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Véres rablótámadás 
az Andrássy-utoo

Rácz József gummigyáros izgalmas harca 
a tétlenért betörővel, akit az utcán fogtak el

Izgalmas véres rablás tartotta Izgalom
ban husvétvasárnapjáp egyik nagy And- 
rássy-uti bérpalota lakóit. A rablás izgal
mai később az utcán folytatódtak, ahol a 
járókelők tömege üldözte a vakmerő rabló? 
merénylőt. Dolguk akadt a mentőknek is, 
kkik a rablás áldozatát kötözték be. Mire 
a mentők megérkeztet,

sikerült a járókelőknek elfogniok a 
rablótámadót,

akit azután a VI. kerületi kapitányságra ki
tértek, innen pedig a főkapitányságra állí
tották elő és itt husvét hétfőjén letartóztat
ták. Az izgalmas események előzményei és 
részletei a következők:

Husvét vasárnapján estefelé
Rácz József aszbeszt-padlógyáros csa
ládjával együtt eltávozott az Andrássy- 

ut 32. számú házban lévő lakásáról.
Ráczék már régebben laknak az Andrássy- 
ut és Nagymező-utca sarkán lévő bérpalota 
ötszobás lakásában, amelyből két szoba a 
gyáros irodahelyiségeiül szolgál. Este nyolc 
óra volt, amikor Rácz feleségével és család
tagjaival elhagyta a lakást. A cselédség is 
kimenőt kapott, úgy, hogy nem tartózkodott 
senki a lakásban Ráczék eltávozása után.

A gyáros gondosan lezárta az előszoba
ajtót, 

megállapította, hogy a konyhaajtó is le 
van zárva. Körülbelül egy óra hosszat volt 
távol Rácz József a lakásából. Kilenc óra 
felé járt az idő, amikor Rácz József haza
tért. Családtagjai rokonlátogatóba mentek és 
az ő hazaérkezésüket későbbre várta. Rácz 
már az utcáról felnézett a lakás ablakaira, 
látta, hogy a szobák sötétek s családtagjai 
nincsenek otthon.

Amikor a lakás ajtaját ki akarta nyitni, 
meglepetve állapította meg, hogy

a gondosan lezárt előszoba ajtó nincsen 
kulcsra bezárva, 

pedig ö jól emlékezett, hogy kétszer Is meg
fordította a zárban a kulcsot

Pillanatig gondolkozott még az ajtó előtt, 
hogy hogyan zárta be az ajtót. Ekkor még 
nem is sejtette azt, hogy mialatt ő elgondol
kozva nyitja fel a zárat, odabenn a lakás
ban mi történik.

Alig hogy belépett Rácz József a laká
sába, az egyik szoba üvegajtaja mögül 

fény villant meg.
Ebben a szobában a gyáros irodahelyisége 
ven és itt van elhelyezve pénzszekrénye is. 
Rácz most már lábujjhegyen közeledett az 
ajtó felé s amikor odaért, hirtelen megra
gadta a kilincset, felrántotta az ajtót és a 
küszöbről elkiáltotta magát:

— KI vau Itt?
K noUUmi napi SMidmiMK

a pénzszekrény előtt s tolvajlámpa fényénél 
próbálta meg a pénzszekrény ajtaját föl fe
szíteni. Amikor a gyáros rákiáltott, hirtelen 
abbahagyta a, munkát s a kővetkező pilla
natban: szinte filmszerű gyorsasággal pereg
tek le az események.

A fiatalember vasbokszert kapott elő, 
odarohant a gyároshoz és mielőtt még 
Rácz védekezni tudott volna, hatalmas 
ütést mért a fejére, azután még egyszer 
koponyájára sújtott, úgy hogy Rácz 
Józsefet elborította a vér és az erős 

ütések következtében a földrezuhant.

A fiatalember odasietett a pénzszekrényhez 
amelynek ajtaja nyitva állott- már. Pár pil
lanatig izgatottan keresett, kutatott ott, ami
kor látta, hogy már nem sikerül nagyobb 
pénzösszeget elrabolnia, megpróbált kimene
külni a szobából. Rácz József azonban fel- 
tápászkodott a földről és

torkonragadta támadóját. A rabló min
den erejével ki akarta szabadítani ma

gát kezeiből.
Perceken keresztül folyt a vad, izgalmas 
dulakodás a gyáros és a rablótámadó kö
zött a sötét szobában, a tolvajlámpa fénye 
mellett. Végül is a rablótámadó kitépte ma
gát Rácz kezeiből és vad futással

kirohanta lakásból és szaladt lefelé a 
lépcsőkön.

Rácz vérző fejjel követte támadóját s a 
lépcsőházban kiabálni kezdett:

— Segítség!... Rabló!..,
A csöndes Andrássy-uti bérpalota lakói 

ijedten rohantak ki a kiabálás hallatára, 
de annyi idő már nem volt, hogy a kaput 
bezárják. A lakók máT akkor verődtek ösz- 
sze, amikor éppen kirohant a ház kapuján 
a rablótámadó.

A ház lakói s a házmester üldözőbe 
vették az eszeveszetten menekülő em
bert s az üldözés pillanatok alatt az 

utcán folytatódott,
ahol a járókelők tömegei gyűltek össze és 
az Andrássy-uti ház lakóival együtt rohant 
a rablótámadó után.

Rácz is letámolygott a lakásából, néhány 
izgatott szóval mondotta el a köréje gyüle
kező lakóknak a történteket.

Amikor a lakók látták, milyen súlyo
san sebesült meg Ráez József és hogyan 
dől a vér fejéből, azonnal a mentőkért 

telefonáltak.

Ezalatt odakinn az utcán folyt az izgalmas 
üldözés, visszhangzott az Andrássy-ut és 
Nagymező-utca sarka az izgatott kiáltozás- 
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A’ járókelőknek
esakhamar sikerült Is elfogniok a me

nekülő embert,
akit az Andrássy-uti bérpalota kapualjába 
kisértek be. Közben megérkeztek a mentők 
bekötözték Rácz József sebeit és kérésére 
otthagyták a lakásában.

A Nagymező-utca és az Andrássy-ut sar
kán szolgálatot teljesítő rendőr azonnal 
megkötözte az elfogott ember kezeit, s a 
járókelőkkel együtt a VI. kerületi kapitány
ság mozsárutcai épiilétébe kisérte, amely 
néhány lépésre van az Andrássy-ut és Nagy
mező-utca sarkától.

Az ügyeletes rendörtisztviselő azonnal 
megkezdte az elfogott ember kihallgatását. 
Kiderült, hogy

a vakmerő, véres rablótámadás tettese 
Papp Viktor, 27 éves rovottinultu 

betörő.
A rendőrségnek már sokszor akadt dolga a 
fiatal, hírhedt gonosztevővel, aki a kapi
tányságon igy vallott: I

Cigány banda muzsikása közben 
véletlenül agyonlőne magét 

a borsául mulatós töldbiriokes
Miskolc, április 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borsódinegye előkelő társadal
mában nagy izgalmat keltett Toffer Bálint 
harminötéves előkelő borsódi földbirtokos, 
a sajószentpéteri és sajókondói nagy kőszén
bányák dúsgazdag tulajdonosának vasárnap 
éjszaka történt tragikus halála.

Toffer Bálint közismerten mulatós ember 
volt, aki vasárnap este is Sajószcntpéteren, 
a Fleischcr-féle vendéglő kiilönszobájában 
baráti társaságban mulatozott. Éjfél felé, 
amikor már meglehetősen emelkedett volt a 
hangulat,

Toffer elővette a revolverét, lelőtte a 
falon függő lámpákat, majd sor került 

a szobában lévő tükörre is.

Mindez azonban nem keltett különösebb 
feltűnést, mert Toffer mulatozásai közben 
rendszerint ilyen célokra használta a min
dig nála levő revolvert.

A cigány húzta a megrendelt nótákat, mi
alatt Toffer

állandóan a cigányprímás mellének ase- 
fenve tartatta töltött revolverét, hogy, 

—- Néhány nappal ezelőtt bocsátottak 
el a sopronkőhidai fegyházból.

Szombaton jöttem fel Pestre, hogy ismerő
seimet felkeressem. Amint az Andrássy-uton 
sétáltam, arra gondoltam, hogy pénzt pró
bálok szerezni, mert nem bíztam abban, 
hogy az ismerősök segítenek rajtam. így 
határoztam el, hogy az Andrássy-uti bér
palota egyik nagyobb lakását fosztom ki.

Papp kihallgatása után 
a rendőrség helyszíni szemlét tartott a 

lakásban

s megállapította, hogy a rablótámadónak 
nem sikerült kirabolni a pénzszekrényt, 
amelyben fontos iratok és pénz volt. Ki
hallgatták a lakásban Rácz Józsefet is, aki 
elmondotta a rablótámadás történetét.

Papp Viktort még husvét vasárnapján át- 
kísérték a főkapitányságra, ahol

rablás elmén letartóztatták

s husvét hétfőn átkisérték az ügyészség 
markóutcai fogházába.

ha hamis hangot fog, nyomban agyon
lövi.

A prímás sem tulajdonított különösebb 
fontosságot Toffer fenyegetéseinek, mert ez 
a gesztusai rendes mulatós szokásai közé 
tartozott.

Körülbelül egy óra felé járt az idő, ami
kor a mulatozás tetőpontját érte el. Toffer 
mindig ujabb és ujabb nótákat huzatva, a 
revolverévelvezényelte a bandát. Egy len
dületesebb gesztusnál, amikor éppen ön
maga felé volt irányítva a fegyver csöve,

hirtelen elsült a revolver és a golyó 
egyenesen Toffer Bálint szivébe fúró
dott, aki nyomban összeesett és meg

halt.
Nagy riadalom támadt a mulatozó társa

ság körében, a hirtelenében előhívott orvas 
azonban már csak a beállott halált konsta
tálhatta.

A csendőrség megindította a nyomozást, 
mert suttogások vannak arról, hogy Toffer 
nem véletlenül halt meg, hanem öngyilkos 
lett, bár arra legalább külső jelek szerinti 
semmiféle oka nem volt.
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Un betegség gy»lri. arra legyen gondja, Igmándival emészlásét mind'g rendben tar aa 
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Eethlsn és Gömbös
húsvéti nyilatkozatai

évtizeddel ezelőtt csatlakozott a revíziós 
mozgalomhoz.

A másik nyilalkozatot
GÖMBÖS GYULA MINISZTERELNÖK 

letle, aki mostani húsvéti megnyilatkozásában 
az újságírásról beszélt és bejelentette, hogy 

szükségesnek tartja na újságíró-kamara 
felállítását,

amely hívatva van az újságírók szociális hely
zetét és erkölcsi integritását biztosítani. Az 
újságíró-társadalom mindenesetre nagy meg
nyugvással és együttérzéssel veszi tudomásul 
a miniszterelnöknek aj ujságiró-kamara (elál
lítására vonatkozó szándékait, mert ez az in
tézmény lesz alkalmas arra, hogy elsősorban 
megtisztítsa az ujjágiróst azoktól, akik a hir- 
lapiráa vizein kalózkodnak.

A húsvéti sajtó ünnepi szármáiban két nggy-( 
Jelentőségű nyilatkozat hangzott el.

BETHLEN ISTVÁN GRÓF

volt miniszterelnök valósággal külpolitikai 
programot adott és részletesen foglalkozott az 
plass-piogyur szerződéssel. Azt haiigsolypzta 
nyilatkozatában, hogy az Olaszországgal való 
együttműködést tutajdonképpan még a Beth- 
len-kormány készítette elő. Nyilatkozatában 
■beszélt a revízióról l» és megállapította, hogy 
most már s közvélemény nyomass akut a 
szociáldemokrata párt is csatlakozol! a ma
gyar revíziós mozgalomhoz. Ezt ■ megjegy
zést nagyon élesen kommentálta a szociálde
mokraták lapja, a Népszava és rendreutnsltja 
Bethlen István grófot, azt mondván: neki tud
ata kellene,

hogy a szociáldemokrata párt már másfél

A vasmegyei elektromos 
vezérigazgató fiainak borzalmas 
motorkerékpárszerencsétlensóge

Ifj. Szász Béla főfisztvlselö a katasztrófa 
egyik áldozata a kórházban haldoklik

tömegkatasrtrófót akart

és amikor hirtelen lassítani .kart,
a motorkerékpár megcsúszott és neki

rohant egy fának.
A gép mindkét utasa lezuhant, a há túlsó pót. 
ülésen üiö ijj. Szász Béla hatalmas Ívben egy 
árokmentl fához vágódott és eszméletlenül te
rült el q földön. Szász Ferenc Is elvesztette 
eszméletéi. A motorkerékpár pozdorjává tört.

