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St embert agyonlőtt 
a foktői falurossza, 

elrabolta egy lelőtt csendőr-áldozata 
felszerelését és az éjszakai tömeg

gyilkosság után elmenekült
Vasárnap kora reggel leadást jelzett a bu

dapesti rendőrség rádióállomásának készü
léke. A soros rádiós a készülékhez ült. A 
kalocsai cscndörszárnyparanc.snokság to
vábbított a rádión egy körözést:

Junius 4-én éjjel a kalocsai Örs 4. 
számú rendes járőrének járőrtársát, vi- 
tér, Kazy Antalt Valló István foktői la
kos leshelyről agyonlőne, ezután magá
hoz vette a lelőtt csendőr csákóját, fegy
verét és revolverét, azután több polgári 
egyént lelőtt és elmenekült. Vallón 
egyenruha, csendőrcsákó és teljes fegy
verzet van. Kérjük a nyomozás folva- 

malbatétclét.
A rádióállomás azonnal jelentette a Kalo

csáról érkező körözést a főkapitányság bűn
ügyi osztályának. Megmozdult a rendőrség 

Helyszíni riport a vér, 
halál és rémület falvából

Foktő, junius 6.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósitójának 

tclefonjelentése.) Piros pünkösd ünnepi pün
kösd helyett fekete pünkösdje van I'oktö 
községnek. A katolikus és református tem
plomban az emberi eltévelyedés szörnyű 
szakadékairól prédikállak a lelkészek, olyas
mi történt, ami fekete betűkkel irta be a 
bűnügyi krónikába a dunnmenli békés kis 
falu nevél: gyilkos golyókkal öt embert te
rített le egy falubéli legény.

Foktő szorgalmas, dolgos, munkás gazdái, 
kisbirtokosok, cselédek, zsellérek pár hónap 
óta sűrűn járlak panaszra a községházára, 
egyszer-egyszer a csendőrségre is. Csendőr
őrs nincs a faluban, a kalocsai őrs járőrei 
szoktak porlyázni Foktőn. Nekik is elpana
szolták mostanában sokan, hogy

sűrűn fordul elő lopás, betörés a falu
ban. Baromfit, ruhafélét, gazdasági 
szerszámot lopkod egy rejtélyes szarka.

Leleplezés a h
Ugy terveztük, hogy majd szombaton dél

előtt mennek a csendőrségre. Történt azon
ban valami, ami megetózle a panoszlétdt. 
Wliket Boldirsór Zsóllu foktői elvált asszony 
szombaton kora hajnalban bement Kalo- 
czdra a piacra. Vásárolgatás közben elke
rült a baromfiórurok lorólio: Is. Ott találta 
Valló Lajos Iwtholdas foktői kisgazdái és a 
feleségét, akik baromfit árullak. Miskei Bot- 
dinár Zsófia megállt, hogy beszélgessen ve
lük egy kicsit. Beszélgetett és közben

megakadt a szeme egy kelldermagos 
lyukon,

amelyik olt táráit Vallóik többi baromfija 
között. Ismerősnek találta a kendermagost,

apparátusa és munkába álltak a detektívek, 
mert az volt a feltevés, hogy

az elmenekült gyilkos esetleg Buda
pestre szökött!

Telefon, táviratváltások következtek és 
csakhamar kiderült, hogv az utóbbi évtize
dek bünkróniká jónak legszörnyíibb fejezeté
ről számolt be a rövid radiogram: ötszörös 
gyilkosság történt, Valló István valóságos 
vérfürdői rendezett,

a csendőrön kívül még négy embert 
agyonlőtt,

egyel pedig életveszélyesen megsebesített.
l’ár perccel azután, hogy a kalocsai csend

őrség rádiókörözése megérkezett, útnak in
dult Foktőre a Hétfői Napló munkatársa és 
az alábbi páratlanul izgalmas riportban szá
molt be a rémregényről. 

A panaszok alapján keresgéltek, kutatlak a 
tolvaj után, de csak nem került kézre. Biz
tosak voltak benne, hogy a falubeliek közül 
kerül ki a tolvaj, de olyan ravaszul, ügye
sen dolgozott, hogy nem sikerült fiilőn- 
fogni. Bátorságában már odáig merészke
dett, hogy meglopta Horváth Dezső községi 
főjegyzőt is.

Hajtogatták, emlegették is a falubeliek, 
hogy csuk egyszer sikerüljön elcsípni a tol
vajt, majd megemlcgcli. Pénteken tetőfokára 
hágott az elkeseredés és a harag,

péntekre virradóra egyszerre három he
lyen járl a tolvaj,

Görbe Gábor és Boldizsár Péter gazdáknál, 
ezekről a helyekről baromfit vitt el, a fő
jegyző házából pedig ruhafélét. A község
beliek elhatározták, hogy most már nem 
tűrik tovább a tolvaj garázdálkodását, be
mennek Kalocsára és megint panaszt tesz
nek a csendőrségen.

kalocsai piacon
jobban megnézte és rájött, hogv pár nap
pal ezelőtt ez a lyuk még az övé volt, de 
valaki ellopta.

— Hogyan került magához az én jószá
gom? — kérdezte Vallóikat, akik szapora 
szóval igyekeztek leinteni és hajtogatták, 
hogy e: nem idegen jószág, övék a tyuk, az 
ö baromfiudvarukból való.

Miskei Boldizsár Zsófia azonban biztos 
volt a dolgában, nem hagyta az igazát, el
ment n csendőrségre és feljelentést telt. A 
piacnak közben vége lelt, Vallóék össze
szedték n megmaradt portékájukat és vissza
mentek Foktőre.

Visszament a faluba Miskei Boldizsár 
Zsófia is, de persze csakhamar a falu szá

jára került a kendermagos tyuk esete. A 
községbcliek szeme most már kezdett ki
nyílni, sok mindnféle gyanús dolgot emle
gettek Valláékkal kapcsolatban. Szóbahoz- 
lák, hogy a balvanhárom esztendős öreg

Valló Lajosnak volt már egyszer dolga

Megszökik egy elszánt legény
Valló Istvánnak, a fiúnak már azelőtt se 

volt valami jó Ilire, kötekedő legénynek is
merték, aki nem a inagasurabeli fiatalokkal 
barátkozott, hanem mindig

a rosszabb hlrii környékbeli legényekkel 
cimboráskodolt.

Most, hogy a kendermagos tyuk csele gya
núba keverte őket, az egyik falubeli öreg 
talpraesett okossággal fején találta a szöget:

— Mindig gyanúsnak tartottam én, hogy 
Vallóék nagyon igyekeznek idején, pontosan 
megfizetni az. adót — mondotta. — Soha 
egy napot nem késtek az adófizetéssel, öreg 
Valló nlbidig mondogatta, azért fizeti ponto
san az adót, mert nem akarja, hogy véletle
nül foglalni jöjjenek hozzá, nem szereli, ha 
idegen, különösen ha hivatalos ember megy 
a házába. Biztosan ők a tolvajok, lopott hol
mit rejtegetnek ...

Mig igv zsibongott a falu, Vallóék portó
ján minden csendes maradt. Az öreg házas
pár otthon volt, a fiuk valahol a szomszéd 
községben járt. Déltájban csendőrök érkez
tek Kalocsáról.

A kakaslollas. szuronyos csendőrök be
toppanlak Vallóéihoz.

Megmondták, miért jöttek, házkutatást akar
nak tartani. Nyomban hozzá is fogtak a 
munkához. Javában folyt a házkutatás, mi
kor megjött a szomszédolásból Valló István. 
A csendőrök láttára ijedten megtorpant, de 
aztán bement a házba és némán nézte, hogy 
mi történik.

A házkutatás gyors és eredményes volt: 
a padlásról, ágy alól, fészerbe rejleit 
ládákból rengeteg portéka került elő, 

ruhák, zsákok, vásznak, szövetek, szerszá
mok, csupa olyan holmi, amipek az utóbbi

Csendőrhalál, fegyverropogás...
A csendőrjárőr emberei felosztották egy

más közölt a munkát. Tudták, hogy vi
gyázni kell, mert a szomszédok megmond
ták, hogy Valló Istvánnak revolvere van és 
az elszánt legény, aligha adja meg magút 
egykönnyen.

Vitéz Kazy Antal csendőrre nz a feladat 
jutott, hogy rejtőzzön cl Vallóék udvarán és 
álljon lesbe, figyelje, nem jön-e haza Valló 
István.

Vitéz Kazy Antal az udvaron álló

a törvénnyel, fogházat ült,
de ez mór régen volt. Azóta ha nem is lett 
gazdag, de jósorba cseperedett, saját telkén 
lakik, hat holdja van, feleségével és huszon
hat esztendős István nevű fiával együtt gaz
dálkodik a kis földön.

hónapokban történt betöréseknél kelt lába.
Látták már a csendőrök, hogy jó helyen 

járnak, valamelyik Valló szerezte kézen- 
közön ezt a sok portékát. A holmikat kihor
dották az. udvarra és

üzenetet küldtek a kisblrőval, jöjjön 
mindenki, akitől mostanában valamit el

loplak,
nézze meg a holmikat.

Jöttek is a falubeliek sorra, mind össze
csapták a kezüket, ki mérgesen, ki szitko
zódva, de mind felismerték a tőlük lopott 
holmikat. Az öreg Valló házaspár és Ip- 
gényfia lesütött szemmel, komoran álltak és 
hallgatták a károsullak kifakadásail.

Délután hat órára járt már az idő, de még 
mindig folyt a szembesítés, egyre jöttek a 
falubeliek, hogy kiválasszák Vallóék udva
rán a lopott holmikat. Miközben a szortíro
zás folyt,

Valló István egyszerre csak futásnak 
eredt, öles ugrásokkal kiszaladt a te

lekről,
nekivágott az útnak és ugyancsak szedte a 
lábát a faluvégi akácos felé. A csendőrök 
nem lőhettek utána, sokan járlak a: uccán, 
ártatlan embert is érhetett volna a golyó, hót 
inkább hajlóvadászatra indultak a szöke
vény után.

Valló Lajost és a feleségét a községháza 
fogdájába csuklók a csendőrök, maguk pe
dig elindultak, hogv megkeritsék a legényt. 
Végigrazziázták a falut, a határi, beestele- 
dett, de csak nem akadtak nyomára. Az volt 
a feltevés, hogy

valahol a határban húzta meg magát, de 
éjszakám majd csak hazajön.

hogy mi van otthon.

szénakazal mögé húzódott és kézben 
tartott fegyverrel vári.

Este liz óra tájban Petróczy Ferenc volt 
rendőr, falubeli kisbiró vacsorát akart vinni 
Kazy Antalnak, mert tudta, hogy a csendőr 
ha kell, egész éjszaka ott slrúzsál majd a 
kazal mögött, már pedig nem evett reggeltől, 
mióta elindult Kalocsáról. Tiz óra felé in
dult cl Petróczy, mellette lépkedett a ku
tyája.

Egyszerre csak feggverdőrdülés hallat*
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Mott. A község felriadt. Páran kiszaladtak 
az utcára. Addigra még egy lövés dördült el. 
azután csend lett, A két fegyverdördUlés két 
emberélet kioltását Jelentette. (l

Mint utóbb kiderült, Valló István, aki ad
dig ugylátszik tényleg a határban rejtőzött, 
óvatosan visszasurrant a faluba, el is érke
zett észrevétlenül a Vo/M-portához, megkö
zelítette a csendőrt és

még mielőtt vitéz Kazy észrevette volna,

Steyr-pleztollyai rálőtt. A golyó szivén 
találta a csendőrt, aki holtan bukott a 

kazal tövébe.
Éppen akkor ért oda Petróczy Ferenc, 

Valló István őt is lelőtte. Jól célzott,
a klabirót Is szivébe fúródó golyó terí

tette le.
A hűséges kutya erre rávetette magát 
Vallóra, de a gyilkos az ebbel is végzett, 
golyót eresztett beléje.

Magyaróvőrt leleplezték 
a pozsonyi hősi halottak 
emlékmflvét

Magyaróvár, junius 6.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délután leplOték le Magyar
óváron ünnepélyes keretek között a volt po
zsonyi 13-as honvéd gyalogezred hősi halot
tainak emlékművét. Az ünnepélyen, amelyen 
ötezer főnyi közönség vett részt, vitéz Shvoy 
István ny. gyalogsági tábornok méltatta a tíz
ezer hősi halottat vesztett dicsőséges honvéd
gyalogezred háborús hőstetteit. A beszéd után 
lehullt a nemzetlszlnü lepel az emlékműről, 
amelyet Kallós Ede szobrászművész készített. 
Ezután dr. Sattler János polgármester átvette 
a város nevében a szobrot, majd a 13-as hon-

Elköltözünk!
OLCSÓ ARAKI

IPeisx Maris fi a
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védek Tarnoipka-lndulóját játszotta cl a zene*  
kar, mialatt az előkelőségek elhelyezték ko
szorúikat a szobor talapzatán. Elsőnek he
lyezte el babérkoszorúját Pintér József ország
gyűlési képviselő, aki az ezred lelkésze volt a 
világháborúban. Az ünnepély befejezésével a 
honvéd gyalogezred diszlépésben vonult el az 
emlékmű előtt.

CsendőrcsAkőval, puskával, két pisz
tollyal bosszúhadjáratra Indul a halál

madár: öt halott az éjszakában!

k*

Mire a közsógbelick összefutottak. Valló 
István levette a halott csendőr kakastollas 
csákóját, lecsatolta a derékszijját, töltény- 
táskáját, elvette Mannllcherét, a revolverét 
Is, fejébe csapta a csákót oldalára erősítette 
a derékszijját, töltény táskát és most már

két pisztollyal és egy puskával felfegy
verkezve, nekivágott a sötét falunak, 

amelynek utcáin folytatódott az éjszakai 
rémdráma.

A gyilkos legény bosszúálló hadjáratra 
Indult. Első útja Görbe Gábor gazda portá
jához. vezetett. Görbe volt az, aki a kalocsai 
piaci eset kipattanása utón Vallóék felé te
lelte a gyanút. Megállt a házuknál és beko
pogott az ablakon:

— Nyissák ki az ajtót! A csendőréig van 
itt! —- mondotta elváltoztatott hangon.

Görbe kinézett az ablakon, a sötétben 
csak csendörcsákót látott, hát nyugodtan 
ajtót nyitott. Abban a pillanatban, amikor 
kinyílt az ajtó, Valló István

puskával rálótt Görbe Gáborra, akit a 
golyó azonnal megölt. A lakásból ré
mülten klrohnnt a gazda felesége, Dere
kai Julianna, Valló egyetlen fegyver

lövéssel leterltette az asszonyt Is.
azután ment tovább a sötét éjszakába.

A következő állomás Boldizsár Péter 66 
esztendős jómódú köztiszteletben álló gazda 
bóra volt. Boldizsár Péter rokona Miskei 
Boldizsár Zsófiának, aki a piacon leleplezte 
Vallóéknt, hát neki is meg kellett hallnia!

Valló István itt is kopogott az ablakon:
— A csendőrség van itt, nyissanak ajtót!... 
Kinyílt az ajtó,

dördült a puska és Boldizsár Péter hol
tan rogyott a küszöbre,

a vérfürdő pedig folytatódott tovább,
A soron következő áldozat Miskel Boldi

zsár Zsófia volt. Itt is az ablakon kopogta
tott. Az asszony kinézett, látta ugyan a 
csendörcsákót, de

megismerte Valló Istvánt és segítségért 
sikoltozott,

a cselédeit hívta. A legény erre kétszer be
lőtt a csukott ablqkon, az egyik golyó ta
lált is,

Miskel Boldizsár Zsófia súlyosan meg
sebesült a nyakán.

A gyilkos legény tovább rohant. Most 
Dezsi Gáborné ablakán kopogott, de itt nem 
várta meg, amíg ajtót nyitnak, abban a 
percben,

amikor Dezslné megjelent az ablakban, 
belőtt,

de ez a golyó szerencsére nem talált.
Mindez a rémség persze pár perc alatt 

játszódott le, a falunak hol egyik szögletén, 
hol a másik során ropogott a puska, a le
lőtt Kazy csendőr társai és pár bátor falu
beli ember fejszével, vasvillával felfegyver
kezve hajszolta, kereste Vallót, de

az éjszaka sötétje leplet borított a gyil
kosra, aki mint a halálmadár, járt 

egyik házról a másikra, végül eltűnt
és mire hajnalodon és megjött a világos
ság, az üldözők már csak a halottakat ve
hették számba.

A debreceni ifjúság tün
tetése Szálast és a Nemzeti 

Szocialista Párt ellen
Debrecen, junius 6,

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Márciusi Front kötelékébe tar
tozó debreceni egyetemi ifjúság a pünkösdi 
ünnepek alkalmával elárasztotta Debrecent 
röpcédulákkal.

A röpcédulákon a legélesebben támad
ták a Magyar Nemzeti Szociálista Párt 

Hungarista Mozgalmat és Szálasit.
Felhívták a röpirat megszerkesztő! a ma

gyar ifjúságot, hogy küzdjenek a párt ellen, 
amely legutóbb Debrecenben is helyiséget 
bérelt ki és kifüggesztették a pártiroda fölé 
a nyilaskeresztes címert. Közölték Debrecen

—

város közönségével a röpirat írói, hogy a 
képviselőház és felsőház, a kormány, összes 
tagjaihoz memorandumot intéztek, melyben.

a káros mozgalom elleni fellépésre hív
ják fel a törvényhozást.

A memorandum másodpéldányait elküld^ 
ték az ország összes főiskoláinak és a ‘Már-*  
ciusi Front debreceni csoportjához hasonló 
állásfoglalásra hívták fel az ország egye
temi ifjúságát. Különösen kiemelték, hogy 
Szálasi részekre akarja darabolni az orszá
got, ez ellen a legélesebben és legerélyeseb
ben tiltakoznak, a mozgalmat a nemzet éle
tére veszélyesnek nyilvánítják.

Temetés, gyász, rémület
Siratóházzá változott a falu, öt embert 

terítettek ki a házakban, Kalocsára pedig 
befutott a jelentés a foktői véres éjszakáról, 
mire a csendőrszárnyparancsnokságról 
Sdsdy László őrnagy vezetésével

autón és motorkerékpáron csendőrcsa
patok robogtuk Foktőre, csatárláncot 

vontak a falu körül,
átkutatták az egész környéket, de hiábavaló 
.volt minden munka, a gyilkos legény csak 
nem került a csendőrök markába.

Vasárnap és hétfőn egész napon állt a 
hajtóvadászat, újabb és újabb csendőrcsa- 

ltok jöttek, tűvé tették az egész tájékot

Valló István után. Közben megjött Kalocsá
ról dr. Varnyu Béla vizsgálóbíró, akinek a 
jelenlétében Schönwakl József dr. orvos 
felboncolta a holttesteket és gondoskodtak 
a temetésről is. Görbe Gábort és a felesé
gét, Petróczy Ferenc kisbirót és Boldizsár 
Pétert

nagy ai r ás-rlv ássál, igazi részvéttel kí
sérte utolsó útjára a falu népe.

Vitéz Kazy Antalt nem Foktőn temették, a 
derék csendőrt, akit kötelcsségtcljesités köz
ben terített le a golyó, Prónayfaludra yiüék, 
szülőföldjére, ott helyezik örök nyuga
lomra.

Gázbombás ostromzár
A gyász, a rémület természetesen egy pil

lanatra sem állította meg a nyomozás gé
pezetét. Sdsdy őrnagy Irányításával hétfőn 
is szakadatlanul folyt a munka.

A csendőrök visszaemlékeztek a madocsai 
esetre, amikor a halálraítélt, fogházból meg
szökött haramia szülei házának a padlására

A budai Irraallta kienlafrlat »lnflkií,». etSI- 
jArAUga, Tdlaaitmdnza, képrlaelSteatOleta 
tliitrlaaldl kara mdly me(ill»íMdsaal jelenti, 
hogy érdemeim píniOgyi alóljirója

Makrai Teoíil ur
hosus*  iienvedés útin elhunyt.

K hó T-*n,  kedden ddtuldn 1 draher kiérjük 
ulolió utjdra a larkatrdll uratlila HmetAban.

vette be magát. Ott rejtőzködött, készen- 
tartott fegyverrel, hogy ha felfedezik a rej
tekhelyét, mindenkit kiirt. A madocsai le
gényt akkoriban meg is találták, de ártat
lan embervér nem ömlött, mert mikor látta, 
hogy nem menekülhet, agyonlőtte magát. 
Foktőn fölmerült a föltevés, hogy Valló Ist
ván is talán r Valló-h&z padlásán rejtőzik, 
de a nyomozás irányilói

nem akarták, hogy a véregnzés tovább 
folytatódjon, elhatározták, hogy ha a 
gyilkos legény valóban a házban rej
tőzködik, klf tlstöllk: könnyfakasztó- 

gázhombiiknt rendeltek
és megtelték nz előkészületeket, hogy igy 
tegyék ártalmatlanná és igy kerítsék kézre 
Valló Istvánt — ha ugyan tényleg az ost
romzár alá vett házban bujkál.

Fodor László

Szent István-serleget 
adott a Szegedi Vásár
nak a Szegedi Kamara

Minden képzeletet felülmúló kirobbanó siker 
kiséri a jubileumát ünneplő Szegedi Ipari Vá
sárt, melyet szombaton délben ünnepélyes kere
tek között nyitott meg vitéz Petneházy Antal 
államtitkár. A pünkösdi ünnepek alatt soha nem 
látott arányú idegenforgalom tette színessé és 
elevenné Szeged életét, tömegesen érkeztek az 
50 százalékos utazási kedvezménnyel a látoga
tók és zsúfolt különvonatok futottak be a Sze- 
ged-Csanádi Vasút vonaláról. Egész Szeged ün
nepi lázban .telve reménykedéssel vesz részt az 
ipari vásár nagy demonstrációjában és biza
kodó hangulat teszi mozgalmassá a vásárt, 
amelynek üzleti forgalma is várakozáson felüli.

A jubiláris Szegedi Ipari Vásárt vasárnap 
meglátogatta József főherceg, akit Rainer Fe
renc kamarai elnökkel az élén a Vásár intéző
bizottsága fogadott. A pünkösdi ünnepeket fel
használták különböző törvényhatóságok kikül
döttei, hogy megjelenésükkel is kifejezésre jut
tassák együttérzésüket és támogató készségüket.

A Szegedi Ipari Vásárra junius 12-ig lehet 50 
százalékos kedvezménnyel Szegedre utazni és 
ezen időig érvényes a külföldiek számára a vi- 
zumkedvezmény is. iVsszautazásra junius 14-ig 
érvényese a félóra kedvezmény. Mint ismeretes, 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara Szent 
István ezüstserleget adományozott a Szegedi 
Ipari Vásárnak, hogy vele azt a kézmüiparost 
tüntessék ki, akinek készítménye az ipari vo
natkozása mellett a legalkalmasabb kereske
delmi forgalomra is. Pálfy József dr. polgár
mester elnöklete mellett az öttagú bírálóbizott
ság szerdán dönt az ezüstserleg odaítéléséről.

haza, mert őszintén szólva, nagy anyagi gon
dokból húzott volna ki a pénz. A Keleti pálya
udvar közelében egy vendéglőbe mentem be 
ebédelni érkezésem után. Egy középkorú, jól 
öltözött férfi telepedett le asztalomhoz és csak- 
hamra barátságos diskurzus fejlődött ki közi 
tünk.

A gazdálkodó előadásából azután kiderült, 
hogy annyira megbízott uj Ismerősében, aki 
mint nyugdíjas Máv tisztviselő szerepelt, hogy 
pénz nagyrészét,

6000 csehkoronát átadott neki beváltás 
végett.

A Márkus Lajos néven szereplő férfi kalapját 
és felöltőjét a fogason hagyva, azzal távozott, 
hogy öt perc múlva jön a pénzzel, legyen nyu
godt. Nagylaky a legjobb kurzuson váltja be.

Félórák, sőt órák is elteltek, de Márkus ur 
nem jelentkezett. Közben megállapították, hogy 
a hátrahagyott kabát és kalap

öt pengőnél többet nem ér.
A rendőrség pontos személyleirást kapott az 

öreg gazdálkodó szélhámosáról és később, ami
kor utána néztek a bűnügyi nyilvántartóban, 
felismerték egy régi bűnözőben az ál-Máv tiszt
viselőt. Kornis Ferenc 45 éves többszörösen 
büntetett kereskedősegéd volt ez az ember.

Tegnap egy detektív a József-köruton
elfogta és előállította

a főkapitányságra. Először tagadott, da a szem
besítés után beismerte bűnösségét. A pénzt 
azonban már elköltötte. Letartóztatták.

Makrai Tcofllné szül. Ilcller Julin és gyermekei: László, Alice, férj. Solt 
Fcrencné, Pál, Erzsébet, testvérei: Wllly, Zseni, Vilma, Benő, Lipót és vejc 
Solt Ferenc, sógornői és sógorai, valamint a kiterjedt rokonság, fájdalomtól 
porig sújtva jelenti, hogy

MAKRAI TEQFIL

Megszökött a szélhámos 
az apai örökséggel 

Nagylaky Gábor rákosszentmihályi gazdál
kodó jelent meg pár nappal ezelőtt a főkapi- 
tánvságon és feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen csalás címén. A hatvan éves gazdálkodó 
könnyes szemekkel adta elő, hogy vakmerő 
szélhámos áldozata lett. Ravasz módon 

kicsalták tőle 8000 csebkorcnáját, 
amelyet Kassa közelében elhunvt édesapja után 
örökölt.

