, hogy nz őszi szezóntól kezdve nem
szerepeltetnek dizőzőket. .4 terv persze elju
tott a dltözők fülébe is és a hölgyek közül
többen ellenkarlellt terveznek. Azt mondják
a hölgyek, biztosan lesz olyan kávés, aki
nem vesz részt a kartellben és akkor majd
a kartell aláírói is meggondolják a dolgot,
de a dizőzők Ilyen kávéshoz már nem szer
tődnek. Igy akarják térdre kényszeríteni —
hódolók helyett a kávésokat.
VII.

A Tudományegyetemi Sportrepülők Egye
sülete vitorlázó repülőtdbort tart Esztergomtáborban. Julius elsején kezdődik, egy hóPapig tart a tábor.

Vili.
4 müvésztdrsasdgban egy közös ismerős
lij autójáról folyt n szó. RéSftvett o beszél
getésben oz előkelő színház igen tehetséges,
de elszólásairól ismert művésznője is, aki
személyes kapcsolatok révén legjobban is
mer. az uj autót, hiszen utazgatni szokott
benne
— lldny lovas a kocsit — kérdezte a tár
saság egyik tagja.
— Hogyhogy hány lovast Nem lovaskocsi
nz, hanem motoros! — oktatta ki az érdek
lődői a: ifjú művésznő . ..

/

——

—

Kezdete 9 órakor

BAKTER: Fogaggyunk Lépesét szomszéd, mulálta, hogy be köllött vinni a szegénykét
e'dufla fazék tejfölös-kapros, füle-farkas a spitájha.
lucskos-káposztába, hogy maguk megen
BAKTER: A tátintő jót neki! Hát mér
csak Pesten vótak.
halta magát?
ÖRZSI: Fogadni? Máj ha ollan bolond
ÖRZSI: Nem akarta hanni, de aszongya,
leszek, mint aki biztat. Persze, hogy Pesten azér bírt vele a disznó subickosbőrö, mer
vótunk. Még hozzá igen nagy sorba.
szabáltalanul bukszót, oszt úgy vesén rotytyintotla, hogy majd elájút.
BAKTER: Bökjék ki lzibe!
BAKTER: Szemétrevaló mocskos dolog,
ÖRZSI: Egy fővárosi altiszt kiianált va
mondhatom. Oszt legalább böcsületes árja
lami masinát a cethalottak érdekibe.
ember az a szerecseny?
BAKTER: Mi közük maguknak ahhoz?
ÖRZSI: Fenét. Gondúhattya, hogy’ csakis
Hájsze maguk nem cethalottak.
valami beszivárgott húsz százalékos fajzat
ÖRZSI: De még lehetünk Isten segedel- lehet az ollan fráter, aki írigyli a másiktul a
nilvel.
világbajnokságot, oszt erőszakkal elkápáBAKTER: Hát tuggya, masina ide, ma nyozza clülle,
sina oda, aztat én nem ajállom! — Osztón
LEPCSES: Eccer ódát Pápóczon is járt
hogyan működik az a tanálmány?
e’ hires bukszoló bajnok, aki addig szájaskodott,
míg egy odavalósi legény, neve sze
LEPCSES: Igen eccerűen. A masinát bele
teszik a koporsóba, oszt mikor az Istenben rint Vagylagos Czompo Lukács, belepökött
a
markába
s kiállt véle bukszolómecsket
boldogult föltámad, hát a főd alul nyom
ban rettentő lárma meg zsimajgás hallac- vínl. No, a bajnok elkezte csapkonni a le
gényt,
hun
fültövön
hagyította, hun orron
cik ki.
taszajtotta, azután osztón meg szájon nyo
BAKTER: Gondulom. Magam is becstelen masztotta, hogy a fogai táncra kerekeitek
nagy ordibálásba kezdenék, ha rágyünnék, tüle. Erre a legény igen mérges lett s nagyhogy ihol ni, a keserű nemjóját, elcvenyen hörtelen úgy megrúgta hasa táján a bajno
temettek el.
kot, hogy az menten elvesztette a szemléle
ÖRZSI: Eresen szót hajjal Nem a cet tit. — „ílinnye te“ — kajátott jedzö úr, —•
.bukszóni csak kézzel szabad, patával tilos!"
halott lármázik, hanem a masina!
BAKTER: Legyen nyugodt, a megboldo — „ölég butaság" — felelte Vagylagos
Czompó, — „mer teccik látni, így sokkal
gult is kiereszti ollankor a gigáját.
hatájossabbnn mén a buszolás!"
LEPCSES: Nézze csak bakterom, ennek a
ÖRZSI: Ha a Smellingnek is lett vóna
Körűcsimbók Bágyog Lajosnak az a pihent ennyi esze, akkor most ü lenne a világbaj
szájú, veszekedő anyóssá is igen félt attul, nok. Oszt gyerünk nptya.
hogy űtet máj élővalóságba gyugják le a
BAKTER: Csak meg azt mondja meg, abkeskeny gödörbe, mint cethalottat. Eccer
osztón, mikor ippen ezen sápítozolt, a veje bul mi igaz Lepcsés szomszéd, hogy a japámérgessen ráhörkent; — „Ne féjjen maga nyok aszonták, reszkessen Kinaórszág, mer
altul, hogy elevenyen kerül sírba, mer nyu- most gyiin az igazi japány mozgósítás?
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ta
gott lehet, ha én csinyálok valamit, a’ ren
vasz táján ittjárt e’ föidnlatt szervezkedő
dessen meg van csinyálva!'
*
egyén, aki a gyűlésbe így szólnokolt: —.
BAKTER: El is hiszem, mer abba a Körű „Ha mellénk állnak kentek, lesz födosztás,
csimbók Bágyog Lajosba Igen sok intele- lesz ház, lesz ócsóság, lesz péz. De ha nem,
gencija van. — Oszt azontúl mi újság Pes akkor reszkess Bizánc!!" Hát erre a böcsüten?
leisértésre igen fölzóndorodott Piszebélü
ÖRZSI: Nagy fölzándorodás van, mer az Gácsér Mártony s odakajótolt a szólnoknak:
tat a híres bokszoló bajnokot a Smellinget, — Bizánc a körösztannya térgye." Oszt Is
c' pofátlan szcrecseny úgy agyba-főbe de- tennek ajánlom ...

KÖZGAZDASÁG
A Nemzeti Bank
rendkívüli
közgyűlése
.4 MAGVAK NEMZETI BANK Baranyay Lipót dr. elnöklete alatt junius 23-án délután 5
ómkor rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek
tárgya az alapszabályok módosítása és kiegé
szítése, valamint a bankszabadalom meghoszszabbltása kánt a kormányhoz intézendő ké
relem volt.
Baranyai Llpót elnök n napirend előtt meg
emlékezett arról, hogy a legutóbbi közgyűlésen
még Imrédy Béla miniszterelnök irányította n
tűink munkáját és a közgyűlés lelkes helyes
lése közben mutatott rá Imrédy Déla bankel
nöki működésének négy és fél esztendeje alatt
a jegybank reorganizációja körűi szerzett nagy
érdemeire. Ezután ismertette ar alapszabályok
kiegészítésére és módosítására előterjesztett ja
vaslatokat.
A hitelpolitika körébe vágó javaslatokkal
foglalkozva, megállapította annak szükségessé
gét, hogy a bank üzletágainak köre uj ágaza
tokkal bővíttessék ki. Ebből a célból két ja
vaslat tétetett, amelyek közül nz első nz úgy
nevezett „nyílt piaci műveleteket", a másik pe
dig a kilenc hónapra szóló mezőgazdasági vál
tók leszámítását veszi fel nz üzletágak körébe.
A nvill piaci műveletek ápolására fordítandó
15 millió pengőt kitevő összeget, amely a lomnnrdkölesönök üzletágából ide (a nyílt pinci
műveletek körébe) áttelepíthet A 40 millió pen
gővel együtt Ró millió pengőre emelkedik, a
bank az uj alapszabályok szerint létesithető
piacszabályozó intézmény utján mindig a szük
ségei mértékben és a hitelszervezőim keresztül
az ötéves terv hilelellálúsánnk szolgálatába
fogja állítani; meg fogja könnyíteni a tervvel
kapcsolatban jelentkező hiteligények ellátását
íz n fitt) millió pengőt kitevő kölcsön is, amc'yrt a kincstár fog a banktól felvenni és a bel
földi piacon fennálló rövldlcjáralu tartozások
visszafizetésére fordítani.
A kllenchónapos mezőgazdasági váltók leszá
•nllolásánnk célja az. hogv a gazdák termelési
Mlelsiukségleténck ellátását mozdítsa elő. A
’ nnk 10 millió pengőt juttat az egészen kis írn
od hitelt‘lídásónuk fdátáma
*
Mására, hogv n
/•i'ulclom e rétegében dolgozóknak termeié
síik fokoz. »ára és ezen n réven élelssinljük
:mgj;n fására mód n<!nss»k.
A valutapolitika körét érintő uj rendelkezé

A azlnpadmlivészet remeke t

Chorln Ferencet és Goldberger
Leót lelölte az első két helyen
felsőházi tagságra a GYOSZ
A gyáriparosok két felsőházi képviselőjé
nek mandátuma július 29-ével lejár. Errevaló tekintettel a GYOSZ szombaton közgyű
lést tartott, amelyen a felsőházi jelöltekről
szavaztak. A közgyűlésen Hegedűs Lóránt
elnökölt, megállapította, hogy az alapsza
bályok értelmében a közgyűlést idejében öszszehívlák. A közgyűlés hat tagot jelöl a
felsőházi tagságra, akik közül a kormányzó
két tagot fog kinevezni.
A választás szavazólapokkal titkosan folyt
le, a szavazatszedő bizottság elnökévé Gratt
Gusztávot választották meg. Ezután a szava
zás tartamára a közgyűlést felfüggesztették.
A gyáriparosok közgyűlése a felsőházi je
lölés alkalmából a következőkre adta le sza
vazatát: Chorln Ferenc, Buday-Goldberger
Leó, Biró Pál, Fellner Pál, Hirtch Albert
és Láng Gusztáv.
A választás eredményét felterjesztik és a
hat jelölt közül a kormányzó kettőt fog ki
nevezni.
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PÁRISI FOTO
A PÁRISI NAGYÁRl'nÁZBAN

A Kisipari Hitelintézet Girardl Tibor elnök
letével tartotta meg rendes évi közgyűlését. Dr
Szél Jenő vezérigazgaió beszámolt az intézet
újabb fejlődéséről, a kisipari exportba éa a ter
melési hitelbe való bekapcsolódásáról, as inté
tet szervezési és ellenőrzési osztályának kiépü
léséről, az újonnan rendszeresített középlejá
ratú hitelekről. Az elmúlt évben 4.2 millió
pengő új hitelt, 1924 óla pedig összesen 47.83
millió pengő hitelt folyósított az intézet kiske
reskedők és kisiparosok részére. A nagy tet
széssel fogadott jelentés után dr báró Babarczy
István tanácsnok, a polgármester nevében fe
jezte ki elismerését az intézet működéséért, míg
sek közül kiemelte az első cikket, megállapít Nagy Antal, az 1P0K és a Kereskedelmi Kaván, hogy az abban foglalt rendelkezések a mara nevében mondott köszönetét az intézet
pénz stabilitásának és vásárlóerejének megóvá kiváló vezetőségének.
sát vannak hivatva biztosítani: a jegybank fel
készültsége és az első cikk rendelkezései töké
— Nem szabad megalkudnia, ha egészségé
letes garanciát nyújtanak erre.
ről van szó. Olyan fogápolószert kell keresni,
A közgyűlés tagja csak magyar állampolgár mely a modern és tökéletes fogápolószer egyet
lehet (kivéve azt a csekélyszámu külföldit, akik len fontos tulajdonságát sem nélkülözi. Ilyen
résr.vényelket korábban szerezték). Azt a ren az Ovcnall vitaminos fogkrém. Kis tubus 60,
delkezést, amely a mezőgazdasági hitelt ellátó nagy tubus 90 fillér.
intézetek képviselőinek a főtanácsba való be
jutását van hivatva biztosítani, mégpedig a hitelszervczct számára fenntartott helyekre, az
zal okolta meg, hogy a válságot megelőző idők
höz viszonyítva az ország mezőgazdasági jel
lege fokozottan előtérbe lépett és igy a mező
gazdasági hitelintézetek és a jegybank főtaná
csa közötti kapcsolatot meg kellett teremteni.
A közgyűlés ezután egyhangúan elfogadta a
Bank főtanácsa Által nz nlapsznbályok módosí
tása és kiegészítése tárgyában előterjesztett ja
vaslatokat. A közgyűlés egyidejűleg felhatal
mazta a főtnnácsm arra, hogy a kormánytól
az alapszabályok módosításának és kiegészíté
sének beiktatása és a Bank szabadalmának
1963 december 31-ig való meghosszahbltása
végett szükséges törvényjavaslatnak nz ország
gyűlés elé tcrjcszlését kérje.

★
A MAGYAR CUKORIPAR RÉSZVÉNYTÁRSA
SÁG ma tartott közgyűlése az osztalékot 8 pen
gőben állapította meg. mely junius 21-től a
Magyar Általános Hitelbanknál. Budapesten
keriil kifizetésre. Az igazgatóságba uj tagként
Fabinyi Tihamér dr. m. kir. titkos tanácsos,
nv. miniszter, a Magyar Általános Hitelbank
aielnök-vczérigazgalója választatott meg.

★
.4 takarékpénztárak
és bankok
EGYESÜLETÉNEK kedden Erney Károly ma
gyar kir. titkos tanácsos elnöklete alatt tartott
végrehajtóbizottsági ülése — megemlékezvén
a kormányzó ur öfőméltóságának hetvenedik
születésnapja alkalmából a nemzethez intézeti
felhívásáról — 200.0Ö0 pengőt szavazott meg a
Horthy Miklós Nemzeti Repülőalapra.

•k

A MERCUR VAl.T6V7.LET! RT. junius hó
27-én tartja negyvenkettedik évi rendes köz
gyűlését, amelyen résztvetlek a külföldi igaz
gatósági tagok is. A Mercur J0.56J pengő tiszta
nyereséget mutat ki, amelyet a jövőévi szám
lára vezetnek elő. Mint értesülünk, a Mercur
Váltóiizlcti rt., amely teljesen önálló vállalat,
a Mercur nevet megtartja a jövőben akkor is.
la a- orrtrák- Mercur — mint n-t már Récsból
is megér, sitik ~ Lánderbank Wien-re változ
tatja nevét.

utaxáil Irodája,
VI., AHDRáSSY-ÚT 16.
Tolofon; 128-981.
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Kun Bélát lopással vádolja
a szovjet
J. Bruce, a Hétfői Napló kiküldött
munkatársának szenzációs riportja

repülésen, de jórészflk most van Itt
először és
elragadtatással beszélnek a Balatonról.
A legnagyobb angol repülőszaklapok, a
Flight és az Aeroplane hosszabb cikkekben
hívták fel a figyelmet Magyarországra és
felkeltették érdeklődésüket az itt járt ango
lok is, akik beszámollak a látottakról.
Ebéd után

Narva (Észtország), jun. hó.

litika mögött a GPU és a többiek ma is
* Néhány napig 'Moszkvában tartózkodtam. Sztálin mindenre kész eszközei.
Amint elhagytam a határt, első dolgom volt
Borzalmas klnhalált szenvedtek a tit
megírni azt, amit Szovjetföldön tapasztal
kos rádió leleplezett amatőrjei,
tam.
újabb hazaárulási pereket készítenek elő és
Jártam a hírhedt Ljubljanka környékén, felelősségre vonják mindazokat, akik Spa
ahol a GPU, azaz most már demokratiku nyolországban nem megfelelően tevékeny
sabb nevű Egyesített Állami Politikai Igaz kedtek.
gatás épületei állnak. A városrészt kitevő
A napokban messzi száműzetésből egész
épülettömb egy-egy bejárata előtt ma is csoportokat rendeltek vissza. Ezek az em
harcias kinézésű csekalegények állnak, de a berek most mind ismét bíróság elé kerül
bőrkabátokat a sorkatonák csukaszürkéje nek. Láttam egy ilyen szánalmas különít
váltotta fel. Odabenn pedig a rettegett GPU ményt, amint a pályaudvarról a katonai te
látszólag átalakult az államhatalom bürok herautók felé terelték őket. Egy mellettem
ratikus szürke központjává. Több mint
álló muzsik, akiből csak ugy dűlt a pálinkaszag, magyarázta nekem, hogy kiket ci
kétezer formaruhás hivatalnok
pelnek az őrök gyűrűjében megláncolva.
görnyed a kartotékok és akták fölé.
Sok spanyol, német, orosz nevet hallottam,
Ugy látszik, a GPU erőszakos politikáján köztük a valenciai kommunista párt főtit
Változtatni kellett. A formák megváltoztak káráét is.
ugyan, de a lényeg megmaradt. A városon
Egy révetegszemtl, vékony, kecske
kívül egy kisebb teherpályaudvaron ma is
szakállasra pedig azt mondotta: Kun
látni
Béla.
hosszú sorban összeláncolt embereket,
Nem értettem, hogy miért éppen itt tartott
utrakészen Szibéria felé.
szünetet, ezután magvarázóan hozzátette:
•— Vengerszki diktátor .., —• Azután
Ugy látszik, a szovjetpolitika a demo
krata államok politikájával akar kifelé ver folytatta. — Sokat loptak össze, megérdem
senyre kelni. Az Egyesült Államok távozó lik a halált.
követét, Dawiest, aki alig másfél évig tar
Hazafelé menet az öreg muzsik min
tózkodott Oroszországban, hatalma^ ünnep denütt nyomóban maradt. Elmondta, hogy
ségek között búcsúztatták. Litvinov ünne
Kun és társai tiltott utakon aranyat,
pélyes bucsulakomát rendezett tiszteletére
műkincseket és ékszert csempésztek
és a pohárköszöntőben a Szovjet békepolitimagukkal, valósággal meg
akartak
'kájáról beszélt. A lakoma után az amerikai
szökni.
követ átment Molotovhoz a Kremlbe, ahol
Csak' akkor jöttek rá ravaszkodásukra,
Molotov szobájában Sztálinnál Is
amikor Spanyojországból titkos küldön
találkozott.
cökkel újabb szállítmányok érkeztek Kun
A kiszivárgott hírek szerint itt nemcsak bu- Béla címére.
csuzkodásról volt szó. Az órák hosszat tartó
Már a szállodánál voltam, de a muzsik
tanácskozás kapcsolatos volt azzal, hogy
még mindig nem ment le a nyakamról. Ké
sőbb
megtudtam, hogy
a szovjet külpolitikáját megváltoztatva,

FLY-TOX ANTIMITI
FLY-TOX POR
FLY-TOX INODOR

Szegedre Indult a légiraj.
Pár magyar gép előrement és utána repült
egy csportban az egész társaság, az ötüléses
nagy légimadártól kezdve a kis nyitott
„légibolhákig", valamennyi. Két óra alatt
lettek meg az utat, kissé elkalandoztak az
Alföld felelt, amelyet a következő napok
ban alaposan megismernek. A légituristá
kat a szegedi repülőtéren hivatalosan fo
gadták, ott voltak a helyi hatóságok veze
tői és nagyszámú érdeklődő seregiéit össze.
Az elszállásolás után a vendégek kimentek
a vasútállomásra az Aranyvonat érkezésé
vel kapcsolatos ünnepségek megtekintésére.
Amig a körmenet tartott, az Aranyvonat
érkezésére ünnepi díszbe öltözött várost
nézték meg, majd résztvettek a székesegy
házban tartott ünnepségen.

megöl minden rovart
Este a Hungária szállóban a város vacso
rát adott a vendégek tiszteletére, utána a
Gyöngyösbokré la közreműködésével népmű
vészeti bemutató volt.
A Pilótapiknik harmadik napján, hétfőn
reggel továbbrepülnek a gépek Miskolc
felé. Villásreggeli után autóbusszal folytat
ják az utat Mezőkövesdre, itt megtekintik a
Szent László-nnpi búcsút, majd ugyancsak
autóbusszal Egerbe mennek. Az estét Lilla
füreden töltik a vendégek s éjjelre is ott
maradnak.

