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A magyar futball 
diadala Nápolyban

Válogatottjaink 4:2-re megverték 
Egyiptom rettegett csapatát

Vasárnap délután félhat felé száguldott 
végig az első hir Budapesten: győztünk Ná
polyban, 4:0-ra megvertük Egyiptomot.

Budapest és az egész ország közönsége — 
nemcsak a futballrajongók — feszült izga
lomban várta a hirt Nápolyból, ahol a ma-

Kisért a baljós mults a félidő döntetlen
Nápoly, május 27.

(A Hétfői Napló különtudósitó jónak tele- 
fonjeleiitése.) Az FC Napol! elhuny elnö
kének emlékére emelték Nápolyban az 
Ascarelli-stadiont ötvenezer férőhelyre s eb
ben az uj stadionban az első mérkőzést 
Magyarország játszotta le.

A lobogódiszbe öltözött pályán vezető 
helyen lengeti a magyar trikolór és vele 
szemben a zöld mezőben fehér féldbolddal 
és három csillaggal az egyiptomiak zász
laja. Csodálatos panoráma övezi a frissen 
épült stadiont, amelynek mélyén

28 fokos bágyasztó meleg 
várja a nagy csatára a két csapatot.

Óriási meglepetésre a tribünökön mind
össze nyolcezer néző jelenik meg. Nagy 
tapsvihar köszönti a piros dresszben, cí
merrel díszítve megjelenő magyar fiukat, 
akik karfelemeléssel köszöntik a közönsé
get. Az üdvrivalgás a tomboláéig fokozódik, 
amikor Egyiptom sötét csapata lép a pálya 
gyepszőnyegére. Háromszoros Ja-Hajls! 
kiáltással üdvözlik a közönséget, majd 
Barlassina olasz bíró sípjelére a középre 
siet a két kapitány és megtörténik a sorso
lás. A nap nem zavar ugyan, de

szél ellen kell játszani.
A következkező összeállításban néz farkas
szemet egymással a két, évtizedes ellenség: 
Magyarország: Szabó — Futó, Sternberg — 
Palotás, Szűcs, Lázár — Markos, Vincze, 
Teleki, Toldi, P. Szabó.

Egyiptom: Mansour — Szald, Hamidu — 
El Fahr, Raffat, Raghab — Lallf, Faust, 
Mukhtar. Kamel, Hassan.

Majdnem gólt kapunk az első percben. 
De aztán javul a helyzet s nem sokkal ké
sőbb Markos szabadrúgása az egyiptomi 
kapufán csattan el. Elszánt küzdelem fo
lyik egész a 12. percig amikor megtörik a 
régi babona és beröpül az eddig elvarázsolt 
egyiptomi kapuba Hz év óta

az első gól.
Markos lerohan, átjátssza magát Raghabon, 
a középre gurítja a labdát, ahol már Teleki 
várja, most egy villámgyors testesei követ
kezik, utána a dribli magas Iskolája s 
máris fütyül a lövés a johbsarokban védhe- 
tetlenflL 1:0. Változatos játék alakul ki s a 
magyarok fölénye egyre szembeötlőül). Az 
egyiptomi balszárny azért aokszor fenyc- 

gyar válogatott mérkőzött Egyiptommal.
A magyar sportbecsület kérdése volt: győ

zünk-e vagy megint ránkszakad az egyiptomi 
csapás és megver bennünket az egyiptomi 
tizenegy, úgy, mint tíz esztendeje Párisban. 
Hát győztünk ...

get, de ezeket rendre tisztázza a szilárd lá
bon álló magyar védelem. Markos egy ellen
állhatatlan támadását lövéssel fejezi be. A 
labda az egyiptomi kapus lába között tart 
a kapu felé s ezt úgy menti meg a gólból, 
hogy ráül.

Ilyen védést sem látott még a világ. Köz
ben ellhanyhiil a mérkőzés, mert a nagy me
leg fokonként szívja ki játékosainkból az 
erőt. Csak a félidő derekán lendül újra el
lenállhatatlan támadásba a magyar csapat, 
amikor a 32. percben Markos remekül 
íveli a labdát a kapu elé. Toldi fejjel rö
píti tovább, de az egyiptomi kapus elcsípi. 
A lendülete nagy, elesni készül s ezt látva 
Toldi hatalmas erővel berobog és testével 

labdástól a hálóba nyomja.
2:0.

Kezdettől fogva a magyarok ellen drukkolt 
az olasz közönség, most azonban idegtépő 
hungorkán zug fel a gól nyomán. Szinte 
tájtékzik minden olasz s ezt kihasználja a 
kapus is, aki tetteti, hogy megsérült. De ez 
nem segít, a gól csak gól marad.

A vértkavaró hangorkántól mint a meg
babonázott ördögök indulnak most mindent 
elsöprő rohamra az egyiptomiak. Sajnos, a 
magyar csatársor nem ismeri fel a helyzetet 
és nem segít eléggé hátul. így aztán a gyötrő 
rohamok csakhamar eredményt hoznak. A
42. percben Latif labdáját Szabó kiüti és

Kamel habozás nélkül be
ié jeli. 2:1.

Még egy perc sem mulik el és az öröm
mámorban úszó olasz közönség máris ujahb 
gólt láthat a magyar kapuban. Latif lerohan, 
beadását Faust félelmetes erővel küldi a 
hálóba. Szabó csak érinteni tudja. 2:2.

A Párisban oly félelmetes csodálatot éb
resztő Salcm helyeit most Itt van Raghab, 
aki kíméletlenül küzd a magyar jobbszárny 
ellen. Markos egyre többször kúpja a rúgást, 
úgyhogy félő a lesántulása. De hál’ Tstcnnek, 
további gól nélkül usszuk meg a félidőt.

A szünet után Ismét kifütyüli az olasz 
közönség a magyarokat s még az sem tet
szik nekik, amikor a biró a megvadult 
Raghabot és Markost békltenl próbálja. 
Több hiba történik most a magyar térfélen, 
hol Sternberg lövi égbe a labdát, hol meg 
Palotás rúgja a földet a labda helyett. De 
a*érl nloca küivetl$A veuély.

Nincs iram sem.
Egyiptom még túlságosan friss ahhoz, sem
hogy megtörjön a magyar támadások súlya 
alatt. De azután a 9. percben beteljesedik 
a fáraók unokáinak végzete. Toldi P. Szabót 
küldi rohamra, aki keresztbevágja a labdát, 
a szemfüles Vincze a két egyiptomi bekk 
között kiugrik s a rossz tempóban kifutó 
kapus mellett biztosan teszi be

az újabb magyar gólt.
Ez fölrázza ugyan az egyiptomiakat egy 
időre és hihetetlen erővel dobják magukat 
a küzdelembe. Olyan szívósak, mint a si
vatagok kiéhezett oroszlánjai s attól kell 
félni, hogy rövidesen felfalják a magyar 
játékosokat. Néhány lövés elfütyül bizony 
a kapunk mellett és sziszeg a maroknyi 
magyar kolónia, mert u játéknak ebben a 
periódusában egy egyiptomi gól végzetes 
lehet.

A tudományunk felsőbbsége itt most nem 
vitás. De az egyiptomiak magukkal hozták 
a forró Afrika minden tüzét s ez szinte per
zseli a levegőt.

Gyilkos erejű bombákkal 
győzUnk

Kár azonban kétségbeesni, mert rövide
sen kiderül, hogy „többet ésszel, mint erő
vel" lehet csak a nápolyi aréna magyar
ellenes hangulatában győzelmet kicsikarni. 
A 16. percben Teleki pompásan szökteti 
Markost, aki szédületes vágtával húz a 
16-os vonal felé. Ott egy pillanatra megtor
pan az egyiptomi bekkek láttán s aztán 
visszafelé játszik Toldi elé. A magyar csa
tár irtózatos erővel robog a színhelyre és 
a magyar elkeseredés maximumával kapás
ból.

gyilkos erővel zúdítja 
félmagas labdáját a hálóba. Az egyiptomi 
kapus még csak oda sem nézhetett a vil
lámgyorsan röppenő bombának.

Most érdekes változás áll be az aréna 
hangulatában. Eddig ellenünk tüntettek, et-

„ 7i az ezer tó, mi az ezer szen
vedések országába jutottunk el“

Gömbös és a finn miniszterelnök rádiószózata
A festői szépségű Kclenhegyl-uton, a késő 

tavaszi, virógpompás környezetben ál! a buda
pesti finn Rövidség villája, ahol a finn minisz
terelnök a kísérőiében lévő finn pénzügymi
niszter és feleségeik, valamint a finn követség 
UutlkM* MiéreléJwi n>ta*w <lfl- 

tői kezdve azonban, amikor a győzelmünk 
már vitathatatlan, nem tüntetnek többé, 
csak a némaságukkal. Régen harcolt már ■ 
magyar csapat ilyen tüntető környezetien, 
zetben.

Az egyiptomiak most már lelkileg Is meg
törtek, amit bizonyít az Is, hogy cserebere 
következik a játékosokkal. De ez sem hasz
nál, mint ahogy semmi eredménye sincs 
annak, hogy a nápolyi közönség előtt ellen
szenves Barlassina biró Ítélkezéseit tün- 
leséssel fogadják. Elterül Futó az egyik 
oldalon, odaát meg Raffat, jónéhányan Món
iikéinak, csak Raghab, a félelmetes Salem 
uj alakba öltözött szelleme pusztít a pá
lyán, amerre lép.

A 31. percben ujahb tüntetés következik. 
Mukhtar ugyanis szökteti az offszájdon 
álló I.atifot. A biró fütyül és pedig helye
sen. Mukhtar azonban oda sem hederit és 

a fütty után gólt lő.
A közönség elképesztő hangorkánja szinte 

mindent elsöprő erővel szántja végig az 
arénát, de Barlassina hajthatatlanul igaz
ságos marad és nem ítéli meg a gólt.

Ez a tüntetés hosszú percekig tartott. 
Közben a magyar csapat már csak arra 
vigyáz, hogy tartani tudja az eredményt, 
ami annyival is könnyebb, mert az egyip
tomiak halfsora az óriási munka súlya alatt 
összeroppan. Most már kényelmesen Játszik 
a tizenegy magyar fiú és Szabó kapusnak 
csak egyszer van komolyabb dolga, amikor 

bokszolással ment
egy nehezen Ívelő labdát.

Még Toldi zuditja kontinentális lilrii bőm - 
bóját huszonöt méterről az egyiptomi kapu 
fölé s aztán elcsendesedik minden és fel
hangzik a hosszú bírói fütty: vége!

A magyar csapat csuromvizesen az iz
zadtságtól, kézfelemeléssel köszönti a kö
zönséget, majd testvéri egyetértésben baktat 
nz ötltözők felé az egyiptomiakkal együtt. 
Csütörtökön ujahb csata várja őket Bo
lognában, ahol az osztrákokkal kell a kö
vetkező fordulóban megbirkózni.

elölt a mngvnr sajló képviselőit.
Pontban féltizenegy órakor a budapesti finn 

követ kíséretében megjelent Klvimáki minisz
terelnök és Relandtr finn pénzügyminiszter a 
fogadására összegyűlt újságírók elétt. és 
tuert.lle « fisa TÍuonjoK»u
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AKINEK rmok reynner. kétsrer van szükBé«e ezen kesorll- 
ubuuubuu« vízre, kórje minden eláruaitóhelyen határozottan a 

KIS (JVKG Schmidthauer-léle IftMÁNDI KESERtlVlZET t

KHíinAnn Kováit három dHclctMltéc. amely kél-iUromszori használatra telje-íeÜ etegeadd. Jwtúny £Ubb voltánál fogva pedig mindenkinek könnyen hozzáférhető. 

IfmiDdlból mm kell pnUraiimra Inni, negyed . vagy rélpoh&r elég szokott lenni

Iámért: ite ezután a magyarországi oapoil ós 
import hz; inndalalt, majd azzal fejezte be 
)i.<gy tetaz/sscl fogadóit beszédét, hogy most 
..II,alma volt néhány hitig Mngyarországon tar
tózkodót éa elragadtatással nyilatkozott a Hala- 
tón é., Hévíz fürdői, sítúrájáról.

Klvimákt miniszterelnök beszéde után ztm- 
mer Ferenc konnúnylötanácsos, u Magyar 
róoirati Iroda szerkesztője mondott köszönetét 
nz egybegyült újságírók nevében a finn minisz- 
tcrelnök érlékps felvilógosilásniért. Miután meg 
:i finn kővel kérésére a jelenlevők beírták ne
vüket a fiun követség emlékkönyvébe, feltárv'. 
tak a fogadótcrciu melletti nagyterem ajtói, 
ahol o finn követség látta vendégül a megje
lenteket. Körülbelül tizenkét órakor ért véget 
a fogadás, amikor a finn miniszterelnök kisé- 
iclévd felhő jtatolt n miniszter elnökségi palo
tába. hogy

megtartsa rddlószózntát a magyar közön
séghez.

A n>ini>aereln;.k>6«i pnlolúbon Darányi KAI- 
mán 
lel a

államtitkár dolgozószobájában állították 
mikrofónt.

KIVIM* KI MINISZTERELNÖK 
nyelven olvasta fel rádiószózatát, me- . ' .... • . . • __ u..._ 1.2_r...AWfinn — --------------- -

Ível Somogyi Gyula ünnepi szpíker konferált 
be. Kivimáfí elsősorban a finn-ugor rokonság
ról beszélt, megállapítva, hogy

őseink a közös őshazából keltek vándor
útra

é* l*ogy a finn ugor népekben él o rokoni sze
relőt a magyarok iránt. Beszéli arról, hogy 
i)< ák Ferencet mindig a politika legesmiényibb 
képviselői egyikének tartolták, míg a diplomá
cia legnevesebb képviselőjeként Andráxsy Gyu
lát Ismerték meg é« végül megemlékezett Tisza 
István grófról, aki nz ő északi ideáljukhoz 
hasonló rendíthetetlen típus volt.

Mussolini szenzációs beszéde 
a háborús veszélyről 

A súrlódási területek mind nagvobbakká 
Válnak — Béke lesz, vagy háború?

Róma, május 27. 
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telcfonjelcn- 
tést.) Az egész politikai 
közvélemény vasárnap 
Mussolini miniszterel
nök bestédének hatása 
alatt állott, amelyet a 
parlament legutóbbi ülé
sén mondott el.

Mussolini beszéde elején Olaszország 
gazdasági és pénzügyi helyzetéről számolt 
be. Megokolta a legutóbb történt fizetésié- 

kiilkorcs- 
kije-

szállításokat, majd Olaszország 
kcdelml forgnlmúról beszélt, azután 
tenlellc, hogy

minden államnak vissza kell térni 
nrunyulapra,

—- Felmerül a kérdés: vájjon megoldó- 
dik-c a válság, vagy súlyosbodik.

Mindenesetre meg kell állapítani, hogy 
fclh'llcnül kedvező jelek mutatkoznak. 
Elérkeztünk a mélypontra, melynél 

mélyebbre már nem sülyedhctünk.
— A kérdés most már nz, megmnra- 

dunk-c ezen n mélyponton, vngv fokonként 
uj életet kezdünk. Véleményem szerint le 
kell mondanunk arról a reményről, hogy az 
emberiség visszatérhet a virágzás korsza
kába. A gazdasági élet fellendülése kizáró
ing politikai tényezőktől függ. A súrlódási 
felületek mind nagyobbakká válnak. Soha-

az

Lélekemelő dísszel, 
pompával áldozott 
vasárnap az ország 
a hősök emlékének

Frontharcos-felvonulás és katona! 
dlszmenet a Hösök Emléke előtt

Megindító l.egvcbltel ünnepelték vasárnap n 
Hősök Napját. Mióta törvénybe Iktatták, hogy 
máj.i* utolsó vasárnapin a világháború bősei
nek emlőkévé siet.lelendő,

tizedszer gyűlt össze n főváros közönsége 
a Hősök terén,

nr. Ismeretlen Katói a emléke elölt. Diszruhás 
rendőrkordon vette körül a Milleniumi emlék 
környékét és n föllobogöiolt Andrássy-uton 
már reggel ü órakor nagy tömeg gyűlt össze 
és nézte a különböző dlszőiségok, frontharcos 
testületek, egyetemi csoportok, leventék, cser-

készek, középiskolások és katona! csapatok 
felvonulását. Egymásután érkeztek a notabill- 
távok:

■ kormányzó képviseletében Kárpáthy Ka- 
miliő tábon* ok, a honvédség főpararcs- 
noka, a kormány képviseletében lAzár An

dor igazságUgymlnlszter,
valamint Huszár Aladár főpolgármester, SipŐcz 
Jenő polgármester, báró Arz Arthur vezérezre 
des, báró Szalag Gábor, a posta vezérigazga
tója, Putyoka Móric a képvi^jőház, Rakonzky

A VILÁG 
LEGJOBB 
KESERÜVIZE

IctL 
elju-

GOMBOS GYULA MINISZTERELNÖK 
állott a mlkrofón dte és a következőket mon
dotta:

— A magyar nemzet, amelynek nmében 
őszinte barátsággal és tisztelettel köszöntőin 
a rokon finn nemzet körünkben megjelent il
lusztris képviselőjét, Kivimaki miniszterelnök 
ural, mindig megőrizte és ápolta szivében a 
veletek való közös predet érzését. A végtelenbe 
vesző történelmi idők előtt sokáig egymás mel
lett éltünk. Közös isteneket imádtunk és egy 
nyelvel beszéltünk. Ti az Uraitól nyugati a 
mentetek, hazátok az „ezer tó országa" 
Minket délebbre sodort a hadak útja, mi 
toltunk ide, a Kárpátok aljára,

az ezer szenvedés országába.
Beszélt ezután a finnek dicsőséges nemzeti 

küzdelmeiről, majd megállapította, hogy mi is 
évszázadokon ét végeztünk a nyugati kultú
ráért, de hivatásunk igazi jelentőségét

csak most kezdi felismerni a világ, amikor 
KBsdpeurópa e részében már súlyos gaz
dasági és politikai atmoszféra keletkezett 
• szerencsétlen bérszerződések nyomán.

Majd azzal fejezte be nagyhatású szózatát, me
lyet a finn testvérekhez intézett, hogy a finn 
és a magyar nemzet csak földrajzilag sodorta 
egymsátó! távol a történelem utján n sors aka
rata. Do lelkünket szoros barátságba fonja 
össze az a közös óhaj, hogy mindkét népet 
szabadon és függetlenül lássuk boldogulni a 
népek nagy versenyében. — őszinte örömünkre 
szolgál, hogy kedves vendégünkkel, n finn kor
mány illusztris elnökével 
fűk a két rokon nép igaz 
véri barátságát.

Kivimtlki miniszterelnök 
miniszter ma este 8 óra 
Prágán keresztül haza.

újra megpecsételhet- 
megértését ét test-

és a finn pénzügy -
50 perckor utaztak

sem lett volna szabad lefegyverzésről be
szélni, mert még a legjobb elméletet alapul 
véve is, felfegyverezve maradnak az álla
mok.

— Európának — mondotta Mussolini — 
végre el kell határoznia magát, hogy konti
nentális politikát folytat, vagy’ pedig a kor
mány kicsúszik kezéből. Vagy megfiatalo
dik Európa, úgy intézményeiben, mint em- 
bereiben, vagy pedig számolnia kell azzal, 
hogy holnap már nem állja ki az összeha
sonlítást Amerika, különösen pedig Japán 
erejével.

— A borzalmas kérdés, amely a 
történelmének hajnalától napjainkig 
formán nehezedik a tömegek lelkére: 

béke lesz-e, vagy’ háború?
A történelem megtanított bennünket 
hogy a háború olyan jelenség, 
emberiség fejlődését kiséri:

A háború talán az emberiség sorsán 
nyugvó tragikum.

— Politikai életünk az ország belső újjá
építése és egyéb feladataink mind kívána
tossá teszik számunkra a tartós béke kor
szakát.

Az olasz nép azonban még akkor Is 
fegyelmezett: n, nyugodtan és öntudato
san fog viselkedni, ha a másik drámai 

alternatíva következnék be.
Mussolini beszédét a hallgatóság tomboló 

tapsviharral fogadta.

világ 
egy-

arra, 
amely az

Endre • feWhái háznagya és még tokén.
A főpolgármester, a polgármester és Sala

mon Géza tanácsnok fogadták háromnegyed- 
tiz órakor a kormányzó képviselőjét, majd a 
sokezer főnyi tömeg levett kalappal, a kivonult 
különböző csapatok pedig merev vigyázz-állas- 
bán hallgatták, amint a zenekar a Himnuszt 
játszotta. A Dalosszövetség ötszáz tagú z‘\ne' 
kara elénekelte a Szózatot, majd Kárpáthy 
tábornok a hősök emléke elé lépett és

néma Imával áldoaott ■ hősök emlékének, 
azután letette ■ kormányzó koszorúját.

Ezután sorban járultak a notabllitások, vala
mint a különböző testületek képviselői az em
lékműhöz és letették arra koszorúikat. Végül 

• a zenekarok eljátszották a Magyar Hiszek-
egyet. Az emlékműnél rendezett kegyeletes ün
nepség ezzel végétért, a notabilitások az And- 
rássg-ut torkolatához mentek, ahol megkezdő
dött

Vasárnap 
hangulatán, 
szágnnk. A 
ncpélyeket

a csapatok dlszmenete.
egész nap érezni lehetett Budapest 
hogy megható ünnepe van az or- 
különböző testületek hazafias ün- 

. , tartottak, nemzetiszinü zászlók
lengtek a házakon, este n Tisza Kálmán-tfren 
a frontharcos zenekarok játszottak, majd be
vonultak a Városi Színházba, ahol a Nemzeti 
Színház művészei rendeztek

díszelőadást az elesett hősök emlékére.
A pesti jzr. hitközség

a Hősök emléktemploma előtt 
rendezett ünnepi Istentiszteletet. Itt dr. Hevesi 
Simon vezető-főrabbi tartott beszédet. A rákös01,1,1,11 ' 11, I u-l Ul UKIll l,U luil IK ÜLI. n _ ■
keresztúri zsidó temetőben dr. Hevesi Ferenc | Dollár és lontra ellenében vesz éa etad/valat

• ezekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapest V.-rabbi beszólt. Az ortodox Knzlnczy-utcai temp-1 m)nt 
lomban is ünnepély volt. I

Megelevenedik
Krisztus élete Budaörsön

Szabadtéri előadás a magyar Oberammergauban
Égbemeredő sziklák, barlangos dombok kö- , 

zött, termékeny völgyben fekszik Budaörs falva, . 
amely az emlékezetes királycsata óta másról is . 
nevezetes: konkurrálni akar a világhírű Ober- 
ammergauval.

A jóindulatú, de elnéző mosoly is eltűnik, ha ■ 
végigtekint az ember Budaörs passió játékának 
vadregényes színterén, a köböl épített díszlete
ken és a felsorakozott ragasztott bajuszu, vö
rös- és kékkosztümös színészeken, akik híven 
elevenítik meg Krisztus kálváriás életének tör
ténetét. Jézus alakítására Bató Lászlónak ra
gasztanak lengő szőke szakállt, Máriát Zirkel- 
bach Jánosné alakítja. Felsorakoznak a fő
papok is: Herzog Pál, Freycr Ferenc, Gesztesi 
János, Webet József, Reiszmann György, 
Wendler Lipót, majd János, Péter és Judás 
megszemélyesítői: Csákány József, Welkg Fe
renc és Winkler András remekelnek. Ahogy a 
lejtős domboldalon elhelyezett padsorok meg
telnek és a végtelen horizonton lebukik a t»ö- 
rös fényben égő májusvégi nap, izgatottság lesz 
úrrá a kétszáz főnyi szereplő tömegen. Meg-

—
Codos és Rossl, a világ
hírű repülők vasárnap 
uj lavrepttlésre indultak

Le Bourget, május 27.
Codos és Rossl világhírű repülök vasárnap 

reggel felszállottak, hogy megkíséreljék V104 
kilométeres

távolsági rekordjuk megdöntését.
A két repülő előreláthatólag Newyorkon át 
Sandiego felé tart, bár az is lehetséges, hogy 
Délamcrika felé fognnk repülni.

A gép felszállása előtt Codos kijelentette, 
hogy Dél-Irországon út repülnek és csak otl 
határozzák el további útirányukat. A gép

7800 liter benzint, 300 liter olajak 
élelmiszereket és meleg ruházatot vitt magá
val.

A gép indulásánál jelen volt Dcnain tábor
nok, légügyi miniszteren kívül a francia avia
tika sok neves tagja és a két repülő csalódja.

Utolsó Istentisztelet a hidasi 
református templomban

Pécs, május 27.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megható aktus színhelye volt va
sárnap délelőtt a baranyamegyei Hidas köz
ség református temploma. Az egyke döbbe
netes pusztítása következtében

kihall a község református magyar la* 
kossága, 

feleslegessé vált a templom, amit most le 
fognak bontani. A korhadt haranglábon 
utoljára konditották meg a harangot. A kör
nyező községekből egybegyült református 
hallgatóság előtt Szilágyi Béla öcsén yi lel
kész beszélt

az egyke pusztításáról
és arról, hogy a baranyamegyei református- 
súgót a kihalás réme fenyegeti. Lombos Al
fréd, a bonyhádi lelkész a hidasi gyülekezet 
történetét ismertette, majd Sík Endre mó
rági lelkész

utoljára osztott úrvacsorát
a templomban. A Himnusz eléneklésével ért 
véget a megható gyászünnepség.

A hívek ezután testületileg kivonultak a 
hidasi magyar temetőbe és ott imádkoztak 
a dunántúli magyar refonnátusságért.

népitélet
A Hétfői Napló Jubileumi regény

rejt vény ver senyének
S. sz. szelvénye

1934. V. 29.
Vágla ki éa őrime meg 11><E

A Hősök Napjával kapcsolatban rendezték’ 
meg

a frontharcos autótura atal, 
amelynek résztvevői szombaton reggel álltak 
starthoz és vasárnap reggel futottak be a bécsi- 
úti vámhoz. Mindenütt ahol elhaladtak a ver
senyzők, nagy lelkesedéssel fogadták őket. A 
verseny első helyezettje

De lm ár Walter,
aki Bugát ti autójával vett részt. A motorkerék
párok csoportjában első: Lukavecz Ferenc. A 
mecseki hegylversenybcn első Dclmár Waltcr, 
3 p. 17. mp.,

a második legjobb időt ifj. Horthy Miklós 
futotta

remek vörös Alfa Rómeó gépén 3 perc 36 mp. 
nlatL A versenyzők a befutás után a Hősök 
terére vonultak fel és megkoszorúzták a hősök 
emlékkövét.