— Édesapám 87 esztendős korában halt meg 
— adta elő a kétségbeesett ö egember a rend
őrségen — és mivel én vagy, k az egyedüli élő 
családtag,

rám hagyta ösazekuporgatett pénzecskéjét.
A hagyatéki eljárás után egyik kassai közjegy
zőnél vettem fel a pénzt. Boldogan utaztam

— Korszerű háztartás titka a villanytűzhely, 
mert olcsó, gyors és tiszta. A háziasszony, 
nyáron legtöbbet a meleg konyhában szenved. 
Ettől azonban könnyen megszabadulhat, ha 
villamos tűzhelyen siit-főz. Az Elektromos Mű
vek, Honvéd ucca 22. szám alatti bemutatójá
nak előadótermében szerdán délután óra
kor főzőelőadást, villamos konyhájában csü
törtökön és pénteken délelőtt 5^10 órakor 
főzési gyakorlatot tartanak. A különböző ház
tartási készülékek ismertetése során képviselő
fánk, rétes, különleges torta, foszlós kalács 
vagy kuglóf, pudding, hal- és különféle hús
ételek készítését mutatják be. Belépő- és ruha- 

Trafik záróra. A Dohányárusok Országos 
Szövetsége a dohányzó közönség érdekében fel- 
hívja a figyelmet arra, hogy az eucharisztikus 
kongresszus befejeződésével, junius 6-1ŐI kezdve 
a trafikok vasárnapokon és munkaszüneti na
pokon megint csak öt óra hosszat tarlhalnak 
nyitva.

— Az újpest—pünkösdfürdői helylhajójára- 
tok és a szombati budapcst—horányi csavar- 
gőzösjáratmegindítása. \ MFTR közli, hogy 
junius 5-től kizárólag vasár- és ünnepnapokon 

j pest-télik ikötö és Békásmegyer—Pünkösd
fürdő közölt kora reggeltől késő estig »/4 órán
ként csavargőzös fog közlekedni, továbbá, hogy 
junius 4-től kezdve minden hétköznapra eső 
szombaton Budapest—Eskü-térről 18.30 órakor 
Pálffy.tér és Római.fürdő érintésével Izabella- 
telep— Horányi-csárdához csavargőzös közleke
dik, amely vissza 22 órakor indul.

okleveles mérnök, rokkant főhadnagy
f. hó 5-én délután 3 ómkor visszaadta nemes lelkét a Toremlőnek. 

Draga halottunkat f. hó 7-én, kedden, délután 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a farkasréti temetőben. (Minden külön érlesil 's helyett.)

Részvét Iá tóga fások mellőzését kérjük.
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Százezres tömeg követelte 
vasárnap Pozsonyban a tót 

önkormányzatot
Hétfőn Hodzsa éles hangú választ adott a kívánságra

SZIGETI
SZABAD

Pozsony, junius 6.
Pilnkösii vasárnapján hatalmas lömeR- 

jnegmordulá, kerctéhrn a Tálföld főváro.á- 
►an kibontották a tót aulonomista mozga

lom uj lobogóját. Kék alapon jehér körben, 
piros Anrlrás-kereszt a moraglom zászlaja.

Ar llnnrpsfgrkrl a pittsbnrgi egy,,, 
min; megkölésán.k huszadik ^fordu

lója alkalmából rendezték
ís az alkal0"'l’ól Hlinka páter hívei
n lotföld minden részéből nagy tömegek
ben gyűltek össze Pozsonyban.

Délelőtt tiz órakor megkezdődött a fel
vonulás a Színház-térré. Három óráig tar
tóit a menet felvonulása.

A tömeggyülés délután egy órakor kez
dődött.

Buday dr., a cseh szenátus alelnöke meg
nyitó beszédében tiltakozott az ellen az ál
lítás ellen, mintha a tót nép valaha is eltá
volodott volna a piltsburgi egyezmény szel
lemétől. Felszólította Hodzsa miniszterel
nököt, hogy mutassa meg konkrét tettek
kel, hogy a tótok követeléseiket teljesíteni 
akarja.

Ezután
Hlinka páter felolvasta kiáltványát, 
amely magában foglalta a tót nép ön

kormányzati követelését.
Hlinka felszólította híveit, hogy utolsó 

csepp vérükig küzdjenek az önkormánv- 
zatért.

Tiso volt miniszter beszélt ezután. Kije
lentette, hogy
i ha Prága a németek és a magyarok irá-

nyában azt a politikát követte volna, 
amit a tót néppárt, úgy már régen meg
nyerhette volna a maga számára mind

két népcsoportot.
A következő szónok Sidor, a néppárt fő

titkára volt, aki üdvözölte a gyűlésen jelen
levő amerikai tót küldöttséget. Az 
tótok nevében vezetőjük, llletko 
lentelte, hogy

az Amerikában élő egymillió
90 százaléka Hlinka páter önkormány

zati követeléseit támogatja.
Ezután újból felhangzott a tótok harci 

indulója, a „Hej Slovaci“. Hlinka páter ek
kor felmutatta a tömeg előtt a pitlsburgi 
^yif^nény eredeti példányát és megkérdezte 
Hlcneót, felismeri-e az egyezmény aláírásai 
között Masaryk kézírását. Hletko igennel 
válaszolt.

Ezzel ért véget a tót autonómisták eddigi 
leghatalmasabb tüntetése.

A tótok vasárnapi nagygyűlésén felolvas
lak gróf Esterházy Jánosnak, a Magyar Párt 
vezérének

üdvözlő táviratát,
amelyben Esterházy a szlovák autonomistá- 
kat a Magyar Párt szolidaritásáról bizto
sit ja.

Még szombaton este történt, hogy a po
zsonyi Szinház-té.ven a tüntető tót diákok

elégettek egy szovjetzászlót és n cseh- 
szlovák-szovjetorosz egyezmény máso

latát.
A tót ifjúság ezzel is kifejezésre. akarta 

juttatni a tót nép bolsevistaellenes■hangu
latát.

Hodzsa éles beszéde

amerikai 
dr. kije-

tótsáfi

Arra a kérdésre, hogy, a tótok népi vagy 
kisebbségi jogokat kövctelnek-c, Hlinka pá
ter igy válaszolt:

— Népi jogokat követelünk. Ha nem is
merik el követeléseinket, ha nem egyeznek 
bele a pittsbnrgi szerződés végrehajtásába, 
ha nem kapunk törvényhozó testületet, vagy 
bármely követelésünket nem teljesítik,

akkor kisebbségi jogokat követelünk.
Európához felebbezünk, ha nem akarják 
jogainkat és népünket elismerni.

SZÍNPAD
megnyitás június 18.

A Nemzeti Színház előadásában 
Szentiváncji álom

Kezdete este V2O órakor

Titokzatos spanyol légitámadások 
francia terület ellen

Erélyes francia légvédelmi Intézkedések a határon

Pozsony, junius 6.
A pozsonyi Szinház-léren, ugyanazon a 

helyen, ahol pünkösd vasárnapján százezres 
tömeg lelkesen ünnepelte Hlinka pátert, a 
tót autonomisták vezérét,

pünkösd hétfőjén Hodzsa Milán mi
niszterelnököt hallgatta végig 80.000 

főnyi sokaság.
A hétfői tömeggyülés ellentüntetés volt. A 
gyűlést a tót agrárpárt, Hodzsa miniszterel
nök pártja hívta össze, a monstregyülésen 
azonban résztvett a többi koalíciós párt is. 
A gyűlés föszónokn Hodzsa miniszterelnök 
volt, aki rendkívül élesen támadta az autó- 
nomistákat .

Sötét felhők borultak az elmúlt napok
ban a csehszlovák államra, — mondotta 
többek között a miniszterelnök. — Kétségek 
merültek fel aziránt, hogy a köztársaság ké
pes lesz-e rendet tartani és a forradalmárok 
jelien fellépni.

A csehszlovák nemzet türelmes ugyan, 
de ha arra kerül majd sor, hogy meg
mutassa bátorságát és azt, hogy nem 
hajlandó megadni magát, úgy alaposan

és egyértelműen be fogja ezt bizonyítani.
A szlovákoknak pedig becsvágyuk, hogy 
egyikük se maradjon ebben a küzdelemben 
a másik mögött. A szlovák büszkeség bizto
sítéka annak, hogy az elmúlt busz év után a 
Tótföld szélbonthatatlan, örök egység ma
rad.

— A tót nép többsége ti én vagyunk r~- 
kiáltotta ftjl Hodzsa. — Szívesen fogadunk 
mindenkit sorainkba, aki tiszta lót szívvel 
hajlandó velünk együtt működni, nem dol
gozhatunk azonban együtt azokkal, akik el
lenségeinkkel cimboráinak. Ma, a köztársa
ság fennállásának huszadik évfordulóján, 
igy szólok hozzátok; /

Mi vagyunk ennek a földnek az urai, 
mi felelünk szlovák lelkiismeretűnkkel 
mindenért és mi határozzuk meg, hogy 

itt mi történjen.
A tót szabadság alapját azonban a csehszlo
vák köztársaság fennállása képezi. Aki go
nosz szándékkal és bűnös tévedésből árt a 
szlovák nép jó hírnevének és a köztársaság
nak, annak a szlovák egység megüzeni'a 
háborút.

Párls, junius 6.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Pünkösdvasárnapján megismét
lődtek azok a titokzatos légibombázások, 
amelyek a franci-spanyol halár mentén 
francia területen történlek és izgalomba 
hozták az. egész európai kontinenst. Air-lcs- 
Tlicrmesi jelentés szerint vasárnap reggel 
hat és nyolc óra között

kilenc Ismeretlen repülőgépből álló raj 
haladt ál Orgeix környékén, a francia 
határinenli területen és mintegy 

bombát doblak le.
A bombák a hegyek közé estek és 

nem okoztak.
Szemtanuk közlése szerint a gépek 
szürkeszinil, hárommotoros repülőgé
pek voltak, nem viseltek semmiféle 

jelzést, sem pedig kokárdát.
Mihelyt Lyonból jelentették Párisiink a 

kilenc hárommotoros spanyol repülőgép 
megjelenését és azt. hogy az Ariege felfő- 
völgyét átrepülve, több bombát dobtak le 
Aix-lcs-Thermes és Orgeix környékén, Dala
dier hadügyminiszter kiadta a szükséges 
utasításokat, hogy a francia légihaderő gon
doskodjék ezentúl a spanyolországi határ 
megvédéséről. A francia légi erők utasítást 
kaplak, hogy

vegyenek üldözőbe minden repülőgépet, ? 
bármilyen nemzetiségű legyen Is, ' 

amely a Pyreneusok vidékén fenyegetné at 
francia területet.

Hétfőn megismétlődött 
a repülőid madás

Párls, junius G«

ti/.

kárt

Pünkösd hétfőjén
megismétlődött a vasárnapi határincl- 
dens. Ezúttal kilenc hatalmas bomba
velő repülőgép jelent meg francia terü

let fölött.
Délelőtt tizenegy órakor a kilen hárommo- 
loros repülőgép, amely Katalánja felől jött, 
l’erpignan fölött jelent meg, bombákat azon
ban nem tudott ledobni, mert a francia lég- 
elhárító ütegek a gépeket visszaüzlék spa
nyol területek fölé.

Az újabb súlyos incidens hírére Daladier 
■miniszterelnök elhatározta, hogv

személyesen vezeti a vizsgálatot
és ezért délben Tonlouseba ment, honnan 
automobilon folytatta útját Aix-lcs-1 ber
nié sbc.

Francia katonai részről már hétfőn reggel 
élclbeléptelték a szükséges védelmi intézke
déseket.

GÁZHÚTŐSZEKRÉNY

Cseh és német jelentés a bodenbachi 
véres összetűzésről

Prága, junius 6.
Rodcnbac.hban rendőrök és csendőrök va

sárnapra virradó éjszaka feltartóztatták a 
szudétanémet párt egyik gyűlésének 
zőit, akik hazafelé tértek.

Ebből összetűzés lett, amelynek 
sebesültje volt,

köztük Ilirschmann rendező oly súlyos sérü
léseket szenvedett, hogy kórházba kellett 
szállítani.

A bodenbachi összetűzésről a Cseh Táv
irati Iroda és a Német Távirati Iroda jelen
tést adtak.

A cseh jelentés szerint a szudétanéme- 
tek csoportját kétszer is felszólították, 

hogy oszoljanak szét.
A teschcni rendőrségen a szudétanémet párt 
képviselői panaszt emeltek a történtek miatt.

.4 német jelentés szerint semmiféle fel
vonulásról nem volt szó, hanem a gyűlésről 
békésen hazatérő emberek rendőri, csendőri 
riadógépkocsival találkoztak és

erőszakkal szétüzték a rendőrök a haza
felé térő szudétanémeteket.

A sebesüléseket legnagyobbrészt a hátukon 
kapták a szudétanémetek, ami azt bizo
nyítja, hogy a bántalmazottak nem ellen
keztek, hanem a biztonsági szervek hajtot
ták és hátulról ütlegelték őket — mondja a 
német jelentés.

rende-

husz

mozdulásáról szóllak, a kormányköröket 
valósággal megdöbbentették. Fokozta az iz
galmat, hogy a szudetanémetek által lakott 
területekről

újabb súlyos incidens híre érkezett -
és végül különböző találgatásokra adott 
alapot az a hír, hogy Henlein Konrád csa
ládjával váratlanul elutazott állandó tartóz
kodási helyéről, Asch határmenti város
ból és

valahová Németországba ment.

Prága, junius 6.
Pünkösd ünnepe alatt a cseh fővárosban 

a hangulat meglehetősen izgatott volt.
A Pozsonyból érkező Ijfrek, amelyejt a

bü * I M*0R  tatWnUbi tat-

Á francia külügyminisz
ter fontos tanácskozása

Bonnet külügyminiszter, aki a feszült kül
politikai helyzetre való tekintettel a pün
kösdi ünnepeket a fővárosban töltötte, pün
kösd hétfőjén hosszabb megbeszélést foly
tatott Francois Poncet berlini nagykövettel 
és Corbin londoni nagykövettel. A külügy
miniszter a két nagykövettel a csehszlovák 
kérdést vitatta meg.

Hlinka érdekes 
nyilatkozata

Prága, junius 6.
Hlinka púlcr külföldi újságírók előtt kije

lentette, hogy a pozsonyi gyűlés résztvevői
nek egyhangú megnyilatkozása a pittsbnrgi 
szerződés mellett ugyszólván

népszavazásnak felel meg, 
mert erre a gyűlésre a Tótföld valamennyi 
vidékéről 2400 kiküldött érkezett, akikre 
senki sem gyakorolt nyomást. A tót nép bár 
mikor kms népmvaiáin«

72 havi részletre, havi részlet M
Kérjen díjtalan felvilágosítást,protpoiitdif, X
tielyetini nemiét az igazolt gázszerold 
mesterektől, vagy a gázmüvektől.
4 ; '
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'A bábolnai ménes parancsnokság hősi cm- 
lékkaput emelt a világháborúban elesett mé
neskari tis*tek,  bábolnai hősök, a szabad
ságharcban elesett honvédek és a vértanú- 
hallóit halt Nádor-huszárok emlékezetére. 
Pünkösd másodnapján avatták az emlék
kaput József királyi herceg és Odescalclii 
Béla herceg

II.
Élássy Sándor főkapitány — a kormány

tól dicséret és belügyminiszteri elismerés 
után is — tömegével kapja a társadalom 
minden rétegéből az elismerő leveleket, ame
lyekben hálásan emlékeznek meg a minta
szerű rendről, amely tökéletesen zavartalanná 
tette a kongresszus ünnepségeit. Vasárnap 
Albrecht királyi hercegtől kapott levelet, 
őszinte szerencsekivánatait fejezi ki a „ki
váló vezetés alatt álló rendőrség minden 
egyes tagjának, elsősorban és mindenek
előtt magának Éllássy főkapitánynak" 
»— Írja a királyi herceg. Álljunk meg egy 
szóra ennél a rcndőrprobtémánál. Az egykori 
'Mlhaszna András, Ízetlen élcek céltáblája 
helyére már régen berukkolt a pesti Hobby, 
aki lassan-lassan népszerűbb lesz, mint lon
doni kollégája. Ne teketóriázzunk sokat, 
mondjuk ki egyenesen, két embernek kö
szönhető, hogy a budapesti rendőrség a mai 
nívóra jutott. Török János főparancsnok 
az egyik. Az ő legényei slrázsálják a város 
rendjét, ők udvariaskodnak fehér kesztyű
ben nappal és ők mennek éjszaka habozás 
nélkül brlganttk revolvercsővének, — mert 
ők a rendörgencrális emberei. Az őrszemély- 
zeti munka természetesen csak töredéke a 
rendőrség gépezetének, amelynek generál
fogantyújánál Éllássy Sándor a masiniszta. 
A budapesti rendőrség történetében külön fe
jezet lesz Éliássy Sándor Zrlnyl-uteai rezi- 
deálása. Magyar ur a főkapitányunk, olyan 
főkapitányunk van, akinek a főkapitányi 
hivatal nemcsak hivatal, de hivatás — igy 
még senki sem értette meg ennek a városnak 
a lelkét,

III.
De Vlenne gróf, Franciaország egykori bu

dapesti követe, felejthetetlen f óbarátunk, 
mióta a diplomáciai élettől visszavonult, 
Franciaország egyik legkiválóbb publicistája. 
De Vlenne gróf most könyvet ir Magyar
országról.

IV.
Holnap, kedden Budapestre érkezik és a 

Hiingdria-szálló sárgatermében fogadja a 
sajtót Miss Zonola I.ongsteth, híres ameri
kai ügyvédnő, a dolgozó amerikai nők kül
döttje, aki azért jött, hogy résztvegyen az 
önálló Hivatásu Nők Szövetsége augusztusi 
kongresszusának előkészítésében, ötszáz kül
földi vendége lesz a budapesti asszonypar
lamentnek, szó esik majd mindenről, ami a 
dolgozó nőket érdekli.

V.
Festetics György herceg, aki néhány hétig 

egy budapesti szanatóriumban feküdt, meg
gyógyult és pünkösdre már hazautazott 
Keszthelyre.

VI.
.4 közönség, 'főként Budapest közönsége 

rájött, hogy itthon is lehet jól nyaralni, nem 
kell külföldre szaladni, itt van a mi remek 
Balatonunk. Pünkösdkor a legtöbb balatoni 
fürdőhelyen ki lehetett tenni a „Megtelt"- 
tdbldt. Pezsgett az élet, előretolt balatoni őr
szemeink egyedül Füredről három miniszter
vendéget jelentettek: Hóman Bálintot, Mi
kre: Ödönt és Beményl-Schneller Lajost. Gra
tulálunk a közönségnek, de a balatoni szállo
dásoknak és vendéglősöknek is, okik hiteles 
szómondó utján becsületszóra közölték a 
Kisnaplóval, hogy nem kapatja el őket a si
ker. egyetlen fillérrel sem emelik az árakat. 
De tessék is dm betartani az Ígéretet!

VII.
A szilveszteri családirtdsl rémdrdma ször

nyű emléke elevenedik meg a postatakarék
pénztár aukcióján. 4 műtárgyak között sze
repel Czigány Dezső néhány képe. „4 mii- 
vész önarcképe", ez a cime az egyiknek, 30 
pengő a kikiáltást ára.

VHf.
Szalőky-Navratll Dezső professzor budai 

villájában szerdán előkelő garden party lesz, 
mindenki hivatalos, aki számit Budapesten.

IX.
‘.4 Magyar Póló Club elnökévé ifjabb 

Horthy Istvánt választották, alelnök Bármin 
mecklneburgi herceg, elnöknő a mecklen- 
burgi hercegné lett.

X.
’.4 Toldy Ferenc-rráliskota volt tanulói 

szerdán gyűlést tartanak. Csók István, a: 
iskola egykori növendéke, diákélményeiről 
tar! előadást.

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
igaz-e, hogy megen csak Pesten vótgk?

ÖRZSI: Oszt még miilen nagy sorba!
BAKTER: No csak, no csak! Gyorsan 

mongyák el, mer kibüki a kéváncsiság minő
nkét óda lámát.

ÖRZSI: A Kánya Kálmány külügyi mi
niszter úrnál vótunk

BAKTER: Ilinnye a szenvedésit! Oszt 
inillen célirányzat végett?

LEPCSES: Nézze hájjá, minden újságba 
benne állt, hogy a szovgyet elkűdött a fin
nek órszágába követnek egy ollan illetőt, 
uki csak közönséges vasmunkás vöt otthun. 
Mondok a kegyelmes úrnak: — „Eccer mán 
egy fődművest is be kéne fogni a diplomá
ciába, oszt arra ki vóna alkalmatosabb 
mint Lepcses Kiss János bogyocskai illető
ségű egyén, azaz hogy én magam szernél- 
lessen."

BAKTER: A tátintóját neki. Oszt mit 
mondott a kegyelmes úr?

ÖRZSI: Hogy hát annem úgy megy, mer 
érteni is köll ahhoz.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eccer 
odaát Asszonyfán megjelent egy vándor 
órásmester, oszt elkezte reparálni a meg- 
Röthösödött vekkereket, meg zsebórákat. 
Igen ügyesen szétszette ükét, csak a’vót a 
baj, hogy az összerakás sehogyse ment néki. 
■— „Hinnye a pók szöjje be az orrajukát!"
— mordút rá Kásafaragó Bényi András, *— 
„hát micsoda órás maga?" ■— „Teccik 
tunni" — vakarta fejit a derék iparos *— 
„én igazába pék vagyok, de kedvet kaptam 
az órásmesterségre." — „Jaj, hogy a száraz 
miskóczi nyavala riszájja meg az ódalát" — 
rikoltott feléje Bényi András, — „hát hogy 
mer akkor órákat reparálni?" — „Mért?"
— felelte r.yugottan az ipse, — „aki először 
csinált órát, annak is el költött kezdeni 
cccerl"

ÖRZSI: Finom egy ember lehetett, mond
hatom.

BAKTER: Nono, hát hiszen. *— Oszt azon
túl mi újság Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Hát egy sebészdoktor úrnak bele
döfték orrába a bicskát.

BAKTER: No fene! Oszt mér?
ÖRZSI: Mer megoperált egy embert, oszt 

az nem vót megölégedve.
LEPCSES: Tavai őszön Kákóczon is vót 

egy illen katasztróka. Mer az ottani fog
orvos kezelésbe vette egy bizonyos nevezetű 
Gyakori Bolhás János pógárember agyarait 
s föl is markolta érte a járulékos pézt. El- 
lenbetesen másnap észrevette, hogy a kapott 
ötpengősök egyiül-egyig hamissak. — „Ej
nye hájjá" — rökkent a fogász a paciencsra,
— „oszt mi lett vóna, ha maga jó pézt ad 

Tiz világváros rendőrsége 
kutatja a Budapesten elfogott 
nemzetközi kalandorok titkát

Rekord telefon és rádiógram-forgalom Páris, Róma, Berlin, Nápoly, 
Prága, Milánó, Stockholm, Amszterdam, Bécs és Velence között

A budapesti rendőrség nemzetközi vonat
kozású sikerét jelenti az a nagyszerű fogás, 
amely még nz eucharisztikus kongresszus 
első napján történt és amelynek

Izgalmasan érdekes arányai csak most 
kezdenek kibontakozni.

A rendőrség már hetekkel a kongresszus 
megkezdése előtt összefogdosta a rovottmul- 
tu zsebmetszőket, gyanús kalandorokat és 
valamennyit a toloncházba internálta, ne
hogy a kongresszus idején „dolgozhassa
nak". Állandóan figyelték a pályaudvarokat, 
hajóállomásokat és fiilönfogták a külföld
ről érkező gyanús alakokat is, akik abban a 
hitben jöttek, hogy itt majd nagyszerű va
dászterületre akadnak. A detektívek kitü
nően végezték a munkájukat,

mindössze három nemzetközi kalandor
nak sikerült bejutni Budapestre, de 
ezeket is elcsípték, mielőtt akcióba 

léphettek volna

Haiduszoboszlúi GvógvtUrdö 
mn mAr enrApal hlrll. - Födött gyósymcdenoök. IvóOMrnok, Inhalatórlum, .trandlürdő, 
LJ™*  A lv6- M b>'|íle«kökurák. - A fürdőt Hajduaaoboazld 73 és
78 os sós. fódos. brómos hidrokart>on.ltos hévvizel lAplAIJAk. 8,000 liter forróvlz percenként 
Nagysp és némolnyelvU tsmcrtetdvel készséggel szolgai a lürdö IGAZGATÓSÁGA*

rossz helett?" •— „Hát" — vonta vállát 
Gyakori Bolhás, — „az lppen ollan tévedés 
lett vóna, mintha maga rossz fogat húzott 
vóna ki jó haléit."

ÖRkSI: Mi a pokol? Hát jókat huzigált 
ki a doktor?

LEPCSES: Igen, de csak négyet.
ÖRZSI: Hun lakik az a fogász, hogy oda 

ne szalaggyak?!
BAKTER: Magam se vágyódok a hideg

vasa alá! — Abbul mi igaz Lepcses szom
széd, hogy Berettyóujfalúba egy gazdaember 
ollan flckóssan főbe-rottyintotta az anyós- 
sát, hogy menten meghótt?! —

ÖRZSI: Az ám, az istentelen!
LEPCSES: Igen nagy baj ám az, hájjá, 

ha az anyós lejtőre engedi a nyelve kerekít, 
oszt a szegény veje úgy ugrál tüle, mint a 
szamár, akinek tüskés gyomot gyugtak a fü- 
libe. Emlékszek, mikor ötvaros Szimák 
Albert napa meghótt s a halál beállta után 
pár perccel rettentő égiháború tört ki, csat
togott, durrogott, nyargaltak a fellegek. *— 
„Ahunni" — csóválta fejit ötvaros, •— 
„ahogy fölérkezett, mán ott is kezdi."

BAKTER: Hát amit a Fábiján mondott a 
képviselőházba?