Vizáradás okozásának
büntette miatt eljárás
folyt két birtokos ellen

a muzsik a GPU egyik leghlrhcdtebb
\ tgynöke volt.
Itt Nárvában \ ystam azután az orosz la
pokban, hogy \ V Béla és társai monstre
bünperét fénylik Vd is tűzték tárgyalásra
és nem kémkelysel, hanem lopással és
De demokratikus színnel átfestett külpo hazaárulással vádiak őket.

újabb akciót akar kezdeni Európában
pozíciója megerősítése érdekében, de
kiterjedtek a tanácskozások a szovjetnek
a támadók elleni fellépésére és a két
nagyhatalomnak
Japánnal
szemben
való magatartására Is.

Hosszú évek óta nem került bíróság elé
olyan bünper, amelyet most tárgyalt a buda
pesti királyi ítélőtábla.
Vizáradás okozásának bűntettével

gyanánt helyezték cl. Nemsokkal ezután a
Zagyva megáradt, kiöntött és több szom
szédos birtokos földjét elöntötte a höm
pölygő víz amiatt, mert Markó és Gönczó
a gátat átvágták.

vádoltan állott a tábla előtt két birtokos. A
büntetőtörvénykönyv rendelkezése értelmében
az, akt valamely töltést, gátat vagy zsilipet
szándékosan átvág, megnyit, más területére vi
zet bocsát,

Miután mindez kiderült, a szolnoki ügyészség
vizáradás okozásának büntette elmén vádat
emelt a két birtokos ellen és a szolnoki tör
vényszék Markő Istvánt hét, Göncző Ferencet
pedig hathónapi börtönre ítélte.
Fellebbezés folytán most tárgyalta a buda
öt évig terjedhető fegjházzál büntetendő.
pesti Ítélőtábla a különös pert és újabb bizo
Súlyosabb esetekben, ha több ember életét ve nyítást rendelt el, melynek során a szakértők
szélyeztetle az áradás, tiz évig terjedhető fegy olyan véleményt adtak, hogy a gát, amelyet a
ház a büntetés.
két birtokos átvágott, nem volt hatósági gát és
Markó István és Göncző Ferenc birtokosok így vizáradás okozásának bűncselekményéről
voltak ezzel a ritka bűncselekménnyel vádolva sem lehet szó. A tábla ezekutón
abban a biinperben, amely a szolnoki törvény
ingatlanvngyon megrongálásának vétségévé
szék elölt folyt le. A vád szerint
minősítette a birtokosok cselekményét
a birtokukon túl eső területen húzódó gátat
több helyen átvágták s a fölszabadult I s Markó Istvánt száz pengőre, Göncző Ferencet
földet a maguk birtokának határában gát | pedig húsz pengőre Ítélte el.

Utonállók garázdálkodása
vasárnapra virradó éjszaka
Három veszedelmes merényletet követtek el a fővárosban
A Bábért Károly-körút és a Reiter Fewnc-utca sarkán az éjszaka eszméletlen ál
lapotban találták Szeifeld János 28 éves
gépkocsivezetőt. Több szúrt seb borította
a testét. A mentők térítették eszméletre és
a súlyosan sérült gépkocsivezető elmon
dotta, hogy gyalogosan tartott hazafelé la
kására, amikor
ismeretlen
tettesek megtámadták és
minden előzmény nélkül összeszur
kálták.
A sötétben nem látta jól támadói arcút és
igy pontos szcmélyleirást nem tud adni
róluk. Súlyos állapotban vitték a mentők a
Rókus-kórházba.
A Mester-utca 52. számú ház előtt Törne
Endre 24 éves hentcssegédcf, aki a Ranolder-utca 29. számú házban lakik, vasárnap
hajnalban

három ismeretlen férfi megtámadta és

összeszurkálták.

Az utcai támadást egy járókelő jelentette a
rendőrnek, de mire odaért, a három tá
madó már elmenekült. Tömét eszméletlen
állapotban vitték kórházba és igy a rend
őrség még nem tudta kihallgatni.
Skobián György 27 éves hajóácsot az új
pesti összekötő hídnál ismeretlen egyének
megtámadták, összeszólalkozás után
oldalba szarták és belökték a Dunába.

Skobián segélykiáltásaira a dunai mentő
őrség megmentésére sietett és sikerült ki
menteni a Dunából. A parton az újpesti
mentők várlak már rá, akik bekötözve sé
rüléseit, a gróf Károlyi-kórházba vitték.
Kihallgatták a hajóácsot a kórházban, de
nem tudott felvilágosítást adni támadói ki
léte felöl. A rendőrség mind a báróin szurkálás ügyében széleskörű nyomozást indí
tott a lettesek kézrekeritésére.

——mmnmHT

Vasárnap Szegedre repültek
a pilótapiknik angol
és magyar résztvevői
Szeged, junius 26.
Vasárnap nagy sikerrel megkezdődött az
V. Magyar Pilóta Piknik. A résztvevők
szombat estig már mind megérkeztek a
balatonkilili repülőtérre és a MAC által lé
tesített repülőtéren

Ön lefizet 1500 pengőt
és azonnal beköltözhet

(iMzkumforton

■nJAt villájába

BALATONFOLDVARON
. meder.i Ftrand én « mo»t épfiit ul 1nxuw.álló Wxeléhc".
Flxetéri feltételekről okvetlen kérten tAléko«tntAvt
BulMontAldvér fllrdd r. t. parc. Irodája, Budapent, VI.
Audr/«’j-ut 27. Telefon 12-7MO.

LÁZÁR MÁRIA
PÁGER ANTAL,
MEZEY MÁRIA,
DONÁTH ÁGI, AJTAY
ANDOR, MIHÁLYFFY BÉLA

huszonöt angol és magyar gép állomá
sozott vasárnapra virradóra.

A szombat esti ismerkedési vacsorán mint
egy százan gyűllek egybe, ott voltak a ma
gyar repülési ügyek vezetői és a vármegyei
társadalmi élet sok előkelősége.
Vasárnap délelőtt a MAC siófoki sport
telepének vezetője, Már/j Dezső ny. alez
redes gondoskodott ú külföldi vendegek
minden .sportszórakozásáról. A ragyogó
időben
tiz vitorlással vitorlásversenyt rendez
tek,

majd motorossal járták a Balatont. \ Pi
lótapiknik vendégei közölt vannak többen,
akik már részlvetlek a magyarországi kör-

IFJ. BÓXAY JÁNOS világsikert aratott
vígjátéké. Rendezte: RATHONYI ÁKOS.
HAMZA-produkcIó. ÉLI TE FILMI

FÓRUM

Ma este Ifi 10-kor
iliszbemulaló/
Jéggel hűtőit nézőtéri
Nyitott tető!

HÉTFŐI NAPLŐ

BudapHt, 1938 junln, 27.

A szorgalmas Opera és más érdekességek:
A AIAC.YAH VAIMC.ATOTT md, O,ldb„„
7..!'
F-urdpa BajnoMyírt,
tlijárda
itthoniévá tagjai pedig pénzpariiban szóra
koznak Páros viszonylatban évekig még
külföldön sem volt olyan pár, mint az Ál
pár-Décsi Utánuk tört a: élre a Schneider—Jelinek osztrák csodapár. Ez a két
pár volt kombinálva Európai válogatottnak
a holland Gandschmlttel kiegészítve az ame
rikaiak ellen. I.z sajnos nem jött létre, mert
az osztrák pár szétvált, Alpár—Décsi pedig
visszavonult a versenyzéstől
De reméljük,
hogy még találkozunk velük a oersenyaszt'ilnál é. t'máhbr'i is cggiilt játszanak. ~
újszerű, nagyon tanulságos és érdekes licitjüket mutatjuk ilt be.

Uj Rómeót kap Budapest, Chaplin leveti a maszkját,
bontják a legendás tabáni házat, ahol valaha Rudolf
trónörökös mulatott, híres sztárok mint kikiáltók a vurstliban

Reprezentáns dalszínházunk most adta elejétől végéig hangosan beszél. Ismeretes, hogy tékban a pazar, magtjarruhás H o nt h y Hanna
ki az elmúlt évadról beszámoló évköny Chaplin elejétől fogva igen nagy averzióval missziós főnökasszony, a főhadnagy leánya
vét. Az események sorrendi és számszerű viseltetett a beszélő mozi iránt és ezért filmjei Tamara Fenyuessy Éva, csodaszép kék tűik
ruhájában, Béry Balogh József, az ott rekedt
adatainak rideg felsorolásából kitűnőicg ben mindig néma maradt. Igaz, a legutóbbi csoport őrmestere, Rátkay Márton, akinek,
komoly és kiváló művészi munkásság ered C h a p I i n-filmben már némi engedményt tett, a libériás kocsislánc-száma aratott nagy sikert
*
mert ha „h a I a n d z s a"-szöveggel Is, de el
ményei váltak valóra az elmúlt évben az énekelt egy dalt, a „Je cherche aprés Titine..." Táncról és mókáról gondoskodik még Szik
Operaházban.
kezdetű régi francia slágert. Orgánumáról ek lai József és Tamás Renfi. Méltó párjuk
Az Operaház újdonságokul számszerlnt kor a hozzáértők megállapították, hogy ko Somogyi Nusi és Kiss Manyi, akiknek
öt premiért és öt felújítást adott, ösz- moly, férfias, egyáltalában nem illik az ügye- megállás nélkül ismételniük kell a táneduettjik
szesen
Ü3fí
előadást
tartott,
a
Vd- fogyott nyámnyila maszkhoz. Valószínű, hogy két. A kitűnő díszleteket U p o r Tibor tervezte,
rost Szinházban tizenkét estén játszott és Chaplin éppen ezért nem akart beszélni a a kínai falu díszlete dicséretére válik. Mindet
vendégszerepelt Firenzében a májusi ün filmen. Hogy most mégis megszólal, annak ál együtt nyári tutti-frutti, táncos, zenés, kacagó,
♦ K
szin/o/tkeverék. A ligeti fák alatt — bomba
nepi játékok keretében négy estén. Műso dozatául esik a régi ismert maszkja. Uj film
V K
szerepét, vagy maszk nélkül, vagy egészen uj siker.
rán tizenhat magyar és ötven idegen szerző maszkban fogja eljátszani.
0 K
Sztárok a Vurstliban
müve, nyolc hazai és két külföldi balett
Kalmár Pál a rádióból ismert dalénekes,
szerepelt. Ekkora művészi programra sike aki néhány nappal ezelőtt érkezett meg az egyik
* K
res lebonyolítása olyan eredmény, melyre rajkózenekarral abszolvált délafrikai turnéjaA Royal-szinháznak annakidején egyik esz-1
a vezetőség — élén Márkus Lászlóval, a ki járói, rövid idő múlva ismét külföldre utazik. tendőben az Ezerjóval, a másik esztendőben a
Z.SZAK
tűnő igazgatóval — a művészi és a techni A londoni Hungárián Restaurantban fog fel Tessék beszállóival voltak jelentős sikerei a
lépni ugyancsak a rajkózcnckarral. A szerződés nyári hónapokban. A színház az idén sem ma
kai személyzet méltán büszke lehet!
Dalszínházunk művészi teljesítmény szem egyelőre három hónapra szól, de még három rad tétlen: julius 9-én bemutatja K o m j a nhárom hónappal meghosszabbítható. Kalmár k a y István és Dénes Gyula Idegyerc rózsám
pontjából nemzetközi viszonylatban is el azért nem lett hűtlen a rádióhoz sem — csak
r»ía.
cirnü magyar miliőben játszódó háromfelvonásőrangú helyet biztosított magának. 'Az új a budapesti stúdió helyett a londoniban fog sos hét színes képből álló énekes és táncos
• A 74
donságok és uj betanulások zenei vezérei: szerepelni három hónapon keresztül minden operettjét. A darab primadonnája S z e p e s
Rerg
Ottó,
Dobroven
Issay,
Failoni
Sergio,
héten
egy-egy
órát
ugyancsak
a
rajkózenekar

Lía lesz, aki most játszik majd először operett
9 A D 4
Ferencsik János és Rubányi Vilmos voltak. ral.
ben. Partnere Szűcs László. A csárdás szü->
0 10 7 4
Földes Imre A b ra h á m Pál társaságában letétének százesztendős fordulójára Írták a
A színpad, Illetve rendezés munkájában
egész
sereg
nagy
s
’
kert
elért
operettet
irt
már.
szerzők az operettet, amelyben rajkózenekar is
4* A 8
Fülöp Zoltán, Nádasdy Kálnián, ifj. Oláh
Gusztáv és Rékay András maradandóan Elég talán, ha a Verebély-lány, a Viktória és játszik és Rácz Laci prímás vezetésével egy
Licit:
most legutóbb a Júlia előadássorozataira uta remek cigánybanda.
szépet alkottak. A magánénekesek, a zene lunk.
Dél
Észak
Az illusztris szerzők most újabb közfis
Szegeden teljes üzemmel folynak az ünnep!
kar,
a Rnubal Vilmos vezetése alatti ének darabon dolgoznak, amely azonban — nem
1 kör
1 pikk
játékok előkészületei. Már javában építik a ha
kar, a magántáncosnők és táncosok, vala operett. A elme: „Fehér hattyú" című
....... talmas színpadi építményeket, hozzákezdtek a
2 pikk
3 káró
mint
a
Harangozó
Gyula
balettmester
be