Megkapó ünnepségeken áldozott a hősök 
emlékének az egész ország népe, A vidéki vá
rosokban és községekben is szép emlékünne
pélyek voltak. *

mint özekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapt.........
Nádor-utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon : 213-16, 104-6.

libben a kődiszlctek függönye és áttüznek a 
reflektorok vakító csövei. A következő pilla
natban már megelevenedik Bethlehem, Názáret, 
Jeruzsálem, a Szentföld és Genezárct tavának 
partja a Jenáikra épített színpadon. Felzug a 
tömege a tanítványok között megjelenik a 
Megváltó, a csillagok is feltünedeznek, Vero
nika Wendler Lip^tné — letörli a Kálváriára 
induló könnyeit. Krisztus megindul, mennybe- 
száll, magasztos feszültség, mindenl.it elragad 
a drámai erő, amely ezekből az egyszerű em
berekből kiárad. Késő este ér véget a passió, 
amelyet Bató Géza igazgató-tanító irt és ren
dezett nagyszerűen és kulturáltan.

Amikor lefelé haladunk a lejtős hegyoldalon, 
asszonyokkal találkozunk, akik a domboldalon 
fürtös kék vadvirágot szednek. Ezt a virágot 
csak naplemente után lehet szedni, mert' csak 
akkor marad szép és friss a színe. Ebből a vad
virágból készül az Ur virágszőnyege, amelyet 
Űrnapján terítenek a híres budaörsi proccsszió 
elé.

Slób Zoliin.

Országos jelentőségű lesz 
a szegedi piac

Szeged, május 27.
Vasárnap díklö.t Szrgcdrn, a városháza kői- 

gyuláid termőben a Szegődi Gazdasági Egyosü.
„na8yKyulést rendezett, melyen megjelent 

haliay Miklós földmivelési miniszter is, akit ez 
alkalommal az egyesület diszelnökévé válasz
toltak. Hunyady Vass Gergely elnök üdvözlő be
széde után

Ráday Miklós
földmivelési miniszter szólalt fel, aki az álta
lános agrárproblémák ismertetése után fcglal- 
kozott az Alföld termelési kérdéseivel és hang- 
súlyozta, hogy nagyon szeretné, ha

a szegedi piacot is országos jelentőségű 
piaccá tudná átszervezni 

s ez pedig csak úgy lehetséges, ha Szeged és 
kornyéke gazdaközönsége intenzivebben rátér a 
gyümölcstermelésre. Kijelentette, hogy

még ezen a nyáron gondoskodik a gyű- 
molcsvédűszerck árának újabb csökkenté

séről.
Beszélt ezután az óllattenyésztés visszamaradott- 
■'agáról 6* arra biztatta a szegedkörnyéki gaz
dákat, hogy igyekezzenek a baromfitenyésztéssel 
is komolyan foglalkozni, mert e tekintetben je
lentős exportlehetőségeink vannak.

A gnzdagyülés után a Nemzeti Egység Pártja 
szegedi csoportjának tanyabizottsága alakult 
meg. A földművelésügyi miniszter kijelentette a 
gyűlésen, hogy politikamentes földművelési mi
niszter akar lenni. Bejelentette.

hogy nemsokára nyilvánosságra fog ke
rülni a búza óra. nem boleltával, hanem 

egységes áron.

NYILT-TÉR
(E rovatban kózöltekért oem vállal felelősséget 

a uerkeszlósta.)

NYILATKOZAT
Egyik napilapban cikk jelent meg ar« 

ró], hogy az Arízono-bárhan egy kül
földi állam himnuszát játszották. Ez 
nem fele] meg a valóságnak, a kérdéses 
zeneszám egy fox-trott volt. A cikk 
miatt ügyvédem, dr. Vajda Ödön utján 
sajtóphrt indítottam.

Roraayay Sándor, 
M Arizona tulajdoeoMb



lladapeat, 1934 május 28. HÉTFŐI NAPLŐ 8

Tolásgránátból akart 
horogkereszteket kilőni 
a petárdagyártó nyilas
keresztes Davola

Vasárnap újabb házkutatásokat tartott a rendőrség
A főkapitányság po

litikai nyomozóosztá- 
Iván vasárnap délben 
fejezték be a nyomo
zást a nyilaskeresztes 
petárdagyártók ügyé
ben. Davola György 
36 éves kőművesmes
tert. aki érettségizett 

ember és Tölgyes Miron 38 esztendős laka
tosmestert átadták a bűnügyi osztálynak, 
aho] az 1924. évi .YV. f. c. alapján tartóz
tatták le őket. Ez a törvény kimondja, hogy 
öt esztendeig terjedhető fogházbüntetéssel 
sújtandó az, aki emberélet kioltására alkal
mas robbanóanyagot készit vagy jogosulat
lanul forgalomba hoz. A harmadik előállí
tottat, egy mérnököt, miután megállapítást 
nyer!, hogy semmiről nem tudott, 

elbocsátották a rendőrségről.
Szombaton éjszaka
a politikai osztály detektivjel újabb 
házkutatást tartottak Davola Mester
utca 09. és Tölgyes Kapás-utca 43. 

alatti lakásán.
A házkutatás során papirmozsarak, festé
kek és különböző robbanóanyagok, vala
mint bádogdobozok kerültek elő. Davola 
lakásán egy üres tojásgránátot is találtak. 
Davola és társa kihallgatása során továbbra

Estélyi ruhába öltözött, 
•fodrászhoz, manikűrös
höz ment, azután a Dunába 
UgrOtt Az állásnélküli tisztviselőnő

megrázó tragédiája

a halott

Vasárnap délben a 
törvényszéki orvostani 
intézetben agnoszkálták 
a Duna rejtélyes esté
lyi ruhás női halottját, 
akinek holttestét még 
május 18-án fogták ki 
a Hengermalom-utca 
irányában.

Megállapították, hogy
Györgyey Olga 47 esztendős magán
tisztviselőnő, aki a Vilmos császárul 

55. alatt lakott.
A szerencsétlen nő hozzátartozóival lakott 
a Vilmos császár-utón, szerény viszonyok 
között. Állását már régebben elvesztette és 
azóta nem tudott elhelyezkedni. Egyre rosz- 
szabb viszonyok közé került,

sokat nélkülözött
és hozzátartozói előtt hangoztatta, hogy 
megunta az életet.

A múlt hónap közepén már kísérletezett 
a halállal, a konyhában kinyitotta a gáz
csapot és egy széken ülve várta a halált. 
Akkor nem érte el célját, időközben haza
jött egyik rokona és értesítette a mentőket. 
A mentők első segélyben részesítették, majd 

Balatonföldváron megnyílik 
a legújabb balatoni klub: 
a Hungária Kaszinó

A fürdőbiztos engedélyével a belépésre jelentkező 
kü.földiek már 24 óra malva, a belföldiek pedig 
3 nap malva kártyázhatnak a kaszinóban

A Balaton legexkluzi- 
vabb fürdőhelyére, Ba- 
latonföldvárra az idén 
már kora nyáron be- 

. vonult a kártya. A ta
valyi szezón eseményei 
után érthető meglepe
téssel fogadták társa
sági körökben, hogy

az Idén is helyet kap a hazárdjáték az 
exkluzív Balatonföldváron.

A belügyminisztérium illetékes osztálya, 
afnely a legszigorúbb pártatlansággal és 
körültekintéssel intézi a kártyajáték ügyeit, 
tavaly feloszlatta az itteni klubot: a Bala- 
tan/Öldvári Kaszinót, mert szabálytalansá- 
8<* történtek a tagfelvétel körül, nem tar- 
tatiák be a kártyarendelet előírásait. A ba- 
bMaftÓMrl karán* tavalyi kudarc* flUn

is kitartottak amellett, hogy
csupán ijesztgetés céljából akartak ké

szíteni petárdákat
és osztrák mintára a horogkeresztes plaká
tokat be akarták kenni robbanóanyaggal. 
Ezzel azt akarták elérni, hogy a plakátokat 
ne tudják egykönnyen letépni a falról. A 
robbanóanyag ugyanis abban a pillanatban 
robbant volna, amikor a plakátot valaki le 
akarja tépni.

Davola azt is elmondotta vasárnapi kP 
hallgatása során, hogy öt pár nappal ez
előtt a á/f.<Aó-párt központja azzal fenye
gette meg, hogy kizárjak a pártból, mert 
nem tartották megfelelő embernek a propa- 
gandaosztály vezetésére és más embert akar
tak helyébe állítani.

Amikor arra vonatkozólag intéztek hozzá 
kérdést, hogy az üres tojásgránáttal mi volt 
a célja, azt felelte, hogy

többszáz papírból kivágott horogkeresz
tet akart belegyömöszölni

és az lett volna a célja, hogy azokat valahol 
kilőjje a gránátból.

Mindketten a leghatározottabban tagad
ták, mintha emberélet kioltására készül
tek volna.

A letartóztatott nyilaskereszteseket hét
főn délelőtt kisérik át az ügyészségre.

miután nem találták súlyosnak állapotát, a 
hozzátartozók felelősségére lakásán hagy
ták.

Györgyey Olga azóta sem mondott le ön
gyilkossági szándékáról. Május 15-én külö
nös változást észleltek az eddig állandóan 
melankolikusan viselkedő nőnél. Jókedvű
nek mutatta magát,

elment a fodrászhoz ondoláltatni a ha
ját, körmeit pirosra lakkoztatta, azután 
fölvette estélyi ruháját, lakkcipőjét és 

eltávozott hazulról.
Feltűnt mindenkinek ez a különös változás 
és érdeklődtek, hogy tulajdonképpen hová 
készül. Györgyey Olga röviden válaszolt az 
érdeklődésre. Azt mondotta, hogy állás után 
néz és másnap már el is foglalja hivatalát. 
Azóta nem tért vissza.

A szerencsétlen nő idegzetét felőrölte 
nyomorúságos helyzete 

és az állásnélküliség, a Dunába vetette ma
gát. Hozzátartozói csak elkésve értesültek 
arról, hogy a Hengermalom-utcánál női 
holttestet fogtak ki a Dunából és ezért csak 
most tudtak jelentkezni a halottasházban.

A rendőrség megadta a temetkezési en
gedélyt és Györgyey Olgát hétfőn délután 
fogják eltemetni.

az idén uj klub nyitására kértek engedélyt
A minisztérium megadta az engedélyt 
és igy alakult meg a balatonföldvárí 
Hungária-Kaszinó, amelynek elnöke 
egyik Szapáry gróf, vezetőségének tag
jai pedig Dolliik István báró felsőházi 

tag és több más közéleti férfi.
Az uj balatonföldvárí kaszinóban tehát 

napok múlva megnyílnak a játékszobák, 
elkezdődik a chemin, baccarat s felhangzik 
a játékrendezők vezényszava:

Megsze badal. kellemetlen Izzadtsígszaglól

BON-TÓIM 
használnia Által. BON-TON a legtökéleteaebb, todomA- 
nvoR elnpon önzeállito'.t, teljesen ártalmatlan Izzadtság 
elleni szer. Nagy Üveg 1- pengő. Kié üveg 1J0 pengd.MMh mkttstoUM kaptató. HM

— Tessék tenni! Mindenki tett!... Nincs 
további...

A balatonföldvárí kaszinóban már ér
vénybelép az az érdekes uj belügyminisz
teri rendelkezés, amely a balatoni kaszinók 
játéktermére vonatkozik. A kártyarendelet 
értelmében ugyanis a klubok kártyaszobái
ba csak azok léphetnek be, akik tagfelvé
telre jelentkeztek, nevüket 30 napig kifüg
gesztették a klubban, aztán rendes tagokká 
felvették őket. Az uj rendelkezés szerint a 
balatoni fürdőhelyek kaszinóiban

külföldiek, ha útlevéllel igazolják sze
mélyazonosságukat a fürdőbiztosnál, 24 
órával az Igazolás után a fürdőbiztos 
hozzájárulásával játszhatnak a kaszinó 

kártyaszobáiban.
A magyar állampolgárok pedig miután iga
zolták magukat, a fürdöbiztosnal három 
nap alatt kaphatnak ilyen engedélyt. Ez 
azonban csak S0 napra szól és harminc nap 
után újabb engedélyre van szükség.

De nemcsak a balatonföldvárí uj kaszi
nóban lesz az idén hazárdjáték, hanem

Siófokon és Balatonlellén is.
Mindkét helyütt tavaly is folyt már játék 
s az idén is megnyitják a klubokat, ahol a 
fürdővendégek kártyázhatnak.

A belügyminisztérium a balatoni kaszi
nókat épp oly szigorúan ellenőrzi, mint 
az ország összes többi klubjait, kaszi

nóit,
ahol hazárdjáték folyik. A minisztérium 
utasítására állandóan figyelni és ellenőrizni 
fogja a rendőrség és a közigazgatási ható

Eckhardt Tibor nyilatkozata 
a népszövetségi tárgyalásokról
Héttőn délben utazik Gentbe

Eckhardt Tibor, mint a magyar kormány 
megbízottja hétfőn délben utazott el 
Genfbe a népszövetségi tárgyalásokra. Eck
hardt Tibor a vasárnap délelőttöt külön
böző tanácskozásokkal és megbeszélések
kel töltötte, majd egy órakor megjelent 
Kánya Kálmán külügyminiszternél, akivel 
ugyancsak hosszabb tárgyalást folytatott. 
A külügyminisztertől való távozása után a 
Hétfői Napló munkatársának volt alkalma

ECKHARDT TIBORRAL
beszélni, aki a következőket mondotta 
munkatársunknak:

— Szerdán reggel kezdődik a Népszövet
ség tanácsának ülése, amelynek napirend
jére tűzték a jugoszláv határincidensek 
ügyében beadott panaszokat. Az a reményem, 
hogy a Népszövetség tanácsa már érdem
ben is tárgyalás alá veszi az ügyet, ameny- 
nyiben remélhető, hogy jugoszláv részről 
ugyancsak szükségesnek tartják a kérdés 
tisztázását s ennélfogva

Szabó Imre esperes megrázó beszéde 
a családi élet válságáról

A hidasi magyar templom temetéséről, a pyermek- 
kultuszról, a családellenes gazdasági rendről beszélt

Kecskemét, május 27. 
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) Az Országos Beth
len Gábor Szövetség teg
nap este ünnepet rende
zet'. Kecskeméten. Tas- 
náag Nagy András dr. 
igazságügyi államtitkár, 
a Szövetség országos el

nöke, megnyitó beszédet mondott, majd Szabó 
Imre, Budapest református esperese tartott ün
nepi előadást. Arról beszélt, hogyan hanvatlik 
el és hogyan ujul meg a nemzet, a társadalom.

— A nemzet romlása a családi élet meg
gyengülésén és bomlásán kezdődik — mon
dotta. — A modern termelési ér gazdasági 
rend családellenes. A modern élet kivette az 
apát a családból, alkalmi munkássá teszi a 
családfők nagy részét, bizonytalanná a lét- 
ferntartást. A munkanélküliség egyenesen csa
ládirtó és bomlasztó erő. A férfit a gépkultura 
kiszórta a világba és otthontalan lénnyé tette 
az asszonyt. Az asszony pedig

uldnamcnt a férfinak és a férfi csak szóra
kozási vágyának kielégítésére akarta az 

asszonyt,
nem élettársnak és nem sorstársnak. 

Ezután a gyermekkérdésről beszélt:
— A modern ember különös imádattal hajol 

meg a gyermek előtt és ezzel veszíti el a gyer
mek iránt való igaz tiszteletet, az élet fakadd• 
sának misztériuma iránt való szent áhítatát. 
A szemérmet és az élet fogantatása fölött ér
zett remegő tiszteletet

semmiféle pedagógia és orvostudomány 
nem pótolhatja.

Ezután rátéri a szomorú aktualitásra, hogyan 
halt meg Tolna megyében egy egész magyar 
község: Hidas.

— Vasárnap Hidason utoljára szólal meg a 
magyar templomban az Isten Igéje — mon
dotta —, azután becsukják a templomot, 
mert

elfogyott belőle a magyarság 
és helyébe betelepedett mér egy más fajta. 
Nem lett volna szabad elfogynia belőle a ma- 
gyarságnak é« bűn pofi megengedni, hogy lat

ság valamennyi klubot és a legkisebb sza
bálytalanság esetén azonnal eljárnak a klub 
felelős tényezőivel szemben- Balatonföldvár 
uj kaszinójában és a többi balatoni klubok
ban a hazárdjátékok közül

csak chemin de fér és baccarat játékot 
szabad játszani, a trente et quarante 

játék a Balatonon is tilos, 
minthogy ez a játék el van tiltva az összes 
magyar klubokban.

nem fognak halasztó Indítvánnyal elő- 
állani.

Mi, szükség cselén
helyszíni szemlét is kértünk, 

hogy a helyszínen állapítsa meg a Népszö
vetség megfelelő bizottsága, vagy megbí
zottja a történt sérelmeket. Hogy azután a 
Népszövetség milyen álláspontra fog he
lyezkedni, e tekintetben természetesen jós
lásokba bocsátkozni nem lehet, mi meg va
gyunk arról győződve, hogy igazságos 
ügyünk a Népszövetség tanácsa előtt*, is 
megfelelő objektív elbírálásban részesül, 
mert ha ez a reményünk nem volna, akkor 
nem is mentünk volna a Népszövetség elé.

Eckhardt Tibort genfi útjára Durugy Fe
renc külügyminiszteri titkár kiséri el. A 
független kisgazdapárt képviselőtagjai ün
nepélyesen akarták a hétfői indulása alkal
mával vezérüket elbucsuztatni. Eckhardt 
azonban kérte képviselőtársait, hogy te
kintsenek el minden ünnepléstől.

son elfoglalja helyét az idegen.
Beszéde további során fejtegette, hogy 
sürgős telepítéssel kell megállHnnl a vége

ken a magyar községek pusztulását.
Szabó esperes vasárnap istentiszteletet tar

tott a kecskeméti református templomban.

ROVAL AP0LL0
következő műsora:

TEMPÓ! 
1934!!!

A Fox-filmgyár 25 szereplőjének film
bravúrja 1 Két óv minden világszenzációja 
— Két óra alatt I Minden jelenet 1 perc. — 
Minden perc — világszenzációi

DECSI SS CASINO
következő műsora:

Asszonv- 
háboru

Szatirikus történőt egy boldog országról, 
ahol csak a nőknek szabad m<ndent... 
Főszereplő: ELIBBA LANDI
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Vele es unokáié meggviikoiíse miatt 
letertűztattak egg gazdálkodót 
és feleségét A kél áldozat gomDamergezésnen halt meg

az ügy. mert Petrovjcs Londonban tartóiké* 
dott. '

Értesülésünk szedni
peirovies • napokban rtswoériiesett 

é« így a bíróság tárgyalást tűzhetett ki a dn- 
napartí botrány ügyében. Súlyos testi sértés 
ét becsületsértés elmén jelentették fel egy
mást az affér szereplői, akik

Va, hétfőn állanak a bttntetójáráablr** 
hág eM.

A mát tárgyaláson kihallgatják az ögy W 
érdekesebb szereplőjét és koronatanúját: 

az orosz szépasszonyf.
de beidézték tanúképp Neumann és Pefro- 
Dics társaságiban volt untba', valamint a 
kávéház közönségét és személyzetét Is.

A pestvldékl törvényszék fogházába szom
baton csendőrök hozták be a közeli ' ác- 
szenUAsiló hőségből Keserű József 75 éves 
gazdálkodót 6 feleségét. akiknek családjá
ban rövid idővel ezelőtt

m«v|dÖbbentő kettőé tragédia 
történt: oombamirgeiésben meghalt vejük, 
Tóth Gálmr gazdálkodó és négyéves unokája, 
jfj. Tóth Gábor. A halálos tragédia után a 
vácszenllAulói csendőrségre

névtelen feljelentés érkezett, 
hogy Tóth Gábort és kisfiát, az öreg Keserű 
József és felesége tettek cl láb alól.

A nyomozás megállapította, hogy már a 
halálos mérgezés előtt néhány nappal az 
egész Keserű és Tóth család gomba mérgezés
ben megbetegedett. Olyan adatok merültek 
fel, hogy Keserű József annakidején kétféle 
gombát szedett az erdőben, ehetőt sajátma- 
guk számára és mérgeset, hogy azzal meg
ölje vejct. Az első kísérlet azonban nem si
került, valami módon

összekeveredett a kétféle gomba 
és Igy betegedett meg az egész család.

A második kísérlet alkalmával a gyanú 
szerint, az Öregasszony főzött mérges gom
bát Tóth Gábornak. Evett ebből a négyéves 
Gabika is és

a kisfiú még aznap. Tóth Gábor pedig

másnap meghalt
a súlyos gombamérgezés következtében.

Keserít Józsefnek é* feleségének Tóth Gá- 
bőmé született Telt Katalin nem édes, ha
nem

fogadott leányuk volt.
Az özveggyé lett fiatalasszonynak még egy 
élő gyermeke van, a 4 hónapos Palika.

A nyomozás megállapította azt is, hogy az 
öreg Keserű, aki husyholdas gazda, már 
hosszabb Ideje

rossz viszonyban volt fogadott leányé
nak urával.

Sohasem szerelte Tóth Gábort, de amióta 
vejc egy alkalommal vasvillával dobott kévé
vel megsértette, nyílt volt köztük az ellensé
geskedés.

A csendőrségen a 75 éves gazda és felesége 
tagadták, 

hogy üli tették e| láb alól vejiiket és unoká
jukat. A felmerült terhelő adatok alapján 
azonban dr. Köves Autói vizsgálóbíró szom
baton

mindkettőjüket letartóztatta.
A peatvidéki törvényszék fogházában va

sárnap ismét kihallgatta a vizsgálóbíró az 
öreg házaspárt. Keserű é§ felesége ma is áll
hatatosan tagadták, hogy a kettős gyilkossá
got elkövették.

Hazahozzák a Távolkeleten élő 
magyar hadifoglyokat

Figyelemreméltó ak
cióra készül a Magya
rok Állandó Világkon
gresszusa, a Távol ke
leten élő volt magyar 
hadifoglyokat akarja 
hazahozatni. Hetven 
volt magyar hadifogoly 
él még mindig oda

kint, Charbln környékén. Körülbelül hat 
éve vették fel az érintkezést a Magyarok 
Állandó Világkongresszusával és azóta is a 
legszorosabb kapcsolatot tartják fenn.

Az egyesület Géza-utcai helyiségébe sűrű 
időközökben hozott a posta Kelet-Ázsióból 
leveleket, amelyek

beszámoltak a charbinl magyarok éle
téről

Mindnyájan mór hűtős exlstenciát terem
tettek odakint maguknak, az utolsó két év
ben azonban mégis állandóan panaszos le
veleket küldözgettek haza. A távol keleti

zavarok időközben anyagilag tönkretették 
az exhadi/oglyokat s most

a legteljesebb bizonytalanságnak néz
nek elébe.

Súlyos helyzetüket fokozza, hogy mínrf- 
nyájan családos emberek. Hazajönni n«m 
tudnak, mart az

utllköltség személyenként ezer-ezeröt- 
száz pengőbe kerül és nincsen pénzük.
A Magyarok Állandó Világkongresszusa 

most elhatározta, hogy
hazasegitj a charbinl magyarokat.

Százötven—kétszázezer pengőre oon szűk* 
ség, ezt a summát társadalmi utón akurják' 
összegyűjteni, de amennyiben nem gyűlne 
össze elég pénz,

as államtól fognak segélyt kárul.
A távolkeleti magyarokat ugyanis legké
sőbben a jövő év elejéig haza akarják1 
hozni.

Elfogták a galambősz, elegáns 
öregurat, a festőművészek 
vakmerő szélhámosát

Képeket csalt ki, eladta és a pénzt 
elkértyézta a peches játékos

Lopás miatt letartóztatták 
Jankovics Iván mérnököt

Bárónak adta ki magát és meglopta a barátját

Régen keresett szélhámost tartóztatott le 
vasárnap s rendőrség Harsdnyi-Ilausinger 
Sándor Öő esztendős volt színész szemé- 
lyébcn. ,

Az elegánsan öltözködő, jó fellépésű, idős 
férfi

festőművészeket, előkelő urnknf keresett 
fel és különböző elmeken képeket vagy 

pénzt csalt ki tőlük,
A galambőszhaju szélhámos több néven 

szerepelt. Harsányt Sándor nőven kívül 
Hónai, Reményi, Pausinger és Reich neve
ken szokott bemutatkozni és nem kímélte 
a fáradtságot, hogy jóelőre megállapítsa, 
hogy kiszemelt áldozatni kikkel vannak ro
konságban vagy barátságban. Azokra hivat
kozva játszi könnyedséggel csalta ki minden 
egyes helyen a képeket vagy egyéb tárgya
kat.

A károsultak listáján szerepeli többek 
közt Iványi Grünivald Béla, búró Schoss- 
berger Klára, dr. Zempléni Mitr<'UÍCS Viktor.

A károsultak eleinte röstelték a dolgot

és nem tettek feljelentést a főkapitány
ságon, 

de később, amikor másoktól megtudták, 
hogy náluk is járt az elegáns öreg szélhá
mos, netn vártak tovább, hanem a rendőr
séghez folyamodtak.

Hossza# nyomozás után vasárnap reggel 
ráakadtak a detektívek Hausinger búvó

helyére
és előállították a főkapitányságra. Azzal vé- 
dekezetf, hogy ő nem akart senkit megká
rosítani, a képeket mindenki saját magától, 
ajándékképen adta neki. Ez u védekezése 
azonban megdőlt a szembesítéseknél.

Hausinger .Sándort kártyaszenvedélye 
vitte a bűn útjára,

a képeket mind értékesítette és a pénzt 
nyomban a kártyaRlubba vitte. Peches já
tékos tmlf, állandóan elvesztette az utolsó 
fillérjét is.

A nwgtévedl embert csalás elmén tartóz
tatták le.

Vörösmarty Kálmán 
technikus, aki a Ssvete- 
nay.ytca 89. sz. alatt la
kik, följelentést telt a 
rendőrségén Jankovtes 
Jván 30 éves gépészmér
nök ellen lopás elmén.

Vörösmarty előadta, 
hwy Jankovics többször. 
feTRcresV öt ‘és anyagi
támogatást kért tőle. Megsajnálta az áltósnéb 
leüli embert és Igyekezett rajta segíteni. A gé
pészmérnök azonban visszaélt jóságával és

többször meglopta.
Legutóbb a áferfer-utcáhan lévő Turul csónak
házába behatolt és mialatt ö a Dunán tartóz
kodott, elvitte ruháit a kabinból. Kél alkalom
mal, amikor szánalomból megengedte, hogy

nála alhasson,
különböző holmikat ellopott lakáoábőL

A mérnököt a feljelentés alapján előállttottáfc 
n főkapitányságra, ahol vallatőra fogták- Jón- 
kavics tagadta a terhére rótt bűncselekmény^ 
azonban

• lakásán megtaláltak egyet-máet a lopott 
holmik közül.

Azt Is megállapították, hogy hamis nevet is 
szokott használni. Több alkalommal

báró Jankovlcanak adta ki magát
As kisebb-nagyobb összegeket vett fal külön* 
bözfl helyeken.