A szerencsétlenség áldozatait azonnal bevit
ték a révtelepi csendőrörsre, ahol a helybeli 
körorvos első segélyben részesítette ifj. Szász 
Bélát és Szász Ferencet, majd mindkettőjükéi 
a szombathelyi közkórházba utalta. Szász Fe-

Szombathely, április 2.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Borzalmai molorkerékpárszerencsétlefV 
ség törli ni hétfőn délután a vasmegyei Rév- 
tsiep község halárában. Id. Szősz Bélát, a vas
megyéd elcktromo<!»müvek vezérigzagatóját a 
húsvéti ünnepekre oieglátogalták gyermekei: 
ifj. Szász Béla, a szentendrei elaktromosinü- 
Vfk főtiszlvlselője felségével és Szász Ferenc 
budapesti egyetemi hallgató. A család egyiill 
töltötte nz ünnepeket Szombathelyen és a fia
talok hétfőn elindultak Budapestre. Ifj. Szász 
Béláné yonelra ült, férje és annak öccse pedig

Szása Ferenc vadonatúj motorkerékpárján' renc estére jobban leit, bátyja azonban, aki 
akarták megtenni az utat Budapest felé. A mo
torkerékpárt Szász Ferenc vezette, meglehető
sen nagy sebességgel.

Sfásf Ferenc a révtelcpl csendörlaktanyn 
elölt nem vett Idejekorán észre egy kanyart

Hat sikertelen bomba
merénylettel vádolja 
az ügyészség Schiess Józsefet

A rendőrség Ixravuros nyomozása gyor
san világosságot derített azokra a sikerte
len bombamerényletekre, amelyek a város 
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•olyog agyrázkódást és koponyaalap! tó
ráit

szenvedőit, élet éa halál között fekszik a kór
házi Agyon. Az orvosok szerint alig van re. 
méng felépülésére.

legkülönbözőbb pontjain néhányszor meg
ismétlődtek.

Schiess József 84 éves mázoló-segéd 
volt a lettese ezeknek a szokatlan bűn

cselekményeknek.
ö konstruálta meg a különböző bérházak 
kapualjában elhelyezett pokolgépeket, ame
lyek fel is robbantak, a lépcsöházban rom
bolást is végeztele, de emberéletben szeren
csére nem tettek kárt. Scbiesst a rendőrség 
letartóztatta • beszállította a büntetőtör
vényszék Markó-ulcal fogházába.

A királyi ügyészség most fejezte 
vizsgálatot a pokolgépes merénylő 
ügyében és

terjedelmes vádiratot adott kl ellene.
Az ügyészi vádirat hatrendbeli robbantó
szer jogosulatlan használatával, előállításá
val és tartásával elkövetett bűntett címén 
indítványozza Schiess megbüntetését. Ez a 
bűncselekmény az Állami éa társadalmi rend 
erőszakos felforgatásáról szóló 1924. évi 
15. törvénycikkbe ütközik és maximális 
büntetése

tíz |vlg terjedhető fegyhás.
vádirat igen érdekes megállapításokat

be a 
bűn-

A ...... _ _ ........ ...
tesz a bűncselekmény előzményeiről éa in
dító okairól.okairól.

Schiess József —. állapítja meg ar 
ügyészség — már gyermekkorúban szélső
séges felforgatást valló környezetben nőtt 
fel. Később aztán

muga Is kommunista éa a társadalmi 
rendel felforgató eszméknek adta oda 

magái.

Mérték szerint divatos szövetmaradékokból 
ealwéaa. rpntná ngnáseeirt, Siátssgarl rr***veU 
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A titokzatos ember
A Hé.lói Napié nyo ohmén lublleumí 

rej. vény ve senyének
Sie.vénye

3.
Váí'R kl é» óriwe meg! b

Igy születeti meg benne a robbantás gon
dolata.

Aj ügyészi nyomozás során tisztázódott 
az is, hogy Schiess József követte e| még 
l!)28-ban a Garltnn-azálló előtt lévő telefon- 
fülke felrobbantását Emlékezetes, hogy a 
dunaparti telefonfülke titokzatos robban
tási ügyében hosszú hónapokig nagy erély- 
lyel folyt a nyomozás, de

a tettest nem sikerült kézrekerltenl.
Jc/uCM ekkor ugylátszik megijedt az efféle 
bűncselekmények következményeitől és 
évekig meg sem próbálkozott azzal, hogy 
robbantószereket gyártson és ezekkel me
rényleteket kíséreljen meg. 1932 májusé 
bán azonban

újból pokolgépet konstruált • egy And- 
rássy-utl bérpalota lépcsőházában he

lyezte el.
Később ptás helyeken is felállította a po
kolgépet, amely ugyan egészen primitív 
szerkezetű volt, de mégis alkalmas volt 
arra, hogy tömegszerencsétlenséget qko?- 
zon. L.o. ......
ház kapualjában, 
számú béphásban 
gépeire s ezután

Schiess József 
ben

tagadta, hogy 
előidézni pokolgépeivel, azt azonhaa 
beismerte, hogy azokat ő konstruálta.

Dr. Latkóczy Imre, Schiess védője előter-

Legutóbb az Andrássy-ut 47. számú 
majd a Rákóczi-ul 8/a. 

találtak rá Schiess pokol- 
már rövidesen elfogták, 
as ügyészi váddal 3jem-

Vakmerő betörök
az elmúlt éjszaka kifosztották 
Békessy Imre négyszobás lakását

A Ferenc József-rakpart 13—1L számú ház I éjszaka
házmestere hétfőn reccel arra lett flcvelmes. 1 a tetőről kötéllel ereszkedtek le Békessyékházmestere hétfőn reggel arra lett figyelmes, 
hogy a világitóudvarba

a tetőről egy kőtél függ le, 
amelynek alsó vége Békessy Imre lakásának 
ablakához van kötve. A házmesternek feltűnt 
a gyanús kötél, felsietett az emeletre s a leg
nagyobb megdöbbenéssel vette észre, hogy Bé
kessy Imre lapszerkesztő

lakása nyitva van,
noha Békessyék pár nappal ezelőtt Olaszor
szágba utaztak.

Rendőrt hivott, akivel együtt bementek a 
lakásba s

a szekrényeket fel feszítve, a Rákokat ssét- 
dobájva találták.

A főkapitányságról bizottság ment ki s megál
lapították, hogy vakmerő betörök az elmúlt

Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 
hazaérkezett ünnepi pihenőjéből és hétfőn 
már a miniszterelnökségen hivatalában dol
gozott.

♦
A kormányzó Kuba köztársaságban a magyar 

követség vezetésével Petényi János rendkívüli 
követ, meghatalmazott minisztert, á washing
toni követség vezetőjét bízta meg.

♦
Imrédy Béla pénzügyminiszter a képvi

selőház április ö-$n tartandó első ülésén 
beterjeszti a jövő évi költségvetést s ugyan
akkor mondja el politikai körökben érdek
lődéssel várt nagyszabású pénzügyi eipozér 
ját is.

Ezen a héten a féltőhöz it ölért tart, ame
lyen elsősorban a fővárosi törvényt tárgyal
juk le.___________________________________________

Olcsó = ami ló

KOZMA
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KALAPJA
Károly klrály-ut 3, • sarkon

Thgyub 'tenderen/

Szöknél
■midcU txrxiáftjMujegyd 

mdí^,mMÚ,aülin/

ájvdfiö ty
6.-

fyl&fl JL& SöCL
Üba/nkAöv Alt

í&udatuist, í^MdZv^i.3
■ S Z0- 66.

jesztést tett védence szabadlábrahelyezé- 
sére, ezt azonban elutasították s igy Schiess 
továbbra is fogságban marad. A pokolgé
pes merénylet ügyébeu

rövidesen megtartják a főtárgyalást a 
a büntetőtörvényszék KTayzcll-tgnáe«a 

fog ítélkezni
a közeli .hetekben Schiess József felett.

a tetőről kötéllel ereszkedtek le Békessyék 
lakásába, amelyet teljesen kifosztottak, 

minden értéktárgyat magukkal vittek, csak a 
kevésbé értékes ruhaneműeket hagyták meg. 
A hajnali órákban azután álkulccsal kinyitot
ták a lakás ajtaját s kisurrantak a házból. A 
kárt egyelőre megállapitani nem lehetett, meri 
Békessy Imre csak pár nap múlva érkezik 
meg Olaszországból.

A nyomozás a betörök kézrekeritésére meg
indult.

tavasszol

MérusMifAcr

Mlnt politikai körökből értesülünk, a munka
ügyi törvény elkészült, de mielőtt még a. képvi
selőház elé kerülne, hír szerint a kormány 
megvitatja azt a különböző érdekképviseletek
kel is. A szocialista párt — mint értesülünk — 
éles harcra készül a munkaügyi törvény ren
delkezései ellen, mert annak törvényerőre 
emelkedése rést ii.ne a máj munkás-elhelyező 
rendszeren, amely eddig tulajdonképpen a 
szakszervezetek, tehát a szociáldemokrata párt 
kezében volt.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér ö.
— Ma este egy jó lábfürdő a balzsarpot 

Szt. Rókus-lábióual. Azonnali jóleső meg., 
könnyebbülés. A lábak újjászületnek, gyengé- 
dek és karosnak lesznek. Egy kiadós csomag 
RóRus-só 70 fillér.

Bobby May-t
MOULIN 
ROUGE 

uj műsorában

in Elyn«r
MM1 Köváry

éa
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Tizenisstws gimnazista 
reikiges öngyilkossága 

anyláuai mnz öan mii, azui&n otthon lotakasztorta maga?
Husvét vasárnap, az esti órákban, 

halálos kimenetelű öngyilkosságot kö
vetett el egy tizenhatesztendős giinná- 

zlsta.

A Dohány-utca 57. III. emelet 7. szám 
alatt lakik Rácz András magántisztviselő 
családjával. Rácznak két gyermeke volt, az 
idősebb 16 esztendős és a fiatalabb 12 éves. 
A nagyobbik fiú, Rácz András Pál, a Bar- 
csav-utcai gimnázium hatodik osztályát vé
gezte. Éleseszü, szorgalmas diák volt, akinek 
tudását tanárai is elismerték és az osztály
egyik legjobb tanulója volt. Az önképzőkör
ben értekezéseivel és előadóképességével 
tűnt fel. Mindenki nagy jövőt jósolt a szor
galmas diáknak és ha kérdezték tőle, hogy 
milyen pályára készül, azt mondotta, hogy 
tudományos pályára megy, tanár lesz vagy 
másképpen fejt ki tudományos működést. 
A tanuláson kívül egy szórakozása volt csu
pán: a mozi. Többnyire szülei társaságában 
járt oda, de nem holmi kalandok, vagy sze
relmi történetek érdekelték, hanem olyan 
filmek, amelyek történelmi vonatkozásuak 
vagy expediciós utazásokat vittek vászonra.