pantomim. Az uj Abrahám—Földes-darab fő dómtéri színpad és a tízezer nézőre tervezett
3 szán
4 szanl!
tanította tánckar, biztos művészetükkel tá szerepét H o nt h y Hanna fogja eljátszani az tribün felállításához. A műhelyekben és a tere
6 stun!
passz
masztották alá dalszínházunk ezidei művé ősszel a Városi Szinházban.
ken folyik a lázas munka, egész Szeged készül
Ha megnézzük a’ kél lapot, látji
hogy szi munkásságát.
a nagy művészi eseményekre és az idegenek
terített szlemin van benne, de milyen nehéz
A budai gengeráj legendája ezreinek fogadására. Mindennapra gondoskod
ezt kilicitálni. Több kitűnő párral kipróbál
nak érdekes nyári programról. A nagy utazás!
/\ magyar dalmű lövője
tűk, de valamennyi csak
....... „a _________
M...M
A londoni nemzetközi színházi kongresz- kedvezmények már julius 20-án életbelépnek.
három szánig
jutáit el. Észak helyén ülő Décsi, a partner
Az' előadásra került huszonnégy hazai szuson kívül Stockholmban is lesz színházi Rendkívül nagyjelentőségű a jugoszláv kor
indítása lilán látja, hogy a szlcm altól függ,
kilencven alkalommal szerepelt a mii- vonatkozású kongresszus: a színpadi szerzők mánynak az az intézkedése, hogy az idén előhogy a partnerének két. vagy három assza soron. A hazai muzsika propagálása tehát nemzetközi egyesületének tanácskozása. A
van, a három szanra tehát — a 4—5 szán — mint nz Operaház művészi munkájának kongresszuson megvitatásra kerül a Magyar,
convenció ellenére —, négy szánt mond az legfőbb célja és pillére — statisztikailag is Síinpadi Szerzők Egyesületének indítványa:
zal, ha a partner öt szánt mond, azt lepasz- elég szép arányban szerepelt a dalszínház kötelezzék a világ minden színházát 10 szá
holnap, kedden este 8 órakor
szolja, (ennek még benne kell lenni!) A há műsorában.
zalék szerzői jogdij megfizetésére. Ezenkí
rom úszom partner, Alpár Imre, azt hiszi,
Minden remény megvan arra, hogy a vül ugyancsak magyar indítványra foglal
hogy a partnere egy ász birtokában van és programnak ezt a gerincét ugy a magyar koznak majd a színpadi ügynökségek szea pikk és káró marlagc longŐrrcl a nagy dalmüvek, mint ezek előadásának számá. rcpével is.
a milánói Scala művésznője felléptével
szlcmm felé tör, megadja tehát az Informá ban még jobban fokozni lehet annál is in
A Tabán további rendezése során most
ciót a három ásszal és bemondja a hat szánt. kább, mert végeredményben ezt az Opera sajátították ki az Árpád-utca 1. számú házat,
Igy jutottak el a nehéz contrakthoz. Décsi a ház fenntartásának egyik legfontosabb cél amelyet egyelőre lebontásra ítéltek. Pedig
licit ulón rögtön terített. lírává Alpár— iának kell tekintenünk. Ez ad fa meg a rea ez a ház több okból is nevezetes. Ott szü
Décsi pár!
litását annak az áldozatnak, amit a magyar letett és élt gyermekkorában. S e mm el szőr féláru utazási kedvezményt engedélyezett
a jugoszláv vasútvonalakon a szegedi játékokra
★
üt e i s Ignác, a világhírű orvosprofesszor.
állam az Opera fenntartásáért meghoz.
Semmelweis - emlékmúzeumot utazó közönség számára.
Az olasz vagy német szerzőknek ezen a Eredetileg
BOKOR IMRE képviseli u magyar Brldge
A városligeti vurstli a nyugdíjas magyar szí
SzÖM-Kégt-l nz oslói kongresszuson. Itt dönte léren sokkal könnyebb a helyzetűk, hiszen akartak a házban berendezni, de később a nészek egyesületének rendezésében julius 13-án
nek nz elmúlt évben felmerült szabálymódosí nekik számos operaház áll rendelkezésük Közmunkatanács ugy határozott, hogy egy jótékonycélu alapon ünnepli meg százéves fenn
tásokról és Itt döntik el h Jövő évi világbajnok re, kiadók állanak segítségükre, hogy gon séges városkép kialakítása érdekében szük állását. Ezen a napon előkelő fővárosi művé
aiig színhelyét is. Amerika első helyen tart dolataikat és müveiket elhelyezhessék. Ne séges a ház lebontása. Pedig a Semmelweis- szek mint Liliomok és J ülik ák működIgényt n jötöévl világbajnokság megrendezé künk csak egyetlen dalszínházunk van és relikviákon kívül más nevezetessége is van
in-..?, v"rs,li aaitatuányosüzemeiben,
sére. Lehet, Imgy az a magyar javaslat fog keaz apródutcai háznak. Abban volt a múlt mint kikiáltók invitálják a látványosságokhoz,
- szomorúan kell megállapítanunk
resrllllmennl, mely szerint előbb Európáhnn
század nyolcvanas éveiben a híres Hcrcu- a ringlispilre és a hintákra a mélyen tisztelt
farinunk egy Európa bajnokságot és ennek n kiadónk dalműre egyetlenegy sincs!
publikumot.
Szabadtéri cirkusz is lesz, ahol
lanum
mulató,
a
budai
„zengeráj".
Nyáron
Egy operának a megírása rendszerint
gyö/.lesc, vagy aa ilt legjobban szerepelt Játé
kosok hói összeállítóit európai válogatott megv többeszlcndci munkát igényel. Vájjon ho a kertté alakított hatalmas udvarban, télen nagynevű művészek szerepelnek mint artisták
és
még
rengeteg
móka, ajándék és meglepetés
pedig
egy
hombárszerü
hossza
helyiségben
ki az itaiaet részivevő nemietek szövetségeinek gyan szánhasson rá a magyar szerző és
vár a közönségre.
a költségén ax nmerlknl világbajnokságra.
magyar iró a kenyérkeresethez szükséges szórakoztatták ott a budaiakat és főleg a „ ^^P^^Uáztak a Belvárosi Szinházban
pestieket.
Egy
időben
gyakori
vendége
volt
idejéből annyi időt és energiát, hogy a
r,^\e^téLe n,alt d,ld filmművészeti
maga müvét megírhassa, amikor eleve tudja, a Hcrculanumnak Rudolf trónörökös is, aki darábré^rl,,
E0yfel"onásos darabokban,
Vacsorázzunk
hogy munkájának piaca kizárólag egyetlen a Kendeffy és a Karátsonyl grófok társasá dárabrészlelekben, tánc- és énekszámokban lépn divatul
dalszínházunk. Az adott helyzetből szár gában járt oda. .4 lebontásra ítélt házról lace Berríjci ° ma°Uar Grela GarbÓÍ és Wal'
mazó kötelesség nem is annyira az Ope különben sokáig az a legenda járta, hogy
rára hárulna, amelynek vezetősége a hazai titkos folyosó köti össze egyik részét a ki mialaaadtaí,0> Mo2^finykéPvi’^Mó Bizottság
műveket sokszor még anyagi áldozatok és rályi várral. Ez az állítólagos titkos folyosó megtagad a az engedélyokirat kiadását „A XX.
flshU alatt
l,ilá(ilőrt^'me" cirnü
megterhelés árán is műsoron tartja, hanem a legendák szerint újabb keletű és akkor filmtől Thenefi',et
Dulll Bóla muzsikál
eredeti cime
az opcra-kulturának egy másik tényezőiére, épült, amikor Ferenc József a házat Schratt ennek
eitnek a filmnek, a Fox készítette még 1934-ben,
OellérUiogy-utca 3.
amely a közönség keretén belül a sajtóból, Katalinnak, a híres bécsi színművésznőnek
ÁNztalrendelés 157-280
adományozta.
Ezzel
szemben
a
telekkönyv
kritikából, operabarátokból, vagyis a mül'ártolók táborából áll. Sajnos, ez utóbbiak erről az ajándékozásról semmit sem tud és
GYŐZÖTT
I
MAGYAR VÁLOGATOTT soraiban az idén nem a magyar opera az apródutcai ház tulajdonosaként más
Göteborgban. Fényes külsőségek mellett ta megszületésének a céljaiért összpontosultak szerepel.
lálkozóit n magyar csapat szintén nz az erők, mert az öt ünnepi estből csupán
Európai bajnokságra utazó svéd válogatni <gy jutott hazai műre.
Kacagó esték a ligeti szinházban
fal. Első nap, csütörtökön a mieink a Koszszil úttól fáradtan és gyengén szerepeltek,
Uj közönség nevelése „Legyen ugy, mint régen volt" cimmel nyári
ugy hogv az első forduló 40 leosztása után
operettet ad minden este az Erzsébetvárosi
még a svédek veretlek 22 mcccspontlal.
Elismerésre méltó az Operahát vezetőségének Színház. Erdélyi Mihály színigazgatót, szöveg
Pénteken gróf Zichy Ede, a magyar csapat törekvése, mellyel közönségének rétegeződését írói, versiről és zeneiről minőségben mindent
fökaJ>iu“ysá«on
tegnap megjelent
kiváló kapitánya megváltoztatta a csapat mindinkább kiszélesíti, részben a Népművelési elkövet, hogy valóban minden ugy legyen,
ilduhnt len’l P‘nCér- aki gébként nz
if elállítást, a játék remekül ment, Ift leosz Bizottság részben a mtinkdselöadások beikta ahogy nz a békebeli nyári operetteknél volt:
színes
kiállításba
csomagolva
adja
a
könnyed
tért
ten
.
°
n4j
’
és
bünvídi feli«lantás illán behozták a svédek előnyeit és vé tó sóval. Ezzel az előrelátó és kitűnő politiká
nyári darab sikerbiztositó kellékeit. Romanti Wrt tel ismeretlen tettesek ellen lopó, clgül 55 mecesponttal győzték le a jól játszó jával egy állandóan növekedő számú és hete kus mese, ügyes fordulatokkal. Pattogó és meg v m].EH1T °'lí,l hogy 0 KOMczi-lit 82.
rogén hallgatóságot biztosit magának és egy
evédvkel. Péntek este szép bankett kereté úttal egy egészen »/ zenekedvelő és opera- ható zene, nagyvalzer, tlroli jódli, magyar “í,m: ^b.aó.iaJ°,\!í™^a" ciköitö.
ben ünnepelték a magyar csapat győzelmét látogató réteget nevel, melynek segítségével fo csárdás és stepp-tánc természetes egymásután íött a lakásból, de
egyelőre ottés a k< t válogatott csapat a legnagyobb ba kozottabb mértékben oldhatja majd meg a reá ban. Szép díszletek. Nagy belépő-toilettek. baRyta a bfiröndjét. akkor
amelyben'
rátságban szombat reggel együtt utazott háruló nagy feladatokat, (r. r.)
|I Szóval minden együtt, amit Budapest magának holmik voltak. Később elment a különféle
Oslóba, almi vasárnap tizenkét nemzet rész
nyárra kíván a városligeti fák alatt, amivel
bőröndért,
elvitte, de amikor kinyitotta,
' visszalopja magát kicsit a békébe.
vételével kezdődik meg az Európai bajnok
Adieu Chaplin... A mese természetesen egyszerű, éppen olyan felfedezte, hogy egyes holmijai eltűntek.
tág Az oslói verseny egyik érdekessége,
hogv a mull évi világbajnok osztrák csapat
A Belvárosi Színház csak most zárta egyszerű, amilyen egyszerűséggel irányítja a
panaszában
a,Fran részletesen
rí’zlclesei>
rtóadta a
képviseli a- idén a német színeket. A pon be kapuját, éppenhogy megtartották a záró szerelmesek „ügyét" a sors, a számukra „át kárli<lí?<f
fos íelállilása az uj német csapatnak nem bankettet egy budai vendéglőben és máris se hághatatlan akadályokkal", amely végül min boro^
borotvája, hajkeféj.
dig
mindenki
tudta:
happy-endhez
vezet.
Rö

áll rendelkezésünkre, de ha tényleg a vi rényen folynak nz előkészületek a jövő szezon
viden egy magyar hadifogolyesapat Toponári
lághírű Schneidcr Jcllnek-pőr Is szerepel ra, amelynek egyik érdekessége az lesz, hogy Áron huszár főhadnaggyal Kína határánál re fontosabb,
a német csapatban, ugv ők lesznek a favo- Hermán Rlchárd igazgató rendezésében tel kedt. Falujukban hősi táblát állítottak már ne
jesen uj elgondolásban viszik színpadra a
anByalra clm“
fiijai az Európa-bajnokságnak.
Romén is Júliát. Júlia még nincs, de kik, mikor megjön a magyar missziós főnökaszRómeót már találtak Szabó' Sándorral szuny, aki több-kevesebb bonyodalom után
amelyet
a
főhadnagy
iránt
érzett
szerelme
Is
tárgyalnak, a Nemzeti Színház kitűnő
Hl VO.VHASAIRÓL közismert professzor gi- fiatal hősszerelmesével, aki a Csongor is átsző hazahozza fikel Toponár községbe, ahol
bicel a: . mii. bridgepartinál
Miután észre tündében aratott komoly nagy sikert Cső ri mindenki megtalálja a maga rendje-módja sze- orint minden feljelenti,“ nébe„ * ,
rmll pdr/At. Jdpn, Pdl
„ /Ahodnnlietti hr><m már a harmadik szlemmet hagyják gó r szerepében.
KA
Ml » Nem,.11 ^^^^"íke^’X^kti:
ki. ■ 1 colt az egyik hibázó játékosnak
4 fövő mozis zérón legnagyobb szenzációinak
Cjillálssik. emui az asztalnál antiszlemi- egyik kétségtelenül az a film lesz, amelynek a btinházban érezuk magunkat; magas játék
fák ulnekl,..
főszereplője Charlie Chaplin és amely — színvonalához ajándékul adta még kellemes
b°™-' ka“*
\ hangfát és bonvivant táncait. Méltó párja a jd-
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Rendőri nyomozás
az Üdvhadsereg katonájának
eltűnt regénykézlrata miatt
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HÉTFŐI NAPLÓ

Hiába a hősiesség, ha felbomlik
— mondotta
a belső tgti dl
József királyi herceg a volt 1-es honvédek
emlékszobrának vasárnapi leleplezésén
Vasárnap délelőtt leplezte le a Fővám-téren
a volt 1. honvédek szoborbizottsága az ezred
hősi halottainak emlékművét. A hatalmas em
lékmű, amely egy törött puskával támadásra
induló honvédet és mögötte egy kézigránátot
dobásra készenlartott népfelkelőt ábrázol. Már
ton Ferenc és Siklódy Lőrinc rendkívül sike
rült művészi alkotásának alapzata belül kápolnaszcriien van kiképezve. Itt helyezték el
az olasz frontharcos szövetség ajándékát, a
Monté San Michele-i hősi emlékmű kicsinyített
mását, amelyen az aostai herceg emélksorai ol
vashatók:
„Ez ormok alatt olaszok és magyarok hő
sökként harcolva, testvériesen egyesültek a
**
halálban.
Egymásután érkeznek ar ünnepségre a meg
hívott előkelőségek: vitéz Sónyi Hugó gyalog
sági tábornok, a gyalogság főparancsnoka, gr.
Bethlen Pál a felsőház képviseletében, a képvi
selőház képviseletében Putnoky Móric háznagy,
Pest vármegye képviseletében Hankovszky Zol
tán tiszti főügyész, a főváros képviseletében
Beliczay Imre tanácsnok, a Frontharcos Szö
vetség képviseletében vitéz gróf Takách-Tolvay
József országos elnök, Bádoki Soót Károly
ny. honvédelmi miniszter, Lukacsiéit Lajos ny.
altábornagy, Kárpáthy Kamilló ny. gyalogsági
tábornok, Shvoy István ny. gyalogsági tábor
nok, Suhay, Metz, Perneezky, Szinay, Sárkány,
ltévy, Kratochufill, Csécsi Nagy és Guilleaume
tábornokok. A szobor egyik oldalán a buda
pesti Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred dísz
százada áll fel zenekarral, a másik oldalon a
volt 1. honvédek állanak zárt rendbe sorakoz
va, itt van még a Frontharcos Szövetség, a cser
készek, leventék egy-egy diszszázada is.
Tiz óra után néhány perccel kürtszó harsan,
amely
József királyi herceg tábornagy érkezését
jelzi,
aki felesége, Auguszta királyi hercegasszony és
Luchich altengernagy főudvarmester és Dréhr
Endre őrnagy szárnysegéd kíséretében érke
zik. A királyi herceget Bartha Lajos nyugal
mazott altábornagy fogadja a szoborbizottság
élén, ezután a diszszázad parancsnoka adja le
a jelentését, majd a királyi herceg cllép a disz
század arcéle előtt.
E pillanatban a szobor mellett felállított tá
bori oltárnál Hász István tábori püspök szent
misét celebrál plébánoskarával, a volt tábori
lelkészekkel, mialatt az államrendörség zene
kara egyházi dalokat játszott. A mise befeje
zése után vitéz Bartha Lajos nyugalmazott al
tábornagy, az emlékmübizottság elnöke lép a
szószékre. A szobor előtt a volt 1-es honvédek
ruhájába öltözött szakaszvezető és egy tizedes,
valamint egy mai 1-es honvéd őrvezető áll fel,
előttük pedig az ezred volt tisztjének kezében
a volt 1-es honvédezrred ezredzászlója. Fel
harsannak a disz jelek.
Bartha Lajos altábornagy üdvözölte a kirá
lyi hercegeket és az olasz frontharcos szövet
ség küldöttségét. Ezután ismertette a szobor
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történetét, majd engedélyt kért József királyi
hercegtől a szobor leleplezésére. A következő
pillanatban lehull a lepel a szoborról, a meg
jelentek vigyázzba merevednek s az énekkar
clénekli a Himnuszt. József királyi herceg tá
bornagy lép most Bartha Lajos altábornagy
helyére.
— Húsz éve már idestova — kezdte beszédét
a királyi hereeg —, hogy elhallgattak az ágyuk,
de még élénken él emlékezetünkben a nap,
amikor a királyunk hívására dalolva, fölbokrétázva indultunk el, mert a haza veszélyben
volt. Elindultunk, hogy ha kell, életünket is
feláldozzuk.
Ezután a volt 1-es honvédek hadiiényeiről
szólt a királyi herceg. Felsorolta híresebb csa
táit,
,

7í? táwduíiu,
Trikó tenniszing, necc sxóvésű
párnáiból ..._ — —

Afrika ing, lukacsot,
töltőanyagból —------

megemlékezett a hnmnnnal, a kárpátok
számos, a monte san ni lehelet és a plaveí
csatákról.
A királyi herceg ezután olasz nyelven üdvö
zölő az Annibale Tentori vezetésével megje
lent olasz frontharcosokat, majd ismét magya
rul a következőket mondotta:
— Itt áll az örök egyes honvéd, jelképezve,
hogy ne bántsd a magyart! De intöjcl is egy
úttal, hogy
hiába minden hősiesség, mert ha meg
bomlik a rend, felbomlik az ország.
Fogadjuk meg itt, e helyen, hogy minden mun
kánkat és minden gondolatunkat édes hazánk
■szolgálatába állítjuk és ha a haza újra elhív
bennünket, ott leszünk mindannyian, hogy el
mondhassuk: a hősök nem estek el hiába. Le
gyen az elesett hősök példája Útmutató fáklya,
legyünk egyek, egységben s akkor a poklok
kaput sem vesznek erőt rajtunk, — fejezte be
szavait a királyi herceg.
Szűnni nem akaró taps és éljenzés követte a
királyi herceg szavait, aki eközben elhelyezi
koszorúját a szobor talpazatán. A kürtösök
ezüstkürtje újból imára szólítja a volt bajtár
sakat, mialatt az énekkar a Hiszekegyet énekli.
Most Beliczay Imre székesfővárosi tanácsnok
a polgármester megbízásából átveszi a szobrot,
majd a koszorúk elhelyezése következik. Gyö
nyörű, hatalmas és virágdus koszorúkat küld
tek a felsőhöz, a képviselőház, a honvédség, a
frontharcosok, a hadirokkantak, az olasz kül
döttség, számos ezred és számos polgári egye
sület. A koszorúzás után takaródét fújnak, mi
alatt az elesett hősök hozzátartozói teszik le
kegyeletes virágaikat és koszorúikat az emlék
műre. József királyi herceg az előkelőségek
kel már az emlékmű előtt áll, ahol fogadja a
diszszázad és a kivonult alakulatok diszmenetét. A közönség lelkesen tapsolja a liadirokkantak csoportját, akik közül egyik-másik sajátmagatolta kocsiban vesz részt a felvonulás
ban. Az előkelőségek autóba szállnak és a
Gellért-szállodai társasebéden vesznek részt,
ahol számos pohárköszöntő hangzott el.
A tér lassan kiürül, a környék fellobogózotf
házai jelzik csupán a lezajlott ünnepséget és az
örök honvéd egyedülmaradtan áll, védelmezi a
Az utóbbi időben egyre több panasz ér
hazát..,
kezett a rendőrségre; feltűnően sok hamis
őtvenfilléres került forgalomba. A buda
pesti, pestkörnyéki kereskedők egymásután
f
szolgáltatták be a hamispénzekel.
Erélyes nyomozás indult, amely rövidesen
meglepő felfedezésre vezetett. Kiderült,
hogy Nemes Imréné pestszenterzsébeti fia
talasszony sógorával, Bodó József volt
piaci kereskedővel együtt

Trikó sporting selyemfényű vagy
matt flórból ...------ — — —

Selyemfényű puplin sporting
sima vagy csikós... — -----------
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Maltfónyű trikó műselyeming
sima vagy luk' -sós szövésű ...

