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Meglepő fejlemények a Kelemen Kornél elleni hajszában

Félmillió ember térdre- 
borulva fogadta a pápa 
áldását a Hősök-terén

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus befejező napján, vasárnap a 
kora reggeli órákban valamennyi templom
ban és kápolnában a magyar fővárosba ér
kezett külföldi egyházi digniláriusok és ál
dozópapok végezték el szentmiséiket, hogy 
idejében összegyülekezhessenek a Hösök- 
terén, ahol a pápa bíboros legátusa pontifl- 
kálja a kongresszus utolsó ünnepi szent
miséjét és a mise végén meghallgathassák 
A7. Pius pápának a magyarokhoz és a világ 
katolikusaihoz intézendő rádió-szózatát.

A kongresszus vasárnapi ünnepségeinek 
sorát a magyar falu és tanyavilág legény-, 
fiainak hatalmas megmozdulása nyitotta meg 
az ünnepi Csarnokban. Az ország minden 
vármegyéjéből reggel 6 órára felvonult ide 
a keresztény agrárifjuság serege, akiket 15 
külön vonat hozott a fővárosba. A gyűlés 
résztvevőivel meglelt a hatalmas csarnok, 
melynek diszemelvényén zászlóerdő len
gett s ennek közepén 3 magyarruhás leány

Félmillió hivő a
A sűrűn érkező hívők serege csakhamar 

teljesen ellepte a llősök-terét és a városligeti 
tó lecsapolt mezőit, ugy hogy jóval a legá
tusi mise megkezdésé előtt megteltek már a 
teret környező utcák is.

Legalább félmillió ember gyűlt össze « 
legátusi misére.

A díszpáholyban foglalt helyet a kormányzó 
félesége, az Eucharisztikus Kongresszus fő
védnöke, akit érkezésekor Glattfelder Gyula 
Csanádi püspök és gróf Teleki Pál kultusz
miniszter fogadott. Ugyancsak a díszpáholy
ban helyezkedett el József, József Ferenc és 
Albrecht királyi herceg, valamint Auguszta 
hercegasszony és Magdolna főhercegnő. A 
kormány tagjai közül megjelent vitéz Imréiig 
Béla miniszterelnök. Kánya Kálmán külügy
miniszter, gróf Teleki Pál kultuszminiszter, 
Keresztcs-Fischer Ferenc belügyminiszter, 
Hómon Bálint tárcanélküli miniszter, Bor
nemisza Géza iparügyi miniszter és Rátz 
Jenő honvédelmi miniszter. Ott voltak a 
felsőház és a képviselőház tagjai nagyszám
ban, valamint az arisztokrácia sok tagja, a 
különböző hivatalok és intézmények vezetői 
és közéletünk sok más egyházi és világi ki
válósága.

Időközben a pupság a Jaki-kápolnában 
gyülekezett, ahol megtartották Pacelli bi- 
homok pápai legátus vezetésével a papi 
officináinak A'ono-részét. Ezután megindult 
a papok menete a főoltárból.

A sort háromszáz karluges áldozópap 
nyitotta meg hatszáz plrosruhás minis- 
tránssal. őket követte a papnövendékek 
és felszentelt papok hossza sora egy
házi méltóságaik sorrendjében. Felvo
nult 37 érsek és 100 püspök. A menetet 

14 bibornok zárta be,

akiknek sorát mint a kongresszust vendégül 

szimbólumként buzakalászokkal befont ke
resztet tartolt.

Az elnöki asztalnál Glattfelder Gyula Csa
nádi püspök, majd az ő eltávozása után 
Huszár Károly v. miniszterelnök, továbbá 
Marschall Ferenc v. miniszter és Antal 
István államtitkár foglaltak helyet.

A diszgyülés ünnepi szónoka Marschall 
Ferenc volt földmivelésügyi miniszter volt.

Vasárnap délelőtt folyt le a kongresszus 
egyik legszebb és legfelemelőbb aktusa,

a pápa legátusának ünnepi szentmiséje 
a Hősök-terén.

Már a kora hajnali órákban megkezdő
dött a tömeg özönlése a Hősök-tcre felé, öt 
órától kezdve a város minden irányából 
megindult a népáradat a szentmise helyéré.

Egymás után futottak be a különböző 
pályaudvarokra az ország minden részéből 
érkező különvonatok, amelyek újabb és 
újabb tömegeket szállítottak a fővárosba a 
kongresszus utolsó napjának ünnepségeire.

legátusi misén
látó ország főpásztora, Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás nyitotta meg. Ezután 
következett az úgynevezett „derűs paratus", 
amely kizárólag az esztergomi főegyházme
gye papjaiból állott és amelynek digniláriu- 
sai azokat

az értékes töbhszázéves miseruhákat vi
selték,

amelyeket az esztergomi Bazilika kincstára 
őriz. A derűs paratus között lépdelt a ma
gyar főpapság tíz tagja is, teljes püspöki 
ornálusban, mltrával. Közben szólt a har
sonazene,

a budapesti templomi kórusokból össze
állított 1200 tagú kórus

pedig a Christus Vincit, Christus fíegnat 
Christus Imperat felséges dalainál énekelte. 
Amikor a menet befordult a Hősök-terérc 
és a főoltár elé érkezeit, a többszáz magyar 
és külföldi zászlótartó a Műcsarnok elől 
elindult és a Hősök-terének az Jhdrássy-ut 
felé cső részén helyezkedettén A papság 
felsorakozott a főoltár előtt, amikor

fényes papi segédlettel megérkezett 
Pacelli bibornok

pápai legátus is, akit a hatalmas kar Hal
mos László Ecco Sacerdos-ával fogadott.

Ekkor megkezdődön a legátus ünnepi 
szentmiséje. Amikor a ponlifikáló főpap a 
szentmisében az áldozáshoz ért és megadta 
nz abszoluciót, háromszáz áidozópap meg
kezdte a hívek áldoztatását.

Misztikus csend i 
felhangzik a pápa szava!

Szentmise végén felhangzott a kongresz- 
szusi himnusz, majd P. Bangha Béla S. J 
a mikrofon elé lépett és bejelentette, hogy 

a vatikáni rádióállomás lendóján keresztül 
a Szentatya beszédéi fogják közvetíteni a 
kongresszus résztvevőihez.

Szinte misztikus csend követte a be
jelentést. Az óriási tömeg lélegzetét 
visszafojtva várta a pillanatot, amikor 
a hangszórókon keresztül az Egyház 

feje szól hozzá.

Alig néhány másodperc múlva felhangzott 
a hangszórókon a vatikáni leadóállomás

bemondójának hangja. „Laudctur J estit 
Christus” köszöntötte a bemondó a hallgat 
lóságot, majd több nyelven, köztük magyo*  
rul is

bejelentette, hogy a Szentatya a mikro
fonhoz lep

és beszélni fog a budapesti eucharisztikus 
világkongresszus résztvevőihez.

A kővetkező pillanatban halálos csend*  
ben gyenge, remegő hangon felhangzott a 
rádióban A7. Pius pápa hangja.

„Különös áldásunkat adjuk 
Magyarország kedves népére...**

TISZTELENDŐ TESTVÉREINK, SZERETETT FIAINK!

Amidőn megadatik nekünk, hogy a rádió csodás találmányán keresztül az
zal nz atyai szeretettel, amely minden távolságot legyőz, mintegy jelenlévőkhöz 
szóljunk hozzátok,

ugy érezzük, mintha ismét visszatérnénk Magyarország fővárosába; 
valamikor ugyanis, sok esztendővel ezelőtt megtekintettük Budapestet 

és ott nemcsak a múltak emlékeit, hanem a magyarok ősi és gyakorlati hitét 
nagy lelki gyönyörűséggel csodáltuk.

Még most Is megkapja lelkünket a visszaemlékezés; a ti emléketek és 
dicsőségtek oly hosszú Időköz után Is mintegy újra élednek előttünk és újra 
mélységes csodálatra indulónak. Szent István apostoli királynak lovarazobrát, 
amely ott áll a Halászbástyán, lélekben még most is szemléljük: és ugy látjuk 
őt. amint örök áldást esd nemzetére és azt oltalmazva megőrzi, uralkodik fö
lötte s égi közbenjárással segíti. Azt a Szent Istvánt értjük, aki utódaiban 
mindenkoron élő Szent Péternek oltalmába ajánlotta országát és csak őtőle 
akarta elnyerni a királyi hatalmát.

Visszaemlékezünk az ifju Szent Imrére, az ő fiára, nkl ifjúsága virágá
ban költözött az örök hazába és Jámbor életére, szelíd erkölcseire; és őt — 
amint már néhány év előtt, halálának kilencszázadik évfordulójakor tettük —, 
odaállítjuk példaképül a katolikus ifjúságnak. Ugyancsak felujul lelkűnkben 
az a számos férfi és nő ti nemzetetekből, nklk — hogy csak Szent Erzsébetet 
és Szent László királyt említsük —, nz evangéliumi erényekkel ékeskedve, tün
döklő életükkel és dicső példájukkal Magyarországot ékesítették és űrt 
keresztény név, valamint az európai kultúra ellenségeivel szemben legyőzhe
tetlen védbástyává telték.

Először Is tihozzátok fordulunk, kedves magyar gyermekeink; és 
a lelki életet tápláló Isteni ajándékokkal együtt nemcsak a békének 
azt a nyugnlmasságát esőjük az Istentől számotokra, amely nélkül 
maga a nevének valóban megfelelő béke fönn nem maradhat, hanem

■ béke méltóságát, amely a Magyar Nemzetet megilleti.
És benneteket pedig, akik valamennyi nemzetből nz Eucharisztikus Kon

gresszusra Budapestre jöttetek, atyai lélekkel megáldunk: és amikor Meg
váltónk. az Oltárlszentség leple alatt rejtőzvén, de hitünk tekintete előtt 
láthatóan jelen lévén, hatalmas diadalát üli, veletek együtt kérve könyörgünk 
Hozzá, hogy ezeket n vigasztalásokat, amelyeket bírunk és ■ jobb Idők remé
nyét, amit lelkűnkből kívánunk, isteni erejével megtartsa, növelje, erősítse: és 
a telkeknek megzavarását és clhomályosllásál. amely miatt annyira szorong 
szivünk, — eloszlatván nz ég felhőit, amelyekről ugy látszik, hogy uj vihart 
Jelentenek —. az ő égi világosságának fényével és kegyelmének ajándékaival 
földeríteni és lecsillapítani kegyeskedjék.

Különös áldásunkat adjuk Magyarország kedves népére és papságára, 
azoknak pedig, akik ezt az npostoll királyságot kormánvozzák, min

den jót kívánunk
és mindazoknak, akik a ml á latere legátusunkban n mi személyünket látva, 
őt oly megtisztelőén fogadták és nagy, valamint egyetértő munkát vgéeztek a 
Kongresszus sikeréért.

Adja Isten, hogy az Eucharisztikus Kongresszusotok szítsa föl mindenki
nek lelkében a szerelttel, amelyet joggal és méltán neveznek az egész Evcn- 
géllum összefoglaló törvényének, hozzon bőséges és szerencsés gyümölcsöket és 
pedig ne mulandókal, hanem örökre megmaradókat. Táplálja az ősi hitet, 
növelje az égi javak vágyát és reményét, az Isteni szeretet lángját pedig, a ke-
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resztén? erényessége táplálóját úgy élessze és táplálja, hogy azok is, akik a> 
IJ< KrUstustól szánandóan eltévelyedtek, a Jók példájától Indítva, az ö szerető 
ölelésébe / vlazavezettessenek.

És a Mindenható Isten áldása, az Atyáé és Fiúé és Szendéteké, szálljon le 
reálok és maradjon mindenkor!

Leborul a tömeg
A félmillió*  tömeg meghatódva hallgatta 

» Szentségei Alga beszédét. A pápa hangja 
kezdetben halkan kissé remegve hangzott 
fel, (l« később megerősödött és n beszéd 
egyes rézzel élesen, erőteljesen csendült.

Amikor a beszéd utolsó szava U elhalt 
nz óriási térségen, a tömeg önkéntele
nül földreboriilt és harsány hangon 

mondta rá az áment.

Azután zugva harsant tel az emberek njkán 
az éljenzés és messzehangzott a hatalmas

Káprázatos körmenet 
fejezte be a kongresszust

A kongresszus befejezése gyanánt vasár
nap délután óriási arányú eucharisztikus 
körűimet indult a Szent István-bazilikából 
a Híisvk-terére.

A körmenetnek az a része, amely az Oltár
szentség diszkisérote volt a Bazilikában az 
előtte lévő hatalmas téren és a környező 
Vicákban gyülekezett bárom órától kezdve. 
Az ideákat a külföldi nemzetek küldöttségei 
foglalták e| zászlójukkal, a téren diszszázad 
állott zenekarral, továbbá nz apácák színes 
csoportja, a Bazilikában gyülekeztek nz egy
házi és világi előkelőségek. A szentélyben 
foglaltak helyet a kongresszuson lévő összes 
bibornokok,

a kormányzó képviselője, Imrédy Béla 
miniszterelnök, a Föméltóaágu Asszony, 

a királyi család tagjai
és nz Eucharisztikus Állandó Bizottság. A 
templom hajójában jobbról a világi, balról 
nz egyházi előkelőségek helyezkedtek cl. A 
lé'pcsőfeljáralon a magyar kir. koronaőrség 
diszszakaszu állott sorfalat Imnkói Pajtás 
Endre koronaörségt őrnagy vezetésével.

Négy órakor kürtszó és a magyar Him
nusz jelezte u kormányzó képviselőjének, 
majd a .S'f/uerr-félc pápai himnusz hangjai 
a legátus érkezését, akit egetverö éljenzés 
logndott. A Bazilika bejáratánál a papság 
élén Mész lény i Zoltán püspök fogadta asz 
szhztenciával, kisérte a szentélybe, ahol a 
sxenlségkitótel szertartását végezte, amely 
alatt a Schola C.antorum Sabariensls a Pan- 
(pír lingtia-t énekelte. Ennek hangjaival in
dult meg n menet, amelynek élén a körme
ndi kereszt után a szerzetesrendek, majd 
H hazai alsó papság, azután az egyházi mél
tóságok, majd a püspökök és érsekek ha
ladlak. Ezután következett a tulajdonkép
peni egyházi menet, az egyházi ruhát viselő 
papság, amelynek sorát a magyar püspöki 
kar tagjai zárták be.

Eélöt órakor
escngctyÜKzó Jelezte a Bazilika kapujá
ban az Oltárhzcnteég közeledtét, nme
ivel a haldachln alatt a bíboron legátus 

vitt,
akit teljes kísérete követelt.

A bnldnchin jobbján Pataki'A mold pre- 
lútus, pro rektor vezetésével a Pázmány Pé
ter Tudományegyetem tanácsa, lialoldalán 
.S:rn</y Károly polgármesterrel élén a fő
város tanácsa haladt.

Az Olláriszentséyet követte rangsorban a 
kongresszuson résztvevő

bibornokok sora teljes kíséretükkel, 
akik után a budapesti apostoli nuncius. 
majd az Állandóbizottság haladt.

Ezután következeit a kormányzó képvise
lje, Imié ly Béla miniszterelnök, akit 
.h :scf, Albrecht «s József Ferenc főherce
gek. majd a kormányzó felesége, Auguszta 
tőben egasszonv és Albrecht főherceg nejé
nek társaságában.

E/ulím a diszmagyarok beláthatatlan sora 
haladt. Olt voltak: Hómon Bálint és Teleki 
Fái miniszterek, gróf Széchenyi Bertalan a 
felsöhá/. Karnis Gyula a képviselőház el
nökei, Karaflálh .IcnŐ n főváros főpolgár- 
mestere és a közjogi méltóságok beláthatat
lan sora.

Ezt n hatalmas csoportot tarkították a 
tábornoki egyenruhák és n főúri höl

gyek gyönyörű magyar díszruhái.
érdeket, csoport volt nemzeti vizeletben né
hány előkelő hindu hölgy.

Ezzel a csoporttal, amelyben annyi disz- 
magyart leheli-lt látni, mint a Millenium 
és az utolsó királykoronázás óta soha, vé
gi lért ti körmenetnek gr a része, amely 
Oltáriszcntség dlukisérctc gyanánt haladt, 
lláromnegy öt óra volt, amikor ez a rész 
elhagyta a Bazilikát és megindult n kör
menet kijelölt útvonalán.

I‘lánuk csatlakozott
a külföldi nemzetek képviselőinek ha

talma*  tömege.
amely eddig a környező utcákban gyüleke
zett Most ezek is menetté fejlődlek és zász 
Jóik é» jelzőtábláik alatt négy szurokban 

tapsvihar. A hívők százezrei önfeledten ün
nepelték a katolikus egvház fejét, XI. Pius 
pápát. Amikor lecsöndesült az ünneplés, 
Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök 
lépett a mikrofon elé és

magyarul tolmácsolta a pápa beszédét, 
amelyet ugyancsak lelkes éljenzés és taps 
fogadott.

A pápai legátus ezután pápai áldásban 
részesítette a hintik seregét. A pápai him
nusz eléneklésével éri véget a felemelő és 
felejthetetlen legátus) szentmise.

követték a diszkisérctet. A legkülönbözőbb 
nemzeti viselőiek szinpompás foltját nyúj
totta ez a többezer főnyi menet, mely a 
Bazilika harangjainak folytonos kongása 
között fordult be az Andrássy-ut felé.

Esőben vonul a menet
A menet eleje a Mussolini-tér környékén 

járt, amikor lassan megeredt az eső. Az 
Andrássy-ut elején még egyre várlak csat
lakozásra kész csoportok és

a menet hosszusága, mint azt már ak
kor megállapítani lehetett, közel más

fél kilométer volt,
mert a menet eleje a Köröndnél járt, ami
kor nz utolsó csoportok befordultak az

Paceli bíboros rádiöszőzata
Pacelli bíboros beszédét mégiscsak meg

ismerhette a közönség, mert
n pápa legátusa este fél lt órakor el

mondotta beszédét a rádióban
ahol nagy ünnepélyességgel, hivatalosan fo
gadták.

Pacelli bíboros beszédének tartalma a kö
vetkező:

— Aki felkutatja az emberiséget egyre 
jobban gyötrő, folyton ijesztőbb tüneteket 
mutató és egyre veszedelmesebb lázgörbét 
leiró anyagi és szellemi nyomor végső és 
legmélyebb okait — folytatta —. annak be 
kell látnia, hogv ennek a példátlan válság
nak rejtett kútfejénél lelki táplálékhiány és 
szellemi vérszegénység poshad s

egy régen kezdődött és ezer nyilvánvaló 
és kendőzött alakban folytatódó erkölcsi 

fertőzés fekélye érik,
amely egyedül nz emberi tudomány és böl
csesség könyveiből ellesett irral nem lesz 
biztosan és tartósan gyógyítható, ha nem 
sikerül visszavezetni a ma emberét, lénye 
vallásos alapjaihoz.

Ellenszegülni minden 
téves Irányzatnak

— Az Egyháznak nem hivatása, hogy’ a 
kizárólag földi célú kérdésekben és ügyek
ben állást foglaljon és válasszon a különböző 
rendszerek és módszerek között, hogy me
lyiket alkalmazzuk a pllanat legégetőbb pro
blémáinak megoldására. Az Egyház az igaz
ság szolgálatára rendeltetett apostoli hiva
tását nz univerzális szeretet jellemzi: lehe
tetlen tehát, hogv egyoldalii pártos állás
foglalásra korlátozódjék és merevedjék.

— Az. Egyháznak és a hivő keresztények- 
’nek az egykorú nagy eseményekkel szemben 
sóim nem esüggedés az állásfoglalása, ami 
a jövőt Illeti, se nem meddő sóvárgás azután 
ami elmúlt. Krisztus Urunk. nki előtt most 
hódolattal összegyűltünk, minden idők szá
mára eljölt, jelen van é), a mi időnkben is. 
Ilii korunk szellemének némely szóvivője 
fólytalja és fokozza n mull hibáit és az 
egyéni közboldogságot Krisztus nélkül, vagy 
éppenséggel Krisztus ellen akarj) megvaló
sítani. akkor elmondhatjuk, hogy ,,tanúim 
lesztek" órája, elérkezett számunkra. És 
akkor

szent kötelessége mindenkinek, aki 
Krisztus mellett áll és benne látja Isten 
végső szavát az emberiséghez, hogy rét- 
tenthetctleniil és szeretettel eltelve el
lenszegüljenek minden téves Irányzat

nak
és megvédjék nz megvédjék az ..Instaurarc 
omnia in Chrisio" eszméjét,

— Ez a Világkongresszus az Eucharisztiá- 
nak, a szeretet kötelékének jegyében folyt 
l«i és ismételten bebiaonyitolta, hogy’ a tor- 
mészctfölötll testvériségnek milyen benső
séges cs er<>s kötelékei fűzik össze az 
eucharisztikus Király híveit mind az öt vi
lágrészben Mi most

szerte fegjjk \innl ebben nz agyormfii - ,
cangolt, lelkileg megtépázol! s leshtr- J

A ndr dny-útnak a Vilmos csdszár-utt tor
kolaténál.

A menetet azonban nem zavarta az eső, 
levetett kalappal, áhitatosan énekelve ha
ladtak az egyes csoportok és amikor erőtel
jesebben indult meg az eső, kinyíltak az 
ernyők, de példás fegyelemmel és renddel 
mentek a menet résztvevői. Türelemmel vi
selték el a szeszélyes időjárást az Oltárt- 
szentség mögött haladó egyházi és világi 
méltóságok, Imrédy Béla, aki a kormányzót 
képviselte a menetben, még csak fövegével 
sem védekezett.

Amikor azonban a menet eleje a Hősök- 
terére ért,

a zivatar olyan hatalmas erővel tört ki, 
hogy csak az egyházi szertartást lehetett 
megtartani . A rendezőség nem akarta 
ugyanis, hogy a menet résztvevői az erőtel
jesen zuhogó esőben egészségüket is koc
káztassák és éppen ezért

a biboros-hercegprimás latin- és ma
gyarnyelvű beszéde, valamint Pacelli 
bíboros válaszának elmaradása mellett 
döntöttek, ugysziutén elmaradt az en

gesztelő ima,
melyben a bíboros hercegprímás az orszá
got felajánlotta volna Jézus szent szivének.

Mikor az Oltáriszenlség megérkezett a 
Hősök-teréhez, megszólaltak a harsonák, 
melyeknek hangjai mellett a bíboros legátus 
az Oltáriszentséget elhelyezte az oltáron. 
Utána a Te Ocumot intonálta, majd a Tan- 
lum ergo hangzott fel.

A pápai legátus most az Oltáriszenlség- 
gél a hívők felé fordult és áldási osztott, 

amit leborulva fogadlak. Ezután elénekel
ték a kongresszusi himnuszt.

A himnusz elhangzása után Breyer István 
győri megyéspüspök díszes asszisztenciájá
val a jaki kápolnába vitte az Oltáriszenlsé- 
get. Ezzel az aktussal efejezödött be a kör
menet.

harcoktól vérző világban
és talán uj testvérharcok és uj gyűlölködé
sek kitörésének küszöbén a „vincuhtm amo- 
ris" evangéliumát. És nemcsak az újságját 
visszük szét ennek a szeretetnek, hanem 
elsősorban a példáját.

— Bár érdemesek és
minden elismerésre méltók s bár nél
külözhetetlenek az állam ereje és ha
talma által szervezett intézkedések, 

amelyek a nép körében a szociális igazságot 
és az igaz összetartást igyekeznek létre
hozni, mégis bármily őszinték és erőteljesek 
is legyenek ezek a törekvések, mindig hiá
nyozni fog belőlük a legmélyebben fekvő 
és legdöntőbb jellegű mozgató erő, ha nem 
válásul meg a szívnek és az érzésnek az az 
átalakulása, mely a keresztény testvéri sze
retet oltárán feláldozza a testvérieden önzés 
kárhozatos hajlandóságait.

Szembeszállni 
■ gyűlölettel

Ha mostantól kezdve a szeretet apos
tolkodása lesz életünk és tevékenységünk 
alfája és ómegája, ha szivünkbe beköltözik 
ez a szándék és ha emlékezni fogunk a Meg
váltó Ígéreteire,

ez a világ, mely oly messze esett Krisz-

Mussolinit és Francót 
ünnepelték az olasz-spanyol 

szolidaritás vasárnapján
Róma, május 29.

Nagy ünnepségekkel ülték meg vasárnap 
egész Olaszországban a fasiszta birodalom 
es a nemzeti Spanyolország szolidaritásának 
napját. Az ünnepségek középpontjában a 
l óriim Mussolinin rendezett nagy tömeg- 
gvhlés állóit, amelynek keretében felesket
lek a fasiszta pártba és a fékeiéi- ges milí
ciába belépő ifjakat.