A jó csalódból származó, bűnös útra tért 
fiatalembert a rendőrség lopás címén letartó** 
tállá

r — m
Nagystílű nemzetközi zseb- 

mefszöt fogtak a 49-es villamoson
A károsult nem vette észre a lopást, csak a 
rendőrségen tudta meg, hogy eltűnt a tárcája

Az orosz szépség körül 
történt dunaparti botrány 
ma kerül a bíróság elé 

Petrovics Vidor és Neumann Árpád kölcsönös feljelentései

Árpád

Társasági körökben I Neumann Árpád társaságában gyakran Je- 
igen nagy feltűnést kel-1 lent meg egyik dunaparti kávéházban. Egy
tett az a súlyos affér, 
amely egy elegáns kül
földi azépasszony miatt 
keletkezett

alkalommal Neumann felelősségre vonta 
Petrovicsot:

miért flxlroua a tárMságában levő höl-

Petrovles Vidor a 
KMAG volt főtit
kára éa Neumann 

kereskedő
kötött. As orosz származású szőke szépség

HARKÁNY
GYÓGYFÜRDŐ
Rheuma ellon. — Korszerű 
Syógy módok. — KAd- ó a m • - 

encefUrdök. — Modern t ber- 
mal-tófürdö. — Olcsó fürdő

penzió-rendszer
Díjtalan 1 ü r d ő 1 * m o r t • 1 ó

gyet.
Heves szóváltás után a két férfi egymásnak 
rontott,

ütötték, verték egymást.
A kávéház közönsége és személyzete vetett 
véget a véres verekedésnek, amelynek lova
gim utón leli folytatása, da a hatóságok előtt 
is folytatódott az affér. Neumann és Petro- 
vlcs

kölcsönösen feljelentették egymást, 
eddig azonban nem kerülhetett bíróság elé

A zsebtolvajlási ügyek 
nyomozásával foglal
kozó detektivesoportok 
emberei állandóan fi
gyelik a uilamosakat, 
mert a zsebmetszök 
főként a perronokon 
dolgoznak. Az egyik 
detektiv ma a Gellért-

téri villamosmegálló körül cirkált, mikor 
észrevette, hogy leszáll a 49»ea villamosról 
egy jólöltözött férfi, akiben nagy meglepe
tésére régi ismerőst fedezett fel: Bajzik Ist
ván hírhedt nemzetközi zsebmetiző — tol
vaj néven Szerb Pista — volt 8 jól öltözött 
férd, akiről a budapesti rendőrség már ró- 
gén nem hallott, mert ugylálszik mostaná
ban külföldön „dolgozott". A detektív nyom
ban tudta, hogy bajzik, ha villamoson uta
zott, nem utazott hiába, biztosan most is 
„munkából" jön. Azonnal melléje lépett és 
megmarkolta a csuklóját:

— No, Pista, mit k.rt.lfl a -UlamoaoBt
Bajzik zavarba jött, de azért határolóit 

hangon, nagy méltatlankodva mondotta:
— Hát kéreinszépcn, nem szabad villamo

son utazni? Nekem nem telik taxira.
— No rendben van, gyerünk csak a fő-

'•llxlll l'O'.t \| \liMH kl'l \ / I \||,^LRLSIglAlik(|ó
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telet onuinaaii 10—4—71

Invit el minden u|s4g-. v11 iamo►, pia-
1,-í t, «lb. HinuUTftM SZOLGALATOTHaaaANvi issiasa.

Távbeszélő: 87—0—48.
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mihévi é» kaihaűaálstrá utat bútorok. ttus- rek, kírlmunUk. kelcttadsj társyak és könyvek.

Kstalteu* < btlmdaaa Ite P-árt kagbató.

kapitányságra, majd ott beszélgetünk — vá
laszolt a detektív, azzal szijbllincaet hurkolt 
a zsebmetsző kezére és a főkapitányságra 
kísérte.

A főkapitányságon megmotozta: pénztárca 
került elő a zsebéből, néhányszáz pergő 
volt benne, azonkívül Bugár Dezső müsze- 
rész nevére szóló levelek.

— Hogy került hozzád ez a tárca?
— Véletlenül szerencsém volt, ■ 49-ea 

villamos patronján találtam ...
A rendőrségen természetesen nem hittek 

ennek a naiv mesének. A bcjelentöhjvatal- 
bán megállapították, hol lakik Bugár DewŐ 
és detektív ment a lakására. Az igazi meg
lepetés csak ekkor következett. A detektiv 
megkérdezte Bugdrt, mikor lopták el a pénz
tárcáját. A műszerész nagy meglepetéssel 
kérdezte:

— Miféle tárcát? Nem tudok róla.
*- ön utazott ma a 49-es villamoson?
— Igen.
— Hát akkor nézze meg a zsebét. 
bugár Dezső benyúlt a zsebébe é» ijedten

kiáltott föl:
— Tényleg eltűnt a tárcám.
Kiderült tehát, hogy
• műszerész nem te vette észre, hogy 
meglopták, cMk akkor Jött rá, amikor 

a tolvaj már kézrekerülL
Bajaik Istvánt a rendőrség őrizetbe vette
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Foghúzás után 
uármárgezéshen meghalt 
Karsay Tibor iparmnuász

HrandeüOM a holttest tolboncosásat, hogy msg- 
áiianitsák. mi okozta a fiatal Karsay halálát

Egy fiatal iparművész rejtélyes halála 
ügyében indítóit nyomozást vasárnap a fő
kapitányság sérülési osztálya. A fíókus-kór- 
ház jelentette a rendőrségnek, hogy

Karsay Tibor 28 esztendős iparművész, 
aki az Ütlöi-uti Horthy Miklós-kollégium- 
ban lakott, az éjszaka folyamán meghalt a 
kórházban. A fiatalember vérmérgezéssel 
került a Rókusba, állapota egyre rosszabbo
dott és az orvosok nem tudtak már rajta 
opgiteni.

A fiatalember a hét elején fogfájásról pa
naszkodott, barátai tanácsára a stomatolo- 
giai klinikára ment és

kihúzatta fájó fogát.

A foghúzás után egy rövid időre meg, 
szűntek fájdalmai, de később magas lázt 
kapott és földagadt az egész arca. Amikor 
a Rókusba került.

szepszis lépett fel nála.
A rendőrség intézkedésére a szerencsétlen 

sorsú iparművész holttestét a kórház halot
tasházából a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították, ahol fölboncolják és a 
boncolás fogja megállapítani a halál tulaj
donképpeni okát. A rendőrség azt kutatja, 
hogy Karsay tényleg

a foghúzás következtében kapott-e vér
mérgezést,

vagy más okozta azt.

A legitimisták vacsorája
a Töreky-tanács előtt

A Habsburg-ellenes riipiralok miatt 
rágalmazást és becsületsértési pert 
indítottak a legitimisták — Szerdán 
tárgyalják a rendki vili érdekes pert

Besielott lakására, gyertyát vett kezóbe, 
majd felnyitotta az üzlet udvari ajtajút. 
Amint belépett a helyiségbe, észrevette, hogy

a fal ki van bontva és az irodahelyiség
ben két kopottruhás férfi lapul meg a 

páncélszekrény mögött.
A házfelügyelő nem ijedt meg a betörők

től, feléjük sietett és felszólitotta őket, hogy 
adják meg magukat. A betörők erre rátá
madtak a házfelügyelőre, kiütötték kezéből 
a gyertyát és a sötétséget felhasználva, el 
akartak menekülni azon az utón keresztül, 
ahol behatoltak az üzletbe.

A festékkereskedéssel szomszédos üres he
lyiség falát bontották ki, oda vonultak visz- 
sza, majd

az üres üzlet utcára nyíló ajtajának 
üvegablakát beverve, mind u kelten ki

ugrottak az utcára.
Az utcán egy harmadik társuk várt rájuk, 
aki egész idő alatt őrt állt az üzlet előtt. 
Mind a hárman futásnak eredtek a Lipót- 
körut irányában. A házfelügyelő fellármázta 
az egész környéket és az időközben elősietö 
rendőrrel, valamint több járókelővel együtt 
a menekülő betörők után vetették magukat.

Percekig tartó Izgalmas hajsza keletke
zett. Közben az egyik menekülő betörő 
a Duna alsó rakodó partjára ment le és 

be akart ugrani a Dunába.
Ez a terve már nem sikerült, mert a parton 
tartózkodott a motoros mentőőrség egyik 
tagja és elfogta a betörőt. Másik két társa is 
rövidesen megkerült és mind a három embert 
a főkapitányságra állították elő.

Benedek Béla 34 esztendős rovott múltú 
kereskedősegéd, volt a betörők vezére. Ő sze
melte ki a terepet, ő bontotta ki a falat is, 
társa, Wellisch Nándor 30 éves könyvkötő
segéd a kassza kinyitásán fáradozott, mig

dutva
rrujrvka u+orv 
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Kohn Lipót 34 éves ügynök teljesített az 
utcán őrszolgálatot.

A tettenért betörők beismerő vallomást 
tettek a rendőrségen. Elmondották, hogy már 
régebben kiszemelték maguknak a Rudolf- 
téri üzletet és szombaton éjszaka tartották 
legalkalmasabbnak az időt a betörés végre
hajtására.

A legutóbbi legitimista vacsora eseményei 
rendkívül érdekes perben tárulnak fel hol
napután a büntetőtörvényszék Törekg-la- 
Dácsa előtt.

Emlékezetes még, hogy a legitimista Nem
zeti Néppárt néhány hét elölt a budai Vi
gadóban

nagyszabású politikai vacsorát rende
zett.

amely utcai tüntetésekkel, rendőri beavat
kozással folytatódott, mert a Icgitimistael- 
Jenes diákság is felvonult a budai Vigadó 
elé és itt parázs tüntetést rendezett. A va
csora izgalmas eseményeihez tartozott az 
is, hogy a Vigadó környékén

röpcédulákat osztogattak
sezek á röpcédulák a restauráció és a Habs

burgok ellen éles kitételeket tartalmaztak. 
A Nemzeti Néppárt vezetősége magára 
nézve is sértőnek találta a röplapok tartal
mát és

rágalmazás, becsületsértés elmén Isme
retlen tettesek ellen feljelentést tett.

A nyomozás megindult, de nem sokáig kel
lett kutatni a röplapok szerzői után, mert1

jelentkezett Drózdy Győző volt nemzetgyű
lési képviselő és Méhler Béla egeyetemi 
hallgató és vállalták a felelősséget a röp- 
iratok tartalmáért. Ezek után

Drózdy és Méhler ellen folyt a további 
eljárás és e héten a bíróság elé kerül ez 
a rendkívül érdekes politikai hátterű 

ügy.
Holnapután, szerdán tárgyalja a bíróság 

a pert s maga Törcky Géza, a büntetőtör
vényszék elnöke fogja vezetni a tárgyalást, 
amelyen Drózdy és Méhler

feltűnést keltő felszólalásokra készülnek 
kihallgatásuk során.

Amennyiben a felek bizonyítási indítványt 
terjesztenek elő s éhnek á bíróság li’élyt 
egész sereg politikus és közéleti férfi tanú 
kihallgatására kerül majd sor úgy a legiti
mista, mint a legilimistaellcnes táborból.

Fürdőkádak 
fürdőkályhák, mosdók, WC-k 
besze.rer.Iietök legolcsóbban

0ÖHIY1, Ull.KlrálU-U.81.

Paplan alá búit a betörő elől
A megiiedt tanítónő kalandja a kedélyes betörővel

A Teleki-téren szolgálatot teljesítő detektiv- 
csoport egyik tagja egy fiatalemberre lelt 
figyelmes, aki rádiókészüléket kínált eladásra. 
Feltűnt neki, hogy

a vadonatúj rádiót pár-pengőért ajárlgatja 
a kopottruhás férfi.

Odament hozzá és megkérdezte, honnan sze
rezte a rádiót. Zavaros választ kapott, mire 
előállította az őrszobára a gyanúsított fiatal
embert és ott vállalóra fogta. A detektív jó fo
gást csinált, Mucza László 19 éves régen kere
sett betörő került kézre.

Mucza fiatal kora dacára is
jó pár esztendeje ismerőse a rendőrségnek.
A lakások nyitott ablakain keresztül szokott 
bemászni és arról nevezetes, hogy nem igen 
i.j-rdt meg, ha valahol fölébredtek a házbeliek. 
Több alkalommal

bírókra kelt a zajra elősiető házigazdával

vagy családtagokkal és legtöbbször sikerült el
menekülnie.

Kihallgatása során elmondotta, bogv három 
nappal ezelőtt Bató Lujza tanítónő Bimbó-utca 
143. szám alatti lakásán tett látogatást. Oda is 
a nyitott ablakon keresztül ment be és össze
szedte az ott talált ruhanemüeket és egyéb hol
mikat. Amikor az ebédlőben elvégezte munká
ját, a hálószobába nyitott be megnézni, hogy 
onnan mit lehetne elvinni. Cipője véletlenül 
nyikorgóit és a zajra

fölébredt a tanítónő, aki amikor meglátta 
a betörőt, annyira megijedi, hogy behúzta 

fejét a takaró alá.
Mucza, látva a háziasszony izgalmát, megnyug
tatta. hogy nem bántja, csak az értékesebb tár
gyak érdeklik, azok meg már ugvis nála van
nak és ezzel megszökött.

I A kedélyes betörőt, akinek tíz esete volt az 
I utóbbi időben, letartóztatták.

Hajnali vad hajsza a Lipótvárosban 
három veszedelmes kasszafuró után

Vasárnap hajnalban 
izgalmas 
zajlott le 
téren, 
számú 
Einer József gyógyáru 
és festőként kereske
dése. Az üzletben már 
több alkalommal jártak 

betörők és éppen Ivanovics Mihály házfel
ügyelő fokozottabb éberséggel ügyelt a leg
kisebb zajra is Hajnali négy óra tájban az

betörőhajsza 
n Rudolf- 

A Rudolf-tér 6. 
házban van

egyik lakót engedte be és amikor visszafele 
igyekezett lakására,

arra lett figyelmes, hogy a gyógyáru üz
letben valaki járhat, 

mert erős zörgést hallóit.

Úvaűéksikkaszíásért jelentették fel 
a gazdag vak asszonyt

A bíróság felmentette az artistanő háztulajdonost
Több nagy budapesti 

bérpalota tulajdonosuő- 
jét, Ruzicska Irén 49 éves 
artistanőt óvadéksikkasz
tás cintén feljelentette 
Cseke Józsefné bázfel- 
ügyelőnő. Különös pikan
tériája a: ügynek, hogy 
Csckéné jelenleg is Ru
zicska Irén ingatlanának

. n LŐPOrtár-RliM Sf.ámu háznak — ház
mestere. A kereset szerint, a háztulajdónosnő 
19.32 szeptemberében alkalmazta házfelügyelő
nek Csekénét, aki 400 pengőt fizetett az ál
lásért, azonkívül

2000 pengő kauciót 
adott át Ruzicska Irénnek, amit a házlulajdo- 
nosnő saját céljaira fordított.

A budapesti büntetőtörvényszéken szombaton 
tárgyalta az ügyet dr. Janovics Tibor biró. Ru
zicska Irént, a vádlói tat

két rokona vezette he a tárgyalóterembe, 
mert az asszony mindkét szemére vak.

A volt artistanő elismerte, hogy felvette a 2000

pengő kauciót, de Írásbeli megállapodással iga
zolta, hogy jogában állt ezt az összeget saját 
céljaira felhasználni s igy a 2000 pengő tulaj
donképpen kamatmentes kölcsön volt, amit ő 
csak akkor tartozik visszafizetni.

ha Csekéné elhagyja állását.
A tárgyaláson ezután beigazolást nyert, hogy

a vádlottnő vagyona F .3.000 pengő.
Néhány tanú kihallgatása után a biró bűn

cselekmény hiányában
felmentette

Ruzicska Irént az ellene emelt vád alól, azzal 
a meglepő indokolással, hogy a vádlottnőt nem
csak az Írásbeli szerződés igazolja, de a fon. 
dorlat azért sem feltételezhető,

mert Ruzicska Irén vak,
nem láthatta nz írásbeli megállapodást és meg
bízottja járt cl az ő nevében, mig Cseke Jó- 
zsefné epszemü és tudta, hogy mit ir alá.

A főmagánvádló és dr. Kiss Sándor ügyész 
fellebbeztek

az ítélet ellen.

Meghalt a kolozsvári kórházban 
Erdély leghirhedtebb szélhámosa

Kolozsvár, május 27.
(A Hétfői Napló tudósiót jótól.) Kalandos élet Egv alkalommal 
Ián halt meg most a kolozsvári járványkór- szaka belopódzolután halt meg most a kolozsvári járványkór- 

házban a nagyváradi származású Csáti Béla, 
akinél hirhedtebb szélhámos az utóbbi évtize
dekben nem igen garázdálkodott Erdélyben 
Csáti bűncselekményeinek soroznlát egy másik, 
rendőri krónikában sokat szerepelt szélhámos 
oldalán kezdte. Ez a bűnöző, aki magát Horkai/ 
Elemérnek nevezte, bár Krehs Elemérnek hív
ták, volt

Csáti Béla mestere és elődje.
Csáti és Krebs szigurancn-ügynökök voltak 

Nagyváradon. Körülbelül 12 évvel ezelőtt előre 
kifőzött terv szerint

tömegesen zsarolták meg a Nagyváradra 
kertilő idegeneket.

Sokáig folytatták üzclmeikct, amig végre le
leplezték őket cs a bíróság mindkettőjüket 
másféléd börtönre Ítélte. Horkay-Krehx, akinek 
nem ez volt az első börtönbüntetése, kiszaba
dulása után rövid időre

tuberkulózisban meghalt.
Csátival együtt elköcvetelt zsarolás volt Hor- 

kay-Krebs utolsó manővere. Ezután vette ót az 
ő szerepét Csáti Béla. Társa halála után előbb 
apróbb, nem egészen korrekt kijárási megbí
zatásokat vállalt, majd merészel)!) lelt, rend
kívül ügyet okmányhnmisitásokat követett cl 
és ezekkel az üzclmekkcl

nagy pénzeket keresett.
valakinek megbízásából éj

törvényszék irattárába, 
ikláiiat ellopjon Ezen 

Teltenérték, letartóztatták cs a 
ujahb kétévi börtönre Ítélte.

ntnnn belopódzol t 
hogy onnan fontos 
rajtavesztett. 
bíróság .................. —

Leülte büntetését, majd kiszabadulása után, 
tekintve, hogy Nagyváradon már nagyon jól is- 
menték,

áttette működésének szlnehlyét Kolozs
várra.

Itt az alvilágnak valóságos vezére lett Okmány
hamisító és zsaroló bandákat irányított, majd 
egy öregasszonytól csalt ki jelentékeny össze
get. Rövid idővel ezelőtt ismét „lebukott". \
kolozsvári törvényszék többévi fegyházbünte
tést szabott ki rá. Büntetésének kitöltése köz
ben

a fegyintézetben tífuszt kapott.
A járványkórházba szállították, ahol rövid 
szenvedés után meghalt temették cl
Kolozsvárott.

ax

Keresse fel a kiváló gyógyhatású

PÁRÁD 
gyógyfürdőt a Mátrában. VasttniRÓa arzénen fürdő*-. Szén- 
’ivu fQr<1Ak. Vlzpógyintézet. VJ modem strandfürdő. 
Különböző ivógyógyntódok. Folyóvízzel ellátott modern 
szobák. Penstó elAIoényhon 5.60r-?J0 tőidényben : 7—fi.50-ig 
Kitűnő konyha. Diétás étkezés. Prospektust küld a

• fürdólgaagstóaág. Parád-fUrdő, leleten; 1. I

Legelső ütünk 
a Szent GeIIért

Hullámfürdő
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FŐNYEREMÉNY
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A Hétfői Napló 1OOOpengős rejtvény-regénye (
Pályázati feltétetek 1B. (ápr. 30), 19. (május 7), 20. (május Iá) és 21. (május 22) számainkban

Mos! jött a legfontosabb: a vegyvizsgáló* 
állomásnak a vérvizsgálatról készült szak* 
értői véleménye.

Ez. a szakvélemény az orvosi kutatóludo- 
mány egyik legérdekesebb és a bíinügyi 
nyomozásoknál sokszor nagy s körrel hasz
nált módszerének alkalmazásával született 
meg.

Vérsejtvlzsgálatot végeztek.
Az ujnbbkori orvostudomány ugyanis 

megállapította, hogy az emberek vére külön
böző csoportokhoz tartozik. Az ember vére 
egészen más, mint az állaté, kizárólag csak 
a teve vére azonos az emberi vérrel.

Ötféle emberi vércsoportot különböztetnek 
meg.

A vegyvizsgálóállomáson tüzetes és gon
dos mikroskopikus vizsgálat alá vették úgy 
a zsebkendőn, mául a gézdarabokon talált 
vei anyagot.

—■ Megvizsgáltatván a gézdarabon és a 
zsebkendődarabon talált, beszáradt véranyag, 
a következőkben terjesztjük elő .szakértői 
véleményünket — hangzott a jelentés. — 
Minden kétséget kizáróan megállapítottuk, 
hogy a két rongydarnbon talált vér azonos 
vércsoporthoz tartozik. Szakértői vélemé
nyünket tehát abban foglalhatjuk össze, 
hogy a TűsA'c-ulcában talált zsebkendőt 
ugyanannak az embernek n vére festette 
pirosra, akinek a vére a Tromb/Ms-utcaii or
vos rendelőjében előkerült gézdarabot szeny- 
nyesi.

A nyomozás négy pontja
Sztinlay tanácsos most papirt, ceruzát vett 

elő és pontokba foglalta az eddigi eredményt:
1. A TíMAe-utcai gyilkos azonos a Troni- 

btfás-uteni orvos páciensével.
2. A tettes csakis jólápolt, jobban szituált 

egyén lehetett. Bizonyíték: a finom külföldi 
illatszer. Bizonyíték maga a zsebkendő is, 
amely hófehér és feltűnően tiszta volt, már 
pedig egy szegény ember régi, viseltes ruhá
jának a zsebében feltétlenül clpiszkolódott 
volna.

3. Az orvosnál hagyott tiz pengő jutalom- 
d;j után se tételezhető fel, hogy nyomorban 
levő ember követte volna el a merényletet.

I. A kezelőorvosnak különben is feltűnt a 
sebesült jólá|w>lt keze.

Ezt a négy pontot irta egymás alá a taná
csos. majd borotvaéles logikával összegezte 
a véleményét:

— I'raiim, mindebből megállapítom, hogy 
bár ma sokszor megesik, hogy esztendők óta 
nem dolgozó ipari munkások keze kifinomo
dik és bár a merénylettel gyanúsított ember 
munkásköpenyt hordott, mégis a gyilkost 
az előkelő társadalmi osztályban kell keresni. 
A külföldi márkájú illatszer, a külföldön vá
sárolt zsebkendő pedig azt mutatja, hogy a 
gyilkos rövid idővel ezelőtt külföldről érke
zett Budapestre.

Kissé clgondolkozott, azután igy folytatta: 
Nehéz munkánk lesz, de csak bízzunk, 

dolgozzunk mindannyian. Biztos, hogy meg 
lesz nz eredmény.

A nyomozás egész héten át nem mutatott 
jelentősebb haladást.

Egy megzavart vacsora
Vasárnap volt megint.
A Hétfői Napló szerkcsztőséigé.l>cn valami

vel nyugodlabb volt a hangulat, mint előző 
héten.

Egy autóbusz szerencsétlen ség huszonnyolc 
halottal és egy japán földrengés nyolc 
rombadőlt várossal, a híres külföldi minisz
terelnök ellen elkövetett sikertelen bomba
merénylet, a párisi nagy pénzügyi botrány
nyal kapcsolatos kormányválság már tarta
lékolva volt a közönség számára reggeli 
Csemegének.

A főszerkesztő vígan szivarozva elégedet
ten nézegette az ötpercenként érkező kefe
levonatokat

Mikor nyolcat mutatott a villanyóra, fél
émé’, te h kagylót és szólt a telefonközpont 
kezelőjének;

Kérem, nvizálja az összes urakat, hogy 
jöjjenek be hozzám.

A fülkék során végigcsöngölt a telefon: 
— A főszerkesztő ur kéri az urakat. 
Néhány perc múlva valamennyien ott 

szoronglak a szobában és a főszerkesztő mo
solyogva mondotta:

- L ra im, kelórás vacsora szünetet rende
lek cl és a múltkori nagy rinortersikerünk 
örömére valamennyiüket meghívom vacso- 

rára. Tartsanak velem, vendégeim lesznek.
Még egy adóelengedésről szóló miniszteri 

expozénak se lehetett volna nagyobb hatása 
a parlamentben.

Ki-ki vette a botját, kalapját, felöltőjét és 
az egész szerkesztőség levonult a Washing
ton elegáns éttermébe.

Előre megrendelt, patkóalaku, terített asz
tal mosolygott az érkezőre.

A főszerkesztő meglepetésnek szánta ezt a 
vacsorát és előre megrendelte.

A huszszemélyes vacsora étlapján ez a 
menü szerepelt:

Tésztaleves vezércikkesen. 
Felfújt tojás & la volontőr. 
Idei kacsa riporter módra. 
Biskótatekercs csavarva, politikus módra. 
Eidami sajt relékkel.
Gyümölcs. 
Fekete.
Badacsonyi szemelt rlzling.

Vígan csörömpöltek a tányérok. Jött a le
ves, hozták a felfújt tojásokat, végül pedig 
három markos pincér hosszú ezüst tálcán, 
amely akkora volt, mint egy csónak, tiz ruca 
pirosló tetemét cipelte befelé.

De ugyanekkor a sült kacsák hasa alatt 
befurakodott a terembe a telefonkezelö-boj 
és elkiáltotta magái:

— A Hétfőt Napló szerkesztőségéből kér
nek egy urat a telefonhoz.

— Ti csak egyetek nyugodtan, majd én 
odamegyek —- mondotta a segédszerkesztő.

Mindenki a fedélzetre : 
elfogták a gyilkost!

Egv perc no telt el, már visszaérkezett, 
megállt az asztalnál és elkiáltottn magát:

—- Mindenki auf, gyorsan a fedélzetre. 
Kolb József gyilkosát ebben a pillanatban 
elfogták.

A kabátok, kalapok fele olt maradt a fo
gasokon. Meghagyták a főpincérnek, hogy 
küldje cl majd a szerkesztőségbe az ott ma
radt holmikat.

A kacsát senkise sürgette, senkise sajnálta.
— Ha aztán kiderülne, hogy a gyilkos cl- 

fogalása csak hírlapi kacsa volt, méltóztas- 
sanak vissza fáradni és elfogyasztani ezt a 
finom, Igazi kacsát — kiáltotta a főpincér a 
távozók után.

De ezt a biztatást már senkise hallotta.
Az ujságiiróvér mindenkit az íróasztala, a 

telefonja, a posztja mellé kergetett vissza. 
Aki nem élt újságírók közölt, el se képzeli, 
mi az az ujságiróvér és minő magasra tud 
szökkenni hivatásteljesités közben az ujság- 
csinálás láza.