6.50

Cérna tropikáling divatszülők
ben, sima vagy csikós minták

7.50

Cpa'inmottfónyü trikó műsolyeming divctcsikos mintákban ... —

7.80

Finom magasfónyü puplining a
legújabb aivatmintákkal — —

8.90

,Dr. Lohmann"fél» kreppsxő- 40
íójü nyóri ingkülönlogesség —
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Leleplezték a karnis öívenSilléi’esek titkát

Pénzhamisító gyárai rendezett be
egy íiaíai nö pesíszeníerzsébeti
lakásán

Kiszabadulása napján újabb bűn
cselekményt követett el két betörő
Detektivnek akarták eladni a lopott holmit
Ritka tragikómikus bűnesetet tárgyalt a
pestvidéki törvényszéken dr. Szilágyi Sán
dor tanácselnök. A vádlottak padján Kreicz
János és Sepeczán József rákospalotai ci
pészsegédek üllek, akiket löbbrendbcli lo
pással vádolt meg nz ügyészség. A fötárgyaláson kiderült, hogy Kreicz ötévi fegy,házas büntetését, Sepeczán pedig hatesz
tendős fegyházas büntetését április 21-én
töllötle ki, de
aznap, amikor a fegyházból szabadul
tak, már újabb bűncselekményeket kö
vettek el.
Tgv többek közölt Rákospalotán egy villá
ból mintegy 30 méter bosszú kertlocsoló
gumicsövet loptak el.
A két rovottmultu cipészsegéd beismerte
bűnösségét. Kreicz elmondotta, hogy érté
kesíteni akarták a gumicsövet és ezt el
mondották Andódi Gusztáv ismerősüknek,
akivel együtt voltak a váci fegyházban.
Andódi azt a tanácsot adta nekik, hogy vi
gyék el a lopott gumicsövet Budapesten az
Akácfa-utca 49. számú házba, ahol a föld
szint 1. számú lakásban a házmester
örömmel megvásárolja. El is vitték a meg
adott címre a hatalmas gumicsövet és olt
felkínálták egy férfinak, aki igy szólt
hozzájuk:
— Köszönöm, hogy helybe jöttek,
jöttek. én
ugyanis detektív vagyon és azonnal letartóztatom magukat.
Tehát kiderült, hogy Andódi csupa bosz_• ■ ’*'
xt adta
áruból Köi’fr Mlhólv detektív
cimíl
meg a két betörőnek, akik ily módon „rö
vid utón" újabb bilincset kaptak a kezükre.
A bíróság végül bűnösnek mondotta ki a
két tolvaj cipészsegédet s ezért
Kreicz Jánost 4 évi szigorított dolog
házra, Sepeczán Józsefet pedig 8 én

Hecc szövésű trikó sporting
kitűnő makóanyogból — — —

szigorított dologházra ítélte.

az utóbbi Idők legnagyobb szabású
pénzhamisítását követték el. Valósá
gos pénzhamisltógyárat rendeztek he
pestszenterzsébeti lakásukon

Kreicz megnyugodott az Ítéletben, társa
viszont fellebbezést jelentett be.
és tökéletesen hamisították az ötvenfillérc:■■■■■■■———■■■■e
seket. Egyes hamisítványok olyan jól sike
rültek, hogy szinte lehetetlen volt megkü
lönböztetni a valódi pénztől. A pénzhami
sító gyárosok gondoskodtak arról is, hogy
BI. a hamisítványokat forgalomba hozzák.
Wiesinger Sándor gépkocsivezető,
316. rendszámú autójával a Dohány-utca
A pestkörnyéki
városokban,
majd
és a Rottenbiller-iüca sarkánál
Budapesten vásároltak a hamis pénzzel.
elütötte
Kiderült az is, hogy miért sikerültek oly
Vasutl János 36 éves kerékpárost, Vasúti kitünően az ötvenfilléresek és hogyan ren
a fején szenvedett sérülésekkel a Rókus- dezték be oly tökéletesen a pénzhamisitókórházba került.
gyárat:
Az Arénfl’Ut 55. sz. előtt Ágoston Sándor
Bodó József nemrég pénzhamisításért
műszerész autójával
elitélték.
elgázolta
Mialatt a börtönben ült nagy titokban
Orosz Dezső 66 éves kereskedőt, aki a gya
szisztémát dolgo
uj pénzhamisítás!
i
logjáróról lépett le. Groszt koponyaalapi
zott ki
töréssel vitték a mentők a Rókus-kórházba,
Alighogy
kiszabadult,
hozzákezdett
az uj
Ágostont kihallgatták a rendőrségen, de
több szemtanú igazolta, hogy az idős ke szisztéma megvalósításához a gyakorlatban.
reskedő elővigyázatlansága idézte elő a sú
A rendőrség Bodót és Nemesnél letartóz
lyos balesetet. Elbocsátották, az eljárás tatta, átki.sérte a büntetőtörvényszék Markó
azonban folyik ellene.
Molnár József 60 éves magántisztviselőt
a Szabolcska-utca 5. számú ház előtt, a
Horthy Miklós-kőrtér felől haladó BE. 062.
rendszámú motorkerékpár

Gázol az autó

elütötte.
Könnyebb sérüléseket szenvedett. Saját ké
résére lakására vitték.
Rákospalotán vasárnap délelőtt Kónya
Sándor kereskedő motorkerékpárjával
el
ütötte Kovács Ferenc 66 éves gyári mun
kást, akit a mentők

súlyos állapotban
a gróf Károlyi-kórházba szállítottak.

utcai fogházba. A pénzhamisító bűnszövet
kezett többi tagjai is rövidesen rendőrkézre
kerülnek.

Víráglopás közben
fogták el a harminchétszeres
lakástolvajt
Az újpesti temető kertészetében vasárnap
délelőtt egy arrajáró rendőrőrszeni arra lett
figyelmes, hogy egy fiatalember
frissen vágott virágokat rak egy ruhás
kosárba.
Igazolásra szólította fel n gyanús férfit, aki
zavarba jött, amire a rendőr előállította a
helybeli kapitányságra. Itt derült ki, hogy
a fiatalember. Barna Pál huszonötéves fod
rászsegéd, lopta a virágokat a temető ker
tészetéből és azokat az újpesti piacon
akarta eladni.
A kapitányságon rövidesen megtudták azt
is, hogy Barna Pál

már másfél évet tilt
különböző bűncselekményekért és két hónappal ezelőtt szabadult a fogházból, A
fodrászsegéd ezután bevallotta, hogy az
utóbbi két hónapban, amióta szabadlábon
van,
lakásfosztogatásokból élt.

Barna Pált, aki
harminchét lakásfosztogatást

ismert be, letartóztatták.

udasparki ivókúrák

I

_____

Gyomor-, bél-, vesebánlalmak, érelmeszesedés és magas vérnyomás

***’ HUNGÁRIA, JUVENTUS és ATTILA
kénes-rádiumos források vize kiválóan alkalmai.

8

HÉTFŐI NAPLÓ,

Budapest, 1938 Junlua 27.

Hajtórazziát rendezett
vasárnap éjjel a rendőrség
A Tiszába fulladt
a tizenkétéves
életmentő

A „munka és öröm“
világkongresszusa
Rómában
Balogh Károly ellen, akit Varga Rózsi
Róma, junius 26.
meggyilkolásával gyanúsítanak

Vasárnap délelőtt Rómában a Capitoliumoil
Mussolini jelenlétében nyitották meg
Vasárnapra virradó éjszaka a főkapi szerepelni, nem utazott el Budapestről,
a m. „Munka és öröm" világkongresszust,
Kelcbla, Junius 26.
tányság gyílkossági ügyekben dolgozó detek- hanem
’ M Hétfői "Napló tudósítójától.) Drámai tlvcaoportjai
amelyen hetvenkét állam képviselője jelent
a főváros környékén bujkál.
életmentés volt vasárnap a 77«a bácskai
meg. Az ülés elején bejelentették, hogy a
hajtórazziát rendezlek a fővárosban és
A bejelentések szerint Újpesten, Pestszent- nemzetközi végrehajtóbizottság és tanács a
szakaszán:
környékén,
erzsébeten és Kispesten látták az utóbbi III. világkongresszus elnökeivé Starace minisz
egy tlzenkétcszfendős életmentő kisfiú
tert, dr. Ley birodalmi vezetőt és az ameri
hogy kézrekeritsék Balogh Károly József napokban.
ii halálos áldozata
Érdekes megvilágításba került a nyomo kai Kirbet választotta meg.
26 éves rovottmultii motorszerelőt, akit a
Colonna herceg, Róma kormányzója és dr.
n megdöbbentő drámai eseményeknek.
tizenhét esztendős Varga Rózsi meggyilko zás legújabb megállapításai szerint a gyil Ley szólaltak fel és beszédükben kiemelték a
kossági dráma. Megállapította a rendőrség,
Pádé község határában iskolásgyerekek lásával gyanúsítanak.
marxizmus ellen küzdő német-olasz együtt
hogy Varga Rózsi
fürödni mentek a Tiszába. Közöltük volt a
működést.
Csütörtökön délelőtt talállak rá a fe
tízesztendős Zsivkó Ferenc, aki beúszott a rencvárosi pályaudvar közelében Varga Ró
soha nein foglalkozott öngyilkossági
— Mi hiszünk a jóban — mondotta dr.
folvóbn, aztán görcsöt kapott, sikoltozni zsi tizenhétéves leányra, átlőtt halántékkal,
Ley —, nem hiszünk a világ letűnésében,
tervekkel
kezdett és elmerült a vízben. Kis társa: a eletveszéiyes állapotban. A nyomozás meg
hiszünk
egy boldogabb emberiségben, egy bol
lizenkétesztcridős Csömör László a fuldokló állapította, hogy a fiatal leány, aki Varga és éppen a legközelebbi jövőre különböző dogabb Európában, egy boldogabb világban.
tervei voltak. így "'tehát nem valószínű,
fin segítségére sietett. Nagynchezen
Starace miniszter felszólalása után
Ferenc textilgyári munkásnak a leánya és hogy a leány, felkérésére történt volna a
a Mária Valéria telepen lakott, nem köve gyilkosság, ellenben más oka volt annak.
Mussolini miniszterelnök Intézett üdvözlő
az örvénylő folyóból kimentette
tett el öngyilkosságot, mert a közelben se
szavakat a kongresszus résztvevőihez.
és nz egyik közeli csónak felé vonszolta. hol sem találtak revolvert, ellenben más A leány szülei a legújabb vallomások sze
Zsivkó Ferenc olyan görcsösen szorította valaki lőtte főbe. K detektívek csakhamar rint, amikor megtudták, hogy Balogh, aki Annak a reményének adott kifejezést, hogy ez
a
harmadik
világkongresszus a népek egyet
egyre
komolyabb
udvarlóként
lépett
fel,
az életmentő ílu kezét, hogy a kis Csömör felderítették azt is, hogy a szép fiatal
elkövettek, értésének erőteljesebb kiépítését fogja elő
László (*gyrc
több vizet nyelt, de volt még leány előző este Balogh Károly 2Ö éves büntetett előéletű, mindent
segíteni.
hogy
leányukat
eltávolítsák
a
fiatalember

annyi ereje, hogy Zsivkó Ferencet a csónak motorszerelő társaságában volt, aki egyban lévő emberek kezébe emelje. A követ időhen udvarolt a leánynak. Varga Rózsit től. Varga Rózsi sem vonzódott már hozzá, >
*■
yk <2s rj
Fehér hálókocsik
amióta megtudta a motorszerelő előéletét. la L U S Á V ÍV
kező pillanatban
, bontásából
a Szent István
* ‘ ’ ’kórházba
* .......................
vitték a mentők, Valósággal
olcsón kapható
ahol
a bátor életmentő fiúcska elmerült
bujkált előle
Abeles Testvérek
.Ki
pár óra múlva meghalt,
s amikor keresték, nem találtak rá. Csömör
és az erőszakos fiatalember
Baloghot hiába keresték a lakásán, nem
László a Tiszába fűlt.
—
Rablótámadás
a
Jánoshalmái
ország

állandóan leskelődött utána.
A községben és környékén mély megdöb találták,
idon. Vasárnap délután a gazdák a jánosA legvalószínűbb feltevés szerint, szerdán1 halmai és szabadkai ut kereszteződésénél
benést kellett a bátor életmentő fiúcska
a leány halála után eltUnt
este, amikor a leány hazatérőben volt,
tragikus halála.
több sebből vérző fiatal leányt találtak. Á'
és azóta nem tért többé vissza.
mentők a kiskunhalasi kórházba vitték
*
megleste, valami ürüggyel elcsalta
A rendőrség elrendelte a fiatalember kö
Megállapították, hogy a sebesült nő Mészá■0
rözését és sokszorosított fényképét is meg az elhagyatott helyre, ott felszólította,' ros Mária 25 éves kiskunhalasi leány. Eddig
küldte az összes vidéki nyomozóhatóságok hogv ismét állítsák helyre a régi jó vi még nem tért eszméletre, ugy, hogy kihall
nak is. Három napja folyik a hajsza a szonyt és amikor a leány erre nem volt gatni nem lehetett. Valószínűnek tartják,
gyilkossággal gyanusitott fiatalember után, hajlandó, az elszánt férfi elővette revolve hogy útonálló támadás áldozata.
de eddig még nem sikerült elfogni. A rend rét és végzett szerencsétlen szerelmesével.
— Magyar újságírók Finnországban. Tóth
A rendőrség tovább folytatja a hajszát Ba
őrségre több bejelentés érkezett, amelyek
— ZOGU KIRÁLYT SZEPTEMBERBEN szerint Balogh, aki lopásért és más rímen logh Károly József kézrekeritésére és ab László kormányfőtanácsos, a Nemzeti Újság
MEGKORONÁZZÁK. Zogu király szeptem is volt már büntetve és az alvilágban Balta, ban reménykednek, hogy a legrövidebb főszerkesztője vezetésével több magyar új
ber elsején .uriilomrajutásának tizedik év Balogi, Bodrogi és más neveken is szokott időn belül kézre is kerül.
ságíró érkezeit Helsinkibe. Tiszteletükre
fordulóján niegkoronáztatja magút. Mint
Török Béla helsinkii magyar követ teát, a
ismeret'". 1928 szeptember elsején kiáltot
Finn Újságírók Egyesülete pedig ebédet
ták ki az nibán királyságot s ii tízéves év
adott. Az ebéden Tóth László kormányfő
forduló nlknlmúból megtörténik majd nagy
tanácsos,
főszerkesztő mondott beszédet s
— A 29-ea honvédek emlékművének ’♦ . — Szerencsétlenség egy német gépgyárünnepségek közepette n koronázás is. A koabban kiemelte a Magyarorzág és Finn
ii máz.isi ünnepségek
előkészületei már leplezése. A volt budapesti 29-cs honvéd és 'bán: öt halott. A spandani Brandenburger ország közt fennálló szoros kulturális kap
népfölkelő gyalogezred hősi halottainak em Motorcn-wcrke egyik üzemi csarnokában
megkezdődtek.
lékére a volt bajtársak emlékművet állítot borzalmas baleset történt. A kiadott hivata csolatokat.
— Agyniisiíjlotta n villám. Markai heveimé
— Vasárnap felavaták dr. Stem Jenő sír
los jelentés szerint az üzemi balesetnek öt
ivel községben a viliéin becsapott Szekrényes tak a Budaörsi-uti Károly király-laktanyá
ban.
Az emlékművet vasárnap ünnepélyes halálos áldozata van. A szerencsétlenség, a emlékét. Vasárnap a rákoskeresztúri izraelita
István gazdit házába. A villám n gazda hnrjelentés szerint, egy újszerű gép kipróbálá temetőben megindító gyászszertartás közben
mlncöléves feleségét, aki éppen lefeküdni ké keretek között leplezték le.
felavatták dr. Stem Jenőnek, az Újságíróié
szült. agyoncsapta i a házal felgyújtotta; a ház
— Rejtélyes öngyilkosság Pestszenterzséhc- sánál történt.
I.. gélt
len és Újpesten. Botár György 29 éves köfara— Fürdés közben n Dunába fulladt egy Szanatórium Egyesülete tavaly elhunyt ki
váló orvosának síremlékét. A sirkőfelavatácsendőr.
Oroszvár
község
határában
Trencséni
gósegéd
vasárnap
pcstszenterzsébeti
lakásán
SZÁZHÚSZ NYILAST ÁLLÍTOTTAK
son az Újságírók Szanatórium Egyesületének
ELŐ VASÁRNAP A VII. KERÜLETI KAPI felakasztotta magát. Mire rátaláltak, halott László 26 éves próbacsendőr megfiirdőtt a Du
volt. Búcsúlevelet nem hagyott hátra. A nyo nában. Elkapta az örvény. Segitségkiáltásaira képviseletében megjelent dr. Várkonyi Jenő
TÁNYSÁGRA. Vasárnap délután Ócsn köz mozás megindult, hogy megállapíthassák, mi egy uszályról két férfi és egy nő úszott- segít- igazgató főorvos, dr. Valikovszky Károly és
ségben n Nemzeti Hungarista Párt nagygyű az oka a fiatalember öngyilkosságának. — ségére, de nem tudták kimenteni, Trencséni a
Paizs Ödön. A hozzátartozókon és jóbaráto
lést tartott, amelyen 120—140 fővárosi nyi Ugyancsak rejtélyes öngyilkosság történt Új vizbe fulladt.
kon kiviil igen nagy számban jelentek meg
las párttng Is részivel!. A fővárosiak a gyű pesten: Binder Ferenc magántisztviselő 23 éves
— Fiatal férfi holttestét vetette ki a Duna a kitűnő orvos volt betegei és könnyes sze
lés után három nyitott autóbusszal térlek felesége ismeretlen okból megmérgezte magát. Vasárnap délben Újpesten a Népszigetnél egy
mekkel hallgatták végig dr. Hoffer főrabbi
s issza n fővárosba és a Nagykörúton Súlyos állapotban szállították a mentők a gróf 26 év körüli férfi holttestét vetette ki a Duna.
nagyhatású cmlékbeszédét.
éltetlek vezéreiket és abcugoltók a zsidókat. Károlyi-kórházba.
Az orvosi megállapitás szerint 3—4 nappal ez
Ételt, italt frissen tart,
Az /'nszeincs rendőrök leállították ,a három
előtt kerülhetett a vizbe. A nyomozás megin
Családja egészségét védi,
és még hozzá jeget ad:
ha a gázhülőszekrényt kéri.
dult személyazonosságának megállapítására.
autóbuszt, amelyen 120 nyilas fiatalember
— a gázhütöszekrény.
ült és nz nulóbuszokkal együtt előállították
*
— Elmulatták gazdájuk portékáját. Schle
Őket a 4'11. kerületi kapitányságra. A fő
singer Ödön kereskedő feljelentést telt a főkakapitánysúg politikai osztályán azonnal in
pitónyságon Dóra László 19 éves kifutó cllen
tézkedtek. hogy külön detektívcsoport men
lopás címén. A kereskedő a cég háromkerekű
jen ki a 4’11. kerületi kapitányságra az
kerékpárján elküldte a fiatalembert 2000 pengő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben 12 órakor:
előállított fiatalemberek Igazoltatására. Az
értékű szövettel, hogv nz szállítsa el a cég
A
hűvösebb
óceáni
levegő
vasárnap
reggelre
már
elárasztotta
Németországot,
éjjeli órákban döntenek az előállítottak
egyik vevőjének. A kifutó a szövettel és a keKözép- és Déleurópábnn pedig tovább tartott a meleg, száraz és csendes idő.
i ékpárral megszökött és napokig nem mutat
Borsáról.
Hazánkban ismét fokozódott a meleg és a hőmérséklet tegnap általában kozott lakásán sem. Schlcsinger feljelentésére
- - Ab ékszerészek és órások vlkendje. A bel
a rendőrség megindította a nyomozást és va
városi ékszerészek és órások üzleteiket augusz 31—32, Kaposváron 33 fokig emelkedett.
A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen 26, Bogláron 24, Bala- sárnap elfogták a hűtlen alkalmazottat. Dóra
tus 20 ig szombaton délután 2 órnkor zárják.
tonfüreden 23, Siófokon 25, Kénesén 24, a Duna vizhőmérséklete Budapesten 20 fok László töredelmes beismerő vallomást tett, el
— Vasárnapi betörések. Gazda Károly rész
mondotta, hogy Somlai István kalapossegéd
igazgató bejelentette a főknpi
volt.
barátja tanácsára a szövetet elzálogosította és'
• TAIra-utcn 11 számú házBudapesten vasárnap délben a hőmérséklet 30 Celsius-fok, a tengerszintre átszá a kapott pénzen megosztoztak. Egy pár jónapot
meretten tettes feltörte és on
mított légnyomás 760 min., alig változik.
szereztek
maguknak és éppen elfogyott már n
ruhancmüekci elvitt. —
Várható időjárás a következő huszonnégy órára:
pénzük, amikor a rendőrség elfogta őket. A
iselö Selmeri ut II.
megtévedt fiatalembereket letartóztatta a rend
inak udvarra nyitó
Élénkülő délnyugati-nyugati szél. Változó felhőzet. Több helyen zivatar, főleg őrség.
behatolt és onnan H délutáni és esti órákban. A hőség vasárnap még fokozódik, holnapra mérséklődik.
különböző holmit elvitt. —
— Ellopták motorkerékpárját. Kicin József
Ltchlcnstei
bómeater Újpest, Árpád
lakatosmester, aki a Csengery-utca 65. szánni
utca 17c
zlctét nz éjszaka felnyi
házban lakik, az éjszaka hozzátartozóival mo
A
székesfehérvári
dalosversen.v.
A
szó—
Szirmai
Rezső:
Egy
asszony
élete.
tották és
mennyiségű ruhaneműi
torkerékpáron Újpestre ment. Ott a Fadgvaskcsfehérvári
dalosverseny vasárnapi pro- Szirmai Rezső, a sok sikert aratott színpadi féle vendéglőben vacsoráztak és azalatt a ház
>iii k .i \ rendőrség keresi a betörőket.
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Le kell bontani
a nagybirtokrendszert!
— hirdette vasárnap Kaposvárott Eckhardt Tibor
Kaposvár, junius 26.
• (A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap
délelőtt Kaposvárott a cserierdei lőtéren
aászlóavató nagygyűlést tartott a független
kisgazdapárt. A gyűlésen megjelentek Eck
hardt Tibor pártvezér, Tildy Zoltán és
Vargha Béla alelnökök és Gaál Olivér a
fügetlcn
kisgazdapárt
somogyvármegyci
szervezetének elnöke. A nagygyűlésen
tízezer főnyi tömeg vett részt
S a vármegye minden községéből magyar,
német és horvát anyanyelvű küldöttségek
jelentek meg. Vargha Béla plébános, a párt
alclnökc, utána Tildy Zoltán országgyűlési
képviselő, református lelkész szólalt fel.
Majd
ECKHARDT TIBOR
J