A nemzeti Spanyolországból küldöttség 
érkezett Rótqába.

amelynek vezetői különböző gv üléseken be
szédeket mondottak. A küldöttség vezetője, 
Milán Astrai tábornok, a lóriim Mussoli
nin megtartott tömeggyül-’.sen mondott be
szédet.

A különböző gyűléseken és felvonuláso
kon mindazok a feketcingcsek, akik reszt
vettek a spanyol polgárháborúban, a spa-

Haiduszoboszlúl GyúgyiDrua
<S-O« tó.Jódoi, brórnoi bldrokarbonítos hévvizel téplilJd/kSiopSónkéat 
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Pöttyén 
a rheuma elleni 
csodaforrás biz
tos gyógyered- 
ményt nyújt.

Olcsó causaiarsni
Pengőletixetée. FelvilAgositór.
ratatyón Ittrdtíiroda. Bu
dapest, VII., Károly-kUr- 
utS/a. - Telelőm 1M-S8S

tustól, sőt sajnos, gyakran Üldözi őt és 
Egyházát,

el fogja veszíteni szemünkben rémes mi
voltát. Az. Eucharisztikus lelkek hősies lel-' 
kék hősies lelkek. Az Eucharisztikus lelkek

nem tagadják meg, hanem megértik a 
saját korukat

és éppen ezért igenük ami jó és fejlődés
képes van benne, szeretetükkel pedig tul- 
emelkednek azon, ami hamis és beteges mű
ködik bennük gyakran csalfa látszatok 
mögött.

— Ó Jézus Krisztus, —■ hangzott tovább 
a pápai legátus szava, — te, aki a világ ki
rálya vagy, fordítsd jóságos és .könyörüle
tes tekintetedet ezekre a százezrekre. Add, 
hogy mindegyikőjükből a szeretet tanúja, 
hirdetője és apostola legyen. Add, hogy" 
akik a Te szent nevedben itt összegyűljek 
és azok is, akik szerte a világon ebben az 
ünnepélyes pillanatban Veled együtt érez
nek, lelkűkben készek és

elszántak legyenek arra, hogy az össze
szorított ököl forradalmával szemben 
a szivek békés átalakulásának harcosai 

legyenek,

lángra lobbantva békétlen korunk viharai 
közepette a szeretetnek az.t a tüzet, melyet 
Te hoztál e világba.

— Add, hogv a népek az őket egymástól 
elválasztó földi ellentéteken túl egyre job
ban tudatára ébredjenek annak, hogy a Te 
akaratod és szent éleltörvényed szerint 
mennyire összetartoznak. Oltsd beléjük és 
azokba, kik sorsukat intézik, a vágyat, hogy,

megvalósítsák azt a kiegyenlítő igazsá
got, mely tisztes súllyal és egyforma 

mértékkel mér
és amely egyedül tudja huzalosadban biz
tosítani az igazi jólétet. Azoknak pedig, 
akik habár tiszteletreméltó és nemes, de 
kizárólag emberi ideálok előtt füstölik el 
az. egyedül a Te isteni méltóságodnak ki
járó tömjénüket, add tudtára, hogy Te fél
tékeny Isten vagy, aki . dicsőségét senki 
mással nem hajlandó megosztani. A Krisz
tus- és Istcngyülölet ördögi elhatalmasodá
sával szemben,

keltsd életre a hősi lelkeket, akik áldo
zatra készen és mélységes alázattal szi
vükben szembeszálljanak a gyűlölettel, 

hogy nevedet és népedet megvédjék a meg- 
szentségtelenitéstöl. Gyújtsd ki Egyházad 
és az állami hatalom képviselői között a 
béke szivárványhidját: az emberiség ja
vara és országodnak a nemzetek körében 
való gyarapítására add meg az igazság és a 
iog békéjét, olyan békét, moly a becsületen 
és a hűségen alapszik s amely mindenttudó 
csalatkozhalatlan szemed előtt is meg tud 
állani: békét, mely egyedül méltó a béke 
névre.

nyol légió egyenruhájában jelenlek meg.

A gyűléseken lelkesen ünnepelték Mus
solinit és Franco tábornokot.

A szónokok beszédei kbcu emlékeztetlek 
arra, hogy a két nép ősidők óla együtt har
colt a civilizációért és a kultúráért. Ennek 
jegyében folyik most a harc a boksevizmus 
ellen ,anielv a Földközi-tenger államainak 
civilizációját akarja elpusztítani.

Bilbao, május 29.
Franco tábornak Hl. Vittorio Emanuclc 

olasz királyhoz és abesszin császárhoz, va
lamint Mussolini miniszterelnökhöz távira
tot intézett, amelyben a nemzeti Spanyol
ország nevében a legmelegebb köszönetét 
mond az olasz nép részéről megnyilvánult 
rokonszenvért.
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Szudétanémetek
és szocialisták revolveres, 

véres összetűzése
Prága, május 29.

A Cseh Távirati Iroda jelenti: A Graslltz 
kerületben levő Eibenberg községben éj- 
fczaka kft óra tájban szudétanémet párt- 
hivek és más politikai felfogású németek 
között verekedés támadt, amelynek során 
lövöldözésre került sor. A verekedők kis
kaliberű revolverekből lőttek egymásra.

A szudétanémet párt hívei közül egy 
súlyosan, három könnyebben megsebe

sült.
& hatóságok vizsgálatot indítottak és külö
nösen azt Igyekszik kideríteni, ki kezdte el 
n lövöldözést. Egy csendőrosztag és a pénz
ügyőrség egyik osztaga hamarosan véget 
vetett a verekedésnek.

Eddig 175 embert állítottak elő.
'A vizsgálatot Gröszmann kerületi főnök, a 
politikai közigazgatási tanács tagja, aki né
met nemzetiségű, személyesen vezeti. 
Ubenberg tiszta német lakosú község, 
amelyben csak öt cseh nemzetiségű polgár 
él. A községben két textilgyár van. Eiben- 
berg községben vasárnap rendben folytak a 
községi választások.

A szudétanémet párt sajtóirodájának 
tlbenbergi jelentése szerint a vasárnapra 
virradó éjszaka

a kommunisták és szociáldemokraták 
rálőttek a szudétanémet párt egyik 

helyi vezetőjére,

akit súlyos haslövéssel szállítottak kór
házba. A szudétanémet párt több képviselője 
a kerületbe sietett, hogy lecsillapítsa a la
kosságot. i

A prágai kormány 
felhívása a német 

lakossághoz
Prága, május 29.

(Inf) Szombaton éjjel a csehországi rádió- 

lcadóállomások a prágai kormánynak a 
lakossághoz intézett üzenetét közvetítették. 
A rövid nyilatkozat a következőképpen 
hangzott:

Csehszlovákia szerencsésen átélt egy 
drámai hetet. A bizonytalanság és nyug
talanság Időszakából most a konstruk
tív újjáépít s időszakához jutottunk. 
Az államférfiul cselekvések Ideje érke

zett el.

A nyilatkozat ezután a német lakosság
hoz fordult, amelynek soraiban időnként a 
politikai nézetek megnyilvánulása nagy sze
repet játszott — mondja a nyilatkozat és 
egy felszólítással folytatja, hogy

a német lakosság igyekezzék a lakosság 
többi rétegével a józanság vonalán 

együttesen a megoldást keresni.

A kormány megmutatta — igy fejeződik be 
a nyilatkozat — hogy világosan és erősen 
tud cselekedni és elszántan, ha szükséges. 
Ugyanilyen gyorsan és felelöségteljesen jár 
majd el a nemzetiségi kérdés megoldásánál. 
Az eredmény előfeltétele azobnan, hogy a 
német tárgyaló fél részéről a nézetek teljes 
őszintesége és lojalitása mutatkozzék,

Éles lengyel tiltakozás
Varsó, május 29.

A Lengyel Távirati Iroda élesen tiltako
zik azok ellen a választási erőszakosságok 
ellen, amelyeket cseh részről a lengyel vá
lasztókkal szemben tanúsítanak. A Lengyel 
Távirati Iroda jelentése szerint a tartaléko
sok behívásával a lengyel kisebbségre is 
csapást akartak mérni, hogy igy lehetetlenné 
tegyék a lengyelek részvételét a szavazás
ban. (MTI.)

Sok millió ember kedvence, mindennapi fogápolószere 

a Kalodont fogkrém, mely nálunk egyes-egyedül tar

talmaz fogkő ellen hatásos Sulforizin-oleat-ot. Min
den magyar fogyasztót érdekli, hogy a dupla tubus 
Kalodont változatlan összetétel mellett — olcsóbb lettl

KALODONT
észrevételt é® előterjesztést nyújt be a vizs
gálóbíróhoz a vádirattal szemben. A védő

esküdtszék összehívását kéri Darányi
né bünperében

és ezt az előterjesztését igy okolja meg:
Annak idején a kivételes hatalommal való 

kormányzás alapján függesztették fel az es
küdtszék működését. Ez a rendelkezés ugy 
szólt, hogy ha a kormány újabb törvény
javaslatot nem terjeszt a törvényhozás elé az 
esküdtszék működésének további felfüggesz
téseiről, az esküdtszéket vissza kell állítani.

Ilyen törvényjavaslat megalkotása nem tör
tént meg és igy

az a bűncselekmény, amellyel az ügyész
ség Darányinét vádolja az esküdtblráa- 

kodás hatáskörébe tartozik.
Ezért kell esküdtszéknek ítélkeznie ebben a 
bűnügyben.

A szokatlan, meglepő előterjesztéssel szem
ben a vádhatóság is kifejti majd a maga ál
láspontját és

ezekután dönt a törvényszék
a védő indítványáról.

A valutaügyészség ablakából kiugrott
Strum Sándor bűnügyének fejleménye:

Három előállítás, száz
ezer pengős sibolás

Vasárnap meglepő fejleményei lettek an
nak a valulabünügynek, amelynek gyanúsí
tottja tragikus módon vált meg az élettől. 
Két nap előtt történt, hogy Strum Sándor 
32 éves déligyümölcskereskedőt előállították 
a valutaügyészségre, hogy pengőkiajánlás 
gyanúja miatt kihallgassák. Strum kihallga
tás közben, egy óvatlan pillanatban

kiugrott a vnlutaügyészség Szent István- 
körúti helységének második emeleti ab- ' 

lakából,
'összetört tagokkal terült cl az úttesten és 
amikor kórházba vitték, a mentőkocsiban 
meghalt.

Az öngyilkos Strum Sándor bűnügyében a 
tragikus események után is folyt a vizsgálat. 
’A nyomozás első stádiumában ugy látszott, 
hogy kisebb jelentőségű bűncselekményről 
(van szó. Vasárnapra azonban kiderült, hogy

közei százezer pengős valutaslbolás, 
illetve pengőkiajánlás bűncselekményé
nek középpontjában volt a tragikus 

sorsú kereskedő.

Esküdtszék összehívását 
kéri a védő Darányi Gyuláné 
ügyében, aki szerelemféltésből 
lelőtte Kronstein András ügyvéde*

Érdekes események történlek most abban 
a feltűnő bűnügyben, amelynek középpont
jában Darányi Gyuláné, elvált pesti asszony 
áll. Még februárban történt, hogy

Daránylné egyik lipótvárosi penzióban 
lévő lakásán agyonlőtte dr. Kronstein 

András fiatal ügyvédet
és a revolveres merénylet után önként je
lentkezett a rendőrségen. Az első órákban 
ki som lehetett hallgatni az asszonyt, mert 
idegösszeomlás jelei mutatkoztak rajta. Ké
sőbb azonban megnyugodott és részletes 
Vallomást telt. Elmondotta, hogy az ügyvéd 
éveken át udvarolt neki. Ott hagyta miatta 
férjét és várta, mikor veszi nőül. A házas
ság egyre késett és ez a bizonytalan várako
zás valósággal idegbeteggé tette. A merény
let előtt

Strum ki akart vándorolni az országból és 
vagyonát tiltott utón külföldre vitte ki. 
Édesanyja Svájcba utazott és az ő címére 
juttatta ki itt lévő értékeit.

A nyomozás megállapította már, hogy kik 
azok, akik a valutabüncselekménybcn Strum 
segitségére voltak.

Vasárnap három előállítás történt a fel
tűnő valutabünügyben s a héten minden 
valószínűség szerint több letartóztatás 

lesz.
Az előállított gyanúsítottakat röviden ki
hallgatták. Hétfőn Kotsis Miklós ügyészségi 
alclnök fogja részletesen kihallgatni őket és 
ezután dönt további sorsukról.
Vasárnap a budapesti kiráyli ügyészségen 

lezárult az a vizsgálat, amelyet Thury 
Endre dr. főügyészhelyettes folytatott le 
Strum Sándor öngyilkossága ügyében.

Mint értesülünk a vizsgálat azt állapította 
meg, hogy a tragikus eseményekért senkit 
nem terhel kötelességmulasztás vagy valami 
hivatali nyomozati szabálytalanság.

heves szóváltás volt köztük
és ő feldúlt idegállapotban végső kétségbe
esésben ötször rálőtt Kronstein Andrásra, 
akit halálra sebeztek a revolvergolyók.

Darányiné a halálos revolveres dráma óta 
az ügyészség Markó-utcai fogházának la
kója. Állandó orvosi vizsgálat alatt áll nz 
idegbeteg asszony. Legutóbb súlyosbodott 
állapota:

egyik lábára megbénult és alig tud járni.
Időközben az ügyészség elkészült vádiratá
val. amelyben szándékos emberölés bűntet
tével vádolja meg az ügyvédgyilkos asszonyt.

Tegnap kikézbesltelték Darányi Gyulá
nknak n vádiratot 

ós vasárnap felkereste n fogházban védője, 
dr. Hajdú Miklós, aki ma hétfőn meglepő

A hősi halottak vasárnapja
A világháború magyar hősi halottal emlé

kének áldozott vasárnap az egész ország. 
Kegyelctcs áhítattal helyezték cl koszorúi
kat az intézmények, hatóságok és társadalmi 
egyesületek a városok és községek hősi em
lékműveire.

Budapest székesfőváros közönsége vasár
nap délelőtt a rákoskeresztúri temetőben fel- 
s’illitott hősi emlékmű elé járult a megemlé
kezés áhitatos perceire. Az emlékmű előtti 
térséget örökzölddel, virágokkal, nemzefi- 
szinü és a főváros színeiben pompázó dra
périákkal díszítették föl. Diszörség és égő 
kandeláberek egészítették ki az ünnepségre 
készülő térség képét. Egymásután érkeztek 
meg az előkelőségek, köztük József királyi 
herceg és Mikccz Ödön igazságügyminiszter, 
majd tizenegy órakor kürtszó jelezte, hogy

megérkezett a kormányzó képviseleté
ben Sónyi Hugó tábornok, a honvédség 

főparancsnoka.
A Himnusz hangjai mellett elhaladt a front
harcosok, a leventék és más társadalmi 
egyesületek diszalakulatai előtt. A főváros 
nevében Salamon Géza fővárosi tanácsnok 
üdvözölte a honvédség főparancsnokát, majd 
mindketten n hősi emlékmű elé léptek. Föl
hangzott a Szózat és az ünnepség résztvevői

néma tisztelgéssel emlékeztek meg a

magyar hősi halottakról.
Rövid ima után megkezdődött a koszorúk 
elhelyezése. Az első — hatalmas örökzöld
koszorút, nemzetiszinü szalaggal — Sónyi 
Hugó, a honvédség főparancsnoka a kor
mányzó nevében telte le az emlékmű talap
zatára. Majd egymásután helyezték el ko
szorúikat a képviselőház két háza, a fővá
ros, a honvédség, a frontharcosok, a leven
ték és a többi intézmények és társadalmi 
alakulatok, koszorutengerbe boriivá a világ
háború magyar hősi halottjainak emlékmű
vét. A kcgyelctes megemlékezésen

beszéd nem hangzott el
cs a Hiszekegy eléneklése után az ünnepség 
résztvevői némán szétoszlottak.

A debreceni stadionban mintegy tízezer 
főnyi közönség előtt a hősök emlékére 
nagyszabású harcászati gyakorlatokat, lég
védelmi jeleneteket, gáztámadásokat mula
tott be a katonaság, továbbá a leventék és 
a diákok.

A pesti izr. hitközség vasárnap délelőtt a 
hősök emléktemploma előtt áldozott a világ
háború zsidóvallásu hősi halottai emléké
nek. Ugyancsak ünnepség volt a rákoske
resztúri és farkasréti zsidótemetőben is a 
hősök parcellájánál, valamint az orthodox 
hitközség Kazinczy-utcai főtemplomában.
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rA rákospalotai kaszinóban a jövő héten 
Szerdán leplezik le Horthy Miklós kormányzó 
portréját, amelyet Broich Márton feltett. 
Megjelenik az ünnepségen Míkecr Ödön Igaz- 
lágiigymlnltzter ii, akit ölvén magyarruhás 
ur Jogad a kaszinóban.

11.
A korányáéi srezón egyik legeldmabb 

iórsnságl eseményének Ígérkezik a yardén 
párig, amelyet a Fészek-klub rendez. Külön 
érdekessége lesz a kerti ünnepélynek, hogy 
itt jelenik meg először hivatalosan a nyilvá
nosság előtt Albrecht királyi herceg és a 
felesége, akik az ünnepség fővédnökségét 
vállalták. .4 királyi hercegi pár különben a 
hírek szerint hosszú utazásra készül. A pan
nonhalmi esküvő után néhány napra Albrecht 
királyi herceg karapancsai birtokára utaz
tak, hosszabb nászúira nem mehettek, mert 
a királyi herceget Budapestre szólították a 
kongresszussal kapcsolatos események. Az 
elmaradt nászutat most pótolják, minden 
valószínűség szerint áthajóznak Délameri- 
kába, ahol Albrecht királyi herceg tavaly 
már járt,

III.
Törzsök Károly, a kitűnő fiatal szobrász

művész elkészítette a kormányzásé uj szob
rát. A finom, artlsztikus szobor abban a 
mozdulatban örökíti meg a főméltóságu asz- 
szonyt, amint egyik kezével a szivére szo
rítja <a hozzáfordulók kérvényét,

IV.
.4 Magyar Póló Club az Idén még a tava

lyinál Is fokozottabb tempóban veszi ki ré
szét a póló előkelő sportjából. Pünkösd 
hétfőjén a Margitszigeten háromnapos lovas- 
pólóndting indul, liésztvess a mérkőzésen a 
két honvédtlszti csapat Is, azonkívül igen 
sok külföldi ur jelezte, hogy megjön a lovas- 
pólúipérkőzésekre.

V.
.4 budapesti amerikai kolónia egyik elő

kelő tagja tegnap este megjelent a híres
elegáns szállóban és a jövő hétre három 
napra lefoglalta az egyik legszebb lakosz
tályt. Mikor megkérdezték, kinek a nevére 
rezerválják a lakosztályt, kijelentette, hogy 
a vendég inkognitóban érkezik, a nevét nem 
óhajtja közölni. Idegenforgalmi körökben az 
a hir járja, hogy a titokzatos vendég nem 
/más, mint Yckes, az Egyesült Államok bel
ügyminisztere. Az VSA belügyminiszteréről 
éppen a minap Irta meg a nemzetközi sajtó, 
hogy titokban át hajózott Angliába és meg
nősült. A férj 65 éves, a feleség 25 éves. 
Valószínű, hogy az uj pár néliánynapos 
budapesti látogatásra készül.

VI.
.4 kongresszussal kapcsolatos események 

óriási munkát hárítottak a rendőrségre, 
amely azonban igazán megállta a helyét. 
.4 rendőrségnek kijáró pálma legszebb leve
lei egy derék körrendőr vitte el. A belga 
követség bejelentette, hogy eltilnl egy belga 
tanárnő, aki kongresszusi zarándokcsoport
tal érkezett Budapestre és vaalhol elkevere
dett a tömegben. A főkapitányság azonnal 
rádldgramot adott ki és pontosan félóra 
múlva megszólalt a telefon a kösponli ügye
letén- a Kerepesi-uli vámnál posztoló

rendőr jelentette, hogy megvan a belga ta
nítónő, a rádlogramban közölt személy
leírás alapján felismerte.

VII.
A hivatalos lap vasárnapi számában az 

„Idézés” rovatban olvastuk a következő hir
detményt: „A tolnai Festetics Kristóf által 
alapított dégi hllbiiomány várományosainak 
meghallgatása a budapesti királyi törvény
széknél junlus 16-án.”

Vili.
.4 Ncmrcff Színház titkáról körűi lezajlott 

eseményt az öltözőben, ebbe a rövid és ve
lős szójátékba foglalta össze egyik ötletes 
művész: Német Antal ősszerugtaa patkót 
a titkárokkal, megharagudott és azt mon
dotta, eb ura cakói . . «

IX.
Érdekes kis könyvecske forog közkézen. 

Molnár Ákos dr. tb vármegyei tiszti főügyész 
megírta és kiadta magyarul a nürnbergi ár
jatörvényeket. Világos és érthető magyará
zatokkal ellátva.

X.
.4: Országos Magyar Iparművészeti Tár

sulat most telte közzé « működéséről szóló 
jelentését. A jelentés egyik pontjából kitű
nik, hogy a: esztendő első három hónapjá
ban k :cl kétmillió pengő értékű iparmű
vészeti és népművészeti cikket vittünk ki 
külföldre. Vyy látszik. Angliában van a leg- 
nagyob sikere a magyar holmiknak, mert 
az crport negyven százaléka Angliára esik

BAKTER: Egyem a hegyit, kedvet Lép
esét szomszéd, igaz-e, hogy megen csak 
Pesten vótak?

ÖRZSI: Ott hát
BAKTER: No, akkor gyorsan mongyák el, 

mit szótok a hazaji izraeliták ahhoz, hogy 
a fölsőházba ollan szépen megvétték űket a 
különféle püspök urak?

LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer az az 
Escrnyövesztő Pücök Antal tanálkozott Ál- 
talányos Gácsér Jánossal s elmouta, minő 
beszédek estek a kocsmába. — „Szitták 
magát, mint a bokrot" — mesélte Esernyő
vesztő —, „oszt azon tanakodtak, hogy el
csípik valahun a lm tárba s ollan bikavadittó 
módon eiderectkőlik, hogy három doktor 
hat hónapig varrogallya a bőre szakadását. 
Mire osztón én védelmire keltem magának, 
mondok, ugyan mit akarnak mán altul a 
szegény szerencsétlen piszok alaktul, mon
dok, iszen az egész falu tuggya, hogy an
nak nincs ki a harminckeltő, gyerekkorába 
fejjel esett le a pallásrul, de ha nem esett 
vóna, akkor is bolond vóna, mert az a fél- 
céduíás idesapja gyenge eszű nőt vett fele
ségül!"

ÖRZSI: ö. hogy a fenyő tutulla ki! Oszt 
mit szólt Altalányos Gácsér erre a véde
lemre?

LEPCSES: Hálátlanul csak ennyit mon
dott: — „lkább maga is szidott vónal"

BAKTER: Illenek az emberek, nem érdé 
mos pártjukra állni! — Oszt vájjon az uj 
Oiimpijász csakugyan Tokijóba lesz-e?

ÖRZSI: Mér ne?
BAKTER: Mer, hogy háború van arrafelé.
LEPCSES: Hájjá, tuggya, mút hónapba 

néhány jókoma együtt iddogdált odafel a 
pincékbe. Mikor osztón béesteledelt, tana- 
konni keztek, hogy hun follassák a múla- 
tozúst. — „Gyüjjenek kentek hozzám" — 
ajálotta Hótulvállas Kovács Mártony. — 
„Áztat nem tanácsúnám" — felelte a nem
rég gyűlt Czifra Mosó Pál —, „mer igen 
nagy virga van maguknál; ahogy elballag-

PÜNKÖSDI (junlus 7) szálltunkban kezdődik

LÁNG
HATALMAS DIJAK!

„Nem tudtam ellenállni 
másik énemnek,,

— védekezik a kisújszállási városháza kasszafurója, 
akit a lóversenyen fogott el a rendőrség

Szolnok, május 29.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Két énje 

van-e a kisújszállási városháza vakmerő 
knsszafurójának? Ezt a nem mindennapi 
különös kérdést kell tisztáznia a közeljövő
ben a szolnoki törvényszék orvosszakértő- 
jénok, dr. Orsós Imre egyetemi tanárnak.

Másfél évvel ezelőtt az egész országban 
nagy port vert föl, hogy Kisújszálláson, a 
város kollős közepén lévő városháza pénz
társzobájában kasszafuró dolgozott, aki a 
legmodernebb szerszámokkal

megfúrta a páncélszekrényt a annak 
egész tartalmát, 35.090 pengőt magá

val vitte.
A legnagyobb eréllvel indult meg a hajsza 
a vakmerő betörő után, a nyomozóhatósá
gok lankadatlan munkáját azonban nem 
koronázta siker. Elmúlt héten azután vá
ratlanul

bárokra került a kisújszállási város
háza kasazafurója.

Az egyik detektivnek — aki a lóverseny
pályán teljesített szolgálatot — feltűnt egy 
40 év körüli férfi, aki nap-nap után megje
lent a pályán és klscbb-nagyobb téttel ját
szott.