ÖRZSI: Hogy nem igaz, amit híreszteltek 
a péz-kisíbolásrul, dióhéjba, meg könyv
iedéibe?

LEPCSES: A hamisságok mindig kiderül
nek. Egyidőbe vót a Balatony mellett e’ 
vendéglős, aki avval csábította a vendége
ket, hogy a szöllőhegye igen jó visszhangot 
ad. Persze, mer elbútatott a hegyen egy fia
tal bérest, aki osztón mikor a vendég azt 
kajátotta: „halló!" visszalármázott, hogy: 
„halló!" Eccer osztón egyik vendég jól ki
eresztette a gigáját s aztat tanálta ordibálni: 
— „Mennyi héccer kilen?" Mire a visszhang 
böcsületesen megfelelt, hogy aszongya: >— 
„Negyvenkettő."

ÖRZSI: Mafla. A gyerek is tuggya, hogy 
ötvenhat. — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Csak még egyet. Igaz vóna, 
amit egy ángol tudós állít hogy a méhecs
kék süketek?

ÖRZSI: Hunnan lehessen aztat tunni?
LEPCSES: Nézze hájjá, egyvalamikor a 

csalafinta dljákok egy öreg négykrajcárost 
belevetettek szalcgájsztba, osztán fődbe ás
ták s mikor mán jó öreg vót, elvitték ahhol 
a híres nevezetes Brassay Sámuel profeccor 
úrhoz, hogy hát micsoda ezeréves pézt ta
lállak. — „Vigyék csak a többi profeccor 
urakhoz" — monta az öreg, — „mer én 
nem tudom miféle péz ez!" — „Hát a töb
biek tuggyák?" — kérdezte e’ surbankó di- 
jók. — „Ük se tuggyák" — vonta vállát 
Brassay, — „de azér megmongvák." — Oszt 
Isten álgya.

és éppen az Ő elfogatásukat könyvelheti el 
most a főkapitányság, mint remek nemzet
közi sikert.

Belvárosi penzió, lira, dollár...
A kongresszus első napján, a Hősök-terén 

a detektívek bizalmas értesülés alapján 
megfigyeltek két feltűnően elegáns férfit és 
egy nőt, akik oroszul beszéltek. Gyanúsnak 
tartották a dolgot, leigazoltatták őket. Ekkor 
franciára fordították a szót. Az egyik férfi 
Ganoon Arnold rotterdami születésű keres
kedőnek mondotta magát, azt állította, hogy 
Prágában lakik és a párisi hollandi követsé
gen állítólag kiállított útlevéllel igazolta ma
gát. A másik férfi azt mondotta Subotin 
Vladimír a neve, Malmöben született, svéd 
állampolgár, cipökereskedő a foglalkozása, 
egyébként Párisban lakik, a nő pedig a fe
lesége.

Felháborodva tiltakoztak a molesztálás 
ellen.

Budapest, 1938 Junius 1.

Posfyén
a rheums elleni 
csodaforrás biz
tos gyógyered- 
ményt nyújt.

Olcsó pausiiflraui
PengóleHzetés. Felvilágosítás:
Ptfatyön fttrdölroda, Bu- 
dapest, VII., KAroly-kUr- 
nt 8/n. - Telelőm 14Ű-38 »

Kijelentették, hogy a belügyminiszterhez 
mennek és panaszt tesznek, mert a kon
gresszusra mint vendégek jöttek és a detek
tívek mégis kellemetlenkednek nekik. Az 
elegánsan öltözött társaság határozott fel
lépése azonban nem tévesztette meg az éles
szemű detektiveket, nem hagyták annyiban 
a dolgot és udvariasan bár, de határozottan 
felszólították őket, hogy menjenek velük a 
főkapitányságra.

A főkapitányságon megállapították, hogy 
a három „kongresszusi vendég" Franciaor
szágból indult el, Olaszországon és Jugo
szlávián keresztül érkeztek Magyarországrat 

egy elegáns belvárosi penzióban szálltak 
meg hatalmas, vadonatúj bőrkofferek
kel, amelyek tömve vannak drága ru
hákkal, mikor pedig megmotozták őket, 
magyar pengőn kívül sok valutát, 11- 

rát és dollárt találtak náluk.
Órákon át tartott a kihallgatás, a bűnügyi 
laboratóriumban megviszgálták az útlevele
ket és megállapították, hogy valami nincs 
rendben a passzusok körül..

Az előállított társasiág tagjai végül látták, 
hogy a detektiveket úgysem téveszthetik 
meg, mire

annyit bevallottak, hogy nem a saját 
nevüket használják, 

szabálytalan módon jutottak az útlevelek
hez, de pontos személyi adataikat nem vol- 
tak hajlandók elárulni.

A detektívek érezték, hogy jó fogást csi
náltak,

munkába lépett a rendőrségi apparátus, 
a bűnügyi nyilvántartó hivatalban ujj

lenyomatot vettek róluk
és sürgősen megküldték Pdrisba, Stock
holmba, valamint több olasz városba, azon
kívül Bécsbe is. Ugyanakkor pedig pontos 
személyleirásukat is elküldték néhány kül
földi nagyvárosba.

Telefonon, rádióban, postán folyt az 
üzenetváltás Páris, Róma, Berlin, Ná
poly, Prága, Milánó, Stockholm, Triest, 
Bécs, Velence, valamint Budapest kö

zött
és most végre tisztázódott, hogy valóban 
nagystílű és veszedelmes kalandorok kerül
lek Budapesten rendőrkézre,

Ügyészség, toloncház, 
bünlajstrom...

Kiderült, hogy az állítólagos Ganoon Ar
nold igazi neve Kevorkianis Arkadij, hamer- 
demi születésű orosz nemzetközi zsebmet
sző, az állítólagos Subotin pedig Schabadin 
Dimitri gorodopolszki születésű, ugyancsak 
nemzetközi orosz zsebmetsző, a nő nem a 
felesége, ennek

ennek az Igazi neve Jagidgi Irén, Affinl- 
ben, Görögországban született, az ő 
múltját nem ismerik még pontosan.

Az kétségtelen, hogy Kevorkianis és Scha-t 
badin szerepelnek a nemzetközi nyilvántar
tókban. Kevorkianist legutóbb Bécsben el
ítélték és kitiltották, Schabadin Párisban 
és Bécsben ült az ottani börtönökben.

A három kalandort a főkapitányság a to
loncházba utalta, a náluk talált útleveleket 
lefoglalta és egyiket Stockholmba, a mási
kat Amszterdamba küdte az ottani rendőr
ségeknek azzal nz értesítéssel, indítsanak 
vizsgálatot az útlevelek ügyében, mert

lehet, hogy a budapesti rendőrség nyo
mozása ezen a réven egy nemzetközi ut- 
levélhamlsitó társaság nyomára vezet

heti
a svéd, illetve hollandiai hatóságokat.

A fő kapitányság bűnügyi osztálya árrá 
az álláspontra helyezkedett, hogy a húrom 
elfogott kalandort nem érték ugyan lopáson, 
de minden jel azt mutatja, hogy xsebmet*  
szésre készültek, ezért bűncselekmény gya
núja mialt jelentést tettek az ügyészségnek.' 
és várják a további intézkedéseket. Ettől 
függetlenül javaslatot telt a bűnügyi osztály, 
hogy mindhármukat örökre tiltsák ki ,Wo- 
gyarországról és ha esetleg visszatérnének, 
büntessék meg őket.

A náluk talált idegen valutát a rendőr
ség lefoglalta és átndafa az ügyészség

nek.
A főkapitányság most várja a külföldre 

küldött értesítésekre a válaszokat, amelyek 
végleg tisztázzák majd a nagystílűnek látszó 
kalandorok minden adatát, de annyi mórig 
bizonyos, .hogy ezzel a fogással a detektí
vek újabb nemzetközi sikert értek el a rend*  
őrség dicsőségére,
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Ciankálival megölte magát 
egy fiatal özvegyasszony, 

mert nem akart az ura nélkül élni
A hitvesi szeretet megrendítő drámája ját- 

jzódotl le pünkösd hétfőjén a Ferry Oss- 
kár-ut 19. számú házban: Kormos Mihály 
magántisztviselő 33 éves özvegye ciankálival 
megölte magát, mert nem tudott az ura 
nélkül élni.

Kormosék pár esztendővel ezelőtt kötöttek 
házasságot, a férj is, az asszony is hivatalba 
járt, jói kerestek, gond nélkül, boldogan 
éltek. Rokonaik, ismerőseik, mint példás 
'házastársakat emlegették őket,

rajongásig szerették egymást.
A fiatal házaspár harmonikus életét pár

TriesiööK Genouáööi
Egyiptom 

Olasz Keietaffrika 
Délaffrika 

India, Kína, Japán 
é. Ausztráliába

Budapest
VII., Thököly út 2. IV., Váci ucca 4. 
és ADRIATICA FORG. IRODA KFT.
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Halálra kínozta 
héthónapos gyermekét 
a bestiális apa

Pünkösd hétfőjén fiatal férfit kisértek a 
csendőrök u pestmegyei Zsidó községből a 
pestvidéki törvényszék fogházába. Tóth 
Sándor 27 éves kazánkovács került a fog
házba, mert

szörnyű kegyetlenséggel meggyilkolta 
héthónapos leányát.

A nyomozás tisztázta Tóth Sándor bor
zalmas bűncselekményének minden részle
tét. A kazánkovács családjában a kis Er
zsiké a második leánygyermek volt. Tóth 
azt szerette volna, ha fia születik. Rokonai 
és hozzátartozói előtt többször hangoztatta:

— Ha nem lesz fiú, megfojtom ...
A rokonok nem tulajdonítottak komoly 

jelentőséget a fenyegetőzésnek. Később, 
amikor már a kisleány félcsztendös volt,

Rövidesen nagy munka indul a Milleniumi 
emlékmű körül. Már évek óta tapasztalják, 
hogy az emlékmű kövei kezdenek málla
dozni, repedezni és a bronzszobrokon is 
meglátszik az elmúlt évtizedek viszontag
sága. A főváros nemrégiben igyekezett meg
előzni a nagyobb bajokat, mégpedig úgy, 
hogy

fémtakarókkal látták el az emlekmü 
építészeti részeinek tetejét,

Svábhegyi g
Szanatórium | 
Subalpin strandfürdő g

Nyilvános étterem KI 
Uzsonna a terraszon K

Hatalmas költséggel restaurál
ják a Milleniumi emlékművet

Repedéseket és töréseket fedeztek fel a szobrokon

hónappal ezelőtt súlyos baj dúlta fel, Kor
mos Mihály megbetegedett, ágynak esett és 
hiábavaló volt az asszon yodaadó, gondos 
ápolása, hiábavaló volt az orvosok minden 
Igyekezete,

két héttel ezelőtt meghalt.
Az asszony idegeit teljesen fedulta a csapás, 
a temetésen tragikus jelenet játszódott le, 
mikor a koporsót lebocsátották,

Kormosné utána akart ugrani a »lr- 
gödörbe,

a rokonok csak nagynehezen tudták vissza
tartani.

Kormosni Idegeit annyira megviselte a 
csapás, hogy abba kellett hagynia a mun
kát, otthagyta a hivatalát. Nem tudott to
vább abban a lakásban maradni, ahol boldog 
éveket töltött az urával, nővéréhez, Kovács 
Károlynéhoz költözött a Ferry Oszkár-ut 19. 
számú házba, ott élt visszavonultan, csönd
ben, mindig sirva, szomorkodva.

Pünkösd vasárnapján délután kiment a 
temetőbe, virágot vitt az ura sírjára, azután 
hazament és bezárkózott a hálószobájába, 
ahol később megmerevedett testtel, élettele
nül találták. A mentőket hívták, de már nem 
segíthettek rajta, megállapították, hogy

clankálit vett be és a szörnyű méreg pár 
pere alatt végzett vele.

Búcsúlevelet hagyott hátra, csak pár sor 
az egész:

— Nem bírom tovább az életet az uram 
nélkül, már ez a két hét is sok volt, utána 
megyek, az élet úgyis csak teher, ha nincs 
mellettem az az ember, akit a világon leg
jobban szerettem. Utolsó kívánságom, hogy 
temesenek az uram mellé — ezt irta meg
ható búcsúlevelében.

Kormos Mihályné holttestét a törvény- 
I széki orvostani intézetbe szállították és a 
rokonok gondoskodnak róla, hogy teljesüljön 

I utolsó kérése: az ura mellé temetik .., 

megdöbbenve szereztek tudomást arról, 
hogy

az apa állandóan kínozza kisgyermekét, 
nemrégen úgy összeverte a kisleányt, hogy 
hogy a karja eltört. Pünkösdvasárnapján a 
brutális apa ismét

rátámadt a kisleányára s addig ütötte- 
verte, amíg csak élet volt benne.

Miután a szörnyű gyilkosságot felfedezték, 
a csendőrség Tóth Sándor letartóztatta s a 
pcstvidéki törvényszék fogházába kisérték.

Dr. Tóth Pál László és dr. Huzlicska La
jos törvényszéki orvosok felboncolták a 
szerencsétlen kisleány holttestét s megálla
pították, hogy többszörös koponyatörés és 
gerinctörés következtében halt meg. Tóth 
Sándort szerdán hallgatja ki a vizsgálóbíró.

—r

nehogy a viz. a köveken továbbra is beszi
várogjon és siettesse a kövek porladozását.

Most azonban, amikor az eucharisztikus 
ünnepségek alkalmára az emlékmű köré fel
építették a hatalmas oltárt, a munkások az 
építés során eljutottak az emlékmű tetejére 
is és ekkor

megállapították, hogy a tetőn lévő ha
talmas bronzszobrok Is kezdenek tönk
remenni. A legtöbb szohormüvön repe
dések látszanak az egyik bigás szobor 

rudja pedig el van törve.

A repedések azokon a helyeken mutatkoz
nak, ahol a szobrok darabjai össze vannak 
illesztve. Annakidején ugyanis, amikor az 
ezredéves emlékművet létesítették, a tech
nika még nem ismerte az autogénhegesztést 
és a több darabból álló szobrok egyes ré
szeit csak szögekkel és felületi hegesztéssel 
illesztették össze. Az idők folyamán ezek a 
darabok széjjclváltak, a rések között na
gyobb hézagok mutatkoznak. Ugyancsak 
nagy hiányosságok tapasztalhatók az em
lék műkövein,, oszlopain, párkánykövein és

ai ittt mutatkozó hiányokat, repedése
ket szintén sürgősen restaurálni kell.
Az oltár építésénél dolgozó munkások és 

munkavezetők jelentést tettek tapasztala
taikról, mire a főváros megvizsgáltatta az 
emlékművet, a főváros részéröl delegált 
szakértők véleménye pedig megerösitette a 
beérkezett jelentéseket.

A közművelődési szakbizottság nyomban 
foglalkozott az üggyel és a főváros vezető
sége elhatározta, hogy a Millenáris emlék
művet mind építészetileg, mind szobrásza-

Véres uccai rablótámadás
Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyháza, junius 6,

(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Véres utcai támadás történt pün
kösdvasárnap Kiskunfélegyházán. Jusztin 
Lajos nyugalmazott városi tűzoltó őrmestert 
az esti órákban, amikor hazafelé tartott, az 
utcán megszólította egy nő. Jusztin Lajos 
szó nélkül továbbment. Néhány sarokkal 
odébb, a A’azinczy-ulcában a nő most már 
két férfi társaságában ugrott elébe,

rátámadtak, agyba-főbe verték és az 
eszméletlenül elterülő férfitől elrabolták 
aranyóráját és hatvan pengőt tartal

mazó pénztárcáját.

Megalakult Budapest uj kerülete 

a kormányzó felesé
géről elnevezett 
Magdolna-város

A székesfőváros uj közigazgatási kerületet lé
tesített, az a XIII. közigazgatási kerület. Az V. 
és VI. kerület cgyrésze esik ebbe az uj kerü
letbe, különösen a régi úgynevezett Angyalföld 
tájéka.

Budapeset nj kerületét a kormányzó fele
sége után Magdolna-városnak nevezték el.

Szendy Károly polgármester most adta ki a 
rendeletét, amely tigv szól, hogy a megalakult 
XIII. kerület junius 15 én megkezdi működé
sét. Már javában folyik az uj elöljáróság be
rendezése, szállítják a hivatalos könyveket, 
nyomtatványokat. Néhány nap múlva pedig a 
polgármester rendeletet ad ki az uj elöljáróság 
személyzeti beosztásáról.

Ugyanakkor az V. és VI. kerületi elöljárók 
átadják a Magdolna-várogl elöljárónak, 

Pertik Bélának
mindazokat az ügyeket, amelyek már az uj köz
igazgatási kerület illetékessége alá tartoznak. 
Átadják a rendőri büntetőbíráskodás! ügyeket. 
felállítják nz uj anyakönyvi hivatalt, a népgon
dozó kirendeltséget, az iskolakötelesek nyilván
tartóját, már kirendelték a városbiról is. Ju
hász István ügyvéd, nyugalmazott legfőbb ál 
lami számvevőségi titkár személyében.

Utasította a polgármester az illetékes hivatalt 
arra is, hogy fokozatosan

cseréltesse ki a XIII. kerületben lévő utcák 
névtábláit

és a jövő héten szerdán elindul a további fej
lődés utján Budapest uj kerülete a Magdolna- 
város.

TWI ——

Gyilkossággal 
vádolja az ügyészség 
Mótusz Jánost, 
aki bevallotta, majd 
visszavonta vallomását
Az ügyészség most fejezte be a vizsgála

tot Mótusz János, az óbudai rablógyilkos- 
súg gyanúsítottjának a bűnügyében. Pár hó
nappal ezelőtt történt a rejtélyes bűnügy. 

I Kicin Teréz Idős asszonyt holtan találták 
I lakásán s megállapították, hogy szörnyű ke-1

tilag restauráltatni fogja, mégpedig úgy, 
hogy

a legkitűnőbb miivészek, restaurátorok 
és szakemberek közül választja ki azo

kat, akik elvégzik a munkát.

A restaurálás természetesen hatalmas 
költséggel jár és a közművelődési szakbizott
ság legközelebbi ülése után gondoskodik a 
főváros arról, hogy a költségvetésben mi
lyen módon irányozhatja elő a restaurálás
hoz szükséges összeget.

Mikor Jusztin Lajos magához tért, a tá
madók már elmenekültek.

Vértöl boriivá, sebesülten ment a rendőr
ségre és följelentést tett támadói ellen. 
Azonnal megindult a nyomozás, amely 
hétfő reggelre eredményre vezetett. Elfog
ták a támadó nőt, Rafael Rózát s az egyik 
támadót, Jakab Jánost. Mindketten 

azonnal bevallották a merényletet 
és hétfő délután be is szállították őket a ba
jai ügyészség fogházába. A harmadik me
rénylő, Jakab István megszökött és a ta
nyák között bujkál. Kézrckcritésére a rend
őrség és a csendőrség hajtóvadászatot 

\ inditott. T
gycllenséggd meggyilkolták és kirabolták. 
A rendőrség hosszú ideig nyomozott az 
óbudai gyilkos után, mig végül Motuszt le- 
fogta.

A szabósegéd beismerő vallomást tett n 
főkapitányságon. A vizsgálóbíró előtt 

azonban visszavonta beismerését
s azt vallotta, hogy nem ö volt a tettese a 
gyilkosságnak.

Ezekután nagy érdeklődéssel várták, ml 
lesz a további sorsa az óbudai gyilkosság 
gyanúsítottjának s az ügyészség hogyan 
dönt a vizsgálat befejezése után. Mint érte-

égszekrények 
vlllnmo* hűtfikész.niékek, görklmérő készü
lékek, fajrylaltgépek, jégijyártóberendctéHek

HENNEFELD;‘,“”ök'i;X,*6
Ar|egy»ók Ingyen óabérmantva.Tel, 112-026,115-640

sülünk, a királyi ügyészség most készült cl 
vádiratával s ebben

Mótusz Jánost előre megfontolt szán
dékkal elkövetett rablógyikoss ággal 

vádolja,
mert a vádhatóság szerint bizonyítást 
nyert, hogy ö volt a tettes.

Az ügyészség vádirata ellen felfolyamodás 
nem érkezett s a büntclőtörvényszék 
Sc/iadf-tanácsa már ki is tűzte a főtár
gyalást.

Junius 23-án kerül a bíróság elé Mó
tusz János.

Az érdekes fölárgyaláson számos tanút 
hallgatnak ki a bűnügy körülményeire 
vonatkozóan.
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FANTASZTIKUS lehetőséget mutat be 
lilábbl játszmánk és azt lilMzük, hogy 
Hapról-napra fejlődő Játéktechnikának 
tnár a raueBpontju! Találkozik itt a ,3orozn-
Bos elimináció**  legújabban feltalált fegyver
re!, egy kénys(erdobá«l csattanóval.
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Kelet—Nyugat öt treff bemondása ellen, 
Dél a mansbnn öt pikkel ment! Látszólag 
rossz üzlet, mert kél pikk, két kör, két káró 
éa «gy treff ütés kiadó; tehát öl bukás fe
nyeget. Eb a látszat és hogy folyik le a 
parti? Nyugat treff királlyal Indul él utána 
kör hetest hívja. Felvevő lehívja a káró 
daat, majd a pikk bubit. Nyugat üt a klrály- 
lyal (asztal ■ kilencest dobja) és treffcl hív. 
Az asztal kört dob a kéz az adu tízessel üti. 
Pikk ász! Nyugat nem szívesen kerülne 
ütésbe, észreveszi a csapdát és bedobja a 
pikk dámát, aa asztal a nyolcast. Felvevő 
most a pikk hármast hívja és Nyugat né
gyesére az asztal kettest adja! Nyugat Ütés- 
Ízen maradt, egyéb híján treffcl hív. Asztal 
az utolsó kört dobja cl, a kéz egy kárót dob. 
Nyugat ujabb treff hívására az asztal kárót 
dob, a felvevő a kézben az utolsó adujával 
üti. Körlopás és az asztal az utolsó pikkjét 
hívja. Ez a tizenegyedik ütés már. Keletnek 
két káróla és egy magas körje volt, azonban 
most dobnia kell, ha kárót dob, a felvevő 
még két kárót ül, ha kört dob, n felvevő el
dobja rossz káróját és a kézi kis kör lesz 
magas. A felvevő ezzel a csodálatosan ügyes 
Játékkal három ülést nyert és a főérdekes- 
aége az, hogy közben még egy ütést áldo
zott Is: lásd a pikk négyessel ülui engedte 
Nyugatot! Bravó Technika!

★

’A. D. 847. rendszámú kocsi vitte le a Bala
tonra az egyik mindig együtt brldgező társa- 
Ságot. Megbeszélték, hogy csak nagyon rossz 
Idő esetében Játszanak. Gyönyörű idő volt, iap- 
zártunkor még tart a parti, eddig 180 robber! 
játszottak, de még a Balatont egyik som látta.

★

AZ OSLÓBA INDULÓ magyar válogatott, 
h bajnokság befejzése után, dr. Báron tanár 
irányítása mellett végre megkezdi a komoly 
tréningeket. A szövetségi kapitány a régi 
'Fészek csapatot és nz. Unió LTC elsöosz- 
lályu csapatát kérte fel tréningpartnerül 
iüj elgondolás és szisztéma szerint vezeti 
n kapitány ezeket a tréningeket. Nem egy
más ellen játszatja a csapatokat, hanem a 
Válogatott csapat párjai ugyanazon a vona
lon játszannk majd. így nagyobbodik az ősz- 
azehanonlitásl lehetőség és könnyebb lesz u 
komoly analízis is.

'♦

„ÉDES JÓSKÁMMAL**  fordult elő ez az 
Igazi „édes" brldyetörlénet: (Nevét jó hu
moráért ét a brldgczők között is ritka kedves
ségéért kapta.) I'lafond bridget látszottak. El
lenfelei a marisban kört és pikket licitállak, 
partnere pedig tre/fet. ő végig passzolt! Majd 
« négy pikk ellen „főmtirista'' partnere be 
mondta nz fit tre/fet, melyben négyet. azat ha
tot bukott (‘2400 poén). Az asztal 2 trieket ho
zott. A parti lejátszása után a „murista" el
kezd veszekedni az ellenfelekkel, hogy miért 
mondtak be olyan négy pikket, amiben kettőt . ..... ... .. . o 

én
buktak volna?! Erre rezignálton megszólal 
végighallgató dfimi: — „Bocsásson meg. 
licitáltam rosszul!.. .**

*
' Ai UTOLSÓ FORDULÓHOZ örkerrtt 
Hz elsöoszlályu bajnokság. Szerdán este 
órakor a /!/•.'.4 C-pálván dől cl, hogy a 
Bridgt Club, vagy az Unió az idei bajnok. 
Mindkét mérkőzést szerdán a BEAC-pálván 
bonyolítják le az UMBC.—BEAC-i és * nz 
Unió—DSCI-t. A vendéglátók, már fclké- 
fc/ülnck a nagy gibictAbor fogadására, és el
helyezésére. A kiesés kérdése viszont Uj- 
'pesten ' " ..........
mérkőzésen. A i 
Hildái Sakkozói: és 
bz elsöosztálvbn a

cl
7

fog eldőlni, az Újpest—Diplomás 
másodosztályból pedig a 

a BEAC II. kerülnek he 
Jövő évi bajnokságba.

★

MTK II.—DSC I. 4:1 győzelem után 
megkérdezik a győztes kapitányt — mi 
jobb annál, mint a győztes csapatban 
benne lenni? A vesztett csapatban benne 
nem lenni. — Felelte gondolkodás 
nélkül.