Jelenleg elavult és Igazságtalan az adó
zási rendszer,

Követeljük a kartelek
és részvénytársaságok
reformját

— A kartelkérdésben — folytatta beszé
emelkedett szólásra:
— Ugy érzem — kezdte szavait Eckhardt dét Eckhardt Tibor —, Anglia álláspontján
állok.
Vámvédelemben csak az a vállalat
Tibor — hogy a független kisgazdapárt
harcában eljutott egy olyan stációhoz, részesülhet, amely
amikor
közérdekű ellenőrzésnek aláveti magát.
újabb Irányt keli mutatnia.
Követeljük a részvénytársaság reform
ját
<— Itt az alkalom, amikor
három
gondolat jegyében: az első: a mér
a földkérdést még józanul, komolyan,
legvalódiság elvét biztosítani kell.
felfordulás nélkül, a nemzet érdekében,
Ez azt jelenti, hogy a részvény társaságok
szélsőségek nélkül meg lehet oldani,
vallják be a jövedelmeiket és ebből része
de ha tovább késlekedünk és hagyjuk a jo sítsük a részvényeseket, akik szintén tugos nyugtalanságot és elégedetlenséget fej ladjonosok, nemcsak az igazgatók. Máso
lődni, akkor eljön az idő, amikor a gyűlö dik szempont: — ez csak olyan vállalatok
let felülkerekedvén, már nem a nemzet ér nál lehet, ahol a részvénytöbbség magyar
dekében alkotó, teremtő, hanem robbantó kézben van — nem lehet tehát bemutatóra
erők módjára, a gyűlölködés jegyében fog szóló, hanem csak névre szóló részvény,
nak ezek a kérdések elintézést nyerni. A hogy részvényei után az adót mindenki
földkérdésben
kénytelen legyen megfizetni. A harmadik
szempont: a részvényes jogait meg kell vé
hat rövid pontban foglalom össze
deni az igazgatóság és a helytelen üzletpo
álláspontunkat, amelyben semmiféle radi litikával szemben.
kalizmus nincs s amelyeket bármely pilla
natban magam is vállalni és végre is tud
A politikai állás legyen
nám hajtani.

nyugdíjmentes !

A földkérdésről

— Az ország költségvetésébe több terme
A földkérdésben egy cél lebeg a szemünk lési érdekel szolgáló kiadás nem fér bele,
annyi
a hivatalnokok fizetése és a nyugdíjlelőtt:
teher. A legelső követelés tehát, hogy leg
le kell bontani a nagybirtokrendszert.
alább
'A nagybirtok elsorvasztja a népi erőket és
a fizetéses álláshalmozást kell azonnal
az ország társadalmi rendje és békéje szem
pontjából komoly nehézséget, sőt veszedel
met jelent. A telepitési törvény, amelyet a
közelmúltban megszavaztak,

nem vált be és célját elérni nem is
*
fogja
ha ezen a vágányon kezelik ezt a kérdést.
— Az első pont:
meg kell szüntetni azonnal a hitblzományi rendszert.

megfelelő földmennyiséget szerezhessenek.

A hatodik követelés: a munkanélküli sze
gény embereket kell telepíteni az ország
ritkábban lakott vidékeire nem Amerikába,
hanem

parlagunkon épülje
nek fel az uj magyar községek.

a mi elhanyagolt

Ezután a földet terhelő adók problémá
ját fejtegette és szerinte a kisbirtoknál a
rövidlejáratu váltókat és egyéb adósságokat
harminc évre szóló, olcsó, legföljebb 4 szá
zalékosan kamatozó zálogadósságokká kell
átváltoztatni. Emellett még különböző meg
oldásokat tárgyalt az adózási kérdésekben.
Kimutatta, hogy

>— Befejezésül egyetlen politikai követe
lést akarok kifejezésre juttatni;
buzakék színű, kétüléses hatalmas sport
kocsi Wiesengrund Ferenccel a volánnál.
politikai rendszerváltozás követelünk.
Egy perces időközökben követik egymást
Ennek a rendszerváltoztatásnak a lényege, az autóversenyzők, majd 7 óra 10 perckor
hogy mi az államhatalmat a népi gondolat fülhasitó bugással lendül az országút vég
szolgálatába akarjuk állítani. Ez a rend telen szalagjának az első motorkerékpár is.
szerváltozás akkor fog bekövetkezni, ami
Az Ujlóversenytér mellett, az Albcrliirsaikor minden kérdést ebitől a szempontból utnál jelent meg a nagyszámú zsűri, meg
fog a kormány tekinteni, mert én azt mon lepően sok érdeklődővel, hogy várja a fuldom; a nagyvilágban a világháború és a Inszló kánikulában vágtató versenyzők él
nagy forradalmak után minden politikai csoportját. Megjön az első felefonjelcntés:
rendszer annyit ér, amennyire megélhetést Wiesengrund 12 óra 52 perckor indult el
tud nyújtani népének. Olyan országban, Lillafüredről. Szerencsétlenségről hála Isten
ahol a kormányhatalom a munka mellé nek, eddig nincs hirl Wiessengrund Aszód
nál leállt és feladta a versenyt.
áll,
Aí izgalom moraja fut végig a töme
nincsen szociáldemokrácia és nincsen
gen, amikor a távcső ablakában megjelenik
nyilasizgatás.
az első sportkocsi.
Ha a népi gondolat uralomra jut, meg
Fekete-fehér a színe, tehát BMW a
szűnik a tőke kizsákmányolása és ezzel
márka.
megszűnik a tőke és munka ellentéte, akkor
reszült izgalomban tárgyalják, ki lehet a
nem lesz gyűlölködés. Amig ez nem lesz vezetője: Delmár Wall éré, vagy Festetics
meg, nyugtalan lesz a lelkiismeretűnk, de
Ernő gróf? Mindkettő azonosszinü BMWnyugtalan lesz ez a társadalom is. Ma Deb
kocsival indult. Pontosan félnégy az Idő,
recenben a miniszterelnök ur mond nngv
amikor a célba szinte berobban az első
beszédet. Örömmel konstatálom, hogy az a
luragép: Delmár Walter ül a volánjánál.
szörnyű bizalmatlanság, amely az ország
Huszonötéves Jubileumát ünnepli ma az
ban kezdett úrrá lenni, lecsökkent és a mi
ország motoros- és sporttársadalma a
niszterelnök ur tiszteletreméltó személye
vele együtt ünnepelheti ennek a rend
felé
kívül nehéz versenynek hősét Is.
bizalom é" várakozás nyilatkozik meg.
Most már jöhetnek sorban a többiek a
Az ellenzéki pártoknak és a pártunkból ki valóban tiz perc múltán ismét feltűnik egy
váltaknak is azt üzenem, ha jót akarnak, fekete-fehér BMW-kocsi; Festetics Ernő gróf
jöjjenek ide — fejezte be nagyhatású niás- vezeti. Újabb telefonjelentés számol b«
félórás beszédét Eckhardt Tibor.
arról, hogy az egyetlen hölgyversenyzőt,
Kohner Auguszta bárónőt hasztalan várják
a célba, Szolnoknál feladta a versenyt.
A végeredmények kiszámítására
csak’
hétfőn délelőtt kerül sor, mert a vidéki el
lenőrző állomások hétfőre virradó éjszaka
hajnalban érkeztek vissza a fővárosba. Az
eddigi eredményekből már megállapítható,
hogy ugy a lillafüredi hegyiversenyen (15
p 31 mp), mint a gyóni állóslartos síkversenycu (168.9 km)
Wiesengrund Ferenc
KMAC (Alfa-Romeo) érte el a legjobb ered
ményt, de motorhiba miatt később feladta
a versenyt. A gyóni versenyen (153.8) és a
lillafüredi hegyiversenyben második abszo
lút legjobb gróf Festclich Ernő KMC BMV
(15.42) lelt.

Merényletet terveztek
Párisban az angol
királyi pár ellen

A nagybirtoknak nincs létjogosultsága az
erdőbirtoknak nincs létjogosultsága az er
dőbirlok kivételével. A hitbizomány a kö
zépkorból maradt Itt. A hitbizománytól kü
lönbözik az az egyházi és közületi vagyon,
amely bizonyos közérdekű célokat szolgál.
De még erre is azt mondom, hogy ámbár a
Párta, Junius 26.
vagyon állagát nem szabad háborítani, a
Nagy Izgalmai keltett a franela közvéle
vagyonkezelést illetőleg azonban
ményben az a hír, hogy az angol királyi
a nagybirtok formát meg kell szüntetni
pár ellen
és az egész közületi vagyont örökbérlct
merényletet készítettek elő.
formájában kisemberek kezébe kell adni.
A harmadik helyen szerepel a bankok a A merényleftcrv híréről a félhivatalos Petit
rész vény társaságok kezében lévő vagyon, Párisién számol be.
ezekkel szemben: a bank ne gazdálkodjék,
A lap burgosi Jelentést közöl, amely sze
a bank végezze a maga mesterségét. A bank rint a merénylettervet De Revalso márki
birtok elsősorban megérett a telepítésre közölte a franela hatóságokkal. A márki ar
és arra, hogy a dolgozó nép kezére jusson ról értesítette a francia hatóságokat, hogy
az eredetileg Junius 28-ára kitűzött és ké
örökáron, tulajdonjoggal.
sőbb Július 19-ére elhalasztott királylátoga
A negyedik pont:
tás alkalmából
állandósítani kell a nincsteleneknek, a
gazdafiatalság részére is a házhelyhez
2
és kerthezjuttatási akciót.

Ne beszéljen családvédelemről senki, aki
ezek előfeltételét: fedelet a fejük fölé és
földecskét a talpuk alá — nem adják meg
számukra. Ötödik pont: a törpebirtokosok
megélhetését ez a kis föld nem biztosítja.
Lehetővé kell tenni, hogy földjeiket ki
egészítsék és okszerű gazdálkodáshoz szük
séges

megszüntetni.

A jövőre nézve erélyesen kell követelni a
szerinte ugyanis nem lehet különbséget nyugdijreviziót. A másik követelés, hogy
tenni ingó és ingatlan vagyon között, ho
politikai állások után nyugdíjjogosult
lott ma a föld- és házadó aránytalanul ma
ság egyáltalán ne legyen,
gas terhet visel, az ingótőke pedig egysze
mert azok közjogi méltóságok és nem hi
rűen kibújik az adózás terhe alól.
Az örökösödési adót lényegesen fel vatalok.
Az ország akkor is kap minisztert, állam
kell emelni a nagybirtoknál
titkárt, főispánt, ha azoknak nem jár
és ezt az állítását külföldi államok példái nyugdíj.
val bizonyítja.
A nyugdíjas állások számát le kell
csökkenteni a negyedére.
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terrorlstók merényletet akarnak elkö
vetni az angol királyi pár ellen.
Egyelőre még rejtélyes, hogy a márki mi
lyen körülmények közölt tudta meg a me
rénylettervet, lény azonban, hogy kevéssel
azután, hogy a márki e fontos bejelentést
megtette,

kémkedés

Ujjáépülésének
centennáriumát
ünnepelte vasárnap
Csepel

gyanúja miatt letartóztat
ták őt.

Vasárnap délelőtt kezdődött meg Csepel
..ünnepi Hete"; a harmincezer lakosú köz
A Petit Párisién burgosi tudósítója meg ség, amelyet
jegyzi, hogy a kémkedés miult letartózta
nz 1838. évi nagy árvíz elpusztított,
tott márki a francia hatóságok részéről kí
méletet érdemelne, mert a merénylettervet ujjáépülésének századik évfordulóját ün
nepelte.
a francia hatóságok tudomására hozta.
A községháza előtt elterülő nagy téren
tartották meg az ünnepi hét megnyitó ün
r
nepségét, amelynek keretében

kilométeres sebességgel
futották végig a Waltér-díjas
jubileumi dijat

leleplezték az uj országzászlót.

Megjelent az ünnepélyen a kormány képvlseuetében gróf Teleki Mihály földmivelésügyi államtitkár is.
Gyencs Ödön járási főszolgabíró mon
dott megnyitó beszédet, majd

gróf Teleki Mihály államtitkár szólalt
fel,
dúl. Első eset, hogy a belügyminisztérium beszédében Csepel községet, amelyet az
a 75 kilométeres átlagsebességet engedélyezte ipar tett naggyá, a /fr/hr-vldékhez hasonlí
s igy nem csoda, hogy a rendezők kara
totta.
lilkolhatatlun aggodalommal
— A bélyegjutalék felemelését kérik a trafitekintett a verseny kimenetele elé. Közvet kosok. Vasárnap tartotta közgyűlését a Dolenül a start előtt rendkívüli izgalom fogja hányárusok Országos Szövetsége Usctty Béla
el a versenyzők legnagyobb részét, utoljára elnöklésévcl. A Dohányjövedéket dr. Gundvizsgálják meg gépeiket és elvégzik az utolsó hardt Gusztáv főtanácsos, n pénziigyigazgalójavításokat.
súgókul pedig dr. Okolicsányi Aladár és dr.
Éles sípjel hasit a levegőbe — a sorakozó Rákosi Géza tanácsosok képviselték. Usctty
jelzése! Ennek nyomban eleget tesz a fe Béla elnöki megnyitójában megemlékezett a
születésnapjáról. A
gyelmezett verenyzőgárda. Hét órára biliét! kormányzó hetvenedik
nz óra mulatója, amikor n közeli templom tárgysorozat elintézése után indítványozták a
hélyegjutalék felemelését, nyugdíjintézet felálpéldanélklill veszélyes feladatok elé
hnrcngszavn komiul meg s nyomban utána lilásál és gyűjtés indítását a Horthy Miklós
állította
nagy ívben csapódik le a starter feliét Légvédelmi Alap javára A javaslatokat el
a kitűnő képzettségű magyar versenyzőgár- zászlója. Útnak indul az l es startszámu, fogadták.

Vasárnap a kora hajnali órákban motor
búgás zaja verte fel a Soroksári-ut környé
két: innen indult útnak az autók és motor
kerékpárok hatalmas serege, hogy lefussa a
6i0 kilométeres Delmár Walter díjas jubi
leumi versenyt, a magyar motorsport min
den eddigit felülmúló legnehezebb verse
nyét. A Fegyvergyúr elölt alig 150 méter
széles térségen gyülekeztek amolorosok. Iz
galommal készültek a nagy útra, amely
Gyón, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Mis
kolc, Málrafürcd és Gödöllö érintésével rendkivül nehéz és

CÉGBAJNOKSÁG

Négy fronton egyetlen győzelem.