Hogy most is egy példát említsünk, a hév 
úgy magával sodorta a szerkesztőséget, hogy 
Holtai és Csákány, a két volontőr felkötött 
szalvétával a nyakában rohant vissza a szer
kesztőségbe és a nagy munkalázban, ezt a 
íilmbohózatba illő helyzetkomikumot aenká- 
se vette észre.

Még maga a pedáns főszerkesztő se, aki 
elé Koltai büszkén odaáll! ezekkel a szavak
kal:

— Főszerkesztő ur, igazán büszke vagyok 
rá, hogy a Hétfői Napló szerkesztőségében 
dolgozom. A múlt héten vasárnap este mi 
gyilkoltuk meg elsőnek Kolb Józsefet, most 
pedig mi fogtuk el a gyilkost.

— Ne fecsegjen ostobaságokat, üljön a 
telefon mellé — rivallt a főszerkesztő a túl
buzgó volontőrrc.

Csöngtck a telefonok, kopogtak az író
gépek: a gyilkos clfogatásának részletes ri
portjával brillírozott n szerkesztőség.

Tizenkét munkatárs szedte össze az ada
tokat és rakta össze inoznikszerüen.

Ilyen izgalmas gyilkosfogás már rég nem 
volt Budapesten.

Éjféltájban megszólalt a telefon a Hétfői 
Napló háziközpontjában. Az egyik legna
gyobb angol lap, a London Express jelent
kezett és kérte, hogy telefonon adják le szá
mára a Hétfői Napló riportjának teljes szö
vegét.

San ka úr bekukucskál 
aa ablakon

Most pedig ne rlportszerüen, hanem kro
nologikusan. líra és szentlmentáMzmus né!- 
kul mondjuk el. mi történt, hogy történt?

Még szombaton este tis órakor játszódott 
le a Mária Valéria-utcában az a jelenet, hogy 
Sonka János nyugalmazott éllamrendőrségi

detektív, aki jelenleg egy szőnyegporolóvál
lalat tulajdonosa, egy barátjával ott sétál
gatva, bekukucskált a Corso Hotel dunaparti 
szállodájának erre az utcára eső leaszalon- 
jónak lefüggönyözött ablakán és igy kiáltott 
fel:

— Nini, a Zóna delek tivfelügyelő itt tán
col szmokingban egy kis vörös démonnal. 
IIü, az árgyélusát, micsoda nagyvilági életet 
élnek ezek a mai detektívek. Ahelyett, hogy 
Kolb bankár gyilkosa után futna, iU nyar
galsz foxtrott-lépésckkei a parketten. Bez
zeg, a mi időnkben addig nem volt pihenés, 
szórakozás, ainig a gyilkos hűvösön nem 
ült.

— Ja, igy most már én is értem — je
gyezte meg Sonka János barátja, aki szintén 
bepislogott a függönyhasadékon, hogy miért 
nincs meg a gyilkos. Ha a detektív táncol, 
vígan nyávognak a tettesek.

Ezzel a kiferditett közmondással szemben 
Tarjai Viktor, a Wushington-k&véh&z igaz
gatója, mikor pár mondáin újságíró hirül- 
vitle neki, hogy látták a Corso Hotel teater- 
niében Zónát egy vörös növel táncolni, igy 
kiáltott fel:

— Ha a szimatom nem csal, a Ao/b-tragé- 
dia a Corsóban uj fordulóponthoz érkezet1. 
Ha Zóna tényleg ott táncol, ha ez a csupa 
tűz, csupa vér és csupa izomember kemény
mellű inget vett magára és szmokingha bujt, 
akkor a Dunaparton előkelő zsákmány fog 
horogra kerülni.

Ezt mondotta az irodalmi kávés, miközben 
a CprsQTSzállában .furcsa..események játszód
tak le.

Kínos és kellemetlen események.
Egyik napon a szobafőnök ijedten mon

dotta a szálló igazgatójának:
•— Kérem, igazgató ur, olyat kell elmonda

nom, amire még a mi szállónkban nem volt 
pék’. A második emelet 201-ben tolvaj járt. 
Eg; napon ellopott egy zsebkendőt, a má
sik napon a fürdőszobából kilopta a vendég 
parfőmös üvege tartalmának a felét. Idegen 
hivatásos tolvaj nem dolgozhatott, hiszen az 
komoly és értékes tárgyakra vadászik. Csak 
a személyzet között lehelne keresni a tettest. 
Nem tudom elképzelni, melyik szobaasszony, 
vagy szobalány követhette cl a dolgot.

— Hát csak figyelje, kedves barátom, néz
zen utána a dolognak és ha elcsípi a tolvajt, 
jelentse nekem. Nem teszünk feljelentést a 
rendőrségen, kerüljük a botrányt, de a tol
vaj alkalmazottat azonnal elcsapjuk.

Eljegyzés előtt egy perccel
Szombaton este kukucskált Sonka János 

a teaszalon ablakán és másnap, vasárnap 
reggel pedig, mikor az újságárusok stand
jára kirakták a Szinészvtldy friss számát, az 
olvasóknak nagy szenzációban volt részük.

A színházi világ, a kulisszatitkok rajongói 
csak úgy falták a lap egyik cikkét Táncos 
Tercsi szerencséjéről szólt a cúkk, amely 
megírta, hogy ma, vasárnap este lesz a mű
vésznő eljegyzése.

A cikk hasábjairól Táncos Tercsi nyolc 
remekbekészült fotográfiája mosolygott az 
olvasóra.

A Corso Hotel halijában, ahol Táncos 
Tercsi mindennapos vendég volt, ezen a va
sárnap délutánon az ötórai tea mellett csak 
róla folyt a szó.

A hölgyek irigykedve beszéllek nagy sike
réről.

A Szinésrvtldg cikke nagy részletességgel 
mindent elmesélt róla.

Megírta, hogy egy John Rosenthree nevű 
amerikai ur, aki nemrég érkezett Budapestre 
és a Corso Hotelben szállt meg, halálosan 
beleszeretett a szép magyar lányba. Rávette, 
hogy Táncos Tercsi az eljegyzés után, mint 
jegyese köve**? őt Amerikába, ahol majd 
törvényes amerikai formák között megtart
ják az esküvőt.

Terefcre közben szóbakerült, hogy Zóna 
főfelügyelő azért járkál olyan sűrűn a Corso. 
szállóba, hogy Táncos Tercsi révén vala
hogyan megtudakolja, hol és merre járt Bo. 
kody Aurél, a sopronkőhidai fegyházból ki
szabadult bankár.
.. fontos, mert a fáma szerint
Ao/b és Bokody közt annakidején éles ve- 
telytársi villongások dúltak Táncos Tercsi 
miatt. A harcból Bokody került ka győztes- 
Wnt, nemcsak fejedelmi ajándékaival, ha- 
nem férfias szépségével is meghódította a 
Halai színésznő jsiyét.

Táncos Tercsi félévig gyászban járt, ami
kor Bokodyt fegyházra Ítélték.

Rossz nyelvek szerint a szép színésznő 
most csak azért csavarta el Mr. Rosenthree 
fejét, hogy amerikai szokás szerint minél 
gyorsabban el is váljon tőle, persze busás 
kártérítéssel, hogy azután az igy szerzett pén
zen a kiszabaduit Bokodyval újra összeköl* 
tűzzék.

Csattan a patent-bilincs 
zárja

Vasárnap este kilenc órára volt kitűzve 
az eljegyzési ünnepség. Táncos Tercsi meg
hívta számtalan sok ismerősét, színészeket, 
színésznőket, újságírókat.

Az eljegyzési lakomához a szálló kékter- 
mében terítettek.

A terem zsúfolva volt a világoskék tónus< 
hoz illeszkedő rózsaszínű és halványlila vw 
ragokkal.

A vendégek már gyülekeztek. Zsibongott « 
terem. Szmokingok, estélyiruhák.

Mr. Rosenthree a boldog vőlegény a terem 
sarkában egy pálma alatt éppen a bársony
tokba zárt zöldarany jegygyűrűket néze
gette, amiket kevéssel ezelőtt személyesen 
hozott a váciutcai híres ékszerész.

A hatalmas pálma szétterülő levelei alatt 
a gyűrűkbe vésett szöveget és dátumot vizs
gálta fölül, amidőn egy’ szmokingos úriem
ber árnyként suhant oda.

Zóna Ervin volt.
— Mister Rosenthree — mondotta halkan.
A gyűrűket nézegető ur megfordult. Ebben 

a pillanatban izmos markok kapták el két 
csuklóját, megcsörrent és megvillant, majd 
csattanva összecsapódott egy automatikusan 
záródó acélbilincs ...

A detektív szvengáliszerü kigyóbüvölő te
kintettel nézett a félig elalélt vőlegény két 
szemébe, egészen közelhajodt hozzá és hat
kan, de erélyesen mondotta:

— Csak nyugalom Bokody ur. Ne ellen
kezzék. Kövessen. A hátulsó kijáraton diszk
réten kimehetünk, senkise veszi észre.

Mint a holdkóros követte a sápadt ember 
a győzelmes detektívet.

A szálló dött kocsi várakozott Beültek.
— A főkapitányságra — dirigált Zóna 

Ervin.
Az autó robogva indult a Zrínyi-utca felé. 
Zóna csak ennyit mondott:
— Közijén, mig a karpereceket a csukló

jára csuktam, vigyáztam, hogy meg ne 
nyomjam az ön fájó mutatóujját.

—- ön győzött • szólalt meg a fogoly 
színtiszta magyarsággal.

— Szóval stimmel minden?
— Minden.
— Az Eau de Pompadour Is?
— Kedevnc parfőmöm.
Zóna a második emeletre vitte a foglyot, t 

113-as szobába. A folyosón detektívek sor
fala között kellett elhaladnia.

Én Bokody Aurél vallom...
A főfelügyelő úgy lépkedett, mint a büsz

ke tigrisvadász, aki a bengáli dzsungel kirá
lyát épp most terítette le. A szoba, ahova 
beljebb kerültek, tulajdonképpen nem is 
szoba volt, hanem terem.

Csúnya, kopár helyiség.
Rozzant Íróasztalok, himlőhelyes szúetto 

polcok, részeg, nyomorék székek.
A fogoly kezéről lekerült a bilincs.
Megkönnyebbülten sóhajtotta:
— Tessék leülni, beszélgessünk egy kicsit 

— mondotta Zóna, miközben a többi detek
tívek félkaréjba somkoztak, hogy tanuljanak 
a főfelügyelő mesterien féltett, pergőtüzes 
kereszlkérdéseiből.

— Hát Bokody Aurél, beszélgessünk csak 
egy kicsit arról, hogyan történt a dolog.

A fogoly egy pillanatig réveteg szemmel 
lekintett maga elé, ujjait végighuzta verej- 
tékcsöppcktől gyöngyöző homlokán, azután 
megszólalt:

— Jól van, beszélgessünk. Nem Is kell kér
dezni. Vegyenek dő sok-sok papirost, jól 
megtöltött tintásüveget, folyékonyan iró tol
lakat, mert vallani akarok, bőségesen, kime
rítően. Nagyon kérem önöket, ne faggassa
nak, mert én önszántamból úgyis kétszer 
annyit mondok, mint amennyit önök gondol
nak,

(Folytattuk)
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LÖWINGER SZÍNHÁZI SZABÓ, 
a hét hőse, aki azzal a váddal terhelten állt 
a törvényszék elölt, bogy Titkos Ilona Ötezer 
pengős karkötöórájdt ellopta. Löwlnger ur 
ezért került a gyanú központjába, mert fia. 
tál éveiben egyszer egyszer megbotlott és a 
paragrafusok drótsövényében megsértette 
magát. Azóta azonban sok víz folyt le a Du
nán, Löwlnger állást kapott s rendes, meg. 
becsült tagja lett a Belvárosi Színháznak, 
ahol — mint a tárgyaláson kisült — egyre- 
másra követtek el lopásokat Ismeretlen tet
tesek. Sőt nem Is annyira ismeretlen tettesek, 
mint Inkább egy színész, akinek nevét azon- 
bán Löwinger úri lovagiassággal nem adta 
ki a vádlottak padján a törvényszék elölt, 
bár jobbról-balról kereszfkérdésckkcl szó- 
rongatta a bíró és meglehetősen ellenséges 
légkör alakult ki körülötte, különösen ami
kor lemondóan legylntve szólt:

— Gyakran megtörténik, hogy az ember 
pénzt ad kölcsön színészeknek és nem kapja 
vissza.

Löwinger ur azonban nobilis éa lovag ma
radt szemben azzal a színésszel, akit úgy lát
szik ugyanaz a mentelmi jog védett, mint a 
színházban nemrégen előadott Sziget elmü 
darab tolvaj attaséját. Ezt az attasét úri lo
vagiasságból nem adta ki az a diplomáciai 
testület, amelyhez tartozott, de amely köny- 
nyen a megvetés prédájául dobta volna a 
kereskedelmi attasét, aki „csak polgári cm- 
Iádból származott**. Nem volt közéjük való, 
de ezzel szemben tisztességei és ártatlan.

Frappáns ez a párhuzam a színdarab és az 
élet között, a színész és a színházi szabó kö- 
zött, mert ebből az összehasonlításból a 
szabó került ki győztesen.

MM'

Darvas Lili tárgyalásokat folytat a Víg
színházzal, amely a jövő szezonra egy da
rabban szeretné vendégül látni a kitűnő 
színésznőt,

A Kamaraszínházban szombaton a Nórából 
vizsgázlak a szinészegyesületi növendékek, akik 
közül ezúttal Borbáth Magdát dicsérjük meg.

Hunyady Sándor után uj író Indult cl Er
délyből. Tapsony Endre sülemledi református 
lelkész, akinek a kolozsvári magyar színházban 
óriási sikert aratott a „Fattyú** cimü első da
rabja.

Szerémy Zoltán színpadi búcsúját Herczeg 
Ferenc „Karolina" cimü darabjának főszerepé
ben tartja: partnerei a Vígszínház legkiválóbb 
művészei.

Megalakult a Bemutató Filmszínházak 
Érdekképviselete, amelynek vezetője Décsi 
Oszwald, a Royal tröszt egyik igazgatója, 
aki nagyvonalú fllmszakember a szó európai 
értelmében.

M/ilt titok
Az artistakörökben 

igen jói ismerik a nép
szerű Jimmyt, a Moulin 
liouge egyik művészeti 
vezetőjét, aki a héten 
kötött házasságot a lo
kál egyik gyönyörű
szép fiatal tagjával, „az 
okos Weisz“-szal. így

hívták ugyanis a lokálban a menyasszonyt, 
WcÍ8z Magdát, aki ellentétben a nagy át
laggal, intelligens, művelt és olvasott. Könyv 
nélkül citálja Adyt és a legkülönbözőbb kül
földi Írókról beszélget a páholyok mélyén. 
Éppen ezért különleges tisztelet övezte az 
éjszakai világban a kis feketeszemü meny
asszonyt, aki összesen húsz éves.

Reggelig együtt dolgoztak a lokálban, az
után elmentek, mint szoktak, reggelizni. 
Reggeli után azonban nem mentek haza 
külön-külön mint eddig, hanem megvárták 
n kilenc órát, amikor kinyit az anyakönyv- 
oezető, lejelent keitek nála és most már kö
zös otthonukba siettek haza — kipihenni az 
éjszakai munka fáradalmait.

Nyílt titok a lokálban, hogy a nyári szü
net megkezdésekor kerülhet csak sor az 
igazi éjszakai nászéjszakára, mert addig 
mindketten éjszaka dolgoznak.

Erzsébet királyné-ut 1. Tol.: 87-007 
A szenzációs 

megnyitó-műsor!

GYENES LILI 
ás 10 tara Moekarénak Matatom stkertt vsodácfátáka

Bársony Rózsi 
lesz a most épülő Tabán kabaré 
revü jenek primadonnája?

Érdekes tárgyalások az egyetlen budai kabaré körül
Szemben a Fogaskerekű végállomásával, 

az Olasz Fasorban nagy csendben, szinte 
észrevétlenül, egy uj színház épült föl Eric 
Vogel, az ismert színházi dekoratőr tervei 
alapján. A szép és romantikus hangulatú 
nyári színház tulajdonképpen egy óriási 
kerthelyiség, amelynek színpadján

a „Csodabár‘‘-hoz hasonló produkcióra 
készülnek.

Egv színházi érdekeltség ezzel a kabaréval 
akarja megkontrcminálni a Vígszínház Be- 
kctowcirkuszbcli produkcióját és olyan 
nagyszabású revüre készül, amely nemcsak 
elképzelésénél, hanem méreteiben is telje
sen szokatlan. A színházi érdekeltség tár
gyalásokat folytat

a most hazaérkezett Bársony Rózsival 
a revü primadonnaszerepére vonatkozóan. 
Bársony Rózsi azonban nem tudott választ 
adni, mert egyelőre pihenni akar. Bársony
nyal különben , ,

Jenny Jugót, az ismert német filmsztárt 
és Hans Járayt, a bécsi Burgtheater 
tagját megidézte a pesti törvényszék 

Vallaniok kell, jár-e Nóti Károlynak pénz a Fox-filmgyártól
A Fox filmgyár an

nakidején megbízta Nóti 
Károlyt Hans Járay 
bécsi színész és író 
„Ein fciner Herr“ cimü 
darabjának filmre való 
átdolgozásával. A Fox 
filmgyár egy összeget 
folyósított is N ót inak,

7000 pengővel azonban adós maradt 
és kijelentene, hogy mivel a film nem ke
rült forgatás alá, a hátralékos összeget sem 
fizeti ineg Nótinak.

Nóti, mint a Hétfői Napló már jelentette, 
pert Indított

Nagy bizonytalanság 
a pesti színházi fronton

Színház- és igazgatóválságok — A színészek nem 
tudják kivel kötik meg a kollektív szerződést

A korán jött nyár nemcsak az ország gaz
dasági rendjében okozott nagy meglepetéseket 
és bajokat, hanem korábban megérlelte a szín
házi front előre nem várt eseményeit is. Az a 
helyzet, hogy a budapesti színházak legnagyobb 
részében

átcsoportosításról, Igazgatóválságról be
szélnek

és bizony, néhány színház kivételével, nem le
het tudni azt, hogy a jövö szczcnban mi lesz 
ezeknek a sorsa.

Kezdjük a sort a Király Színházzal, amelynek 
irodájában a legélesebb harc folyik

a csődválasztmány és Föld Aurél között
a színház jövö évi bérletéért. Bár Föld Aurél 
a jövö szezonra idejében bejelentette opciós 
jogát a színház bérletére, a csődválasztmány 
nem vette figyelembe és másokkal is tárgyalt 
a bérletről, igy elsősorban szóbakerült

Lázár Ödönnek, a Király Színház volt Igaz
gatójának neve, 

aki egykori titkára, Zoltán Géza társaságában 
jelentette be bérleti igényét Föld Aurél azon
ban másfelé Is tárgyal és igy Gyöngy Lajos tár
saságában a városnál

bérleti ajánlatot nyújtott be a Városi Szín- 
hás bérletére Is,

amelynek bérbeadását azonban rendkívül meg
nehezítik a nyilvános pályázat megszigorított fel
tételei. A Városi Színház bérbeadásával kapcso
latban is nagy hnrera van kilátás, igy itt sincs 
remény arra, hogy még a nyár folyamán a szí
nészek elhelyezkedhessenek és a színház pro- 
gramja elkészülhessen.

A Magyar Színházban is igazgatóválságról be-

Ördöglovas
estttVrtUk, m*j<u 11-töl a

Budai Színkörben
a Király Színház egyttttezével

Uram!

a Vígszínház Is tárgyal
az őszkor bemutatandó Abrahám-operettet 
illetően. A fiatal kitűnő primadonna julius 
végén filmezik Bécsben. Amennyiben az 
akadályokat sikerül elhárítani, úgy Bár
sony Rózsi és a köréje csoportosuló szinész- 
gárda, amely

majdnem kizárólag komikusokból áll, 
útjára indítja az elmúló Tabán emlékét 
ápoló Tabán kabarét.

A Budapesti Színházat is alkalmi társu- 
lat bérelte ki, amely a „Katicabogár" cimü 
háromfelvonásos látványos revüvel akarja 
biztosítani a nyári szórakozást. Féld Mátyás 
egykori színháza tehát az idén se marad 
zárva, ha nem is Féld Matyi revüjét játsz- 
szák benne. A bérlőtársaság

Bállá Licivel és Rátkay Mártonnal foly
tat tárgyalásokat

a főszerepekre vonatkozólag. Az operettet 
valószínűleg Tihanyi Vilmos rendezi.

a Fox Film Corporation ellen.
A budapesti törvényszék szombaton tár

gyalta ezt az ügyet. A Fox-gyár azzal véde
kezett, hogy Nóti Károlynak Becsbe kellett 
volna utaznia, hogy

Hans Járayval együtt csinálják meg a 
szeenáriumoL

Nóti azonban ennek a feltételnek nem tett 
eleget, tehát. «zer?$4£sét.. meg^zqgte _s így. 
pénz sem jár ftékl. A Fox állításának igazo
lására Jenny Jugót, a híres német film
sztárt és Hans Járayt, a bécsi Burglhcater 
tagját nevezte meg tanukul, akiknek meg- 
idézősét elrendelte (t törvényszék.

szeltek, amely azonban kacsának bizonyult, 
Heltai Jenő továbbra Is megmarad a Ma

gyar Színház művészi frontjának élén.
A Belvárosi Színházban is belső válságról 

beszélnek. Arról van szó, bog)1
a színház egyik pénzemberét felváltja egy 

másik,
aki már régen érdekeltséget szeretett volna vál
lalni a színháznál. A színház művészi vezetésé
ben azonban Itt változás nem történhetik, mert 
Bárdos Arthurt Hermán Richárddal több éves 
szerződés köti össze. Ugyanez a helyzet a Fő
városi Opcrettszinházban is, ahol arról beszél
nek, hogy a színház egyik társiguzgatója ki
vonja érdekeltségét és helyét más foglalja el. 
Erre állítólag az adott okot, hogy Faludi Sán
dor és Víg Miklós n Pesti Színház bérletéről 
tárgyalásokat folytattak. Ez a bérleti tárgyalás 
azonban kutbaesett, mert Vig Miklósék csak

egy-egy hónapra akarják kibérelni prolon- 
gáclós joggal a Pesti Színházat,

a háziúr azonban ebbe nem megy bele. Sze
rinte különben is huszonkét pályázója von a 
Pesti Színháznak, de hogy közülük egy se ko
moly, azt mindennél jobban bizonyítja az a 
tény .hogy a huszonkettő közül egyik se tudta 
letenni a háziúr által kívánt, garanciát nyújtó 
pénzösszeget.

A színészek éppen ezért, sz ilyenkor szokásos 
kollektív szerződési tárgyalásokat sem tud

ják megkezdeni,
egyszerűen azért, mert nem tudják, hogy kivel 
tárgyaljanak, ki Írhatja alá szt a szerződést, 
amely nemcsak a színészeket köti, hanem a szín
igazgatókra is kötelességeket ró.

te^NAPLÓ
Színházak hétfői műsora:

M. Km. OVERAHAZ, József legendája <H«).
Antonius éj Clcopatra (AW).VÍGSZÍNHÁZ: Ifjúság (R).

MAGYAR SZÍNHÁZ; Vadvirág (8) 
g&XAF0?' SÍ’NHAZ: Sai-uiei (8) 5Ji?-V'Y.«.SZ’NHAZ: Az ördőglovas (th 
v21cV?SL.9’,,e?etJ'sz’NHAZí Hölgyeim, elég volt! (S)

~ n.irnKo vasnr
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Vigyázat női szakasz (Hű)

81.000 PENGŐT 
jövedelmezett az Ope- 
ráhúznák az Operaba
rátok Egyesülete, amely 
ma este tartja az Ope
raház társalgójában 
szezónzdrő közgyűlését. 
Az egyesület, amelyet 
Apponyi Albert gróf 

.. eszméje alapján hívtak
életre, 81.000 pengőt szedett be tagdijak fe
jében, amelyből 51.000 pengőért vásároltak 
jegyet az Opera pénztárában. A jegyeket 
természetesen a tagok kapták.

MAGYAR OPERETT, 
MAGYAR SZÍNÉSZEK 

sikerét jelenti a Színházi Naplónak Elsemann 
Mihály birminghami távirata. Eszerint a Zsák
bamacska London kísérleti vidéki állomásán 
óriási sikert aratott, a főszerepben Kun Mng- 
dával, aki már hónapok óta Londonban él és 
tanulj8 a brillek nyelvét. A hallod-e, Rozika te 
elmü sláger tetszett legjobban az angoloknak. 
A londoni premier május 80-án lesz.

A LEGNAGYOBB
GONDOT OKOZZA 

a filmgyártásban a primadonnakérdés. A leg- 
ragyogobb színészekkel rendelkezünk, a női 
szereplőkkel azonban mindig baj van a filmek
nél. Csathó Kálmán „Uj rokon" cimü darabjá
ból készült filmet sem tudták forgatásra elő- 
készíteni, mert eddig nem találtak főszereplőt. 
Most végre van primadonnájuk Ákos Erzsi sze
mélyében, akinek próbafelvételei ragyogóan si
kerültek és akit első filmszerződése után máris 
egy következő filmre is leszerződtettek. Az Uj 
rokonban nagy szerepet kapott Perczcl Zita, a 
Nemzeti Színház újonnan feltűnt ösztöndíjas 
tagja is, Gombaszöghy Ella, Habos Gyula, 
Dclly I-crenc.

PALLAY ANNA, 
Operaházunk v. prímaballerinája, akadé
miája növendékeivel junius 10-én a Fővá
rosi Opcrettszinházban matinét rendez. En
nek műsorára művészi ihletének legszebb 
remekeit, ötven artisztikus táncot illesztett. 
A matiné iránt érthető rendkívüli érdek
lődés mutatkozik.

HÉNFŐN DŐL Ei; 
hogy a kultuszminisztérium engedélyezi-e 
az Andrássy-utl szlnháznuk az udvarban 
felállítandó szabad színpadot. Az Andrássy- 
utl színház Vasznry János uj darabját 
akarja Itt előadni, de ha a terv nem sike
rül, akkor ugyanezt a darabol a Magyar 
Színház mutatja he a Vadvirág sorozatos 
előadásai után.

A KALAND VEGE
Vasárnap délelőtt a Belvárosi Színházban 

bemutatták Demeter László és Horti Sándor 
„A kaland vége’* cimü színmüvét, amelyet a 
közönség komoly rokonszenwel fogadott. A 
színmű feszült levegője, izgalmas és váratlan 
fordulatai mindvégig méltó feladatot róttak a 
lelkes művészgárdára, amelynek élén a tehet
séges Simon Zsuzsi, Lándor Ibolya, Lázár Ti
hamér, Boray Lajos, valamint lloyká Ferenc 
és Apátiul Imre jeleskedtek. Nagy György a 
sok tehetséges fiatal között is egyike a legjob
baknak és nagyszerű volt passzív, szinte hang, 
tálán szerepében. Baróthy biztos kézzel és jó 
átgondolással rendezte a darabot.