Elharapódzott
a hazugság napjainkban
— mondotta Serédi Jusztinián 
pünkösdi beszédében

Esztergom, Junius 6.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

Jelentéie.) Püskösd vasárnapján dr. Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás az eszter
gomi Imzilikában ünnepi nagymiiét pontlíl- 
kált és szentbeszédet mondott,

— Az emberiség történetének’ — mon
dotta a szentbeszéd során — hosszú szá
zadain át sohasem volt olyan nagy szük
ség az igazság megváltására, mint most,

•1

A szegedi Mátyástemplom
felszentelése

Szeged, Jnnlus 8.
(A Hétfőh Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) A szegedi Mátyástemplomot 100.000 pengős 
költséggel restaurálták és felszentelés! ünnepsé
gét most tartják. A szombnton megkezdett 
szertartást pünkösd vasárnapján Glattfelder 
Gyula csanédl megyéspüspök ünnepi szentmisé
jével folytatták. A szentmise után a templom 
elölt egyházközségi dlszgyülést tartottak, ame
lyen P. Schnelder Vencel szegedi ferences rend- 
házfőnök megnyitó beszéde után Pálfy József 
polgármester mondott ünnepi beszédet.

*»
Nagyfontosságu gazdaság

politikai események hete 
kezdődik a mai nappal

Más években azok a koranyári hetek, I 
amikor a képviselőházban már kimulóban I 
van a költségvetési vita, a politikai vakáció 
előjátékának számit. Ebben az esztendőben 
egészen más a helyzet: mintha uj politikai 
szezón kezdetén lennénk, ugy érkeznek nap
nap után fontos reformlervekről és érdekes 
politikai események készüléséről szóló hí
rek.

Az a hét, amely a mai nappal kezdődött: 
nagyfontosságu gazdaságpolitikai In

tézkedések hete.
A készülő rendelkezések és törvényjavasla
tok jellege folytán a pénzügyminisztérium
ban és a földművelésügyi minisztériumban 
folytatják le a tanácskozásokat, amelyeknek 
során elvégzik az utolsó simításokat a leg
közelebbi jövő két legfontosabb törvény
javaslatán.

Fontos gazdaságpolitikai 
reformok

A Hétfő Napló volt az első, amely bizal
masan nyert információk alapján legutóbbi 
számában hirt adott arról, hogy az ország
gyűlés még a nyári szünet előtt letárgyalja

a szeaztörvény és a hegyközségi törvény 
javaslatát.

Lényegileg már a múlt hét végére elkészült 
mind a két javaslat. Ezek a ma kezdődő hét 
elején még egyszer a minisztertanács elé 
kerülnek, s a következő napon már át is 
adják a. javaslatokat a kormánypárt illeté
kes bizottságának. A szeszjavaslatot Rémé- 
nyi-Schneller Lajos pénzügyminiszter a 
hegyközségi és gyümölcstermelési javaslatot 
pedig Sztranyavszky Sándor földművelés
ügyi miniszter terjeszti be.

A Hétfői Napló teljesen megbízható érte- 
sülésii kormánypárti politikustól nyert in
formációja szerint

mindkét fontos Javaslatot még er.cn a 
héten, de legkésőbb tíz napon belül be

terjesztik a Házban,
amely a legrövidebb idő alatt letárgyalja 
ezeket a reformokat. A Házban szokatlanul 
izgalmas viták várhatók a szeszjavaslat kö
rül: egy évtized óta húzódó probléma ez, 
□ melynek megoldását már számtalan inter
pelláció követelte —■ csaknem mindig heves 
viharok között.

De más jelentős gazdaságpolitikai esemé
nye is lesz c hétnek:

összehívják n 38-as bizottságot, amely 
a gazdavédelmi Intézkedésekkel kapcso- 

* OLVASSA EL aLÁNC kereszt^
feltételeit / Ön Is nyerni fog!

amikor sokan elszakadtak az Igazság láb 
kétől. Soha sem volt annyi hazug a földön, 
mint napjainkban. Az ember egyéni, tár
sadalmi és családi élete, a nemzetek élete 
és a nemzetközi élet tele van hazugsággal. 
Manapság bevett szokássá vált a politiká
ban mások megtévesztése. Valljuk meg 
tehát az igazságot egyéni és nemzet! éle
tünkben és ez akkor lesz teljes, ha nem 
cselekszünk máit, mint amit gondolunk és 
nem gondolunk máit, mint amit cselek
szünk.

<•

— Szeged város közönsége — mondotta töb
bek között — sohasem engedte mugát félre
vezettetni Idegen jelszavakkal a forradal
mak mámoros víziójában, hanem mindig 
megmaradt a realitások biztos és szilárd 

alapzatán.
’A polgármester azután átnyújtotta a rendház- 

főnőknek a város elismerő okiratát, majd a 
többi szegedi egyházközség nevében Winkler 
Elemér kormányfötanácsos köszöntötte a jubi
láló olsóvárosi egyházközséget, végül Glattfel
der Gyula megyéspüspök mondott záróbeszédet.

latos újabb rendeleteket
tárgyal le. Az eddigi etárgyu rendelkezése
ket fontos módosításokkal egészítik ki.

Négy miniszteri beszéd
A köllségvcftsi vita tempója a mai naptól 

fogva tovább fokozódik. Az iparügyi tárca 
budgetje során

ma, kedden délelőtt Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter mond nagy beszédet 

a képviselőházban. Még ma áttérnek a föld
művelésügyi tárca vitájára. Ennek kereté
ben holnap, szerdán beszél Sztranyavszky 
Sándor földművelésügyi miniszter. A csü
törtök már a kultusztárcáé és ennek a nap
nap eseménye gróf Teleki Pál miniszter 
rendkívüli érdeklődéssel várt felszólalása 
lesz. Ezután már csak a pénzügyi tárca 
budgetvitája következik és Reményi-Schnel- 
ler pénzügyminiszter záróbeszéde.

A felhatalmazási törvényjavaslatot való
színűleg már

ma, de legkésőbb holnap benyújtja a 
pénzügyminiszter.

Voltaképpen az apropriációs vita lesz a kor
mány iránti bizalom nagy politikai vitája, 
amelyben résztvesz csaknem valamennyi 
pártvezér.

A mai nap 
nye:

az egyesült 
és a

további két politikai esemé-

kereszténypárt értekezlete 
NÉP pártvacsorája.

Bcnfentes kormánypárti politikus közölte 
hétfőn lapunk munkatársával, hogy

előrehaladott stádiumban van a „zsidó
törvény**  végrehajtási utasítása;

a sajtókamara, továbbá a szinészkamara 
alapszabályai nagy vonalakban már elké
szültek.

. . ......... < .......... . atuiu;
jelent meg a belügyminiszternek 500/1938 

-----az 1938. évi XIX. t.-c., '
választójogról azóló törvény 

— Or.ílígjylIléKl

Megjelent a választójogi 
és a sajlórendészetl törvé
nyek végrehajtási utasítása
' Á..,1ÍVa-,n,0S JnP P‘in.kösdvasárnapl számúban 
" " ■■ -IV....... vvv, ,ouÓ. SZ
rendeleté, amely az 1938. évi XIX. t.-c., azaz 

a titkos választójogról azóló törvény 
alapján Intézkedik az országgvlllésl 
képviselőválasztók névjegyzékének össze

állításáról.
Ennek a rendeletnek az intézkedései már isme
retesek.

Ugyancsak a Budapesti Közlöny vasárnapi

„Smíb.n jelanl mtg M l^Agügymtaíut., 
21.800/1938. számú rendeleti, ai 1938. 4vf 
XVIII. t.-c.,

a Mjlórendészeff törvény végrehajtása 
tárgyában.

A kilenc paragrafusból élló rendelet, amely Ju
nius 16-án lépteti „hatályba a törvényt, Intéz ke< 
dik a lajtórendészeti köteles példányok beszólt 
gáltatásáról és az ezzel kapcsolatos kérdések
ről, valamint azoknak megbüntetéséről, akik a 
törvény egyes rendelkezései ellen vétenek,

A székesfővárosi politikai 
pártok megegyezése

Az uj választójogi törvény — amelynek 
végrehajtási utasítása a vasárnapi hivatalod 
lapban jelent meg — szabályozza

■ központi választmányok 
alakítását és működési körét is. A székesfővty 
ros eddig huszonnégy tagot választott, most 
harmincnégy tagot delegál a kibővített hatás
körű központi választmányba. A múltban g 
huszonnégy tagot lajstromoz szavazás utján vá
lasztották a fővárosi pártok. i

A pártok között most ebben a kérdésben 1- 
leljes megegyezés jött létret ,w

elhatározták, hogy a kormányxópártof ff—fi 
taggal képviseltetik magukat a központt wWazzfc 
mányban, mig az ellenzék 10 tagságot kap, 
amelyből 6 hely jut a polgári ellenzéknek, 5
pedig a szociáldemokrata pártnak.

Ennek a megállapodásnak jelentősége túlnő 
azon a tárgyon, amellyel kapcsolatban a fúziót 
kötötték. Újabb bizonyítéka ez annak, hogy —« 
amint arról a Hétfői Napló a múltban már több 
cikkben beszámolt —

egyre harmonikusabb u együttműködés 
a főváros közgyűlésének alkotmányos pártjai 
között.
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azonnal 48
PÁRISI FOTO
A PÁRISI NAGYÁRUHÁZBAN

Itt a LÁNC, 
a Hétfőt Napló szenzációs 
uj keresztrejtvénypályázata

Jövő beli (junius 13-1) számunkban fogjuk 
közölni a LÁNC-verseny első keresztrejtvényét, e 
A verseny 5 hétig tart a az 5 rejtvény megfej**',  
léséből kapott eredményt „egyszerre**  kell majd 
beküldeni (porlókimélés minit). Minden héten' 
egy-egy keresztrejtvény jelenik meg, hogy ah, 
keresztrejtvényfejtő tömegek szenvedélyüket 
kielégitbessék.

Minden versenyző a keresztrejtvény megfej-' 
lése után egy újabb feladatot kap. Aa, 
ábrába beirt szavak között egy kis vadászatra 
kell elindulnia. Ki kell keresnie azokat a sza-' 
vakat, amelyek láncszerűen csatlakoznak 
egymáshoz. Azaz az első szó utolsó részével 
azonos legyen a második szó eleje; a második 
szó végével pedig egyenlő legyen a harmadik 
szó kezdete. Pl.: KAPÓS, POSTA, TABÁN).

De ezenkívül a verseny egyes kereszt
rejtvényei Is láncszerűen csatlaloz- 
nak egymáshoz. Ugyanis az l-es számú kereszt-*  
rejtvény utolsó (harmadik) szava fenti módon 
csatlakozik a 2-es keresztrejtvény első szavá
hoz. (Pl.: SZÓTÁR, TÁRNOK.) Tehát mind a« 
5 keresztrejtvény 15 szava láncszerűen kap
csolódik egymáshoz. És még azt is eláruljuk^ 
••°g.v egykét csapdát Is felállítot
tunk, mert mintegy labirlntusaaeril
leg el is lehet tévedni majd annak, aki nem 
vigyáz!

A vadászat Izgalmaiban résztvevők' részéig 
értékes jutalmakat tűztünk ki.

Értékes különdijakat füzünk ki azok részére, 
akik a láncszerűen csatlakozó 15 szó felhasz
nálásból egy k Is verset, epigrammát 
vagy mondást állítanak össze. Természe
tesen a szavakat lehet ragozni. És szükség sze
rint tetszés szerinti uj szavakat is felhasználni 
ezek közé. Lényeges mindenesetre az, hogy a 
pályázat minél rövldebb és szellemesebb legyen!

Dijaink:
Első dij; 100 pengő készpénzben.
II—XI. dij: 10—10 pengő készpénzben.

Ezeken kívül számtalan könyv és egjéll 
értékes dij. a\

•1

Hunyadi János — 
a regényhős

iró Darvas József „A török-kiválóA ......... .............
verő" című könyvét szánta a Dante könyv
napi reprezentánsának. Talán érdekes né
hány szóval megismertetni a tehetséges el
beszélő éleiét. Darvas József paraszti sorból 
lelt tanítóvá. Mint aki a legegy&r«rübb nép
osztályból, a parasztságból került ki és ma
gába szívta a magyar föld és nép szeretetét« 
természetesen könyvében is sokat foglalko
zik a parasztok problémáival. A munka fel
építése a hőst, a „törökverő" Hunyadit 
nem regényhöskénl. hanem korának szer
ves kiegészítőjeként állítja az olvasó elé. 
Nem Hunyadi személye, hanem kora áll az 
előtérben. akkori helyzete a magyarságnak 

különösképpen n magyar parasztságé. 
Érdekes, hogy a magyar irodalomban ez az 
első regény, amelynek a hőse talán az akkori 
egész Európa egyik legjelentősebb politikai 
a katonai egyénisége: Hunyadi János.



feflfapwt, WM halai 7.

Kinyomozták
a két ékszerészt, 
akiktől ax aranycsempész Bandler 
Sámuel letartóztatása előtt ötvenezer 

szlnaranyat vásárolt

HÉTFŐI NAPLÓ______________________ _________ 1

pengő értékű
f Pa.nk’,<il «nn.pek alatt erötclje, for. 

d”,a. rtínl ’bban * •'•nycwmpé-
■ifci bűnügyben, amelynek középpontjában

Bandler Sámuel Sándor ismert pesti 
ékszerész áll,

rA valutarendőrség megállapította, hogv az 
ékszerész fiával együtt nagyértékü platinát, 
aranyat csempészett ki az országból. Kotsis 
Miklós dr. ügyészségi alelnök Bandiért és 
fiát előzetes letartóztatásba helyezte, Tóth 
Sándor dr. detektivfelügyelő csoportja pedig 
továbfolytatta a nyomozást annak megálla
pítására!

kiktől vásárolták az aranyat, 
amelyet egyre nagyobb értékekben csem
pésztek külföldre, amíg le nem leplezték a 
sibolást.

Bandlcrék kihallgatásuk során azt vallot
ták, hogy n Thököly-uti ékszerüzletben lévő 
nemesfémeket csempészték ki, a nyomozás

azonban pünkösdre meglepő fölfedezést 
hozott. Kiderült, hogy Bandler nemcsak üz
letének aranyraktárát vitte külföldre, hanem 

kllószámra vásárolta a szlnaranyat 
másoktól Is. Közvetlenül letartóztatása 
előtt közel ötvenezer pengő értékű ara
nyat vett Slegter Llpót és Celmanlts 

Lajos ékszerészektől.
A valutarendőrségen kihallgatták a két ék
szerészt, akik igy vallottak:

— Fogalmunk sem volt arról, hogy Band
ler kicsempészi az országból a tőlünk vásá
rolt aranyat. Teljes jóhiszeműséggel adtunk 
el neki árut, hiszen nagyforgalmu ékszer
üzlete volt és igy nem gondolhattunk arra, 
hogy ilyen célokra kell neki az arany. Er
ről velünk sohasem beszélt..,

A valutarendőrség tovább folytatja most 
a nyomozást és rövidesen

njabb érdekes fejelményei lesznek
az aranysibolásl bűnügynek.

MAGYAR KÖNYVNAP 1938,
1
i DARVAS JÓZSEF

fi TÖRÖKVERÖ
(

Hunyadi Jánosnak a nép Igazi vezéré**  
nek, az Európát mentő hősnek és a 

. küzdő-vívódó embernek életregénye.
' A korabeli zaklatott magyarság külső és

belső küzdelmeinek monumentális kor
rajza egykori illusztrációkkal, térképpel.

Könyv napi árat fűzve p 4.8o 
• DANTE. fűtve P 6.5o

ftffe kifejezetten ■ vöröacsikos EMERGÉ locsolólömiőt. Kapható minden 
•zakűzletben. GYÁRTJA A MAGYAR RUG6YANTAÁRUGYÁR
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év gyártójifápaszíalatával  készül

nélkül partra éviekéit. Itt kezdődött azután az 
igazi baj: a rendőr már várta a vigyázatlan eve
zőseket, akik az átélt izgalom után most még 
megfizethetik a jól megérdemelt büntetést is. 
Egyébként szorgalmasan használták ceruzáju
kat a propellerek kormányosai is, akik sorra 
felírták a vigyázatlanul tulkerülő csónakok 
rendszámát.

A másik Izgalmat in
cidens hétfőn hajnalban 
kavarta fel a Római-part 
nyugalmát. Két tejkihor- 
dóflu hajbakapott és

rövideden olyan ta- 
je6Üveg-eaata kelet

kezett,
amilyenre emberöltők óta
óta nem emlékeznek a rómain. Húsz liter tej 
és öt üveg szerepel a veszteséglistán.

¥
Vasárnap este azzal n megnyugtató érzéssel 

hajtották fejüket álomra a weekendezők, hogy 
nincsen semmi baj, másnap alhatnak, ameddig 
tetszik, övék még egy napra a világ. A dolog 
nem egészen igy történt, mert ugylátszik, a ri
gók és egyéb éneklőmadarak is örültek a pün
kösdi szép időnek s olyan

hajnali szerenádot adtak,
hogy egyszerre talpon volt az egész part. Egye

Ötvenezer viziember és nyolc
ezer csónak a Római part 
pompás pünkösdjén

sek örültek a kedves ébresztőnek, mások zsör- 
tölődlek miatta, egy azonban bizonyos, az éj
szakai nyugalomnak vége volt és megindult a 
nyüzsgő élet: kinyitották a garázsajtókat, egy
másután vitték vízre a vasárnap este vissza
tért csónakokat és megint

megindult az áradat fölfelé a Dunán.
Délelőtt azonban nyugat felől komor felhőit 
kezdtek gyülekezni. Egy
másután röppentek fel

■ vlharjelző-állomá- 
sok piros-fehér vihar

gömbjei
és negyedóra sem lelt 
bele, már a földreérkezett 
az első kövér esőcsepp. 
Kiadós,

mennydörgéstől-vlllámlástól kisért zivatar 
kerekedett,

I partrakergetve a csónakázó hadat, de egy őrit 
j múlva megint felhőtakaróitól megszabadulva 
| ragyogott a nap. Estére ismét nagy élet volt a 
i Dunán. Befutottak a pirosrasült vállalkozó
kedvű túrázók kétnapos útjaikról, akik mesz- 
szebb laknak, kezdtek visszaindulni a városba 
és mintha takaródét fújtak volna, végétért a 
vizűiét nagy weekendje. a pünkösd két ünnepe.

(e. I.)
X Római-parton pünkösd vasárnapján végre 

megkezdődött az idény. Az ország egyik legna
gyobb nyaralóhelyévé nőtt Dunapart-részlet eb
ben az évben nehezen ébredt hosszúra nyúlt 
téli álmából. Sokan sokféleképpen magyaráz- 
gatják, miért csappant meg a Római-part kö
zönsége, de minden magyarázaton túl tény az, 
hogy

■ múlté már az a nagy életforgatag,
amely vasámapról-vasárnapra elárasztotta az
előtt a „rómait".

Szóval pünkösd vasárnapján megkezdődött 
la szezon. Az előszezon szombat délután volt. 
Tízezrek érekeztek ki kora délután a parton 
egymás mellett sorakozó weekendtelepekre. Az 
újpesti villamosvonalon, a HÉV-en sűrített já
ratok közlekedtek és annyi kicsi propeller szál
lította a kirándulókat, hogy

hosszú sorban vesztegelve, a nyílt Dunán 
kellett megvárnlok,

amig egyenként kiköthettek. De végül mégis 
csak sorrakeriilt valamennyi hajó s a parton 
már-már kialakult a tavalyi kép: tisztes család

apák, nyakukban, hátu
kon, kezükben és dere
kukra kötözött csomagok
kal, még lisztesebb ma
mák helyes irányba tc- 
relgetve-pofozgatva cse
metéiket, aztán fiuk, lá
nyok, szerelmespárok és 
ifjú házasok — mind
ezek tarkán össze-vissza, 

összekeveredve s egymástól elszakítva siettek a 
kétnapos gondtalan szabadság felé.

★

Már sötét volt és az összes csillagok fenn 
ragyogtak, mikor ritkulni kezdett az emberára
dat: végétért a hétről-hctre megismétlődő nép
vándorlás és

megkezdődött a weekend.
A nagy Weekend, a kétnapos weekend, mert a 
pünkösdnek ősidők óta nagy jelentősége van 
a vízi emberek életében. Ilyenkor meg lehet va
lósítani az egész télen át tervezgetett igazi két
napos csónaklurúl, vagy ha ilyen nagyobb vál
lalkozásról nincs is szó, a gondtalan vasárnap
ra nem következik cl a hétfő közeledtét jelentő 
vasárnap este, hanem még egy szabadságom, 
napfényt, levegőt, örömet jelentő „vasárnap . 
(Igaz ugyan, hogy ez a második vasárnap nem
csak napfényt, de jó kiadós záport is hozott.) 

így azután két részre oszlott a „Római kö
zönsége: sportolókra és nyaralókra. Az első 
csoport ismét két alcsoportra: azokra, akik mar 
szombaton utrakeltek és azokra, akik egy ket 
tőre lefeküdtek, hogy vasárnap kora reggel 
útnak indulhassanak. De nem feküdt ám le a 
második főcsoport. Tavaly óta

ram volt Ilyen nagy forgalom éa vigalom a 
rómaiparti helyiségekben, mint aaombat

Csak éppen kevesebb pezsgő fogyott. Igaz, hogy 
a pezsgő a Rómain inkább a borban pezsgő szó
davizet jelenli, ebből vi
szont a legtöbb fogyott. 
A hétköznapok minden 
szomorúsága ellenére igazi 
békebeli jókedv uralko
dott szombat este kint a 
pesti kisemberek nyara
lójában, a Rómain. Húzta 
a cigány, a jazz, a tán
coshelyeken szünet nél
kül járták a tangót, foxtrottot, rumbát és a 
többi furcsanevü táncot. Azután elmúlt éjfél, 
egymásután mentek haza az emberek és egy 
órakor majd mindenütt eloltották a villanyokat.

■k

Ragyogó napfény, kacagó kék égbolt köszön
tötte pünkösdvasárnap reggelén a levegő és viz 
rajongóit, hogy végre szop idővel jutalmazza 
meg a kitartó rómaipartiakat, akik rendületle
nül kibőjtölték a rossz időjárást, a még rosz- 
szabb viszonyokat és mégis meglátogatták a vén 
Dunát. Csónakok ezrei — rómaiparti őslakók 
becslés szerint

nyolcezer darab — Indult útnak.
A part mellett négyes
ötös sorokban vonultak 
fölfelé a kétpárevezős 
kielbootok, a fürge ka
jakok cikkázva surran
tak a legkisebb résen ál, 
egyes, kettes, négyes és 
nyolcas regatták húzlak 
el mellettük, még bel
jebb az oldalmotorosok 

tömege szelte a hullámokat. Az enyhe déli szél
ben még a vitorlások is elindultak fölfelé. Köz
ben egyre érkeztek a propellerek, megállva a 
rómaiparti kikötőnél és kiöntve magukból az 
emberek százait. Azt mondják: kevesebben vol
tak most pünkösdkor a rómain, mint tavaly, de 
még igy is

45—50.000 ember lehetett kint.
Déliújban följebb a Dunán megkezdődött a tá
borozás. Kihúzták a csónakokat a partra és a 
csónakok legénysége előszedte az elemózsiát. 
Sütőit a nap egész vasárnap és mindenki za
vartalanul örült a viziélelnek. Mindössze egyet
len súlyosabb, de szerencsére nagyobb baj nél
kül lezajlott baleset történt vasárnap délután a 
Római-parton.

Az egyik propeller derékbakapott egy 
vigyázatlan kielbootot.

A csónak teljesen kettétört, de a négy utas baj

SVÁBHEGYI NAGYSZÁLLÓ
Telefon: VEI ■ lílEMnEll TOUT BudapestTELJES UZEhIBeH

rázlk a pompás kilátású teraszon. Teljes napi penzió négyszeri étkezéssel P 10.-, 12.—

A pünkösdi lovasversenyen 
súlyos baleset érte Monszpart 
Gábor huszárfőhadnagyot

A pesti társaságok egyik ismert, előkelő 
tagja, Monszpart Gábor huszárfőhadnrtgy 
Pünkösdvasárnapján

könnyen végzetessé válható sportbal
eset áldozata lett.

'Monszpart főhadnagy kitűnő urlovas, a 
legutóbbi években rendezett versenyeken 
nagyszerű eredményeket ért el, nagyon sok 
dijat nyert. A pünkösdi honvédtiszti lo
vaglóversenyre is benevezett. Pünkösdvasár
napján délelőtt az országos mezőgazdasági 
kiállítás Pongrdcz-uti telepének lovardájá
ban zajlott le a verseny. Itt állt starthoz 
Monszpart Gábor.

Hagyományos szerencséje ennél a ver
senynél elhagyta a remekül lovagló 

katonatisztet.

Lova megbokrosodott és az egyik akadály 
előtt a ló felágaskodott és Monszpart Gá
bort kiröpitette a nyeregből. A mérkőzés dí
szes és előkelő közönsége

megdermedt a rémülettől,
mikor a baleset bekövetkezett: a huszárfő
hadnagy magas ívben repült át az akadá
lyon és elterült a földön. Megdöbbenve fu
tottak hozzá a verseny rendezői, Monsz
part azonban

pár pillanatig tartó mozdulatlan fek
vés után felugrott

és a feléje sietőknek halálsápadt arccal 
mondotta:

— Semmi az egész, nem történt semmi...
Pár lépést még tett, azután

Ismét ÖMzeesett.
Kihívták a mentőket, akik bevitték az I. 

számú helyőrségi kórházba. Nyomban meg
röntgenezték, mert

attól tartottak, hogy súlyos belső sérü
lések érték.

A röntgenlelet szerint kulcscsonttörés szen
vedett. Ápolás alá vették és remélhetőleg 
rövid idő múlva már ismét lóra ülhet a ki
tűnő sportember.