Brünnben elvérzett a Ferencváros)
Milanóban a Kispest
Az Újpest győzött csak — A Hungária bemutatta, hogy a
nagyok legnagyobbja lehetne, ha két félidőt játszana jól

A Ferencváros 3:1 arányú kudarccal tért haza
ültek el a világbajnokság hallatlan izgalmainak hullámai, máris megkezdőd
lek a Középeurópai Kupa gyilkoslevcgöjü, nagy csatái. Négy magyar csapat indult út
nak a siker országút jón s a magyar sport társadalom százezrei aggódva figyelték:
vájjon melyikük fog erről a nehéz, meredeken felfelé tartó országúiról mellékősvényre tévedni és kiválni a modern spor tok c csucsszervezelének nagyszerű versen
géséből.
A grandiózus csaták érdekfeszitfí küzdelmeiről az alábbi helyszíni riportjaink
számolnak be:

Az Újpest a „nagyok" fölényé
vel vette az első román gátat
ÚJPEST—RAPID 4:1 (1.0)
BAgynszló kánikulában kezdődlek meg
Budapesten a KK küzdelmei. A Huugáriantrn kettős műsor csábította nz embereket.
Az Újpest a bukaresti Rapiddal, a román
kupagyőztessel, a Hungária pedig a félel
metes torinói Juvcnlusszal mérte össze az
erejét. Az első mérkőzés minden pikanté
riája ellenére

csak 12.000 nézőt

vonzott, amiben ludas a nagy hőség. Aki
csak tehette, n vizek felé vándorolt a gyil
kos hőhullámok elől. Nem csoda, hogv
ilyen embertelenül kínzó hőségben, amikor
még nézni is kínos a játékot, a futballisták
nem tudták legjava tudásukat kifejteni.
Vékony bordócsikos dresszben játszott a
'Rapid, amelynek sorait kél volt magyar já
tékos: Avar és Barátky is megerősítette.
\Bizik, csehszlovák biró vezette a játékot és
előbb még a sorsolási, amely az Újpestiek
kedvezel!, meri a szcinbeliizö nappal a Ra
pidet állította oda.
Az első percek pompás lendületű újpesti
támadássorozatot hozlak. Szeder, nz. uj bal
szélső nyargalt valamennyinek az élén s oly
remekül végezte ti dolgát, hogv a közönség
nyomban rokonszenvébe fogadta. Két nagy
gólhelyzet is nyílott ezek során. de kihaszaiálatlnniil maradt Zsengellér hibája miatt.
A látogatások viszonzásául Avar tört le a
magyar kapura és az ötösről ordító gól
helyzetben a kapu mellé lőtte a labdái.
Tzl cselekedte Kállay, majd Vincze is, aki
• llen u közönség meg-megujuló haraggal
'tüntetett
A kölcsönhatás törvényszerűsége
jolytún V’íncrr a > iharos tüntetéstől, nem
hogy javult volna, de egyre gyengébb já
tékkal igazolta világbajnoki formáját és —
Iliit: kapitány válogatását. Több sem kel
lett a szilaj tömegnek:
tUnleliil kezdett Dietz ellen Is.
'A 10. percben ezt cgv eredményes akció
hz.ikilollti meg. A I(dúla gyors cikkázás
Után Kállagtól Zsengellér elé került. A ro
mán kapus kifutott, dr vesztére, mert mel
lette a gólzsák éles, helyezett labdája pon
tosan hálót ért. 1:0. Unalmas, hőségokozta
álomjóték terjesztene palástját ezután a
pályára és a tribünök népe fölé. Kállay
cgv lövése kapott csak tapsot, majd Ba
rátky kitörésére figyeltek fel. A 20. perc
ben Kelecsényi, a volt UTE-játékos emlé
kére kegyeleti szünetel tartottak s azután
ismét kiújult a tüntetés Vincze és Dietz
ellen.
— Ki-fe-lé! — zugolt kórusban a játékostnvaró hangorkón.
Az újpesti támadó-kvintettből
egyedül
'Szeder agilitása emelkedett ki és men
lelte meg a helyzetet.
A

román

kupagyőztes
gyenge volt.

meglepően

Támadásai átlátszóak s a lila fehérek Feke
tével megerősített védelme játszva oldotta
meg n feladatait. Vincié betegsége átragadt
hállavra l« Egy jó helyzetben valósággal
elszaladt a lövés elől.

Zsengellér mesés tríikk-sorozsta azon
ban ur ínyencekéi sokért kárpótoltu.

Felemelte a labdát fejre, átment fejelve
három védőjátékoson, azután pedig kapás
ból pompás lövést durrantad a kapura A
gólból csak kornerre tudta lóiul a vetődő
kapus Az utolsó percben ismét Avar előtt
csillant meg a szerencse és az egyenlítés re-

ménye, de az egykori tank ezúttal sem ta
lálta cl a kaput, soha csak öt méternyire
állott tőle.
Szünet után már az első percben meg
pecsételik a Rapid sorsát. Vincze beadása
a balhátvédről kornerre pattan, Kocsis íveli
be és Zsengellér kapásból a hálóba durrantja. 2:0. Nyomban a Rapid támad, Barátky
8 méternyire a kaputól pazar labdát kap és
leállít, de meccsdönlö helyzetben messze
mellé lő. Barátky még nem felejtette el a
meddő budapesti csatárjátékot ... Ezután
Szedernek van kitűnő helyzete, de kiderül,
hogv a jobblávával nem sokat tud futbal
lozni. Vinczérc bízza a lövési, aki 20 méter

ről olyan nagy bombát ereszt meg, hogy
nyomban kiengeszteli a közönséget minden
balfogásáért. A 20. percben Kállay Szedert
szökteti, a szélső lő is, de Rosculetröl Ko
csishoz pattan, Kocsis bead, Wetzer felsza
badítása nem sikerül, ismét Kállay ka pa
riid ja meg a labdát és nyomban Zscngcllérhez továbbit, aki ezúttal sem téveszti cl a
román hálót. 3:0.
A gyors siker lefékezi a lila-fehéreket,'
ugy, hogy most már a Rapid is szóhoz jut.
De még csak reménye sincs az egyenlítésre,
Pböbusból átkevert betonvédelem. Két Zsengellér-bomba ragadja tapsra a közönségei
és aztán a 44. percben a bosszankodó
*
mo
raja kavarja fel a tribünöket, mert Futó
érthetetlen buktatással küldi földre Cuedaut.
.4 11-cs nem marad el és Rafinszky hibát
lanul dagasztja vele a hálót. 3:1. Ügylét
szik, az újpestieknek nem elég a két gólos
vezetés, gondolnak a bukaresti nehéz revánsra s ezért a 45. percben, közvetlenül a
lefújás előtt viharos attakkal nyomulnak
fel. Cikkázik a labda a belső hármas mű
vészei között végül is Kocsis Vincze elé tá
lal. A jobbösszekötö gyilkos bombája 3
gólra növeli a különbséget s ezzel az Új
pest továbbjutását emberi számítás szerint
kétségtelenné teszi a másik
fordulóra.
4:1.

POMPÁS SEREGSZEMLE A CÉGLIGÁRAN

Szerdán, Péter-Pál ünnepén 6 órakor a Ha
lom-utcai pályán a Cégliga két válogatott csa
pata áll szemben egymással, hogy bizonyítson
nagy tudása mellett. Az első osztály váloga
tottja az alsóbb osztályok válogatottjával méri
össze az erejét. Ez pedig röviden annyit jelent,
hogy

ötven egyesület legjobb 22 játékosát
hatjuk a zöld gyepen.

lát

Nem lebecsülendő sportteljesítményre van ki
látás, mert elég emlékezetünkbe kell idézni az
elsőosztályu válogatott legutóbbi tréning-mér
kőzéseit, amikor is a Hungária ellen 2:2, a
Törekvés ellen 5:3 arányú győzelem jelezte a
Cégliga tudásának színvonalát. Az előkészítés
nagyvonalú és hetekre terjedő tervszerű mun
kája Nuráro kapitány szakértelmét dicséri.
Az érdekes mérkőzés előtt a Dreher-Haggeninacher-gyór tisztviselői és a Cégliga játékve
zetőinek
válogatottja barátságos mérkőzést
játszik.

mintegy 8 méterről remek gólt lő.
Szabó bent ragadt a kapujában. 1:0.
De Filippis a magyar kapu előtt összefut Dellinivcl és a földön marad. Közben
a labda már az olasz térfélre jut, amikor
Szabónak ideje van odamenni a sérült
olaszhoz és mint egy gyereket, ölben viszi
le a pályáról. Az utolsó negyedórában az
olaszok rákapcsolnak.
A 30. percben Sas nagy lövését bravúro
san menti az olasz kapus, Kardos 30 méte
res bombája pedig majd kidönti a kapulécet.
A következő percben ismét tipikus olasz
gól esik: Buscaglia baloldalra tálal egy
labdát, Busidoni néhány lépést fut és
mintegy
20 méterről váratlan fclsősarkos gólt
ragaszt Szabó hálójába. 2:0.

A 38. percben Dcllini elfut, Rusidonihor
játszik, ez visszagurit Dellinihez, akinek
közelről kapufáról bepattanó labdája véd
het etlen. 3:0. A Hungária csatársora egyál
talán nincs formában s igy a világbajnok
olasz hátvédpár munkájában nem is gyö
nyörködhet a közönség.
A második félidő képe teljesen megválto
zik. A kék-fehér csapat mintha kicserélték
volna, rég látott energiával rákapcsol s már
a 2. percben siker koronázza a nagy igye
kezetét.
Rava az 5-ös vonalon feladja a labdát
kapusának Bodoirának, aki általános
elképedésre kiejti, a szemfüles Kardos
„villámlásán" ott terem és bcgurltja
a labdát. 3:1.

Káliul szökteti Szedert, aki ellmz Vintiln mellett és knpurn lő, n labda azonbun Rosculet si
kertelen felszabadító rúgása ulán Kocsishoz perdül, aki Rnünszky mellett elhúz, majd be
adását Wetzer rosszul találja el. Ismét Kállai hoz kerül vissza a labda, aki a tisztán álló
Zsengellérhcz juttatja s máris védhetctlenül be röpül a román csapat hálójának jobb sarkába.
II. félidő 20. perc. 3:0 Újpest javára. (Copy right by Hétfői Napló — Syslem Horváth.)

0:3 után 3:3!
Katasztrófa fenyegetett, de szUnet után
a Hungária művészei uzsonnára fogyasz
tották el az olasz világbajnoki védelmet
HUNGÁRIA-JUVENTUS 3:3 (0:3)
A világbajnok Olaszország sokszoros baj
nokcsapata és ezidei kupagyőztese 20.000
főnyi közönséget vonzott a Ilungária-iili
sporttelepre. Lelkesen reménykedett a kö
zönség mindaddig, amíg kiderült, hogy
titkos fájlalja a lábát, nem játszhat és he
lyén Szabó III. fog debütálni. Ez. óriási iz
galmat váll ki s a zaj csak akkor csitul el,
amikor u csehszlovák Vogel sípjelére feláll
a két harcos csapat. Fekete-fehér csikós
trikóban és fehér nadrágban a Juvcntus, a
Hungária pedig kék ingben.
A Juvcntus kezdi n játékot, azonban oly
nagv a meleg, hogy egyik csapat sem haj
landó a kezdeményezés nehéz, feladatát vál
lalni. Csak sétálnak, kullognak a labdu után
s inkább egymás erejét és taktikáját igyek
szenek kilanulmányozni. Az iramlalan játé
kot Kardos unja meg, aki kiugrik, de kapu
mellé helyezi a labdái. Majd Müller lövését
a kapus teszi ártalmatlanná. Szinte fojtó a
meleg légáramlat, amikor Szabó hajme
resztő luftja némi envhülést varázsol a
nézőtérre. Cseh Matyit faultolják a 16-os
szélén, Turav áll fel a szabadrúgáshoz,
bombája azonban pontosan a kapus kezébe
repül. Kardos nagv keverést csinál az olasz
kapu előtt és már-már góllal kecsegtet egy
kiugrása, amikor azonban a biró tévesen
lesállást jelez. Viharos fütty a „jutalma" a
bírói hibának.

Most Turay unja meg a csatárok lehe
tetlenségét, egyéni akcióra lendül, szépen
kcrcsztiilkigyóz több olaszon, de a labdája
a kapu felelt süvít el. Határozottan erős a
Hungária fölénye. Ekkor még ugy néz ki,
hogy a kék-fehérek ha nem is fölényesen,
de becsülettel megnyerhetik ezt a meccset.
Egy gyenge olasz támadás kornert eredmé
nyez. Monti remek oxforddal juttatja a
csatársorba a labdát, nagyon tetszik a kö
zönségnek, s viharos tapsot kap érte. A
B-közép látva kék-fehérek magas labdáit,
kórusban, jóakarattal zengik:
— La posan . . . La-po-san . . . La-pá
son!
A Hungária azonban nem szívleli meg a
jó tanácsot és továbbra is az olaszoknak
kedvező lebegő
*
labdákkal igyekszik ered
ményt elérni, azonban itt a Juvcntus a na
gyobb ur. Az első félórában nivótlan volt a
játék s nem is történt különösebb esemény.
Mintha amolyan uzsonnafutballt játszottak
volna.
Sem a legendás magyar technika, sem
pedig a sokat emlegetett olasz lendület és
temperamentum nem mutatkozott meg a
játék eme periódusában. A közönség hatá
rozottan unatkozott. A 26. percben azonban
egv abszolút veszélytelen támadás során
Gabcttot kiugrasztják. Biró néhány métc
rcn keresztül üldözi az olasz centert, de
elesik. Gabcllo maga elé igazítja a labdát és

óriási kapushiba volt, de Kardos okossága
valóban gólt érdemelt. A közönség most
orkánszerüen biztatja a Hungáriát.
A kék-fehér csatársor magára talál és óriási
formában, technikai tudásának minden csil
logtatásával újra és újra ostrom alá veszi
az olasz kaput és valósággal elsöpri a világ
bajnok hátvédpárt.

Ravát és Fonit mintha fejbekólinlották
volna,

ugy kóvályoglak a sziporkázó Hungáriacsatárok körül. A Hungáriának viszont
nincs szerencséje most. A megzavarodott
olasz védőjátékosok közölt akár féltucat
gólt is lőhetnének negyedórán belül. Igv is
részint a kapufán csattannak a lövések,
részint pedig a kapu mellett zuhognak cl a
bombák. A 13. percben
Kardos egyedül kitör, kicselez három
olasz védőjátékost és mintegy 20 mé
terről szenzációsan szép és éles minta
gólt lő. 3:2.

Egeirengető a tapsvihar és most már biz
tos, hogy a sokszoros olasz bajnokcsapat
nem bir a magáratalált és szárnyra kapott
Hungária csatársorral. Szabó Ill-t a 16-oson
belül fellökik, a biró azonban 11-cs helyett
kornert itél. Hatalmas pfujkonccrtct kap a
súlyos tévedésért.

A közönség biztatása eg.v pillanatra sem
szűnik,
a kék-fehérek támadássorozata sem lanyhul
egy másodpercre sem. Az olasz csapaolt tel
jesen a kapujához szegezik, ugy, hogy a
Juventus egyetlen cgv támadást sem kísérel
meg. hanem zárt védelmi falanxot alkotva
meglehetősen tisztátalan játékot folytat.
Egymásután lökdösik és ráncigáljúk a Hun
gária csatárait, ugy, hogy szinte percenként
újabb és újabb szabadrúgás zudul az olasz
kapum.
Sajnos, nem sok szerencséje van a Hun
gáriának. Ccah Matyi 5 lépésről kapu mellé
plassziroz, majd ugyanő a következő perc-

Buaapol, 1938 jiinlm 27.

HÉTFŐI NAPLÓ
ben fejlécre fejeli „ iabdát
ostromzár alatt tartott Juventus a 43. perc
ben kornerra ment biztos gólhelyzetben.
A sarokrúgást San íveli és az Ismét
szemfülesen kiugró Kardos nz olasz

védők mellett hatalmasat ugorva védzei. Hiába került ezután fölénybe az MTK, a
hetetlenUI befejeli a labdát. 8:3.
MAC Mezey doktora csodásán védett minden
labdát.
A Hungária óriási teljesítményt nyújtott a
A II. félidőben azután az MTK jeleskedett,
II. félidőben s játéka alapján felcsillan a
amit Brandi és Hazai kapufája jelzett. Utóbb
remény..M
Brandit Kúnássy víz ajá nyomja, s ezért a
büntetőt Brandi lövi be. 1:1. Most parázs tün
tetést rendeznek a MAC-isták az MTK ellen,
miközben a griffmadarasok támadnak. A'dndzzy
szerzi meg a vezetést, de az utolsó másodperc
ben Tolnait kiállítják és Vadas lövése Mezey
keze között ér hálót. 2:2.

Mar 2:0 arányban vezetett
a Kispest, de nem győzte
a durvaságokat
Olajkárt és Gergőt „kikészítették"
AMBROSIANA—KISPEST 4:2 (0:1)

A milánói közönség nem sokat hallott a
Kispest csapatáról s nem nagy várakozás
előzte meg az olasz bajnok Ambrosiann
elleni küzdelmét. Mindössze 10.000 főnyi
közönség jelent meg a milánói stadionban,
ahol mindkét csapat az előzetesen jelzett
teljes összeállításában vette fel a harcot
Xifando román biró vezetése mellett. Az
első félidő a rekkenő hőség ellenére is vá
ratlanul nagy kispesti fölényt varázsolt a
pályára.
A piros-feketéék igen lelkesen és szépen
játszottak, úgyhogy
a gyors rajtaütésszerű támadások telje
sen beszorították az Ambrosianút.
A 18. percben Kincses kornerét Déri hatal
mas lövéssel góllá értékesítette. 0:1. To
vábbra is a Kispest maradt az ur a pályán,
több gólhelyzet is volt, azonban a szerencsakhamar áldozatul esett Olajkár II. aki
Szünet után már változatosabb volt a
játék. Az Ambrosiana mindent elkövetett,
hogy legúzolja a magyar bajnokság 4. he
lyezettjét. Az Olaszok
sok durvasággal és alattomos gánccsal
tarkított játékának

scakhamar áldozatul esett Olajkár II., aki
bicegve ment ki a halszélre és végigstatisz
tálta a második félidőt.
Gergőt

pedig Mcazza tette
telenné,

harckép

Igy tehát a nagyjelentőségű mérkőzés 2:2 el
*
döntetlennel ért véget.
A MAC atlétikai viadalának részletes ered
ményei: 110 m-es gátfutás: Szabó Endre 15.6
mp. 100 m-es síkfutás: 1. Nagy Géza 10 7 mp,
2. Gyenes 10.7 mp, 3. Kiss 10.9 mp. Távolugrás:
Gyurira 688 cm. 400 m-es sikfulás: 1. Kovács
48.6 mp, 2. Vadas 48.7 mp. 3. Görkói 49.2 mp.
Ez volt a legszebb verseny, a ragyogóan futó
Vadas ellen csak a célban bedobással tudott
Kovács győzni. Sulydobás: Darányi 1458 cm.
Takács István

Két magyar trénert szerződtetnek
a japánok az olimpiára
Bognár a sárga ökölvívókat, Zombory a birkózókat
készíti elő

ugy hogy ő is
súlyos fejsérüléssel
tudott csak továbbjátszani. Az olaszok igen
erős offenzivát zuditottak a kispesti ka
pura. Ennek ellenére a 20. percben Nemes
a labdát fogó kapust kiüldözte a 16-oson
belül és igy a Kispest hendsz miatt szabad
rúgáshoz jutott.
A lövést Olajká, védhetetlenül küldte az
olasz hálóba. 0:2!!!