A dotekliv lelgatőltalta az Illetőt, aki 
Plősz István lakatosnak mondta magát.

— Hol dolgozik? — kérdezte a detektív.
— Jelenleg munka nélkül vagyok — vá

laszolta nyugalmat erőltetve Plősz István, 
— nemrégen sorsjegyen nyertem néhány- 
száz pengőt, abból próbálok most újabb 
szerencsét.

A detektív azonban nem tartozott a hi
székeny emberek közé.

előállította a főkapitányságra, 
ahol azután Plőss István hamarosan ellent
mondásokba keveredett.

o

a
maga feleséglt a tesvére." — „Antúl Jobb"
— sodorta bajszát Hótulvállas —, „leg
alább az ital mellett lesz ekkfs szórakod- 
zás is."

BAKTER: Igaza is vöt. — Hát az való
ság vóna, hogy a Czhamberlajn miniszter
elnök még két évig békét akar Anglijának?

ÖRZSI: Könnyű aztat mondani. De az a 
kérdés, hogy jó ódalon fogják-e meg a 
végit.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eccer 
Tresáncki tekéntetes úréknál új szógáló 
vót, oszt ebédközbe rákajátotlak, hogy 
üres az a sokjokú só szóró, mennyen gyor
san, tőccse meg. Hát a jány kiszalad, az 
urak addig várnak a levessel, de mán elmúl 
egy fertóllóra s még mindig nem gyün 
vissza. — „Hejnye, a bival léptyen a lá
badra!" — hujánt ki a gazda —, „hun 
maracc avval a sóval??" — „Legyen mán 
türelmük" — nyelvel vissza a szógáló a 
konyhábul —, „nem ollan könnyű beletöm- 
könni a sót ezeken nz apró kis jukakon!"

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, aptya.
BAKTER: HŐ, hői Mit hallottak arrul, 

Lepcses szomszéd, hogy Japányba új ka
tonai diktatériás harcias kórmány gyütt 
uralomra?

ÖRZSI: Mintha a régi tón békés lett 
vóna.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
odaát, Pápóczon az a Gyugoványos Szlmák 
Vince csizmadija előfogta a két inassát s 
illenképpen szólt hozzájuk: — „Hajjótok-e 
bestye lelkek, a régi feleségemet ki-lábszij- 
jaztam a házbul, uj asszony gyün huzsvétra; 
de nagyon jó lesz ügyelni, mer ez másfajta 
szeméi lesz ám, igen szigorú, nem ollan, 
mint a régi!" -- „Te, Jani" — súgta az 
öreginas a társának —, ,hájsz a régi is ol
lan könnyen szá jonkanyaritott bennünket, 
miilen lesz az uj, ha más lesz?" — „Hát"
— vonta vállát a kissebbik inas —, „le
hetséges, hogy ez majd a mnjsztramot fogja 
pofozni, nem minket!" — Oszt Isten álgya.

Házkutatást tartottak Plósz lakásán s a 
detektívek legnagyobb ámulatára aí egyik 
fiókból

két 10.000 pengős betétkönyv került elő.
Plósz István, miután látta, hogy leleplez

ték, bevallotta, hogy
ő követte el a kisújszállási városházán 

a kasszafurást.
— Nagy kár, hogy igy történt, — mon

dotta rezignáltan. — Olyan szépen ki volt 
már tervezve minden. Ha nem fognak el az 
urak, egy hónap múlva

vettem volna egy kis darálómalmot

és becsületes munkával dolgoztam volna to
vább.

A kasszafurót a helyszíni szemle után be
hozták a szolnoki törvényszék fogházába.

Szombaton délelőtt Plósz István magához 
kérette a fogházba dr. Kalmár György szol
noki ügyvédet, akit megbízott védőimével. 
A védekezést Plósz István egészen fantasz
tikus dologra alapítja.

Azt állítja, hogy neki
két énje van.

— Eszemágáhan sem volt semmiféle bűn
cselekményt elkövetni, — mondotta védő
jének, — de a másik énem nem hagyott 
nyugodni.

— Folytonosan ösztökélt: — Eredj, csi
nálj valamit, hogy megalapozd a jövődet.

— S bármennyire Is akartam,
nem tudtam ellenállni másik énemnek, 

amely ide a börtönbe juttatott.
Plósz István védője vasárnap beadványt 

adott be a törvényszékhez s
kéri védence elmeállapotának mefvlsa- 

gáiását.
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Luxus expreaa-járatok NEW-YORKBA 
és a világ minden részébe

NORMANDIE
83.42S tonna

A világ legnagyobb, 
leggyorsabb halóúriasa 
..kurdi, 3 nap 22 óra 7 perc 
„ILE DB FRANCÉ" „CHAMfcAIN" 

„PARIS" „LAFAYETTE"
„DB GRA8SE"

Kxpreu és postahajók

<cFnerueh diné
A törvényszéki orvosszakértö vizsgálata 

dönti majd el, hogy fennforog-e büntethető
séget kizáró ok, vagy csak ravasz védeke
zési trükk az, amellyel a leleplezett kassza
furó előállott.

Az Operaház felfedezte 
Tintorettót...

Liszt: Krisztus Oratóriumának 
bemutatása

Az Eucharisztikus Világkongresszus szombat
esti díszelőadásán, melyen Liszt: Krisztus
oratóriuma került bemutatóra, az Operahát 
képzőművészeti tevékenysége eddig soha nem 
tapasztalt módon érvényesült. Ez a megállapí
tásunk Őszinte és teljes elismerést kíván jelen
teni, mert a világhíres festmények lemásolása 
és felnagyítása terén is elsőrangúnak bizonyult. 
Tintoretlo örökszép remekműve: „Krisztus a 
keresztfán” felnagyított méreteiben hajszálnyi 
pontossággal mtisőlódik át a színpadra és a 
zseni szuggeszciójáual hat a szemlélőre.

Hogyan történhetik, hogy Tintorettónak, a 
tulajdonképpeni „tervezőnek" neve kimaradt a 
szinlapról? Hiszen ő a tervező és ifj. Oláh 
Gusztáv csak színpadra alkalmazta a nagy 
mester alkotását.

Az Operában nem első ízben találkozunk 
nagy mesterek festményeinek másolatával: hol 
Rafaellel, hol Dürerrel, hol egyéb mesterművek 
egybeállításával. Meg kell állapítanunk, hogy ez 
tulajdonképpen nem érték, mert annak csak az 
minősíthető, ami egyéni és eredeti gondolatból 
fakad. Áz eredeti díszletek sokkal nagyobb 
értékei lennének a hazai színpad művészetnek, 
mint sokszor — valljuk be — a színes levelező
lap nívójú, olcsó és tőmeghalásokra beállított 
kópiák... De vájjon segít ez az olcsó hatás a 
magyar zeneművészeten? A zene néha sokkal 
elvontabb hatású, aminek érzékelésében néha 
fáradságos elmélyedés is kell; hatóerejében nem 
olyan pregnáns és hirtelen hatású, mint egy 
átszellemült vizióju festőnek a képe s ezáltal 
az történik, hogy a festő hatásban valósággal 
lehengereli a zeneszerzőt, egyenesen eléje áll 
fs a muzsika hatásbeli kifejlődését már eleve 
megbénítjal Ez történt Liszt Ferenc: Krisztus 
Oratóriuma zenéjével is, amikor Tintoretlo, mint 
vendég karonfogta Lisztet, a házigazdát és 
udvariasan kifessékelte a saját házából...

Fentieket azért szögeztük le, mert tudjuk, 
hogy Oláh Gusztávnak nincs szüksége arra, 
hogy sikerei érdekében nagy festők alkotásait, 
minuciózusán lemásolva, vigye színpadra. 
Eddigi működése során már bebizonyitolta, 
hogy tud eredetien is szépet produkálni.

De, hogy az elnyomott zenei részről is meg
emlékezzünk, el kell ismernünk, hogy Lisztnek 
ez a nagy apparátust igénylő müve mintaszerű 
előadásban érvényeit Fleischer Antal karnagy 
kitűnő vezénylete alatt, aki remekül élte bele 
magát Liszt pathetikus és nagyvonalú muzsi
kájába. Palló Imre dr. átszellemült Krisztusa, 
Rudanovics Mária megtért és ragyogó énekli 
Mária Magdolnája, Báthy Anna, Röslcr Endre, 
Kóréh Endre áhitatos hitű éneklése, Harányi, 
Dósa, Németh, Layer angyal szólamai, a hat al
mos kórusok. Ruhát Vilmos betanításában meg
érdemelten nagy sikert arattak. A festőién szén 
jelmezeket Máik Tivadar rajzolta.
........  Ferdor

Az Adria Riviérája. Olaszországban, a Ra- 
venna és Anc-na közti partsávon, amely gyö
nyörű slrsndjaiva az Adria Riviérája címet ér- 
demelto ki. az újabb alapítások közül különö- 

két fürdőhely örvend nagy népszerűségnek: 
Cattolica és Marina di Ravenna Mindkét gyö
nyörű adriai tengeri fürdő amerikai méretek
ben fejlődik. Cattolica a világ legkisebb álla
mának, a pltloressk szépségű San Martodnak 
szomszédságában fekszik, Marina dl Rave.ma a 
nyugat-római birodalom egykori székhelyének. 
Havannának tengeri előőrse. A két fürdőhely 
szállóinak sorából kiemelkedik a cattolica! 
Grand Hotel Kursaal és Marina di Havannában 
a Grrutd Hotel Pincta. A kél elsőrangú modern 
szálló, amelyeknek tulajdonosa a svájci E. Stcí- 
ner. nemcsak az olasz fürdözőknek, haöem « 
külföldi vendégeknek is kedvelt helye.
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A boncolás mogállaplUsa szórtat

dulakodás közben, 
hátulról lőtték le 
Soós Margit táncosnőt 

Keresik Soós Margit volt pesti táncosnő gyilkosát
Vilii?4"’’,,""?'’"1 'M'6" R«<*evén  u egyik 
MlUbjn hat.lma, vórtócsíban akadtak rá 
hnlH Margit 36 éves volt budapesti táncosnő 

Ittestere. Egy régi tipusu Flaubert-puska 
bevert a holttest közelében. Megindult a 
nyomozás, amely azzal az eredménnyel vég- 
eodött, hogy Soós Margit

véletlen baleket áldozata.
t gyanis a volt táncosnő az utóbbi években 
felhagyott az éjszakai élettel, Ráckevére köl
tözött, ahol úri családoknál takarítást vál- 

vo^ a hatóságok feltevése, hogy ta
karítás közben, amikor porronggyal . töröl
hette a fegyvert, az

véletlenül sült el
és igy bűncselekmény nem forog fenn.

A pestvidéki ügyészség azonban egy név
telen levél alapján elrendelte Soós Margit 

holttestének felboncolását, 
amely az eredeti feltevéssel ellentétben 
megállapítja, hogy a leány johb lapockáján 
hatolt be a golyó és a baloldali mellkasában 
akadt meg. A törvényszéki orvosok vélemé
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Véres családi botrány
a Gyáli-uton

Véres családi háborúság játszódott le 
vasárnap reggel a Gyáli-ut 10. számú ház 
előtt.

Lerner Mihály 25 éves napszámos felesé
gével, Hegedűs Vilmával három nappal 
ezelőtt összeveszett és akkor a fiatalasszony

eltávozott hazulról.
Kijelentette, hogy többé nem tér vissza 

Lernerhez, mert az goromba, házsártos ter
mészetű éa ö nem hajlandó tűrni a minden
napos veszekedéseket. Az asszony édes
anyjához költözött és két napon keresztül 
állandóan a lakásban tartózkodott, mert félt, 
hogy férje bosszút áll rajta.

Vasárnap reggel azután egy kis időre el 
akart távozni hazulról. Előbb óvatosan 
körülnézett a ház elölt, nem látván férjét, 
abban a hitben, hogy nem kell tőle tartania, 
elindult hazulról. Alig tett azonban pár 
lépést, amikor a Gyáli-ut 10. számú ház 
kapualjából legnagyobb meglepetésére

előugrott Lerner éa durván rátámadt.

Megjött a nyár:
itt az első fagylaltmérgezés!

Tisztiorvosi razzia és szigorú rendőrbirói eljárás a zug-fagylaltosoh ellen
Tegnap délután „hivatalosan” beköszön

tött a budapesti nyár: megtörtént az első 
fagylaltmérgezés. A mentőket a Gát-utca 16. 
számú házba hivták Kiss Margit tizenkilenc- 
éves munkásnöhöz, aki összeesett a lakásán. 
A mentők

mérgezés tüneteit konstatálták 
és miközben első segítségben részesítették, 
megkérdezték, hogy a rosszullét előtt mit 
evett. A leány elmondotta, hogy nemsokkal 
előbb

alkalmi fagylaltárusnál fagylaltot vásá
rolt

és alighogy elfogyasztotta, már érezte a 
josszullétct. Kiss Mnrgilot a mentők súlyos 
állapotban a Rókus-kórházba vitték.

Az idei első fagylaltmérgezés újra a zug- 
'fagyialtosokra terelte a ügyeimet és most 
mái- kétségtelen, hogy az idei nyáron a ha
tóságok intézkedései véglegesen véget vetnek 
a kontárfagvlaltosok garázdálkodásának. A 
Cukrászok Iparlcstülete néhány nappal ez
előtt küldöttségben járt Johan Béla belügyi 
államtitkárnál. Előadták, hogy tavaly nyá
ron a közegészségügyi hatóságok rendszere
sen ellenőrizték a budapesti cukrászdákat 
abból a szempontból, hogy minden tekintet
ben megtartják-e a fagylaltkészítéssel kap
csolatos szabályokat és előírásokat. Az ipar
testület szerint
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nye szerint,
egyéb sérülések Is találhatók voltak

Soós Margit holttestén, úgy, hogy most már 
minden kétséget kizáró módon megállapít
ható hogy

dulakodás közben, hátulról lőtték le a 
szerencsétlen leányt.

Az ügyészség a csendőrséggel karöltve, 
most újabb nyomozást és vizsgálatot végez, 
annak felderítésére, hogy ki gyilkolta meg 
a volt budapesti táncosnőt. A hatóságoknak 
meglehetősen kevés támpont áll rendelkezé
sükre, mert

a gyilkos merénylet alkalmával Soós 
Margiton kivül senki sem tartózkodott a 

villában,
azt a leány a villa tulajdonosainak utasítá
sára, a közeli nyaralásra való tekintettel, 
napokon keresztül takarította és igyekezett 
rendbehozni. A villa szomszédságában lévő 
lakók sem tudtak még eddig közelebbi tám
pontot szolgáltatni a titokzatos bűncselek
mény felderítésére.

Az asszony annyira meglepődött, hogy az 
ijedtségtől egész testében remegve,

torkoszakadtából segítségért kiáltozott.
A férj arra ütni-verni kezdte feleségét, majd 

elővett a zsebéből egy borotvát és azzal 
rontott a védtelen nőre.

Az asszony minden erejét összeszedve 
igyekezett kivédeni a támadást. A férfi 
azonban lefogta a kezeit és az élesre fent 
borotvával az asszony orrát megsebezte.

Amikor látta a merénylő férj, hogy járó
kelők közelednek, öngyilkosságot kísérelt 
meg, a borotvát maga ellen fordította és 

balkarját felvágta az ereit.
Az utcán lejátszódott családi háborúság

ról értesítették a rendőrséget és a mentőket 
is kihívták a helyszínre. A mentők bekötöz
ték mindkettőjük sérüléseit, azután az asz- 
szoriyt a Szent István-kórházba vitték. Ler- 
ner Mihályt előállították a főkapitányságra, 
ahol megindult ellene az eljárás.

a cukrászok nem Is köveinek el szabály
talanságot, ellenben feltűnő módon el
szaporodtak Budapesten a zugfagylal- 

tosok,
a kikre ráférne a fokozottabb ellenőrzés — 
inkább, mint a szakképzett, tanult cukrá
szokra. A cukrászipartcstület panasza sze
rint ezek a zugfagylaltosok tisztátlan módon 
készítik árujukat, gyakran

az egészségre ártalmas anyagokat tesz
nek a fagylaltba

és ha fagylaltmérgezés fordul elő, szerintük 
sohasem a cukrászoknál vásárolt fagylalt 
okozza a bajt, hanem minden esetben olyan 
áru, amit zugfagylallosnál vásárol a közön
ség.

Johan Béla államtitkár meghallgatta nz 
ipartestületi küldöttek előadását, megígérte, 
hogy intézkedni fog és közben már meg is 
történt az első intézkedés, még pedig a pol
gármester közbcnjöttével. Szemig Károly 
polgármester rendeletét adott ki, amelyben

utasította ■ kerületi elöljáróságokat, 
hogy fokozott mértékben ellenőrizzék a 
kerületükben működő fagyialtűzemeket

és nkadólyozzák meg. hogy nz egészségre ár
talmas fagylalt kerüljön forgalomba. A pol
gármesteri rendelet alapján már hétfőn meg
kezdődik az ellenőrzés, a tisztiorvosi hivatal 
küldöttei

sorra razzlázzák a fagylaltüzemeket, 
ahol szabálytalanságot tapasztalnak, ott 
intézkednek, hogy a rossz fagylaltot 

kobozzák el,
az üzem tulajdonosa ellen pedig rendőrbirói 
eljárás indul és szigorúan megbüntetik.

Mindenki
nyíltan valljon szint - 
ez a kormány álláspontja 
a politikai mozgalmakkal szemben
Több figyelmeztető szó nem fog elhangzani, további 
megmozdulásokra már tettekkel feleinek a hatóságok

A szombati nagy fontosságú miniszterta
nács által foganatosított intézkedések fog
lalkoztatták természetesen vasárnap is az 
egész magyar belpolitikai életet. A minisz
tertanács szombaton kidolgozta azt a ren
delkezést, amely az egyesületi tagságra vo
natkozó intézkedések ellen vétő közalkalma
zottak fegyelmi felelösségrevonásáról szól. 
A már régebben elhatározott intézkedések
nek ezt a végrehajtási utasítását már

szombaton délután sürgősen megküld
ték valamennyi minisztériumnak, vala
mint azoknak a hatóságoknak, amelyek 
minisztériumok hatásköre alá tartoz

nak,
azzal, hogy a legsürgősebben és legszigo
rúbban gondoskodjanak annak végrehajtá
sáról.

Kormánypárti körökben, ahol jól isme
rik a kabinet álláspontját, vasárnap úgy in
formálták a Hétfői Napló munkatársát, 
hogy a jövőben a legszigorúbb gondosko
dás történik arról, hogy köztisztviselők hi
vatalokban ne hordhassanak formaruhára 
emlékeztető színes inget és párt jelvényt, 
mert

minden ilyen jelenség alkalmas arra, 
hogy megrendítse a nagyközönségnek a 
köztisztviselők pártatlanságába vetett bi

zalmát.
Természetesen — közölte velünk informá
torunk, — a kormány nem akar abba bele 
szólni, hogy a közalkalmazott milyen al
kotmányos párt tagja, vagy milyen világ
nézetet vall, de a leghatározottabban meg 
kívánják gátolni azt, hogy a párthoz való 
tartozás vagy a világnézet a közhivatalban 
folytatott tevékenység során megnyilvánul
jon. A kormányzat semmi körülmények kö
zött sem hajlandó eltűrni, hogy bizonyos 
párt- vagy eszmei közösség által diktált 
szempontok érvényre jussanak köztisztvise
lők hivatali működése során.

Ugyanez a kormónypúrti befolyásos poli
tikus azzal magyarázta Szálasi Ferenc és 
társai rendőri felügyeletének feloldását, 
hogy

kormány módot akar adni arra, hogy 
napvilágra kerüljenek azok a mozgal
mak, amelyek eddig földalatti szervez

kedést fejtetlek ki.
Imrédy Bélának és kabinetjének álláspontja 
nz, hogy mindenki nyíltan pálljon szint, 
mert csak igy derülhet ki, elégségesek-c 
azok a törvényes és alkotmányos rendelke
zések, amelyeknek a kormány a leghatáro
zottabban érvényt akar szerezni. Amint ér
tesülünk: a kormány részéről az alkotmány
ellenes és felforgató megmozdulásokkal 
szemben

több figyelmeztető szó nem fog elhang
zani — további megmozdulásokra már 

tettekkel fognuk felelni.
A belügyi kormányzat állandóan rajta 
tartja szemét azokon a pártokon, amelyek 
a múltban nz államhiiséggcl össze nem 
egyeztethető esküket és fogadalmakat vet
tek ki a jelentkezőkből és a hatóságok ébe
ren fognak őrködni — közölték munkatár
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sunkkal kormánypárti oldalról, — hogv az 
intézkedéseket senki ki ne játszhassa.

Még nyár elölt letárgyalják 
a mozitörvényjavasíafot

A képviselőház holnap, kedden tartja 
legközelebbi üléséi, amelyen folytatják a 
költségvetés vitáját. Eltérnek az eredeti 
programtól és n büdzsé részletes vitáját 
nem a külügyi tárcával kezdik, mert Kánya 
Kálmán külügyminiszter kedden nem lesz 
Budapesten; Pacelli bíborossal Esztergomba 
utazik. A költségvetési részletes vitát ezért

az igazságügyi tárcával
kezdik. Előreláthatólag a büdzsé körül nem 
lóg élénk vita kifejlődni és a pártok veze
tői csak az appropriációs vita során fejtik 
majd ki a kormánnyal szemben, illetve a 
kormány mellett elfoglalt álláspontjukat.

Jól értesült helyről kapta a Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap azt az információt, 
hogy az appropriáció megszavazása után a 
Ház nem megy azonnal nyári szünetre, ha
nem még néhány fontos törvényjavaslatot 
letárgyal Az eddigi tervek szerint, ezek kö
zött lesz

a szcszlörvéllyjavaslat, a hegyközségi 
törvényjavaslat,

néhány szociális intézkedés, valamint azok 
a legsürgősebb tennivalók, amelyek szoro
san következnek Imrédy Béla programjából.

Nemzetgyalázásért 
letartóztattak 
egy volt tóvárosi 
tisztviselót

Vasárnapra virradó éjszaka a budai Kis- 
pipa-vendéglőben egy jólöltözöll férfi tért 
be. A sönlésben foglalt helyet és bort hoza
tott. Később több vendéggel összebarátko- 
zoll és élénk diskurzus fejlődött ki köztük. 
A jólöltözött férfi végül is éles megjegyzé
seket tett a jelenlegi helyzetről, majd

durva szitkokkal Illette Magyarországot
és mindazokat, akik az ország élen állanak.

A vendéglő tulajdonosa és személyzete 
nyomban felszólították, hogy hagyja el a 
helyiséget a további botrányok clkerülé’o 
végett. Erre nem volt hajlandó, sőt további 
súlyos kijelentéseket is tett. Most már a 
vendéglő közönsége is felháborodott és attól 
lehetett tartani, hogy verekedéssé fajul a 
dolog. Rendőrt hívtak, aki a tanúvallomások 
alapján

előállította a főkapitányságra az országot 
szidalmazó fiatalembert.

A főkapitányságon megállapították, hogy 
Szendcr Gézának hívják, 36 éves volt fő
városi tisztviselő. Ebből nz állásából is 
hasonló ok miatt kellett elmennie. Szénáért, 
aki különben jómódú újvidéki családból 
származik, nemzclgyalázás címén letartóz
tatta a rendőrség.



Á NAGY DERBI az toló L. T. C. 8:1 
győzelmével végződött az OMBC-vrl szem
ben. A nagy verseny után megkérdeztük a 
tavalyi kitűnő bujuokcfiiipal legjobbját, dr. 
Wldder I^jost. aki igy válaszolt:

•— „A szerencsésebb caupul győzött!**
Ez tényleg Igy la van, hiszen ma már a 

brldge olyan magas nívón áll, hogy az egy
forma klazszlsit csapatok közötti küzdelmet 
n szercncseniomentiimok döntik cl. Az 
l'nló minden egyes tagját meg kell dicsér
nünk, mert végig jól játszottak, mindent 
beleadtuk játékukba, érezve azt, hogy ezen 
n mérkőzésen a magyar hajnokság dől cl és 
hogy sablon partikkal csak veszthetnek! 
Egy Ilyen játszmát mulatunk Itt be, ahol, ha 
látnánk mind a két Input, nem mondanánk 
be a belet.

íme a kiosztás:
♦ D 10 4 2
V A K 9 8 
0 A B 7 B 
4*  B

♦ B8
D B 10 2

0 10 9 8 4 2
♦ 87

4 K 8 7 6
9 8 7 4
0 D 5
+ 9432

4 A 9 5
9 6 5
0 K 8
4 A K D 10 6 5

l Licit:
Dél bili.