A „római gróf" 
házassága

A budapesti büntetőlörvényszék a bécsi ha
tóságokat kereste meg abban az érdekes bűn
ügyben. amelynek egy előkelő családból szár
mazó fiatalember volt a vádlottja. Woslnszky 
Werner bécsi fiatalember közokirtahamisitással 
vádoltan került a bíróság elé, mert

Ausztriában kiállított illetőségi bizonyít
ványába örökös római grófnak és fürdő- 

igazgatónak íratta be magát
» amikor házasságot kötött, a bécsi magisztrá*  
tus előtt ugyancsuk gráfnak és okleveles mér*  
nőknek mondotta magát. Mikor mindez kide
rült, Wosinszky már Budapesten volt, itt in
dult meg ellene az eljárás.

A fiatalember meglepően védekezett a bün
tetőtörvényszék Kropre/f-tanácsa elölt:

— Nem tehetek róla, hogy Bécsben a nevem
hez azt Írták, hogy gróf vagyok,

én sohasem mondottam magamat sem 
grófnak, sem örökös római grófnak. Az 
Illetőségi bizonyítványomba ■ grófi cím 
úgy került, hogy Balf község jegyzője ezt 
beírta a ennek alapján házasságkötésem
kor a bécsi magisztrátusnál grófként szere

peltem.
— No és ml van a mérnöki clmme/f — kér

dezte az elnök.
— Nem jogtalanul használom ezt a címet, 

mert tizennyolc évig szolgáltam a tengerészet- 
nél és mint hajómérnök működtem itt.

A bizonyítási eljárás további során a tör
vényszék úgy határozott, hogy a bécsi hatósás 
goktól különböző Iratokat szerez be és ezután 
hoz ítéletet Wosinszky Werner ügyében.



Stáb Zoltán, színházi rovatunk szerkesz
tője nyári szabadságra utazott.

¥
A budapesti olasz fasclo hétfőn az Uránia- 

filmszínházban előkelő meghívott közönség 
számára bemutatta a Hitler olaszországi lá
togatásáról készüli kitűnő olasz filmhíradót.

Adorjánná sizsgaelőndása. Adorjánné M. 
Tridii balletiskolája n Müvész-szinházban 
tartotta meg növendékeinek nagysikerül 
vlzsgaelőadását. A zsúfolásig megtelt néző
tér közönsége ünneplésben részesítette az 
Intézet vezetőjét .A szereplők közül különö
sen kltűnletk: Bánki Judit, Feldheim Zsuzsi, 
Jferczeg Jullka, Hlatky Edit, Jager Babi, Kar
dos Magda. Kertész Goldi Judit, Marton 
Marika, Mihály Halma, Nemes Mici, Réz
mányi Edit, Sári Juliska, Schnelder Vivien, 
Szemere Judit, Szentesi Székely Erika, Un*  
trner Magda, Valkó Mucu, Füzesi Nándor 
lés Rulkai Iván.

★

A legérdekesebb társulás a színházi fron
ton. Nyári turnéra közösen megy n két ko
mikus nagyágyú: Salamon Béla és Szőke 
Szakáll.

★

Színházi mindentudó n elme a kitűnő Fé
lő te József könyvének, amely a filmszín
ház és az arlistavilág címtárát tartalmazza. 
iNélkiilözhelellen kézikönyve a magyar mű
vészvilágnak.

♦
Ma Játszott ulóljára a Magyar Színház c 

Szezonban, holnap az Andrássy-szinház 
tsukja l>e kapuit la Pódium vendégszerepelt 
itt nz utolsó két hétben), pénteken a Pesti 
fizinház. is bezár s ugyanakkor a Nemzeti 
Színházban lezajlik a szezon utolsó színházi 
eseménye, nz. Elektra felújítása. Ezzel vége 
is nz idei szezonnak, jönnek n nyári produk
álók.

A cirkusz diadala
Akik n színházak túlságosan korai be- 

tárásából azt a konzekvenciát vonták le, 
hogy a pesti közönség manapság, elkerüli a 
szórakozóhelyeket, azok boldogan láthatják 
elhamarkodott Ítéletük megcáfolását a Fé
nyes cirkusz zsúfolt nézőterén. Az. igaz, hogy 
a pesti ember a középszerű és ,,csnk a jó" 
produkciókat manapság nem-igen nézi meg, 
de annál jobban lelkesedik és tapsol az. 
roés.-rn nagyvonalú és százszálaékos telje
sítményt nyújtó produkcióknak. Nem „jót" 
kell tehát adni a pestieknek, hanem „nagy
szerűt és elragadó!." Ezt az. igazságot is
merte fel Fényei György, a cirkusz kitűnő 
igazgatója, aki tavalyi kedves ismerősünket, 
nz igazi nagy Rivcls-családot Polo és René 
Rivcls dinasztiáját állította be egy olyan 
pesti revü keretébe, amelyben egyébként a 
világ legjobb artistaszámai adtak egymásnak 
találkozót. Egy pillanatnyi szünet nélkül 
három órán ál pereg előttünk ez az óriási 
cirkuszrcvü: Rivclsék a niajoinszigcten. 
IShoun Fönn kínai egyensúlyozó művészek 
és akrobaták (Papa, mama és tiz gyermek) 
az emberi ügyesség és teljesítmény határain 

túlmenő produkcióit még jóformán le sepi 
Litografálhattuk agyunkbn, amikor már a 
cirkusz kupolái alatt, Megfeszítő izgalmak 
kozott kacérkodik a halállal Miss Dánia 
Jievü csodaszép légtornúsznő. Van itt egy 
gumiember, aki szinte már nem is ember, 
Mgv csavarja tagjait, itt van Truzzi, a híres 
olasz cirktiszdinnsztia utolsó hölgysarja, aki- 
n k biidomitása utolérhetetlen a világon. 
Idei jutok, majmok és több más ragyogó 
nilisl iprodukciók után porondra lépnek a 
Jlivels ok. Akárhányszor nézi meg őket az 
ember, mindig újat és meglepőt produkál
nak. Budapest kedvencei ezek az. aranyos 
clowuok, akik ezt n legnehezebb közönséget 
nemcsak inegnevcltclik, hanem ámulatba is 
ejtik. A Rivclsék a koronái minden cirkusz 
műsornak, szájlátva, bámulva kell nézni és 
<•• olálnl őket. Szerencsésen egészíti ki a 
mulnllalást a derűs llacsck és ,S'a/ó-jelenet. 
Nem véletlen tehát, hogv hatalmas autópark 
Áll délutánonként és esténként a cirkusz 
chili. 
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1, Pünkösdi kérdőíveié.
a Nemzeti Színházban

CSEKÉLYSÉGEM volt bátor először fel
hívni a közvélemény figyelmét a Nemzeti 
Szinházbeli állapotokra, amelyek mindenre 
inkább alkalmasak voltak, csak arra nem, 
hogy az ország első színházában a nyu
godt, békés művészi munka folytatódjon. 
Pártvillongások, klikkek és kamarillák léte
sültek minden sarokban és Thálta temp
loma belekerült a napipolitika viharos at
moszférájába, amely megülte a lelkeket és 
már-már megbontotta azt a harmóniát, 
amely a színház kitűnő teljesítményét ed
dig biztosította. A viharos légkör C z a k ó 
és Patkós titkárok távozásával oldódott 
fel. Most megtörtént a második lépés a 
helyzet végleges tisztázása felé.

Pünkösdkor ajánlott levele- 
k e t kézbesített a posta a Nemzeti Szin - 
ház tagjai számára. A levél az idevonat
kozó miniszteri rendeletre hivatkozva, nyi
latkozatra szólítja fel a művészeket: vájjon 
tagja-e valamely titkos vagy nyíltan mű
ködő olyan egyesületnek, amely tagjaitól 
különleges esküt vagy fogadalmat kíván, 
ha Igen, hajlandók-e kilépni ezekből az 
egyesületekből. A kérdőivek — bár ezeket 
várták — mégis nagy dilemma elé állítot
ták a művészeket. A szélsőséges szervezke
dés ugyanis egyetlen színház körében sem 
hódított annyi hivet mint éppen itt. A kér
dőívek kitöltve 48 óra alatt befutnak a 
Nemzeti Színház igazgatói irodájába, 
amely a kérdőivek tartalmát a legna
gyobb diszkrécióval fogja ke
zein i. Legfeljebb majd csak arról lehet 
következtetni egy-egy színész végleges ál
lásfoglalására, hogy vájjon ott marad, vagy 
távozik a Nemzeti Színház kötelékéből. 
Mindezen felül azonban szómra tény, 
hogy politikai tartalmú kérdőívek egyálta
lában cirkulálhalnak egy ilyen reprezen- 
lain bellii.

1 hálta felszentelt templomának falait eddig 
hiába ostromolta a napipolitika szennyes 
áradata. A színész egyetlen hitvallása a 
művészet, amely időn és téren felül áll, 
különösen megszivelcndő ez az igazság a 
Nemzeti Színház művészeinek, akik az or
szág mindenféle politikai színezetű és ár
nyalatú lakosságának adófilléreiből kapják 
fizetésüket és az adózók áldozatkészsége 
teszi lehetővé ezt, hogy a Nemzeti Szín
ház minden szinházgazdasági verseny fe
lett magasan és méltóságteljesen töltse be 
nemzetnevelő hivatását a magyar szó, a 
magyar gondolat, a magyar művészet ér
dekében. Hamletet még frakkban valaho
gyan elképzelhetjük, de pártuniformisban 
aligha .. a

2. Rejtélyek 
a J^darton-iroda körül

BEAVATOTT SZINHAlt KÖRÖKBEN 
mint a szezonvég szenzációját tálalják fel 
a híres Marton-féle szinházirodalmi ügy
nökség csendes rendszerváltozását. M a r- 
tón Sándor dr., aki színházi életünk egyik 
legismertebb és legszámottevőbb színházi 
kapacitása, néhány héttel ezelőtt New- 
yorkba hajózott. Ugyanakkor hire járt an
nak is, hogy leánya, báró llatvany né, Mar
ton Böskc, aki eddig inkább a filmgyártás 
terén tevékenykedett, likvidálja ilyen irányú 
kapcsolatait és Londonba költözik. A Mar- 
ton-iroda, amely különben szülőapja az 
úgynevezett bécsi darabgyárnak, bár most 
is teljesen zavartalanul és kifogástalanul 
végzi funkcióját, a hírek szerint kikapcso
lódni készül a pesti színházi élet intenzív 
munkájából és inkább Párisba, vagy Lon
donba akarja átteni tevékenységének 
súlypontját, miután az irodához tartozó 
világhírű irók leginkább külföldön élnek. 
A Marton-irodához tartozó darabok sok 
éven keresztül elsősorban Budapesten és 
Bécsben találták meg premierszinházaikat. 
A bécsi úgynevezett .szindarabgyár", amely 
négy színműíró kollektív társulását jelen
tette. az Anschluss miatt önmagától meg
szűnt és igy a Marton-iroda elvesztette a 
bécsi bemutatópiacot. Mint a hírek mond
ják ezt akarják Martonék pótolni Páris
ban és Londonban. Ezeknek ellentmon
dóan azonban azt az értesülést nyertük, 
hogy Marton Sándor vasárnap 
hajóra szállt N e ív y o r k b a n 
és a „R ó m a" n c i» ü hajó n 
hazafelé tart, kétségtelenül azzal 
a szándékkal, hogy ismét bekapcsolód
jon a pesti irodája munkájába. Martonék- 
hoz közelálló helyről ugy informálnak, 
hogy semmi alapja nincs a pletykáknak és 
a bécsi piac elvesztése következtében az 
iroda világhírű Íróinak első bemutatója a 

jövőben Budapesten fog lezajlani. 
Ezt támasztja alá a „Variety" cimü ame
rikai lap, amely jelentette, hogy Közép- 
európa színházi gócpontja ezentúl Buda
pest lesz. Ez a helyes!

3. Rendszerváltozás 
a Budapest Filmnél

GYORS VÁLTOZÁS törtlnt az ország 
legnagyobb filmgyártó cégének igazgatói 
íróasztala mellett. A Budapest Film rt. 
ügyv. igazgatói szobájába S m o l k a János 
helyére Nagy Sándor dr., a Hunnia Film
gyár aligazgatója ült és ezzel a Hunnia 
Filmgyár érdekkörébe került az a filmvál- 
lalnt, amelyik tavaly oly sok reménnyel és 
oly gazdag programmal kezdte meg mű
ködését. A Budapest Filmet S mól ka Já
nos hívta életre. A Hazai Bank betevőinek 
egyik csoportját képviselte abban az 
együttesben, amely még a Hunnia Film
gyárból a Kovács és Faludi nevű filmlabo
ratóriumból és az Agfa nyersfilmanyag- 
vállalatból állt. Mig Smolka a napi kiadá
sokra szükséges forgótőkét, a Hunnia a 
műtermi hitelt, Kovács és Faludi a film
kópiák elkészítésének hitelezését, az Agfa- 
vállalat pedig a nyersanyaghitelt biztosí
totta. Smolka János aki kétségtelenül 
nagy koncepcióval, de nem olyan nagy 
szerencsével vitte keresztül terveit, ugy kö
tötte szerződéseit, hogy a gyártott filmek 
jövedelméből elsősorban a pénz
emberek nyertek kielégítést 
és csak későbben került sor a három má
sik nagy hitelezőre. A pénzemberek nem 
is jártak rosszul, a filmek jövedelméből 
először lefedezték saját befekteté- 
s c i k e t, tehát nem is lehetett panaszuk 
Smolkára. A másik három társ azonban 
Smolkának, szerintük, túlságosan bőkezű 
gesztióit kifogásolta. Smol k a, aki szinte 
teljhatalommal rendelkezett, szívesen han
goztatta azt az elvét, hogy uj arcokat, uj 
tehetségeket fedezzen fel a magyar film 
számára, ez pedig kissé költséges passzió
nak bizonyult. Hibául rójják fel például 
azt az áldozatkészségét, amellyel egy fiatal 
színésznő „sztárolásába" olyan nagy össze
geket fektetett, amelyek talán nem voltak 
arányban a színésznő által mutatott ké
sőbbi formákkal. Ez azonban nem Smolka 
hibája. Különböző differenciák miatt tár
sai végül elhatározták, hogy Smolka szer
ződését junius elsején — amikor a szerző
dés lejár —' nem újítják meg, hanem 
a Budapest Film legnagyobb hitelezője, a 
Hunnia veszi át a filmgyártócég irányítá
sát. Smolka, bár a Budapest Film Iga:- 
g a t ó s á g i tagja maradt, mégis 
szinte egyik pillanatról a másikra volt 
kénytelen távozni az általa kreált vállalat 
éléről, de amint hallom, tőkecsoportjával 
máris u j film vállalat alapításához 
kezdett. Remélhető, hogy az egyébként 
nagyvonalú üzletember a Budapest Film
nél nyert tapasztalatait hasznosítani fogja 
uj vállalkozásánál.

Ünnepi hét Pécsett
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A pécsi ün

nepi játékokkal kapcsolatos események sorában 
pünkösd két ünnepén kiemelkedő jelentőségű 
volt

a Pálos-templom főoltárának felszentelése, 
amelyet püskösd hétfőjén tartottak. Az ünnep 
ségre mór vasárnap Pécsre érkezeit Orlowski 
budapesti lengyel követ társaságában nagy kísé
rettel Hlond Ágoston, Lengyelország bíboros 
hercegprímása. A főoltár felszentelésének szer
tartása hétfőn reggel kilenc órakor kezdődött. 
A szentmisét Lengyelország prímása mondotta 
és résztvett n misén Orlowski lengyel követ is.

A többi ünnepi esemény a következőképpen 
zajlott le: Vasárnap folytatták az Eszperantó 
Szövetség szombaton megkezdett kongresszusát 
s megnyitották n Pécsi Püspöki Tanítóképző In
tézel rajz- és kézimunkakinllitását. Este a volt 
pécsi katonatanulók tartották bajtársi találko
zójukat társasvacsora kisérctében a Belvárosi 
Katolikus Körben. Este a Missa Solemnis sza
badtéri előadása volt a Dóm-téren.

Hétfőn délelőtt tiz órakor n pécsi nemzeti 
színházban a mecsckvidéki éneklő ifjúság tar
totta dalosünnepélyét, délben fclegylöl három
negyed keltőig n sétatéren sxúetagii katona
zenekar hangversenyzett, délután öt órakor 
pelig az ötvenéves Jubileumát ünneplő Pécsi 
Székesegyházi Énekiskola adott hangversenyt 
a székesegyházban. Este ismét bemutatták a 
Missa Solemnist.

SZAMURÁI 
LEÁNYA

Az első japáni és Ja
pánban készült film, 
amit láttam. Az objek
tív kritika hangján 

szinte nehéz is hozzászólni, de az kétség
telen, hogy a film több jelenete, néhány 
hihetetlenül szép és csodálatos felvétele 
fejbekólintott, szivenütött és még ma is 
élményként hat számomra. Ha nem figye
lek a cselekményre, amelyből itt-ott két 
nagy ország szoros barátságának dokumen
tálása hangsúlyozódik ki, ha csak azt né
zem. benne, ami eredeti japáni, amely a 
távoli évezredek szinte reális hagyomá
nyainak és az ebből kinőtt ázsiai világha
talom modem berendezéseinek, erejének, 
alkotóvágyának csodás és számunkra 
szinte érthetetlen keveredése, akkor azt 
hiszem, hogy óriási kiadások, utazási fá
radalmak nélkül valahogyan mégis meg
ismertem a felkelő nap országát. Az em
ber közel kerül ahhoz a misztikus erőhöz, 
amely a japán férfit a harakirihez, a ja
pán nőt a Fuzsijama vulkán kráteréhez 
vezeti. De túl a lelki hősiesség, a lemon

dás dicsősége, a hazafias szellem min
den époszszerü megnyilvánulásán olyan 
képeket kapunk, olyan japán színészeket 
nézhetünk, amilyent európai szem még 
nem látott. A filmmontázsok, amelyek a 
tűzhányóból felgomolygó füstöt, ömlő lá
vát rákopirozzák a szigetország szikláit 
csapkodó hiillámfcrgelegre, vagy a tájfun 
száguldó, romboló elemeire, hogy aztán 
cseresnycvirágos, csodálatos parkok, tün
döklő tavak táruljanak elénk s ahogy meg
ismerjük a japán iparosodás amerikai mé
reteit, ugy pillantunk be az ősi nemes ja
pán szamuráj-család tradicionális ottho
nába. Ez a felemás csodálatos kultúra, 
amely csak a filmek hátterében húzódik 
meg, már maga is felér a legfantasztiku

sabb expediciós filmmel, de ha a második, 
részt betöltő eseményekre gondolok, lehe

tetlenség, hogv ne beszéljek az extázis sza
vaival. Egy japán férfi keresi szerelmesét, 

aki elindult, fel a kráter tüzokádó gyomra 
felé. Hogy ez a hajsza az égő, füstölgő 
lávatömegeken keresztül a vulkán sziklás 
gerincén milyen valószerben izgalmas, 
hogy a színész, milyen emberfeletti pro
dukcióra volt képes, az mélyen megindító, 

A film kitűnő kísérőzenéjét Yamada Kos
szakit szerezte, a két főszereplő: európai 
szemmel is csodaszép japán lány, Sctsuko 
Hara és a ragyogóan férfias Kosugi. A fil
met ajánlom mindenkinek, a Fórum játsz- 
sza nagy sikerrel.

#

A dzsunqel fraqédiáia Anllal momorubb 
3 a J meglepetés várt a Rá

diósban, ahol expedi
ciós filmet játszottak 
magyar kisérőbeszód- 
del. A film a sablonok

sablonja, bágyasztó unalom, különösen azok 
számára, akik a júniusi melegben alig bír
ják már a mozit. Éppen ezért nem értjük n 
Rádióst, amely eddig a legkiválóbb filmeket 
mutatta be, miért ad főhelyet ennek a gyen
gécske filmnek, amely legfeljebb csak k 1- 
s é r ő m 11 s o r lehetne, így azonban 
„A dzsungel tragédiája helyett" a közön
ség tragédiája lett.

*

Randevú a Ritzben
tűnő gengszter-filmje. A 
tiindéri Annabella hat sö- 
tét gengsztert, köztük a 
vőlegényét üldözi. hol 
mint spanyol marquesa,

hol mint hindu hercegnő. Közben a film egyik 
Írója (a derék Vádnál László) megirta benne 
egy régebbi Gaál Franciska-film trükkjét: ho
gyan lehet egy kis enyhe szélhámosság utján 
jól eladni azokat az ékszereket a nyakról, 
amelyek az ékszerboltból nem kelnének el. 
A film egyébként szórakozás, a Décslben és 
Kamarában.

#

A második nászút Loretta Younff é, »
___  leguajbb amerkiai sztár,

fyronne Pouter tündé
ben kedves, mulatsá*  
gos, aranyos vigjátéka,

iiiiiiiorrni, ouenei, 
n><K löbb jókedvvel é. iBen sok kitűnő szl- 
nóuiel fŰMerezve. A film n krinikulában U 
n Irnjobb ,:örako:ái a Royat ApolUbanl
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Nekirohant gépével 
a kilométerkőnek

Súlyos motorkerékpár szerencsétlenség 
történt Pünkösdvasárnap délután két óra 
tájban Vecsés és ’Monor között az ország
úton. Csortos István 34 éves csendőrőrmes- 
ier, aki Kecskeméten teljesít szolgálatot, 
szabadnapos volt és motorkerékpárján Bu
dapestre igyekezett látogatóba. Hatvan kilo
méteres sebességgel haladt a főváros határá
ban, amikor

neklrohant gépével egy kllométcrjelző 
kőnek.

A motorkerékpár összetört és utasa az ut- 
Hzé/i árokba zuhant.

Pesti autósok fedezték fel a súlyos sze
rencsétlenséget és azonnal értesítették a kis
pesti mentőket. A mentők első segélyben 
részesítették az eszméletlen állapotban lévő 
csendőrörmcstert. Csortos ezután sem 
nyerte vissza eszméletét, az orvosok meg
állapítása szerint

agyrázkódást, combtörést és belső vér
zést szenvedett.

Igen súlyos állapotban vitték az I. számú 
helyőrségi kórházba.
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— DARÁNYI KÁLMÁN BALATONFÜRE- 
DEN. Mintegy két hét óta Balatonfiireden 
'tartózkodik Darányi Kálmán volt miniszter
elnök. Füred Darányi kerülete és röviddel 
lemondása után birtokáról, Anyácsáról ide
jött a kormány volt elnöke, de nem mint a 
'kerület képviselője, hanem mint magánem- 
ben. Egyedül érkezett és a legnagyobb visz- 
'szavonultságban pihen a füredi szanató
riumban. Alig-alig fogadott valakit a leg
utóbbi napokig. Pünkösdvasárnapján ven
dégei érkeztek: Reményi-Schneller Lajos 
'pénzügyminiszter, Mikecz Ödön igazságügy
miniszter és Humán Bálint tárcanélküli mi
niszter, aki egyébként nemcsak közeli ro
kona, de legintimebb barátja is Darányinak. 

‘Darányihoz most megérkezett Anyácsa pusz
táról felesége is. A kormány tagjai, akik a 
volt kormány elnökét Füreden meglátogat
ták, vasárnap este már el is hagyták Bala- 
tonfüredet, Hómon Bálint azonban a jövő 
hét folyamán visszautazik Darányihoz és 
néhány napot, esetleg néhány hetet tölt 
együtt a volt miniszterelnökkel.

— TÍFUSZJÁRVÁNY KISPESTEN. A kis
pesti tiszti főorvosi jelentés szerint a pün
kösdi ünnepeken tífuszjárvány terjedt cl a 
városban. Az ünnepek alatt hét súlyos tífusz- 
eset-bejelentés érkezeit dr. Posta László tiszti 
főorvoshoz. A tiszti főorvos nagv körül
tekintéssel újabb vizsgálatnak vetette alá a 
betegeket, mert a magyarországi statisztika 
szerint szokatlan ennek a betegségnek a je
lentkezése a gyümölcsszezon előtt. A vizs
gálatok megiepő eredményhez vezettek. 
Ugyanis a pestkörnyéki tejárusok tejtermé
keiben találták meg a járvány kórokozóit. 
A tiszti főorvosi hivatal elrendelte tehát, 
hogy a város határának átlépésekor minden 
pestkörnyéki tejárus köteles ugy magát, 
mint áruját bakteriológiai és orvosi vizsga
latnak alávetni mindaddig, nmig a járvány
veszély fonnál. A hét megbetegedés környe
zetében kétszáz embert oltottak be tífusz 
elleni szérummal, a továbbterjedés mcgclu-
zése miatt.

— A fővárosi szabómesterek azomh-u *•  
kenője. A Szabómesterek Országos Szövetsége 
legutóbb tartott ülésén elhatározta, hogv 
minkn.dó munkás k«,.ö, órd.kc.r. v.ló le- 
klnlellel. » fővárosi rmbómeilorok Jirnlu, M 
15-tól nugMXtm hó 15-iR srombnlon rfélnlAn 
3 ómkor zárják ilrlrMkrl. F.r « rlh.lárorá, 
a munkaadói szervezetek közös megegjérésé
ből jött létre.

— Művészi síremlék Eichbaumnál, V., 
Uolf-tér 3. (Marglthid.)

— Művészi Rozgonyl-kép jutányos árban 
ízül IV., Váci-utca 11/b. és Kálvin-lér ö.

— Olcsón hüt, ki gázzal bUl! — Vegyen gáz-
bülőuekrényt,. m.

Ru-
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HÉTFŐI NAPLÓ

Motorkerékpár és
autó súlyos karambolja 
a Hármasliatárhegyen

v asárnap délután súlyos motorkerékpár 
es autókarambol történt a hármashegyi utón. 