Husvét első ünnepén a délutáni órákban 
trra kérte édesanyját, hogy vigye el vala
melyik moziba. Ráczné hajlandó volt eleget 
tenni fia kérésének, sőt azt is rábízta, hogy 
válassza ki az újságból, hogy melyük mozi 
műsora tetszene neki. A glmnázista válasz
tása a Capitol mozira esett, ahol a Krisztina 
királynő cimü filmet mutatják be. A dél
utáni előadásra mentek s hat óra tájban 
tértek haza. A fiú látszólag a legjobb kedy- 
ben volt, meguzsonnázott, azután földrajzi 
könyveket vett elő és azokat olvasta. Édes
apja és öccse kirándulni mentek még reg
gel és nyolc órára jelezték hazajövetelüket. 
Öt is magukkal akarták vinni, de fáradt

Két halálos gázolás 
hasvét vasárnapján

Husvét vasárnapján délután 5 óra tájban a 
Margit-körut 91. számú ház előtt egy

49-es jelzésit villamos elgázolt egy idősebb 
Jól öltözött férőt

A villamosvezető le akarta fékezni a kocsit, 
de már nem tudta megelőzni a szerencsétlen
séget Több szemtanú szerint az idős ember 
kétszer is elment a villamos előtt és azt a be
nyomást tette, mintha tétovázna, hogy átmen- 
jen-e az úttest másik oldalára vagy sem. A 
mentők kiérkezésükkor összetört tagokkal, 
életveszélyes állapotban találták. Zsebeiben ta
lált iratokból megállapították, hogy

dr. Burta Oszkárnak hívják, 81 esztendős 
ügyvéd,

Csologdng-utca 52. sz. alatt van a lakása. Be
szállították az Uj Szent János-kói házba, ahol 
anélkül, hogy eszméletét egy pillanatra is visz- 
szanyerte volna,

az éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe.
A gázoló villamos vezetőjét kihallgatása után 
elbocsátották a rendőrségről, miután a tanú
vallomások amellett szóltak, hogy a kocsiveze

Meglepő fordulat a titokzatos 
pénzküldemények ügyében

Az eddig átvizsgált pénzesutalványok feladójának 
kézírása pontosan egyezik a rejtélyes „doktor ur“ 
próbaírásával! — Kihallgatták a bonyodalmas 
valutaügy gyanúsítottját

A Hétfői Napló beszámolt már arról, 
hogy a titokzatos pénzküldemények ügyé
ben a valutaűgyészség vette kezébe a nyo
mozást, mert megállapították, hogy Huszti 
Ibolya nevében nem valami „jótékony tün- 
dér“ küldözget pénzeket, hanem

egy bonyodalmas valutaügy húzódik 
meg a rejtélyes ügy mögött.

Ennek a valutaügynek már meg van a 
gyanúsítottja is, aki élén állott a valuta
rendeletbe ütköző bűncselekményeket el
követő szervezetnek. A detektívek ugyanis 
megállapították, hogy egy kilünően orga
nizált szervezet pesti embereknek utódálla
mokban lévő követeléseit és tartozásait be- 

ságról panaszkodott és ezért nem tartott ve
lük. Édesanyja nem sokkal hat óra után 
egyik ismerőséhez ment el rövid időre. Ez
alatt Rácz András egyedül maradt odahaza. 
Később, amikor visszatért, hosszas csönge
tésre sem kapott választ, arra gondolt, hogy 
esetleg fia elaludt és azért nem nyit ajtót. 
A folyosón várakozott egy darabig, majd 
megunva a várakozást, a házfelügyelőnőt 
hívta segítségül és azzal együtt felnyitották 
a lakást. A hálószobában és az ebédlőben 
hiába kereste fiát, nem találta. Gyanúsnak 
találta a dolgot, tovább kutatta a lakást. 
Amikor belépett a cselédszobába, megdöb
bentő látvány tárult elé. A cselédszobát a 
fürdőszobától egy üvegfal választja el és 
ezen

az üvegfalon egy szögön, hurokkal nya
kán, lógott a kis glmnázista.

Ráczné odarohant, megrázta, de már 
nem volt benne élet.

Az édesanyát annyira megviselte a szo
morú látvány, hogy

ájulton esett össze
és a szomszédok mosták fel a szerencsétlen 
asszonyt ájultságából.

A főkapitányságot nyomban értesítették 
az ujabb diákdrámáról. Rendőri bizottság 
átkutatta a halott zsebeit, könyveit és fiók
jait, de nem találtak semmi olyan Írást, 
ami magyarázatot adott volna a végzetes 
elhatározásról. A szülök

teljesen tanácstalanul állnak az esettel 
szemben,

el sem tudják képzelni, hogy ml lehetett az 
oka gyermekük öngyilkosságának. Arra 
gondolnak, hogy pillanatnyi elmezavar áll- 
hatott elő és ebben az állapotban követte el 
tettét A rendőri nyomozás lesz hivatva 
fényt vetni az öngyilkosság hátterére, 

tőt nem terheli felelősség a történtekért.
A második gázolás a J<5zse/-körut 31/b. előtt 

történt, ugyancsak vasárnap, az esti órákban. 
Itt az áldozat kilétét még nem tudta megálla
pítani a rendőrség. Tóth Sándor gépkocsi
vezető a BA 905. rendszámú autóval haladt az 
úttesten, amikor egy 35—40 évesnek látszó 
férfi ugrott az autó elé. Az autó pár méterre 
maga előtt vonszolta az ismeretlen férfit, akit 

koponyaalapi töréssel, haldokolva vittek a 
Rókusba.

Alig tették le a hordágyról, 
belehalt sérülésébe.

Zsebeiben semmiféle személyazonossági iratot 
nem találtak. A hah.lt 165 cm magas, fekete
hajú, sovány férfi. Sötétkék zakót, ugyanolyan 
nadrágot és fekete füzösclpöt viselt. A rendőr
ség felhívja a nagyközönséget, ha valaki hoz
zátartozóját ismerné fel benne, jelentkezzék a 
Ferenc József-tér 8. II. emelet 134. alatt. Tóth 
Sándor sofőrt, miután megállapították, hogy a 
gázolást nem az ö elővigyázatlansága idézte 
elő, elbocsájtották a rendőrségről. í 

hajtja, illetve kifizeti. A kifizetések sok 
esetben postautalványon történtek s ezeken 
a kifizetéseken fiktiv neveket, igy

Huszti Ibolya festőm ü vész nő nevét b 
szerepeltették.

A tiltott hitelügyleteket lebonyolító szerve
zet tagjai egy rejtélyes férfitől kapták uta- 
titásaikat, akiről

eleinte csak annyit tudtak, hogy „dok
tor urnák*4 szólítják

Később azonban megállapították pontos 
személyazonosságát, sőt megszerezték kéz
írását is, mert egyre erősödött a gyanú, 
hogy Huszti Ibolya nevében ő maga adta 
postára a pénzek egy részét. A próbairást

TUNGSRAM
RÁDIÓCSÖVEL

átadták írásszakértőknek, ugyanekkor 
átvizsgálták azoknak a postautalvá
nyoknak tömegét, amelyeket nem le

hetett kikézbesitenl,
mert valamennyi címzett téves volt a igy az 
utalványok visszakerültek a postára. Eze
ket az átvizsgált utalványokat ugyancsak 
megmutatták az Írásszakértőknek, akik be
ható vizsgálat után megállapították, hogy 

a rejtélyes doktor ur és az átvizsgált 
pénzesutalványok feladójának kézírása

Budapest idegenforgalma" rekordja
Osztrák, olasz, német, svájci, csehszlovák, francia, 
angol, holland, belga és japán vendégek Budapesten

Minden eddigit felülmúló idegenforgalom 
jegyében zajlott le Budapesten a husvét két 
napja. Az utcákon, a dunakorzón, a mú
zeumokban, a parlamentben, a Várban min
denütt idegen szót hallottunk és külföldi 
vendégekkel teltek meg a vendéglők, kávé
házak és mulatóhelyek is, amelyek most 
végre egyszer jó üzletet csináltak.

A kereskedők is meg vannak elé 
gedve

a húsvéti forgalommal és ugylátszik, hogy 
1934 tavasza meghozta a rég várt gazdasági 
fellendülést.

A Hétfői Napló munkatársa végigjárta a 
legkülönbözőbb budapesti szállodákat és ér
deklődött a húsvéti idegenforgalom iránt. 
Mindenütt egyhangúlag az volt a válasz, 
hogy,

„táblás ház4* van,
az egyetlen kivétel: a Dunapalota-szálloda, 
ahol nem foglaltak el az idegenek minden 
szobát, ide ugyanis nem szállásolták el a 
társasutazások résztvevőit. A többi duna- 
parti szálloda vendégeinek legnagyobb része 
olasz és osztrák. Vannak azonban nagy
számban franciák is, hiszen különvonat 
hozta Párisból Budapestre a turistákat. Ve
lencéből két különvonat érkezett és több
száz turista jött Svájcból is — mintha a 

párisink, velenceiek és svájciak 
revanzsálni akarnák azt az idegenforgalmat, 
amit jelentékeny részben a magyarok csi
náltak az ö hazájukban ...

Kis statisztikát állítottunk össze, amely 
szerint

a vendégek legnagyobb része Ausztriá
ból Jött.

Ezek közül sokat a budapesti osztrák-ma
gyar futballmeccsek vonzottak ide. Az osz
trákok csaknem mind bérelt autóbuszokon 
érkeztek Három autóbusz hozta a Vater- 
lándische Front turistáit. Ugyancsak autó
buszon jöttek többszázan Csehszlovákiából, 
főleg Prágából és Brünnből. Az elcsatolt te
rületek városai közül

Pozsonyból és Kassáról

liiivi

hatása szemmrlMtha

cigarcttahűvely fllstszilrője fályolszerü lnpnkhf 
ólló tiszta cellulózé, mely külön elj6r4**' 
és szabadalmazott gépekkel kerül a 
izopókájába.

Kzzel a legmodernebb eljárással, vagyis 
cellulózé füstszűrővel és szabadó 
tampongépekkel Magyarországon csakis i 
„SENATOR CELOFILTER*4 hüvely készül 

A wCELOFlLTER" a dohányfüstben i 
legfinomabban elosztó aiomnlikus anyagokat 
vagyis éppen azokat, melyikért tulajdon 
képpen dohányzónk, hajszálcsövein keresztül 
engedi, mig a füstben a durvább ciosztrisbai 
Jelentkező égési termékeket (pirldin, ammo 
niák. a nikotin felesleges mennyisége) .rám 
tálán hosszanti és keresztcsatornájóban vis* 
szaladja.

A „CELOFILTER4 ___________
tőlag Is ellenőrizhető. As elszívott cigarei 
szűrőjének kibontása után a „C ELŐ FI 
TÉR" színe és sragn mindenkit meg í 
győzni annak teljesítményéről.

reúüH gyártója: Janin* Cigwttapapir Rt,Budám

azonos.
E döntö Jelentőségű megállapítás után 

most már rövidesen beidézik a valuta
ügyészségre a gyanúba vett férfit és rész
letesen ki fogják hallgatni. Ezzel a meg
lepő fordulattal azonban korántsem zá
rult le a titokzatos pénzküldemények ügye, 
hanem még

sok érdekes, feltűnő lépés történik 
ennek a bonyodalmas valutabüncselek^ 
ménynek nyomozásában,

jött a legtöbb vendég. Idegenforgalmi sor
rendben ezután a németek következnek. A 
főleg Berlinből, Drezdából, Boroszlóból és 
Münchenből érkezett németek száma 

megközelíti az ezret.
A birodalmi német vendégek legnagyobb ré
sze a Gellért-szállodában lakik, ahol jófor
mán nem is jutott hely más nemzetiségű 
vendégeknek. Itt laknak a délnémetországi 
vadász-szövetség tagjai is, akiket vasárnap

Fejfájást megszűntetik 
és meghűlésnél 

gyors javulást 
eredményeznek az 
Aspirin tabletták.

a valódiDe
Aspirin tabletták 
legyenek a 
BAYER kereszttel

Gyógyszertárakban kapható.

este gróf Ráday Gedeon látott vendégül. 
Húsvéthétfő délutánján a német turisták 
kirándultak Gödöllőre. Az előkelőbb szál
lodákban laknak n svájciak is, valamint a 
szintén szép számmal érkezeti 

hollandok és belgák.
A turisták nemzetiségének fölemlitésénél 
meg kell említenünk azt is, hogy husvétkor 

öt japán
vendége is volt a fővárosnak. A dunaparti 
szállodákba költöztek a franciák, valamint 
a — nem társasutazással, hanem egyénileg 
érkezett — angolok is.