1 treff 1 kör
8 treff 8 pikk
4 treff 4 káró
4 BZJÍIl 5 szán
7 treff —

Az ellenfél nem licitált.
Nyugat a kör dámával indult a felvevő 

Beüt az asztalon és rossz érzései támadnak: 
tizenegy ütést lát, a tizenkettedik az majd 
csak valahogy meglesz, de a tizenharma
dikra kevés a remény! A felvevő, a kitűnő 
Klticslk Dezső, érzi felelősségének egész 
sulyát, hogy talán elég lett volna hatot mon
dani, tudja azonban, hogy ez a parti a ver
seny sorsdöntő játszmája! Homzu ideig 
gondolkodik és megkezdődik az est nagy 
akrobata mutatványa! lejátszik öt treffet a 
kézben, majd káró király ■— káró ász. Ke
lettől esik a Dáma, lehívja a káró bubit is! 
Egy kicsit most mór megnyugodott, mert 
minél erősebben „szorul**  a Nyugat, annál 
jobban kezdi érezni magát. Most már vil
lámgyors játék következik! Közbejön n pikk 
ásszal és lejátsza az utolsó hatodik treffet, 
amire Nyugat —• aki kényszerdobásba jött 
•— eldobja a lapot és gratulál a szép leját
száshoz. Bravó Kluccs!

♦
A BAJNOKSÁG eljutott az izgalmas fi

nishez, de n küzdelem teljesen nyílt. Majd
nem egyforma eséllyel pályázik az elsőségre 
az. a Bridye Club és n DSC. Nagyon
pártoljuk n szövetség azon elgondolását, 
hogy nz utolsó fordulót egy napon ugyan
azon helyiségben játszók le és igy elejei ve
gyék mindennemű „kombinációnak''I Azon- 
kivii lennek a megoldásnak nézőközönség 
sikere is lenne. Nem tudjuk, hogy ki lesz 
a bajnok, de a szövetség határozatot hozott 
és ez /rrmé.tzc/rs is, — hogy ha nem is 
egészben, de legalább cgv párral képviselve 
legyen a bajnok együttes a válogatott csa
patban! Ha nz. l'nio nem is nyerné meg a 
bajnokságot, már eddigi szereplésével ki
vívta azt a jogát, hogy u válogatott csapat
ban helyet kapjon! Ettől a joguktól nem le
het őket azzal a komolytalan indoklással el
ülni, hogy a névszerinti nevezés elment Os
lóba, nzon már változtatni nem lehel, hi
szen tavaly a budapesti világbajnokságon 
láttuk, hogy a helyszínen is változtattak a 
csapatok felállilásalban és utólagos neve
zéseket adlak le. 11a a szövetségi kapitány 
ti hónapokkal ezelőtt kijelölt ötös csapaton 
nem akarna változtatni, ugy módjában van 
beteg csapatot kiküldeni, eddig is mindig 
heten képviselték a magyar színeket. Félre 
kell tenni minden egyéb szempontot és cgv 
a fontos, hogy a mostani helyzetnek megfe
lelő legjobb magyar csapat utazzék ki, mert 
az osztrákok távolmaradása folytén, egy 
igarí jó magyar csapat nagy favorllja lenne 
nz oslói Európa-bajnokságnnk!
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lóba induló magyar válogatott l.iváló tagja. jú
nius 12-én tartja est.íii’öpt /l’.(,V)7 Klárikával, 
a kitűnő songoramüvésznővrl. Gratulálunk/

AZ ABBÁZIA! nlnsr pároavencny újabb ma
gyar sikert hozott: Nagy ncinrrtklbi itiezóny- 
hm lelt az első a Keleti Andor—yultt Frigyes 
magyar pár.

♦
St LYOS GYÁSZ érte dr. Péterit Jenőt, a szö

vetség köztiszteletben idló kapltánvái: édesapja 
Péteri/ János igazgató elmúlt héten hosszú 
szenvedés után meghalt A magvar bridge-tár 
stdabmi mély részvéttel otrlotik s népszerű 
kapitány gyászában.

.HÉTFŐI NAPLÓ

Ezerhétszáz pesti ügyvéd 
körlevélben felszólítást kapott a Kamarától, 
hogy tagdijhátralékát sUrgösen rendezze

A budapesti ügyvédtársadalom szomorú 
anyagi helyzetének bizonyságául szolgál az 
a körlevél, amelyet

egyaierre ezerhétszáz pesti ügyvédnek 
kézbesített hl a posta.

Az Ügyvédi Kamara küldötte szét a körle
veleket és ebben felhívja tagjait tagdtjhát- 
ralékaik sürgőt rendezésére. Az uj rendtar
tás életbelépése óta a kamarának köteles
sége a tagdíj és egyéb hátralékok behajtá
sénak szigorú szorgalmazása. Régebben ap
róbb részletekben is lehetett fizetni olyan 
hátralékokat, amelyek most egy összegben 
esedékesek.

A budapesti ügyvédi kamarának körül
belül 3300 tagja van. A tagdijhátralékokat 
sürgető körlevélből kiderül, hogy

Vikend-háboruság
a BelvárosbanEgy cég ellenállása miatt "

az üzletek egy csoportja nyitva marad szombaton délután
Junius elsejétől kezdve a nyári hónapok 

alatt a belvárosi kereskedők zárva tartják 
üzleteiket szombat délután két órától.

A vikend-mozgalom a IV. kerületi keres
kedők körében már néhány év óta tart. 
Minden évben,

egyhangúlag határozták cl az üzletek 
szombatdélutifni zárvatartásót.

Iveket köröznek minden év májusában a 
belvárosi üzletek bérlői között, amelynek 
aláírói kötelezik magukat a szombatdélutáni 
táráira. Mint az elmúlt években, ugy az 
idén is megkezdték az ivek aláírását, leg
nagyobb meglepetésre azonban

az egyik legnagyobb belvárosi kötött 
női ruhakereskedés tulajdonosai meg

tagadták az Ivek aláírását.

Budapestre költözik
a Nemzetközi Dunabizottság

Szerdán, junius elsején megnyílik Bécs- 
ben n Nemzetközi Dunabizottság 45. teljes 
ülésszaka. A trianoni békeszerződés alapján 
létesült annakidején a Dunabizottság, amely
ben nyolc állam meghatalmazottjai vesznek 
részt, közlük természetesen Magyarország 
is szerepel, mint az egyik legfontosabb 
dunai állam. A bizottság tizennégy év óta 
Bécsben tartja a székhelyét, n Hofburgban 
van a helyisége.

A szerdán megnyíló ülésszak négy hétig 
tart. Napirendjén számos hajózási és víz
ügyi műszaki kérdés szerepel és ugyancsak

most döntenek arról, hogy az eddig 
Bécsbcn működő bizottságnak ezentúl 

hol legyen a székhelye.
Németország ugynnis még 1936 őszén ki

lépett oz összes nemzetközi folyami bizott-

I ■

Egy 18 éves leánynak
emlékeznie kell a csókra!...

Érdckes ítéletet hozott a királyi kúria abban 
a nőtartási perben, amelyet D. I.ajosné, egy 
budapesti vállalkozó felesége indított férje 
ellen. Az asszony havi négyszáz pengő tartásdij 
megítélését kérte s kéréseiében előadta, hogy

férje báznstámhoz nem méltó életet 
folytatott.

Ezért szemrehányást lelt neki, mire az elhagyta 
<>t s tartásáról nem gondoskodott. Tekintettel 
arra, hogy férjének több mint kétezer pengő u 
havi jövedelme, négyszáz pengő tartásdijat kö
vetik

A férj tagadta, hogy jogosulatlanul hagyta 
el feleségét.

Azzal védekezett, hogy nz asszony állandó fél- 
lékenységl jeleneteket, botrányokat rendezett, 
holott erre semmi oka nem volt. Amikor már 
elviselhetetlen volt számára az együttélés, 
kénytelen volt az asszonyt elhagyni. Egy ideig 
gondoskodott róla, aztán beszüntette az önként 
vállalt tartásdij fizetését, mert

felesége valósággal üldözte őt, hivatalában, 
lakásán, ni utcán hangos botrányokat 

provokált,
többször előfordult, hogy inzullálta is öt. 
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a Kamara tagjainak több mint a felé
nek kell rendeznie tagdíjait,, mert kü

lönben veszélyben van a praxU...
A budapesti ügyvédi kamarában annak

idején létesítettek egy alapot, amelyből a 
legszegényebb, legelesettebb kartársaik hát
ralékait rendezték a tehetősebb ügyvédek. 
Ebbon az alapban 36 ezer pengő gyűlt egybe 
és többszáz ügyvéd tagdíjtartozását fizették 
ki belőle.

Az alap azonban már kimerült
és most újabb szociális tervekkel foglalkoz
nak a Kamarában, hogy no kelljen alkal
mazni a törvény rideg szigorát: a tagok so
rából való törlést, amely egyet jelent az 
ügyvédi gyakorlat megszüntetésével.

azzal, hogy ők ebben az évben nem akar
nak vikendet tartani.

Az aláírás megtagadása nagy izgalmat 
idézett elő a belvárosi kereskedők körében. 
Nagyon sokan arra az álláspontra helyez
kedtek, hogy, ha egy üzlet nyitva tart, ak
kor a többi üzletben is árusítani kell. Már- 
már ugy’ volt, hogy az idén nem lesz vi- 
kend a Belvárosban. Végül is ugy döntöt
tek, hogy csak

a kötött női ruhákat árusító kereske
dések maradnak nyitva

szombat délutánonként a nyári hónapok
ban, a más szakmákhoz tartozó boltok to
vábbra is tartják a nyári vikendet. Igv tehát 
az idén a Belvárosban csak részleges lesz 
a hétvégi zárás.

Ságokból és most, hogy 'Ausztria a német 
birodalomhoz csatlakozott, a Nemzetközi 
Dunabizottság még a nyár folyamán el
hagyja eddigi székhelyét, Bécset.

Politikai és diplomáciai körökben vasár
nap az a hír terjedt el, hogy a Nemzetközi 
Dunabizottság Bécsböl való távozása után

minden valószínűség szerint Bndapertre 
feszi út székhelyét

és valószínűen egy előkelő budai palotában 
rendezi be helyiségeit.

A bizottság júniusi ülésszakán megjelen
nek Magyarország képviselői is, Dielrich 
Alfréd meghatalmazott miniszter, valamint 
a helyettese, Kvassay László dr. követség! 
tanácsos, azonkívül a földmivelésügyi és a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszté
rium szakértői vesznek részt a tárgyalásokon.

A pereskedés során kiderült, hogy a házas- 
társak közölt elhidegülést és botrányos esemé
nyeket egy tizennyolcévcs leány okozta.

A leány társaságában ismerkedett meg D. La
jossal, akivel aztán többször találkoztak. A ta
lálkozásokról a feleség minden alkalommal tu
domást szerzett, mert állandóan figyeltette a 
férjét. Egy alkalommal leleplezte, amint a 
leánnyal csókolódzott.

A járásbíróság bizonyítást rendelt el a tar- 
tásperben s kihallgatta nz ügy koronatanjuát: 
a tizennyolcévcs leányt, aki igy vallott:

— A férj valóban udvarolt nekem, én ezt az 
udvarlást azonban

komolytalan tréfálkozásnak tekintetlem.
.Vem emlékszem arra, hogy valaha is megcsó
kolt volna engem. Lehetséges, hogy ez í« meg
történt .,.

\r. elsőfokú bíróságok ellentétes Ítéletei után 
a Kúria elé került n nőlartási per. A legfelsőbb 
bíróság n következő Indokolással ítélte meg a 
feleség nőlartási követelését:

Perdöntő jelentősége van ebben az ügyben, 
hogy a tizennyolcévcs leány valóban csókolód- 
zott-c n férjjel. A leány nem tett határozott 
vallomást, hanem azt mondotta, hogy nem cm 
lékszik n történtekre. A kúria megítélése szerint

BadapM!, 1SM tnítfM W.
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egy Hzennyolcévea leánynak emlékeaile 
kell arra, hogy őt megcsókolták.

Ebből a határozatlan vallomásból, valamint « 
többi tanuk előadásából a Kúria azt a követi 
keztetést vonta le, hogy a férjot olyan meg nem 
engedett kapesolat fűzte a leányhoz, amely há
zastárshoz nem méltó és igy a feleség tartás- 
díjkövetelését meg kellett Ítélni, mert a férj jog. 
ellenes cselekedete után jogtalanul hagyta ot| 
a feleségét a eltartásáról nem gondoskodott.

A postatakarékpénztár 
Árverési Csarnokának 

új aukciója
'A vasárnap megnyíló postatakarékpénztár! 

aukció igen gazdag 17., 18.. 19. századi ké
pekben. Sok a finom japán fametszet, Glatt 
Oszkár és Csók István néhány festménye, 
régi bécsi ezüstművek. Ugyancsak sok a 
prágai, brflnni, lembergi ezüst és számos 
augsburgi és frankfurti ötvösmunka. Küld*  
nősen igen gazdag ezúttal az ötvös-anyag*  
amelyben francia, angol, kopenhágai tár*  
gyak szerepelnek. A kerámiai anyag is bő
séges és változatos. Bécsi, cseh, meisseni, 
herendi, fontainebleaui porcellánok nagy, 
tömege kerül ezúttal kalapács alá. Mindez 
a most folyó árverést különösen becsessé 
teszi.

i

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Szeged városa lobogó és virágdiszbeflj 

várja, hogy a magyar kormány képvi
selője junius 4-én ünnepélyes keretek kő-t 
zott megnyissa a jubileumát ünneplő Sze*  
gedl Ipari Vásárt. A magyar kézműipar*  
háziipar, iparművészet és népművészet lát
ványos keretek között mutatja be ezen a' 
vásáron felkészültségét, tudását és művészt 
Ízlését. A X. Szegedi Ipari Vásárra junius 
1-től, szerdától 12-ig 50%-os kedvezménnyel 
lehet Szegedre utazni és a féláru utazást 
kedvezmény junius 4-től 14-ig érvényes ff 
visszautazásra. Ezen idő alatt vizumkedvez- 
mény érvényes a külföldi látogatók szá
mára. A jubiláris Szegedi Ipari Vósár egy
ben alkalom lesz a m.igyar-jugoszláv kis
ipari kapcsolatok kimélyitésére, amennyi
ben a jugoszláv ipari szervezetek küldött^ 
segileg képivseltetik magukat a Szegedi 
Ipari Vásár ünnepélyes megnyitásán.

A Mezőgazdasági Ipar Bt. (Georgia) szombaton! 
megtartott közgyűlése, ugy mint az elmúlt év
ben, P 1.25 osztalék kifizetését határozta el. A’ 
szelvények május 31-étől kezdödőleg a társaság 
pénztáránál és a Magyar Általános Hitelbank 
budapesti főinlézcténéí kerülnek beváltásra. A 
közgyűlés elé terjesztett igazgatósági jelentés 
szerint a kaposvári és mcröhegyesl cukorgyárak 
tizenháromezer vagon cukorrépát dolgoztak fel, 
A répa rossz minősége folytán a gyártási költsé
gek emelkedtek, viszont egyes külföldi piacokon: 
elért árak az elmúlt év folyamán átmenetileg 
kissé javultak, ugy, hogy gyárai üzemi nyere
sége az előző üzletévhez képest csak lényegte
len változást mulatnak. Bérgazdaságai eredmé
nye a várakozásnak nem teljesen felelt meg. A 
műmalom a lefolyt üzletévben több mint ezer, 
vagon gabonát őrölt fel. Az érdekköréhez tar
tozó vállalatok, ncvezclesen az Alföldi Cukorgyár 
Rt., a Bácskai Cukorgyár Bt., a C.songrádmegyet 
Cukorgyár Bt., a Phyíaxia Szérumtermelő Bt. és 
a Stummer Károly-cukorgyárak Bt. eredménye 
eléggé kedvezően alakult.

♦ '
Az Urikányi-Zsiluőlgyi Magyar Kőszénbánya- 

Részvénytársaság igazgatósága a f. évi jun. 
10-ére összehívott közgyűlésének javasolni 
fogja, hogy az 1936. üzletévről áthozott 
604.435.16 pengő nyereségelövitel, valamint az 
1937. iizletévben elért 663.926.51 pengő nyere
ség alapján rendelkezésre álló összesen 
1,286.316.67 pengőből részvényenként 2.50 pengő 
osztalék kifizetését határozza el.

♦
A „Nagybátony-Ujlakl Iparművek R. T. 

május 23-án tartott közgyűlése jóváhagyta az 
1937. évi zárszámadásokat, melyek szerint az 
érlékcsökkenési tartalékalapnak ‘350.000 pengő
vel való javadalmazása után a tiszta nyereség 
586.578.32 pengő. Ebből az öszegből osztalékul 
részvényenként 1.75 pengő kerül f. hó 24-től 
kezdődően az Angol-Magyar Bank B. T. fő
pénztáránál kifizetésre. Az igazgatóság uj tag
jának választotta báró Radoánszky Albert m, 
kir. titkos tanácsost a Felsőház alelnökit, akit 
a közgyűlést követő igazgatósági ülés alelnökké 
választolt meg.

— Könnyen készíthető előételeket, zöldség és 
tojás felhasználásával és u gáz takarékos hasz
nálatát mutatják bo a Gázmüvek kedd és pén
teken délután 6 órakor tartandó előadásain, 
VI., Vilmos császár-ut 3. Belépődíj nincs, ruha
tár díjtalan. Kóstoló.1
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■— Halálos szerencsétlenség a csepeli 
edénygyárban, Uitz József 65 éves gyári 
munkás a csepeli edénygyárban a hidrau
likus sajtógép mellett dolgozott. A gépnek 
üzem közben az egyik alkatrésze eltörött és 
nz öreg gyárimunkást óriási erővel fejen- 
sujtotta. l’itz József röviddel a baleset be
következése után kiszenvedett. A pestvidéki 
ügyészség vizsgálatot rendelt el annak fel
derítésére. hogy terhel-e valakit gondatlan
ság a szerencsétlen öreg munkás haláláért, 
vagy pedig el nem kerülhető véletlen baleset 
okozta a tragédiát.

•— Járdára futott a motorkerékpár: két 
Sebesült. A Rottenbiller-utca és a Dem- 
binszky-utca sarkánál Udvari János soffőr 
motorkerékpárjával teherkocsit akart kike- 
lülni. Közben a motor felrohant a járdára 
és elütötte Polgár Lajos kőfaragót. Udvari 
is lezuhant a motorkerékpárról és vérző fej
jel terült el a járdán. Polgárt a mentők be
kötözték, Udvarit pedig súlyos állapotban a 
Rókus-kórházba vitték.

Vakmerő zsebmetszés 
a Rákóczí-uton

Kern Mária versed magánzóní, aki az 
eucharisztikus kongresszusra jött fel Buda
pestre, vasárnap délelőtt a Srentklráhü- 
utcába igyekezett egyik rokonát megláto
gatni. A fíákócri-ut és Srentklrályi-utca 
sarkánál egy csoport verődött össze és ami
kor az nriasszony ott elhaladt, arra lett 
figyelmes, hogy egy ná meglöki és nziiMri 
sietve tovább megy.

Kern Mária önkéntelenül is retikflljéhez 
kapott és azt nyitva találta,

Hiányzott belőle pénztárcája, 
amelyben vasúti jegyén kívül 250 pengő és 
100 dinár volt. A magánzónő fellármázta a 
környéket, rendőr is elő került, de hiába 
hajszolták a környéken a zsebtolvajnőt, 
akiről pedig meglehetős jó személyleirást 
adott, annak sikerült elmenekülnie.

A. meglopott uriasszony ezután a főkapi
tányságra ment, ahol felmutattuk előtte az 
ismert zsebtolvajnők albumát. Nem kellett 
sokáig keresgélni, Munka Józsefné 27 éves 
hatszor büntetett zsebtolvajnő fényképével

felismerte azt a nőt,
aki a Szentkirályi-utca sarkánál meglökte 
és ellopta pénztárcáját. Azonnal detektívek 
mentek ki a felismert zsebtolvajnő laká
sára és megvárták amikor hazaérkezik. 
Minden tiltakozása ellenére előállították a 
főkapitányságra, ahol jKern Mária

határozottan felismerte benne

-------—— HÉTFŐI NAPLÓ
• Dunán. VuAriuj. 

“.yí".," .Dun<ín. « trianoni gát közelében n 
Szél felborított egy vitorlás csónakot, amelyen 
ischopf Imre és Jórset szabómesterek és 

I rankl Géza gépész ültek. A „Bihar" nevű 
rendőrmotoros sietett segítségükre s mind a 
hármukat kimentette.

— Életuntak. Rácr Anna 36 éves háztartás
beli a Mária Valéria öregtelepen lévő lakásán 
öngyilkossági szándékból késsel mellbeszurta 
magát, — Wcber Béla 28 éves bádogossegéd 
Orszapbiró-ucca 13. alatt lévő lakásán szalmiák
szesszel mérgezte meg magát. A mentők a 
Rókusba vittek őket.

— Hirtelen halál a portásfülkében. Vasár
nap hajnalban a Vörösmarty-tér 3. számú ház 
portásfülkéjében holtan találták Pölöskey An
tal házfelügyelőt. Pölöskey, aki szívbajos volt, 
ugylászik az éjszaka szívrohamot kapott, amelv 
végzett vele. Holttestét a törvényszéki orvos 
tani intézetbe szállították.

— Állami gépjárművezető tanfolyam. Az A1 
tárni gépjármüvezetőképző (soffőr) tanfolyam 
a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Inté
zetben (Bupapest, Vili., József-körut 6. Június 
7-én este H7 órakor nyílik meg. Beirás és a 
felvételhez szükséges űrlapok kiadása naponta 
d.e. IQ—12 óra között az igazgatósági irodá
ban.

— A magyar könyvpiacon szinte egyedül
álló, példátlan nagy sikert aratott Ignácz 
Rózsa „Rézpénz" cimü könyve, amely értesü
lésünk szerint eddig 9.000 példányban forog 
közkézen.

45 pengőt 
adott az orgazda 
2200 pengő 
értékű aranyért

őrlísreuQ a cirkuszban!
Premier szemen!

a Szentkirályi-utca sarkánál történt lopás 
tettesét. A rendőrség a rovottmultu zseb
tolvajnőt letartóztatta.

*— Percekkel a temetése előtt elrendelték 
Kovács Ferenc kereskedő holttestének fel
boncolását. E címmel riportot közöltünk. 
Özvegy Kovács Ferencné most annak meg
állapítását kéri, hogy a halálesettel kapcso
latban nem gondoltak vadászszerencsétlen
ségre vagy öngyilkosságra. Az elhunyt ke
reskedő egész családja Győrben lakik. Ko
vács Ferenc családi otthonából eltávozva az 
egyik győri kórházi főorvos magánrendelő
jében injekciót kapott. Ezt kövelőleg rosz- 
szul lelt, kezelőorvosa beszállitatta a győri 
kórházba, ahol tizennyolc órai haláltusa 
után meghalt. A halál okának megállapítása 
iránt az ügyészségi eljárás folyamatban van.

— Felavatták a Hősök Emlékművét 
Peslszentlőiincen. Vasárnap Pestszentlórin- 
cen, a Hősök-terén mintegy tizezerfőnvi kö
zönség jelenlétében felavatták a Hősök Em
lékművét. Balogh Géza pestszentlőrinci pol
gármester mondott nagyhatású ünnepi be- 
szódét, majd még több beszéd hangzott cl, 
azután lehullott a lepel az emlékművéről, 
amely Visnyovszky Lajos szobrászművész 
alkotása.

— Szcreiusítknsífiel okoz"II a lelroh- 
liánt gyutacs. Kovács József 18 éves laka- 
tosscgM, a rákos! mezőn gyutacsot talált. 
Nézegetni kezdte, közben a gyutacs felrob
bant tb Kovács jobbkarjil leszakította. A 
mentők n Bota-kórházba vitték.

Jánosi Szilárd fogtechnikus feljelentést tett a 
főkapitányságon ismeretlen tettes ellen lopás 
címén. Előadta, hogy május 3-án a Damjanich- 
utcából a Soroksári-ut 34. számú házba költö
zött és csak a hurcolkodás után fedezte fel, 
hogy holmijai közül eltűnt egy doboz, amely, 
ben

2200 pengő értékű törött arany volt.
A fogtechnikus, amikor felfedezte a lopást, 

kérdőre vonta a butorszállilómunkásokat. Azok 
azonban semmiről sem akartak tudni.

— Útközben valaki felvágta a lovas teher
kocsira borított ponyvát és kiemelte alóla a do
bozt — hangoztatták a munkások.

A rendőrség megindította a nyomozást és 
figyelemmel kisérték az aranybeváltóhelyeket. 
Ez a figyelés azonban nem vezetett eredményre, 
mire elhatározták, hogy ismét előveszik a mun
kásokat. Ékkor kiderült, hogy Jánosi a Teleki
téren fogadta fel a huredkodó embereket és 
akiket hiába kereslek:

teljesen nyomuk veszett.
Már ugy látszott, hogy a nyomozás nem hoz 

eredményt, amikor a rendőrség bizalmas utón 
megtudta, hogy Szabó Sándor és Nagy Meny
hért munkások

törött aranyat adtak el kéz alatt 45 pen
gőért.