Mcirtuk már, hogy a magyar ökölvívás jő
hiro a japánokat érdekes lépésre késztette. El
határozták, hogy a tokiói olimpióra ökölvívói
kat magyar trénerrel készittetik elő. Lépéseket
tettek ebben az irányban s ez sikerre is veze
tett, mert fíognár László, a MAC trénere egy
évre lekötötte magát Japán részére.
Most azután további sikerről számolhatunk
be. Az ökölvívók után

Az Ambrosiana most felforgatja a csa
patát

■ japán birkózókat Is

és tovább folytatta a durvaságokat. Fő
ként annak tulajdonítható, hogy a 21. perc
ben Ferrari fejesgólja, majd négy perc
múlva Mcazza lövése döntetlenre hozta fel
az olaszokat. 2:2. Ezután már Kispest viszszaesik és a 34. percben Ferrari, a 36.-ban
ismét Ferrari góljaival 4:2 arnáyban győz
A Hungária nagyszámú közönségtáborát meg
nek az olaszok. A Kispest hősiesen küzdött
lehetősen meggyötörték a tavaszi bajnokság vég
és az eredménye pompás sikert jelent.
küzdelmeinek eseményei. Alaposan lemaradt a
tavalyi bajnokcsapat, még az Újpest is meg
előzte. A futballra is érvényes élettani törvé
nyek alapján a felszakadt sebek begyógyultak
s ennek az orvosi nyelvezetben sarjadásnak
nevezett folyamatnak csak siettette az ütemét
KK küzdelmeinek elképzelt sikere.
— Majd a KK-ban kárpótoljuk magunkatl —
fogadkoztak a benfentcsek és imitt-amott a csa
I góljaival mór 8:0-ra vezetett a Zsldenlce, ami pat tagjai is.
ZSIDENICE—FERENCVÁROS 3:1 (0:0)
kor a 23. percben Kiss szépített az eredmé
A nyiltszcmii sportember azonban korántsem
A Fradi brünni kirándulása — mint előre nyen. 3:1.
volt ennyire nyugodt és optimista. A Hungária
látható volt — nem sikerült. A tartalékos és
fáradt csapat csak az első félidőben állta megi
A többi KK eredmények Senkey óta alig változott az összetételében.
a helyét, de az erősen táinadószcllcmü ZsideSchaffer, aki átvette a Senkey által kibányászott
RIPENSIA—MILÁN 3:0
nice ekkor is fölényben volt, ugy hogy szokat
A román csapat Temesvárott bravúrosan le értékeket, a maga hallatlan szuggesztivitásúval
lanul feladat hárult a zöld-fehérek közvetlen
terhelte az olasz bajnokság harmadik helye és kétségtelen pedagógiai tehetségével az ak
védelmére.
Szünet után a hriinnl csapat teljesen kiis zettjét.
kori „csődtömegből" kétszeres bajnokot csinált.
merte a Fradi gyengéit és egymásután vezette
GENOVA—SPARTA 4:2 (4:1)
Harmadszorra az már nem sikerült, mert kü
veszélyesebbnél veszélyesebb támadásait, a
Tizenötezer néző előtt reménytelenül kika lönböző okok miatt megbomlott a tréner és az
lanyhuló és erejét vesztett bajnokcsapat védel pott a csehszlovák csapat. Aligha jut tovább.
„istálló" között a minden siker előfeltételét
me ellen.
KLADNÓ— HASK 3:1 (2:1)
jelentő összhang. Félévvel ezelőtt feltűnést keltő
A 10. percben a rendkívül veszélyes Rulc
Juttatta a vezető gólt Háda kapujába, majd a
cikkben éppen a Hétfőt Napló közölte, hogy
SLAVIA—BEOGRADSKI 3:2 (3:0)
15. percben Ncpala, a 23-ikban ismét Ncpala
Schaffer nem is marad tovább a Hungáriában.
Most hivatalosan is elismerik, hogy Spéci-mes
ter a müncheni Wacker trénere lesz. Nos tehát,
— mint mondottuk —, a csapat nem változott,
ellenben a sikert jelentő tréner csomagol és
menni készül. E két tény egybevetésével

magvar mester kezébe kívánják adni. Hogy
jól tájékozottak Nlppon fiai, azt mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy Zombory Ödönnel,
olimpiai bajnokunkkal léptek összeköttetésbe.
Kívánságuk szerint egy évig kellene treníroz
nia a japán olimpiai birkózó keretet. A tárgya
lások előrehaladott állapotban vannak és
Zombory amatőr alapon
valószínűleg elvállalja a megtisztelő, de egyben
terhes megbízatást.

maiszkret Mriits:

Mtért maradt el Páll szerződtetése?

Bevált a sejtelem!

a FrasSi tragikus veresége

A Margitsziget pompás „fehér" sportvasárnapia

Legyőztük az olasz
tennisz-lányokat,
Szabó pompásan finiseit 1500-on,
eldöntetlen a MAC—MTK vlzicsata
Nyári pompájának igézetében nagy sport
vasárnaphoz érkezett el a Margitsziget. Egy
szerre három helyén lobbant fel az úgyneve
zett fehérsporlok oltárán a küzdelmek lángja:
a tenniszezők, atléták s az úszók hősei vetél
kedtek egymással a jónál jobb eredmények
elérésére. A tennisz uj diszpálváján a magyar
olasz válogatott hölgytenniszezők mérték össze
erejüket, hogy eldöntsék a már két nap óta
tartó érdekes küzdelenisorozalot. Az atklikában a MAC pályája volt hangos nz izmok csa
tájától. Itt a nevezetes finn-magyar találkozó
előtt az utolsó erőpróbát mutatták be. A látvfinyosságszúmba menő
nyitoltuszodánkban
pedig Budapest bajnokságáért úsztok legneve
sebb úszóink, s hogy az izgalmak gyikos tüze
is szerepet kapjon, az MIK és a MAC vízipólózói bajnoki küzdelmet folytatlak.
A sziget nagyszabású hármas sport versenyei
ről az alábbi „pendliző" riportunk számol be.
Elsőnek az előkelő közönségtől zsúfolt tenniszpályát látogatjuk meg. A szép Tonolli klsaszszonv és a tizennégy éves magyar csodalenniszczö: Körmöczy Zsuzsi áll a háló két olda
lán és pattognak a labdák, hogy a kánikula
forrósógát a küzdelem szépségével még mag
sabbra fokozzák nézőkben és versenyzőkben
egyaránt.
, ,
.
A hőség szinte megbénított minden mozdu
latot, de ?iem tudta lefékezni a kis magyar
leánv robbanó lelkesedését és nagy tudását
Csodák csodájára könnvedén verte meg euró
pai hirfl ellenfelét a szép Tonolli kisasszonyt
Ő.-.T és G:2 arányban győzött a kis Zsuzska *
ezzel
megnyerte n háromnapos nemzetközi hölgy* csatát Is a magyar színeknek.
Az első szettben még komoly ellenfél volt az
olasz höigv de azután valósággal lehengerelte
a szilaj lendület. A hőség fullasztó katlanában
bámulatos volt a magyar leány akaratereje. A
délvidéki olasz leánv tört össze előbb és adta fel
o harcot az időjárással és a magyar tehetséggel
szemben.
A kis Zsuzsi pompás ríkere felvillanyozta n
következő
mérkőzés
magvar résztvevőjét.
Somogyi Klárit is, aki San Donnino ellen ugy

11

nyert, ahogy akart. 6:2 és 6:4 arányban le
győzte az olasz versenyzőnőt s ezzel
4:1 arányúvá dagadt a különbség,
amely a nemzetközi tenniszélctben fontos
hölgyinérkőzéssorozalban a
magyar hölgy
tenniszezők tudását dicséri.
Innen átmegyünk a MAC sporttelepére, ahol
már javában folyik a yril/madarasok nagy at
létikai versenyének második napi programja.
Ennek a legkimagaslóbb száma az 1500 méte
res sikfulás, amely
hallatlan Izgalmat
koncentrált ugv n salakra, mint a nézőtérre. Az
utolsó körig Szabó és Iglói az utolsó két helyet
foglalták el. ekkor azonban rég látott pompás
finist váglak ki és megmutatták, hogy az utol
sókból lehetnek az elsők. A cél előtt mintegy
30 tnélorrcl Szabó nagyobb állóképessége jutott
érvényre és 4 méterrel megelőzte Iglóit. Szabó
ideje 3 perc 56.2 mp., Iglói Ideje 3 perc 56.8
mp. Mögöttük Rálonyi jutott át a célon 3 perc
50.6 mp. idővel. Sajnálattal kellett azonban
megállapítanunk, hogy bármennyire is szép
volt a verseny, mégis az időmérők részéről túl
ságos jóakarat nyilvánult meg.
Ezzel egyidöben a sziget másik sportfelleg
váróban, a nyitott versenyuszoda medencéje
volt hangos a küzdelmek zajától. Két számban

Budapest bajnoki elméért vetélkedtek
hölgyek és a férfiak.

a

A 400 m-es hölgy gynrsuszás bajnoka Ács 5:55.8
mp idővel, mig a 400 m-es férfi gyorsuszás
bajnoka Gróf UTE 5:01.4 mp-el ütött n célba.
A 100 m-cs gyorsuszásban Ősik nem indult s
igy rendkívül heves küzdelem utón két UTEista. Zólyomi és Kőröst 1:00.2 mn Idővel holt
versenyben végzett.
A küzdelmek izgalmát tovább fokozta azután
at MTK és a MAC vlzlpóló bajnoki döntő
mérkőzése.

Józanul senki sem lehet optimista
a kékfehérek KK-szereplését illetően.
Sőtl A legbelső vezérkar valóban súlyos gon
dok között töpreng a megoldáson.
— Venni vagy nem venni! — ez itt a kérdés
De kit? Többféle gondolat merült fel s mind
között a legjobbnak

a csatársor megerősítése
mutatkozott. Áttörő, erélyes, góllövő középcsa

A BBTE női atlétikai versenyét a Széli Kálmán-léri pályán tartották meg. A 60 m-cs sík
futást Nagv Rózsi nyerte 8.2 mp. idővel (orszá
gos rekord beállítva). 100 m-es síkfutás: Lőrinczi 134 mp. Távolugrás: Fehér 497 cm.
4X100 m.: Olympia 53.4 mp. Dlszkoszvetés:
Kullczynó 29 m.
A MTE ifjúsági alléikat versenyének főbb
eredményei: Távolugrás: Zajcsik 697 cm.
1000 m cs síkfutás: Heverdle 2 perc 40.3 mp.
100 m cs síkfutás: Tusnádi 11.3 mp.
A Pannonin nyerte a három város nyolcas
versenyét, nmeivel Berlinben bonyolítottak le.
8 ns verseny: 1. Pannónia, 7 p 45 mp. 2. Rudcrklub, Berlin. 3. Wiener Rudervcrein. A Pan
nónia 7 másodperccel jobb időt ért el és más
fél hosszal előzte meg a berlinieket. Kormá
nyos nélküli kétpárevezős verseny: 1. Berliner
R. C. 2. Hungária.

Az NB-értl...

ZSE—MÁV AG 1:0 (1:01
A Kőbányai úti pályán több mint 2000 főnyi
közönség előtt került sorra a Budapest amatőr
bajnoki döntője, amely egyben a NB-be jutási
is jelentette n győztesnek. A nagyszámú zuglói
közönség harsány bíztatása közepette a 7.
percben éri cl a mérkőzés egyetlen gólját a
Az első félidőben n MAC pokoli iramban tá nagyszerű lila fehér csapul. Kornerből Fckcrs
madott. Már nz első percben Klslégi nagy fejeli az egyetlen s egyben győztes gólt. A ZSE
bombája ellen leheleden volt az MTK ista Me támad, az egész második félidőn keresztül fö

tárra lenne szükség! —• állapították meg. Akad
ilyen?
Akadt! Páll a neve,
s címerében az egykori Turul, a későbbi Sorok
sár és a svájci clitcsnpatok szincl szerepelnek.
Játszott Csehszlovákiában Is, de onnan el kel
lett mennie, amikor az emlékezetes botrány
tört ki Zenischek lábának eltűrése miatt. Utol
jára a Grasshoppersben rúgta a labdát és —
gólrekorder volt.
Amikor a svájciak Bécsben játszottak, a bécs!
kritika egyhangúan csodálkozott azon, hogy a
magyarok hogyan engedhettek külföldre ilyen
csatárt. Ez nemcsak a bécsiek tájékozatlansá
gára volt jellemző, hanem az itthoni „szakér.
telemre" is. Most Páll erejének tetőpontján^
góllövő képességeinek teljében hazajött és —«
„kapható."
Mindössze 5000 pengőbe kerülne ez a 26
éves játékos.
Bemutatták a Hungáriában, tetszett is, még
sem tagja a kékfehérek harcos KK-csapntának,
Szóval: sem erősítés, sem tréner, pusztán a
nekibuzdulás! Mintha modern háborúhoz ele
gendő lenne a virtus, mintha felszerelés, had
táp és hadvezér nem ii kellene.
Csoda hát, hogy ilyen körülmények között
mindjárt a startnál fiaskó tetézte a tavaszi baj
noki fuccsot?
Reméljük a kékfehérek sokszor tizezer druk
kere nevében is, hogy őszre mindez megválto
zik s a Hungária ismét az élvonalban szerzi a
babérokat s folytatja az egész magyar futballt
fentartó párharcát a Ferencváros ellen. Mert
ne felejtsük el, ha nincs erős Hungária, nincs
erős más csapat sem. Csak az az őszi rivalizá
lás képes a nagy ellenfeleket szüntelen fejlő
désre serkenteni.

lényben van, de a gépgyár kiváló védelmé
megakadályozza az. ujanb gólokat.
DVSC—RÁKOSKERESZTÚR TE 0:0
Debrecenben játszották le 1500 néző előtt az
első forduló első mérkőzését, amely nem ho
zott döntést.
SALGÓTARJÁNI SE-DVÁC 3:1
Pécsen Játszották az országos amntőrbnjnokl
döntő első fordulójának első mérkőzését, amely
nagy meglepetésre n salgótarjáni csapat győzel
mével végződött.
TATABÁNYAI SC—MEZŐTÚRI AFC 2:0

Tatabányán rckordközöriség előtt, gyönyörű
játék után biztosan győzött a kék-fehér csapat
nz országos amatőrbajnoki torna első forduló
jában, első mérkőzése során.

Kiszely ősszel már nem
lesz taxicsaiár
Kiszely, a neves laxicsntár körül egvre zajlik
nz élet. A játékos menni akar egyesületétől, vi
szont a taxi nem engedi. Ez az. ábra már is
meretes n ligafutball körében, csaknem minden
jó játékosnál előfordul szezón vége felé, amikor
a nagycsapatok már vagy n KK vngv az őszi
bajnoki mérkőzésekre készülődnek. Azok, akik
tisztában vannak a Kiszely üggyel, ugy tudják,
hogy
a csatár ősszel már nem játszik
u rendkívül gyorsan szimpatikussá vált soffőncsapatban, hanem
valamely
nagvcgvesület
dresszét ölti magára. A dresszcsere természete
sen jelentős váltságdíjat hoz a taxisoknak.
Ahogy tudják, ebből az összegből Kiszelynek
egyszerre öt utódját szerezhetik majd be.
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HÉTFŐI NAPLÓ

Herzog Edvin szenzációs összefoglaló kritikája
és meglepő felelete a nagy kérdésre:

At kell-e alakítani
a magyar futballt?
A világbajnokság valódi kereszt
metszete és rejtett kulisszatitkai
Néhány nap választ cl csupán a botrányha
fulladt keserű csalódástól, amely a sportfértlak
ezreit viharos tüntetésre késztette. I<1 vesztettük
a világbajnoki dönlőjátxzmát * a végzetes kér
dések egész sora tornyosult hl a fekete vasár
nap után. Türlént-e liíha, ki a felelős s végül is
u legfontoHubh: teljesen ál kell e hangszerelni
u magyar futball orcheszlerét ahhoz, hogy sl
kcrrcl állja meg a helyét a nagy nemzetközi
csaták mezein? Ezekre a kérdésekre felel a
magyar Inlbull egyik kiváló
*
szakértője: llerzog
Edvln, aki a grandiózus tornán személyesen
réazlvrtl és tapasztalatairól a Hétfői Napié
*
ha
sábjain számolt he vasárnapról vasárnapra.
Az ő alább következő összefoglalása reflek
torként világit abba a dzsungelbe, amely forr,
kavarog, hosszút éy gyűlöletet gerjeszt s végül
is u dolgok természete szerint éppen a lényeget
takarj:: cl a fejlődésre vágyé
*
magyar falball
sarlatánjai elől. Az utóbbi évek legérdekesebb
é« legértékesebb Irány (mulató kritikáját olvas
hatják III a sportemberek tízezrei. íme ...

Megnyerhettük volna...
Nyugodtan és tárgyilagosan kellI a vilógbajcsak ez
nokság témájához hozzányúlnom, mert
i
használ a magyar fulbalinak. Ha a történtek
kissé lehangolóak is, az
kritikára
mégis szükség van. Ezrek í
árnak arra
nagv kérdést:
n feleletre, amely megoldja

megnyerhettük volna-e a világbajnokságot:'
Izgató, tétel ez, amelyre válaszolnunk kell anél
kül, hogv vitát akarnánk provokálni. Nos,
szembe kell szállni azzal a balhittcl, hogy az
olaszokat lehetetlen megvernünk, mert velük
szemben 13 év óla clfogódottan játszanak a
magyarok.
Igenis, meg lehetett volna nyerni ezt a
világbajnokságot,
mert soha ilyen kedvező atmoszféra nem kisérte
n győzelmi sáns/uiiiktd. A colombesi stúdión
közönsegém-k buzdítása hatalmas érték volt.
Hogv ez valójában mit jeleid, a Svájc—Német
ország mérkőzés mutatta meg. amelyen 0:2
után csak azért győzhetett Svájc, inért ke
gyeibe fogadta a közönség. Ettől a fontos té
nyezőtől is eltekinthetünk. sőt elismerhetjük
uzt is, hogy az olasz csapat ellenünk az első
félórában kiváló futballt játszott. Mégis hang
súlyozni kell, hogy az. eredeti,
n legerősebb magyar csapat soha ugy együtt
nem volt, mint éppen most.
Kiegyensúlyozottan, a stílus és a lendület sze
rencsés összhangjával minden kelléket fel
vonultathatott a sikerhez. Sohsem tartoztam a
vérmesen optimista sportemberek közé, de a
döntő előtti szombat megdöbbentő esemény
sorozatáig meg voltam győződve a végső siker
ről.