Megállapíthatjuk, a budapesti idegen
forgalom, amely körülbelül egy évvel ezelőtt 
vett nagy lendületet, az idén még jelentéke
nyen továbbfejlődött.

BINÉTes BARNA
szövet- és selyemkülönlogességek áruházának

Budapest, V., Deák Ferenc ucca 18.

legújabb tavaszi divatkülönlegességei 
általános feltűnést keltenek!
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Évente tizenkét millió pengő illetéket 
fizet be a kincstárba a gondokkal 
telt magyar ügyvédi kar

Dr. Szegő Ferenc a budapesti ügyvédi kamara titkárának nyilatkozata 
az ügyvédség helyzetéről és a kamarai közgyűlésről

A társadalmi o»ztályok körén belöl, köx- 
tudomáiu. hogy az ügyvédség vívja a legna
gyobb élet-halál harcot. A lefelémenő gazda 

Iránt zntnak majdnem mélypontján az 
ügyvédség nem találja meg art a munkalehető
séget, melynek jövedelme öt és családját el 
tudná tartani. Ép ezért az ügyvédi közéletnek 
régi agilis harcosához dr. Szegő l-'erenc kama
rai titkárhoz fordultunk és kértük, hogy nyi
latkozzék, miképpen látja a jelent és a jövőt 
i mii a véleménye a törvényről, mely az ügy
védség tagjainak aktiv és passzív választójogát 
B nyugdijjárulék és kamarai Illetékek megfize
téséhez köti és amelynek rendelkezései szerint
• nem fizető ügyvédet

az ügyvédek névjegyzékéből la törlik, 
vagyis még a kenyérkereseti lehetőségétől 

ia megfosztják.
A hivatal! helyiségében kerestük fel a titkárt

• mikor a fenti kérdéseket feladtuk neki, azon
nal felkelt, kinyitotta a szobájának az ajtaját 
és rámutatott az. ott várakozó negyven-ötven 
Személyre.

— Méllóztassék megnézni, ez évek ót* a 
mindennapi kép. Ezek közül 20—26 kartánsunk 
van, kik azzal a kérdéssel Jönnek hozzám, mit 
csináljanak, nem tudnak megélni, honnan 
fizessék meg a nyugdíjintézettel éa kamarával 
szemben fennálló tartozásukat, miképpen ke
rülhetik el, hogy ■ törvény alkalmazásával ne 
töröltessenek az Ügyvédek lajstromából. A má
sik fele szegénységi bizonyítványt szorongat a 
kezében és pártfogó ügyvéd kirendelését kéri.

— A Jelen kegyetlen és sivár, aminő soha 
még egy társadalmi osztály helyzete sem volt 
A legnagyobb baj, hogy nincs munkaalkalom, 
azt a kevés területet, mely kenyeret tudna 
adni az ügyvédségnek, elözönlik a kontárok, 
zuglrászok, Inkasszó és leszámítoló Irodák, 
közvetítők és ügynökök, kik mindannyian az 
amúgy Is kis darabra összezsugorodott ügy
védi kenyérkéböl törnek le egy-egy darabot, 
minden tudós, anyagi és erkölcsi, fegyelmi és 
büntetőjogi felelősség nélkül. A vidéki kar
társak munkalehetőségét pedflg szintén teljesen 
eluralják a Jegyzők magánmunkálatni. Hiába 
Írunk fel és terjesztünk törvényjavaslatokat a 
kontárkodás ellen. Nem teljesétikI Pedig nem 
kívánunk mást, minthogy védessék meg az

SZAJVÍZTABLETTA 
IdrAlla aaAj- torokfertfltlenltö!

ügyvéd! munkaterület annyira a kontároktól, 
mint bármely más egyszerű éa tiszte* Iparág.

— Az ügyvédség ezt Igazán megérdemelné. 
Évente tlz-tlzenkét millió pengő értékű lör-

vénykezéal Illetéket szállít be a kincstár
nak minden külön díjazás nélkül, ellen
ben viacli ezen összegért aaját személyé- 

ben való felelősséget, 
még akkor te, ha az ügyféltől tly célra egy 
fillért sem kap. Ha az ügyfél nem adta ót a 
bélyeget, az ügyvédnek pedig nincs, úgy tizenöt 
napon belül n le nem rólt Itélyegek árának 
másfélszereséért, ezen Időn túl négyszereséért 
felel és a bíróság a költségekkel s kamattal 
•gyűlt ötszörösére is emelkedik. Ez ép olyan, 
mintha

na Ingyen gyógykezelést végző orvos által 
irt gyógyszerek áráért az orvon tétetnék 

anyagilag saját személyében felelőssé!
A magyar ügyvédség a statisztikai adatok sze
rint 20.000 szegény védelmet lát el, teljesen 
díjtalanul. E tnünka egyénért éke

egymillió pengőt tcaz ki évente.
A Nyugdíjintézet vagyonát, mintegy tiz mii 
Hát hadlkölcsönbe fektette az ügyvédség. A 
hndlköicsön varollzólva nincs, özvegyeinket 
ellátni nem tudjuk.

— A legnagyobb haj az, hogy még perek 
■incscnek, mert azok az ügyek, amelyek ily 
elmen a bíróság előtt futnak, nem perek, ha

nem a megmaradt vagyoni roncsokból kihaló- 
izott, sokszor az elévülés határán álló 
minimális összegeknek a bíróságon keresztül 
való kenyérre vnló váltási törekvése. És ml 
íven szűkös darab kenyérre telik ebből Isi Ke
gyetlen a szorongatott helyzetijén levő felpe. 
rés, az alperes pedig fél, hogy utolsó bútorda
rabja is elárvereztetik és igy védekezik köröm
szakadtáig. E kenyérdarabokra menő élet-ha
lál harc közepén kénytelen állani az ügyvéd. 
Ez legyen az a munka, amiből megélni lehetni

— Az ügyvédségen egyedül az segítene, ha
•a ügyvédi munkaterületekről korbáccsal 

vernék ki a kontárokat

— Ami az uj törvényt illeti ennek egyik 
része enyhítést tartalmaz, a másik része jogel
vonást. Az u. n. törlési szakasz kötelességévé 
lelte a kamarának, (1928:XI. te.) hogy azon 
tagjait, kik a Járulékokat ncsn fizetik be a ki
vetést követő egy éven belül, a tagok közül 
töröljék. Mindazon kollégákat, kik egy évnél 
több hátralékban vnnnak, a törvény rideg uta
sítása szerint már törölni kellett volna. A Ka
mara vezetősége azonban Ismeri az életet, ép 
ezért nem élt ezzel a Jogával, sőt kötelességé
vel így adódott az a helyzet, hogy 8—5 éves 
hátralékok Is vannak. A törvény szerint ezeket 
feltétlen törölni kellene a névjegyzékből, de a 
kamara vezetőségének előterjesztésére a tör
vénybe került az a rendelkezés, hogy as 1933 
december 31 lg fennálló tartozását mindenki 6 
év alatt tfírlesztheti olykép, hogy minden év 
március 31 étg a hátralék 20%-át lefizetni kö
teles. Ha ennek eleget lesz és a folyó Járandó
ságot teljesíti, úgy a törlés veszélye nem forog 
fcniL Ez tehát az enyhltésl

A nheéz kérdés az, hogy mi lesz azokkal, 
kik nem tudnak fizetni? Erre nézve, csak arra 
utalhatok, hogy a Kamara vezetősége ezentúl 
is a legmegértőbb álláspontot fogja elfoglalni. 
Mindent meg fog tenni, hogy a végpusztulás- 
lól megmentse a kartársakat. Hogyan és mi
képpen? Arra nézve nem tudnék konkrét utat 
megjelölni, mert törvényellenesen a Kamara 
sem járhat el és a törvény — törvényi Azért 
kell tehát szív és megértés! Ez pedig meg is 
leszl

— A képviseleti közgyűlést non kívánt* a 
Kar.

Nem la lett volna rá szükaég.
Az, hogy zajos volt a közgyűlés, ez nem lehet 
ok arra, mert zajos az angol és francia par
lament Is. Ennek oka nem a tagok létszámá
ban, hanem a nehéz viszonyokban keresendő.

Aktív és passzív választójognak szolgáltatá-

A Don Juan barátnőjétől követeli 
gyermekének eltartását a lovag másik 
barátnője A bélistás apa egy különös

családi háromszög középpontjában
Példátlan gyermektartási perrel foglalkozik 

az 1—III. kerületi Járásbíróság. Az ügynek 
előzménye: valóságos kis regény. Évekkel ez
előtt bélistára helyezték F. Béla fővárosi mér
nököt. aki végkielégítéséből tőzsdcüzletet nyi
tott, majd tönkrement. A csinos, fiatal mérnök, 
aki nagy Don Juan hírében állott, megismerke
dett ezután egy idősebb, özvegy urlasszonnyal, 
akinek Budán fa- és széncsuzdája van. A 
hölgy, B.-né Ella és a mérnök között

benső barátság szövődött, 
bár az özvegyasszonynak már akkor tizen- 
négvéves lánya volt. B.-né anyagilag támogatta 
a bélistás mérnököt, majd a fiatalember át
vette a fa- és széncsuzda vezetését. Bár az 
özvegyasszony és a mérnök együtt laktak, a 
fiatalember, a látszat kedvéért, egyszobás gar- 
szonlakást tartott és ott Jelentette be magát.

Egy alkalommal B.-né lakásán F. Béla meg- 

sok teljesítésétől való függővé tételét 
aggályosnak éa alkotmányunk szellemé

vel ellentétesnek vélem.
— Megjövendölöm ha a viszonyok Igy ma

radnak, a kisközgyülós is hangos lesz. A nyu
galmat és a csendet majd a megélhetés bizton
sága fogja meghozni."

Hétszáz pesti ügyvédet ki kell 
zárni a kamarából

Elmúlt március 81.,
a pesti ügyvédek fekete dátuma, 

a terminus, ameddig a Budapesti ügyvédi Ka
mara tagjainak ki kellett fizetni a tagdíjaknak 
legalább 20 százalékát, különben törlik őket a 
Kamarából. A közvetlen március 81-1 helyzet 
után érdeklődtünk

dr. Oppler Emilnél,
a kamara helyettes elnökénél, aki * következő
ket mondotta • Hétfőt Napló munkatársának:

— A pontos helyzetet még nem ismerjük, mert 
még nem végeztünk a kamar* iratainak átvlzs-

jo napol társasutazás ~

ABBÁZIÁBA 
április 14-töl Z4-1R, in. ont. átázással D « QA 
és minden mellékköltséggel együtt ■ I OU«“ 

OM sgyént utazd tolt. Jelentkezés pengőbetizetés
ÉI>i N éa QVISISANA-széllodák Irodájában, 
Teréx-kUrut 11. 8. Telefon 19*4*08

gálásával. Január elsején 830 pesti ügyvéd kö
zül, még

több, mint kétezer
nagy hátralékban volt a kamarai éa Jótéti Já
rulékokkal. Ezeknek legnagyobb része azonban 
kifizette a köteles ötödrészt, de még igy is 

körülbelül hétszáz fővárosi ügyvédet 
törülni kellene — az uj ügyvédtörvény szerint 
— a nagy hátralékok miatt.

Mindent megteszünk ezeknek megmentésére, 
és úgy akadályozzuk meg, hogy éppen * leg
súlyosabb helyzetben levő ügyvédek veszítsék 
el kenyerüket. A kamara Jóindulatára semmi 
sem Jellemzőbb, mint az, hogy már eddig 

400 ügyvédet jogerősen töröltünk 
a tagok közül, ugyancsak hátralékok miatt, de 
a törléseket nem hoztuk nyilvánosságra, hogy 
ezek tovább folytathassák az ügyvédi gyakor
latot...

ismerkedett a csuzdatulajdonos egyik barát
nőjével, K. Vilmával, aKi

B.-i>énél lényegesen fiatalabb, 
szépasszony volt...