Felkutatták lakásaikat és előállítót iák őket a 
rendőrségre, ahol bevallották, hogy ők lopták el 
nz aranyat, ők vágták fel a kocsit fedő vásznat 
és kiemelték alóla a dobozt, amelyről tudták, 
hogy mit tartalmaz. Az orgazda kihasználta 
helyzetüket és a 2200 pengő értékű aranyért 
csak 45 pengőt adott. A tolvaj munkásokat le
tartóztatták.

— Vázsonjl Jánost me«operálMk. Vd- 
zsonof János országgyűlést képviselőn, 
dr il/ofndr Béla főorvos cpekomütétet vég
zett. A műtét kitünően sikerült s a képvi
selő remélhetően rövidesen elhagyhatja » 
szanatóriumi ágyat. Vázsonyi Jánost dr. 
Blalermann Imre és Horvay bajos foorto-
sok kezelik.
_ Halmozás. Hobor Sándor tisztviselő, 4J 

éve, korában május 28-án elhunyt. Mm Ernő 
é. Koboz Jenő testvérüket gyászoljuk az el
hunytban. Tcir.eléso hétfőn délután félbárom 
kor lesz.

— Művészi síremlék Eichbnnmnál, V., Ru- 
dolf-tér 3. (Margithld.)

— óvatos legyen fogkrémé kiválasztásánál, 
mert egészsége függ tőle. Az Ovcnall yitamtnos 
fogkrém tartalmaz egyedül *j la”,"oka}’ ,y.* k 
erősitik a foghust és meggátolják n fogak la- 
zulását. Kis tubus 60, nagy tubus 90 ídlér.

A világhírű és utólérhetetlen

PflLO ÉS HEHE HIUELS

— Szurkálás Újpesten. Kántor Mihály szövő
mester az éjszaka hazafelé haladt, Újpesten az 
A/Hta-u teában. Szembetalálkozott /omcsámjl 
János és Ecscd József napszámosokkal. Szó
váltásba keveredtek, mire a két munkás rátá- 
madt Kántorra és valamelyik megszórta. A 
szövőmestert a mentők a lakására vitték.

— Házasság. Dcutscli Éva és Kenneth Wynne 
Yarnold Londonban f. hó 21-én házasságot kö
töttek.

— Diáktalálkozó. A Keszthelyi Prémontrei 
Diákszövetség Budapesti Osztálya junlus l én 
(szerdán) este 8 órakor a Carlton Szálló külön
termében baráti összejövetel keretében Róbert- 
napot ünnepel, amelyre az öregdiákokat sze
retettel meghívjuk.

Földrengés!
A Budapesti Földrengéstani Intézet ké

szülékei május 28-án. 17 óra 54 perckor 8600 
kilométer távolságból földrengést jeleztek. 
A műszer legnagyobb kilengése 7 milli
méter volt. A földmozgás Budapesten más
fél órán át tartott.

— A cscudőrfegyver véletlenül elsült és halá
los szerencsétlenséget okozott. Adorjás község
ben egy házban n csendőrök házkutatást tar
tottak. Közben az egyik csendőr kezében elsült 
a fegyver és Balázs Lajos 19 éves gazdalegényt 
eltalálták a golyók. Balázs sérüléseibe belehalt. 
A hivatalos vizsgálat vasárnap megállapította, 
hogy a csendőrt nem. terheli felelősség a katasz
trófáért.

— Rozgonyl és neje most megnyílt IV., Váci- 
utca ll/b. és a régi Cálvin tér 5. alatti műter
mükben személyesen vezetik a felvételeket.

— Üdülés és szórakozás. Ennek a követel
ménynek n legtökéletesebb harmóniáját nyújtja 
a patinás hűvösvölgyi Auguszt Pavillon, Hi- 
degkuli-nt 22. sz. alatti most megnyílt cuk
rászda étterem látványos kerthelyiségo, A nagy
szerű hangulatról uzsonnánál jazz, vacsoránál 
cigáuyzcuc gondoskodik.

testvéreivel 
éslOennivaló 

csoda- 
gyermekével, 
elefántokkal,

lovakkal, 
majmokkal 
és a világ 

legjobb 
artistáival

Egy bolondos 
család 

társasutazása 
hajón

18 ragyogó 
képben

Szerdától naponta 2 előadás 4 és 8 órakor 
Jegyrendelés: 113-374 és 113-364



HÉTFŐI NAPLÓ

HOGYAN KÉSZÜLA CIRKUSZREVŰ?
Megérhetett a nagy Rlevels-család, 
* uj revüjét próbálja a Fényes

cirkuszban
Alig egy hete történt, hogy kibe! érkezett 

Fényez Györgyhöz, • Fővárosi Nagy Cirkusz 
igazgatójához: „Junius egyre szabadok va- 
uyurik; Polo René Kivéts." A cirkusz igazgató
ját nagy dilemma elé állította a távirat. Egy 
teljes rajprogó, hatalmas cirkusrmüsora már 
kitten állt, de szinte lehetetlen elmulasztani 
egy olyan alkalmat, hogy

aa Igazi nagy RIvela-cMládol, amely a négy 
Rlvela-flvérből éa tls caodagyermekUkböl

kihagyta Oyoraan táviratozott, hogy talán jú
liusra lehetne a szerződést megkötni, de még 
este jött a telefon, hogy sajnos, az lehetetlen, 
csak júniusban szabadok. Az igazgató nem ha
bozott tovább, gyorsan válaszolt: Jöjjenek! 
Hátra volt még a technikai megoldás: miként 
állítsa be ezt a másfél óráig dolgozó vi- 
fáyszámot egy olyan műsorba, amely már most 
is teljes és hatalmas. Gondosan átnézte a szer
ződtetett artisták névsorát éa amelyik nem lát
szott egészen százszázalékosnak, azt húzta mű
sorából és egyúttal megküldte nekik a bánat 
pénzt Is. De még igy is túlzsúfoltnak látszott a 
program, amikor eszébe jutott, hogy egy meg
írandó

rlrkusarevtl keretében hatásosan bement
hetne mindenkit.

Ovorsan magéhoz kérette Kellér Dezsőt, a nép
szerű, kitűnő humoristát, aki már kész terűvel 
jött. A divatos társasutazások mintájára megír 
rgv revüt, hafóutazás lesz a világ körül és hogy 
a mulatság még fokozódjék, hajókapilányul 
Hacsek és Sajót szerződtették- A hajó utasai 
Kivétsék és mindazok a csodálatosabbnál cso
dálatosabb teljesítményű artisták, akik részint 
a hajón, részint pedig a társasutazásuk színhe
lyén produkálják mutatványaikat. A revü más
nap elkészült, harmadnap itt volt már a Rivels- 
család s ebben a pillanatban

erősen folynak a próbák aa aj revü bői, 
amely egész biztosan szerencsésen fogja fel
támasztani nz egykor olyan nagy sikert aratott 
fcfrkusrrevtl műfaját.

Színházi hét
' VÁRATLANUL ELMARADT VASÁRNAP 
la MUvéu Színházban a „Magyar csupa- 
|áték“ előadása. Hétfőn wm tart a azinbáz 
előadást, csuk kedden folytatja sikereit Pau- 
llni Béla nagyszerű gárdája. Az ok az, hogy 
Bárdos Artúr, a színház Igazgatója ebből a 
produkcióból kivonult éa Paullnl Bélánnk 
keddtől kezdve bérbeadja a színházat. Ek
kor Jár le ugyanis a Művész Színház tagjai
nak szerződése és a szerződés nieghoaszab- 
tiltását nem akarta IMrdos magára vállalni. 
Ezentúl tehát Paullni Béla rezaimjében ke
rtit színre n Magyar Gsupajáiék.

FGI-SZEN ELSŐRANGÚ PRODUKCIÓKAT 
láttunk 7'ropono/f-ballettnkadémia vasárnap 
délelőtti vizsgaelőgdásán a Magyar Ssinházban. 
A cári ballett volt kitűnő mesterének csodáin- 
fosán srép koreográfiája: A jósán diadala a 
rossz lelett, majd Dohányt: ..Magyar falusi 
'képe" n legszebb, legszínesebb élmény. A ra
gyogónál ragyogóbb szereplők közül meg kell 
említenünk a remek Gordon György, a kitűnő 
dara Ibi, n graciöz. Salgó Juci, n szép Hirdeti 
Magcin. egészen nagyszerű teljesítményeit. Na
gyon bájosak voltak, a kis Bakos Ági és Varga 
Zsuzsi. Óriási sikere volt az „Orosz faluti kép
nek is. Gyencs Eriai állította össze Schumann 
müveiből a ,.Költő áliva" képet. amely még nz 
említetteken kívül Knlricta Annuskánnk, Fürét 
Babának, lleicli Erikának, Rosstaucher Erzsi
nek nyújtott alkuimat művészetük bemutatá
sára. Az előadás közönsége gyönyörűséggel 
tapsolt a rengeteg szereplőnek.

SIMON ERZSI a Magyar Színház kitűnő 
művésznője revú primadonna lesz az Angol
parkban. A Csodarcvii másik kél főszerepét 
Halamon C.söpi és Horváth Mária játsszák, 
énekelik. Illetve táncolják.

MINDIG 
SEGÍTSÉGÉRE VAN

1. <rPeti, mint mecénás

elmondandó vagyok, 
hősiességének éposza. 

amikor e sorok nap- 
Cherbourgba behajó-

HOSKÖLTMENY et, Igen, at 1931 h> 
szomorúan érdekes hőskölteménye, ami
kor a mindennapi élet termel ki akarva- 
akaratlanul hősöket, amikor a kisemberek 
önkéntes áldozatukkal vállalják ast a fel
adatot, amit röviddel ezelőtt még képtelen
nek hittek teljesíteni. A kisemberek hősi
ességének idejét éljük, amikor ha körülné
zel a színház, mozi nézőterén, vagy a ká
véházi asztalod mellől, esetleg a villamo
sok, autóbuszok publikumán, sohasem 
tudhatod, hogy az emberi szolidaritásnak 
micsoda önfeláldozóan nagyszerű példá
nyaival akad össze a szemed: a szürke hő
sökével, a névtelenekével, akik csendesen, 
szótlanul, dicsekvés nélkül, de az emberi 
szolidaritásnak nagyszerű hitébe ve
tett óriási bizalommal teljesítik aprócska 
feladataikat, amelyek a magok arányaihoz 
mérten mégis óriásiakká növekszenek. Ez 
a kis történet, amit 
a baráti önfeláldozás

LÁSZLÓ MIKLÓS, 
világot látnak, már 
zott, hogy Amerikába utazzon, ahol a Pau- 
ker színházt ügynökség szerződése várja. 
Ez az ut azonban már Cherbourgból New 
Yorkig sokkal rövidebb és simább, mint 
az, amely Budapesttől—Cherbourgig vezet. 
László Miklós pontosan két héttel ez
előtt kapott táviratot New Yorkból (ahol 
az „Illatszerlár" cimü darabját nagy siker
rel játszották a Broadwayn), hogy üljön 
hajóra, különböző megbízások várják, 
kora őszre ismét László-premiert akarnak 
tartani. Ez a tény nemcsak hatalmas er
kölcsi, hanem anyagi sikert is jelent a fia
tal magyar szinészszerzőnek, aki több-keve
sebb anyagi eredménnyel tengette életét ré
szint a Terézköruli Színpadon, mint szí
nész. részint különböző színházakban, mint 
szerző. .4 derék amerikaiak dehogy is gon
doltak arra, hogy egy ilyen meghívás és 
szerződés Budapesten nem jelenti még azt, 
hogy az invitált Írónak útiköltsége is lenne, 
vagy erre a meghívásra az útiköltséget meg 
is tudná szerezni. László Miklós ugylátszik 
nem akarta felvilágosítani az amerikaiakat 
arról, hogy egy sikeres pesti Írónak nincs 
ezerhatszáz pengője, nyakába vette a vá
rost azzal, hogy majd csak megszerzi e kis 
tőkét. Elsősorban levelet irt egy előkelő 
iparvállalat elnökigazgatójához, 
akinek estélyén a tél folyamán többizben 
„barátságból" fellépett. Az elnökigazgaló 
gyorsan válaszolt: „Sajnos, iparvállalatunk 
nincsen berendezve kölcsönmüveletekre". 
László nem csüggedt. Egy másik levelet irt 
a nagyon előkelő bankelnökhöz, aki
nek színházi és művészi kapcsolatai köz
ismertek és akinek asztalánál többizben 
helyet foglalhatott. Tőle, is kapott választ: 
„Kedves Művész Ur! Sajnos, bankunk az 
alapszabályok szerint személyi kölcsönö
ket nem nyújt". László tovább irta a leve
leket, sok helyről áronban választ 
sem kapott. Az a színházi ügynök, aki 
Írásain eddig meglehetős nagy összegeket 
keresett, 50, azaz ö t v e n pengő előleget 
volt csak hajlandó folyósítani. László Mik
lós azonban még mindig nem adta fel a 
harcot. Azt ar arany cigarettatárcát, ame
lyet egy forró színházi premier emlékére 
beszerzett magának, s amelybe darabja sze- 
rcplői aláírásukat vésették, áruba bocsá
totta. Kisebb-nagyobb ingóságai is zálogba 
kerültek, de még mindig csak 800 pengő 
volt együtt az utazásra, amely esetleg egy 
szerény pesti iró életét a magasba lendít
hetné.

.4 NAGY SÁNSZ már-már az elérhetet
lenség távoli ködében lebegett, amikor egy 
éjszaka baráti társaságban a sok keserű
ségtől kifulladva elkezdte mesélni kálváriá
ját. Olt ült asztalánál Peti Sándor, az is
mert kitűnő komikus. Tudni kell róla a 
következőt: havi 400 pengőt keres, rend
kívül szerényen él és sok évi hihetetlen 
nyomorgót után jutott a mai már-már 
megalapozott polgári élet „jómódjába". 
Takarékossága szinte legendás. órákig 
gyalogolt esténként, hogy távol, a kör
nyéken lévő lakására juthasson az elő
adások után. Ruhára alig költ, életigényeit 
a minimumra fokozta és ezzel elérte azt. 
hogy a környéken egy 
már magáénak 
Sándor, amikor 
László Miklósnak 
mondotta:

— Miklóskdm. 
hatod a hajójegyet!

Másnap délelőtt László Miklós még 
aludt, amikor Peti Sándor beállított a 800 
pengővel. Nem mondta meg, hogy hogyan 

kis vity illát most 
tudhat. Nos, ez a Peti 
meghallotta barátjának, 
kálváriáját, a következőt

holnap délelőtt megvált-

vége a színházi szezonnak
VASÁRNAP TARTOTTA utol,A előad!- 

sát a szezonban a Nemzeti Színház Kama
raszínháza, amely már nem adott ki heti 
műsort. A Vígszínház is csak keddig 
közölte programmját, jelezve azt, hogy 
szerdán már becsukódnak a Szent István- 
körúti színház kapui is, ugyanez történik 
a Terézköruti Színpaddal is. Azok a szín
házak, amelyek még játszanak, rövid egy 
hétig tervezik a szezont, azután megkez
dődik a nyári szünet, amely nemcsak a 
színházak vezetőségének jelent bizonyta
lanságot, hanem egzisztenciális ve
szélyt rejt magában a színház mű- 
vészszemélyzete számára. A színházak ve
zetőségében történő változásokról a legkü
lönbözőbb híreket kolportálták. így beszél
tek arról, hogy \V e r theime r Elemér, 
a 'Magyar Színház igazgatója, betegségére 
való tekintettel kiválik a színház igazgató
ságából. Ez azonban nem felel meg a 
valóságnak, Wertheimer nyári pihe
nője után ujult erővel kezdi meg munkáját 
a színháznál és nincs szó arról sem, hogy 
az Andrássyuti Színházat bérbe akarnák 
adni. .4 Magyar Színház művészi főrende
zője dr. Hevesi Sándor lett, az Andrássy
uti Szipházi V a s z a r y János. Az azonban 
majdnem bizonyos, hogy Marton Sán
dor dr., aki eddig részesedést vállalt a két 
színház anyagi ügyeiben, a jövőben távol 
tartja magát a színházi vállalkozástól. Vi
szont legkomolyabban szó van arról, hogy 
a Belvárosi és a Művész Szín
ház érdekközössége megszűnik, amennyi
ben a Belvárosi Színházat a jövőben dr. 
Hermán Richárd igazgató vezeti önállóan, 
a Művész Színházat pedig dr. B á r d o s Ar
tur. A két igazgató közötti differenciák ré
gebbi keletűek és nem lehetetlen, hogy eb
ben az ügyben másirány u meglepe
tés is lesz. A Royal Színházban a jövőben 
valószínűleg egyedül marad Föld Aurél, 
mert társbérlője, a NOVA színpadi kiadó
cég kivonul a bérletből. 'Miután a Nemzeti 
Színházban a legcrélycsebben megindul a 
tisztogatási akció, a két vezető tit
kár állása vár betöltésre. Ennél több sze
mélyi változás a színigazgatók körében nem 
várható, viszont a színészek a legsúlyosabb 
aggodalommal látják, hogy itt van már a 
junius, de még mindig nincs meg a jövő
évi szerződésük. Ennek az az oka, hogy a 
színigazgatók eddig húzódoztak a színé
szekkel való kollektív szerződés 
megkötésétől, amely most R o b o z 
Imre, a színigazgatók elnökének párisi útja 
miatt is kéthetes késedelmet szenvedett. 
Miután a várt mértékben egyelőre a film
gyártás sem indult meg, a színészek ért
hető nyugtalansággal néznek a jövő elé.

DARABOK tekintetében meg lehet álla
pítani, hogy általában rossz szezon
juk volt a színházaknak. Jóformán alig- 
allg emlékszünk egy-egy kiugró nagy si
kerre. 'A Nemzeti Színházban talán csak a 
Jézusfaragó ember, amelyik átütő 
sikert aratott, a Kamaraszínházban min
den sikert megdöntött Herczcg Ferenc 
„Kék rókájá‘‘-nak reprize, a Vígszínházban 
talán csak a „Fűszer és csemege" hozta 
meg a kívánt eredményt, a Pesti Színház
ban Molnár „Delilá"-ja és „A hatodik 
emelet" volt kiugró siker, az Andrássyuti 
Színházban „Csak egy éjszakára" cimü 
zenés vígjáték ért meg magasabb számú 
jubileumot, a Magyar Színházban csak 
most megy telt házakkal a harmadik rep- 
rizben „Az Ur katonái", a Belvárosi csak 
a szezon végén fogta ki sikerét, megcáfolva 
a darab címét, hogy „Nincsenek véletle
nek", a Művész Színházban a „Láz" cimü 
darabtól eltekintve nem emlékszünk neve
zetesebb teljesítményre.

SZÍNÉSZEK. SZÍNÉSZNŐK teklnttlibrn 
az évben egyetlen 
moly meglepetést 
szezon. Ez bizony

egy igazán nagy és kö
vem hozott az elmúlt 
nagyon szomorú.

1/ 'e '

szerezte, miről mondott le érte, ő viszont 
nem vezérigazgató, csak a kis Peti, a mai 
élet Chaplint hőse.

2. Níájus 30:
Metrónak el kell 

hagynia moziját
Ar amerikai vállalat teljes réezvétlen- 
séget tanúsított a maggar filmmel 

szemben
A julius 14-ike nemcsak 

emlékezetes dátum, amikor 
rombolásával megkezdődött _______
műk, hanem az amerikai Metró film buda
pesti fiókjának is:

ekkor kell kivonulniuk bírói határozat 
értelmében a Te réz körű ti Metró film

színházból,
amelyet eddig meglehetősen nagy anyagi 
eredménnyel hasznosítottak. A Centrum Fo
gyasztási Szövetkezet igazgatója, Bornemisza 
Gábor, akinek ma a filmszakmában igen, 
előkelő pozíciója van, és akit e pozíció el
érésében a Metró igazgatójának, Gutmann 
Károlynak agitációja erősen támogatott,

saját kezelésbe óhajtja venni
a Teréz-kÖruti filmszínházat. Miután erre a 
különböző bérleti szerződések módot adnak. 
felmondott a Mctro-nak, amely különböző 
ellenpereket indított. Nemrégiben bírói íté
let mondotta ki, hogy a Metró köteles julius 
14-én kivonulni. Bár ezt az Ítéletet is meg
fellebbezte a Metró, nem kétséges, hogy ez 
nz amerikai filmvállalat legalább egyelőre 
mo74 nélkül marad Pesten.

A filmszakma nagyrésze a Metró távozá
sát nem találja sajnálatosnak. A közönség 
szompntjából pedig

egyenesen kívánatos is. hogy ez az ame
rikai filmváilalnt ne kapjon mozit 

Pesten
A Metró ugyanis, mint egy külföldi cég ex- 
poziturápa, egyaránt pergelte le jó és rossz 
filmjeit, mert hiszen n Metró kölcsönzési 
osztályának érdeke volt, hogy minél több 
filmjét jelentesse meg a premiermoziban, 
hogy azután ezeket a filmeket a kismorik- 
ban és a vidéken, a premiermozi reklámjá
val el tudja helyezni.

Ennek a rendszernek a közönség adta 
meg az árát,

amely bizolt a Metró kitűnő márkájában 
és ugyanazért a pénzért nézte meg az úgy
nevezett noimálfilmeket, mint a valóban 
nagyszabású attrakciókat. Ha a Metrónak 
nem lesz mozija Pesten, sokkal nehezebb 
lesz lejátszani a tucat amerikai filmeket, 
amelyeknek a mentalitása távol áll a pesti 
közönségtől. A Metró ezentúl előreláthatólag 
csak a legkitűnőbb filmeket tudja ma jd el
helyezni idegen mozikban, amelyek remél
hetően meg fogják találni a módját annak, 
hogy ■ ‘fékezzenek a filmkölcsönző cég po
litikájával szemben, hogy

Jó filmet csak tueatfllmek ráadásával 
ad cl.

A Metró filmszínház, amely a kölcsönző 
vállalattal együtt a hozzávetőleges számítá
sok szerint evenként majdnem egymillió 
pengőt forgalmaz,

sohasem érezte kötelességének, hogy 
kétségtelenül busás nyereségével tá

mogassa a magyar filmgyártást.
Mig más mozivállalatok és apró filmcégek 
a legnagyobb anyagi áldozatot hozták azért, 
hogy a magyar filmgyártás fellendüljön, a 
Metrónak sohasem jutott eszébe magyar 
filmet gyártani. Bár hallottunk arról, hogy 
a Metró

magas összegért megvásárolt egy ma
gyar filmet

az amerikai magyarság számára. E nemes 
gesztió értékét csak az rontja le, hogy c 
magyar film tulajdonosa Gutmann Károly
nak, a Metró igazgatójának édesapja volt. 
Egyébként a Metró nem áldozott a magyar 
filmre, de még a kész magyar filmek közül 
is

csak a lehető legkisebb mennyiséget 
mutatta be.

Szó van arról is, hogy a Metró belekap*  
csolódik a Adro/g köruton épülő uj film
színház üzletébe. A Kdroly-körut 3/n-ban 
egy szu tér én ben elhelyezett helyiség van, 
amelyet egyelőre még nem engedélyezett a 
a rendőrség, amely nagyobb átalakításokat 
kiván.

a franciáknak 
a Bastille le
nagy forradal-
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A touloni szocialisták 
megakadályozták 
az olasz konzu 
filmelőadását

Pária, május 29. 
Toulonban * rendőrprefektus 
.".nferolu ol„, bonral|

lllmelőadáa megtartásától.

(Inf)

«n el . fltaeldadi2 AuX^Tertljro

rornrgfcokr. kerti

.rombalon délután lalraga.rakon hívták feI híveik ligvel- 
*\c,löadSlr» * t«lr«g«»k ut/S a 

szocialista pártszervezet felszólította a halósá- 
'"‘■9 « rltadá, m,,. forMsdr. A TendOrprefeklus, nyilván a szociális. 

*‘k yr‘T. k8'J1’ léP°“ ‘ konzulnál. Az
eset annál Is nagyobb feltűnést keltett, mert 
Toulonban népes olasz kolónia él.

~ 7’57 károkat okozott . Mura ára- 
dúsa. A Mura áradása egyelőre véget ért A 
yiz visszavonulása után látni csak, milyen 
nagy kárt okozott az áradás. A földek vas
tag iszapréteg alatt fekszenek. Az Eucha
risztikus Kongresszusra Jugoszláviából ér
kező egyik autóbusz nem tudott átvergődni 
az elöntött országúton, úgyhogy a Dráván 
kompon kellett átszállítani magyar terű 
Jetre.