A tragikus szombat intimitásai és tanulsága
tölt azonban n tragikus szombat délután s
vele, mint n derült égből a villámcsapás jöttek
a riasztó hírek a csapatösszeállítás balfogásai
tól. Pánik és elkeseredés ütött tanyát a hírek
hallatán Páriában és többen ki aknrtunk menni
Vcsiiiethc. hogy beszeljünk a kapitánnyal. A
szemünk előtt azonban olt lebegett az a hivata
los merevség, amely válaszfalat emelt elénk s
amellyel nz expedíció vezérkara kezelte az
egész ügyel. Szóval nem akartunk fogadallan
prókátor lenni és váriunk inkább a csodára,
amely persze nem következhetett be. Vegyük
csak sorra a végzetes tévedéseket. Szakszerűen
mérlegelve tényleg cl kell ismerni, hogy
Korányi
gyengébben játszott a svédek ellen, mint szo
kott. De gyengébb volt a védelem többi tagja is.
A magyarázat pedig egyszerű: megzavarta
őket n svédek gyors gólja. Később azután vala
mennyien magukhoz térlek — Korányit is bele
értve.
Sziléi
beállitásával kapcsolatban csak annyit mond
hatok. hogv Arányi Árpiid, iiz újpestiek vezére,:
mikor közölte velem saját játékosának beállí
tását a válogatottba, nyombnn hozzátette:
— Súlyos hiba volt négyheti pihenő Idán
Stilcs beállításai
Ami a Turnwal knpesolntos ügyet illeti, nem
Mállók vitába azzal a felfogással, hogy a
avédek ellen nem volt szabad pihentetni öl.
Viszont ugvnnnkkor kénves kérdésként tehetem
fel: hát a döntőben szabad volt?
Turay!
különben is ismerni kell. Veterán harcos, akizonban hasonló szivjálékos kevés akad,
a lemond is jelenete is annyim nieggvönélkül valói volt, hogv szinte érthetetlen
előttünk a gyors kapitányi határozat, amely a
tétova Icmondósmvnkal követte a maga jel
lemző sietségével:
- Jó. akkor hál Szűcs játszik!
Végre itt a harmadik probléma:
Toldié.
Állandóan stilusvilákról hullunk beszélni, s
ezek meglcbctőscn 11 végletekbe csapnak. Néze
tem szerint a középen van az aranyigazság.
A magyar futball soluiscm mllinljii fel a
komliináelóiH Iskolát.
De viszont ugv sem játszhatnak, hogy öt csa
tár folyton keresztbe küldi a pálván a labdái
1 hozzá rövid, lassú passzokkal. Világos, hogv
légi slilusuiiknl k-verni kell cgv uj elemmel,
<zt pedig 11 szah|a meg, hogv nz ország sporto
lóiban mennyi a t< nipcramenlum és mennyi
n logika iránti fogékonyság. A segvilés urálival
«zi k a tényezők álhipitják meg. Egv Zsengéitér Sárost ■ Toldi belső trió szireiicsés kévé
nknek latszik I -ek szerint tehát Toldinak
j'itszania kellett volc.a a döntőben.
De itt van a 1<>ldi probléma nuisik oldala is.

Aki Ismeri öt. tudja róla, hogy nemcsak úri
modorú, hanem jószivii és határtalanul kedves
liatalember a magánéletben. Csaknem érthetet
len, hogv ez a játékos a pályán dicséretes alap
tulajdonságaival ellentétben mért tanúsít olyqn
magatartást, ami zavarba hozza még a híveit
is. Nem akarok régi példákkal előhozakodni,
csal; megjegyzem azt a sajnálatos lényt, hogy
Rcinisben ismét két ízben feledkezett meg ma
gáról. Hogv ilyen cseleknek milyen horderejűk
van, nz kitűnik abból, hogy a svédek ellen
Dcclcrqc biró, aki pedig jóindulatú ismerősünk,
csaknem kizárta Toldit a játékból egy össze
csapás után, holott Toldi ezen a mérkőzésen
kifogástalanul, fairen játszott. Csak ez magya
rázhatja a magyar vezetők ösztönös félelmét
Toldi beállításával
kapcsolatban.
Mégsem
menti őket fel a felelősség alól, mert meg kel
lett volna érlelni Toldival, hogv ö, mint a
magyar futball egyik legkimagaslóbb értéke,
nem szorult erre a hírhedt játékmodorra és
erről a legnagyobb akaraterővel le kell szoknia.
Korányi, Turay és Toldi hiánya ezen a
döntőmérközésen katasztrófáiig volt.
Megbontotta a védelmet, izekre szedte a fedezelsorl, s ami ii legnagyobb bajként jelentke
zett, megbénította a csatársort is, mert Szűcs
nem tudott használható labdákat adni.

hanem kapuralörvo játsszanak. Ennek a végre
hajtásához szükséges az. atlétikai képzettség, a
gyorsaság és rugalmasság.
Hogv ebben mennyire Igazam van, hogy
mennyire nem kell megváltoztatni régi játék
modorunkat, csupán kibővíteni, hivatkozhatott!
a legendás YVundermanschaftra. Ennek játéka
csak abban különbözött a mai magyar futball- •
tói, hogy minden passznak a: volt a rendelte
tése, hogy ne oldulra terelje a játékot, hanem
a: ellenfél állásainak szivébe irányozza, a
kapu felé.
Végezetül'még annyit: a colombesi stadion
rendkívüli élményei után objektív emberben
súlyos csalódást keltett az itthoni visszhang.
Ahelyett, hogy tárgyilagosan, jóindulatú kriti
kával egymást meggyőzni akarnák az emberek,
tüntetést rendeznek és a bosszú mérges nyilait
repítik egymás felé. Lehetetlenné teszik, hogy
kilábaljunk a hibákból, s ennek nyomán aztán
győzelmesen hangozhassák fel a colombesi
stadion felejthetetlen hangorkánja:
— Hongriel Hongriel

Darfur nyerte a Tátrai hendikepet
IV. Tátrai handieap. 1. Darfur (2) Tellschjk,
2. Mayerling (8) Csapiár, 3. Figaro (3) Gutái.
Fm.: Ugolin (12) Félix, Medina (14) Csuta,
Maréchal Soult (12) Nagy G., Bitang (6) Klim
scha, Jonalhan (ö) Szenlgyörgyi, Nepita (4)
Kajári, Lator (ft) Klimscha II. s/< hossz, %
hossz. 10:2(1, 13, 20, 10. Befutók; 10:84, 55.
V. Handieap. 1. Kibocsátó (10) Pfendlcr, 2.
Fütykös (8) Kajári, 3. Dolova (8) Kolonics.
Fin.; Virulj (20) Hála, Ereszd el (6) Fetting
A., Perelő (4) Alt, Corsica (5) Mihalovics,
Gaffe (10) Félix, Albusz (p) Ésch T., Dénes
(14) Krédler, Bonvivant (8) Klimscha II- Nyak
hossz, nvakhossz. 10:251, 68, 35, 45. Befutók:
10:1580, ‘1622.
fogad
VI. YVelter handieap. 1. Bokréta (10) Kajári,
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth I.njos-u. 14-lt 2. Signorina (2) Guta, 3. Pitypalaty (25) Szép.
Telefon: 189-704, 189-724
Fm.: Vaklárma (25) Zsíros, Sárkány (10) Sze
Fiókiroda: Hildán, Horthy Miklós-ut 18.
keres, Mécs (2) Szenlgyörgyi, Futóbolond (4)
l’eletonon
Telelőn : 2ÖS-78U
fiadott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltünk Balog, Lagúna 112) Csuta, Adisababa (12) Simics. Dalnok (10) Klimscha II., Nincs több
(5) Pfendler. Fejhossz, 4 hossz. 10:142, 36, 15,
I. Zugligeti díj. 1. Ábránd (3) Keszthelyi, 2 153. Befutók: 10:413; „Nem találta cl senki"
Keszthelyi, 2. Deslroyer (3) Teliseink, 3. Mar 10:16.520.
tini (1><ÍI Rózsii. Fm.: Rojtos (10) Balog,
Hindu Í12) Nagv G., Pénz (2) Szenlgyörgyi,
Nóra (6) Esdi T. ötnegyed hossz, 1 hossz.
10:46, 16, 16, 15. Befutó: 10:216.
II. Nyeretlen kétévesek eladóversenye. 1.
Eldorádó Í2J4) Kajári, 2. Emmára (6) Horváth
K. II., 2. Nastja ilFá) Klimscha. Fm.: Mont
VII. Handieap: 1. Virtus II. (8) Gutái, 2.
Blanc (3l Csuta, Pontos (20) Rojik, Guba (4) San Francisco (l^z) Klimscha, 3. Hédié (6)
Klimscha II. Svihák (12) Krédler. ’/, hossz, Keszthelyi. Fin,: Szcpes (25) Zsíros, Dongó
H hossz. 10:45, 14. 24. 12. Befutó; 10:681.
(10) Nagv G., Aprilia (5) Szenlgyörgyi, Epizód
III. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. I’erc- (8) Krédler, Kékes 11. (10) Simics, Padisah
putly (4:10) Teltscbik, 2. Ezerjó
*
(2>í) Szent- (20) Szele. Kiadó (5) Klimscha II.. Ravasz (8i
györgyi, 3. Fricassée (6) Klimscha. Fm.: Arca- Pfeudler, Széltoló
*
(12) Kolonics, Förgeteg (16)
dius (20) Gutái. Ilapp yBoy (25) Nagy Géza. Mátyus. % hossz, nyakhossz. 10:71, 24, 15, 18.
G hossz, ’/< hossz. 10:14, 11, 12. Befutó: 10:22. Befutók: 10:175, 202.
A Tátrai handicapbcn a klasszis diadalmas
kodott. Darfur a végig erős tempóban lefutott
versenyben biztosan verte Maverlinget és Figa
rót. A versenyek nagyrésze igen reális ered
ménnyel végződött, de az utolsó
*
három verseny
eredménye meglepetés. Közölök a legnagyobb
szóló kvótát Kibocsátó fizette, mig a Bokréta—
Pilypalatv befutót nem találta el senki s igy
az a szerencsés fogadó, aki arra fogadott, hogy
a befutót nem találja el senki két pengőre
több, mint 3000 pengőt kasszírozott.
Részeles eredmények:

Bauer Aladár

Kísérletezés a döntőn
égzelcs taktikai hibák közé tartozott az
után az is, hogy a szövetségi kapitány pont a
döntőmérközésen akarta alkalmazni először azt
a védekező szisztémát, amely szerint a szélső
fedezet az elleniéi összekötőit, a hátvédek
pedig az ellenfél szélsőit fogják. Kapcsoljuk ki
a vitát: helyes e ez vagy sémi De ha már ily<
rendszerre térnek ót. akkor sem lehel vele
döntőmérközésen kísérletezni. Valójában up
kapkodott a védelmünk, hogy arra szinte példa
sem volt még.
De nagv hiba volt a menedzselés körül is.
A Hotel llausmnnntól, a döglött patkányok
korszakától 1938-ig nagy illat lett meg a me
nedzselés. A játékosok minden kényelmet és
előnyt megkaplak. Am ezúttal sem teljesítették
nz egyesületek vezetőlényczöinek követelését, s
(Ivánokat állitollak oda o kényes feladatok
megoldására, akik nem ismerik a játékosokat,
akik nem tudlak megfelelő jó hangulatról gon
doskodni és akik takarékoskodtak, ha két to
jásról volt szó, stb... Nem feszegetem ezt a
témát, csak annyit mondok, hogv minden mes
terséget lehel művészetié fokozni, de a művé
szetből is csak mesterség lesz, ha nem a hozzá
értő csinálja.
Arról a bélről, amely a gondtalan, de lelketI ágyaszló unalom jegyében zajlott le Vesinelben. eszembe jut Goethe örökbecsűén szép
mególlapilúsa: „Semmit sem lehet nehezebben
elviselni, mint a szép napok sorozatát!'' Já
tékosaink bizony ez. alatt n hél alatt csaknem
idegbajt kaphatlak a nagy unalomtól.
A

A végzetszerűen nagy kérdés:
kell-e változtatni a stíluson?
M"st pedig arra a végzetszerűen nagy kér
di wr k( II felelnem, amely az egész magvar
futball! gyökeréig felforgatta:
ulikség van c arra, hogy eltérjünk u ha
gyományos stílusunktól?

gyorsaság tekintetében rendkívül sok kí
vánnivalót hagynak hátra.
Tréningjük sem elég kemény. Jellemző erre az
az eset, hogy amikor Tóth-Potya, az Újpest
csapatát kemény tréningre fogta, a játékosok
panaszra mentek az elnökséghez s az elnökség
le is állította ezt a kemény tréninget.
Atlétikai előképzettség nélkül futballt elképzelni nem lehel.
Hivatkozom az olaszokra, ahol igazolás előtt
a játékosnak gyorsaságból és ügyességből atlelikai vizsgát kell tenni. Ebből következik az,
hogy a futball nem zsonglőri munka, mert
akkor ugy járnánk, mint a brazilok, hanem az
atlétika az egésznek az alapzata. Ebben azután
benne van a program a most következő
időkre.
A maavar fulbalinak meg keli tartania öszszes sajátosságait, a kombinációinak gazdag
ságát, de ál kell vennie ezt az elvet is, hogy
nem a pálya széliében,

egyetlen védelemmel szemben sem, amely gyors
és határozott.
A világbajnokság négy magyar mérkőzése
alatt alig láttunk hosszú labdái. Ilit kombinál
nak is a mieink, meg kell érlelni velük, hogy
váratlan fordulatot a játéknak csak akkor ad
hatnak, ha megfelelő aranyban vegyitik azt
bosszú keresztlabdákkal. Feltétlenül nyíltabb
játékot kell követelni a mugvar csatároktól.
I lenged belel len követelmény, hogy labda né!
kul is tudjanak játszani, röviden: helyezkedni,
mozogni szüntelenül. Hányszor fordult elő az.
hogy műikor Turay cgv sikerült akcióval ki
tört és felhozta a labdát, nem tudta kinek le
állni, meri csatáraink álltuk és a legjobb csel
ben csak oldalra guríthatta a labdát. Világos,
luo.’v . ........
m|. kos .k

keresztrejtvény verseny 3. rejtvénye. A pályázat részletes feltételei a junius 13-lk számban.
Szelvény a második oldalon.
VÍZSZINTES:
1. Kozma Andor verse
inher csak
ha már cllensémk. 12. Külföldi
Bizonyára tűz fölé
tűzbe tariják. 15. Toidegen nyelven. 17.
— angol változata. J8.
Tanlal vegyjele. 19. 1). G. O.
20. Balu kán népe. 21. Azt
mondják, hogy ez kezet mos.
22. Folyamatban van. 23. Ke
rék — németül. 24. Szinv
nal. 25. Gyakori angol cs
ládnév, (ék. hiba). 26. S;
várványhártya. 27. Szamár
nak csemege. 29. Női név. 31.
Térd — nemeiül. 32. Egye
temen tanítják (névelővel).
34. Parancsoló!. 35. í gy él
a vízben, mint a hal. 36.
Idősebb
„kisasszony".
37.
Régebben sulymcrlék volt. 38.
Levelet juttat a póstárn. 39.
A rendőrtisztek sportegyse
iének n neve 40. Orosz folyó.
42. Tatai Labdarugó Klub
rövidítése. 41. A legnagyobb
magyar lírikus monogramja.
45. Atyafi. 46. Gyilkolja —
elé nem' ' illő igekölöv el. 47.
Ismert népdal.
FÜGGŐLEGES:
nyiloképzö. 42. Sorszámrövidités,
1. Védte ikerszava. 2. Ez az egyesület — kissé szócskát rendszerint fejcsóválás kíséretében
rövidebben. 3. Sorszámrövidités. 4. Kispesti szokta mondani az ember. 44. Vigyázassál van
Torna Klub rövidítése. 5. Azonosan ejtendő megbízva.
belük. 6. Ricliard Wagner „A bolygó hollandi"
c. operájának női föalakja 7. Ali dein. 8. Já
I1ÉTFŐ1 NAPLÓ
kobnak volt első felesége —, amint erről a Bib
Sierketitlk:
liában értesülünk. 9. Rt. — nemeiül. 10. KörülDr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ
Iveiül 730 nap. 11. Személyazonosságot bizonyít.
Feleiét iterkettld ét kiadó: l)r. ELEK HUGÓ
13. Svájci folyó. 14. Egy madár jelzője. 16. Ér
Szerketztéség ét kiadóhivatal: Erttébel kSrul 78.
meket. 18. Ila nagv lesz, sokai cincog. 20. reiefon
ét vtt. déli 12-l«: I 808-M. Vat rt. b.
Nyitni. 21. Kémiai elem. Vegyjele. NI. 23. Olaiz 1 órától hétköznap
(Ararti-u. 8. C,lobul nyomda-: I-1II-4S, I-14J.
többesszámu szemclynévmás 24. A rejlőknek Vat. d. u. M
*y tót lapUrtáic: 1IM «, l l|| 41 t l|| 44,
1 m 11.
pont a fele. 27. Külön fizetség jár érte. 28. Joga
van nz evéshez. 29. Forma 30. Nem nagyok ELŐFIZETÉSI Ah: Egy évre 5 nengA. _ EGYES SZÁM
ara: MagyarartíéR 10 fillér, wtenben ét a német Oitsőt. 31. Foglyom. 32. Fasor — franciául, (ék markban
RM —.11, Franclaortzégb.m 1.50 frank. Jugohiba). 33. Ebben a legszentebb titkait őrzi nz tzlivia 2 ’O dinár. X7metor«n»« 15 pf„ Olatzortzég 1
líra, Románia 5 lei, Cvh>z!ovikia 1 ék
I
ember 38. Nagy lakoma. 39. Igekötő 41. Ki< si-

Ezzel n kérdéssel nszbciimár foglalkoztam nz
előbbiek során Toldival kapcsolatiéin Hosszú
evek lapatrlahil-ii alapján mondhatom, hogv u
magvar csatiul játékát szerte külföldön minden
hol ugv Jellemzik: szép, de elmúlt! Ebben a
búrom szóban juttathatom kifejezésre, hogv
nem lehet ugv játszani, ahogy Colomhcsbeii a
magyar csalúisor játszott. Bár sok zavaró te
nyerő gátolta őket, mégis le kell szögeznünk,
hogy nem lehet sikeres a magyar csapat álló
játéka méteres pattokkal való elfi re haladása
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