Tibor szigorló orvos, a híres vitorlázó
repülő, barátjával, Török Ödön székesfővá
rosi tisztviselővel motorkerékpárján a hár- 
mashalárhegyi-uton robogott. A motorke
rékpár az egyik kanyarban az előtte haladó 
BL. 553. számú

magánautóba rohant és felborult,
Steff Tibor könnyebben sérült, Török Ödön 
azonban

— 1

— POGÁNY BÉLA a BUDAPESTI HÍR
LAP FELELŐS SZERKESZTŐJE. Bókay 
János dr., aki eddig mint felelős szerkesztő 
jegyezte a Budapesti Hírlapot, megvált tiszt
ségétől és a jövőben a Révay Testvérek Iro
dalmi Intézet élén fejt ki értékes irodalmi 
munkásságot. A nagymultu, tekintélyes 
sajtóorgánum felelős szerkesztője Pogány 
Béla lett, a „nagy gárda" kitűnő tagja, aki 
már tiz éve szerkesztette a lapot. A kor
mány félhivatalos lapjának felelösszerkcsz- 
tői székébe Pogány Bélával olyan ember ke
rült, aki éppen olyan mértékben birja a ne
mesen konzervatív keresztény politikai vi
lág bizalmát és elismerését, mint amilyen 
becsülésben, tiszteletben és szeretetben ré
szesíti az egész magyar ujságirórend.

— I. FERDINÁND BOLGÁR EXCÁR 
JÁSZBERÉNYI EMLÉKMŰVÉNEK LELEP
LEZÉSE. Vasárnap délelőtt leplezték le 
I. Ferdinánd bolgár excárnak 1887. évi hu
szártiszti szolgálatának emlékére emelt em
léktáblát. Lóskay Ferenc alezredes, az 5. 
honvéd kerékpárzászlóalj parancsnoka vette 
át a bizottságtól az emlékművet, majd ka
tonai díszszemlén vettek részt az ünnepség 
előkelőségei.

— Meghalt Makrai Teofil, az első magyar 
filmproducer. Makrai Teofil a világháború ele
jén bevonult az első mozgósítás alkalmával. 
Prsemislnél orosz fogságba esett 100 százalékos 
rokkantsággal. Az astracháni fogolytáborban 
kieszközölte, hogy meginduljanak az első hadi
fogoly cserevonatok s mint cserefogoly Dá
niába került. Lángoló hazaszeretete minden 
bajtársának szeretetét váltotta ki, akik közül 
soknak életét mentette meg. Az első filmpro- ■ 
ducer volt Magyarországon és a világot, Afri
kát, Ázsiát és Amerikát bejárt tapasztalatait a 
magyar filmgyártás javára hasznosította.

— Érettségi találkozó. Az Izabella-utcai 
Felsőkereskedelmi Iskola 1918 évben érettségi
zett A, B, C. és D. osztályok növendékei 20 
éves érettségi találkozójukat junius 11-én, este

órakor a városligeti Weingruber-étterem- 
ben tartják meg.

— Szerdán nincs hivatal a román konzulá
tuson. A budapesti román királyi konzulátus 
közli, hogy szerdán, junius 8-án, a restauráció 
nemzeti ünnepén a hivatali munka szünetel a 
konzulátuson.

— Tízezer pengőt zsákmányolt négy betörő. 
Szombaton hajnalban, a Dohány-utcai Glück- 
féle kávé- és teanagykereskedés alatt elhúzódó 
pincében betörőket fogott a rendőr. A két be
törőt, Viszneg Györgyöt és Schlitt Sándort cIÖ- 
állitotlák a főkapitányságra. A további nyomo
zás során kiderült, hogy két társuk is volt, 
Bodnár János autószerelő és Mészáros Ferenc 
mechanikus. Négyen együt pár hét leforgása 
alatt tiz betörést és kasszafurást követtek el és 
összesen tízezer pengőt zsákmányoltak. Vasár
nap Bodnárt és Mészárost is elfogták. Most 
folyik a betörőbanda bünlajstromának össze
állítása.

— Megtámadta a rendőrt egy harcias házas 
pár. Erdei István 31 éves kocsis és a felesége 
hétfőre virradóra részegen nagy botrányt ren
dezett a Romnnclli-ulcában. Lármáztak, kiabál
lak. molesztálták a járókelőket, mikor pedig 
odakerült a rendőrőrszem, neki estek. A rendőr 
megfékezte a garázda házaspárt és előállította 
a főkapitányságra. Hatósági közeg elleni erő
szak miatt letartóztatták őket.

__ Elloptuk egy aranyórát a Palatiniw- 
strandon. Pünkösd mindkét napján zsú
folva voltak a budapesti strandfürdők. Tu
lajdonképpen pünkösd két napja volt nz 
első kél nyári nnp Budapesten, most kez
dődőit meg n fiirdőzök szezonja. Ezzel egy- 
időben bekövetkezett már az első strandlo
pás is. A margitszigeti /Waf/nus-strnndfiir- 
dőn Gáspár Mária magánliszlvlselönő strand
táskáját lopták el. A táskában aranyórája 
volt és egy ismerősének 150 pengője. A 
nyomozás megindult a strandtolvajok kézre-

— Megalakult a Légoltalmi Liga szegedi 
vezetősége. A Légoltalmi Liga vasárnap 
délután tartotta alakuló közgyűlését, ame
lyen Pintér Ferenc tábornok beszéde után 
dr. Pálfy József polgármester üdvözölte a 
megjelent előkelőségeket, majd József királyi 
herceg szólalt fel. A közgyűlés n kerület 
elnökévé Pintér Ferenc tábornokot, a sze
gedi csoport elnökévé pedig dr. Pál ff y József 
polgármestert választotta meg.

— Egészségét, éleiét fenyegeti az n sok mil
lió bacfllus. mely srájiiregén keresztül Jut szer
vereiébe. Védekezését megkönnyíti nz Ovcnnll- 
fogkrém. mely antiszopllkiis hatásánál fogva n 
baktériumokat elpusztítja. Kis tubus 60, nagy 
tubus 90 fillér.. 

bordatöréssel, súlyos belső vérzéssel, 
eszméletlenül terült el az úttesten.

Az összeütközés következtében a magánautó 
karosszériája és a motorkerékpár is erősen 
megrongálódott, Steff Tibor látva bnrátjának 
súlyos állapotát, az erősen megrongált

motorkerékpárra rákötötte barátját
és a lehető legsebesebb iramban az Uj Szent 
János-kórházhoz robogott, ahol mindkettő
jüket ápolás alá vették.

— Gajárszky Ödön gépszedő ötvenéves 
jubileuma. Pünkösd vasárnapján ünnepelte 
nyomdászi munkásságának ötvenedik év
fordulóját Gajárszky Ödön gépszedő. Az ün
nepelt tiszteleiére a Glóbus nyomdai müin- 
tézet rt. személyzete este hét órakor négy- 
százleritékes bankettet tartott a Kémény- 
seprő-vendéglőben. A banketten több fel
szólalás hangzott el. A nyomdaszemélyzet 
nevében Mrázck Adolf, a nyomdaigazgalósAg 
részéről Szász Győző igazgató, a Szakszer
vezeti Tanács részéről Gál Benő, a szociál
demokrata párt és a szervezetek nevében 
Sédig Ggüre: Rudolf köszöntötte Gajárszky 

dönt. A jubiláló gépszedőt megérdemelt 
és egyöntetű szeretettel vették körül ugy 
munkatársai, mint a vállalat vezetősége és 
a szociáldemokrata párt tagjai, de hasonló 
szeretettel köszönti ötvenéves jubileuma al
kalmából Gajárszky Ödönt a Hétfői Napló 
is. Az ötven éve dolgozó érdemes nyomdász 
hosszú esztendőkön keresztül őszinte lelke
sedéssel vett részt lapunk előállításában és 
a Hétfői Napló gárdájának a jetenben is 
egyik legértékesebb és leglelkesebb tagja. 
Gratulálunk!

— DALADIER BÉKENYILATKOZATA. 
Az egészségügyi szolgálatnak hősi halált halt 
tagjai emlékművét vasárnap délelőtt avatta 
fel Lyonban Daladier miniszterelnök és had
ügyminiszter.

— Franciaország eltökélt szándéka — 
mondotta beszédében —, hogy Francia
ország marad. Ragaszkodom hozzá, hogy az 
emberiség kapcsolataiban ne az erőszak le
gyen a döntőbíró. Ugy értem ezt, hogy meg 
akarjuk őrizni a békét, mert a szeretet, 
amellyel a béke iránt viseltetünk, nem a 
gyengeségérzetből fakadó lemondás.

— Ellopták a pénztárcáját. Vermes Pál Lipót 
ügynök bejelentette a rendőrségen, hogy a 
Margitszigeten egy 26-os autóbuszon Ismeretlen 
tettes ellopta a zsebéből pénztárcáját, amelyben 
180 pengő készpénz volt.
— Lezuhant a negyedik emeletről. Palatínus 

Ferenc. 34 éves kőműves, a Molnár-utca 34. 
szám alatt folyó építkezésnél a negyedik eme
letről a liftkamrába zuhant. A szerencsétlen 
munkűsembert összetört tagokkal, haldokolva 
vitték a mentők a Rókus-kórházba.

— Két betörés a Székely Bertalan-ulcában. 
A Székely Bcrtalan-utcában hétfőre virradó éj
szaka két üzletben is jártak betörök. Deutsch 
Elemár füszerkereskedésébe, a Székely Bcrta- 
lan-utca 9. számú házban, egy szellőző ablakon 
keresztül jutottak be a betörők. Feltörték a 
pénztárt, nz ott talált 100 pengő készpénzt ma
gukkal vitték, azonkívül 500 pengő értékű árut 
is vittek el. — A másik betörés a 24. számú 
házban történt, ahol Hausz Mihály szabó üzle
tét nyitották fel és onnan vittek el különböző 
ruhanemückct.

— „Amiről az emberek beszélnek" cím
mel Simkó Elemér, a kiváló Író egyik leg
értékesebb müvét adta át az olvasóközön
ségnek. A rendkívül érdekes kötet tartalmá
val és művészi megírásával előreláthatólag 
a könyvnap egyik kimagasló irodalmi ese
ménye lesz.

— A volt cs. és klr. 12. tábori Agyasezred 
tisztikara havi czredtalúlkozóját junius 11 — 
12-én kivételesen Balatonfiireden tartja másfél
napos juniálls keretében. Felvilágosítással szol
gál a budapesti rendezőség, vagy peremnrtonl 
Nagy Sándor oki. erdömérnők, Balalonfürcd.

— A debreceni c*.  és klr. 39. gyalogezred 
tisztjei és tisztjelöltjei, családtagjaikkal együtt, 
minden hónap második csütörtökjén tartják 
bajtársi találkozójukat a Zöldfa-étteremben 
este 8 órakor Krisztinn-lér 2. szám alatt. A leg
közelebbi összejövetel folyó hó 9-én lese.

— LEZUHANT JUGOSZLÁVIA EGYIK 
LEGJOBB PILÓTÁJA. PünköM vasárnap- 
ján a belgrádi repülőtéren 60.000 főnyi kö
zönség nézte a jugoszláv, német, olasz és 
cseh repflőgépek mutatványait. Eközben 
Erzeroj jugoszláv katonai pilóta gépe lezu
hant és alig 150 méternyire a közönség 
előtt zúzódott szét a földön. A pilótát, aki 
egyike a legkiválóbb jugoszláv katonai piló
táknak, életveszélyes sérülésekkel .szállítot
ták a kórhózbn.

— Meghalt Stornó Ferenc festőművész. If
jabb Stornó Ferenc akadémiai festő 87 éves 
korában elhunyt. A megboldogult Sopron mű
vészi életének évtizedeken át kimagasló egyéni
sége volt. 6 volt a híres Storno-muzeum meg
alapítója. Kedden délután temetik.

— A harminc éve fennálló, jóhlrnevll Welsz 
Mariska cég, kézlmiinkaüzlelél a közeljövőben 
az Erzsébet körúti Netu-York-palotába he
lyezi át.

öltöny, az urak divatot nyári 
ruhája. (Kabát és nadrág). 
Szellős, könnyű szövetből 
készül, szita
vászonra dol
gozva. Ara P

Tizennégy szlnárnyalatbál 
választhatja ki elegáns 
Afrika öltönyét, amely 
kizárólag nálunk kapható I

Rákóczi út 70— 76

Japán bombazftpor:
ezer halott, kétezer sebesült

Hongkong, junius ö.
A pünkösdi ünnepek alatt Kantont kétiz- 

ben is bombázták japán repülőgépek. Kü
lönösen a második bombázás volt erősen 
pusztitó hatású. Ezt a támadást hétfőn dél
előtt hajtotta végre 50 japán repülőgép.

A gépekről óriási mennyiségű bombát 
zúdítottak ■ városra.

A pusztítás méreteit egyelőre nem lehet át
tekinteni, ugy hírlik, azonban, hogy a bom
bázásnak ezúttal is, mint szombaton, több 
mint ezer halálos és kétezer sebesült áldo
zata volt.

Bombák estek a francia negyedben fek
vő kórházra is, ahol a felrobbant bom
bák borzasztó pusztítást vittek véghez.

Francia matrózok szálltak partra, hogy a 
kórházépület romjait eltakarítsák.

— Rablás a nyílt utcán. Rákospalotán, 
a Beniczky-utca 5. számú ház előtt öt
hat munkáskülsejü fiatalember kártyázott. 
A kórtyázókhoz csatlakozott Rafael Ferenc 
lókercskcdö is. Pár perc alatt kilenc pengőt 
veszített a játékon, azután megelégelte a 
veszteséget és felállt a játéktól. A játéknak 
nagy nézőközönsége volt. Az egyik néző, 
Schustek Sándor napszámoslegény látta, 
hogy a lókcrcskedőnek az erszényében sok 
pénz van. Utánament és egy elhagyott, nép
iden utcában elébe ugrott, kést fogott rá 
és halálos fenyegetések közben a pénzzel 
lelt tárcát elrabolta a kereskedőtől. Rafael 
feljelentést tett a rendőrségen és elmon
dotta, hogy pénztárcájában 145 pengő volt. 
A rabló napszámos kézrekeíitésére meg
indult a nyomozás.

— öngyilkossági szándékból — baltával 
fcjb«vcrte magái. Gurény János 36 éves pest- 
szenterzsébeti csatornatisztító munkás fur- 
csau módját választotta az öngyilkosságnak. 
Borba sósavat kevert és kiilla, azután baltá
val háromszor fejbeverte magát, úgyhogy a 
koponyája három helyen beszakadt. Haldo
kolva vitték a Rókus-kórházba.

— Bajtársi találkozó. Az Irhitzcn volt tisztek 
és egyéves önkéntes hadifoglvok e hó 10-én, 
pénteken este 8 órakor a CadÁ-ody-éttcremben 
(Józscf-ufca 26.) bajtársi összejövetelt tartanak.

— Doberdól sziklából épül az 1. honvéd
emlékmű. A doberdól -fensík nevét hu
szonkét esztendővel ezelőtt tanulták meg 
Magyarországon, amikor a magyar ezredek 
védelmezték az olaszok támadásaival szem
ben. Ennek a szomorú nevezetességű 
Isztria! vidéknek egyik frontszakaszán ál
lolt hosszú ideig állásban a budapesti házi
ezred, a volt 1. honvéd gyalogezred és a 
volt 1. népfölkelő ezred is. A doberdól fen- 
síkon sokezer 1-cs honvéd vesztette életét. 
Most, amikor az 1-es honvédek emlék
művét készítik, az ezred életben maradt 
tagjai kéréssel fordultak az olasz hatósá
gokhoz, hogy az emlékmű részére adomá
nyozzanak .sziklaanyagot a Doherdóról. Az 
olasz frontharcos szövetség kőzbenjárósá- 
sal n kérést teljesítették és a hatalmas 
doberdól sziklntömb már meg is érkezett 
Budapestre. Piinkösd után már el is helye
zik a Fővám téren, ahol az 1-es honvéd 
emlékművet június 26-án leplezik le.



ELKÉPESZTŐ MEGLEPETÉSEK
gyilkos harcok, rejtélyek és baljós problémák

a világbajnokság szenzációs első fordulójában
Tüntető ellenszenv nyomasztó légkörében játszott a magyar csapat — 
Az okot sürü homály fedi, de magyarázza a francia közönség rokon- 
szenve a gyengék iránt

Félelmetes felkiáltójellé nőtt Csehszlovákia csapata
HERZOG EDVIN, a Hétfői Napló világbajnoki különtudósitójának telefonjelentései

(A Hétfői Napló világbajnoki •killőntudósl- 
tójának felefonjelentése.) „A világbajnoki 
torna 15 nemzetének minden egyes váloga
tottjáról fel lehet én fel is kell tételezni, 
hogy másfélórás látókra csatasorba tudja 
állítani erőinek ninilmumút. Ez pedig azt 
jelenti, hogy a papírformát nirghazudtolónn 
a legvadabb meglepetésekre is fel kell ké- 
azlllnlinkEzt jelentettem múlt hiten, ami- 
kor górcső alá helyeztük a Hétfői Napló 
hasábjain a grandiózus világbajnoki torna 
résztvevőit is mérlegeltük az. esélyeket. 
Vártuk a meglepetéseket és azok rendben be 
is következtek. Már szombaton a nyitány 
alkalmával megszületett az első szenzáció: 
Németország és Svájc 120 perces küzdelem 
után sem tudott dönteni a továbbjutásról s

6uQ Ciklonként söpörte el
■eP a holland-indiai néprajzi gyűjteményt 

(4:0) a reimsi magyar tizenegy
A titokzatosság köpönyegébe burkolódzott 

Holland-India rejtélyes csapata a kilométe
rek ezreit utazta ut, hogy n futball világ
részeket összekötő nemzetközi kapcsolatai-, 
link erejéről adjon szemléltető bizonyítékot. 
Már a torna elején nem titkolhatták a szak
értők ironikus véleményüket, amikor meg- 
állapilotlák, hogy ez a tarka, kevert nép
fajokból összeáll Holt egzotikus futballcsapat 
három hónapot utazott azért, hogy a magya
roktól 1)0 perces oktatójátékot kapjon. Így 
is történt! Sok titokzatosság után fellebbent 
a fátyol és megmutatkozott*  c messziről jött 
néprajzi gyűjtemény minden előnye, de egy
ben hallatlan fogyatékossága is. Elöljáró-, 
bán csak annyit, hogy

a márt írok elszántságával és bátorságá
val

küzdöttek és bukniuk kellett n fölényes ma
gvar technika és taktika számukra leküzd
hetetlen fegyverei ellenében.

A mérkőzés előtt két érdekes mozzanat

keltette fel a kulisszák mögött járatos szem
lélő figyelmét. Az egyik az. volt, hogy a mér
kőzés délelőttjén vendégeket kapott a reimsi 
pálva: megérkezett llcrhcrger, a németek
világbajnoki trénere és Eicher, a svájciak

Tüntető ellenszenv — lélektani rejtély
Eddig minden rendben lelt volna, de ezután jött az, ami érthetően meglephetett 

mindenkit és n csalódás fullánkját hagyható joggal valamennyi magyar lelkében.
Az történt ugyanis, hogv a közönség javarésze
a mérkőzés első percétől az utolsóig folyton fokozódó tüntető ellenszenvvel 
kísérte a magyar csapat játékának minden mozzanatát. Eleinte azt hittük, hogy 
2 3 gól beriigása után az a félelmet gerjesztő és megmagyarázhatatlan ellen
szenv feloldódik, majd pedig átcsap a másik végletbe és a magyar csapat 
buzdításává fog nemesedni. De ebben :> várakozásban csalódtunk, mert a be
repült, Idegnyugtató 2—3 gól csak olaj volt a tűzre és szinte pntakokban 
hömpölygőit a zöld gyepen harcoló 11 magyar flu felé a tüntetés meg-meg- 

mcgnjuló viharsorozata.
I' pill iiuitban még mindig rejtély, hogv mivolt ennek uz oka. Szcrctnők azt hinni,, hogy 
kizáróan a francia közönség szamaritánus érzelmeiben gyökeredzett ez. a kellemetlen 
kísérőzene. Tudott dolog, hogy a francia sportközönség csaknem mindig a gyengéb
bek pártján áll. ha most is ez volt az ok, akkor elfogadható n magyarázni, 
mert a holland-indiaiak gyengesége ezúttal kirívó volt.

A sárga-tenger tájfunja
A játék elején még mint w tájfun, taj

tékzó hullamai, úgy hömpölyögtek felénk 
izek n szincsbörü, fürge, de vékony dongáju 
h génvek. Viharsebesen nyargallak, fejeltek, 
ingtak,

•ót Hl ott haraptak is.

igy hétkőzben megismétlik a meccset, ~r’'

Számunkra ebből hallatlan előny fakad, 
vasárnap Liliében bármelyik nemzet lép 
porondra ellenünk, mindenképpen fá

radt ellenfelet jelent a számunkra.
Jelentettem azt is, hogy Brazília, Dél- 

Arnerika büszkesége és a világbajnoki torna 
végső győztesének titkos tipje korántsem az 
a mumus, amivé a túlzott híradások felfúj
ták. A friss lengyelekkel szemben csupán 11 
gól megszületése után, meghosszabbított já
tékidőben dőlt cl az izgalmas csata sorsa 
— ezúttal még Brazília javára.

De nem kisebb meglepetés Olaszország és 
Norvégia gyilkos küzdelme és a minimális 
olasz győzelem sem.

szakértője. Visszaadták azt a látogatást, 
amelyet szombaton a Németország—Svájc 
mérkőzésen Dietz Károly dr. és Schaffer 
Alfréd telt, hogy kikémleljék a következő 
ellenfelünk harci értékeit és fogyatékossá
gait. Most Iferbergcr és Eicher nézte vizsga
szemmel a magyar csapat minden mozdu
latát, hogy tanulságokat merítve megállapít
hassák a jövő vasárnapi haditervet elle
nünk. Megjelent Pelikán dr is, no meg 
l.otscliy, az ismeri nemzetközi fulballvezér. 
Meglátogatta a magyar csapatot és felhang
zott a kellemetlen emlékekkel terhes „I'i- 
scher-motivum". Lotschy is arra kérte a ma
gyar csapatot — mint hajdanán Fischer 
Mór a 0:5-ös olasz, meccs elölt —, hogy ne 
bántsál; túlságosan a holland-indusokat. 
Akaratlanul is szót fogadtunk nekik, mert 
ha teljes erőbedobással, képességeihez mél
tón játszik n magyar csapat, akkor nem fél
tucat, hanem háromszor ennyi gól esett 
volna.

Amikor a pályát már mintegy 13.000 néző 
övezte, felhangzott a Marseille*,  ami azt je
lentene, hogy francia miniszter érkezik. 
Marchandeau francia pénzügyminiszter, 
Reims polgármestere és lelkes futballbarát 
egyszemélyben jelent meg az érdekes mér
kőzésen.

A tribünről vészjóslóan harsán! fel a biz
tatás:

— Allez! Allez! (Előre! Előre!)
A színes legénykék szinte írott parancs

nak tekintettek ezt a kitüntető rokonszenvet 
,éj hallatlan agilitással dobták tüzbe minden

Ámf minket, magyarokat a legközvetle
nebbül érint, a Holland-India ellen elért 
nagyarányú győzelem korántsem tartozik a 
legkellemesebb problémák közé. Á gólarány 
tekintélyes és talán sokatmondó is, ha pusz
tán a számokat tekintjük, ám nyomban 
nyugtalanítóvá válik az egész reimsi ma
gyar vasárnap, ha azt bíráljuk:

hogyan érte el ezt a szemre szép, já
tékra azonban baljós eredményt a ma

gyar válogatott csapat.

De menjünk sorjában és kezdjük ott, ahol 
az izgalmas 90 perc a reimsi városi sta
dion üdezöld gyepén vasárnap megkezdő
dött.

erejüket. A magyar csapatot meglepte ez a 
déllcngeri különös jálékmodor és vészijósló 
lendület, mégis hidcgvérüen állta az ostro
mot és elegánsan oldotta meg a kockázatos 
helyzeteket.

— Allez! Allez! — szakadatlanul zúgott a 
hangorkán s

mintha a Sárga-tenger minden ördöge 
felébredt volna, úgy feszítették a játék 
vitorláit ezek az ősi szelek, amelyeket 
Holland-India elszánt legénysége fogott 

a maga rozoga hálójába.
De aztán kifogtuk a szeleket s azontúl a ma

REMEK AKCIÓ UTÁN BOMBAGÓL

Lázár labdájávnl Sas száguld a szélén és pompás beadást küld a középre, még mielőtt 
Nawlr közbeléphetne. Toldi jókor érkezik, de nagyerejü lövése Anwarba vágódik, a lepattanó 
labdára Ismét Toldi fut, de most meg Samuels lép közbe. Végül is Zsengellér fejezi be a minta
akcióit: hálótszakitó bombája védhetetlenül zúdul a kapuba. II. félidő 30. perc 5:0.

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)
gyár vitorlákat dagasztotta. Dicsérettel kell 
megemlékeznünk a higgadt sportszellemröl, 
amely csapatunk minden tagját áthatotta.

Nem viszonozták az indus-klnal-maláji- 
fehér néprajzi gyűjtemény inzultusait,

mert tudták jól, hogv az ellenszenvnek e 
felforrúsult katlanában minden retorzió a 
csapat megcsonkítását eredményezte volna.