— Negyvenhárom bá«t kapnak a kalocsai 
hadirokkantok. Az eucharisztikus kongresszus 
befejezése után Kalocsán ünnepélyes külsősé
gek között negyvenhárom hadirokkant kap 
kertes családi házat ajándékba. A világháború 
idején még a kalocsai érsekség hadirokkant 
telepet létesített, a telpen negyvenhárom hadi
rokkant családnak adtak lakást. Most busz év 
után Zichy Gyula kalocsai érsek elhatározta, 
h°fflr a telep házait örök tulajdonul átengedi 
azoknak a hadirokkantoknak, akik húsz éve 
inár ottlaknak. ,

— Eléktrifikálják a Hegyeshalom és 
Béca közötti vasutat Tárgyalások Indultak 
meg Németországban, hogy Hegyeshalom 
és Bécs közötti útvonalon elektrifikálják a 
vasutat. Ha a villamosítás megtörténik, ak
kor Budapesttől megszakítás nélkül lehel 
tillamos mozdonnyal utazni Bécslg.

**- ötvenezer pengő*  tűzkár Győrben. 
^Vasárnapra virradó éjszaka a győri hús
piacon leégett a Kőnígsberg-féle fűszer- és 
gyarmatárunagykereskedés raktára. A kár 
ötvenezer pengőt tesz ki. A tüzet minden 
yalószinüség szerint rövidzárlat okozta.

— VÁZSONYI VILMOS HALÁLÁNAK 
ÉVFORDULÓJA. A Nemzeti Demokratapárt 
Vázsonyi Vilmos halálának évfordulóján 
társasvHesorát rendezett. Kakujai Károly 
törvényhatósági bizottsági tag mondott ün
nepi beszédet. Vasárnap délelőtt Vázsonyi 
Sírjánál volt emlékünnepély. Itt dr. Zimmer- 
mann Géza é« Faragó József tartott emlék
beszédet.

— Kitört ai elmebaj a győri rendőrgyilkoson? 
Molnár János győrszabadhegyi gazdalegény, 
aki három nappal ezelőtt meggyilkolta Ilodó 
Károly rendőrtörzsőrmestert, a fogházban 
zavarosan kezdett viselkedni. Vasárnap egész 
nap a szellemekkel társalgóit, ötpercenként 
levetkőzött és felöltözött. Nemrégiben agy- 
tífuszon esett ót, az a gyanú, hogy kitört rajta 
az elmebaj. Elrendelték elmeállapotának meg
vizsgálását.

— Főzés közben halálra égett egy leány. 
fíondár Piroska 19 éves berottyóuj falusi 
leánynak főzés közben meggyulladt a ru
hája. A lány belehalt súlyos égési sebeibe.

— Disznóölő késsel agyonszurta gyerme
két. A debreceni vizsgálóbíró vasárnap le
tartóztatta Gyenge Imre halduhadházi föld
mívest, miután az beismerte, hogy szómba- 
fon disznóölö késsel agyorszurta héthónapos 
kisfiát. Elmondta, hogy bestiális tettét azért 
követte el, mert felesége elhagyta és magá
val akarta vinni a gyermeket is. ő mon
dotta — azt akarta, hogy inkább haljon 
meg a gyerek, minthogy az asszonynál le
gyen.

— Frontharcos dlszláborozás Letenyén. 
Vitéz Biró György és Nagy István ország- ' 
gyűlési képviselők, vitéz Tabajdy Kálmán 
nyug, államtitkár és a környék fontharcos- 
elökelőségeinck jelenlétében tartotta dísz
táborozását a letenyei frontharcos főcsoport 
Az ünnepi beszédet vitéz Biró György 
mondotta.

Vasárnap délelőttre sürgős idézést kézbe
sített a rendőrség Szálast Ferencnek, gróf 
Széchényi Lajosnak és mindazoknak, akik 
a Szálasi-féle mozgalomból kifolyólag hetek 
óta rendőri felügyelet alá voltak helyezve. 
Hetvenkét személyt helyeztek annakidején 
rendőri felügyelet alá, később pár személy 
feloldást kapott, de

akadtak olyanok is, akik súlyosabb cse
lekedeteket köveitek el és a toloncházba 

internálták őket.
Mintegy hatvan személy részére 
ki a rendőrség vasárnap délelőtt 
idézést, amelyben felszólították 
nyiöket, hogy a Mosonyi-utcában a tolonc- 
házban jelentkezzenek. A belügyminiszter 
ugyanis szombaton feloldotta Szálasiék 
rendőri felügyeletét, de ennek az intézke
désnek a technikai végrehajtása vasárnap 
délelőttre maradt.

Szálast és társai a kitűzött időpontban 
meg is Jelentek a toloncházban,

kézbesített 
10 órára 
valameny-

— A SZUDÉTANÉMETEK NAGY TÖBB
SÉGET KAPTAK. A csehszlovákiai község
tanácsi választások vasárnap komolyabb 
rendzavarások nélkül folytak le. A késő esti 
órákig beérkezett eredmények szerint 96 
százalékos többséget kapott a szudétanémet 
pártok listája.

— Korszerű háztartás titka: a villanytűzhely, 
mert olcsó, gyors és tiszta. A háziasszony nyá 
ron legtöbbet a meleg konyhában szenved. Ettől 
azonban könnyen megszabadulhat, ha villamos 
tűzhelyen sül-föz. Az Elektromos Müvek Hon- 
véd-u. 22. szám alatti bemutatójának alőadóler- 
mében szerdán délután ’/iG órakor főzőelőadást, 
villamos konyhájában csütörtökön és pénteken 
délelőtt ’/ilO órakor főzési gyakorlatot tartanak. 
A különböző háztartási készülékek ismertetése 
során képviselőiünk, rétes, különleges torta, 
foszlós kalács vagy kuglóf, pudding, bal és kü
lönféle húsételek készítését mutatják be. Be
lépő- és ruhalárdij nincs.

IPOSTATAXARZKPENZTAR, LXXXVI
ÁLTALÁNOS AUKCIÓ
KIÁLLÍTÁS: 1938. május 29-től ju- 

nius 1-ig d. e. 1(X—*/í2-ig,  valamint 
31-én d. u. 4 és */ í8 órák közölt.

ÁRVERÉSEK: 1938. junius 2, 3, 7. 8. 
9, 10, 13. 14, 15, 17. 20 és 21-én dél- 
útónonként 4 órai kezdettel.

ÁRVERÉSRE KERÜLNEK: műtárgyak.
Katalógus a helyszínen 1 20 P-őrt kap
ható Távboszélő; 187-005.

— Hétfői hamA
Vakmerő szélhámos ellopta 
a Budapesten tartózkodó belrntl érsek 

50.000 pengős gyémánlos keresztiét
Feltünéstkeltő lopási ügyben Indított va

sárnap este nyomozást a rendőrség. A fő
kapitányság központi ügyeletén megjelent 
Auráik Félix dr., a budapesti büntető já
rásbíróság elnöke és bejelentette, hogy

ai Eucharisztikus Kongresszuara hozzá 
érkezett Johan Nazlian bclruthl her
cegérsek Ötvenezer pengő értékű, gyé
mántokkal kirakott untik aranykereazt- 

jét elloptak.
A hercegérsek szombaton misét mondott 
ferenciek templomában. A mise alatt vi- 

s mise 
után levette nyakából és tokba helyezte el. 
A sekrestyében beszélgetett az eucharisz
tikus kongresszus előkelő egyházi vendégei
vel és közben őrizetlenül maradt a kereszt.

Pár perc múlva a tokot, anélkül hogy ki
nyitotta volna, magához vette és magával

vitte lakására. Csak vasárnap délután, a 
körmenet előtt nyitotta ki ismét s

a legnagyobb megdöbbenésed látta, 
hogy a tok üres,

mire megkérte a vendéglátó gazdáját, 'Avedik 
Félixet, hogy tegyen följelentést a rendőr
ségen.

A
ták, 
nak 
lent 

azt mondta, hogy ő Széchenyi Lajos 
gróf sofförje, n bcirull hercegérsekért 
jött, inért gazdájához hivatalos ebédre. 

A keresztet szeretné magával vinni, 
tokot átadták az ismeretlen férfinek,

a f ...4.............. ..........................
selte a muzeális értékű drágaságot s

nyomozás megindult és megállapitot- 
hogy szombaton a ferenciek temploniá- 
sekrestyéjébcn egy sofförruhás férfi je- 
meg és

A
nki abból a keresztet kiemelte és azután el
tűnt. A nyomozás nagy eréllyel folyik a tol
vaj kézrekeritésére.

A toioncltáz előtt 
tüntetni akartak a nyilasok 
a rendőr! felügyelet alól felszabadított 
Szálasl és társai mellett

ahol jegyzőkönyveket vettek fel és az admi
nisztrációs dolgok elintézése után közölték 
velük, hogy május 29-től kezdve megszűnt 
a rendőri felügyelet velük szemben. 

Ugyanakkor természetesen
figyelmeztették őket arra is, hogyha a 
Jövőben földalatti szervezkedést kísérel
nének meg, vagy bármilyen módon is 
igyekeznének a fennálló állami és tár
sadalmi rendet veszélyeztetni, most már 
az Időközben hozott rendtörvény telje*  
szigorával fog velük szemben eljárni a 

hatóság.
Szálasiék több híve értesült a vasárnapi eser 
ményről és kiseb csoportok gyülekeztek a 
Mosonyi-utca környékén, hogy baráti tün
tetést rendezzenek a rendőri felügyelet alól 
feloldott nyilasvezérek mellett. Erre azon
ban nem kerülhetett sor, mert

a rendőrség a csoportokat feloszlatta 
és Így Szálasiék csendben vonullak el a Mo- 
sonyi-utcából.

Szeles, zivatarra hajló idő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Nyugat- és Közép-Európában tovább tart a hűvös, óceáni légáramlás uralma. 

Hazánkban is élénk a szél és egyes országrészeken, főként a nyugati megyékben már 
északnyugati irányú. A tegnapdélutáni órákban délnyugat felől érkező zivataros eső 
az egész országra kiterjeszkedett.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen, Bogláron, Balatonfüre- 
den és Kenésén 17 fok, Siófokon 16 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 760 mm; mérsékelten emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Élénk délnyugati, nyugati *zél.  Több felé záporeső, zivatar. A hőmérséklet

alig változik.

— Négyszáz gép vett részt a vasárnapi 
német birodalmi repülőnapon. Vasárnap 
éO(J repülőgép érkezeit az asperni repülő
térre. A német birodalmi repülőnap alkal
mából az asperni repülőtéren gyűltek össze 
a repülőnapon résztvevő repülőgépek. A 
repülőket az asperni repülőtéren ünnepélyes 
fogadtatásban részesítették. Este a bécsi 
városházán ünnepség keretében osztották 
ki a repülőnap jutalmait.

— Klrúndiilóhnjó katasztrófája a new- 
yorkl kikötőben. A newyorki kikötőben n 
vasárnapra virradó éjszaka egy kiránduló
hajó utasa a halál torkából menekült meg 
A „Mandalay" kirándulóhajó egy partmenti 
hajóutról tért vissza a kikötőbe, amikor 
összeütközött az „Arcadia**  gőzössel. A ki
rándulóhajó percek alatt elsüllyedt. A rév
kapitányságról azonnal mentőcsónakok fu
tottak ki és állítólag a kirándulóhajó vala
mennyi utasát, szám szerint 350-et, kimen
tették.

— Háztartási alkalmazottak részére főzőtan
folyamot rendez a székesfőváros népművelési 
bizottsága a Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetségével karöltve, n Gázmüvek VE, Vilmos 
császárul 3. szám alatti mintakonyhájában. A 
tanfolyam május 3. én, illetvo junius 2-án kéz 
dödik, 6 hétig tart, hetenként kétszeri kedd, 
péntek, illilve hétfő, csütörtök délután 4—7-ír 
való elfogtaIsággal. Tanmenet: Idényszerü zöld 
ségfélék feldolgozása, befőzése. Változatos étel 
sorok összeállítása. Befőzés mézzel. Tandíj 5 
pengő, anvngmegtéritési költség nincs. Érdeklő
dés, beiratkozás: Gázmüvek, VE, Vilmos csá
szárul 3. Telefon: 113-82%
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83-m villamos ♦ 5-ös autóbusz
Asxtatrendelós 1Ő4 - 002

Mezőtúr városában 
vezetésével meg*  
Légoltalmi Liga

— A FRANCIA LÉGIHADERŐ VEZÉR
KARI KÜLDÖTTSÉGE LONDONBAN. Va
sárnap este Londonba érkezett a francia 
légihaderő vezérkarának küldöttsége s hét
főn megkezdi tárgyalásait az. angol légi
haderő vezérkarának tagjaival az angol
francia vezérkari együttműködés ügyében.

— Mezőtúron megalakult a Légoltalmi 
Liga helyi szervezete. 
Spett Ernő polgármester 
alakították az Országot 
mezőtúri szervezetét.

— Halálozás. Dr. Katsay
budapesti ..........
reggel 47 
farkasréti 
délután 4

Farkai Gyula, a 
büntetőtörvényszék bírája, vasárnap 
éves korában elhunyt. Temetése a 
temetőben lesz kedden, május 31-én 
órakor.

I4H. :
Hazugság — 

asszony a neved

^íffa/jrzdj

Majdnem élmény ran
got érdemelne ez a ra
gyogó, szatirikus vígjá
ték, amely egy pompás 
ötleteket visz az egész 
filmen keresztül. Egy 
asszony egyszerűen nem 
tud igazat mondani. Túl- 
élénken dolgozik a fan

táziája s okkal, ok nélkül hazudik. Hogy mi
kor hazudik, azt a néző onnan tudhatja meg, 
hogy Carola I.ombard, a remek főszercplőnő 
nyelvével kissé megböki belülről arcát. Ha 
látjuk a kis dudort a gyönyörű pofikán, tud
juk, hogy most valami szörnyű következik. A 
hazugságból gyilkossági vád lesz, majd a férj 
és feleség hatalmas karrierje. Csupa humor a 
film, de valahogyan az egész nem áll tulkőzel 
hozzánk. Túlságosan kiagyaltnak hat és ez az, 
ami talán zavarja nz európai nézőt. De igy is 
remek szórakozás a Kamarában és a Décsiben. 
Kétarcú ember „**  MS 

tivet játszik, mindent lát 
és mindenkit elfog. Nála 
sokkal különb azonban 
Greif nevű farkaskutyája, 
amelynek kétségtelenül 

sikere van a nézőtéren, különösen a kutya
barátok körében. A film egyébként csak idő
töltés.



Felelet 8

A világbajnokság 
főszereplőinek drámai filmje

Herzog Edvinnek, a Hétfői Napló világbajnoki, tudósítójának 
rendkívül érdekes beszámolója a grandiózus csata élharcosairól

Kérdés8 lehet-e világbajnok a magyar csapat? 
minden kellék megvan a sikerhez!

' Hétfőn reggel félkilenckor útnak indul a gyorsvonat, amely Franciaországba re- 
|>iti a magyar futball legjobbjait és a vezérkart. Egy hét múlva már tűzben áll a címe
rei, meggypiros dresszü legénységűnk: megkezdődik a harmadik futball világbaj- 
jiokságl

A magyar tportkőzönség többszázerfőnyi tábora rendkívüli érdeklődéssel fordul 
j’áris felé, ahol a világ legjobbjainak találkozásából bajnokká avatják a legszerencsé- 
!cbb ország válogatott futballcsapatát, A küzdelmek közeledtével óráról-órára nő az 
zgalom, feszül nz érdeklődés s ez 1

(, . 4 • Hétfői Naplót ia fokozo lt feladatok elé állítja. i
■Nlint minden alkalommal, most sem voltunk tekintettel a komoly áldozatokra és bizto
sítottuk a hírszolgálat tökéletességét és gyorsaságát. Ezúttal is felhasználjuk a technika 
minden vívmányát, hogy a küzdelmek érdekességét, színeit, pontos lefolyásának moz
galmas történetét n szakszerűség minden követelményének kielégítésével tálaljuk olva
dóink hatalmas tábora elé. A világbajnoki nagy napok alatt állandó érintkezésben 
leszünk a francia hírszerző központokkal és a magyar csapat döntő jelentőségű ütkö
zeteinek izinhelyén

külön tudósító képvUell a Hétföl Naplót. Erre a felelősségteljes szerepre Her- 
zog Edvint, a kontinentálisán ismert futballszakértőt és szakírót nyertük 
meg. ami már egymagában garancia arra, hogy helyszíni riportjainkból a 
Hétfői Napló olvasói az Izgalas küzdelmek minden árnyalatát ugy élhetik 

végig, mintha maguk Is olt lettek volna.
Bevezetőül több hétig tartó francia tájékozó útja után már most a start elölt rész- 

l.-tescn számol be Herzog Edvin arról, hogy milyenek az előkészületek és a résztvevő 
tizenhat nemzet milyen esélyekkel indul a drámai küzdelmekbe. Prcmierplanban mu
tatjuk be Herzog Edvin írása nyomán az. érdekes szereplők profiljának markáns vo
násait a mint egy film, pereg le a nézők előtt a futball legnagyobbjainak tömör, de 
teljes „életrajza",. • . ............. <

Hallatlan Izgalom Franciaországban
Paris és vele az egész francia sportélet 

Vtriási izgalommal várja a világbajnoki küz
delmeket, aminek két oka van. Ez a VB 
lesz a próbaköve amink, hogy mennyit fej
lődött a francia futball és milyen fokon áll 
n szervezete, amelyre hallatlan feladatokat 
jó n Ifi nemzet grandiózus csatája. Ez lesz 
» harmadik világbajnokság Montcvideo és 
Olaszország után. Nem hallgathatjuk el, 
hogy a francia rendezés elé szkepszissel te
kintett a nemzetközi 'futballélct, Amikor 
'Rímet, a F1FA frnneia elnöke iránti elisme
résből gall földre helyezték a harmadik vi
lágbajnokság szinterét, még senkisem gon
dolt arra, hogy időközben milyen hallatlan 
fejlődésen esik át a francia futball. Most, hogy 
a fejlődés hágcsóin meredeken halad a la
tin futball legfiatalabb tanítványa, minden 
aggodalom eltűnt és nem kételkednek 
)»cnnc, hogy

Franciaország mind erkölcsi, mind 
anyagi szempontból győzelmes mérleg

gel zárja le a nagy küzdelmeket.

Nem hallgathatjuk el, hogy ennek a nagy 
< salasoroznlnak némi szépséghibái is van
nak. Ezeknek azonban — mint alább látni 
fogjuk — koránt sem lehet nagy jelentősé
get tulajdonítani.

Uruguay, Argentína 
4s Anglia — a távollévők

A jogosság látszatát viselheti magán az a 
vád, hogv n világbajnokság nem teljes, 
mert arról hiányzik Argentína, Uruguay és 
Angliai Nem kétséges, hogv a három ország 
elmaradása megzavarja az egyébként töké
letes vonalat, de nézzük csak sorba.

I rugiiiiy nem számit,
mert 1024 óta. amikor a világ legjobb csa-

Argentínát
belső okok kényszeritetlék a távolmara
dásra s tekintettel arra, hogy a braziloknál 
semmivel sem jelentékenyebbek, távollétük 
koránt sem esik olyan súllyal h latba, hogy 
attól az egységes helyzetkép kialakulását 
kellene félteni. Hátra van még

Anglia, a futball atyja.
Dclaunay franicia főtitkár ismételten tár
gyalt Rous-sznl, az angol futbnllvczcrrel s 
bár a szigetországiak hosszú ideig haboz
tak, végül is tiszteletreméltó okokból végleg

lemondták szereplésüket. Vesztesége-e ez a 
VB-nekf.

Márciustól szeptemberig 
az angolok 

nem számítanak
Érdemes a témánál egy kicsit Időzni, 

mert hiszen Európa ép az utóbbi hetekben 
sorozatosan élvezhette az angolok szereplé
sét. A Wolwerhamptonhoz Budapestnek is 
szerencséje volt, de a kontinensen játszott 
a Preston, nz Arsenal és az angol válogatott 
is. Sorozatos szereplésükből az a konklúzió 
született meg, hogy az angolok junius havá
ban egyáltalában nem hiányzanak a VB 
küzdelmeiből. Tárgyilagosan megállapítha
tom, minthogy az utóbbi napokban ötször 
is alkalmam volt angol csapatokat a gyepen 
látni, hogy az angol kupadöntővel befejező
dött a szigetország futballjának reprezentá
ciója. Az angol futball még ma is rejtvény, 
de ennek csak az a megoldása van, hogy 

szeptembertől márciusig ők uralják a 
világ íuibailját, márciustól szeptembe
rig pedig a kontinens kerül fölénybe.

Különösen áll ez akkor, ha az angolok ki
mozdulnak az otthonukból. Mint jellemző 
apróságot említem meg, hogy e szabály 
alapján értékes fogadást nyertein a Wol- 
wcrhamplon tiszteletreméltó menedzserié
vel szemben. Fogadtam, hogy a „Farkasok" 
öt kontinentális mérkőzésük közül egyet 
sem fognak megnyerni. így is lett. Kétség
telen, hogy a futball mechanikájában még 
mindig utolérhetetlen mesterek, de

ami az ötletet, a gyors gondolkozást, a 
futball szellemi arzenáljának fegyvereit 
illeti, abban az angolok messze el
maradnak a budapesti Városliget, a 
bécsi Práter, vagy a prágai lfradzsin 

fiatal óriásaitól.
Szóval: semmiféle vesztesége nincs a VB- 

nck azzal, hogy az angolok nem indulnak.

Az olasz titán erejének titka

hangsúlyoztam, hogy Olaszországgal, mini 
a világ legnagyobb futbalthatalmasságdval 
kell számolni. Szükségtelen tüneményes 
karrierjükről bővebben beszélni. Hogy mivé 
lettek, azt tudja minden sportember. Ami a 
mostani világbajnokságot illeti, csak any- 
nyit, hogy

előkészülésük tüneményes.
Egy hónapja készülnek és pihennek I a vi
lágbajnoki együttes minden tagja olgan, 
mint a telivér paripa. A Paris Soir leküldött 
munkatársa hallatlan élménnyel gazdago
dott és jelentette, hogy,

a Meazza • Piola Ferrari belső 
hármashoz hasonló együttes, mint egy

ség még nem futott a világon.

Németország és Nerz dr. 
rejtélyes lemondása

Németországról már kevesebbet kell 
mondanunk, hiszen közvetlen közelről is
merjük. Rendkívül szembetűnő és eléggé 
nem hangsúlyozható körülmény, hogy,

Ners doktor, birodalmi tréner ponto
san a VB előtt hagyta el döntő fontos

ságú pozícióját.
Ügylátszik, az osztrák játékosoknak g né
met csapatba való beillesztése körül kelet*  
keztek áthidalhatatlan nehézségek. Jellemző, 
hogy amikor az Aston Villa Berlinben st 
kísérleti válogatott csapattal játszott, a száz
ezernyi közönség kórusban követelte az 
osztrák játékosok beállítását^

*— Ez a biztos győzelmet jelenti! —■ har
sogták az egész birodalom futballdrukkerei.

Ennek a követelésnek nagyrészben helyt 
adtak, de a németek esélyeit mégsem lehet 
biztos szemmel megítélni. Aki a csapatfel- 
építés munkájával tisztában van, az nagyon 
jól tudja, hogy a játékosok egymásmellé 
illesztése, az egység megteremtése nem he
tek, hanem évek fáradságos és csalódások
kal kikövezett munkája után következhetni 
csak be,

Svájc
a meglepetések csapata
Svájccal azért kell foglalkoznunk, mert 

a Svájc—Némctország-inérkőzésből kerül 
ki az a csapat, amelyik következő ellen
felünk lesz. Az elmúlt két hétben Svájc 
egyszer vereséget szenvedett Belgrádtól 
3:0-ra, azután 2:l-re megverte a nagy an
gol válagotottat. A szakértői vélemény az, 
hogy az angolok elleni győzelem paritásán 
kell mérlegelni a svájciakat. A kis köztár
saság csapata egyszer már a világ szeme elé 
döbbent, amikor az olimpián a második he
lyet szerezte meg, azóta pedig céltudatos 
munkával fejlődött tovább. Kemény, szívós 
együttes ez, rendkívüli akadály minden csa
pat számára. ■

SVÉDORSZÁGNAK

égszekrények
vIIImdm tnlt6tc**ölAkek,  Rfli kimérő késr.O- 
Ukek, tairylaltgépek, jégsytrtóberendetéMk

HENNEFELD {fcTESft
Arfegyvék Ingyen ••bérmentve. Tel, 111 020 115 646

patának elmét szerezte meg, fokozatosan 
mélyebb és mélyebb fokra zuhant s ma 
számításba sem jöhet Brazília vagy Argen
tina mtlletif

E pillanatban a földkerekség minden szá
mottevő futbnllncmzctc a VB esélyeit tag. 
latja. Ezzel a témával zsúfolt, valamennyi 
sportláp és sportrovat, igy érthető, ha Pa
risban szintén ériül folyik a szó. Sok újság
író barátommal vitáztunk napokon át u 
nagy harcok hőseiről és esélyeikről s eb
ből a vitából,

mint egy óriás, nőtt ki az olasz futball.