B.-nének sejtelme sem volt arról, hogy a 
bélistás mérnök és a tisztviselőnő között in
tim kapcsolatok szövődtek. A mérnök

három évig jóbarátságban volt mindkét 
asszonnyal, 

de a harmadik évben olyan dolog történt, ami 
megzavarta a különös háromszöget: K. Vilma 
egészséges fiúgyermeknek adott életet. B.-né
nek természetesen sejtelme sem volt arról, 
hogy ki a gyermek apja ..

A kisfiú szülei továbbra la titokban tartot
ták viszonyukat, de hamarosan ellentétek me
rültek fel köztük, mert a volt fővárosi mérnök

nem akart hozzájárulni a gyermek nevel
tetési költségeihez.

K. Vilma ekkor gyermektartási pert Indított 
F. Béla ellen. B.-né még mindig nem tudott 
meg semmit, mert az Idézések a fiatalember 
garsronlakására Jöttek. A bíróság elmarasz
talta F. Bélát és havi 30 pengő

gyermektartási díj fizetésére kötelezte 
egészen addig, amíg n kisfiú 16 éves lesz. A 
tnrtásdij azonban behajthatatlannak bizonyult, 
F. Béla lakásán nem volt semmi, nem lehe
tett végrehajtani és amikor megkérdezték, 
hogy mennyit keres, egyszerűen azt felelte, 
hogy — semmit.

K. Vilma ezutón különös dologra határozta 
el magát: ügyvédje, dr. Verebéig Hugó utján 
gyermektartási pert indított B.-né Ella ellen. 
Az I—III. kerületi Járásbíróságon dr. Bálint 
biró elé került az ügy. K. Vilma ügyvédje elő
adta, hogy bizonyítani tudja, hogy

aa alperes mérnök vezeti B.-né fa- és aaén- 
csuzdáját

és ezért ellenszolgáltatást kap. Kiemelte az

ügyvéd a keresetben azt Is, hogy slképzelh*- 
tétlen, hogy valaki Ingyen dolgozzék reggeltől- 
estig. Hivatkozik a kereset egy kúriai dönt
vényre, amikor

a MÁV-ot kötelezték gyrrmektartéri Uj 
megfizetésére.

Ekkor az volt a helyzet, hogy egy fiatal nő 
vőlegényét Kelenföldnél, két nappal az eskü
vője előtt halálragázolt* egy vonal A meny
asszony pár hónap múlva gyermeknek adott 
életet és gyermek tártáéi pert indított a MÁV. 
ellen és a pert meg is nyerte.

Dr. Bálint Járásblré a K. Vilma által F, 
Béla, illetve B.-né Ella ellen indított gyermeke 
tartási perben

elrendelte annak hlzonyltásáB,
hogy a bélistás mérnök valóban B.-né fia- és 
széncsuzdájában dolgozik-e.

Ha a felperesnek sikerül ezt bizonyítani, ax 
a különös eset állhat elő, hogy a bíróság a 
balkézről való feleségei vetélytársnöje gyer
mekének eltartására kötelezi. A kedélyes há
romszög mindenesetre felbomlott...

Halálragázolt 
egy idős asszonyt 
a motorkerékpár 

KerókpárbaSesetek — Gázol 
a villamos

Pestszentlőrincen az Üllöl-ut és a Vas
vári Pál-utca kereszteződésénél halálos ki
menetelű motorkcrékpárgázolás történt* 
HofTer Ferenc 22 éves lakatos-segéd a Bp« 
621. száiuu motorkerékpárjával Pest felé 
haladt, miközben

ax úttesten át akart szaladni
Válik Jánosné 68 esztendős napszámosáé* 
Az idős asszony a motorkerékpár álé ke
rült, amelynek

kerekei keresztülmentek rajta.
Értesítették a kispesti mentőket, de iplra 
azok kiérkeztek, a szerencsétlen asszony 

már halott volt.
A gázolás ügyében a rendőrség megindította 
a vizsgálatot.

A Hegedűs Sándor-utca és Hunyadi-túr 
sarkánál Horváth Gyula 21 éves cukrász- 
tanonc

kerékpárjával elütötte
özv. Eisinger Miksáné 70 éves magánzó
nőt, akinek a ballába törött el. Az uriosz- 
szonyt a mentők a Rókus-kórházba szállí
tották.

Perczel Károly 57 esztendős esztergályost 
a Berlini-téren egy

6-os Jelzésű villamos elütötte,
A Rókus-kórházba vitték.

Lelki Attila 23 éves magántisztviselő, á 
Vilmos császár-ut 4. számú ház előtt

motorkerékpárjával fölborult
és a fején szenvedett sérüléseket. A mentőid 
a lakására szállították.

Tudja ml a televízió? Megmagyarázza önnek

H ARRY PIEL
AZ EZERSZEMÜ EMBER clmU uj tilmjébsn

Csütörtöktől CORVIN
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Kát rejs*s halfii
a szent István kórházban

Tiltott rnhtái okozta az egvift asszony halaim, foghúzás a másikat
Két fiatalasszony rejtélyes halála ügyé

ben folytat nyomozást a rendőrség. Szűcs 
Máté tisztviselő 30 esztendős felesége már
cius 25-én eddigi ismeretlen helyen fogat 
huzatot!.

A foghúzás után magas láz lépett fel 
nála és később elvesztette az eszméletét. Ál
lapota egyre rosszabbodott, mire férje a 
mentőket hívta, akik megvizsgálták és meg
állapították, hogy

vérmérgezés tünetei 

léptek fel nála. A Szent István-kórházba 
szállították a súlyos állapotban levő asz- 
szonyt, ahol

pár nap múlva meghalt.

Az előszoba fogasára 
felakasztotta magát
egy dúsgazdag idős uriasszony
Nem akarok többé senki terhére lenni! — 
írja búcsúlevelében özv. Bien Jakabné

Husvét vasárnapján a Lovag-utca 3. szá-• otthont talált. Az idős uriasszonyt férje ha
mu házban öngyilkosságot követett el özv. I lála után ugyanis olyan búskomorság vette
Bien Jakabné 67 esztendős magánzónő. Az 
uriasszony az előszobában egy

fogasra fölakasztotta magát

és mire tettét fölfedezték, már halott volt. 
A lakás, ahol az öngyilkosság történt, dr. 
Taubner Géza fővárosi ügyvéd lakása, ahol 
özv. Bienné, az ügyvéd dúsgazdag anyósa is

rmimwEH a 
husvét vasárnap 

MEGNYÍLIK!
NAPONTA KATONAZENE, 
vasár- és ünnepnap reggel is

A magyar bíróság illetékességét 
kifogásolta válóperi tárgyalásán 
egy büntető törvényszéki biró ügyvédje
Fegyelmi bíróság elé került a bíró, de felmentenék

Jogászi körökben napok óta egy ismert 
luintetőbiró különös fegyelmi ügyéről be
szélnek. A budapesti büntetőtörvényszék 
fegyik bírája, aki erősen elhasznált személy
autójáról volt ismert az autósok körében, 
két évvel ezelőtt szerelmes lett egy nála 
húsz évvel fiatalabb leányba, akit csakha
mar feleségül is vett. A házasság rövid 
ideig tartott, mert

a fiatalasszony pár nappal az esküvő 
után visszaköltözött szüleihez.

asszony az elmúlt télen válókeresetet 
adott be férje ellen, amely dr. Kun Imre 
törvényszéki biróhoz került. Az első tár
gyaláson az alperes férj képviseletében 
imegjelent ügyvéd meglepő előterjesztést 
tett:

Ne kinlódjék lábaival! 
Négy nap alatt

egy balzsamos és oxigénes 
fürdőtől a lábak visszanyerik 
szép, egészséges formájukat

Dagadt bokák, el.•érdOlt és kínosan Járó lábak teljesen 
lerontják azt a kedvező véleményt, amit egy kedves arc és 
lő termet gyakorolnak. Minden nő kivétel nélkül megszépít
heti bokáit és lábalt, kényelmesen járhat egy számmal 
kisebb cipőben Is. Felold egy lavór meleg vízben néhány 
dekagrammot a régi Jói bevált 8zt. Rókus lábáéból; kelet
kezik ezáltal oxigénnel dúsan telített tejszlnszerü víz; 
ebben a pezsgőén gyöngyöző balzsamos iábvlzben áztatja 
lábait vagy 10 percig. Azonnali megkönnyebbülés áll bo. 
A lábak mintha újjászülettek volna, nem duzzadtak; gyen- 
fádek és karcsnak lesznek, a járás könnyű. Néhány napi 
ismétlés után egészséges a láb, nem éget a cipő, meg- 

a nyilalások és feltörések, elmúlnak a tyúkszemek 
. .®”r*®ményedések. Egyszóval a legolhanyagoltabb lábak 
Is tökéletesen rendbejönnek.
_ ,xBP csomag eredeti Rókns lábsó, zöld csoma
golásban már 70 fillérért beszerezhető gyógyszertárakban, 
drogériákban, illatszertárakban.
sr »• bagri* buwm UAustokm MMnOall

A rendőrség elrendelte holttestének felbon
colását és szigorú nyomozást inditott annak 
a megállapítására, hogy a foghúzást ki vé
gezte.

A Szent István-kórház értesítette a főka
pitányságot, hogy Pankász Teréz 26 esz
tendős háztartásbeli leány, akit március 
29-én a Szondy-utca 62. alól szállították a 
kórházba,

meghalt.
Az orvosok megállapítása szerint, a leány 

halálát tiltott műtét okozta.
Pankász Teréz holttestének felboncolását is 
elrendelte a rendőrség és megindult a nyo
mozás annak a megállapítására, ki felelős a 
fiatal leány haláláért.

elő, hogy leánya szükségesnek látta magá
hoz venni.

Husvét vasárnap az ügyvéd családjával 
együtt a budai hegyekbe ment kirándulni és 
a lakásban egyedül maradt az idős uriasz- 
szony. Késő estére járt az idő, amikor a ki
rándulók hazatértek. Mikor benyitottak az 
előszobába, döbbenetes kép gadta őket. 
Az ajtótól alig két lépésnyire,

a fogason felakasztva függött az élet
unt asszony holtteste.

Szobájában az asztalon német nyelven irt 
búcsúlevelet találtak, amelyben azt Írja 
hogy megunta az életet, nem akar többé 
senkinek a terhére lenni, elmegy egy másik 
világba, ahonnan nincs többé visszatérés. 
Közli a rendőri bizottsággal hogy haláláért 
senkit ne okoljanak, saját elhatározásából 
követte el tettét, özv. Bien Jakabné holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Kifogást emelek a magyar bíróság 
illetékessége ellen, — mondotta a biró 
ügyvédje — mert az alperes — nem 
magyar állampolgár, ügyfelem felvi
déki származású, de nem optált, a ma
gyar bíróság pedig csak magyar állam
polgárok válópörében hivatott dönteni.
Az ügyvéd előterjesztése nagy meglepe

tést keltett és dr. Kun Imre biró utasította 
a felperest, hogy igazolja férjének magyar 
állampolgárságát. Ezután a tárgyalást el
napolták. A legközelebbi tárgyaláson a fel
peres bejelentette, hogy

a bíró magyar állampolgárságát Iga
zoló okmányokat nem tudta megsze

rezni.
Ezekután a törvényszék helyt adott az al
peres által előterjesztett kérésnek és a ke
resetet elutasította. Az asszony fellebbezése 
folytán az iratok az Ítélőtáblához kerültek, 
ahol az első tárgyaláson meglepő dolog 
történt. Ahelyett, hogy érdemben foglalkoz
tak volna a fellebbezéssel, a tábla az ügy 
összes iratait az alperes büntetőtörvény
széki biró ellen megindítandó fegyelmi el
járás céljából áttette dr. Degré Miklóshoz, 
az ítélőtábla elnökéhez. A tábla elnöke el-

„Kimintuet.ugyaratr*
Érért tanárscu hoRv mindenki Memélyeaen Állítsa 

be art a uerenete-etámof, mell vei at 
n] magyar kir. osztály sors játékon 

tSr főnyereményt nyerhet.