A rózsaszín kabala-baba sem 
segített a gumiembereken

Ezek vollak a mérkőzés első negyedórá
jának s mondjuk ki,

a döntő időszaknak legfeltűnőbb kísérő 
motívumai

s ezért is sorakoztattam fel valamennyit, 
még a mérkőzés leírásának megkezdése 
elölt. Most pedig ideje, hogy röviden clbe

széljem az érdekes, tanulságos és néhány 
lélektani rejtéllyel megtűzdelt 90 perc össze
foglaló történetét.

Kiadós záporeső közben futottak' ki a csa
patok, előbb a magyar együttes tiszta fehér, 
cimernélküli dresszben, majd közvetlenül utá
nuk az alacsony termetű, barna, de izmos kis 
gumiemberek: Holland-India repreztánsai, ka
nári sárga trikóban és fehér nadrágban. Conrt*  
francia játékvezető középre tereli a két kapi
tányt, Sárosi Gyurkát és Nawirt. Gyurka vá
laszt és már is szembenállnak a csapatok.

Magyarország:- Háda — Korányi, Biró — 
Lázár, Turay, Balogh — Sas, Zsengellér, 

Sárosi dr., Toldi Kohut.
Holland-India: Blng Ma Heng — Sa- 
muels, Hukon — Anwar, Meeng, Nawlr 
Talhutu, Pattlwall, Zomers, SoudermadjL 

Hong-Djien.
Színes uniformisba öltözött, szalmakalapban 
lévő női karmester lépett telő és előbb a ma
gyar, majd a holland himnuszt játszotta el kü
lönleges öltözékü zenekarával. A közönség sorai 
között többezer hollandus foglalt helyet. Nem 
csekély derültséget keltett, hogy amikor a zene
kar a himnuszokat befejezte,

Blng Ma Heng kapus egy rózsaszínű ha
talmas gumibabát ültetett a kapujának 

sarkába. "
Később ez a kabalababa állandó célpontja volt 
a magyar csatároknak, de egyetlen egyszer sem 
tudták eltalálni.

Conrie biró sípjelére az indusok indították 
el a labdát másfélórai útjára. Az első percek 
egymás tanulmányozásával tellek el. A magyar 
csapat szemmel láthatóan apró tologatásokban 
élte ki magát, hogy tisztában legyen ellenfele 
erejével cs képességeivel. Már az első percek
ben látszott, hogy a holland-indusok rendkívül 
gyorsak, egyénileg elég jól kezelik a labdát, de 
összjátékuk siralmasan gyenge, technikai és 
taktikai képzettségük pedig csaknem olyan 
messze van a magyar fiuk tudásától, mint a két 
ország egymástól. A 13. percnél tartott a játék.

amikor Balogh szöktetésévcl Kohut nagysze
rűen átkígyózott a feketék közvetlen védelmén 
és régi formájára emlékeztető nehéz szögből 
lőtt óriási Kohut-bombávul nyitotta meg a fél- 
tucatos gólsorozatot. 1:0. Nagyszerűen gördült 
a labda, a következő támadásnál is a magyar 
csatársor lábán, az ellenfél pedig tehetetlenül 
nézte a magyar csatárok müvésfieskedését. Két 
perc múlva Zsegcllér, Sárosi és Toldi ossz játéka 
után Toldi mintegy 10 méterről éles lapos lö
vést küldött az indusok kapujára és a labda 
védhetetlenül surrant be az aprótermetü indus
kapus mellett a hálóba. 2:0. A magyar csapat 
most olyan fölénybe került, hogy mindenki két 
számjegyű győzelmét sejtette. A 24. percben 
született meg a harmadik magyar gól: Turay 
Kohutot ugratta ki, akinek átvágott labdája 
Sasról Zsengellér elé perdült. Zsengédért kelten 
is szorongatták és igy önzetlenül Sárosi elé 
pöckölte a labdát, Gyurka pedig védhetetlenül 
emelte be a hálóba. 3:0. Hat perc, múlva pontom 
san ugyanez a jelenét játszódott le, azzal a kü
lönbséggel, hogy most a szorongatott Sárosi 
tolta át Zsegellérhez a labdát és Újpest szeme- 

' fénye volt eredményes. 4:0. A magyar csapat 
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tt-flUökkel fáraiilolta az ellenfelet, amely lel- 
keeen, szinte kopó módjóra kergette a labdát.

ASn !,mít ",
. I f y , mír *'  d’8 ''f““«nál Sas komort 
•róawkol ki Sárost fejelte a labdát Zsengellér- 
flez, 3 viszont Sasnak tolla ki Jó helyzetben, de 

apötermetll, szemüveges b'oiolr több mílerröl 
Deleugrott Sasba, mintha csak távolugrási tré
ninget tartott volna. Teljesen a 16-os térfelükbe 
szorulnak és

8 emberrel védekeznek
A holland-indusok a magyar csapat Állandó 
prorongatása közben. Most Kohutnak van egy 
óles beadása, amely az egyik hátvédet ugy vál
lon találja, hogy az felbukfencezik. A kis apró, 
alacsony indus kapus nagyot ugrik egy Toldi 
lövés után s a labdát elfogja, bár nz a' kaputól 
legalább húrom méterre röpült volna el. Foly
ton a magyar csaupat van támadásban. Zsen
géiért lövéskor lesálláson éri a játékvezető, 
majd Toldi lövi el a puskaport a kornerzászló 
irányában. A magyar csapat egyáltalában nem 
küzd és játékukban sok a kényelmesség, lany- 
haság. Igaz viszont, hogy az ellenfél sem olyan, 
amely harcra késztetné a mi fiainkat. A síkos 
gyeppázsiton sokat csuszkáinak az indusok, 
akik viszont egy pillanatra sem adják fel a 
küzdelmet. Ugy harcolnak körömszakadtig, 
mintha még a győzelem lehetősége csillanna fel 
szemük előtt. Végre hosszú tétlenség után Sas 
emberell meg magát, lefut és közvetlen közelről 
a felső kapufát célozz a meg. A visszapattanó 
labda váratlanul Kohut elé perdül, aki suta 
jobblábúval a kapu torkából mellé plasziroz. 
Most Toldi bombázza az 50 méternyire lévő 
kerékpárpályát, közvetlen utána pedig a fürge 
indus jobbszélsönek egy lerohanása elé Háda a 
■16-oson kívülre fut és lábbal rúgja el előle a 
labdát. Most ismét Kohutnak van egy szépen 
iveit beadása, Zsengellér szép fejesgólra áhíto
zik, de hiába lendül a magasba, nem éri el a 
labdát. Sárosi Gyurka ugyancsak kapu fölé fe
jel. Az indus balszélsőnek egy támadási szán
dékát Biró szereli a 16-os vonal sarkánál, majd 
a következő percben Toldi fordulásból nagy 
bombát küld a kapu fölé. A holland gyarmati 
jobbszélső Korányival csatázik és bizony a leg
gyorsabbnak vélt magyar játékossal szemben ö 
kerül ki győztesen, a labdát élesen átvágja a 
balszélsőhöz, akit Lázár nagy üggyel-bajjal ké
pes leszerelni. Ez volt az indusok második ve
szélyes támadása. Nawir nagy önfeláldozással 
Szereli Sast, majd Kohutnak egy jobblábas lö
vését védi a kapus. Ismét az indus jobbszélső 
fut le hatalmas ugrásszerű lépésekkel, de a lab
dát a kifutó Hádába rúgja. Lapos adogatás, 
kényelmes technikázás jellemzi a magyar csa
li pornót sem lehet felfedezni. Turav meg is unja 
társor munkáját s a gólratörésnek úgyszólván 
ezt a tehetetlen csatármeddőséget, ő maga vé- 
gigdriblizi az ellenfél védelmei, de végül is 
mellé lő. A 30. percben Lázár Sast szökteti, aki
nek beadását Toldi stoppolja, majd (lesen 
küldi a labdát a kapura, amely azonban az 
egyik hátvédről visszapattan, Toldi újra lő, de 
ismét emberben akad a labda, végül Zsengellér 
kaparintja meg és hálóba küldi. 6:0.

Toldi a második lövésénél ugy fejen találta 
az egyik hátvédet, hogy az valósággal 
knockoutolva összeesik és csak percek 

múlva tudják magához téríteni.
Előbb Korányi, majd Turay sérül meg, pár pil
lanatig bicegve húzzák a lábukat, de nincs kü
lönösebb baj. A 35. percben Toldi összecsap a 
kapussal, ő is megsérül és kapu mögé sántikul, 
de néhány perc múlva ő is visszatér. A 44. per
cet mutatja az óramutató, amikor Sasnak egy 
csavart beadását Zsengellér ravasz fejessel jut
tatja Sárost Gyurkához, aki a 11-es pont tájéká
ról kapásból rendeltetési helyére juttatja. 6:0.

Amint a biró a játék végét jelezte. Sárosi 
iGyurka odafutott Nawirhoz, az. indus csapat ka
pitányhoz és kezet fogott vele. Utána a két csa
pat összes játékosai kezctszorítotlak egymással. 
A magyar csapat tagjai háromszor huj, huj, 
hajrát, az indusok pedig hurráh-t kiáltották a 
közönség felé. Általános mosolyt váltott ki az 
indusok különös pukedllzó tisztelgése a nagy 
tribün elölt. Ezután a zenekar a győzelmes csa
pat tiszteletére eljátszotta a magyar Himnuszt, 
amelye a közönség és a .játékosok egyaránt áhí
tattal hallgattak végig.

Amit a vezérek mondanak...
A Hétfői Napló munkatársa a mérkőzés után 

B következő nyilatkozatokat gyűjtötte össze:
Dlctz Károly szövetségi kapitány: niagyar

csapat hangfogóval játszott. Ellenfelunk tech
nikailag és taktikailag keveset nyújtott, de 
nál dicsérendőbb a küzdöképességük.

Pelikán, a csehszlovákok Ismert fulballvezérei 
'Játszva játszott a magyar 
kőzéshől különben nem szabad döntő követkéz 
tetéseket levonni.

Eiehert, a svájci szövetség elnöke: A 
csapat egyáltalában legnagyobb hibája az, hogy 
lassú. . , , i

Schaffer Alfríd eiffvetaéffl tréner: A«
WmM» védel.rae. "Í’ÍAK." TírŰzíJÖÍ 

Jót-

eluta- 
•zln- 

góíáradötot. A legközelebbi ----- 
összehasonlíthatatlanul jobban fogunk 
azani.

A mnevar csapni már vasárnap este 
zott Lllíeba, a legközelebbi mérkőzésének 
helyére.

Gulyás
paprika nélkül!

— ez volt a magyar csapat
N.m kelletne, • króniká. •mlk«

FS&sms 
IM „ÓIM h°

lángolt volna <u, ami a futballt futballd 
teszt: csatár játék szellemessége és a keresz
tül vitt akció erőteljessége! Sajnos, ennek 
még csak az árnyékát sem láthattuk. A csa
tárok sokáig tartották maguknál a labdát, 
forgolódtak, mint holmi ringlispil, akcióik 
darabosak voltak, egészbenvéve pedig csak 
egy hasonlattal tudom a megfelelő képet fel
vázolni:

olyan volt es, mint a gulyás — paprika 
nélkül.

Egyetlen támadásukba sem mentek bele 
teljes szívvel és lélekkel, önkéntelenül is 
felmerül a kérdés: miértf Valójában vala
mennyiünk szántára rejtély volt ez az ener- 
vált, léleknélküli csatárjáték. Hu a rendel
kezésre álló magyarázatok között tétova ku
tatást rendezünk, talán azt jegyezhetjük fel, 
hogy a hallatlanul gyenge szín- és iznélküli 
támadó munkának három mentőkörülmé
nye van. Az egyik az, hogy a szembenálló 
ellenfél egy közepes tréningnél semmivel 
sem állította komolyabb feladat elé a 
mieinket.

Van valami lehangoló abban, ha orosz
lánnak egérrel kell viaskodnia.

Á másik motívum, amely fékezően hatha

Hétfőn este lapzártakor jelenti Párizsból Herzog Edvin:

A francia sajtó egyöntetű véieménye: 
a magyar csapat a torna favoritba! 
Uj, tündöklő brazil futballcsoda: Leonldas, a néger csatárzseni

Páris, Junius 6.
A torna gyilkos izgalmai mára már csitul

tak s végre kialakulhatott az egységes hely
zetkép erről a minden idők legnagyobb fut
ballvilágbajnokságáról. Pótlólag jelenthetem 
a következőket: A rolínsi pálya öltözőjében, 
utána pedig a magyar csapat szállásán, a 
Hotel Lton d’Orban

olyan volt a hangulat, mintha hatgólos 
vereséget szenvedtünk volna.

A magyar csapat szakértőit megkérdeztem, 
miért van az orrlógatás és minek tudhatják 
be a kétségtelenül gyenge teljesítményt. A 
válasz a következőképpen hangzott: A mér
sékelt siker már önmagában véve elegendő 
ok a lehangoltságra. Megállapítjuk, hogy a 
magyar csapat játékon kívül van, pontosab
ban: sok volt a labdatréning és kevés a 
a játéktréning.

Usetty elnök a közvetlen jövő iránt feltett 
kérdésekre a következőket mondta:

— A tettekben bizom!
A magyar kolónia csüggeteg hangulatával 

szemben a hétfői francia sajtó magyar szem
pontból

szenzációs tálalásban állítja be a mér
kőzésünket.

A látottak alapján ugy ítélik csaknem 
egyhangúan az összes lapok, hogy a 
magyar csapat a torna legreálisabb fa
vorit ja lett éppen a tegnapi játék 

alapján.

Kiemelik, hogy a tornának ez első forduló
jában két, mindenek fölé növő eredménye 
van s ez a brazilok tüneményes játéka s 
benne

egy nJ világcsoda, a néger l eonldas 
minden képzeletet felülmúló 

játéka,
a második nagy esemény pedig a magyarok 
tündöklő harci erényei.

Az a fájdalmas ellenszenv, amely csapa
tunk játékát Reimsben végigkísérte,

nyomozó munkára 
késztetett és sorban beszéltem is a mérték
adó francia sporttényczökkel. Ezekből a 
beszélgetésekből azt a tapasztalatot szűrhet
tem 1c, hogy kizárólag egyértelmű volt a 
tapasztalt ellenszenv oka. .4 franciák nem 
szeretik azt, hogy Dávid nem győzi le a 
Góliátot. Föltettem azt a kérdést is, ha ez 
igaz,

miért maradt el szinte tüntetőén min
den egyes magyar gól után az egyéb

ként szokásos taps?
Erre a franciák önkritikájára annyira jel
lemző választ kaptam:

— A francia futballközönség — egyelőre 
még — dilettánsokból áll!

A mérkőzésünket kisérő kellemetlen kö
rülmények Liliében már megváltoznak, mert 
— okulva az első állomás csalódásain — a 
második mérkőzés színhelyén

egy olt élő magyar fogorvos vezetésével 
külön hangulat-előkészítő bizottság ala

kult,
amely gondoskodik a csapat szeretetteljes 
fogadásáról, a helyi sajtó megfelelő felvilá
gosításáról és megnyeréséről. így kívánják 
biztosítani a lovagias légkört a második, oly 
fontos mérkőzésünkre.

Hétfőn délelőtt már Liliében volt a ma
gyar csapat, hogy elegendő Ideje legyen a 
rendkívül rossz terep kitapasztalására. A’o-

tott, az a barátságtalan magatartás, amivel 
a közönség Relmsben csapatunk fialt fogadta. 
Harmadsorban maga a pálya lehet az ok. 
Rossz talaja s a felázott, csúszós, de egye
netlen gyep éppen elég indok arra, hogy a 
csatárjáték szépségeinek elmaradását men
tegethessük. Egy bizonyos:

ha valóra akarják váltani azokat a re
ményeket, amelyeket a sorsolás szeren
csés vonala joggal ébreszthetett a ma
gyar százezrekben, akkor a jövőben lé
nyegesen jobb játékkal kell felvonulni.
Ha egyénileg sorjázzuk a boncasztalon já

tékosaink teljesítményét, akkor a következő 
kép ólakul ki:

Hilda a kapuban biztosan végezte a dol
gát, de olyan problémák elé nem volt ál
lítva, amelyek feleletet adhatlak volna jelen
legi formájáról. A hátvédpár közül Bíró 
volt a sokkal jobb. Korányinak ezúttal gyen
gébb napja volt és az indusok fürgeségével 
szemben nem egyszer csődöt mondott a vé
delmi tudománya. A fedezetsorban ismét 
Lázár labdamüvészetc ragyogott ki a leg
jobban. Túrái sokat és sokáig tartogatta a 
labdát és nem mindig találta meg a helyze
tek legegyszerűbb és éppen ezért legsikere
sebb megoldását. Balog hazulról Ismert eré

nyeit Ide is elhozta, szívós és fáradhaUtlai 

volt.
A csatársorban egyedül Sas játéka volt 

azon a színvonalon, amelyet magunk elé 
képzeltünk. Zsengellér petyhüdten, minden 
különösebb ambíció nélkül müvészkedett, da 
nem harcolt. Sárosi doktoron szinte ólmos 

nozgásn korántsem volt 
mintha formán kívül 

lenne, szeles lövései, fő
leg pedig ezek pon
tatlansága fájdalomteli 
szisszenésekre adtak 
okot.

Mindezekkel a csatár
hibákkal már otthon Is 
tisztában voltunk. Ami 
kérdőjelként mered fe
lénk, az Kohut szerep
léséből ered. Valamikor 
a bravúros, huszáros 
magyar lendület félel

metes megszemélycsitője volt. Évek óta Fran
ciaországban rúgja u labdát s igy nem csoda, 
ha áthasonult a gallföld egyelőre még ért
hetően primitív támadási szisztémáihoz. 
Röviden csak annyit, hogv Kohut mást fut
ballozott, mint amit vártunk tőle.

fáradtság ült és 
megnyugtató. Toldi

Kohut

hűt tegnapi gyengébb szereplését azzal ma
gyarázza, hogy mindjárt a mérkőzés elején 
rendkívül kellemetlen húzódást és rúgást ka
pott és ez befolyásolta végig a játék alatt. 
Vasárnapra teljesen fitt lesz. A jövő heti 
összeállítás tekintetében cvak az a bizonyos, 
hogy

nem Háda, hanem Szabó véd.

Csütörtökön játsszák le a Németország-- 
Svájc megismételt mérkőzést s ennek előz
ményeképpen

a következő pikáns jelentést tehetem: 
A svájciak Párizsban maradtak, mig a 
németek érthetetlen elhatározással fő
hadiszállásukra, Aachenbe utaztak 

vissza.

Ugy hírlik, hogy csütörtökön jóval több volt 
osztrák játékos játszik német színekben, 
mint az előző mérkőzésen!..,

♦
A német válogatott labdarugó csapat a svájci 

válogatottal Párisban csütörtökön mérkőzik 
u|ból, megváltoztatott felállításban. Pcaaer ki
állítása következtében, Kitzinger pedig sérülése 
miatt nem játszhat, úgyhogy a német váloga
tottban minden valószínűség szerint Streltle n 
védelmet fogja megerősíteni, Wagner vagy 

A futbalMörténelem 
leggyéBkosabb csatái

Az első forduló hallatlanul érdekes és cl nem 
képzett gyilkos küzdelmeket hozott. A tornn 
gigantikus méreteire és a felvonult eríík maxi
mális bedobására jellemző, hogy tini mérkőzés 
közül négyben car.k a hosszabbítás után tudtak 
dönteni a favoritként kiálló csapatok. A rész
leten beszámolómat a következőkben adom:

OLASZORSZÁG—NORVÉGIA 2:1.
A rendes játékidő 1:1 (1:0) arányban végző

dött. Marseille: 35.000 néző, bíró: Beranek, Né
metország. A lelkes norvégek az első félidőben 
óriási fölényben voltak és csak Olivieri kapus 
szenzációs védései mentették meg a világbaj
nok olaszokat aaulyos vereségtől. A 2. percben 
az olaszok Ferrari révén értik el vezető gólju
kat. Szünet után ismét a norvégek a többet 
támadók, de csak a 38. percben koronázza si
ker a tudásbeli fölényüket, amikor Bruslad 
révén egyenlítenek. Sőt az. utolsóelőtti percben 
ugyancsak Brustad még egy góllal terheli az 
olaszok hálóját, azonban a biró lesállás elmén 
annullálta. A kétszer 13 perces meghosszabbí
tás során Piola egy ofTszájdgyanus góllal biz
tosította csapatának a továbbjutást.

ROMÁNIA—GUBA 3:3.
A rendes játékidő 2:2 (1:1) eredménnyel vég

ződött. Toulouse 15.000 néző. Biró: Scarpi, 
Olaszország. Guba csapata nemcsak technikú- 
sabb, de lelkesebb is volt. A cubaiak vezető 
góljára Burútky védhelellen góllal válaszolt. 
Majd szünet után a 3. percben ismét Guba sze
rezte meg a vezető gólt s ezt is Barátky egyen
lítette. A kétszer 15 perces meghosszabbítás 
durva jeleneteket hozott. Ekkor a temesvári 
Dobny juttatta vezetéshez a románokat, akik 
már győzteseknek látszottak, de Gubának az 
utolsó másodpercekben sikerült Magrins révén 
egyenlíteni. Le Havreban csütörtökön ismétlik 
raeg a mérkőzést.

BRAZÍLIA—LENGYELORSZÁG 6:5.
A rendes játékidő 4 4 (3:1) eredményt ho

zott. Strasshourg 21.003 néző. Biró Elkund, 
Svédország. Rendkívül gyors változatos játék 
jellomezlfl a meccset A délamerikaiak pompás 
technikával bírnak, de a lengyelek is igen nagy 
formát játszottak ki. Braiiliu csatársora igen, 
veszélyes és ötletes, különösen Leonldas kő-I

Skouinal ■ sérült Kilzenger helyett játszik éa ■ 
cstársor pedig abban nz esetben, ha Stroh harc
képes, n Hnhnemann, Stroh, Gauchel, Szepan 
és Ncumcr összeállításban lép pályára.

♦
A labdarugó világbajnokság junius 121 for

dulójának műsora:
Bordeaux: Brazília—Csehország.
Páris: Olaszország—Franciaország.
Anlibes: Kuba vagy Románia—Svédország.
Lilié: Németország vagy Svájc—Magyar

ország.

200 ezer néző az első 
fordulóban t — jó Üzlet 

a világbajnokság
A világbajnokságok első fordulójának min

den képzeletet felülmúló anyagi sikere volt . A 
hét mérkőzésen összesen 200 ezer fizető néző 
foglalt helvet a nézőtereken. Németország— 
Svájc 55 ezer nézővel tartja a rekordot, utána 
francia belga mérkőzés következik. (Mindkettő 
Párizsban volt!) Nagy közönséget vonzott még 
az olasz norvég meccs (35 ezer) és a brazil- 
lengyel (25 ezer). A magyarok 13 ezer, ■ cseh
szlovákok 10 ezer, mig a románok 15 ezer né
zőt vonzottak.

zépcsatáruk klasszikus tudású. Lconidas sze
rezte meg a braziloknak a vezetést, amelyet az
után Piecz tizenegyesből egyenlített. A brazi
lok Romco és Pcrazio révén újabb két gólhoa 
jutottak a félidőben. Ekkor hatalmas felhő
szakadás zúdult a pályára. A sáros-csúszós ta
laj a lengyeleknek kedvezett, akik Wlliamowski 
két góljával egyenlítettek. Majd Pcrazio ismét 
vezetéshez juttatta a brazilokat és csak az 
utolsó percben Wiliamowski egalizált. A két
szer 15 perces meghosszabbítás során Leonldas 
egymás után két gólt lőtt, (6:4) s csak az utolsó 
percben Wlodarz révén szépítettek a lengyelek 
az eredményen.

CSEHSZLOVÁKIA—HOLLANDIA .1:0
A rendes játékidő 0:0 arányban végződött 

I.o Havre. Tízezer néző. Biró: Leclercq Francia
ország. Az első félidőben a hollandok tekinté
lyes fölényt biztosítottak maguknak és Pia- 
nicska legjobb napjaira emlékeztető hatalmas 
tudására volt szükség, hogy gól nélkül ússza 
meg a csehszlovák csapat az első félidőt. Sőt. 
egy alkalommal, amikor Planicska kénytelen 
volt a tizenhatos vonalig kifutni, elhalászták 
előle a labdát és már üres kapura tartott n biz
tos góllabda, amikor Burger a kapuvonalról 
kanalazta vissza. Szünet után már kiegyensú
lyozottabb volt a játék, búr a hollandok akkor 
is többel tanyáztak a csehszlovák kapu elölt. 
A holland jobbösszekötönek cgv szabályos gól
ját a bíró nem adta meg, mert a játékos < lő- 
zőcn hendszet vétett. A gól nélkül végződött 
meccs kétszer 15 perces meghosszabbított Ide
iében a hollandokat nagy halszerencse üldözte. 
Már az első percben megsérült Van dér Veen, 
n kitűnő holland jobbszélső és ettől kezdve a 
tiz emberrel harcoló csapat visszaesett. A cseh
szlovákok Ncjcdly két góljával és Doticxck 
góljával biztosították be a továbbjutásukat.