Szinte egyöntetűen állapítottuk meg, hogv 
valamennyi résztvevő közül Itália a legfel- 
sőségesebb. Ezt a kitüntető és kénytelen 
megállapítást az olasz futball kizáróan ha
tártalanul kiváló organizációjának köszön- 
neti. Sohasem felejtem el azt az élményt, 
amelyben évekkel előbb részesültem, ami
kor hivatalos kiküldetésben Olaszországban 
jártam. Az. olasz szövetség akkori főtitkára, 
vázolta előttem a terveiket. Ezek közt 
„mindössze" húsz stadion építése szerepelt. 
Azóta valamennyi stadion áll is már. Az er
kölcsi irányításra pedig jellemző volt az 
alábbi jelenet:

— Nézze — fordult hozzám a főtitkár — 
itt van a Genova sürgönye, amelyben jelzi, 
hogy megérkezett Stabilé, a 400 ezer líráért 
vásárolt délamerikai csatár. Kéri, hogy iga
zoljam. Itt a válasz is. Ha leteszi a vizsgát a 

' kiküldöttünk elölt és ez sikeres, akkor iga
zoljuk, másként azonban nem. A vizsga sík
futásból, magasugrásból és egyéb hasonló 
műsorszámokból tevődik össze. Szóval 
nincs vabank s az egyesületeket minden 
könnyelműségtől vagy tévedéstől megóvjuk.

Még egy jellemző sajátsága van nz olasz 
futballnak — ez a magyarázata tüneményes 
karriernek is — s az a hallatlan fegyelem 
és rend! Ezen n félszigeten nem előny az. 
hogy valaki a szövetség elnöke csapatának 
tagja. Sőt. hátránya. Ha bármi módon vét 
a fegyelem ellen, kétszer olyan súlyos a 
büntetése, mint a más csapatbelieké. A min-

denkori elnök csapatának tagjai szinte resz
ketnek a felclösségrevonástól s ép ezért fe
gyelmezettek is. Az olasz csapatra áll az, 
amit Cavour mondott annak idején: 
„L'ltalia fara da se!” (Olaszország magától 
lesz naggyá) Jelentésemben már akkor

nagy szerencséje van, mert Ausztria beol
vadásával megszabadult az osztrák csoda
csapattól s igy erővesztő. Junius 7-én még 
Malmőben játszanak a Bocskai ellen, tehát 
kevesebb küzdelem árán juthatnak szóhoz. 
A svédeket és a norvégeket azonban hely
zeti előnyük ellenére sem sorolhatjuk az 
esélyesek közzé,

Brazília lenéz a középeurópai futballra 
és — alighanem kiesik

Múlt vasárnap Parisban a Wolwerhampton 
—Bed Star mérkőzésén összekerültem a 
brazilokkal. Késégbe voltak esve az időjárás 
miatt. Valóban helytálló ez a félelem, mert 
Dél-Amerika temperamentuma, amely a 
futballját is naggyá tette, hideg időben va
lahogy letörik. Ha nincs meleg, nem tudnak 
teljes erőkifejtéssel játszani. Indokolt tehát 
az aggodalmuk, bár ugyanakkor kijelentet
ték nekem, hogy

a középeurópai futballtól mákszemnyit 
sem félnek.

Pedig nagyon jól emlékeznek még a Fe
rencváros bravúrjára, amit Brazíliában, 
1929-ben véghezvitt. A Fradi fegyvertényei
ről, Bukoviról, mint a világ legnagyobb 
conterhalfjáról olyan dicshimnuszokat zen 
gének még ma is, hogy valóban érthetetlen, 
ha ezek után már

az önhittséget megközelítő önbizalom
mal

néznek le a kőzépeurópni futballra.
Kétségtelen, hogy egészen kiválóan ját

szanak. Nemcsak a gyorsaságuk, technikai 
raffinériájuk, hanem a szellemi fölényük 
is megvan, ami a latinokat annyira jellemzi. 
De — ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni 
— bennük is ott a dekadens vonás:

a kapuelőtti határozottság telje*  hiánya.

Éppen ezek ismeretében állítom, hogy a 
strasbourgi brazil-lengyel mérkőzésen bemu
tathatják művészetük teljes, tüzijátékszerü 
pompáját, de egyáltalában nem vagyok bi
zonyos abban, hogy a lengyeleket meg tud
ják-e verni.

AZ EGZÓTÁK KÖZÜL
itt van Holland-India, Magyarország első 
ellenfele és Kuba. Ilolland-Indiáról keveset 
tudunk, de n bécsi WSG már túrázott arra- 
télé és eredményei alapján nincs sok fél
teni valónk. Kuba már veszélyesebb, mert 
valamikor nagyon erős volt. Teljes a dél
amerikai jellegük s ha ezt kijátsszák, ak
kor Romániának jóformán semmi esélye 
sincs a továbbjutásra.

A LENGYELEK
szereplése elé nagy érdeklődéssel tekinthe
tünk, mert fejlődésük egyenes vonala két
ségen kívül áll. 4:l-es gvőzelemmel verték 
ki Jugoszláviát a világbajnoki selejtező so
rán, ősszel pedig a Franciaországban járt 
Válogatottjuk oly nagyszerűen játszott, hogy 
megalapította kontinentális hírét,

A BELGÁK ÉS HOLLANDOK 
futballja angol hatás alatt fejlődött anélkül 
azonban, hogy a szigetországiak legjellem
zőbb sajátosságát, a kondicionálás magas
rendűségét el tudták volna aajátitani. Itt



HnBaperf, ItM mjfru jp.

•Umottcvőbb fejlődésről nem beszélhetünk

l FRANCIAORSZÁGGAL
mir réKletesebben foglalkozunk . beverő- 
Wben. A csapatukról csak annyit, hogy a 
Wdem 6, a /edezetwr kontinentáli. klán- 
»zii. Csatárunk azonban míg nem nőtt a 
ÍfrMC'.jPal!é‘L ifiy lehál * francuk 
kérdőjelesek, Mr hallatlan előnyük ar, hogy 
féltig otthon játszanak.

Mint egy film pergő jeleneteiben mutat
tam be a VB nemzetközi társaságának, sze
rintem, legjellegzetesebb vonásait i ebből 
eriékes következtelé,eket vonhatunk le. 
Akárhogy is áll az egyes országok Játék-

MAGYAROK ESÉLYE
■ Valamennyiünket a legközelebbről az a 
kérdés érdekel, hogy nekünk, magyaroknak 
vqn-e esélynük a végső győzelemre? Tár
gyilagos vagyok és nem impresszionista, 
mégis merem állítani, hogy

a magyar csapatnak jogos reménye le
het a büszke világbajnoki címre.

Ragyogó volt a torsolás. Mint a csehszlo
vákoknak 1934-ben, ugyanígy nekünk is 
fcima utunk van most a döntőig. Ezzel 
persze nem bujunk ki a komoly feladatok 
jelöl, mindössze könnyebb munkával jutunk 
el oda, ahová a többi. Egyedül a németek 
vagy a svájciak ellen keli komoly erőt ki
fejteni ahhoz, hogy ott legyünk a párisi 
döntőmeccsen.

Kiváló a magyar csapat erkölcse. Támad
lak és sok mindent összeírtak a profesz- 
Szionalizmusról, de azt nem szabad elfelej
teni, sőt ki kell emelni, hogy a magyar 
futball az elmúlt évtizedben tökéletesen át
alakult. Anélkül, hogy a régieket megbán
tani akarnám, kijelentem, hogy

elmúltak az Idők, amikor a mérkőzés 
előtt a Játékosok kopogtathattak a szö
vetségi kapitány ajtaján és üres erszé

nyüket mutogathatták.
Ma ilyen problémák nem merülhetnek fel. 
A kitűnő nevelés hatása tökéletesen eltün
tette a fásultságot, ma a nemzeti színek iránt 
Való lelkesedés határtalanul megnőtt. Ez 
'pedig döntő tényező! De megszűntek az 
idők, amikor a Hotel Hausmannban

a Fogl-fivérek patkányt akasztottak ki 
címerként,

Jelezve a hibás menedzselést és előkészítést. 
Sportbelileg is jól sikerült a mostani elő-

Vidám hadgyakorlat utoljára 
Pesten

A világbajnokság küzdelmeinek küszöbén 
'álló magyar válogatott csapat utolsó huszon
négy órája az utolsó hazai készülődés jegyében 
Majlott 1® a svábhegyi pihenőhelyen. Szomba
ton este váratlan vendégek érkeztek a fiuk lá
togatására. Éppen vacsoránál ült a kedélyes 
expedíció, amikor betoppant Vsetty Béla dr., 
nz MLSz elnöko Minder Frigyes és Nagy Mar
óéi társaságában. A fiuk kitörö ovációval fogad- 
ták a Labdarugó Szövetség elnökét, majd va
csora után kedves tréfát rögtönöztek.

Sárosi Gyurka 
az elnök-faló oroszlán

Sárosi Gyurka volt a móka értelmi szerzője 
és a megvalósítója. A szálloda könyvtárszobá
jában felfedeztek a fiuk egy hatalmas orosz- 
lánbör-takarót, kitömött oroszlánfcjjel együtt. 
Gyurka csakhamar balebujt a szépen kikészí
tett vadászzsákmányba és négykézláb „helyez
kedett" az egyik bejárati ajtó mellett. A töb
biek pedig Usetly elnököt az oroszlán íra
nyába invitálták. Usctty az első pillanatban, 
amint megpillantotta a hatalmas himoroszlán 
araszos vicsorító fogait, láthatóan meghök
kent. Az oroszlán pedig harnisiiatlan sivatagi 
üvöltéssel közeledett az elnök felé:

—. Boooó... booaó ... boooó...
Usetty egy pillanatra meghőköli, majd látva 

Dietz kapitány derült arcát, azonnal átlátott 
a taktikai trilkkön és átölelte az oroszlánt a 
többiek hahotája közben. Gyurka pedig mo
solyogva húzta le fejéről az ornszlánbört és 
bocsánatot kért az elnöktől az „ijesztés rt".

— Jól van, Gyurkám ■— szólt Usctty j' ne- 
vetve — csak Liliében is tartsd meg az orosz
lán jellegedet, mert olt szükség lesz rá ... .

Szabó Tóni a „nyulszivü" Sast biztatja élen-

—Vedd fel te is az oroszlánbőrt, nehogy meg
ijedjél attól az indiai „Szülémtől11, mint Braun 
Csibi az Egyiptom elleni meccsen...

Sas azonban fogadkozik, hogy ő se nem szív
bajos, se nem ijedős és még tizenegy Szélem
től sem fog megijedni.

Ezután rövid sétát lettek a fiuk az Erzsébet 
kilátóhoz, majd pontosan féllizkor Spéci mes
ter takaródét fújt, mindenki n szobájába vo
nult s rövid negyedóra múlva telj-sen elcsen- 
desedett a válogatott futballisták lakosztálya.

fut utolsó tréning a Nép
liget csoda-stadionjában 
Vasárnap reggel pompásan kipihenve ébredt 

az egész társaság. Schaffer negyedórás torna 
gyakorlatokat végeztetett a fiukkal, amelyet 
Dietz kapitány is pontosan vég>ccsinalt fiaival 
együtt. Nyolc órakor reggelizeit a társaság, a 
pincérek kávét, vajat, jamet és ham and eggs-cl
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erejének mérlege, egyet nem szabad elfelej
teni: a mérkőzések kuparendszerüek s igy 
nem mindig az abszolút tudás dönt. A vi
lágbajnoki torna tizenhat nemzetének min
den egyes válogatottjáról fel lehet és fel is 
kell tételezni, hogy másfélórás Játékra csa
tasorba tudja állítani erőinek maximumát. 
Ez pedig azt jelenti, hogy

* papírformát meghazudtolóan a leg
vadabb meglepetésekre is fel kel! ké

szülnünk.
Csak úgy mellékesen említem: a legutóbbi 
olimpia óriási szenzációját, amikor az ott
hon játszó és győzelemre pályázó német 
válogatottat a norvégek szinte elsöpörték 
már az első meccsen, 

készítés a ma nem egy agyonfárasztott csa
pat megy ki, hanem lényegesen jobb körül
mények közqjt, ereje teljében állhatnak 
gyepre futballistáink.

Kedvező ax a körülmény is, hogy semmi
féle elbizakodottság nyomát nem találjuk. 
Most nem vertük meg az olaszokat 7:l-re, 
sőt, a Farkasok ellen elég gyenge napot fo
gott ki a válogatott. Hiányzik tehát — sze
rencsére — az önhittség. Nem szeretem a 
hókusz-pókuszokat, de az ilyen tényezők 
mellett nem lehet elmenni szótlanul, mert 
ezekből szokott kialakulni a végső ered
mény.

A vezetőség lebontotta a válaszfalakat s 
Igy az érintkezés és előkészítés a játékosok
kal a bajtárstas szellem jegyében folyhatott. 
Mindezek alapján nyugodtan megállapít
hatjuk, hogy

a felkészülés a nagy feladatni sikeres 
volt.

Hátra van még egy kérdés: van-e elég 
reális tudás a kiküldött válogatott keretben? 
Nyugodtan állíthatom: igen! Erre az együt
tesre ráillik az, amit legutóbb a francia 
futball egyik ittjárt vezetötényezője mon
dott: „Az önök futballja szegény, de dicső
séges!” Szegény az anyagi eszközökben, 
mert nem mérkőzhetik az olaszok '■'agy 
franciák gazdagságával, az angolok hallat
lan tökét jelentő közönségláborával, de 
olyan talentumokat találunk a soraiban, 
hogyha ezeknek jó napjuk van, a VB 
nagy mezőnyének legjobbjaival is állják a 
versenyt, egyenértékűek s talán még egy 
árnyalattal föléjük is nőnek.

Herzog Edvin

srervlrorlak. Resgeli után három nagyúri állt 
olá a szálloda kapuja elé, amely a UzanWt vá
logatott játékon > KISOK-pályára vitte dél
előtti tréningre. Előbb megálltak pár percre ar

Minisztertanács tárgyal a Kelemen 
Kornél ellen inditott durva hajszáról 
Rágalmazásért perlik a sportláp-monopolistát a hivatásos újságírók

Píldnll.roul vakmerő hai>» Indult me« ■>« \urlJnl”.Ikoimányo,Példátlanul vakmerő hajsza indult meg az 
egykézben lévő úgynevezett sportszaklapok 
részéről Kelemen Kornél dr., az. 01 1 elnöke, 
utóbb pedig a napilapok és hétfői lapok hiva
tásos újságírói ellen. A vihar, amelyet ez az 
elképesztően durva manőver kellett, az egész 
magyar sportot alapjaiban rázta meg. Koránt
sem azért, mintha a támadók személyének 
bármiféle jelentőséget tulajdonítana a közvé
lemény, hanem azért, mert a támadok és a 
megtámadott Kelemen Kornél egyénisége kozott 
a sportélet önzetlen szolgálata tekintetében 
olyan aránytalanság áll fenn, az ellene felhasz
nált eszközök és módszerek olyan kíméletlenek 
voltak, hogy a sporltársadalom szinc-jauát nyílt 
demonstrációra késztették.

MInisz4ertanács, 
sajtórendészetl intézkedések

Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepségei 
lehetetlenné leiék, hogy ezt a tartalmilag jelen
téktelen, földalatt előkészített lázadást érdé 
méhez méltóan rövid idő alatt elintézzék. A 
kongresszus után azonban végleg tisztázzák a 
helyzetet: teljes elégtételt szolgált ttnak Kelemen 
Kornélnak.

Jól érteaiilt helyről szármawi Információja 
alapján elsőnek a Jelentheti a Hétfői Napló, 
hogy ez a furcsa hátterű ügy nemcsak 
Teleki Pál gróf közöklaUsIlgyi miniszter, 
hanem a minisztertanács elölt Is hehaló 
vita tárgya Továbbmenfien jelentős
kihalásai lesznek az ngyncvezell sport
szaklapokra, amennyiben a most elfogadott 
sajtárrendészeti törvény kapcsán foglalkozni 
Ingnak velük nz illetékes körök. Végül 
pedig magát az Oeszágoa Testnevelési Taná

csot l> íll.lsfoglalásra készteti.
.1 teljes ülés, amelynek tagjait a közélet kiváló
ságai alkotják, egyhangú bizalommal akar tűn 
telni a megtámadott elnök mellett.

Ilyenformán ez az egész erőszakolt ügy le is 
kerülne a napirendről, ha ugyanakkor nem
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MLSi ssékhám alőtt 4a mindenki megkapta a 
vadonatúj címeres bordó bemelegítő tréntog- 
ruháját.

Spéci vezetésével kilenc órakor érkezett meg 
a tizenhét futballista a népligeti diákstadlonba, 
az utolsó Itthoni főpróbára. Spéci a gimnasz
tika válogatott remekeit tálalta fel a keretta
goknak: mell-, has-, nyak-, hát-, kar-, oldal
ős lábizomgyakorlatok szerepeltek a műsoron. 
Mindjárt kitűnt Zsengellér, az újpesti gólzsák, 
aki hanyag eleganciával végezte a legnehezebb 
gyakorlatokat is. Vörös Takácsnak az volt a 
véleménye, hogy egy született angol is csak 
tehetséges kezdő lenne mellette. Néhányperces

kiadós tornászán után Spéci mester speciali
tása következett: boxolás, jobb- ér. halhorog, 
bal és Jobb lengöütések, természetesen csak « 
levegőbe. „Ábel", vagyis Zsengellér olyan gyen
géden fltögetett, amitől egy légy sem pusz
tulna el. Ebből is kitűnik, hogy a lila-fehét 
csillagra valóban ráillik az a mondás, hogy — 
a légynek se ért, olyan szelíd.

— Eleknek a gyakorlatoknak — mondott^ 
Spéci — az a céljuk, hogy az izmokat lazítsák^ 

Ha ő mondja .akkor igy is van. Sikerült még 
azt is megállapítanunk, hogy maga Spéci vé
gezte ezeket a gyakorlatokat a legprecízebben 
és ő Izzadt a legjobban.

Közvetlen hangon búcsúzott 
Kelemen Kornél a harcbaszálló 

seregtől
gyakorlatozd, kőiben érkenett meg Kilí-1 lalorAst K Spéci vezényletére hiromíioro, 
Kornél dr.. az OTT elnök.. Dlit, Károly jent kiáltanak a magyar .pori legfőbb irk- 

•tsógi kapitány társaságában. Spéci rövid nyitójának tiszteletére. Legvégül eléneklik M
Á í

szövetségi kapitány társaságában. Spéci rövid 
időre felfüggesztette a „munkát" és a fiuk sor
ban bemutatkoznak a magyar sportfőhatóság 
fejének. Kelemen Kornél az ő szokott közvet 
len modorában kellemesen elcsevegett a fiuk
kal és melegen érdeklődött a körülményeik fe
löl. Majd tréfásan megjegyezte az ősemberhez 
hasonlító „szakállas" társaságnak:

— Talán meghalt a borbélytok a Svábhe
gyen?

— Olyan korán keltünk, — válaszolta Toldi, 
— hogy nem volt időnk megberetválkozni...

Kelemen Kornél ezután hangoztatta, hogy 
kabbalából nem kíván szerencsét, de annál jobb 
szórakozást és jó kedvet egészen a haza
térésig. Ebben már bent van az a rejtett kí
vánság Is, hogy győztesen kerüljenek vissza. 
Mert csak a győzteseknek lehet jókedvük a 
visszatérésnél. f

— Isten veletek, fiuk, — mondotta, — Jő 
utat kívánok valamennyiőtöknek és ml, akik 
itthon maradunk, az egész magyar társada
lommal, szeretettel és bizakodással gondolunk 
majd rátok...

Végezetül lefényképezte őket. Ezután Spéci 
ismét eltűnt a fiukkal és tovább folytatta ve
lük a gyakorlatokat. Most sprintelés követke
zett. Újabb Spéci-csemege: a salakon háttal- 
futás a cél felé, majd sípjelre meg kell for
dulni és rendesen futni. Ezután fekvőtámasz 
a fiivön, hirtelen felállással... hanyattfekvés, 
felugrás, oldaltütés és ismét sprmtelgetés. 
Szabó Tóni közben szorgalmasan rótta a koro
két. Pollatschek dr. „egészségügyi miniszter 
adta meg a magyarázatot: Szabónak fogyni 
kell, az ö részére más étrendet írtak elő. Ren
geteget kell gyalogolnia és futnia... Majd fe
jelés következett és itt is kitűnt, hogy Spéci 
ebben is utőlérhetetlen. Ezután a, kapusok ré
meit: Sárosi dr.-t, Toldit, Zsengédért és Vin- 
ezét gyűjtötte egy csoportba, ő maga középre 
állt és félelmetes pontossággal osztogatta tej
jel a labdát nekik. Dietz kapitány fanyar mo
sollyal. fejcsóválva jegyezte meg:

__ Hej! Ha húsz étivel fiatalabb lenne a 
Schaffer, ő lenne a balösszekötőm...

A másik csoportban Turay, Szalui, Lázár és 
Balogh, a fedezetsor tagjai adogatnak egy
másnak, végül hátrább u nehézsúlyúnk: ko
rányi, Polgár, Szűcs és Biró adogatják egy
másnak kapásból a labdát, labdavezetés zarja 
be a kiadós tréninget. Miközben a fiuk levo
nulnak, akkor veszik észre, hogy Kelemen 
Kornél titokban végignézte a további gyakor-

hagyományos •portindulót:
— így élni szép, igy élni 'jő, 
Így vidám az élet, 
Éljen az egész 
Víg lump kompánia. is

Pollatschek' dr. ax autóba szállás közben Je
lentést tesz Dietz kapitánynak: mindenki 
makkegészséges, innen a fiuk a Rudasfürdőbs 
mentek testületileg. Biró Dani, a csapat Ben
jáminja, megismerkedett a válogatottság árny
oldalával is, ugyanis ö cipelte a válogatott 
csapat felszerelését tartalmazó zsákot ax 
autókhoz.

A Rudasfürdöben félóráig tartő víg hancú
rozás vidította tovább a társaságot. Több 
sprintversenyt la rendeztek, amelyet sorra Sá
ros! Gyurka nyert meg. Alapos masszázs fe
jezte be a fürdést. Ezután az egész társaság 
Dietz kapitány vezetésével visszament a sváb
hegyi üdülőbe. Farkaséhesen látott hozzá az 
expedíció a menühöz, raguleves, székely ser
tésborda, diópudding. sajt. Ebéd után a pos
tás expresszlevelet kézbesített Dietz kapitány
nak. A levél címzése a következő volt: Méltó*  
ságos dr. Dietz Károly urnák, a diadalmas vi
lágbajnok magyar csapat szövetségi kapitányá
nak.

Sárosi Gyurka nem örül ennek:
— Csak előbb verjük meg a holland-indusa*  

kát.., — hajtogatja. — Azután a németeket, 
vagy a svájciakat... Isten mentsen minket az 
elbizakodottságtól...

Majd vendéglátogatás következik általános 
bucsuzkodással.

Pintér Vendel, a fiuk szobafönöke, kedvei 
meglepetéssel szolgált vacsora végén: min
denki kapott egy pohár pezsgőt.

— Nyolc napon keresztül úgyis csak kris
tályvizet ittak, — mondja, — naponta átlag 
harminc üveg vizet szervíroztunk nekik. Még 
egy pohár bor vagy, egy pohár sör sem volt a 
láthatáron ...

Vasárnap este is korán ágyba kerültek sí 
fiuk, mert hétfőn reggel félnyolc órakor indu
lás a szállodából a keleti pályaudvarra. Ha 
csak valami közbe nem jön. Dietz kapitány
nak az a szándéka, hogy Holland-India ellen 
junius 4-én a következő csapatot állítsa so
rompóba: Háda—Korányi, Biró—Lázár, Turay, 
Balogh—Biró II., Zsengellér, Sárosi, Toldi, 
Kohut,

•ég panasza sem történt alkotmányos 
formák közölt.