Ingyen adja vagy küldi 
Schwalm és Társa 
bankhál, VI., Terét-kórut 8. Telefon: 10-4-86.
art at ötletei SZERENCSE-NAPTÁRT, melynek 

•esélyével mindenki lalítkerOlea lőtéri 
ét alapítja meg SZERENCSEDÉT.

Éten ré«f 1919-ben alapított benkhái sok milliót 
fizetett ki mér tlzletfeletnek, 

a lefnfóbbl aor.játékon a

100.000
penRŐi főnyereményt la.

írjon v. telefonáljon még mai 

rendelte a fegyelmi eljárást a törvényszéki 
biró ellen és elrendelte, hogy az eljárás el
intézéséig a biró állásában érdemi munkát 
ne végezzen, mert

mugyar bíró csak magyar állampolgár 
lehet és a bíróság előtt nem hivatkozhat 
idegen állampolgárságára. Ha pedig 
tényleg nem magyar állampolgár, ak
kor nem lehet a magyar állam tisztvi

selője.
A büntetőtörvényszék fegyelmi bírósága 
dr. Patay István büntetőtörvényszéki má
sodelnök elnöklete mellett most vonta fe
lelősségre a válóperbeli alperesből a fe
gyelmi ügy terheltjévé változott bírót, aki 
azzal védekezett, hogy

az indítvány előterjesztésére jogi kép
viselőjének nem adott utasítást és az 
érvelés különben sem felel meg a va

lódi helyzetnek,
mert kellő időben optált, de ezeket

az iratoknt nem tudja becsatolni, mert 
azok elkallódtak.

A fegyelmi bíróság a fegyelmi vétség 
vádja alól felmentette a törvényszéki bírót, 
mert nem sikerült igazolni, hogy valóban 
ő adott utasítást jogi képviselőjének olyan 
védekezés előterjesztésére, amely tagadná 
magyar állampolgárságát.

Dt. Töreky Géza, a büntetőtörvényszék 
elnöke a fegyelmi Ítélet kihirdetése után 
utasította a bírót, hogy következmények 
terhe mellett záros határidőn belül mutassa

Alberti visszalépett
a Városi Színház bérletétől

A Városi Szinház soká húzódó ügye Ismét 
holtpontra jutott. A törvényhatósági tanács, 
mint ismeretes, nyilvános pályázni mellőzé
sével Alberti Viktor zeneműkiadó részére 
szavazta meg a Városi Szinház bérletét, évi 
tízezer pengő bérért. Miután minden eddigi 
vállalkozótól legalább 40.000 pengő bért 
kért a főváros, azonkívül pedig egyéb meg
szorításokkal terhelte a bérletet,

jogos felzúdulást keltett
az a tény, hogy Alberti valóságos nemzeti 
ajándéko' kap az adófizetők pénzéből. Han
got is adtunk a felzúdulásnak és ennek kö
vetkeztében Sipőcz Jenő polgármester uta
sította Németiig tanácsnokot, hogy a meg
kötendő szerződésbe olyan pontokat is ve
gyen, amelyek némikép megvédik úgy az

Tavaszi méterára divatujdonságaink megérkeztek, kíván
ságra mintákat küldünk. — Postán utánvéttel szállítunk.

Dr^ífcaAJQNíOK
VU, RAKÓCZI-UT 72-74
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“OVEHfALL
be magyar állampolgárságát Igazoló ira
tait. Az állampolgársági kérdés elintézésé
től függ azután, hogy az alperes férj meg
maradhat-e magyar királyi bírónak. Ebben 
az esetben azonban nem térhet ki az elől, 
hogy a magyar bíróság érdemben tárgyalja 
válópörét.

Operaházat, mint a főváros épületeit, a 
Zeneakadémiát és a Vigadót, Alberti legyür- 
hctetlen versenyétől. A Színész Szövetség is 
beadvánnyal fordult a fővároshoz és

állandó társulat tartására kérte kötelezni
Albertiéket.

A szerződés ebben a szellemben el is ké
szült, amelyet szombaton délben Alberti 
Viktor elé tettek, aki azonban a szerződést 
nem volt hajlandó aláírni. Ezzel azután is
mét

szabaddá vált a Városi Színház

amelyet csakis az egyetlen lehető módon, 
nyilvános pályázat alapján lehet tőkeerős, 
megbízható és művészi felkészültséggel ren
delkező vállalatnak bérbeadni.
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I.
Nagypéntek délutánján motorcsónak sik

lott a Dunán Esztergom feli. A motorcsó
nak érdekes vendégel: Horthy Miklós kor
mányzó és családja, akik a hires esztergomi 
körmenetre Igyekeztek. Végig a partokon, 
ahol észrevették Esztergom magas vendé
geit, nagy óváriéban törtek ki és azoknak 
a hajóknak utasai, melyek a motorcsónak
kal találkoztak, kalapleuéve és kalapot len
getve üdvözölték a kormányzót és családját.

11.
Az elmúlt héten halt meg at Országos 

'Kaszinó gazdája, Krencsey Géza, az ismert 
vivóbajnok. Máris nagy tülekedés indult 
meg a helyéért. Valószínűen az a csoport 
fog Ollózni, amelyik Bardio László dr. or
vostábornokot akarja látni az Országos Ka
szinó fontos pozíciójában.

III.
A húsvéti ünnepekre rengeteg sok idegen 

'érkezett Pestre és a dunaparli szállókban 
legalább 80—100 olyan francia és angol 
előkelő vendég szállóit meg, akik személyes 
agitációra érkeztek. Eckhardt Tibor és 
Báhjl-Patay György személyes jóbarátai 
ezek az előkelő idegenek, akik pesti husvé- 
tot jöttek nézni és akik élő példái annak, 
hogy nemcsak a hivatalos, hanem alkalmas 
személyi propaganda is jó ahhoz, hogy nagy 
pozíciókban ülő külföldiek megismerjék és 
megszeressék Magyarországot.

IV.
Kezd már örökös pletykatéma lenni az 

Ismert bárói pár válása. Egyszer válnak, 
másszor nem és még a múlt héten is felröp
pent a hir, hogy a fiatal bárónő gyermeké
vel együtt elköltözött abból a dunaparti ap- 
partementból, amelyet férjével együtt bé
relt. A következő napon azonban egy kon
certen már együtt láttuk a válóperes párt, 
amint tüntetőén karöltve sétálgattak a fo
lyosón. Majd a Kisnapló közölte azt, hogy 
a fiatal báróné, gyermekével együtt, Ró
mába utazott. A legújabb fordulat: a ban
kárbáró követte nejét.

V.
Még egy válás, ezúttal a bankszakmából. 

A közkedvelt és közismert bankvezérigaz
gató közkedvelt és közismert titkára, aki 
alig e0H évvel ezelőtt nősült, >— most már 
válik. Egyelőre közös lakásban, de egymás
tól szigorúan el rét esz elve élnek. Azt mond
ják, hogy közöttük van az — anyós.

VI.
A húsvéti varieté-premierek sürgöny

stílusban:
Bobby May, a Moulin Rouge áprilisi műso

rában nevetteti meg Budupestet száraz, an
gol humorával. Soha nem látott zsonglőr
mutatványokat végez; például röptében 
gyújtja meg a cigarettát. A publikum tom
bolva ünnepli,

A Párisién Grill-ben két remek táncospár, 
a dance erotigue-ot lejtő Berinoff and Char- 
lott, majd a Stadler and Hőse excentrikusok 
versenyeznek a közönség kegyéért. Mind
kettő remek, hogy melyik jobb, az már csak 
az Ízlés dolga.

Az Arizonában a Carlocát, a legújabb 
táncot mutatja be a Marino-trió. Egy fehér 
és két gyönyörű mulatt leány táncol. Ezt 
meg kell nézni.

VII.
Egy sereg gyönyörű, ritka értékű Rippl- 

Rónai-kép cserél gazdát rövidesen: a posta
takarék árverési csarnokának Mária Valé- 
ria-utcai kiállítási termében a nagy festő 
özvegye 53 Rippl-Rónat-képet bocsát árve
rés alá.

Vili.
Évek óta minden Nagypénteken hajóki

rándulást rendez a „Fehér Hollók” szdnész- 
társasága. Ez évben, a vendégekkel együtt, 
száztizén vettek részt a kiránduláson, pedig 
a „Fehér Hollók” alapszabályainak szigo
rúan betartott pontja: női tagja vagy ven
dége nem lehet a jókedvű csapatnak. Egy 
mulatságos incidens zavarta meg — vagy 
tette még humorosabbá — az idei hajóutat: 
a „Fehér Hollók” ki akartak kötni Szent
endrén, mire udvariasan felkérték őket, 
hogy menjenek tovább — Szentendre vá
rosa nem reflektál erre az idegenforgalom
ra. A különös visszautasítás előzménye: a 
„Fehér Hollók” tavalyi kirándulása. Egy 
évvel ezelőtt ugyanis - Nagypéntek nap
ján — ti fehér „egyensapkát” viselő hollók 
Szentendre városában tréfásan megrohantak 
egy kereskedést, — mintegy nyolcvanon, — 
hogy egyetlen képeslapot vegyenek. A jám
bor boltos azt hitte, hogy legalább is vala
milyen különítmény garázdálkodik, gyor
san lehúzta felült a redőnyét és segítségért 
kiáltozott. Ez az eset izgalomba hozta az 
egész városkát. A szentendreiek 1933 Nagy
péntekié óta félnek a „Fehér Hollóktól” és 
ezért kérték meg őket, hogy — hajókázza-
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nak tovább.
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Az iffuság sorsáról tanács 
köziét a Népszóvetség

A saarvldéki népszavazás, a leszerelés 
és egyéb problémák Genfben

Genf. április 1.
Hétfői Napló tudósítójától.) A Nemze-(A , , . .

lek Szövetsége áprilisban sokoldalú tevé
kenységet fejt ki. Április 10-én összeül

a leszerelési értekezlet
elnöksége, amely meghallgatja az értekez
let elnökének jelentését és kidolgozza az 
általános bizottság ülésezésének tárgysoro
zatát.

Április második felében tartja Genfben 
tanácskozását

a saarvldékl népszavazás
ügyében kiküldött vegyesbizottság. Igen 
fontos és nagy érdeklődésre tarthat számot

Két veszedelmes zsebtolvajt 
fogott el husvét hétfőn 
a rendőrség

Husvét hétfőn két ismert zsebtolvaj került 
rendőrkézre Az egyiket Budán, a másikat a 

városligeti mutatványos 
téren fogták el.

Gutmann István gép
kocsivezető egy 44-es Jel
zésű villamoson utazott. 
Amikor a Krisztina-térre 
érlek, észrevette, hogy 
zsebéből hiányzik lő pen
gőt és fontos iratokat tar
talmazó tárcája. Ugyan
akkor a zsúfolt perronon 
külsejű férfi tört magának keresztül egy gyanús . ........... ..........._o____

utat és leugrott a robogó villamosról. Gutmann 
gyanút fogott és arra gondolt, hogy a tolvaj 
nem lehet más, mint a menekülő ember. Le
csöngette a villamost és többedmagával 

üldözőbe vettték a zsebtolvajt.
Sikerült elfogni és átadták a rendőrnek. A 
kapitányságon,

mint Ismerőst üdvözölték.
Nyilasi Lajos 34 éves henlessegéd volt az Illető, 
aki már a múltban is többször szerepelt ha
sonló ügyekből kifolyólag.

Molnár János napszámos, a városligeti Mu
tatványos-téren egy körhinta előtt álldogált,

fő-

Remekszabásu mértékű tani férfiöltöny 40 P-ért i 
Tavasz! divatszövetekből rendelhető remekszabásu férfiöltöny 
vagy felöltő többszöri próbával elegáns kivitelben 40 P-ért. 
Minden öndicsérettől tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei 
többet mondanaki Szolid, becsületes kiszolgálás a vevő meg 
szerzése érdekében /

Ruhakereskedelm! Vállalat, Ferenc-körut 39. /, em.