FRANCIAORSZÁG—BELGIUM 3:1 (2:1)
Páris, Colombcsi stadion. 45 000 néző. Biró: 

Wütlricb. Svájc. A franciák meglepő technikai 
én taktikai fölényben voltak régi évtizedes ri
válisuk felelt és sokkal többet nyújtottak. mint 
n közvélemény várta volna. Teljesen megérde
meli győzelem. A francia csapat a mutatott 
játék alapján feltétlen favoritjávi 'áll a jö'ő 

i vasárnapi francia olasz meccsnek- A győztes 
I csapat góljait: N'icolas (2) és Baslin lőtte.
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Csödbefulladt az
Hosszú szünet után n pünkösdi ünnepeken 

ismét nemzetközi atlétikai versenyt rendeztek 
Budapesten. A BBTE (TE MIK koalíció 
olimpiai bajnokot ttrket hozatott a
*“'h,»lK’" löbbhónapoi
negligálása .|,ö napon
"Hg volt h szemben
u verseny őre rúgott.
Az öltözőkben kiderült, hogy Lcblincn vasár
napi startját a Hun szövetség Jrliltoltn, llánnl 
pedig nem akart indulni 100 méteren, igy a 
vezetőség ezt a számot hétfőre halasztotta. Az 
eredmények a következők voltul.:

4U0 tv. cs síkfutás II. osztálya: 1. Keltesz 
Bcszkárt 52,7 mp. KOO m cs síkfutás. 1. Istenes 
di. MAC 1 p 55.4 mp. 2. Vadas MAC 1 p 55.8 
mp. 3. Ccglenyi I p 56 1 mp. 200 mcs síkfutás: 
1 Kovács BUTI'. 21,9 mp. 2. Gyenes MAC 22.2 
»np. 3 Iliinni 22.3 mp. 2000 m síkfutás: I 
Szabó MAC 5 p 27.8 mp. 2. Iglói BBTE. 5 p 
33 2 mp Távolugrás: 1. Gyuriéra 731 cm. 2. 
Kőitől 721 cin. 3. Somogyi in. (ierelyuclés 
1. Slöck 68 m 68 éji 35 cm.
Az olimpiai bajnok érte cl
a győzelmet jelentő eredményét. .'>000 mcs sík- [ 
futás: 1 Csnplár 15 p 01 mp. 2. Kelen 15 p 01.8 
mp. 3. Esztergomi 15 p 03.8 mp. Virlancn 15 p | staféta 1. Bcszk'árl 41 mPÜNKÖSDISPORTNAPLÓ

A főiskolai uszóbajno- 
kl verseny befejező nap
ján a 100 m báluszásban 

vári BEAC 1 per< 
mp-ccl győzőit. A 

in mellúszást Dosz 
poly BEAC 2 p 57.2 mp, 
a 100 m női hátuszásl 
Tóth Magda MÁIG 1 p 
40 mp, a 100 m női 

MAFC 1 p 33 6 rnp nyerte, 
stnláféb.m a BEAC győzött | 

ii műegyetem elölt, (isik a 
n 59.8 mp-cs eredményével 

liido-nányegyi'lemi rlatítu gyű■cgitellc 
telinél.

Az I’TE vlzlpólóesapala pünkösd vasárnap 
Szegeden vendégszeicp<-ll és a SzVE ellen 8 7 
1(2:2, 3.1, 5:5) arányban győzött.

A szegedi vasutas vlzipóló csapat 12:0 (6:0) 
irányban győzött n Szüli

A főiskolások atlétikai 
bajnokságait a BEV 
Aporltclepéii bonyolítói 
Iák le. A 100 m sikíul.'i! 
Rálonyi IFSC nyert 
11.6 mp cl, a rúdugrást 
Csergő I I SC 350 cm-rcl. 
ni 1500 m futási Aradi 
MAFC 4 p 10 mp-cel, a 
túvcdugrást Rálonyi 684 
eni-rcl, a 400 ni tolást Légi 
n diszkoszvefést llcrlelcndi BEAC

Hétfőn folytatták a főiskolai bajnokságokat 
Jobb fiedmónvck a kővetkezők: 110 m cs gat 
futás. G.nőg BI.AC 16 7. *00  m-cs síkfutás.
Aradi MAFC 1:5'/.7. 20O mcs síkfutás: l.cgni 
22.9, >i József nádor vándordíjai a TFSC csa
pata nyerte 119 ponttal.

A küzéplskolások országos atlétikai hajunk i 
kUrdelmci sorún a gerely vetés c in puli ersenyél 
a gödöllői premontrei gimnázium csapata 

m állaggal A diszkoszvclést a 
tnnilókepezde csapata 31 in 

t'6 cm állaggal a maga javara bizlosilolla. A 
magasugrásban a kalocsai érseki tanítóképző 
csapnia 162 cm cs átlaggal, a távolugrásbun a 
gyulai rk. gimnázium 588 cm cs átlaggal lelt 
első, A sulydobasl ugvmi-s.ik a kiskunfélegy- 
húzni tanítóképző nyerte 11.ti m-es Állaggal.

Hét lUrvéiiylinlósági és huszonegy megyei vá- 
rármegyo leventéi tartották nagyszabású 

versenyüket Székesfehérváron. A távol- 
n Meggyes László, Rácalmás 613 ein-rcl 

.1 Málhó. Keszllu 
ubásbnn Barnnyny 
erezte meg az el

A RSE balatonkenesei 
hagyományos vívó versi 
nyét Vánvi Béla nyeri 
8 győzelemmel. II. To| 
ezer László 7 gy. 
Kruppa József 6 gy. 
Klchl Kálmá 
Szmolár Pál 

Wallcr I 
Tóth Pí 

reléit versenyében: 1. 
Klelil 6 pont. 3. V’űlyi

atlétikai verseny
07 mp-es idővel ötödiknek érkezett célba, két
száz méterrel cél előtt Kelen meglökte a finn 
óriást, al.i kilódult a fűre és mintegy tiz métert 
bukdácsolva téri vissza a salakra. Diszkoszvetés: 
I. Kulilzi 48 m .11 cm. 2. Madarász 46 m 15 
cm. 3. Slöck 4t m 95 cm.

A második nap eredményei: 1000 ni síkfutás: 
I. Híres 2:34.3 mp. 2. Prohászka 2:35 mp. 3. 
Gombos 2:35.1 mp. Magasugrás: 1. Holló 175 
< m. 2. Rovó 170 cm. 3. Padányi 170 cm. Hár
masugrás: 1. Somló 14 m 11 cm. 2. Holló 14 
m 10 cm. 3. Kövér 13 ni 88 cm. 100 m síkfutás: 
I. Kovács 10.7 mp. 2. Iliinni 10.7 mp. 3. Gycncs 
10.8 mp. A közönség nngvrcszc llannit látta 
elsőként célba érni, de a versenybíróság Ková
csot hozta ki elsőnek. Iliinni méltatlankodott 
is miatta! Sulydobás: 1. Slöck 1500.05 cm. 2. 
Darányi dr. 1461 cm. 3. Németh 1413 cm.

<3000 m. síkfutás: 1. Iglói 8 p. 42.2 mp., óriási 
meglepetéssel! 2. Szabó 8 43.6 mp. 3. Lcblincn 
tűnni 8:44.6 mp. 4. Virlancn (finn) 8:45.8 mp. 
A kettős ünnep legnagyobb versenyszáma volt 
c za küzdelem.

400 m-es sik/iltás: 1 Vadas 50 mp., 2. Te
mesvári 50.5 mp., 3. Minny 51 mp. 4X100 m-cs 

MTK 45 mp.

győzőit. A zöldfehérck góljai közül Tánczos 
hármai, Jakab és Kiss kettőt-kettőt, Szirmai 
egyel ingott,

A Pliölius már Rákospalotán sem „CflÓMár.” 
A Phőbus a IV. osztályú amatőrhajnokságban 
küzdő RÁC csapatával szemben 2:2-ro végzett. 
Itltl (l palotai hegemónia kérdése nyílt maradt...

Győr • BLASZ 3:1 (3:0). Pompás időben.
1501) főnyi közönség előtt zajlóit le a BLASZ 
válogatóit csapatának az ETO három győri csa
tárral megerősített együttese elleni mérkőzése. 
Az. első félidőben nz ETO szél ellen is támad. 
Fcrenczy öngólja után Kovács II. és Bcrger be
hozhatatlan előnyhöz juttatja a győri csapatot. 
Illucluinyl nagylelkűen már n kapu fölé rúg egy 
11 esi, sajnálj aa pestieket. Szünet után Opalá 
gólja után cgyideig reménykednek a BLASZ-is- 
lák. de Dombóvárival, a Pompás formában len
dült kapussal nem bírnak . ..

A Gábori Szigeti ma
gyar férfipáros a írni 
lenniszbajnoki kiiz< 
mek során Parisban 
liéz küzdelemben győzött 
az Abc— Róbert són pár 
ellen 4:0, 0:2, .............
6:4 aránvban. 
szláv Miiic—P 
ugyancsak 
Zelmct szerzett 
6:1. 6;l, 6.1 ni

A francia lei 
Szigeti pár 
nránybun győzött.

Pompás magyar
kerekes győzelem Bécs ellen

A hagyományos magyar-osztrák válogatott 
országúti kerékpárverseny helyébe létesített 
Bécs—Budapest városok közötti mérkőzést 
óriási érdeklődés mellett bonyolították le. Va
sárnap reggel félhét órakor az ürömi csárdánál 
volt a start s az első kilométerektől kezdve egé
szen a bécsi célig óriási iram, változatos küzde
lem és rekordteljcsitmény jellemezte a mitinget. 
A magyar Karaki 6 óra 18 p. és 25 mp.-cs tel
jesít mó"nnvel ért elsőnek célba, a német Höffner 
cs Lusum előtt. A győztes magyar versenyző 1 1 
óra és 08 perccel javította meg ennek a távnak 
a rekordját és uj rekordja 14 perccel jobb a 
fennálló Récs—Budapest táv rekordjánál. A má
sodik napon félnyolc órakor startolt az egész 
mezőny Bécsből és helyenként 50 km-es, átlag
ban pedig 42 km-es iramban száguldott a halá
ron keresztül. Llszkal lömlőszakadása alkalmá
val a bécsiek fokozzák a tempót, HöfTner élre 
megy, azonban Magyaróvár előtt egv szénás
szekérbe ütközik. Több tömlöszakadás éri a

versenyzőket. Győrben óriási közönség viharos 
ünneplése közt száguldanak tovább. Hatalmas, 
lelkes tömeg várta a budapesti célnál a két vi
lágváros legjobbjait. Karakit fatális balszeren
cse fosztotta meg az egyéni győzelemtől, ugyanis 
közvetlen a cél előtt villatörés érte. A befutás 
sorrendje: 1. Éles 6 óra 34 p. 30.2 mp.. 2. Nótás 
6 ó. 34 p. 31.3 mp.. 3. Liszkai 6 ó. 34 p. 31.8 
pip.. 4. Slrakati, 5. Lusum, 6. Erős. A győztes 
37.580 km-es átlagot ért cl. összesített végered
mény: 1. Lusum 12 ó. 52 p. 57.7 mp, 2. Kiihn, 
3. Erős, 4. Karaki, 5. Mády.

Csapatverseny: 1. Budapest 65 óra 00 perc 
29.6 mp. 2. Bécs 65 óra 09 p. 44.5 mp.

A pompás verseny mindkét napon kifogástalan 
időben zajlott le és a siker Kirchknopf Ferenc
nek, a Magyar Kerékpáros Szövetség ügybuzgó 
és szakértő elnökének, valamint kiváló munka
társainak érdeme.

/>

Favoritok győztek íulnyomúrészí a megyeri 
zárónapokon

, 4:6, 0:1.
A jugo-

•uncec pár 
értékes győ-

t a Biclaudct—Renault pár ellen 
irányban.
•nniszbajnokságok során Gábori— 

Bnignon—Jamain ellen 9:7, 6:3, 7:5

A főiskolai nyolcevezős 
versenyt pünkösd vasár
napján lizenharmadszor 
rendezték meg czullal. 
A győzelmet n műegye
temiek szerezték meg. A 
győztes csapaion kiviil 
csak a tudományegyetem 
indult, amelynek hajó
jába oly erőteljes htillá-

plak, hogy az a Ferenc József Ilid kö
zelében clsülyodt. A csapat tagjai úszva kerül
tek a palira.

A Magyar Vadít Club 
Cscpelszigel körül mo- 
lorcsóffnk versenyt rende
zett. A 125 köbecntinié- 
leres oldal motoros ver
senyben Axmann győzött 
4 óra 09 p és 35 mp 
alatt. A 175 köbcm-rcs 
kategóriában Scheucr, 
RAPID lett az. első 3 
óra 46 p 35 mp idővel, A

íz

VASÁRNAP
Az Irinyipuszlai dij volt a vasárnapi verseny

nap főszáma, melyet a favorit Farandole nyert 
Epizód és a sokáig vezető kétéves Senoritas 
ellen.

I. Akadályverseny: 1. Mavarl (p) Dara, 2. 
Mannesvvort (6) Balázs J. II, 3. Mese (2j-á) 
Stankovics. F. ni. Valentin (2JÍ) Stcczák, Bá
nom is én (6) Tólh A. Nyakh., 6h. Tol: 10:16, 
13. 27. Befutó: 110.

II. Ilad.sercgl sík verseny. 1. Slmpang (7:10), 
Muhr szds, 2. Maros (l!-í) Maluskovic.h fh . 3. 
Carmen (3) Lajtos fh., F. ni. Lublo (10) Stielly

.. Vcsta (10) Vásárhelyi h.. Laboré (12) Mé- 
áros h.. Xh„ »/<h. Tót: 10:19. 13, 13. Bef.: 30.
III. Gátverseny. 1. Mák (4) Szovúlai, 2. YVail-

a bit (p) Steczák. 3. Lcclica (2) Dara. F.......
Adamas (10) Kovács I.. Pártfogó (10) Tólh E.. 
Művész. (I) Benyó. Fejh, 4h. Tol: 10 107, 23 
13. Befutó: 257.

IV. Irinyipuszlai dij. I. Farandole (IX) Ba
log, 2. Epizód (3) Klimscha, 3 Senoritas (8) 
Klimscha II. F. ni. Siber (10) Fetting A., Fanny 
Elssler (6) Kolonics, Csinos (20) Pfcndler, Hó 
(3) Szentgyörgyi, Riadó (31 Gutái, .’/ih., lXh. 
Tol: 10:27. 13, 16. 24. Refutó: 77.

V. Katonai és nrlovas lovak handieapje. 1.
Llmannva (l?/í) Krédler, 2. Dálnok (6) Bihari 
II.. 3. Kannibál (3) Kajári. F. m. Csalártó (8) 
Esch Gy. II., Pálinka (12) Klimscha II., Dolova 
(I) Alt, Gyergvó II Mányi, Kegyeden (6)
Kolonics. Fejh., fejh. Tol: 10:25, 14, 23, 21. 
Befutó: 113.

VI. VVcilcr handicap. 1. Szél (2) Esch T„ 2. 
Széltoló (5) .Bakonyi, 3. Bodrog (21 Kolonics. 
F. ni. Kékes II (16) Sclnvadlenka, Ungvár (20) 
Horváth K. II., Arisztid (12i Mányi, Indiana 
(25) Bállá, Trude (6) Kajári, Kundry (16) Hor
váth I., Páncél 133) Mályus, Sherry (8) Krédler, 
Szelim Pasa (12) Bihari II.. Perepáty (10) Ba
ranyi, Addis Abeba (14) Pfcndler. Nyakh, öt- 
negvedh. Tol: 10:27, 12, 15, 12. Bef. 62 és 32.

VII. Handicap. Holtversenyben 1. Idlcr (4) 
Esch T. és Nicolette (3) Klimscha II., 3 Dráma 
(8) Kajári. F. m. Fruit Stall (6) Horváth K. II. 
Fütykös (3) Mányi. Padisah (8)Alt, Viszta (12) 
Szép, Bombp. (p) Bihari, Vacsora (5) Ssch Gy. 
II, Tekergő (6) Kolonics. Hitvers, l’/jh. Tót: 
10:26, 35, 23, 26, 50. Befutók: 10:92, 115, 189, 
430.

VI. Wdter-handicap. 1. Salomc (lJí) Esch 
Gy. II, 2. Panama (3) Kolonics, 3. Kibocsátó 
(2X) Fetting F. F. ni. Inflagranli (20) Horváth 
L, Bakafántos (8) Mányi, Óhaj (6) Pfcndler, 
Törzsfőnök (10) Kajári, Dugó Dani (6) Baranyi. 
Fejh., 31>. Tol: 10:23, 11, 11, 11. Befutó 73.

VII. Handicap. 1. Nóra (12)Esch Gy. II, 2. 
Pjr (2J4) Kajári, 3. Minek (2%) Horváth K. II. 
F. ni. Lilla (20) Schwadlenka. Babvirág (l>í) 
Bakonyi, Blackic (10) Fetting F., Arra való (8) 
Bihari. Szól (8) Klimscha .1., Borzas (4) Kolo
nics. Nyakh., %h. Tót. 10:226, 29, 22, 16.

ni.

Legjobban Bauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lafos-u. 14-16

Telefon: 18Ö-7O4, 189- 724 
Fiókiroda: Budán, Horthy MiUós-ut IS.

Telefonon Telefon :268-786
feladott fogadásokat mindenkor azonnal ktkézbesitönk

... .. kiilmoloros 175 köb- 
eenliméter.'S osztály győztese ifj, Nagy 4 óra 
48 és 43 mp idővel, a belmoloros kategória 

pedig gróf Andrássy Mihály 1 óra 42 
mp idővel.

Junius 11, 12-•én

I.ibcr Emire v. 
Toperczer 6 pont. 2. 
8 pont.

A segéd vIvAmosterr kkn.lv-r 
mester szerezte meg 7 gyözcli 
kirclmer és Sehinidl előtt.

A (.sepcl csapata vu 
sárnnp Salgótarjánban 3:0 
(2:0) arányú pompás győ. 
zelmct arat 
liga küidel 
mérkőzést, 
csi. % bi-ó 
mint kélczci 
ség nézte v 
közül Szuhai keltől, llökk 
egyel lőtt.

A budapesti amalőrválngatoll pünkösd 
nap Sopronban vendégsri rvpell a váró 
gátoltjai lilén. A mérkőn-s gólnélküli félidő 
után 1 1 arányú döntetlen lozolt.

Az Újpest rsupaln 7.2 (4: győzött
Gvöngvösőn a GvAC ellen, Ar újpestiek góljain 
Hidasi, Kocsis is Kállai osztoztak meg.

A Ferencváros legénysége vendég
szerepeli, ahol a MAC ellen 8 aiánvban

Kovács BSzKRT gvő- 
gyttlt az. FTC 140 kilo
méteres országúti kerék
párversenyében. Az ideje 
4 óra 18 perc és 40 mp 
volt. 11. Fekete VVMTK. 
Hl. Bncsflla MPSE. Az 
ifjúságiak 50 kilométeres 
versen vét Fülöp Diadal 
KK 1 óra 41 perc 20 mp 

alatt nyerte Morvái FTC cs Biró MPSE előtt.

A főiskolai lüvészliajnoki versenyt pünkösd 
vasárnapján fejezték be. A kispuska kisöbű 
csapatversenyt a BEAC szerezte meg, egyénileg 
első Balogh MAFC. Az. cgvscges kispuska csa- 

atversenv győztese a BEAC leli. Egyénileg 
zabó BEAC lett első. A céllövő pisiztojy csa
ld vei menyben a MAFC szerezte meg nz első- 
get, egyénileg Balogh MAFC 266 ponttal uj 

főiskolai rekordot állított fel.
♦

A kézilabdázók vasárnap jólsikerült labda
tréninget tartottak. A tréning után összeúllilolla 

ács Ernő szövetségi kapitánv a lengyelek cl- 
kiálló válogatott csapatot: Merni — Renda, 

" Kulasi, Rákosi, Galgóczy — Cziráki, 
lakács. Koltni, Dobos, Mátyási.

HÉTFŐ
Hétfőn a Gödi dij volt a nap főszáma, nmé

vel Maki nyert szép finis után nyakhosszal 
uataegus ellen.

Részletes eredmények:
I. Hadseregi gátverseny. 1. Dévény (3:10) 

Stielly hd., 2. Vihar (12) vitéz Muhr száz., 3. 
Czinkn Panna (3) Matuska fh. F. m. Vcnus (10) 
Vásárhelyi hd., Vivő (10) Machúnszky hd. 
Sámtalan h„ 5h. Tol: 10:13, 11, 14. Bef. 32.

II. Gátvcrscny-handlcap. 1. Cigánybáró (1^) 
Dara, 2. Hozomány II (1 ’/:) Stcczák, 3. Baktcr
(3) Szovúlai. F. m. Dánia (6) Pintér. 15h., öth. 
h Tol: 10:17. Bef. 14.

III. GiWI-diJ. 1 Muki (p) Pfendler, 2. C.ratac- 
nis (2) Horváth K. II, 3. Bon-Pas (3) Esch Gy. 
I. F. m. Albusz (25) Bakonyi. Nyakh, 3h. Tót:

10:17. Befutó 42.
IV. Urlovas-handicap. 1. Üedie (p) Lajtos fh., 

2. Bonvivant (10) I’rehal, 3. Lengne of Nalions
(4) Macluinszky hd. F. in. Baka (3) Stielly hd., 
Adisababa (10) Matuska hd., Swcetharl (14) 
Kollai, Brczova (8) vitéz Muhr sjiiz., Dénes (5) 
Zangen, Szelim Pasa (16) Gede. ötnh., nyakh. 
Tót: 10:21, 13, 27. 30. Befutók 175 és 68.

V. Nyeretlen eladó kétévesek versenye. 1. Ha
ragos (2J4) Mályus, 2. Cuba (4) Verebes, 3. 
Eldorádó (8) Fetting F. F. m. Bajusz (12) Hor
váth I., Berla (12) Schwadlenka. Pali (l>í) 
Láng, Snilvkos (4) Bihari II. Vásárfai (11) Ba
ranyi. >/th„ »/:h. Tol: 10:35, 16, 17, 19. Bef: 
130.

!■ 
c

Bécsi eredmények
Vasárnap a Cambuscan Rennent futották a 

Freudenauban, amelyet a jóképességü három
éves Alcazar könnyen nyert.

Részletes eredmények:
I. Maidcnrcnnen dér Zweijlibrigen: I. Iji RÍ- 

guine (2) Esch, 2. Tritogeneia (3) Vasas. F. m. 
Ilernad (5:10) Schejbal, Sárit (16) Vrabel, 
Dirndl (3) Hciling, Balahu (12) Krapf. Tót: 
10:26, 16, 22.

II. Mlneral-Rennen. 1. Cudar (8:10) Vrabel, 
2. Mister Chum (5) Hciling. F. ni. Rummy.(lS), 
Schejbal, Búbos (3) Esch, Ave Caesar (16) 
Csuta, Nikolaus (3) Machan. Tói: 10:21, 17, 23.

III. C.amhuscan-Rcnnen. 1. Alcazar (3:10) 
Esch. 2. Bonaparte (2) Vasas. F. m. Amadeo 
(8) Vrabel, Blondc Kathrein (16) Tólh B., Tót: 
10:11, 11, 11.

IV. Rother Stadl-Haudicap. 1. Tökklrály (2) 
Krapf, 2. Otranto Bal (6) Stiglicz, 3. Dahlia II 
(p) Schejbal. F. ni. Bodenscc (8) Hujber, 
Treuer Hnsar (3) Vrabe) .Mágnás (6) Hciling, 
Gyöngyvér (6) Tóth B., Gránát (5) Schimonek. 
Tót: 10:29, 1, 20, 12.

V. Prels dér Nallonen. 1. Pocacute (l.’/s)' 
Argenton, 2. Mademoisellc Dciri (l’/s) Iíagelin. 
F. m. Ma Rccompetise (5) Ncumeister, Gubbio 
(3) Brocani, Boissise (3) Groebcn, Mérges (12) 
Máchánszkv. Tót: 10:36, 19, 15.

VI. Welter-Handicap. 1. Chanse (p) Heiling, 
2. Merjsc " 
Varga I., 
Minarik,

II (3) Tóth B. F .ni. Kalugyer (8)
Ivánná (2) Vasas, Dobó Katica (16) 
Harras (2>í) Szilágyi.

HABOM LÓ INDUL A BÉCSI DEBBYBEN. 
A vasárnap eldöntésre kerülő bécsi Dcrify, 
amelyben nemrég még Középeurópa tellvérlc- 
nyésztésc mérkőzött meg évenként, ezidén si
vár sporteseménynek Ígérkezik. Az eddigi ter
vek szerint Bernadotte ellen csak két alagl 
ló: Dugó és O s b o r n e állnuk ki.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sierkeulik:

Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ
Felelés szerkeitló és kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztésén és kiadóhivatal: Errrtbct-kttrul tg.
Telefon hétköznap és vss. déli 12-ig: l-loA-ci. Vas. d. b, 
1 óritól (Aradi-u. 8. Glnbus-n.vnmds-: I-1M-43, I-24S-81 
Vas. d. u. Hö-tél lapzártáié: 1-1N-42, I1IB4L 118*44.  

1-241-11.
ELŐFIZETÉSI AR: Fgy évre A pengd. — EGYES SZÁM 

ára: Mas.var.vrstág 10 fillér. Wienbetl és a német üst
markban RM —.11. Franrtanrzzágbrn 1.J0 frank. Jugo
szlávia 2.30 dinár. Németország 15 PL. Olaszország 1 

líra, Románia 5 lel. CsehsaloVálda t ík.

♦
Ar olasz Galamblövő Szövetség nemzetközi 

versen vei sorún a magyar .S/nissburgcr István 
megnyerte n Grand Prixct, a Promio Tokiót és 
a Premic Filav-ol. mivel 50 galambot lőtt hiba 
nélkül. A versenyeken 90 lövész vett részt. A 
római versenyek után Slrassbtirgcr Modenában, 
majd lorinó.' an is megnyerte a Grand Prixct, •

_ OLVASSA EL a

LÁNC keresztHBl^
teltételeit! Ón Is nyerni fog!

MOMAIOO AULOBlSNlOMIMIMUINTBZin R. T. KOBFOBGOGF.rEIN, Bl'UAFESF, VI, ABAIV1 VTCA B. — NVOMIIA1GAZGATŰI ANGERMAVEB KAROLY.