STAN ES PAN, a világ koronázatlan komé
diáskirályai minden évben forgatnak egy rágj’, 
egész estét betöltő biirleszkslágcrt. Az idei év 
remekbeszabott slágerét: A sivatag fiai-t a 
legközelebbi napokban mutatja be a Rádius 
Metró Filmpalota.

EXVtíftWefc ed<mer 
s- < megnéz-nt

Amerikai téboly
Az egyik nagy amerikai bank páncélszobáját 

kirabolják, egy rémhír pánikot kelt, megrohan
ják a bankot, ahol azonban rendet csínul a 
nagyvonalú és erélyes igazgató. A film igaz és 
clesvonalu profilrajza Amerikának. A filmet 
azonban megelőzte egy Warner Bross utika- 
land, amelynek gyönyörű képeit és felvételeit 
tönkretette, sőt a komikumba fullasztotta egv 
magyar filmspeakcr (lehet, hogy segédköny
veid) magyarázata.

A hét több filmjei közül cmlilésreinéltó Ar 
arany és a nő cimü amerikai kép és nagy si
kere van a Kamaraszínházban a Mellékutca 
reprizének.

Premier kedden 1

MCIUS 
MBTRO Filmpalota

Ha tudni akarja, hogyan kell- 
szabadságot szerezni a telő 
•égétől, nézte meg

STAN8SPÉN 
legújabb burleazkaUgorét: 

AS1VATAQFIAI
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Záporesők, lehűlés!
A Meteorológiai In

tézet jelenti vasárnap: 
Középeurópában az 
északnyugati hűvös 
légáramlás megerősö
dött és hazánkon ál 
lehatolt a Balkánra, 
amelynek északi szele
in nagy esőzéseket idé

zett elő. 1'gyancsak esős Dánia és a Balti 
államok vidéke.

Hazánkban szombat este a Dunántúl é: 
végre a: országnak eddig legszárazabban 
maradt déli és dél kel éli részei is kaptak ki
adós csőt, amely fclnyomult egészen Tata- 
Ercsi Kecskemét —Szentes— Debrecen 
Mátészalka vonaláig. A hőmérséklet ország
szerte 8 -10 fok C közölt váltakozott vasár
nap. Budapesten a hőmérséklet 13 fok Cel
sius volt, a tengerszintre átszámított lég
nyomás pedig 764 milliméter.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénk szél. Változó felhőzet; helyenként, de 
inkább csak nyugaton és délen futó zápor
esők. Erősebb éjjeli lehűlés.

Milyen idő volt az országban 
vasárnap

.4 Meteorológiai Intézet jelentése 
nap nz ország különböző részeiről:

Budapest: Változóan felhős, élénk 
nyugati szél. 12 fok.

Sopron: Reggel borult idő, élénk 
szól. 9 fok.

Szombathely: Változóan felhős, 
észnki szél. 10 fok.

Keszthely: Éjjel 4 milliméter eső, túlnyo
móan derűs, csendes idő. 11 fok.

Pécs: Éjjel 9 milliméter eső, reggel bo
rult idő, erős északi szél. 12 fok.

Kecskemét: Éjjel kevés eső, reggel vál
tozóan felhős idő, élénk nyugati szól. 14 fok.

Szeged: Éjjel 8 milliméter eső, reggel 
borult idő, ólénk nyugati szól. 14 fok.

Eger: Jobbára derült idő, élénk észak
nyugati szél. 13 fok.

Debrecen: Éjjel kevés eső, reggel válto
zóan felhős idő, erős északi szél. Hőmér
séklet 12 fok.

— Fcy osztrák közblztonságügjl miniseiért 
hétfőre vártuk Budapestre. Mint jó forrás
ból értesülünk, nz osztrák miniszter buda
pesti látogatása most cin.arad, miután ott
honi hivatalos elfoglaltsága gátolja abban, 
hogy Budapestre utazzék. Valószínű, hogy 
Fey miniszter csak n legközelebbi hetekben 
fog ellátogatni Budapestre.

— Mugyar táncosnő külföldi sikere. Palaki Juci 
lánciniivésznö, aki a Sült galamb cimü operett
ben aratott jelentékeny sikereket, most tért 
vlsszn olaszországi turnéjáról, amelyről az 
oltani lapok a zelismerés hangján szólnak. Part
nerével, Hugo-val együtt utazták be nz itáliai 
városokat. A magyar revütársulat a nyári szü
net után szeptemberben újból visszamegy 
Olaszországban.

— Titokzatos levél érkezeit Üj-Zélandból ■ 
magyar kormánynak. Srombathelijről jelentik: 
Vasárnap délelőtt a szombathelyi városházára 
egy angol levél érkezett, amely a magyar kor
mány első miniszterének, Szombathelyre volt 
címezve. A városházán felbontották a különös 
levelet és kiderült, hogy egy előkelő ujzélnndi 
közi iszt viselő fölhívja a magyar kormány 
flgvclrnét, hogy egy volt dúsgazdag magyar 
katonatiszt, Mr. Johnnas Hall a legszörnyübb 
nyomorban tengeti Uj-Zélandban életét. Kéri a 
magyar hatóságokat, hogy kutassák ki hozzá
tartozóit. A levelet .amelyet tévedésből fölbon- 
toltak, továbbították Budapestre a miniszter- 
elnökségre.

— Halálra forrázta magát egy kis gyermek. 
Szombathelyről jelentik: Balogh Pál kőszegi 
iparos 18 hónapos József fia egy forró vízzel 
lelt fazekat rántott magára s olyan súlyos 
égési sebeket szenvedett, hogy néhány órai 
klnlódós után meghalt.

— I.vlkósznvntús Debrecenben. Debrecenből
jelentik: Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek 
közölt avatta föl ’’ „
Károly lelkészt, a debreceni /irpád-téri temp
lom uj papját.

— Angyaleslndló szövetkezet Debrecenben. 
Debrecenből jelentik; A napokban egy Debre- 
cenkőrnyékl gazdaasszony halálos ágyán .el
mondta, hogy tiltott műtétet végeztek rajta. 
Vallomása alapján nyomozást indítottak, 
amelynek során angyalcslmíló bünszövekezot 
nyomára jutottak. A nyomozás érdekében az 
eddigi letartóztatott öt gyanúsított nevét nem 
hozzák nyilvánosságra.

— Nógrádi erőre állomás megnyitása. A Ma- 
gvnr Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rész- 
vénytársaság közhírré teszi, hogy Nógrádverőcc 
állón a-,t az összforgalom számára a már koráb
ban kiadott menetrend szerint június 2-úvnl 
’1' "y il; i olyképpen, hogy a társnság Budapest 
• x !’ s I, i.ítt kó|< k< d<> hajói, valamint vasár
naponként Bu(lap<*str<il Esztergomba induló 
turlslahajó ezen állomást érintik; közli továbbá, 
h< ,'v a Budapest 1 znlx llntelep —Horánvi-csórda 
illetve Vác k. zött fenntartott helyi hajójáralot 
Nó({.'.dverőcéig kiterjeszti.

— Mérlékttlánl férfiöltöny 40 pengőért! Ta- 
s-n.-i dlvntazövctrkhől rendelhető remekszabásu 
f'r "<'llőr.v kétszeri próbával. Minden öndicsó- 
r Ili I t írté/kódunk. Megelégedett vevőink ez- 
i i többet mondanak! Szolid és bcisíilctcs ki
szolgálás a véső megszerzése érdekében. Ruha- 
kcrcskedelmi Vállalat, Ferenc-körut jy. L em.

Baltazár püspök Makláry

Borzalmas kanos rabiogyllkossaaot 
köveitek el a Mbor cloanvok

Miskolc, május 27. 
(A Hétfői Napló tu

dósilójának telefonjc- 
lentése.) Kegyetlen 

rablógyilkosság történt 
vasárnapra virradó éj
szaka Csehszlovákiában 
nem messze a magyar 
határtól, Péderi község

mellett. Itt, meglehetősen elhagyatott vidé
ken áll ólmos István és felesége csárdája 
ahova a falusi legények néha-néha ki szok
tak rándulni egy kis mulatozásra. Szomba
ton éjjel Péderi községből egy jókedvű tár
saság gyalogolt ki ólmosék csárdájába. Már 
messziről feltűnt nekik, hogy

a kocsma teljesen sötét.
Még jobban meglepődtek, amikor látták, 
hogy a csárda ajtaja tárva-nyitva van.

Beléptek, gyufát gyújtottak és megdöb
bentő látvány tárult eléjük, az ivóban a 
földön,

vértócsában holtan feküdt a kocsmá- 
ros és felesége.

rtekutam íerín
F

Tavaszi dlvatszövetekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával 40 pengőért. Minden öndlcsérettöl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid 
és becsületes kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében! Ruha- 

kereskedelml Vállalat, Ferenc-körut 39., I. emelet
— Romlott spenót megmérgezett egy csalá

dot. Győrből jelentik: Vasárnap Ács községből 
beszállították Slipinger Mihály 48 éves ker
tészt, feleségét és két kisfiát a győri közkór
házba Valamennyien romlott .tpcnólot ettek 
és gyomormérgezést kaplak. Állapotuk súlyos.

— Nemzetgyalázásért letartóztattak egy prá
gai kereskedőt. Győrből jelentik: Vasárnap dél
ben a Komáromnál Magyarországra belépő vo
naton letartóztatták Löu>y Jindrisch 38 éves 
prágai kereskedőt, aki a magyar vámőrök előtt 
Magyarországot sértő kifejezéseket használt. 
A győri ügyészség fogházába szállították.

— Kommunistát tartóztattak le Győrben. 
Győrből jelentik.*... Bizalmas följelentés alapján, 
lefolytatott nyomozás után vasárnap kommu
nista üzelmek gyanúja miatt letarlóztaflák 
Piros Aurél droguistát. Az ügyészségre szállí
tották.

— Telekkönyvvezetők tisztújító közgyűlése. 
A Telekkönyuezetők Országos Egyesülete junius 
3-án, d. c. fél 11 órakor a központi járásbíró
ság épületében (Markó-u. 25. fszt 26) tartja 
tisztújító közgyűlését, amely után társasebédet 
rendeznek.

— ötszáz kiló (linamit felrobbant egy spa
nyol löporgyárbun. Madridból jelentik: Ali 
cante spanyol város lőporgyárában borzalmas 
szerencsétlenség történt. 500 kiló dinamit fel
robbant és a levegőbe röpített egy nyolc épü
letből álló háztömböt. A romok alól eddig öt 
halottat és rengeteg sebesültet húzlak elő.

— Számos női bújnál reggel, éhgyomorra 
félpohárnyi természetes „Ferenc József" 
keserüviz végtelen nagy megkönnyebbülést 
szerez azáltal, hogy a belek tartalmát fel
hígítja és akadálytalanul kiüríti, azonkívül 
az emésztőszervek működését lényegesen 
előmozdítja.

— Eljegyzés. Rosenberg György a Berlini 
Viktória Biztositó magy. igazgatóságának 
titkára eljegyezte fíosenziveig Lillyt, Rosen- 
zweig Benő, a Rosenzweig és Éried cég bel
tagjának leányát.

— A mai Magyarország erkölcsrajza. (Papp
Jenő könyve.) Közel háromszáz oldalas kötet 
Papp Jenő könyve, n könyvpiac legújabb érde
kessége: nemcsak érdekessége, de értéke is. 
Magyarország utolsó tizenöt éve történelmének 
bírálata harminckilenc remek essny-ben. Papp 
Jenő, a kiváló újságíró véleményt mond erről 
a tizenöt esztendőről. Bátor és okos szavak 
mindenről: politikáról, kapitalizmusról, egy
házról, sportról, lilxralizmusról, ifjúságról, a 
krisztusi s.-ocializmusról, közéletről, családról, 
sportról, sajtóról. Olyan szavak, amelyekből 
hiányzik minden terhes sallang, a tudós dok- 
trinerségc, a politikus egyoldalúsága, de annál 
inkább érzik a nagy áttekintő képességű pub- 
lieisla biztos hangja. Egy kor keresztmetszete, 
de a boncolókést nem a viviszektor hideg agya, 
hanem a lelkes publicista szive és éles szeme 
irányítja. Érdekes és értékes olvasmány ez az 
irás a nagyközönségnek, azok számára pedig 
lecke lehet, akik aggódva és féltő gonddal ke
resik n gyógyulást a vajúdó Magvarország szá
mára. (S. P.)

— Ha jól és olcsón akar ruházkodnl, ke
resse fel a ..Divatszabóságot'*. Erzsébet-körút 1. 
I. cm., ahol elegáns férfi öl lön vöket mérték 
után rendelhet kétszeri próbával‘35 és 42 pen
gőért, a legdivatosabb szövetekből és szabás- 
sál. Garancia 40 év óta fennálló, közismert és 
megbízható cég.

— B««joíó mmpír » nO leRbklOMbb tégy.
váraljon Y„’„. 

Hennát. Minden szaküzlothon kapható.
, ’y,,rU* “•'■••kíplWiiK'stwníl CW».

..Ifid. All..,11,. MmkhAr. Trltlrm: 03S—SÍ.y 
mindig -JSO pengöb, ki-Hil M Ii-gníabli 

tiplim Pglperiip

Mellettük a földön hevert egy véres balta, 
amivel az ismeretlen tettesek meggyilkolták 
ólmosékat. A megdöbbent vendégek a belső 
helyiségekbe mentek ezután. Látták, hogy 
minden fel van forgatva, ugy hogy már az 
első percekben biztosan tudták, hogy 

rablógyilkosság történt.
A harmadik szobában alva találták Olmosék 
ötéves kisfiát, aki ugy látszik fel sem éb
redt, amikor a borzalmas rablógyilkosságot 
elkövették.

Értesítették a péderii csendőrséget, amely 
azonnal helyszíni szemlét tartott. Rögtön az 

feltevés merült fel, hogy
Ólmosékat kóbor cigányok gyilkolták 

meg.
Azonnal megindították a legerélyesebb 

nyomozást és ma megállapították, hogy a 
cigányok

Magyarország felé szöktek.
Mozgósították a magyar és csehszlovák ha
tármenti csendőrségeket, amelyek teljes erő
vel keresik a rablógyilkosokat.

a

pengőből ötvennyolc 
Angol-Magyar Bank

megfúrta és 
cl. Szucsi- 
a kasszafu- 
ahol négy 
A huszón- 
pengőt ta- 

B üdü

— Betörésért letartóztattak egy gyulai 
kereskedőt. Gyuláról jelentik: Nagy feltű
nést keltett a városban Licska Imre 30 esz
tendős kereskedő letartóztatása. Licska, aki 
ismert jóhirü famíliából származik, betört 
nagybátyjának, Székely Lajos iskolaigaz
gató lakásába, fölfeszitette Íróasztalát s on
nan takarékkönyveket 
1200 pengőt vett fel.

— Huszonkilencezcr 
pengőt találtak az _ _
kasszafurójánál. Gyuláról jelentik: A köte- 
gyáni határrendőrség a bukaresti gyorsvo
naton letartóztatta Szucsigán Jánost, aki 
tavaly az Angol-Magyar Bank pesti sóraki 
tárának Wertheim-szekrényét 
huszonkilcncezer pengőt rabolt 
gán vasárnap bevallotta, hogy 
rás után Romániába szökött, 
hónap alatt elmulatta a pénzt. 
kilencezer pengőből ötvennyolc 
láltak nála. Szucsigánt rövidesen 
pestre szállítják.

— Vasárnap választották meg a szegedi 
egyetem rektorát és dékánját. Szegedről je
lentik: Az egyetem vasárnap dr. Kiss Albert 
egyetemi nyilvános rendes tanárt választotta 
meg rektorrá. A jog- és államtudományi kar 
dékánjává Iványi Bélát, az orvosi kar dé
kánjává dr. Szent-Györgyi Albertét, a ter
mészettudományi kar dékánjává dr. Györffy 
Istvánt és a bölcsészeti kar dékánjává dr. 
Fogéi Józsefet választották meg.
,— Debreceni urilány rejtélyes öngyilkos

délután eltűnt szülei Ti-
4. szám alatti lakásáról. Búcsú- 
bejelentette, hogy öngyilkos lesz.

lopott el, amelyekre

sága. Nagy Margit húszéves debreceni 
lány szombaton ***..............
ni őr-utca 
levelében , ......... ,
Vasárnap délután a Nagyerdőben egy pad 
mellett a ------
láltak rá, .. nv»<in<bwan illcguilupilUllHK, 
hogy nagymennyiségű mérget vett be. Hom
lokán hatalmas sebet találtak, amelyről még 
nem tudják, hogy mi okozta.
~ Hlíroms*áz éves a gyöngyösi gimnázium. 

Gyöngyösről jelentik: Vasárnap ünnepelték a 
gyöngyösi gimnázium fennállásának három
századik évfordulóját. Budapestről és Miskolc
ról filléres gyorsvonat jött Gyöngyösre és meg- 
érkezett József Ferenc főherceg is, akit 
dr. Puky Árpád polgármester fogadott. Lelep
lezték a régi gimnázium emléktábláját, az uj 
épület aulájában József Ferenc főherceg lep- 
leztc le a gimnázium hősi halottainak emlékét, 
staféták koszoruztúk meg a hősök sírját, majd 
az intézet volt diákjai diszgyülést tartottak.

lőid ön eszméletlen állapotban ta- 
A kórházban megállapították,

SCHNELLER, Dohány-Utca 77, JI. emelet 18.

— Nagy alkwe van — mint írteíillílnk — a 
f‘ nnl nySrl 'nRo1 

ruháinak, mert orv elkísHilt ruha aulva mind- 
össze 5a dekagramm.

— Epekő-, veaekd- fa hdlyagkdbm-g.fg.k,
ds ó? ' ,"z'lk- “klk huIO'savns a*k tnlaraporn- 
dívában 6a koszvi'nyhcn arenvednek, a termi, 
an iC\nF,r™.' keaeriivlz használata
Állni állapotuk javulását árhetik el.
_~ A, ,fvdrr ’llamlnos krém az egyedüli 
magasnkllvltusu vitamint arc- ás bCrápoíószer, 
mely a bárwjlek láplálása róván a ráncoso- 
íídává teszi' ° ’’ * bört bArsonV’irnAvA és

— Nézz ki Ham Sára a fürdőszobába; ugv
& ™n ‘ faRkrémünkt Hozz az
lí müL .dc ,nin™ fogkrémet, mert most 
mlndeHiü* "v.”•,Bn.ína|W •"h"** ’'liák 
mindemül. „kicsit fizet — pzgyot

— Áldott állapotban lévő nők, ifjú anyák 
és többgyermekes asszonyok az enyhe tér- 
mészetcs „Ferenc József" keserüviznek már 
mérsékelt adagokban való használata által 
is könnyű és hig ürülést, úgyszintén rendes 
gyomor- és bélmüködést érnek el, 
A modern nőgyógyászat főképviselői a 
Ferenc József vizet igen sok esetben ki
próbálták és azt kivétel nélkül gyorsan, 
megbízhatóan ég fájdalom nélkül hatónak 
találták.

— Pokolgép a bécsi tőzsde kapujában, 
Bécsi tudósítónk telefonálja: Vasárnap dél
ben a bécsi tőzsde kapujában ckrazittal töD 
lőtt, tempirozott pokolgépet találtak, amely- 
nek délután hat órakor kellett volna rob
bannia. A bombát azonnal eltávolították é* 
széleskörű nyomozást indítottak a merény
lők után. — A Schiucndnerplatzon vörös 
zászló alatt többszáz főnyi szocialista tűn
tető vonult fel. Az uj alkotmány ellen tün
tettek. A rendőrség szétverte őket, többeket 
letartóztatott. — Kufsteinban Hódi keresz
tényszocialista képviselő lakásába bombát 
dobtak. Szerencsére senki nem tartózkodott 
otthon s igy emberéletben nem esett ká;. 
Hat kufsteini nemzeti szocialistát a wöllers- 
dorfi koncentrációs táborba vittek.

— A magyar kereskedelmi küldöttség 
Moszkvába érkezett. Moszkvából jelentik: 
A Szovjetoroszországba kiküldött magyar 
kereskedelmi küldöttség megérkezett ide. 
A szovjetnehézipar lapja vezető helyen mél
tatja a magyar küldöttség utjának jelentő- 
ségét.

— Vasárnap meghalt a Bourbon királyi 
család feje. Parisból jelentik: Vasárnapra 
virradó éjszaka Cannesban 93 éves kora - 
bán meghalt Jósé de Caserta gróf, Jeruzsá
lem királya, a Bourbon királyi család feje. 
Caserta gróf XIV. Lajos királynak közvet
len leszármazottja volt. Az elhunytat tiz 
gyermeke gyászolja.

- Pokolgép robbant az olasz hősi halot
tak párisi emlékmű leleplezésén. Parisból 
jelentik: Pőre la Chaise városi temetőben 
nagy ünnepséget rendeztek a nyugati fron
ton elesett olasz önkéntesek emlékművének 
felavatásakor. Az ünnepség közben a? 
egyik sírkő tövében elhelyezett pokolgép 
felrobbant és a szertehulló szilánkok többe
ket megsebesítettek. A bombamerénylettel 
kapcsolatban egy antifasisztát letartóztattak.

O Megalakult a Magyar Gabonakereskedelmi 
R. T. A Hitelbank és Leszámítol óbank egyesi- 
tették gabonaosztályaikat és evégből Magyar 
Gabonakereskedelmi R. T. néven uj részvény* 
társaságot alapítottak, amelynek most tartott 
alakuló közgyűlésén kétmillió pengőben álla
pították meg az alaptőkéjét. A társaság ügy
vitelét a két bank gabonaosztályának eddigi 
vezetői fogják ellátni. A Magyar Gabonakeres- 
kedelmi R. T. a József-tér 8. számú házban 
lévő helyiségben junius 1-cn kezdi meg műkö
dését.

> -------- Ul_JIL~

Maradékok 
a Fenyves Áruházban
Kálvin-téri Fenyves Áruház óriási forgalmaA _ _______ , . ............. .........

mellett nem csoda, ha oly sqk maradék gyű- 
lemlik fel, hogy az áruház minden áldozatot 
kénytelen meghozni, hogy minél előbb el tudja1 
adni óriási maradékkészlctét. A selyemosztá
lyon például valódi hemyóselyem és finom 
viskósa müselyem, Crepe de Chinek, Shantun- 
gok, Marocének és nyersselymek ínaradékdn- 
rabjail méterenként 1 pengő 90 fillérért árusít
ják. A férfiszövetek osztályán finom kaipgatn, 
tropikál, freskószövetek méterje csak 6 pengő 
80 fillér. A mosókelmeosztályon burettek, át
tört panamaanyagok, müselymek, delén, kar
tonok és sok más gyönyörű mosókelmemara
dék méterje csak 60 fillérbe kerül. Ajánlatos 
mielőbb a maradékokból válogatni, mert a lég- 
szeb darabok hamar elfogynak, különösen a 
nagyobb darabok, amelyek egész ruhára is ele
gendők.

n mi mozink
CJV !V. c,4*zlr át M—38 Tel: 11 1-40'•*
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'Valfft*, 1M4 m«j™ M. HÉTFŐI NAPLÓ

, Lelepleztek és elfogtak egy
álrendőrt az Erzsébet-köruton Jí

’ I.
Bécsben most AaptaJt cmfJkef a of/dff- 

háborúban hősi halált halt vezérkari tisz
tek, Nálunk most indult akció, hogy emléket 
emeljenek a világháború magyar hősei közűt 
n tábori pilótáknak és a haditengerészeknek.

11,
A Várkápolnában, ünnepélyes külsőségek 

között, uj máltai lovagokat avattak. József 
főherceg, a lovagrend magyar tagozatának 
vezetője végezte az avatási szertartást. Az uj 
máitól lovagok névsora: Fülöp Józsiás szász- 
kőburg-gothai herceg, vitéz Simon Elemér 
főispán, Vécseg Tamás földbirtokos, báró 
Rudnuánszky Imre Simányi Libor, gróf Hűi
met Sándor, Orczy Gyula. Luclch Károly és 
Latlnovits János felsőházi tag.

Hl-
A gyorsan népszerűvé vált kisgazda-táv- 

lovaglást az idén néhány nap múlva tartják 
meg. Százötven lovas indul. Száz magyar és 
ötven külföldi, köztük sok hölgy. A távlovag
lást Horthy István lovasságt tábornok és 
fíudnydnszky Ferenc őrnagy vezeti.

Szélhámosság a rendőrségi útmutató körül
Rőssler Gyula 36 éves állásnélküli magán

hivatalnok megjelent az Erzsébet-körut 16. 
számú házban TVetes József szabóOdetében,

• rendőrség kiküldöttének akta ki magát, 
és fölszólította a szabómestert. hogy fizessen 
elő egy rendőrségi útmutatóra, amely a kö
zeli napokban fog megjelenni.

A ezabómester gyanúsnak találta viselke
dését, beszédbe elegyedett Rösslerrel, közben 
pedig egy alkalmazottját rendőrért küldte. 
Ezt olyan ügyesen csinálta, hogy Rössler 
nem vette észre és nagy bőbeszédűséggel ma
gyarázta éppen a rendőrségi útmutató elő
nyeit. amikor megérkezett a rendőrőrsén).

Az igazoltatásnál kiderült, hogy 
semmiféle kapcsolata nincs a rendőrség- FENYVES-NAPTARgél,

ellenben egy pár esztendővel ezelőtt meg
jelent rendőrségi címtárnál volt alkalmazva 
és most is annak a megrendelő ivei és egyéb 
nyomtatványai voltak nála.

A nyomozás során kiderült, hogy 
folyamőr! és egyéb egyenruhákban is 

szokott járni
éa olyankor is valami ürüggyel állít be a ke
reskedőkhöz és iparosokhoz és ily módon 
már az egész várost végigsarcolta. Rostiért 
letartóztatták.

HÉTFŐ 'Apró dolgok — 
'apró pénzért:
Divatos bőrövek drbja OS f|U. 
NöirlbiildfndlsBgalIérok 78 Ilii, 
"ri éa női sportpullove* < nr 
rek bármely nagyság .... IX*

IV.
Bethlen Mária grófnő, az erdélyi népmd- 

vészet fáradhatatlan apostola most Szolno
kon rendez kiállítást. Tegnap nyitották meg 
0 kidllitdst előkelő közönség jelenlétében.

V.
A Balofonf Yacht Klub szerdán hajóktrán- 

dulást rendez a Dunán. Olyan ez, mint ml- 
kot qz éjjeli őr nappal hal meg. Minden
esetre sokan gondolkoznak majd rajta: miért 
hajókáxnak a balatoni jachtotok a Dunán? A 
dunai hajó ki rándulás azonban mégis csak 
szép lesz és elegáns. Jó mulatóst hozzá!