— Éjszakai fagy! Ragyogó napsütéssel, 
huszfokos meleggel kezdődtek a húsvéti 
ünnepek. Az idő végig derült maradt, azon
ban hétfőn virradóra hirtelen lehűlt a le
vegő. Éjjel a fagypont alá süllyedt a hő
mérő s hétfőn délben mindössze -f-6 fokig 
emelkedett. A Meteorologial Intézet prog
nózisa: északi és északkeleti széllel derült 
és hűvös idő várható, erős északi faggyal.

Husvét első napjának éjszakáján óriási 
fagyhullám érkezett Debrecenbe. A fagy nz 
egész környéken nagy károkat okozott, kü
lönösen a zsendülő vetésekben és a virágzó 
gyümölcsfákon. Debrecenben és környékén 
az összes álló- és folyóvizeket körülbelül 
egy centiméter vastag jégpáncél borítja. — 
Vasárnapról hétfőre virradó éjjel egész He
vesmegye területén éjjel fagyok voltak, 
amelyek nagy károkat okoztak a szőlőkben 
és a gyümölcsösökben. A károk különösen 
a sik vidékeken nagyok.

— Egy urlasszony súlyos balesete. Győrből 
jelentik: Ambrus Benő szentgáli földbirtokos 
38 éves feleségét hétfőn délben súlyos sze- 
lencséllenség érte. Karosszékben olvasgatott a 
szobájában, amikor a körülölte tartózkodó 
kedvenc kutyája és macskája játszadozni kez
dett és (eldöntötték a férje által sarokba állí
tott vadászfegyvert, amely elsült és a sőrétek 
as urlasszony úttestében súlyos sérüléseket 
okoztak.

MELEGBEN IS 
VÉRFAGYASZTÓ 

'* BORZALMAK
SZIGETE! CSÜTÖRTÖKTŐL

PALACE

■ gyermekvédelmi és Ifjúságvédelmi 
kérdésekben klküdött bizottság tanács

kozása.
Ez a bizottság április 4-étől 17-éig ülésezik 
Genfben, hogy részletesen letárgyalja a 
tárgykörébe tartozó összes kérdéseket, ne
vezetesen a távolkeleti asszony- és gyer
mekkereskedelem leküzdésének problémá
ját.

Április hó folyamán ülésezik Párisban 

a Szellemi Együttműködés szervezetei
nek végrehajtóbizottsága,

mig a nemzetközi oktatófilmügyi kongresz- 
szus április 19-én ül össze Rómában.

amikor észrevette, hogy valaki a zsebében ko
torászik. Csakhamar felfedezte, hogy 2 pengő 
50 fillért tartalmazó pénztárcáját valaki el
lopta.

A napazámoanak es volt égési vagyona 
s annyira elkeserítette a zsebtolvajlás, hogy 
bánatában öngyilkosságra gondolt Barátai be
szélték le tervéröl s együttesen mentek a rend
őrhöz, akinek bejelentette a zsebtolvajlást. 
Ugyanekkor a Városligetben több zsebtolvajlás 
is történt. Ott tartózkodott éppen két detektiv, 
akik zsebtolvajlás! ügyekben dolgoznak és ami
kor tudomást szereztek a sorozatos lopásokról, 
alaposan körülnézlek, hátha találnak a tömeg
ben régi ismerőst. Alig kezdték meg kutatásu
kat, máris megakadt a szemük Ducsal Károly 
28 esztendős lakatossegéden, aki már többször 
szerepelt a rendőrség előtt. Kiemelték a tumul
tusból,

bekísérték as őrszobára,
ahol vallatéra fogták. Tagadta bűnösségét, de 
ez mitsem használt, megállapították, hogy a 
múlt esztendőben három évre kitiltották a fő
város területéről és a Ligetben nem lett volna 
szabad tartózkodni.

Nyilasit és Dncsalt letartóztatta
a rendőrség.

— C.Iary Manfréd gróf halálos szeren
csétlensége Salzburgban. Salzburgból je
lentik: Clary Manfréd gróf, aki szüleinek 
herznaui kastélyában lakott, tegnap lezu
hant az úgynevezett Gaisbergwandlról és 
oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rö- 
viddel kórházba szállítása után meghalt.

Legyen az idő 
Napfényes vagy zord, 
Takarékos hölgy 
Hifiig harisnyát hord

— Elvesztette pénzéi a versenyen — fel
akasztotta magát. Husvét vasárnapján az esti 
órákban a megyeri lóversenytér távoli részén, 
a kerítés inellet elhúzódó utón az egyik fán 
akasztott embert találtak. Egy harmincöt-negy
ven évesnek látszó, egyszerűen öltözött férfi 
volt az öngyilkos, aki pár órával előbb követ
hette el az öngyilkosságot. Az újpesti kapi
tányságról rendőri bizottság szállott ki a 
helyszínre, átkutatták a halott zsebeit, azon
ban semmiféle Iratot nem találtak nála. Az ön
gyilkos Iparos lehetett s nincs kizárva, hogy a 
délután folyamár résztvett a versenyen, ott el
veszthette pénzét és efölötti elkeseredésében 
menekült a halálba. Holttestét a megyeri öreg 
temető halottashózába szállították. Kilétét ku
tatják a hatóságok

— Ki tud ma mosolyogni? Mindenki nyu- 
godtnn. ha Diana.fogkrémet használ.

=

A divatos kalap és 
a mocskos, izzadt haj! 
Nem minden a szép kalap! Mert ha a kalap alól 
A tolat an. izzadt, zsíros, csapott haj lóg ki, le
ront minden illúziót! Egy nő csak akkor bír 
vonzóerővel, ha az öltözköd ;s mellett a haj- 
AnolAsra is súlyt fektet. A hajat a „Feketefetü* 
Shamponnal kell gondozni, melyiöl könnyű — 
laza illatos — zsír- és korpamentes lesz. Min
den csomagban haj.ényes tőpor van ingyene
sen mellékelve, mely a hajnak ragyogó fényt 
ad s a kalap alól csillogóan og kibújni. 
Minden szaküzletoen kapható! Magva' országi 
közoont: Mihály Ottó (Miophaimai gyógys er- 
arugyár, Budapest, VI., Podmaniczky-utca 43.

— Lenkey Gusztáv és Roóz Rezső jubi
leuma. A magyar újságírásnak két értékes 
munkása: Lenkey Gusztáv, a Pesti Hírlap 
és Roóz Rezső, a Magyar Hírlap felelős 
szerkesztői most töltötték be felelős szer
kesztői működésűknek huszadik évforduló
ját. Mindketten évtizedek óta résztvesznek 
az újságírók szociális intézményeinek veze
tésében: Lenkey Gusztáv a Hírlapírók 
Nyugdíjintézetének és a Parlamenti Tudó
silók Szindikátusának elnöke, Roóz Rezső 
pedig az Újságírók Szanatórium Egyesüle
tének elnöke. Az évforduló alkalmával a 
Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége 
meleghangú levélben köszöntötte a két ju
bilánst és ehhez az üdvözléshez csatlakozik 
az egész magyar ujságiró-rend, amelynek 
úgy Lenkey Gusztáv, mint Roóz Rezső 
egész működésűk alatt mindig csak meg
becsülést és tiszteletet szereztek.

— Életunt asszonyok. Bejczg Lajoané 80 
esztendős háztartásbeli nő, aki a Bécsi-ut 92. 
alatt lakik, az Akadémia-utca 3. száma ház 
előtt ismeretlen méreggel megmérgezte magát. 
— Molnár Erzsébet 34 éves háztartásbeli
uj köztemetőben ismeretlen méreggel megmér
gezte magát. — Horváth Margit 24 éves fel- 
irónö Klsfaludl-utca 9. alatt aszpirinnal meg
mérgezte magát. — Hajdú Zsuzsanna 22 éves 
szobalány, Elemér-utca 16. alatt gázzal mér
gezte meg magát — Bleier Jozefina 32 éves 
háztartásbeli nö, a Gellért-téren ismeretlen 
mérget ivott. Az életunt nőket a Rókusbán 
ápolják.

— Bor helyett vitriolt ivott. Nagykanizsáról 
jelentik: Takács József vindornyakfokl gazda 
hazafelé menet borosüveget talált az ország
idon. Azt hitte valami jófajta bor van az 
üvegben, nagyot húzott belőle. A következő 
percben rosszul lett és súlyos sérülésekkel vit
ték a keszthelyi kórházba. Kiderült, hogy a 
borosüvegben vitriol volt,

Napellenző 
sátor- és hocslponyvák, 
turista hátizsákok

BzakfzerQ készítője. Javításokat Is előnyösen vállal.

LÖUH OSZKÍR
— Örökség, házasság, hathónapi börtön. 

Nagykanizsáról jelentik: Tik Teréz keszthelyi 
leány Ötvös József borbélymübelyében volt al
kalmazva. A leány néhány száz pengőt örö
költ, mire a borbély rábeszélte, hogy adja kö!« 
csőn neki a pénzt, ö majd visszafizeti, sőt fér
jet is szerez számára: Szaunecker József ipar
művészt. A leány átadta a pénzt a borbélynak, 
aki azt Szauneckerrcl együtt elköltötte. Ötvöst 
már régebben elitélték hathónapi börtönre, 
mig Szaunecker, aki csak most került kézre s 
ugyancsak hathónapi börtönt kapott csalás ci- 
mén.

— Házasság. Dr. Herz György ügyvéd és 
Elisabcth Goldschmidt, Berlin, házasságot 
kötöttek.

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodni,

akkor keresse fel a „Divat urlszahó- 
ság**-ot Erzsébet körút f. I cm., r hol 
mérték után rendelhet remek szabású 
férfiöltönyt vagy felöltőt kétszeri pró
bával 40 és 50 pengőért legujcbb 

dlvatszöveteinkből.

— Tömeges tiltott műtétek gyanúja miatt le
tartóztattak egy szülésznőt. Szombathelyről je
lentik: Vasárnap a szombathelyi csendőrségen 
letartóztatták Burján Istvánná hegyhóthodúszi 
szülésznőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy tö
megesen hajtott végre tiltott műtéteket és mű
ködésének halálos áldozatai is vannak. Buri'n 
Istvinnét a közelmultban a szombathelyi tör
vényszéken hasonló bűncselekményért három
havi fogházra Ítélték. Hétfőn déiben beszállí
tották a szombathelyi ügyészség fogházába, 
ahol előzetes letartóztatásba helyezték. A nyo
mozást megindították.

x A gyomrunkon át vezet az egészség útja, 
Ha néha elromlik, „Igmándi" javítja!

A családok
takarékosságának 

mértékadó jelképe: 
A mindenkori 

olcsón és jól eszközölt 
vásárlás 

■LEIM ÖHTAL
u] dlvalnagyAruhAzAban

Klrály-u. 49. A Teréz-iemplomnAl.1



A Hétfői Napló húsvéti mellélete

Békebeli...
iDinnnuiiiiiiiiinijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiinuunniiiniiiniinniiiniiiiinn

IRTA: BÁRDOS ARTÚR

A jubiláló békebeli Hétfői Naplót szív
ből köszöntöm!

Érdekes, hogy mennyi újság jubilál mos
tanában! Mind békebeli alapítás, abból a 
boldog és termékeny korszakból, amelynek 
pezsgő levegőjében egyre-másra fogantak 
uj ötletek, uj alkotások ...

Közben pedig úgy belemosódott a rózsa
színű ködbe a „békebeli" fogalma, hogy 
már-már azt hisszük, hogy akkor minden 
fenékig tejfel volt. Még ml is, öregek, nem
hogy a fiatalok, akiktől színházi téren pél
dául sokszor hallom azt a téves elképzelést, 
hogy békében, vagy a későbbi konjunktúrá
ban nem is tudtak megbukni darabok.