Legalább is kétséges, hagy a beadvány aláírói 
valóban jogérvényes felhatalmazással szerepel- 
telték-e szövetségeiket ezen a különös aktán.

küíönakcióbaÁt ISrltat' ugyani,, hogy ar 
egyik úgynevezett sportszaklap vádjainak nagy 
részét néhány szövetség alkalmi egyesülése 
panaszos beadványba foglalta és ezt eljuttatta 
a közoktatásügyi miniszterhez. Mint utóbb 
kiderült,

Megdöbbentő tájékozatlansággal vezették 
léire a szövetségek vezetőit

Kétséges ez már csak azért is, mert 
n panaszlrat elképesztő tájékozatlanságot 

árul el s tárgyilagosan csak annyit állapítha
tunk meg róla, hogy uz akcióban résztvclt 
szövetségi vezetőket nyilvánvalóan 

súlyos módon megtévesztették.
Ennek a konzekvenciáit tehát le kell vonatni 
azokkal, akik a háttérben az intrikákat irányí
tották. Hogy egyebet ne említsünk, a panasz
irat egyik legsúlyosabb fejezetében

gyanúsító formák közölt követeli Kelemen 
Kornél fclclősségrcvonásál, amiért uz OTT 
zárószómadúsalt és költségvetéseit elvonta a 

tanács nyilvánossága elöl.
Ez a burkolt és súlyosan hangzó gyanúsítás 
hozzá nem ....
már egymagában perdöntő az egész ügyre. 
vódaskndóknak halvány fogalmuk sincs nz OTT 
szervezetéről és a működéséi szabályozó tprvé 
nyékről. Nem tudják azt. hogy a tanács és annak 
elnöke semmijeié pénz kezelésével nem foglal
kozik. Nem tudják, hogy zárósxánwdásokat 
nem készít, de nem is készíthet, mert utalvá
nyozási joga nincsen. A Testnevelési Alap egy- 
harmada illeti meg a társadalmi sportokat, de 
még ebből a hereiből sem az. ÓIT utalványoz, 
hanem kizóróan a miniszter A tanács 1 rjy 
elnöke a hozzá beérkező kérvényeket, segély
kérelmeket mindössze javaslattal látja cl s 
azután továbbítja. E javaslat alapján utalvá

a
érfés oly nagy fokát árulja cl, ami

nyoz. azután a miniszter.
A Testnevelési Alap falelt diszkrécionálisan 

a miniszter rendelkezik
s a törvényeknek megfelelően csupán a Leg
felsőbb Állami Számvevőszékkel közli az ada
tokat. Ha szokatlanul hangzik is, de igy igaz;

a Te.stnelevc.sl Alap zárószámadúsait még 
maga a tanács elnöke sem tekintheti meg.

Ezt az egyszerű Igazságot mindenki tudja, de 
kötelezően tudnia kellene a sportszövetségek 
vezetőinek, akik nagy része a tanácsban is 
helyet foglal. Különösen megkövetelhető ez 
akkor, ha vádakat konstruálnak. Az egész 
flottatünletés tehát már csak emiatt is súlyos 
kudarcba fullad és alap nélkül semmivé foszlik.

Mi történt a kulisszák mögött?
Fokozza ennek nz egész szerencsétlen ügynek 

rejtélyét az. a meglepően furcsa körülmény is, 
hogy a vádat emelő néhány szö'elség még a 
közvetlen múltban írásban cs szóban. t.-rsa- 
daliul akciókban és tüntető küldöttségjárással 
kivétel nélkül mind a bizalmáról és ragasz
kodásáról biztosította Kelemen Kornélt. Nyílt 
kérdés marad: mi történt az elmúlt hetek alatt, 
milyen beavatkozás hatására vettek át az upy- 
nevezelt sportszaklap durva támadásának adatait 
és miért vállalták a megdöbbentő következet
lenség terheit. A közeljövő erre is rövidesen 
t álaszt ud.

A .sportszaklap nyelvöjtögetö hadakozásának
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»1*f  *<y  «ulyoi lnhatAsul Jelentkező mellékiga 
la van. Amikor a napilapok és a hétfői lapok 
egyöntetűen elitélték a durva támadást éa 
Bnnak módszereit, az úgynevezett sportszaklap 

» egéat hhatáaoa sajtót megtámadta éa 
megrágalmazta.

Két ízben is azt állította, hogy a hivatásos 
*>j*é|firók  kiállásukat Kelemen Kornél mellett 
anyagi érdekből lelök, minthogy tóle, illetve az 
OTT-tól zsoldot húznak. A kétrendbeli rága
lommal a napilapok sporirovalvezetőinck szin
dikátusa behatóan foglalkozott és a következő 
határozatot hozta:

„A Sporthirlap m OTT elnöke ellen Intézett 
támadó költeményeiben a napilapok én n hétfői 
lapok sporlrovatuezetfíit megvádolja, hogy nem 
önzetlenül keltek az OTT elnökének védelmire, 
hanem azért, mert anyagi érdekeltség /int őket 
Kelemen Kornél dr.-hoz. A Napilapok Sport- 
tovatvezetfílnek Szindikátusába tömörült rovat
vezetők ezt a gyanúsítást rágalomnak jelentik 
ki ét elhatározták, hogy törvényei megtorlással 
iljiek "

Aki vihart vet, vihart arat s nz a vesszőfutás, 
amely a rágalmazókra vár, minden bizonnyal 
elveszi a kedvük*-)  attól, hogy mégegyszer 
hasonló balsikert! hadjáratot intézzenek a köz
élet puritán vezetőférfiai és a hivatása magas
latán álló ujságirórend ellen.

*—■ • !■—
Istenes helyezetten!

A MAFC vasárnn|> rendezte Bertalan utcai 
sporttelepén ntlétiknt versenyét, ()riási megle- 
petéire Istenes dr.. aki a mull vasárnap Gyulán 
jólényeien verte Szabó Miklóst, helyezetten 
loti' 000 m 1 osztályt 1. Ceglédi BBTE 1:68.6 
2 Iliié*  bili 1:59. 3. Áradj MAFC 1:59.2. Ge- 
relyvelés 1. Várszegi József TI se 64.70. 2 
Papp MAC. A versenyzők az cső miatt csak 
keltől dobtnk.

A kormányzó jelenlétében
a Davis Cup német tenniszcsillagai
legyőzték a magyar versenyzőket

Szolnoki MÁV—Vári Kemény 3:0 (3:0)
A bajnokságra törő szolnoki csapat könnyen 

jutott ut a váci akadályon is. Góllövök: Koll.it 
(2| és -Sárkány.

ERZSÉBET—HALADÁS 4:2 (0:1)
Az Erzsébet lelkes játékkal óriási meglepe

tésre biztosan nyerte a ligudcrbil. Góllövők: 
Major. Hédi, Blaskó II . illetve Szabó és Móré"-/.

SZAK KEAC 0:0 (2:0). Ezzel a győzelemmel 
a SzAK lett a déli alosztály bajnoka.

Szeged FC—Nug.vklkindul válogatott 6:3 (4:2). 
Négy év után az első jugoszláv csapat szegedi 
szereplésének óriási sikere volt. Góllövök: 
Harangozó, Gyarmati és Nagy 2—2.

Amatőr futballbnjnokság: MTK—MAFC 4:1 
(3:0).

Vasárnap délután a margitszigeti diszpályán 
tartották meg a német-magyar Davis Cup- 
mérkőzés harmadik napjának küzdelmeit. Már 
jóval a mérkőzés megkezdése előtt sűrű sorok
ban érkezik a közönség a pálvára, az autóbu
szok és autók százai ontják a nézőket az év 
legklasszikusabb tenniszversenyére. Mind a két 
öltözőben feltűnő nyugodt a hangulat. A né
meteknél Schönborn kapitány ad taktikai uta
sításokat Mctaxáhak. A magyar öltözőben 
Hallos dr. panaszkodik húzódásra, de Gros- 
schmied szös'elségi kapitány szerint ezzel a 
bajjal még nyugodtan legyőzheti a német 
óriást. A nézőtér közben teljesen megtelt, a 
díszpáholyban ott láthatjuk ifj. Horthy Mik
lóst, a Tennisz Szövetség társelnökét, Rakov- 
szky Ivánt, a szövetség volt elnökét, Tárczay 
Felicitles Román miniszteri tanácsost. Közben 
megjelennek a versenyzők is a pályán. Beme
legítő iitögelést végeznek. Vásárhelyi verseny
bíró is felmászik az emelvényére és halotti 
rsendben adja meg a jelt a nagy mérkőzés 
megkezdésére.

Dallos kezd. Rögtön feltűnik idegessége.
Egymásután rontja el a biztosnál biztosabbnak 
látszó labdákat és Mctaxa percek alatt köny-

vezet 3:0 ra. A negyedik gémben
megpróbálja összeszedni nagát és

gyönyörű adogatás fejlődik ki a két versenyző 
között, de, sajnos, Dallosnak nincs szerencséje. 
Mctaxa újabb pontokat szerez és már szinte 
behozhatatlanul 5:0-ra vezet. A magyar fin 
mégsem adja fel. Óriási iramot kezd diktálni, 
ez sok a németnek és elveszíti a kővetkező két 
gémet. Most 5:2-re áll a mérkőzés, a közönség 
pokoli tapssal próbál önbizalmat önteni a még 
mindig idegesnek látszó magyar versenyzőbe. 
De hiába minden, a döntő gémet fölényesen 
nyeri Metxa. Így tehát

az első rtvütel 6:2 arányban vesztette el 
Dallos.

Most érkezik meg Erdmansdorf német követ. 
A közönség megtapsolja. A második szettben 

serélték volna Hallost. Egyik tárna- 
után vezeti, Metaxának csak 
ereje. Innen kezdve a magyar 

lelkesebben játszik. A kö- 
biztatja és máris vezetünk

taxát és ezzel kiegyenlíteni a németek egy
pontos vezetését. A harmadik szett azonban 
nagyon kiábrándítóan hat. Hallos valósággal 
sétál a pályán és Mctaxa percek alatt intézi cl 
fi:l arányban. Most szünet következik. A szö
vetségi kapitányok és vezetők veszik kezelésbe 
a versenyzőket. Hallos nagyon panaszkodik a 
lábára, de hiába, a negyedik szettet még le 
kell játszani. Itt azonban kiütközik rajta a fá
radtság is, hibát hibára halmozva veszíti a gé
meket, Mctaxa már 5:1-re vezet, amikor egy 
kissé összeszedi magát Dallos cs 5:3 ra javít. 
De az egyenlítés reménye délibábként oszlik 
szét, mert Mctaxa szédületes trükkökkel, alig 
negyven másodperc alatt intézi el Hallost és 
vele együtt a továbbjutás lehetőségét.

Németország most már 3:1-re vezet, tehát

máris győzött.
Közben Budi felöl .Ólét felhők gyölekelnelt' 

az égen és sálikor
Gábor? és Henkel

megkezdi mérkőzését, már csepereg az eső. 
Tapogatódzús adja az első gém nagyobbik fe
lét, majd Henkel két csodálatos labdájával 
szemben tehetetlen Gáhory. A mérkőzés na
gyon szép, csak a mindjobban erősödő eső za
varja erősen a versenyzőket. A közönség 
azonban rendületlenül kitart a helyén, minden 
akciót nagy tapssal jutalmaz.

Henkel hálós Is a nézőtérnek, csodálato
san játszik.

Gábory nem bir vele. Egymásután nyeri a gé
meket a világranglista negyedik helyezettje és 
6:1 arányban Szerzi meg az első szett győzel
mét. Az eső most már zuhogni kezd és a ver
senyrendezőség a játékot felfüggeszti.

A németek ezután rögtön átvonultak szállá
sukra. Bár másfél óra múlva, mikor az első el
állt, a pálya alkalmas lett volna játékra, Hen
kel még sem volt hajlandó kiállni, így

a végeredmény 3:2 Németország javára.

Futóink jól gyalogoltak
Becsben

A BBTE atlétái vasárnap öt egyesület verse
nyén szerepellek Becsben. Meglepő eredmé
nyek voltak, Egyik csalódás a másik után éri 
a magyar atlétika nagy szezonjában bizó bu
daiakat.

A pontversenyt a BBTE nyerte 05 ponttal, a 
tartalékos S(. Charlyttenburg és n Weiss-Rolh- 
Weiss ellen.

Fontosabb eredmények: 100 ni. Kovács 11.1 
mp., 400 m. LinhoíT 48.4 mp , 2. Görkói 49.7
mp. 800 m. Eichberger 1.58 mp., 2. Harsány! 
1:58.7 mp, 5000 in. Kdei 15:12 mp. Távolugrás: 
Kállai 704 cm.

Hármasugrás Kotracsek 14.39. 3. Somogyi
BBTE 13.98 cm. Gerely Slöck 6936 cm.. Ma
kai 6369 cm. Súly: Slöck 15.58 m. 2. Kuliczy 
12 09. Diszkosz Kuliczy 46.22. 1x100 in. BBTE 
44 2 mp. 4x400 in BBTE 3:20 mp.

DÖNTETLENÜL JÁTSZOTT A NEMZETI 
LIPCSÉBEN

Lipcséből jelentik: A Nemzeti vasárnap 
tiicreríőnyi közönség elölt Lipcsében 4:1 
arányit döntetlent ért cl a Túra Lelpz.ig 
csapatával.

Az orvosok 
friss,,mirigyet" 
akarnak átültetni 
a — Hungáriába

A mirlgyálültctésrk az orvosi gyakorlatban 
nem Ismeretlenek. /'ransplanati a nevük, mint 
minden átültetésnek. A furcsa nevű művelet 
most a Hungáriával kapcsolatban foglalkoztatja 
a nyilvánosságot, minthogy a kékfehérek 

két jólismert orvos-drukkere 
mirigy-átültetéssel igyekszik a Hungáriát h 
KK-rü felfrissíteni Valljuk be. nagyon ráfér a 
Síi vét vesz telt együttesre

A kel orvos-drukker a „mirigyet" egy pesti 
NB-csapnt csatársorában találta meg, de köti 
őket — nz orvosi titoktartás.

Aa bizonyos, hogy Miiller már nem sokáig 
rúgja a labdát a Hungáriában.

Az utóbbi időkben amugvsem nagyon rúgta, 
mert kevésszer találkozott összo vele meccs 
körben. I ppen ezt a játékszlsitémat - szak 
nyelven — rugúrügyet igveksrenek megszün
tetni az orvosok.

mintha ki< 
dóst a másik 
egyenlítés 
fin. ha I 
zönség 1 
4:1-re.

Most 
szembe a

A nézőtér hirtelen 
ez azonban nem a 
n díszpáholyba érkező Horthy Miklós kor
mányzónak szól, aki mosolyogva köszöni 

meg a lapsokat és foglal helyet.
Hallos tudja, hogv ill az államfő, gyilkos iram
ban kezd játszani! Mctaxának nv-g lélegzeni is 
alig van ideje, Hallos bombái Toldi-stilusbaji, 
mintha ckrazillal lennének töltve, csapódnád 
le a dühösen kapkodó német mellett. Ez a 
szét a miénk 6:3 arányban. Most felcsillan ií 
remény, talán sikerül Dallosnak megverni Me-

■src jut 
lehet, még 
harsányan

következik.. Dnllos kerül 
’ et egy gémjébe kerül.

-iharos tapsba tör ki, 
versenyzőknek, hanem

Hall Gani nyerte a Janhovich Emlékversenyt
Kél jelentősebb sportesemény került eldön

tésre vasárnap Megyeren. A nagyinullu Janko- 
vich-emlékyersenyt a pálya . jelenlegi legjobb 
ugrója Hali Gani nyerte szép küzdelem után 
Regulus ellen. A vitéz Horthy István emlékver
senyt az itt vendégszereplő olasz katonatiszt: 
Argenton százados nyerte a jóképességü Poca- 
cuté-val.

Részletes eredmények:
I. HADSEREGI SIKVERSENY HANDICAP.

1. Simpang (3) Sticlly hd. 2. Carmen (1%) Ma- 
chúnszky. 3. Venus (12; Demkó fh. F. m. : 
Vesta (3) v. Cánlh fh., Vivő (12) v. Muhr száz, 
Laboré (3) László száz. 2 hossz, fejhossz, 
10:77, 26, 13. Befutó: 10.128.

II. VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN- 
EMLÉKVERSENY. 1. Pocaeute (2) Argenton.
2. Wait-a-bit (5:10) Machánszky hd. 3. Dé
vény (3) Stieliy hd. »/« hossz, 15 hossz. 10:28. 
Befutó: 10:34.

III. JANKOVICH-BÉSÁN GYULA-EMLÉK
VERSENY. 1. Ilali-Gani (3) Stankovics. 2. Re
gulus (2) Cscszkovics. 3. Leclica (1)4) Stecák. 
!•. m.: Berta (12) Mészáros, Valentin (3) Pin
tér. Nyakhossz, 10 hossz. 10:52, 18, 15. Befutó: 
10:122.

IV. LIPTAY BÉLA-EMLÉK VERSENY. 
Opal (1)4) Csaló. 2. Resista (4) Kovács I. 
Cigánybáró (2) Szovátai. F. m.: Gabbio 
Argenton, Dánia (4) Pintér. Ér hossz, 
hossz. 10:25, 14. 19. Befutó: 10.95.

V. KATONATISZTI SIKVERSENY. 1. I 
Pás (5:10) Gcde 1. alhd. 2. Faust (2) v 
Groben. 3. Monopol (3) Sticlly hd. F. 
Napos (14) v. Czánlh E. fh. 1)4 hossz, 
hossz, 10:15. Befutó 10:21.

VI. GRÓF BATTHYÁNY GABOR-EMLÉK- 
VERSENY. 1. Padlsah (2%} Valkó fh. 2. Mi
nek? (3) Zangen. 3. Gyöngyvér (8) Muhr. F. 
m.: Baka (12) Sticlly, Indiana (20) Prehál, 
Notgeld (6) Groben, Siber (3) Machánszky, 
Fullánk (lO)Malusk fh., Gyergyó II. (14) Gede, 
Ditró (4) v. Czánth fh. 1% hossz, 1 hossz. 
10:32, 15, 17, 21. Befutók: 10:62, 123.

VII. BOCSKAY HANDICAP. 1. Frult-Stall (2) 
Alt. 2. Jancsi p. (2) Kupái. 3. Csilla (4) Klim- 
sche 11. F. m.: Csatárló (10) Wolbert, Pity- 
palalv (12) Félix. Viszta (10) Esch Gy. II., 
Bakafántos (10) Esch T.. Bonvivant (0) Kajári, 
Panama (4) Kolonics. Nyakh. 6 h. 10:32, 12, 
11. 13. Befutó: 37 és 70.

Vili MÁJUSI HANDICAP. 1. Nóra (6) Esdi 
Gy. II. 2. Szél (8) Esch T. 3. Babvirág (10) Ba
konyi. F. m.: Riadó (6) Dara, Fergeteg (25) 
Mező, Vaklárma (20) Schwadlenka, Albusz (14) 
Malatinszky, Dolova (12) Bihari, Blackie (14) 
Bihari II.. Dénes (5) Horváth K. II., Borzas 
lő) Alt, Cinus (16) Krédlcr, Trude (8) Kajári, 
Páncél (20) Baranyi, Bodrog (4) Klimscha II., 
Addis Aheba (16) Pfendler. 3 h. fejh. 10:96, 
38, 73, 59.

1.
3. 

(4) 
l’/<

k’’ fogad Dauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lajovu. 14-18

Telefon: 189-704, 189—724
Fiókirodát Budán. Horthy Mlklós-ut 18.

Telefonon Telefon :268-788
feladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltdnk
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TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1. Megragad egy földön 
fekvő tárgyát. 11. Ábcug! 12. 
Az elektromos vezető töltésé
nek és potenciáljának hánya
dosa. Mértékegysége a farad. 
Átvitt értelemben: szellemi 
képesség, elismert szakember. 
14. Allnn lap 15. Újságokban 
olvaslmló. 16. Engem — lati
nul. 17. Kommen — félmullja. 
20. Van bátorsága. 21. 
piilt feje felett az idő. 
Testrész. 23. Valami igazság 
vnn benne — de igen kevés. 
24. Az egyesület szerves tar
tozéka. 25. Megsemmisít. 26. 
G. T. D. 27. A lakás bizton
sagát szolgálja. 28. Ezer kiló. 
30. Kicsodák? 31. Nevezetes 
az üvcggvár i. 32. Y. R P. SS. 
Vagyis 34. Song — mással
hangzói. 35. Szóhnrc két em
ber közölt. 36. Vissza: neked 
— németül. 40. Tejut párat
lan belül. 41. Régies „cs" be
tűi 42. A svindsori herceg ne
jének volt régebbi neve. 43. 
Lajhár 44. Gyakran esik szó 
erről a nincstelen földműve
sekkel kapcsolatban. 45. A legmelegebb évszak
ban. 40. Díjszabás.

FÜGGŐLEGES:
1. Mindenesetre finomabb, mintha azt mon

danák: felakaszt. 2. Allan házacska. 3. Himál- 
lat. 4. Alacsonyabb vízállást jelenthetnek róla. 
5. Isten szolgája. 6. L. 1. H. 7. Kémiai gyök. 8. 
Erődítés. 9. Betű (fon). 10. Hu ezt az cső teszi, 
ajánlatos kinyitni uz esernyőt. 11. Idézetet 
mond. 12. Az idegrendszer sokféle megbetege
désének a tünete, köznyclven a bénulásos elme
zavart, agylágyulást értik rajta. Ez fokozalo-

Trolllus megverte Csáklyást
Becsben

A Preis dér Stadt Wient a német Trollius 
könnyen nyerte a Csáklyás ellen.

I. BON AMIÉ RENNEN. 1. Pattogó (7:10)’ 
Schejbal. 2 Csele (2)4) Vrábel. F. m : La 
Cahrtóre, Beatrix. 10:16, 13, 21. — II. KISBÉR 

.......... I. KaiscrjUgcr (2) Heiling.
i.: Dongó, Búbos, 10:25. — III. PREIS DÉR 

(6:10) Vincenc. 2.
3. Holtversenyben 
Maréchal Soult (5É

lőrebnladó szellemi hanyatlással és bénu- 
lásos tünetekkel járó betegség Gyógykezelése 
salvarsannal és malária beoltásával történik. 
18. Nem ad túl rajta. 15. Képtelen továbbha
ladni. 16. Szélesre tár 18. Villamos a Nagykör
úton. 19. Várja sültgalamb berepültél. 22. Szám. 
23. Félig hallod csak. 27. Kemény papír. 28. 
Éppen illik! 29. Hl minden olyan drága, mini 
a gyógyszertárban. 34. Ez alá a kivégzésre Ítélt 
hajtja n fejét. 35. Kikötő 37. Gyártásának alap
anyaga nz árpa 38. Angol „emberek". 39. Nyár
son forgat. 49. Vissza: szarvasfajta. 42. T. A. 
43. Téli sporteszköz.

PÜNKÖSDI (junius 7) számunkban kezdődik

LÁNC

ÖCCSE RENNEN. 1.
F. m. ‘ ’
STADT WIEN: 1. Trolllus 
Csáklyás (2^) Nagy G. 
Bonaparte (8) Vasas és 
Schejhal. F. ni.: Amadeo, Tornado, Medardus. 
5 hossz, s/< hossz. 10:16, 11. 14, 13, 11. —
IV. MINDIG HANDICAP. 1. Kain gyér (3) Esch 
Gy. 2. Reine Herodini (4) Valentin. F. m.: 
Flimsy, Hasardeur, Souvenir, Carmen. 10:48, 
24, 27. — V. SORRENTO RENNEN. 1. Torbágy 
(5:10) Blazsck. 2. Balduk (2)4) Kraft. F. m. : 
Cartabelle, Goodnight, Atta Santorb. 10:17, 13, 
10. — VI. TROST HANDICAP. 1. Ottranto Bal 
(5:10) Schejbal, Mágnás (2)4) Heiling. F. m.: 
Hclios, lloracc. 10:14, 11

Szerdán fejezik be az urlovasok nagysikerű 
nemzetközi mitingjüket. A zárónapon a Baich 
Péter emlékverseny (akadályverseny 5000 ni) 
és a Fólis-dij (urlovas-síkverseny 1600 in) a nap 
főszámai. Az előbbiben ismét találkozik Fosforo 
és Samaritanus a Nemzetközi katonatiszti aka
dályverseny két helyezettje. Az utóbbiban Bon 
pás. Díszpolgár és Cratacgus a jebb esélyek.

Vasárnap n szezon első kísérleti versenye az 
Irinyi pusztai dij a P. V. E. minlingjének fő
száma. A kétévesek találkozása az idősebb lo
vakkal szenzációs eseménynek Ígérkezik, annak 
ellenére, hogy Cavaliero kimagasló cscly.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sierkeutik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelői stcrkeiitA fi kiadó: Dr. EI.EK HUGÓ 

Sterkeszlőséit «• kiadóhivatal: Eraaébef-kOrul SS.
Telefon hétköznap éa vas. déli 12-lg: l-IM-M. Vaa. d. B. 
1 órótól (Aradi-u. 8. filobua-nyomda-: l-llt éZ, I-Z4S-8I, 
Vas. d. u. h5-tól lapzártáim: I IM 41, 1ISS 4X. I I1144, 

IZ4J81.
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markban RM —.11. Frnnclaorvíghnn 1 ..'0 ’ -ni;. Jugn- 
azlávia 2.50 din.tr, Ncmrlorazég 15 p... ( • rvóa 1

Jltra, Románia 5 Csehszlovákia i •"5

NYUMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜ1NTÉZET B.-T. KÜRFORGÓGÉI’EIN, BUDAPEST, VI, ARADI UTCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓI ANGERMAYER KAROLY.

Koll.it