Vf.
Apponyi Albert gróf leánya, Apponyi Má

ria, Rohan Antal hercegnek a felesége. 
Apponyi Máriának most fia született,

VII,
A rparőua Társaság junius 7-én remek 

nyári mulatságot rendez. Velencei éjszaka — 
et a cime a mulatságnak. A Gellérbhidlám- 
filrdőben tartják meg.

VIU'
béva^Kode Miklós cetiszári ée királyi ka

marás, huszárezredre leánya Mártha, vasár
nap tartotta esküvőjét a Kálvln-téri refor
mátus templomban Mara Istvánnal, Mara 
Ldetló volt hungadmegyei főispán fiával.
í IX
A bécsi lapok ezen a héten sokat Írtak 

Berzetriczy Györgyről, a hamiskártyás bot
rány hírhedt hőséről. Berzeviery azon a jog
címen kerül ebbe a rovatba, hogy valaha ga
vallér volt és viselt dolgai nem a Minagyi 
krónikába, hanem a társasági rovatba tar- 
torták. A magyar és osztrák társaságok un* 
iwiA Idején nagy érdeklődéssel figyelték a 
hamiskártyás botrány részleteit. Berzcviczyt 
letartóztatták, mert azzal vádolták, hogy né
hány társával összejátszua „egyéni szisztémá
val" fosztogatta a Wiener Club tagjait. Ber- 
seuiczyt az osztrák bíróság háromhónapi 
börtönre ítélte. Azóta már kiszabadult és 
most érdekes terveiről beszélt a bécsi újság
írókkal. Kimondotta, hogy megesküdött, 
többé Mm nyúl kártyához, uj életet kezd. 
Kivándorol Afrikába, a Kilimandzsáró mel
lett akar megtelepedni, nagyvadakra vadá
szik, erotikus vadállatokkal akar kereskedni, 
európai űllalkcrtek lesznek az üzletfelei. El
mondotta még azt is, időt szakit magának 
arra, hogy megírja emlékiratait. Pikáns cse
megének szánja memoárjait: osztrák, olasz 
és magyar társasági urak és hölgyek szere
pelnek majd a könyvben.

X.
Vasárnap reggel nyilf meg as Uj Szalon 

Hbaixf kidflifáza a Kossuth Lajos-utcában.
XI.

Budán, « Szarvas-utcában pazar szép villa 
épül. A tulajdonos, Garde Eugénia délameri
kai bankár félesége. Garde Eugenio neve egy 
tragikusan végződő valuta-bünper sordn sze
repelt « nuilodnosido előtt. A milliomos dél- , 
umerlkal bankár nővére, Garde Emma volt 
a felesége Heidlbcrg Vilmos bankárnak.

XII.
Érdekes vendéget várnak Budapestre. I 

Maurice Dekobrát, a híres francia irót. A l 
Hálókocsik őrangyala világhírű szerzője -■ 1 
ftga/dbb m ipv tudidk iffeni barátai — nem- i 
c«kk »AuW látogatásra érkezik, hanem hőse- i 
mo ideto marad Budaepsten, sőt kirándul í 
•Otf-kéf hetes tartózkodásra vidéki városokba < 
t». Maurice De kobra magyartárgyu regényt i 
Ü, azért jön hozzánk, hogy Magyarországot » 
tömd mányozza.

Vasárnap lázas készülődés folyt 
a nagy újpesti asztalosszrtájk 
mai döntő tanácskozására

A munkások és munkaadók álláspontja 
— Kél letartóztatás, nyolcszáz sztrájkoló

Újpest városát vasár
nap is Izgalomban tar* 
tolta az a nagyarányú 
sitrájkmozgalom, amely 
az asztalosiparban tört 
ki. E pillanatban körül* 
belül 800 asitalosmunhái 
sztrájkol a miután a fő
város bútorkereskedelme 
jórészt Újpestről szerzi 

egész pesti hutorkereske* 
t igen közelről érintik a

be szükségletét, az t 
delmet és bútoripart „ ___.... _____. _
sztrájkmozgalom fejleményei. A Hétfői Napló 
az újpesti nagy asztalossztrájkról három he- 
lyütt érdeklődött a sztrájkmozgalom esemé
nyeiről: az újpesti kapitányságon, az ipartestü- 
leten és az asztalosmunkások szakszerveze
tében.

Az újpesti rendőrkapitányságon 
vasárnap reggel még tiz ember volt őrizetben. 
Ezek az őrizetbevett emberek szélsőséges 
kommunista ízű izgatásra használták fel a 
sztrájkmozgalmat, izgatóhangu röpcédulákat 
öíztoguttak, ezért'vették őket őrizetbe. Vasár
nap dóiban valamennyit ismét kihallgatták, 
majd döntöttek sorsukról: nyolcat elbocsátot. 
luk közülük a rendőrség őrizetéből, de eljárást 
indítottak ellenük a jogosulatlan röpcédula- 
osztogatás miatt,

két embert pedig letartóztattak éa Újpest
ről álklsérték őket a főkapitányság politi

kai osztályára.
Ma, hétfőn fogják itt újból kihallgatni ezt n 
két embert. A vizsgálat megállapítása szerint 
ez a két ember irányította a sztrájkoló mun
kásság saőhőséges izgatását.

A sztrájkoló újpesti asztalosmunkások ár- 
deklödésc

a pesti famunkás szakszervezet 
népszinházutcai székhaza felé irányult vasár* 
uap. A székházban nagy sürgés-forgós volt

egész délelőtt. Lázas előkészületek folytak a 
munkásság memorandumának megszerkesztése 
körül. A munkásság részéről igy tájékoztattak 
bennünket a sztrájk ügyében.

— A nyolcórai munkaidő érvénybelépteté 
sóért éi a minimálisan 40 fillérben megállapí
tott órabér bevezetéséért folyik a sztrdjmozga- 
h ki. Vasárnap

követeléseinket memorandumba foglaltuk, 
amelyet ma, hétfőn adunk át a munka

adók megbízottjainak,
akik azután megvitatják azt.

Az újpesti Ipartestület asztalos sukosstá- 
Iyának

vezetősége a munkaadók álláspontját igy is
mertette előttünk:

— Ma, hétfőn este ülünk össze és megvitat, 
juk a munkásság memorandumát. Azután köz- 
vétlenül.a munkásság képviselőivel tapácsko- 
zunk. Az újpesti asztulosiparosság ncm zárkó
zik el a nyolcórai munkaidő bevezetése elől, 
ha ezt törvényes formában generálisan rendezi 
;í ■ kormány? - Ami’ • a • munkások • egyéb követelé
seit illeti, arról

ma esti Ülésünkön döntünk.
Vasárnap is tanácskoztunk s alaposan megtár
gyaltuk a bérmozgaloin eshetőségeit.

Ezeket mondották a munkaadók. Érdeklőd
tünk beavatott helyon arról is, hogy a hét ele. 
jén a sztrájkmozgalom Budapestre is átterjed 
s a pesti aszlalosmilhelyekben is megáll a 
munka. Azt az információt kaptuk, hogy 
egyelőre erről nicsen szó, sőt

remény van arra, hogy a munkaadók és 
munkások között meginduló közvetlen tár

gyalások eredménnyel végződnek
igy a hét elején remélhetően megindul a 

' * 'tan és mü-
s _o_ _ __ . _w............ ........ ......
tnunku ab újpesti asztalosárugyárwkba 
helyekben.

NŐI KÉSZLET
(ING ÉS NADRÁG) n
felgombol óa fazún. Unom J1QA 
aannőzbu)............................... U,ou
Férft-necríngck drbja tJSÍUl.Leány ka*komblné dua himzéaiel.................  US tilt.
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SZERDA 'VARROTT 
SZANDOLETT 
vérára ős ytrandra, fehér Q _ 
és divatszinek, bármelyik Jfl □ (] 
párja...................................... U'ou

csUrciHicJK nX ptj

PÉNTEK LENVÁSZON
NŐI RUHÁK 0 qn
legujabb modellek ............. V.OU
Húréit lerlittltönyök fl ÍZ
(kabát és nadrág)................. O.IU

SZOMBAT Hnrisnyanap:
Hibátlan neccszövésü __ Q5 u<íl hnrinnyúk ......... .CU
.Mintázott müsolyon e*férffzoknlk......... pórja “*.uU

«eZy«m-. szövtt- és mosóktlms-osxtályainkon t

QaliirrtaU, Grene do Chlne, Marokon,oeiymeK. álanfiini*, nyornrel.vwn.
valódi hamyóaeiyem éa finom Viakoao- 
miiselyem.................... bármelyik niéteiv 1.10

Szövetek. Finom öltönykclmék, B*
Kamgam-, Tropikál- én Freakó-szóve- ■ ■ R|B 
tek............................... bármelyik métere *s»-W

Mosókelmék;
nama-azövetak, Delének, nifkelymck, 
Kartonok .....................bármelyik métore 60

A maradékok közül tok darab egész ruhára li clegenJff.

Az eiaüfó idűüeni Koriíiczísa Midii
KáEvin-tér 7.

Mintákat és képes árjegyzéket készséggel küldünk.

Tele!

BÁLINT MBQR

— Leleplezték a Semmelweis-cmléktáblát. 
Az orvosi nagyhét ünnepségeinek sorún 
vasárnap délelőtt leleplezték a Rókus-kór- 
ház falán elhelyezett Semeliveis-emléktáb- 
lát, amely Remenyik József kitűnő alkotása, 
Furka Sándor dr., a Közkórházak Orvos
társaságának elnöke nyitotta meg az ünne
pélyt. Utána a Rókus-kórház szülészeti osz
tályának vezetője, Sclimiedlechner profesz- 
azor Semmelweis Ignác érdemeit méltatta. 
Végül Sipöcz Jenő polgármester a főváros 
nevél>en átvette az emléktáblái.

— Orvosgyttlés a tudományos munkáért. Vb- 
sárnap kezdődött el az Orvosi Nagyhit. A Ma
gyar Orvosi Nagyhitszöuctiia Tanácsa ebből az 
alkalomból Bókái János elnökletével évi köz- 
gyűlést tartott Az elnök megnyitóbeszédében 
elpanaszolta, hogy a gazdasági válság akadd- 
/porra a tudományos munkásságot. Dr. Mao
rit nger Vilmos főtitkári Mentése utón dr. Tor- 
day Árpád szátnvlzsgáló-bitottiági jelentése kö
vetkezett. Végül a leköszönő elnök helyébe dr. 
Budau Kálmánt választották meg, Befejezésül 
elhatározták, hogy a következő Orvosi Nagyhét 
vitaülésének tárgya az a-vitaminózisok és a góc
fertőzés le»z-

— Eltűnt egy polgáriba. Vasárnap dél
előtt bejelentették a főkapitányságon Zeit- 
nay János 14 éves polgári iskolai tanuló el
tűnését. A kisdiák szombaton röggel azzal 
távozott szülei Grepuzs-utcai lakásáról, 
hogy iskolába megy. Mint később kiderült, 
a tanításon nem jelent meg és azóta haza 
sem került. Hozzátartozói azt hiszik, hogy 
a diák kalandvágyból távozott el hazulról. 
A rendőrség az eltűnésről értesítette az ösz- 
szm határálotnásokat ós a vidéki hatósá
gokat.

— Nyári tanfolyamok Idegenek részére 
Pttriaehacbban. Augusztus Ift-atől szeptember 
30-ig Schuoahntgg közoktatásügyi miniszter fő- 
védnöksége alatt külföldiok részére különböző 
tanfolyamokat hirdettek Pőrtsohachban. Az 
clőadáuorozntok, amelyeket közismert egye, 
térni tanárok, tudósok és pedagógusok tarta
nak, érdekességük mellett u német nyolv gyors 
elsajátítását h biztosítják. A résztvevőket szá
mos utalást 4z különböző kedvezményekben 
részesítik. Jelentkezés Bécsben !., Hessgasse 0,

— Buday-Goldbergcr Leó ujubb magas 
kitüntetése. A magyar közgazdasági élet 
egyik legkiválóbb reprezentánsát tűntették 
ki a héten. A miniszterelnök előterjesztésére 
a kormányzó dr. Buday-Goldberger Leó 
felsőházi tag, in. kir. kormányfőtanácsos
nak, a Goldberger S. és Fiai fonó- és szövő
gyár részvénytársaság elnök-vezérigasgató- 
jának ipari téren szerzett kiváló érdemei el- 
ismciéscül a IL osztályú magyar érdem
keresztet <s csillaggal adományozta. Buday- 
Goldberger Leónak ez az újabb magas ki
tüntetése az ipari, gazdasági és politikai vi
lág legszélesebb rétegeiben osztatlan örömet 
keltett.

— Két kisgyerek lugkőmérgezése. Vasár
nap a mentők két kisgyereket vittek súlyos 
lugmérgezéssel a Madarász-utcai gyermek
kórházba: Wollár Juliska másféléves le
ányt a Szabolcs-utca 15. alól éa Árokszál
lási István egyéves kisfiút Csepelről, Mind
két gyerek lugkőoldatot ivott. A halállal 
vívódnak. A rendőrség szigorú vizsgálatot 
indított, hogy megállapítsa, ki felelős a kis
gyermekek szerencsétlenségéért.

— Letartóztatták aa ékszer tol vaj Ipar
mű vésznőt. Singer Jakab ékszerész egyetem
utcai üzletébe beállított Ferenczy Anna 35 
éves iparmflvésznö és ékszerekről szóló zá
logcédulákat kinált eladásra. Az ékszerész 
gyanusnak tartotta a dolgot és rendőrt hí
vott. Kiderült, hogy Ferenczy Anna, aki 
mint iparmüvésznő nem tudott keresethez 
Öitni és mostanában takarítónő volt Lukács 

iklós könyvszakértőnél, ékszereket lopott 
a gazdájától, a holmikat elzálogosította és 
ezeket a zálogcédulá|tnt akarta etadni. Fe- 
lenczy Annát Ictrlóztatták.

— Vázsonyi Vilmos emlékezete, Vázso
nyi Vilmos halálozásának nyolcadik évfor
dulóján a Nemzeti Demokrata Párt kógvele- 
les emlékünnepséget rendez. Május 29-én, 
kedden este 7 órakor a Wes.selényi-utcai 
izr. Hősök templomában requiemet, május 
31-én, Űrnapján délelőtt ’/gll-kor pedig 
emlékünnepet tart. Az emlékheszédct Gál 
Jenő országgyűlési képviselő mondja. Má
jus 31-én délután ’/jö-kor Vázsonyi Vilmos
nak a régi Kerepesi-temetőbcn lévő sírját 
koszorúsáék meg, ahol Hann Arnold ny. ál
lamtitkár és Feleky Géza főszerkesztő mon
danak emlékheszédct.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magúnkulató irodújib 
hoz, Eszterházy-mca 2b. Telefon: 3-45 66.

— A Magyar Dalpártoló Bizottság díjkiosz
tás*. A Magyar Dalpártoló Bizottság pályázat* 
eredményének kihirdetését és a dijak kiosztá
sát június 3-án este 8 órakor a Zeneakadémia 
nagytermében tartják meg.

lóllehór kenyér 
ul ara:

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl, 

keresse tol ■ „Dl.elesekee4g*‘-e( 
Erssébet-körut 1. I. em., mártok utoe 
rendelhet romák aaabáaa MrttolWnyt kétoMri frányái 38 *» 42_ pengett 
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Sternberg és Raghab
a nagy csata hőse Nápolyban

Vesztébe rohant a Nemzeti 
Nlskolcia és egyetlen gúllal kiesett

A nagy nápolyi mérkőzésről az esti órákban 
még a kővetkezőket jelenti tudósítónk:

A mérkőzés nemvárt igen nagy küzdelmet 
hozott. Különösen az első félidőben, amikor 
az egyiptomiak hatalmas lelkesedése /c//e*ro 
egyensúlyozni tudta a magyar csapat tudásbeli 
/ó/ényé/. A két magyar gól nem törte m«‘i! 
lelkesedésüket, hanem még erősíteni tudlak <■< 
elég volt az, hogy a magyar csapat őt percig 
gyengébben játsszék és máris

három percen belül Kikerült kiegyenlíteniük.
A második félidőben azonban a magyar csn 

pat nagyobb játéktudása előtt meg kellett hu- 
jolnlok.

A
A

magyar csapat a győzelmet megérdemelt-', 
esapat minden egyes része feladata ma

gaslatán állott.
közvetlen védelemben Sternberg az egészA „

00 perc alatt kifogástalanul játszott. Futó so
kat küzdött és szerelt, de többször bizonytala
nul. Szabó n kapuban nem követelt cl nagyobb 
hibát. A fedezetsorban Szűcs mindvégig egyen
letesen játszott. Ugyanígy Lázár is mindvégig 
megállta helyét. Palotás gyengében kezdett, 
de a második félidőben biztosan tartotta az 
egyiptomi bnhzárnyat, amely az egyiptomi csa
társor legveszélyesebb része volt. A csatár
sorban Vincze volt a legjobb, nki mindvégig

hibátlanul játszott. Teleki jól irányított, de 
az erősen játszó egyiptomi védelemmel 
szemben több harcos erényre lett volna 

szüksége.
Toldi gyakran feleslegesen a védelembe vo 

null vissza, de a kél góljával a magyar győ
zelem főosztályrészese volt. A szélsők közül 
Markos az első félidőben, P. Szabó pedig a 
második félidőben volt jobb. Markos az első 
félidőben kissé önzőén játszott; ha jobban vi
gyáz, akkor a magyar csapat már az első fél
idő után biztos győztesként megy le a pályáról.

Az egyiptomi csapatbnn különösen a csatár
sor volt jó. Egyénileg Mukhtar, Kamel és Has
son emelkedtek ki. A fedezetsorukbó) az euró
pai külsejű Raghab középfedezet emelkedett 
ki egészen nagyvonalú játéktudásával. A köz
vetlen védelemben a két hátvéd igen megbíz
ható volt. Különösen Szaid emelkedett ki.

A szakértők véleménye szerint Raghab 
majdnem megközelítette a mezőny legjobb 

játékosát, Sternberget.
Rímet, a F1FA elnöke a mérkőzés után 

következőket mondotta:
— A magyarok az első félidőben nem vol

tuk jobbak, a második félidőben szép volt a 
játék, különösen Markos agilitása tűnt fel.

Háda: Nagyon örülünk és tovább megyünk. 
Avar: Megnyerjük az osztrák meccset is.

a

Bíboros püspök szentelte fel a nápolyi pályát, 
mielőtt a magyar csapat győzött

Nápoly, május 27.
fá Hétfői Napló különtudósitójának jelen

tése.) Umberto olasz trónörökös, Róma és Ná- 
phly előkelőségei és a rómni magyar követség 
tagjainak jelenlétében ünnepélyes külsőségek

közölt avatták fel az Ascarelll Stadiont. Róma 
bíboros püspöke óriási papi segédlettel érkezett 
meg Nápolyba és szentmisét celebrált, majd 
az elsökelőségek élén bevonult a Stadionba és 
a gyepszőnyegen végighaladva, szenteltvízzel 
hintette meg a pálya minden.oldalát .

A csütörtöki futballmenü
ínyencek számára

A világbajnokság Olaszországba utazott tizen
hatos csoportjából n vasárnapi mérkőzések 
után n továbbfutó nemzetek nyolctagú cso
portra zsugorodtak össze A középdöntőben a 
következő párosítások lesznek:

Firenzét Olaszország—Spanyelorsság, 
Bologna: Magyarország—Ausztria, 
Milano: Németország—Svédország,
Torino: Csehszlovákia—Svájc.
Magyarország szerencsére túljutott a félelme

tes mumuscsapaton s igy régi riválisával, 
'Ausztriával kerül össze. Egyiptom ellen öt-hat 
tartalékkal játszott a magyar együttes, amely 
az osztrákok étien

Sárosival, Avarral, Keménnyel, Vágóval és 
lládával felfrissítve

ATTILA—NEMZETI 1:0 (1:0)
Miskolc, május 27. 

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelen
tése.) Az ismeretes her
cehurca miatt óriási ér
deklődés nyilvánult meg 
Miskolcon a kiesési derbi 
iránt. Szombaton este, 
amikor befutott a Nem
zetit vivő budapesti 
gyors, a pályaudvaron 

többszáz főnyi közönség tüntetett a ven
dégcsapat ellen.

Majd amikor autóbuszba szálltak, egy csoport 
fenyegető magatartást tanúsított a Nemzeti já
tékosai ellen, úgyhogy végül

lovasrendőröknek kellett szétszórni a tün
tetőket.

A mérkőzés kezdete előtt már félórával re
kordközönség várta a meccs kezdetének izgal
mas pillanatát. Közel ötezer drukker szoron
gatta kezében a piroskék zászlót, sokan pedig 
dudákkal fölszerelve járultak hozzá a kaotikus 
hangzavarhoz. Előbb a Nemzeti csapata lépett 
pályára, anvikor is a közönség egy része hosz- 
szas pfujolással és fütyüléssel adott kifejezést 
a fekete-fehérek iránti ellenszenvének.

— Le a szabálycsavarókkall Győzzenek a 
pályán, de ne a zöldasztalnáll... — hangzott 
a közönség kitanitása.

Különösen Reichard Ottó, a Nemzeti elnöke 
ellen lázadozott a közhangulat, mert öt okol
ták a múlt heti .,dribli“ értelmi szerzőjének. 
De sem gorombáskodás, sem pedig botrányos 
jelenet nem adódott s igy a két csapat arány
lag nyugodt légkörben kezdhette meg a nagy 
harcot.

A pályaválasztásnál hatalmas szél kereke
dett, a szerencsésebb a Nemzeti volt s igy az 
Attilának szél ellen kellett kezdeni. A buda
pesti vendégcsapat az első öt percben hatalmas 
iramot diktált, úgy látszott, hogv kenterben 
veri a mérkőzést. Barna, az Attila kapusa egy
másután fogta Blhámy, Szecsei és Vadas lövé
seit. De ezzel a Nemzeti el is lőtte az egész 
puskaporát s percréH-percre a fokozatosan lel
kesedő és mindjobban játszó Attila került fö
lénybe. A 13. perc hozta meg az Attila szeren
cséjét: Csere Magyarhoz passzolt, aki a 11-es 
Iáján Opatához juttatta a labdát s

az öreg harcos remek góllal szerezte meg 
a mérkőzés két pontját. IX).

Az Attila emberfölötti energiával harcol a 
továbbiak során s a gólhelyzetek egész sorát 
teremti. Ha csatársorában csak egyetlen gól- 
képes ember lelt volna, úgy már félidőben 
legalább öt gól terhelhette volna a Nemzeti 
hálóját. Opata, a vezérharcos rég látott, kitűnő 
formában vezette a szebbnél-szcbb támadáso- 
kát. Azonban a miskolci csapat pechjére a 25. 
percben összeütközött Flórával, térdén erősen 
megsérült s ettől kezdve a statiszta szerepét 
töltötte be, de azért becsülettel végigsánlikálta 
az élet-halál harcot. Ebben a félidőben nz 
Attila három kornert ért cl és legalább tizenöt 
gólhelyzetet teremtett.

Szünet után körülbelül félórán keresztül 
ugyanaz volt a helyzet: az Attila támadott, a 
Nemzeti védekezett. A miskolciak csatársora 
azonban a kapu előtt ezúttal is tehetetlennek 
bizonyult. A Nemzeti szórványos támadásai 
inkább a két szélsőre volt felépítve. Az utolsó 
negyedórában nzonbnn lényegesen megváltozott 
a játék képe.játék képe.

a Nemzeti minden erejét összeszedve nagy
szerű Iramot diktált, melynek súlya alatt 
az erejében lankadó Attila fokozatosan 

összeomlott.
Szinte pillanatról pillanatra a levegőben lógott 
a Nemzeti kiegyenlitőgólja. De a vendégcsapat 
csatársora sem tudott boldogulni, ők sem tud
ták. a mezőnyben tetszetős támadásaikat a 
gólig megérlelni. Mindössze három kornert csi
kartak ki a Nemzeti csatárai s igy

az egyetlen góllal az Attila megnyerte a mér
kőzést s nemcsak a kiesést kerülte el, de 
még az osztályozó! is, mely kötelezettség 

a Somogy csapatára vár.
A közönség mámoros lelkesedéssel fogadta 

fiainak győzelmét s az ünneplésnek se hossza, 
se vége nem volt. A végén a drukkerhad még 
a Nemzetivel is megbékült s kórusban kiál-, 
tozta:

. —. Szegény Nemzeti... Szegény Nemzeti.y

és megerősítve a legszebb reményekkel indul
hat a franciák ellen igen hanyatló formát mu
tató osztrákokkal szemben. Ausztriát legyőzni 
talán egyet jelent a világbajnokság megnyeré
sével.

Emberfeletti forró harc lesz az olasz
spanyol találkozás Firenzében, 

amelynek nincs is fnvorltja. A spanyolok’ már 
Olaszországban is legyőzték az olaszokat s ez 
czuttnl sem hutna a meglepetés erejével. A 
győztes a magyar-osztrák meccs győztesével 
kerül szembe

A német-svéd találkozásból alighanem a né
metek kerülnek ki győztesként, mig a Cseh
szlovák—Svájc találkozásnak a csehszlovákok 
a favorltjai.

A KIESÉSI
10 Attila
11. Somogy
12. Nemzeti

CSOPORT
22 játék
22 „
22 „

VÉGSŐ HELYZETE
32.57 15 pont
30:77 14 „
81:58 12 „

Legújabb jelentés
a nápolyi frontról

6:4-re győzött az U1E vizipóló-
csapata Barcelonában

Barcelona, máj 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) \r Új

pesti Torna Egylet vizipóló vándorcsapata 
Szombaton este, erős küzdelem után, csuk 
fi. ) arányban tudta legyőzni a Barcelona FC 
vixipólócsapalát. A félidő eredménye 4:2

volt.
A kélszúzméteres gyorsuszásban Szabados 

győzött 2 p 28 mp-cel, százniéteres niell- 
uszásban Iliid volt az első 1 p 19 mp-cel A -------A növekvő stafétában az UTE csapata 
zött 4 p 13 mp-es idővel.

Nápoly, május 27.
Teljesítmény szempontjából a magyar játé

kosokat a következőképp osztályozhatjuk:
Legjobban Sternberg és Vincze játszott.
Jól játszottak: Markos, Teleki, Lázár, Szűcs, 

P. Szabó és Toldi.
Gyengén játszottak: Palotás és Futó.
Szabó egy gólnál hibázott, egyébként 

védett.
A csapat az ellenfelet tekintve, általában , 

játszott és az olaszoknak különösen Markos, 
Sternberg és Vincze játéka tetszett. Az egyip
tomi gólokat nem a tudás, hanem a fürgeség 
szerezte.

Barlassina biró kitünően bíráskodott, külö
nösen a közönség által kifogásolt második ma- 
fynr gól tekintetében döntött helyesen, ami
kor Toldi szabályosan testtel a labdával együtt 

a kapust Is bclökln a hálóba.
A harmadik magyar gól a magyar ész

jól

jól

sikere.
A negyedik gól pedig Markos leleményessé

gét dicsérte.
Az egyiptomi védelem kitünően dolgozott, a 

csatársor szépen játszott, de nem tudatosan, 
mert az egész sor együtt mozgott. Gyorsasá
guk azonban feltűnő volt.

A magyar csapat a mérkőzés után a pályá
tól a szállodáig vivő utat végigénekelte az autó
buszban.

A magyar játékosok hétfőn még Nápolyban 
maradnak, kedden reggel 7,30-kor elutaznak 
Bolognába, ahová délután 4 órakor érkeznek. 
A magyar csapat szállása Bolognán kivül egy 
nyaralóhelyen lesz. A csapatnak azok a tagjai, 
akik vasárnap az egyiptomiak ellen nem ját
szottak, hétfőn Nápolyban treníroznak, a többi 
játékosok kedden Bolognában vesznek könnyű 
tréninget.

lyos állapotban a kispesti szanatóriumba 
Utalták.

Észak válogatott futballistái legyőzték 
legjobbjait. Egerből jelentik: EÍ ‘ "

AZ AVUS-VEMENY
Berlinből jelentik: A grunewaldl Avus-ver- 

•enypúlyun vasárnap délután tartották meg 
az idei nagy nemzetközi aulomobilvenenyt. A 
nchézkocillt csoportjában n francia Moll 
(A.iu Romén) lelt az első 205 3 kilométeres 
óránkénti átlagos sebességgel A kiskocsik cső- 
porlj'il.nn Wcyrcn francia versenyző lett az 
Mső Bugntti-kiK slján.

X A Kitartás Kerékpár Kör jubileumi ver- 
senye. A Kitartás Kerékpár Kör a ceglédi or
szágúton lűrt kin-rs országos versennyel ünne
pelte als|>itá»ának 25 éves fordulóját. Ered- 
mények: I osztályúak: 1 Bacilla MOVE Szent 
István 4 óra 42 p mp; 2. Szmltkó UTE gép. 
hosszul; 3. Engel Magyar Posztógyár SE rajta; 
4. holtversenyben hét versenyző. I.lszkni as 
•tolsó métereken sznbálytnlanul küzdött és bár 
elsőnek futóit be, nem hirdették ki győitosnek. 
A versenyen történt egy súlyos szerencsétlenség 
is. Pestszcntlörincrn. nz Cllöi-uton Hajnal La
jos 18 éves versenyző nekifutott egy kerékvető 
nszloprak s a gépéről az úttestre zuhant. Váll- 
perece eltörött és agyrázkódást szenvedett. Su-

lrgJobbJ.IL Enerból Jelentik Éizak.Mugy'r 
nr.zAg es Kelel-Mágvarorsrig válogatott csa
patat vasárnap mérkőztek a MESE sporltele. 
pén. A játékot .1:0.0, télidő után az li»ll 
csapat nyerte meg 9:1 arányban,

Egyeaületközl atlétikai mérkőzések. A BEAC 
vasárnap délután rendezték a 

BLA,--^TC cgyesülclközi atlétikai versenyt, 
%.?’ n REAC 73:08 arányú győzelmével végző- 
(lőtt l gyancsak vasárnap mérkőzött a BEAC 
B-csnpala n BSZKR ellen. Győzött az egye
temi csapat 61:56 arányban. Az egyetemiek 
£c.’"£",a kikapott a MAvAG-IÓI49.a>:66.5 arányban.

A Szürketaxi legyőzte 
az Etc FC-t

. \ P , 1*a, n«8y meglepetést hozott tegnap: 
A Szurketaxl legyőzte a biztos második Er
zsébetet. így a helyzet a következő: 1. Sorok
sár 48 pont. 2. Erzsébet 42 pont. 3. Szürketaxi 
m^POn>',.íl.uBudaf0,í 30 P°n‘- Az Erzsébet egy

Evezősök figyelmébe IR a leRuMbb tipusu 

/Illír Wiv-bm
| Népsziget, 

■■■■■■■ Atlanti* csónakhéz.
Telalon: W-s-bl

meccsel több meccset játszott.
Soroksár—Droguisták 7H> (3:0). páll /a: /a, «... .• ....... ulti, |4j, * atlasz

Gyenge Irninu mórközóa, melyet a 
JíHrva nyert meg.
n.m merrarr utóbbi együttesnekembuí \ * Pál5*r» a feluerelóM éa
emiatt elmaradt a játék.
v»k*<í,j!!_;Y>fcV Rm,*nya*« M (»>•). Géllé, 

n ’l' <!?*,ll'b <’>• M*»*rna éa Mirk. 
" '? Bi" ,Sn«ó»- A váciak Igen 

gjengén mutatkoztak be Budafokon. *

4,1 <’*>■ 06ll«y«k: Andrá.lk Megyeri II., Gotllleb, Dobos. 111. Ho- 
mén A.b“,l,,íl<ny^k lelke, játék, megérd.- 
mell győzelmet hozotL 
restit a?ínlrU M G6n”»- Bá-
aíid a ' ’4l"'l.k<l ™P*> “>«yen a formáján 
“ J®,s”Mt. Az eredmény reális.

ssa,.

Páti 7Í v . ™ Góllövök:Páll (3), Kelemen (2), Vadász és Elblinger.
Gvcncc irmnii mA.LA.x. ~^t_ » Soroksár

kőzés, melyből a Szürketaxi megérdemelt győ
zelemmel került ki. Jól játszott a Szürketaxi 
csatársora.

• • • bogy a csehszlovák bajnoki finisben ■ 
második ligába csúszott Viktória Ziskov összes 
játékosának eladását jelentette be a szövetség
nek. Az egykor nagy csapat vezetőségének nem 
kellenek azok, akiknek az első osztályból való 
kiesést „köszönheti**.

...hogy Prenn, akit nem árja volta miatt 
kiközösítettek a német tennlszezők, hosszú pi
henés után először Párizsban startolt. Pompás 
formában lelépte a franciák büszkeségét, 
Brungou-t. Vájjon ezek után is az árja Gramm 
marad-e a németek legjobb tcnnlszczőjcT

...hogy Ausztria legkiválóbb atlétáját, Rln- 
ner Féltjét koncentrációs táborba szállították. 
Akkor fogták el a kiváló futót, amikor egy 
bombamerényletben állott starthoz.

...hogy uszónőlnket megbántotta múltkori 
megállapításunk, hogy „rém egységes az an
gol tora** a gyenge formák figyelembevételével. 

■B“Wn eíy«,<í-™*"ra remek hőlgyeredmé- 
paiix xl I báliunk, amiket — Irénlrg közben ér-

.— _ - — -- ju, 9 AS

lrgJobbJ.IL


Budapest, 19M május 2& HÉTFŐI NAPIÓ 11
Olaszország, Svédország, Csehszlovákia, 

Ausztria, Svájc, Spanyolország, Magyarország 
és Németország a világbajnokság elődöntőjében

OLASZORSZÁG—AMERIKA 7:1 (8:0).
Rómában barmlnoölezer néző ejött az azur- 

rik biztos és fölényes győzelmet arattak az 
USA gyenge futballt játszó legénysége ellen. 
Az olasz csapatnak különösen a csatársora 
játszott jól s ha ez a csapatrész a második fél
időben Je nem fékez, úgy az olaszok könnyen 
kétszámjegyű eredményt is elérlek volna. 
Nercet heiga biró kifogástalanul vezette 
mérkőzést

CSEHSZLOVÁKIA—ROMÁNIA 2:1 (0:1)
Triesztben nyolcezer néző előtt játszott 

két ország csapata. A csehszlovákok kissé 
bizakodottan játszottak s majdnem ráfizettek 
jfölényeskedésükre. Az első félidőben a cseh
szlovák csapat igen gyenge játékot mutatott s 
a románok lelkesedése nem ismeri határt. 
Dobay balszélső lőtte a román csapat vezető 
gólját á 10. percben. Szünet után a csehszlo
vák csatársor Pucs vezérletével ostrom alá 
fogta az ellenfél kapuját a a 3. percben Pucs, 
a 16-ban pedig Nefedli góljával megszerezte o 
nehezen kivivőt! győzelmet. A győztes csapat
ban Planicka. Krcril és Nejedli játszott jól. a 
román csapat legjobbja Vogl és Kotormány 
volt, mig Bodola, a nagyváradi krekk durva
ságával tűnt ki.

A belga Langenus biró mindkét csapatot több 
leves ítélettel sújtotta.

SPANYOLORSZÁG—BRAZÍLIA 8:1 (34)
Génaában 28.000 főnyi közönség tapsolt, lel

kesedett a két testvér nép őrületcsen forró és 
kíméletlen összeütközésének. A brazilok voltak 
a mérkőzés favorltjai, azonban ■ spanyolok oly 
ellenállhatatlan támadójátékkal lepték meg a 
fáradt benyomást keltő délamerikainkat, hogy 
azok az egész első félidőt védekezéssel töltötték 
el, kénytelenek voltak három spanyol gólt be
szedni. Szünet után a brazilok magukra talál
tak és a lefékezett spanyolokkal szemben nem
csak egyenrangú ellenfeleknek bizonyultak, de 
nagy fölénybe jutottak s ha a csatársoruk nem 
viszi túlzásba a kombinálást, úgy könnyen ki 
is egyenlíthettek volna. A német Birlem bírónak 
igen nehéz feladata volt, mert kíméletlen és 
alattomos faultoktól tarkállott a játék.

SVÁJC—HOLLANDIA M (1:1).
A' svéd Eklnnd biró vezetése mellett Milanó

ban játszották le az érdekes és változatos mér- 
kötést, mélynek huszonkétezer főnyi nézője 
akadt. A favorit hollandok csalódást kellettek

°

a 
el

puha játékukkal s kénytelenek voltak a tech- 
ulkásabb és erőteljesebb, valamint gólképesebb 
csatársorral rendelkező svájciak előtt meg
hajolni. A vezetést a hollandok érték el, ez
után következett a svájciak két gólja. Szünet 
után a hollandoknak sikerült kiegyenlíteniük s 
ekkor óriási küzdelem indult meg a győztes 
gólért. A svájciak voltak a szerencsésebbek s 
igy a torna titkos favoritja elvérzett

SVÉDORSZÁG—ARGENTÍNA 3:2 (1:1)
Bolognában, a legnagyobb sportvárosbau, alig 

tízezer néző volt kiváncsi a két csapatra. Az 
argentinok rendkívül gyára és küzdőképes já
tékosokból állottak, azonban futballkulturábnn 
feltétlenül a svédek mögött maradnak, úgyhogy 
végeredményben a svédek megérdemelt győzel
met szereztek. A félidőben még 1:1-re Állt a 
meccs, ezután az argentinok lőtték a vezető 
gólt, amelyre u svédek két góllal válaszollak. 
A bécsi Braun bíró nagyszerűen bíráskodott.

AUSZTRIA—FRANCIAORSZÁG 3:2 (1:1)
Torinóban huszonkétezer néző előtt játszott 

a két csapat. A favorit osztrákok ' ,,M " 
gyenge játékot mutattak s a franciák lelkese
dése csaknem) diadalt aratott A franciák sze
rezték meg a vezető gólt s Ausztria csak a 
félidő vége felé tudott egyenlíteni s ennek 
megfelelően a félidő 1:1 arányban döntetlenül 
végződött. A második félidőben a franciák egy 
pillanatra sem lankadtak s mindvégig méltó 
ellenfelei voltak az osztrákoknak. A francia 
csatársor két-három biztos gólhelyzetet hagyott 
kihasználatlanul. A rendes játékidő is 1:1 dön
tetlen arányban végződött. Ezután következett 
a kétszer tizenötperces meghosszabbítás, 
amelynek során Ausztriának sikerült Sindelar 
révén megszeretni a véres verejtékkel kivívott 
továbbjutást.

A hollandi Van Moorsel bíró nem kis fran
ciabarátságáról tett tanúbizonyságot.

NÉMETORSZÁG—BELGIUM 5:2 (14)
Firenzében tizenhatezer néző előtt játszot

ták le a német—belga-meccsei. A rendkívül 
gyors belgák az első félidőben kiadták minden 
erejüket és sikerült ekkor egy góllal vezctniök 
a robusztus németekkel szemben. A második 
félidőben a széltől támogatott német csapat 
feltűnő jó játékot mutatott, állandó fölénybe 
kerekedet és ujabh négy góljával megérdemelt 
fölényes győzelemmel biztosította be tovább
jutását Az olasz Mattén bíró kifogástalanul 
vezette a gyakran durvaságra hajló meccset.

feltünő

A HÉT HŐSE:
’ Rein (BEAC). Mondovics (BVSC),

Szabó (KEAC), Bodóhy (B. Magyarság)
Az elsőoszályban Rein. a BEAC nagy tehet

ségű csatára a III kerület elleni mérkőzésen 
kitűnő játékával emelkedett az osztály játéko
sai fölé.

Mondovics, a BVSC centerhalfja az UTSE 
elleni küzdelemben oly kitünően végezte a 
teendőit, hogy csapata 24-ra verto a favorit 
UTSE-t

A III osztályban Szabó, a KEAC kitűnő já
tékosa lelkesedésével vitte győzelemre csapatát.

A IV. osztályban Bodokg, a B. Magyarság 
játékosa az OMSC elleni mérkőzésen mutatott 
olyan játékot, hogy érdemes lelt a kitüntetésre.

A nyertesek Ösi-Blazsek László szobrászmű
vész remek Hét Hőse plakettjét junius 4-én a 
börzén intézőjük által vehetik át.

FORSTER FOTÚSZAKOZLET
uj helyisége KAroty-körnt 1. TeL 83— 9-88

"7*C Jirr&j*
Kérdőjellé görbült az Elektromos karrierje

Az utolsó teljes forduló több csoportban be
vitte a küzdelmet. Bajnok lett a 
Törekvés, GSE, I. kér. SC és a P.

lenzéshez
Postás. P. 
Remény.

1. osztály.
Pártol csoport.

győzelme újra nyílttá tette a baj-Az FTC_______ __ ________ ___________
nokságot. Ha az FTC a WSC és az MTK elleni 
meccsét is megnyeri, akkor az újabb Elektro
mos—FTC meccs dönti el a hnjnokság sorsát. 
A helyzet; 1. Elektromos 21 játék 34 pont. 2. 
Törekvés 21 játék 31 pont. 8. FTC 19 játék 29 
pont.

FTC—ELEKTROMOS 4:2 (2:1)
Az amatörbajnoksig legérdekesebb és leg

szebb mérkőzését vívta a két csapat. A játék 
az FTC megérdemelt és biztos győzelmét hozta. 
Az FTC lesálláara dolgozó játékát a/ Elektro
mos nem tudta parírozni. GóUövők: Pyber 
Bihámi és Barna, III. Lévay és Buzássy.

FÉR. VASUTAS—BMTE 8:1 (84)
Góllövők: Szendrödi, Füzesi és Szoják 

ill. Kardos. A vasutasok csapatának az 
osztályt jelentette a győzelem: ennek tudatában 
a játékosok önmagtikta múlták felül.

WSC-MTK 44 (24)
Góllövö: Czumpft (2), Tóth és Szathmáry, ill. 

Haluska (2). A WSC-pálya nehéz talaját nem 
bírták az MTK csatárai és így a WSC könnyen 
győzött.

EMTK-MÁVAG Isi (14).
GóllövŐk: Kemény, ill. Györkös. Az EMTK 

pompás játékot produkált. A biró igen gyen
gén vezette a meccset. A MÁVAG formán kívül 
van.

Törekvés-M FC 4:1 (1:1).
Góllövők: Koszéi (31. Lcdrai (öngól), ill. Me

lón. A budai együttes nem tudott komoly el
len, Pást klfeftcní a Törekvés kitűnő csatárjá- 
tékrval lsemben.

Cs. MOVE—Kelenföld 44 (9:1).
Üőll’vök: Végi (11-esből), Horváth, Uitz. Ti

hanyi, ill. Martin (öngól). Nagy és Bakonyi. 
Lanyha iramú mérkőzés, még annak ellenerő 
IsThogy sok gól eseti. A Kelenföld szünet után 
ösneevett. ........ ... .-..L---------

(2),

Bi'ó csoport.
A két vezető egyaránt győzött, Igy a Postás

nak ezúttal elsőizben jutott birtokába a büszke 
bajnoki cim, az UTE második. Meglepetésként 
hat a harmndlk BSzKRT újabb veresége gyen
ge ellenfelétől. Végeredményben a sorrend a 
következő: 1. Postás 35 pont (81:22). 2. UTE 
35 pont (70.22). 3. BSzKRT 31 pont. 4. BSE 
28 pont. 5. HAC 24 pont. 6. URAK 21 pont 
(38:45). 7. TLK 21 pont (36:55). 8 III. kér. 
TVE 19 pont. 9 Turul TE 14 pont (34:60). 10. 
Testvériség 14 pont (36:71). 11. BEAC 13 pont, 

kér. FC 9 pont Kiesett a két utolsó.
UTE—HAC 7:0 (7:0)

néző. Az első félidőben széllel játszó 
gárda Kállai (3), Aranyosa? (2), Ung-

BSE—TLK 0:0.
Az erősen feljavult TLK kemény védelme 1 

pompásan állta a haroot a meg-megujuló BSE- 
támadásokkal szemben. Az eredmény megfelel 1 
az erőviszonyoknak.

II. OSZTÁLY.
St ebbe-ceo port

Gigászi küzdelem! A vezető UTSE veresége 
és a ZSE döntetlenje következtében isméi a 
Pannónia került as élre, a Pamut felzárkózott, 
a Főv. TKör és BLK csak 1—1 pontot szerzett 
és leszakadni Játszik, a Vasas beérte őkeL A 
bajnokság állása: 1. Pannónia 3! pont. 2. Pa
mut 30 pont (69:43). 3. UTSE 30 pont (56:38). 
4. ZSE 30 pont (42:30). Főv. TKör 28 pont 
(60:39). 6. BLK 28 pont (4248). 7. Vasas 38 
pont (53:38).

Pamutipar—PSC 84 (0:1). Gőllővők: Kerner 
(2), Mersva (11-esből), Hl. Brezsányi és Szilá
gyi (It-caből).

ZAC—Föv. T. Kör 1:1 (14). GóllövŐk: BlaV 
kő, ill. Praszkó.

RTK—TSC 4:1 (0:1). GóllövŐk: Gclle (2), 
Kiss, Panyi, ill. Drobina.

Vasas—BTK 3:1 (8:1). GóllövŐk: Petrei (2). 
Tóth, ill. Krázel.

BLK—ZSE 0:0. Otthonában sem tudott győz
ni a BLK, melyet Lukács I. kiállítása gyengí
tett.

Pannónia—MFTR 4:2 (2«1). GóUövők: Laka- 
tos, Löb II. (2) és Brizsinszky I., ÍR. Kiszól 
(ll-esböl) és Székely.

BVSC—UTSE 24 (1:0). Góllövök: Takács és 
Luigícs. Mondovics, a BVSC középfedezete a 
mezőny legjobb embere. Szlávik, az UTSE fe
dezete, orrcsonttörést szenvedett.

Kárpáti-csoport.
A Köb. AC döntetlenje meglepetés. A hely

zet nem változott 1. Köb. AC 38 pont 2. MAFC 
36 pont, 3. BTC 31 pont. A MAFC egy meccsel 
kevesebbet játszott

MAFC—SzAC 14 (1:0). Góllövő: Vizy. Ne
héz győzelem.

FSÉ—Hungária 2:1 (2:0). GóllövŐk: Király 
és Kilián, HL Surányi.

BRSC—KSC 0:0. Á KSC számára kitűnő vé
delme mentette meg az egy pontot.

CsTK—OTE 8:1 (14). GóllövŐk: Fritz (2), 
Fehér, ill. Belezsik.

KTC—KAC 04. Rendkívül heves Iramú küz
delem reális eredménnyel.

Ganz—Féltén 2:1 (1:0). GóllövŐk: Dolflnger 
és KristofiU, ill. Gudra.

BTC—SzFC 2:1 (0:«). GóUövők: Elsenber- 
ger, Dési II., iU. Magyar.

Oprée-csoport
Az MSC vereségével a VI. kér. SC került a 

harmadik helyre A végeredmény: 1. P. Tö
rekvés 35 pont 2. MÁV Előre 29 pont 3. VI. 
kér. SC 26 pont. 4. MSC 25 pont. 5. RAFC 21 
pont 6. PMTK 19 pont 7. Compactor 19 pont 
8. NTC 17 pont. 9. UMTE 16 pont 10. Juta
gyári pont. 11. Törökőr 2 pont (visszalépett).

PMTK—MSC 44 (24). Góllövők: Poti (2), 
Csákvári és Molnár.

MÁV Előre—RAFC 04 (44). GóUövők: Csa
pó (3), Németh (2), Cziegler, ill. Rajner és 
Indrich.

VI. kér. SC—NTC 14 (H0). Góllövő; Büki. 
Compactor—Jutagyár 2:1 (14). Góllövők:

Schmolkó III. és Csurgó, ill. Betrovics.
Malakg-csoport.

A KTK győzelmével a második helyre jutott, 
a KAC megverte a Gránitot és felzárkózott A 

i sorrend most a következő: 1. KSSE 35 pont, 
KTK 30 pont. Gránit 29 pont. KAC 28 pont.

KEAC—NJTC 3:2 (2:0). Góllövök; Kaszás, 
Szabó (2), ill Neubauer és Frcy.

KAC—Gránit 14 (0:0). Góllövő: Kárpáti.
KTK—Húsos 2:1 (1:1). Góllövők: Orabek 

(2), ill. Dolezsál.
Drasche—Menekültek 84 (04). GóllövŐk:

Jcckcl (2) és Tara szák.
’ KSSE—SzRTC 0:1 (24). Góllövők: Wittwln-

dicsh (2), Tomanek (3), Kiss, ill. Oravecz 
esből).

KAOE—Hálókocsi 14 (14). Góllövő:
, schef.

1.

Springer-croport. 
és ezzel a bajnokságot az T.

12. VI.

II 
első

1500 
ú jpesti „ ....................... ..... „
vári és Salamon révén alaposan bebiztosította 
győzelmét. A szünet után a HAC Is támadott, 
de két kapufalövé.sen kívül mást nem tudott 
elérni Kitűnően játszott: Kállai, Ungvári UTE, 
ill. Savanyó.

POSTÁS—URAK 8:1 (14)
2000 néző Izgalmas mérkőzést vívott a két 

csapat, melyből a nagyobb rutinnal rendelkező 
Postás került ki győztesen. Bokor, Kertész és 
Bodrogi góljaival A Postások góljót Vajda 
szerezte. A Postás ezzel a győzelmével csoport 
bajnok lett A Postásból kitűnt: Kása, Bodrggi, 
111. Sziics és Nagy L.

” VL kér. FC—B&KRT 3:1 (3:1).
A BSzKRT rvapntárn rá sem lehetett ismer

ni. A játékosok kivétel nélkül unottan játszot
tak, mint akiknek nem számit az eredmény. 
A kisméretű pályán a VI. kér. FC hatalmas lel
kesedése sikert hozott A gólokat Kákonyi, 
Sebőn, Kohn, ill. Hájjas rúgta.

BEAC—III. kér. TVE 1:1 (14).
Gyenge irnmu. alacsony nívón mozgó játék, 

mely az erőviszonyoknak megfelelő eredményt 
hozott: egyik sem érdemelt győzelmet Játéka 
után. GóUövők: Reln, ill. Lencsés I.

Túrni TE—Testvériség 2H (2:1).
A Turul kezdeti lendülete Riba gólját ered

ményezi, melyet Tamás egyenlít. Az ujnbb ve
zető, egyben döntő gólt Szócsény szerzi. Csere 
után rövid Testvériség nekibuzdulás nagy Tu
rul fölényben rólytatódlk, mely sorozatos ka- 
pufikat hoz.

az NSC és MÉMOSz vereségével lejjebb ej* 
szőtt 1. MFOE 37 pont. 2. Köb. FC 34 pont

Köb. FC—NSC 3:1 (1:1). GóllövŐk: Platt, 
PIU, Kemény, ill. Gergits L

MFOE—MÉMOSi 84 (14). Góllövők': 
nár, Madar és Schneewcdsz.

Far. Kasalnő-X. kér. FC 84 (2:1)- GóllövőW 
Jahán és Mester (2), ill. Vörös és Szántó.

CakráM—Drngutaták 5:1 (2:1) . Góllövők't
Blumberger (3), Pető (2), 111. Antal.
3. NSC 33 pont. 4. MÉMOSz 33 pont.

Nyugatt csoport
A B. Magyarság nagy meglepetésre győzött 

aj OMSC ellen, de ez sem változtat a helyze
ten: 1. GSE (15 játék, 29 pont) ,2. OMSC (16 
játék, 23 pont), 3. B. Magyarság (15 játék, 20 
pont).

B. Magyarság—OMSC 4:3 (24). GőTlóvők: 
Angi 6, Bodoky (2—2), ill. Tax, Gelencsér és 
Héllsz. ________

Mol-

A BUDAI 11 ÚJABB GYŐZELME
Freiburgbót jelentik: A Budai 11 túra* 

csapata vasárnup Freiburgban vendégszere
pelt s közel tízezer főnyi közönség előtt 
szép játékkal biztos győzelmet szerzőit az 
PC Freiburg ellen. A félidőben l:0-ra ve
zettek a budaiak, majd szünet után újabb 
két gólt szerezve, kissé lefékeztek. Ekkor 
lőtték a freiburgiak egyetlen góljukat, úgy
hogy végeredményben a budaiak 3:1 (1:0) 
arányú győzelemmel zárták a meccset. A 
közönség teljes mértékben meg volt elé
gedve a vendég magyar együttes teljesítmé
nyével és lelkes ünneplésben részesítette a 
mérkőzés végén a csapatot.

in-
Pa-

pont.

A derbit............. .......... ,.........o----------
SC nyerte. A helyzet a következő; 1. I. 
SC 33 pont. 2. BTSE 31 pont. 3. BBFC 30 
4. PTBSC 29 pont.

I. kér. SC—BBFC 2:1 (2:1). GóUövők: Ga- 
hir és Krén, ill. Jurák.

BTSE—UFC 3:0 (1:0). GóllövŐk: Kiéin,
Posch és Csáporl (11-esből).

Vérhalom—ÉMOSz 2:1 (1:1). GóllövŐk: Roz- 
gonvi II. és Majsa, 111. Csarnia.

PTBSC—BIK 84 (5:6). GóllövŐk: Ondrus 
(4), Jéger (2), Schcffler és Tápay, ill. Lakatos 
és Reinhardt (öngól).

IV. OSZTÁLY.
Északi csoport

Az első helyért vívott küzdelemben a P. Re
mény maga alá gyűrte vetélytársát, az Autó- 
taxit. A helyzet: 1. P. Remény 22 játék 39 pont, 
2. Autotaxi 21 játék 86 pont, UVASC 21 játék 
33 pont.

P. Remény—Autotaxi 3:1 (34). GóllövŐk: 
Bartkó, Kosutiki. Kolovrút, iU. Rémay.

T. Előre—Zsolna? 74 (84). GóllövŐk t Grei- 
fenstein (3), Bokor (2), B. Nagy, Kapu (ll-ca* 
bői), ill. Molnár (2) ói Ohlműllcr.

Déli csoport.
Az ETSC megverte az eddig vezető SAC-ot 

és birtokába vette az első helyet. Az ETC ve
reségével kiesett a versenyből. 1. ETSC 35 
pont (21 játék). 2. SAC 34 pont (21 játék). 3. 
ETC 31 pont (22 játék).

ET8C—SAC 2:0 (0»0). Góllövők: Tompa és 
Papp.

SaNSE—Valéria 2:2 (1:1). Góllövök i Sldó és 
Horváth, ill Varga és Béres.

MPSE—Szondy 5:3 (2:2). GóllövŐk: Tamás 
(2). Mhtlnv (2), TerénVl, ill Tóth (3).

Kispesti Törekvés—Kispesti Hasos 54 (4:0). 
GóllövŐk: Zsellér (3), Ringwald, Szabó.

J. Jptagyár—pTC 8:2 (2:1). GóllövŐk: Zse- 
beházv (2), Januskt, Ul. Mihályi és Wéber 
(öngól).

Budapesti lóversenyek 
Nordland nyerte az Alagi difat

A legnagyobb meglepetések jegyében ért vé- 
el a Milleniumi dij mitingje. A nap főszáma az 
iagi-dlf volt, melyet a mezőny legnagyobb 

autszájdere, Dréher Jenő Nordland-jn nyert meg 
igen könnyen a nagy favorit Léka és Touget 
ellen. Nordland győzelmére nem lehetett szá
mítani, mert idei bemutatkozásakor hatos me
zőnyben utolsóelőttinek ment át a célon és 
ekkor semmi szerepet sem játszott a verseny
ben. Nordland s .starttól a célig uralta ellen
feleit s egyedül Léka tudta megközelíteni az 
utolsó métereken. A meglepetések a második 
futamtól egymást érték. Mallorca közel tizen- 
hdromxzoros, Monopol huszoncgysteres, Nord
land és Dénes tízszeres. Amourette húszszoros 
osztalékot fizetett. Még busásabbak voltak a 
befutó-kvóták. A Mallorca—Raisonneur befutó 
10:1700, a Monopol—Aderno 10:1000, az Amou
rette—Csirkefogó pedig 10:1570 pengőt juttatott 
a szerencsés cltnlálóknak. A fogadott lovak kö
zül Tiffln és Puszta váltották valóra a fogadók 
bizalmát. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Ti ifin (2H) Gutal 2 Cadenu 
(12) Csuta. 3. Virslii (2) Tóth A. és Lédé (12) 
Mflller. Holtverseny. Futottak még: Cserebere, 
Brighton, Sherry. Tót.: 10:24, 12, 15, 11, 14. 
Befutó: 10:169. — II. FUTAM. 1. Mallorca (6) 
Csnplár. 2. Raisonneur (12) Sajdik. 3. Lincoln 
(12) Gutái. Futottak még: Parázna, Dalesz, 
Persze, Soubrelte, Kokusnuss, Pók. Tót.: 10:127. 
33, 34, 34. Befutó: 10:1700. — 111. FUTAM. 1. 
Monopol (12) Tamási. 2. Aderno (2) Sajdik. 
3. Mignonne (6) Weissbach. Futottak még; Pali, 
Ibikus, Remek, Puskapor, Hárem, Mulass. Bal
zac. Tót.: 10:207, 46, 19, 28. Befutó: 10:1900. 
— IV. FUTAM. 1. Nordland (20) Gutái. 2. Uka 
C/io reá) Scheibal. Futottak még: Arsicro, Kur- 
kút khán, Toupet. Tót.: 10:95, 20, 14. Befutó: 
10:234. — V. FUTAM. 1. Puszta (2) Tóth. 2. 
Plrtő (5) Slinik. 3. Suhnnc (6) Hntschor. Futot
tak még: Salvator, Chnming Verity, Bonyoda
lom, EíTendi. Tót.: 10: SÍ, 16, 19, 33. Befutót 
10:106. — VJ. FUTAM. 1. Amourette (12) Kol
lár. 2. Csirkefogó (6) Teltschik. 3. Rclache (5) 
Sajdik. Futottak még: Léhiitő, Judith, Bellevue, 
Bolívia, Sirdar, Peleador, Cannes, Rubicon, 
Bánk bán, Léva. Tót.: 10:202. 61, 29. 22. Befutó: 
10:1570. — VII. FUTAM. 1. Dénes (6) Teltschik. 
2. Vajk (6) Weckermann. 3. Baksla (12) Kol
lár Futottak még: Szittya, Pici, Garuda, Pa- 
pueshős, Rcpris, Pátria, Kltáhlázás, Felka, Hon. 
véd, Napa. Szomjas. Nnmeless, Ilka. Fegyelem, 
Százszorszép. Tót.: 10:102, 41, 28, 75. Befutó: 
10:474.

Keleti csoport.
Af MFOE bebiztosította vetető helyét, a 

Köb. FC4t győzelme második helyre juttatta,

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek főszámát, a Preis 

oon Wien-l Mr. Corner Orptngfon-js nyerte 
meg Subcontra előtt. A versenyekre fclrándult 
ügyes Klimscha három versenyt nyert, Benárd 
főhadnagy pedig az akadályversenyben győzött.

L FUTAM. 1. Metropolis (4) Szilágyi 8. 
Gsongrád (1%) Valentin. 3 Tagúin (6) Gulyás. 
Futottak még- Pulcsi, Rattrape, Léda, Michrie, 
Fundus Tol. 10:18, 23, 12, 14. — 1L FUTAM.
1. Roncs (2) Sznbó L. 2. Sulvatore (5) Simo- 
nek. 3. Nicolns (l’A) Valentin. Futottak még: 
Fnmos, Derítő, Bandita, Nergal. Tót.: 10:28, 
13, 20, 12. — III. FUTAM. 1. Fllla (5) Klimscha.
2. Főparancsnok (5:10) Taust. 3. Custor (ő) 
Gulyás. Futottak még: Chippy, Sartorella, Virgo 
Regls, Pcnzacola, Bungalow. Tót.: 10:41, 12, 15. 
— IV. FUTAM. 1 Orplngton (2) Szabó L. 2. 
Subcontra (l’/s) Klimscha. Futottuk még: Star. 
Roiane. Tót. 10:28, 14, 12. — V. FUTAM. I. 
Inlay (5:10) Klimscha. 2. Vidor (5) Valentin.
3. Donna Elvira (5) Sznbó L. Futottak még: 
Hcllanc, Grey Chief, FavoriLn, Niobe, Dulphin, 
Glückstern, Germoine. Tót.: 10:17, 12, 16, 16. — 
VL FUTAM I Kla Alag (5) BenArd fh. X 
Orestes (1H) Blauek. 3. E’ lan (5) Hintschhch. 
Futottak még; Bonvrehiatl, Ecnrte, Annabel. 
Buceolo. Tót.: 10:62, 18, 14, 16. — VB. FUTAM. 
I. Beaurlvage (1H) Klimscha. 2. Llght Fellow 
(6) Valentin. 3. San Martlno (4) Szabó L. Fu. 
tollak még: Passat. Bellalor. Csopak, Colonel. 
ToLj 10i3X IX 38, 1L
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Budapest 
a nagy világesemény lázában
Ma reggel tízezer pesti kisdiák vonul fel a 
Tattersafíba, a világbajnoki tömegtorna főpróbá
jára — Iskolai torna- ás játékbemutatók tarkít
ják a ma folytatódó testnevelési kongresszust

A főváros külső képért 
határozottan észlelhető, 
hogy az egész világot 
érdeklő nngy sportese
ményre készülődnek fa
lai között. Ez érthető is. 
hiszen nemcsuk egy nagy
szabású idegenforgalmi 
eseményről van sző, de 
egy olyan grandiózus

sporteseményről' is, amelynek Ismét tanúi talán 
hosszú évtizedeken keresztül aligha lehetünk. 
Miután a világbajnoki versenyeken a főváros- 
nak mintegy tízezer főnyi kisdiákja és kh. 7— 
8000 leánygyermeke is résztvesz, kevés olyan 
szülő okad, aki ne érezné magát érdekelve.

Maga a Lornószvllógbafnoksúg versenye csü
törtökön. Űrnapján kezdődik, mig a teslneve- 
FM kongresszus tanácskozásai és iskolai be- 
műtőtől folyamatban vannak.

Ilaazoz'egy nemzet testnevelése van képvi
selve az ifjúsági testnevelési kongresszuson, 
ezek között négy tengerentúli és nyolc 
európai állam kormányának hivatalos kép

viselője.
Ma reggel már 3 órakor kezdődnek az isko

lai torna- és játékórák l>cn»utntói. Ezúttal a 
Mnrkó-utcni Bólyai-reáliskolában, az Ajtós! 
Díirer-sori reálgimnáziumban, a Prohászka 
Oltokár-utcni polgári leányiskolában és az Er- 
zséliet-nőiskolában vonultatják fel tanáraik a 
jövő generációt. A délutáni kongresszusi ta
nácskozáson. amely a Tudományos Akadémia 
<liszíremében tartanak meg, Hodászy Miklós 
testnevelési igazgató, Ncldenbach Emi), a KISOK 
testnevelési igazgatója, Mély Miklós, a kon- 
grtsszns szervező főtitkára és Herglóz Jenő dr. 
sportorvos, a külföldiek részéről Neuendorf VV. 
.1. dr. berlini testnevelési igazgató, Knudsen K. 
A, Lopcnhágal dán kir. Icstnev. szakfelügyelő, 
Cassinis Ugó dr. római egyetemi tanár és Keps 
J. H. O. dr.. hágai orvso, a lerdeni egyetem 
tanára tartanak előadást. Este a Cukor-utcai 
elemi Iskolában az iskolánkivüli ifjúság ököl
vívóit Máton Gézn, a Hernád utcai jmlgári is
kolában a tornászleventéket Horváth István, a 
Taxasznv'ző-utcai Zrínyi-reálgimnáziumban a

birkózó leventéket Papp László dr., mutatja 
be a külföldi vendégeknek.

Ma reggel 10.000 pesti kisdiák, a gim
náziumok, a reáliskolák, a polgári és a. ke
reskedelmi Iskolák apró tornászai tartják 
meg világbajnoki főpróbájukat a Tatter- 

sallban.
Az iskolai bemutatók a Nemzeti Torna Egy

letben, n Honvéd-utcai polgári iskolában, a Vas
utcai felsőkereskedelmi iskolában és a Testne
velési Főiskolán folytatódnak. Délután 4 óra
kor nz Ujvórosháza közgyűlési termében tart
ják meg a kongresszus Utolsó ülését, amelyen 
magyar részről Szendy Károly, a főváros köz
oktatásügyi tanácsnoka, Mezei Ferenc és báró 
Proff Kocsárdné, a székesfőváros testnevelési 
szakfelügyelői Sopronyi-Tliurner Mihály, Sop
ron város polgármestere és Horváth Boldizsár 
dr., egyetemi magántanár, a külföldi vendégek 
részéről Tsang W. tiencsiiii professzor, a kinal 
kormány biztosa, Alvarez Goyou Lamberto 
mexikói tanár, a varsói Zamoyska Belén grófnő 
és Thulin J. G. őrnagy, a délsvéd testnevelési 
főiskola ignzgntójn tartanak előadást. Ugyan
csak az Újvárosháza közgyűlési termében dél
után 0 órakor ünnepélyesen bezárják a kon
gresszus tanácskozásait.

Szerdán már a világbajnoki versenyek felé 
fordul az érdeklődés.

Délelőtt a nemzetközi tornaszövetség techni
kai bizottsága állapítja meg a szükséges intéz
kedéseket, míg este tartják meg az ismerkedési 
estélyt.

Űrnapján délelőtt lesz a MOTESz díszköz
gyűlése, utána a Federation International de 
Gymnastic kongresszusa. Ezután zászlós felvo
nulás lesz a Hősök emlékművéhez, majd a 
kormányzónál tiszteleg a világbajnoki mezőny. 
Délután bonyolítják le a világbajnoki verseny 
első napjának programját, mig este színházi 
díszelőadások lesznek.

Junius elsején, pénteken délelőtt tartják meg 
az ifjúsági és a női világbajnoki versenyt a 
szereken. Délután kirándulás lesz a Margit
szigetre és ugyanott tornaünnepély lesz. A 
nemzetközi szövetség kongresszusának aznapi 
tanácskozásait zenés sétahajózás követi.

| bányai kisleányok (Óhcgy-ulcai polgári Iskola) 
I ugrószekrénven jeleskednek. A tórsasgyakorla- 
| tokban a VII. kerületi Dobó Katalin női felső
kereskedelmi növendékeit láttuk. Szemet-lelket 
gyönyörködtető látványban volt ezután ré
szünk:

báró Proff Kocsárdné hlrea szerzeményé
ben: ■ zenés padgyakorlatokban, 

a lovagutcai és a kőbányai polgári leányisko
lák mutatják be, dr. Plaveczky Oszkárné és 
Horváth Margit testnevelési tanárok felügye
lete alatt. A következő számot már főiskolások 
mulatják be. A Pázmány Péter Tudomány
egyelem női csapata magyar táncot lejt, Nesz- 
mély! Alisz vezetésével.

Rövid szünet utón ismét uz egyesitett vegyes 
gyermekkar vezeti bo a programmot. Gimnasz
tikát mutat be a Testnevelési Főiskola minta
csapata, Kmetykó János főiskolai tanár fel
ügyelete alatt. Szenzációs volt

az egri slketnémalntézet talajtornája.

Ugyancsak a fiuk testi ügyességéi demon
strálják a medvéutcal polgári iskolósok és « 
lővárosi leventék. Az utóbbiak Szalui József tor- 
nászbajnokunk neveltjei. Pompás látványt 
nyújtottak a nagykőrösi ref. gimnázium uí/di 
gitóbuzogány-gyalorlatai az elsötétített színpa
don. A MOTESz ifjúsági kerete is a nyilvános
ság elé lépett. A korláton bemutatott szabadon 
választott gyakorlatokat Pászti Elemér vezette. 
Az I. kerületi kereskedelmi iskola diákjai me
dicinlabdával produkáltak ritmikus gyakorla
tokat, Erdőiig Imre tanár irányítása mellett. 
Hogy a birkózás és a boxolás is polgárjogot 
nyert immár az iskolában, azt a KISOK, il
letve a ferencvárosi polgári fiúiskola apró vas- 
gyúrói igyekeztek bebizonyítani. A vivás tö
megoktatását a diúkvivók hircs bölcsője: a 
kegyesrendi gimnázium mutatta be. Viszont a 
lóugrásban — ygylátszik — a bencés- diákok 
a legkiilönbek. A változatos műsort a vasutcai 
kereskedelmi iskola zászlógyakorlatai tették 
teljessé.

Külföldi egyetemi tanárok, tengerentúli és európai 
kormányok sportminiszterei előtt

bemutatták a főváros közok-, 
tatásának rekordteljesitményét * a gyógypedagógiát

A Pedagógiai Szeminárium Mária TeréHn-téri 
épületében tegnap délután nngy nemzetközi 
társaság adott találkozót: külföidi egyetemi ta
nárok, tengerentúli és európai kormányok 
sportmirisztciei előtt mutatták be a főváros 
közoktatásának rekordteljesitményét:

• gyógypedagógiát.
Azt a lehetetlennek látszó és még az orvos
tudomány elölt is problematikusnak látszó fel
adat megoldását:

miként lehet épleatll embereket varázsolni 
olyan gyermekekből, akiknek gerince el

ferdült?
Szendy Károly, fővárosi közoktatásügyi ta

nácsnok és Hodászy Miklós székesfővárosi test
nevelési igazgató hosszú évek óla dolgoznak 
azon, hogy visszaadják az életkedvüket azok
nak a gyermekeknek, akiket testi hibájuk való
sággal kiközösít a társadalomból.

A varázsló: Kardhordó Margit testnevelési 
tanár,

aki előbb németnyelvű előadást tart a nemzet
közi ifjúsági testnevelési kongresszus interna- 
cionóiis közönségének, azután fekete torna
ruhácskában énekszóval kivonulnak a gyere
kek, akiket az Egressy-uti és a Hungária-kör- 
úti polgári leányiskolában gyűjtöttek össze és 

akiken a testi hiba már-már alig észlel
hető-

A kislányok fizikumát alapos megpróbáltatá
soknak teszik ki a javító-gyakorlatok, ame
lyekre a pedagógus hosszabb bemelegitö-elő- 
gyakorlatokkal késziti elő őket. A külföldi ven
dégek lázas érdeklődéssel kísérték a bemuta
tót és Tsang professzor, a kínai kormány meg
bízottja állandóan fotografált és jegyzett.

Az előadást megelőzően bemutatták Mezei 
Ferenc székesfővárosi testnevelési szakfelügyelő 
zseniális elemi iskolai testnevelési óraterveit, 
amelyeket elemi iskolai tanítónők hajtanak 
végre. Ezek közül a legérdekesebb, hogy mi
ként lehet az osztályteremben és az iskola
udvaron rendszeres testnevelési Arát tartani.

„SPORTVERBLÖDUNG!“
Figyel-e egy egész ország 
Sárosi tisztálkodására ?

Sdrosf György, a legkiválóbb magyar játéko
sok egyike egy egész évi szakadatlan munka 
után pihenésre szorult. A derék és szerény 
ifjú, aki futbnllozáson kívül szorgalmasan ta
nul az egyetem padjaiban is, néhány napos 
üdülésre egy vidéki városkában húzódott meg. 
Persze, itt sem volt nyugalma a „cikkanyag 
Gyurkának". Vállalóra fogták, autogramot 
irnttak vele és végül — mint annyiszor mór — 
agyba-főbe Szerkesztették. A szerkesztés he
vére jellemző az alábbi, sportlápból kiragadott 
tétel. Azt mondja: Sárosi belépett a régi für
dőbe, amit állítólag még valaha a törökök épí
tettek. Ok sem gondolták, hogy párszáz év 
múlva egy egész ország fog arra figyelni, 
hogy ebből a szerényhirű, de annál jobb kis 
fürdőből milyen egészséggel lép ki Sárosi 
György.

Nem vonjuk kétségbe, hogy szegény fürdő- 
épitő és azóta bizonyára már üdvözölt törökök 
Mohamed mennyországában bánatosan tolják 
félre a hurik strucctollas legyezőit és tar fe
jüket a fürdöépilés harcáhan edzett keblükre 
csüggeszlvc átkozzák a telepátiái, amiért ők 
mindezt nem gondolták előre. Kétségbevonjuk 
azonban azt, hogy hogy az ország sportolóinak 
egyik kiváló reprezentánsa, a puritán Sárosi 
György számára kellemes lenne az ilyesfajta 
kurizálás. Sőt azt is tagadásba vesszük, hogy 
a hajdani török fürdő felé egy egész ország 
figyel. Sajnos, az egy egész ország ezer egyéb 
gond igájában görnyed. Hej, de mennyire más 
gondjaink vannak! A szántóvelő nép az eget 
kémleli újabb csőkért, a kereskedő a pénztár
könyvet egy menlőöllélórl, az iparos a leállí
tott gépeit egy kis. munkáért. De mennyire 
nem figyel egy egész ország a janicsárok für
dőjére! A régen hiányzó Stadiont tehetne fel
építeni, ha minden fő után, amelyik nem figyel 
a török fürdő felé, egy pengőt fizetne a cikk
író. A konkrét esetben éppen az lenne a szen
záció. ha megállapítanák, hogy hányán nem 
figyelnek oda ...

Amerikában vannak versenyek, amelyekben 
az győz, aki nagyobbat mond. Az idézett jel-

lemző részlet, ugy véljük, Írásbeli nevezés a 
jenkik tóditóversenyére. Mosolyfakasztásra és 
erre jó az ilyesmi. No, meg arra is, hogy publi
cisták tollából újabb dörgedelmet olvashassunk 
a — „Sporlverblödung“-ról. Nem jó von ez 
igy. Ez a primadonna-kultusz. Hány tehetséget 
tört már derékba a korai tömjénezés. Hányán 
hagyták abba a szükséges továbbképzést, mert 
kritikátlanul clhitték a kritikátlanul irt cikke
ket. Tiszta szerencse, hogy Sárosi intelligenciá
járól lepattognak a mézzel édesített mérgező 
bókok. Tiszta szerencse — Sárosinak egyéni
leg, a rokkant magyar futballnak kollektiven 
—, hogy nem kápráztatja cl az ifjú jogászt a 
magánéletének legrejtettebb zugaiba is betola
kodó hirhajhászat és zabolátlan széptevés. 
Mint ahogy fönyereményszámba meg az is, 
hogy Sárosi derekán: nincs szemölcs. Különben 
nagyított fotográfiák, oldalas riportok számol
nának be e szépséghibájáról s ha nö lenne, 
csökkentenék a férjhezmenési esélyeit.

Abba kellene hagyni az uj stílust, mert nem 
egészséges műfaj. A legjobban éppen Sárosi 
György utálja ezt a budoárokból kicsapódó 
parfömÖs émelygést. Maga mondotta, hogy ret
tenetes teher számára a mesterségesen szított 
primadonna-népszerűség. Szeretne már talál
kozni olyan sportemberrel. is, aki néha jogi 
kérdésekkel, társadalmi problémákkal, valami 
sporton kívül és felül álló témával is előho
zakodnék. Merthát Sárosit ez is érdekli. A szó
szirupból összekotyvasztott bók-likőr túlságosan 
ragacsos és nem lehet már lenyelni. Sárosi tár
gyilagosan megállapítja, hogy a világhírű bu
dapesti gyógytorna, amely ezer és ezer nyomo
rék, púpos gyerekből csinált egyencsgcrincü, 
egészséges daliát, legalább olyan érdekes és ér
tékes, mint az ő tisztálkodása a tűrök meden
cében. Igen! sürgősen reformálni kell az ártal
mas szertartásokat a sportszekta liturgiájában. 
Mert ahogy ma van, az beteges dolog.

Érdeklődtünk egy szakértőnél, hogy vájjon 
mi a magyarázata az ilyen nyaklónélküli ud
varlásnak. A szakértő a lázas munkára hivat
kozott. A láz ellen a lexikonok kinint é$ hi
deg borogatást ajánlanak, igy hát egyszerű kú
rával is gyógyítható — a Sportverblődung.

Horváth Zoltán.

Hat sor keres
A szerkesztésért és kiadásért felel:

DR. ELEK HUGÓ

egy feltöt
15 jutalom a megtalálóknak

Mai keresztrejtvényünk hat leghosszabb juttatni.
sorának megfejtéséi mindenféle szelvény 
mt,irsb.is,^ nélkül a címzési oldalon 

megjelöléssel szerfrésztősé- 
csütörtök estig kell el-

A szín, mozgás és fegyelem csodálatos revü/e volt

a magyar ifjúsági testnevelés vizsga- 
délelőttje a nemzetközi sport fórum előtt

vezetője. De változik a színpad képe: első cle- 
misták formálnak apró kört:

„Kis kacsa fürdik...“
Azután: „Erre csörög a dió...'1 — éneklik 

n VII. kcr. áll. tanítóképző gyakorlóiskolájá
nak elsős elemi iskolásai, akik a kicsinyek já
tékos tornáját mutatják be Doby Ida vezeté
sével. Masamód-táncot mutatnak he a várbeli 
Szilágyi Erzsébet-leányliccum kisleányai.

A VII. kcr. állami tanítóképző növendékei 
bemutatják a lendülctgimnasztikát, mig a kő-

A nemzetközi ifjúsági 
testnevelési kongresszus
sal kapcsolatos ünnepi 
program legkiemelke
dőbb eseménye zajlott le 
vasárnap délelőtt a Vá
rosi Színházban, ahol be
mutatták az illusztris 
külföldi vendégeknek a 
magyar Ifjúság testi ne
velésének teljes munka

programját.
Valóságos kulcldoszkop tárult a kongresr- 
szus tagjai elé a Városi Színház színpadán, 
ahol bemutatták a vendégeknek, hogy ml- 
Mot formálják át a fiatalság testét az óvó

dásoktól a főiskolásokig.
Egyetlen magyarázó szó sem hangzott el, 

filmszerű gyorsasággal peregtek lo n számok. 
■Ilg másodperces szünetekkel. Rendezést — 
még lehet itt tanulni. Az egyebeken kívül.

Első Kép: Magyar Tavas: a színpadon- Gran
diózus tömegjeiénél. Nem testnevelés, Ott áll 
szorosan egymás mellé bújva nóhányszáz gyer
mek: a Hcrnád-uteal polgári fiúiskola és a 
Tisza Kálmán-téri polgári leányiskola egyesi
leli énekkara. Vörösmarty és Erkel Szózat-e- 
Elöltük egy kis zsámolyon Steiner Ferenc 
énektanár, a Kerékpáros Szövetség legrégibb

AIR FRANCÉ

1 őrá
8 óra

10 óra
7 óra
5 óra
4 óra

AIR FRANCÉ, IV. Vörösmarty tér 2
Telefon: 88-7-23; 82-7-16

mellékelése nélkül 
„Rejtvény" 
günkbe legkésőbb
Vízszintes

1. Rákospalotai
10. Lendület
11. Női név
12. Melléknévi 

fok
15. öltözék 
ÍR. Vén
16. Azonos római 

számok
17. Mindig kilátszik
19. Egyforma betűk
20. Váltóval kapcsola

tos kifejezés
22. ... és Festetics 

Sándor az ő bál
ványa

23. Az orvos praxisá
ban rengeteg for
dul elő

24. Tompa névbetül
26. Háziállatok
27. Személyes név

más
28. NŐI név
30. Könnyel hulla

nak
31. Kerület rövldl- 

tése
32. Egy harmadik 

női név
34. Akaszlófa
35. Strand, evezés 

stb.

Jutalmak: 1 darab 10 pengős 
bankjegy, 2 darab színházjegy, 5 üveg 
tokaji és 7 darab diszkötésü könyv. 
Nyertesek a jövő számban!

17.

18.

M.

31. GÁL GYÖRGY

27.
28.
81.

vényben az alá
írás 
Partájok. A má
sodik betűn fölös 
as ékeset
Könnyen beadja a 831 
derekát
Hódmezővásár- 34. 
helyi Sport Klnb 
Mind a három

1 2 3 9 5 ö 7 8 9

lo ■ ■ •
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52 53 Égi ■ 39

55

Függőleges
1. Az Ilyen társaság

ból nem kérek
2 Magához szőrit
3. Nyelvtani fogalom
4 Ismeretlen
5. Só
8. Latin kettős

7. Tisztítószer 
(Éktelen korszak)

8. Legyél és kis 
„szemtelenke"

9. A szegény embe
rek kapják — de. 
sajnos, már csak 
a temetőben

13. Jármű
14. Ebben a rejt-

betű egyforma 
Kérdőszó 
Házfcdél 
Névutó 
Klpllng regénye 
Egyiptomi latén 
— ■ fordítottja 
Tágas
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