Hát ez nem igy volt. Minap egy darab 
nagyon is kétségtelen bukása alkalmából azt 
találtam mondani: „Igazi komoly, békebeli 
bukás volt." Egy újabb keletű színházi em
ber nagyon csodálkozott ezen.

Hát neki és a többi fiataloknak elmon
dom, hogy szó sincs arról, mintha az úgy
nevezett régi jó időkben nem lettek volna 
bukások. Sőt. Talán még nagyobb, telje
sebb, félrelsmerhetellenebb bukások voltak 
akkor, mint manapság. Egy legvirágzóbb 
konjunktúra idején, az akkor virágjában 
lévő Vígszínházban egyszer, mondd: egy
szer került színre a „Cirkusz" című angol 
darab éa Ludwig Torna „Morál" című víg
játék*, mely utóbbi esetnek különben az 
volt.a nevezetessége, hogy ugyanezen víg
játék Berlinben és Münchenben körülbelül 
1000 előadást ért el.

A békében éa a konjunktúrában Is voltak 
sikerek és voltak bukások. A mértéke az 
egyiknek Is, a másiknak is talán más volt, 
mint ma, de akkor is kétségtelenül meg le
hetett állapítani, sőt még korábban, mint 
ma, hogy melyik darabnak volt sikere és 
melyiknek nem. A mértéke, mondom, más 
volt, mert kevésbé sikeres darabok Is elme
hettek 2—3 hétig ráfizetés nélkül és a szin
ház nyugodtan elkészülhetett a következő 
bemutatóra. Ma ilyen középsikerek, vagy 
félslkerek ritkák. Csak az egészen nagy 
siker nevezhető sikernek, a többi darabot 
nyugodtan le lehetne venni már a harmadik 
előadás után a műsorról, ha — lehetne. 
Csakhogy nem lehet, mert a színháznak 
elő is kell készülni a következő darabra. És 
ez a néhány hét a ráfizetések mostanában 
oly gyakori korszaka ...

És itt a magyarázata annak, hogy miért 
lehet az egészen nagy bukást ma „béke
beli" bukásnak nevezni. Ma a bukás nem 
sokban különbözik a nemsikertől, vagy a 
félsikertől, tehát nem is olyan feltűnő, hogy 
úgy mondjam, nem is olyan Impozáns, teljes 
és emlékezetes. Elmosódóbb és sajnos, ke
vésbé feltűnő. A komoly, impozáns béke
beli bukás jellegét ma csak a legkiemelke
dőbb esetek érdemelték kl.

LEGÚJABB TÁNC A

Carioca
BEMUTATJA AZ

ORIGINAL 
MARINO-TRIO 
az ARIZONÁBAN

AJZTAlRENDELfiS 
lELiFCN: 149-M

BUDAPEST
BOLDOG AKAR LENNI
IRTA:

Budapest boldog akar lenni, ahogy 
boldog akart lenni a háborúban és a 
forradalmakban is; akor is megtalálta a 
módját, hogyan kell kecsesnek lenni 
csukaszürkében és papirselyemben s ho
gyan lehet mondain és derűs légkört va
rázsolni a kukoricakenyérrel, vagy ger
sliivel megrakott dunaparti terrasz-asz- 
tal köré. Budapest nem hagyja magát 
most sem, dacol a világ toprongyosságá
val és pénztelenségével, utolsó ruháit 
csak azért is a legfrissebb angol és fran
cia divatlapok szerint szabatja, utolsó 
rézpénzeit olyan prepotens gráciával 
csörgeti, mint valaha a nábob Szemere 
Miklós aranyait a nadrágzsebében. Van
nak, akik ezért haragszanak rá, frivoli- 
tássál vádolják, — szerintem azonban 
ebben a hetyke-nyegle könnyedségben 
és elegánciában mutatkozik meg a leg- 
vehemensebben a város életakarata. 
Budapest akkor adná fel magát végkép
pen, ha a nők a korzón verébszürkék és 
szoanyirozatlanok lennének s a férfiak 
olyan vasalatlan nadrágokban és égfelé 
kunkorodó cipőkben kacsáznának, mint 
a lompos párisiak és a vidékies svájciak. 
Arról lehet vitatkozni, hogy ez a mind
két nembeli elegáncia mennyiben egy 
hirtelen felcseperedett polgárság par- 
venü hagyománya s egy hirtelen letört 
polgárság osztálydekorációihoz való szí
vós ragaszkodása, — sőt arról is lehet 
vitatkozni, hogy ez az elegáncia meny
nyiben keleties vonás Nyugat közepén 
— ám nélküle Budapesten Ugyanúgy 
nem lenne Budapest, mint Firenze virág 
nélkül, Velence dal nélkül, Róma ha
rangzúgás nélkül. A pesti ember mindig 
jobban öltözött, mint amilyen jól táplál
kozott s ez a differencia most alighanem 
napról-napra szélesedik. A komoly pub
licista és a homlokráncoló szociológus 
ezért talán kárhoztathatja Pestet, de 
nem tagadhatja meg tőle a csodálat egy 
parányát sem, mert minden pesti divat- 
ílban és divathölgyben van valami a 
padláslakó festő romantikájából, aki na
gyokat koplal azért, hogy színeket és 
alakzatokat illeszthessen egymás mellé 
s kiállíthassa a tavaszi tárlaton! A pesti 
elegánciában — bármily paradoxul 
hangzik is, — van valami az aszkézis- 
böl: a pesti ember lemond érte a jó la
kásról, bőséges kosztról, a gondtalan éj
szakáról, — egy talán nem magasrendíi 
esztétikai ideálért az élet elsőrendű rea
litásáról! A pesti ember mindenáron 
szép akar lenni s talán ez is valami egy 
korszakban, amikor bölcsnek lenni még 
az athénieknek sem sikerül.

Ne acsarkodjunk tehát holmi idősze
rűtlen szociális szigorúságból a tavaszi 
pesti elegáncia ellen, amelyre kétségtele
nül nagyon könnyű alkalmazni a köz
helyet, hogy keskeny fény a széles árny 
mellett. Az elegáns pesti ember ugyan
úgy megszenved a mindennapi tiszta 
gallérért, a selyemharisnyáért, mint a 
rongyos és éhes pesti ember a minden
napi kenyérét: — ez az elegáncia vég
eredményben szintén állandó, majd hogy 
nem hősies erőfeszítési Erre az elegán
sára illik a Madách-sor: „Még a borsón 
is szépet álmodom...** Ne vessük meg te
hát a pesti embert, aki akkor is gonddal 
köti meg a nyakkendőjét, éles búgra va- 
aaltot> BadrágjM Ab mi Inggel agxaainü

zsebkendőt dug a szivarzsebébe, ha fél
óra múlva a Turulmadárról a Dunába 
ugrik, mert még az utolsó pillanatban is 
azt akarja, hogy az újságok rendőri tu
dósítása „jól öltözött" hullaként számol
janak be róla, ha majd kifogják Pak
son! Ne tartsuk léhának a hires pesti 
újságírót, aki a forradalom után egy po
litikai bűnügybe keveredvén, az akasz
tófa árnyékában is arszlán volt és a da- 
rócot olyan elegánsra szabatta és vasal
tatta, mint amilyen a házasságtörő pi
zsama volt a békebeli Vígszínház bonvi- 
vánjainak garderóbjában! Éppen ezek a 
tragikus bizonyítékok mutatják, hogy 
elegánsnak lenni Pesten nemcsak a jó
sors és a Jólét luxusa, hanem vérré vált 
etnográfiai jelenség, kultusz, amely a 
legválságosabb pilanatokban is kiköve
teli a szerepét. Pest lemondhat önérzeté
ről, jó lelkiismeretéről, kultúrájáról és 
ebédjéről, de amig utolsó párisi modellt, 
az utolsó angol szabásmintát le nem 
húzzák róla, önként sohasem mond le 
arról, hogy a maga módján, önmagának 
tündököljön. Páva a pesti ember, aki ta
vaszi délben a korzón ugyanolyan meg
győződéssel élvezi saját tarka farktollait, 
mint amilyen meggyőződéssel délután a 
törzskávéházban a lehetetlen viszonyok 
ellen rikácsolt Zrínyi Miklós a pesti pol
gár, aki díszruhát öltve s utolsó arany 

pengőivel a zsebében napról-napra ki
rohan a korzóra a hitelezőktől és végre
hajtóktól ostromolt házából, mely a köz
mondás szerint az ö vára. Talán lehetne 
másként is, ökonomikusabban, megfon
toltabban, — de egyelőre örüljünk, hogy 
a pesti ember nem puritánabb, mint 
amilyen s hogy angol gyapjú és francia 
selyem helyett nem hord csalónszövet- 
böl készült vörös, barna, vagy fekete 
inget...

57PO7ÍI
ÉS AZ Ö KÖZÖNSÉGE

Irta:

> *

K. ntn6 ezelőtt hat esztendővel bandukolt aa 
utcán és váratlan viilámszeriiséggel eszébe öt
lött a téma, öt magát annyira meglepte, hogy 
megállóit és álmélkodva csodálkozott. Frap
pánsnak, érdekesnek és vonzónak találta. Csak 
még kissé nyersnek és kialakulatlannak.

Hordozta magúban négy esztendeig. Az Ilyen 
téma a patakmeder kavicsához hasonlót mialatt 
lussan sodorgatja a gondolatok árja, közben 
gömbölyödik, csiszolódik.

Kél évvel ezelőtt végre elhatározta, hogy 
nekiül és megírja. I)e ez ne in ment rögtön. Napi 
munka foglalta el, családi gondok, mindenféle. 
Olyasmit kellett dolgoznia, ami rögtön pénzt 
hoz. Háromszor belekezdett, háromszor kellett 
félretennie. Végre jött a nyári szabadság, azt 
rászánta.

ügy dolgozott, mint a hivő. Teljes odaadás
sal, lelke minden lehető buzgalmával. Az első 
felvonást kétszer Irta át elejétől végig. Mikor 
elkészült, nem tudott aludni u kimerültségtől 
és Idegességtől. Fáradtabb volt, mint mikor a 
szabadságidőt elkezdte. De a kézirat ott feküdt
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■a asztalon. Felesége elolvasta éa el volt tőle 
ragadtatva. „Biztos kikér**, — mondták egymás
nak diadalmas hangon. Dr szivük közben resz
ketett ■ remény és aggodalom közepette.

Az Igazgató elolvasta, Értesítette a szerzőt, 
hogy egy-két változtatásra szükség lesz. A 
szerző megdöbbenve fogadta az értesítést Sie
tett a színházhoz. Nem eg.v-két változtatás szük
sége derült ki. finnem előszűr Is az egész dara
bot mai korba kellett áttenni a történelmi kör
nyezetből. Aztán az egész második felvonást el 
kellett dobni és újra Írni. Aztán a darab végét 
ineg kellett változtatni. Napokon át vitatkoztak, 
izgultak, dolgoztak. Végre elkészült a munka 
végleges formája. Klszcrepezték, elkezdték a 
próbákat.

A rendező éjét és napot a gépelt példány fe
lett töltött. Gyerekeit napokon át nem látta, 
rendetlenül evett, nikotin-mérgezést kapott. 
Reggel kilenekor már ott volt a színházban, pró
bált lél négyig, délután díszlettervekkel bíbelő
dött és kellékek beszerzése után futkosott. Éj
jel tovább dolgozott a rendezőpéldányon.

A díszlettervező mindegyik felvonás díszletét 
háromszor csinálta meg. Az első kettőt vissza
dobták. Szisszenés nélkül fogott neki njra meg 
újra, A díszletek sikerétől függött uj szerződése.

A kosztümrajzoló nehéz Influenzában sínylő
dött. Az ágyban dolgozott s csak akkor kelt fel, 
ha be kellett mennie a színházhoz. De amit 
tudott, mind beletette a rajzokba.

A főszereplő férfi otthagyott egy busás fllm- 
•zerződést, annyira megtetszett neki a szerep. 
Szlvvcl-lélekkel próbált, otthon szerepet tanult. 
Három hétig nein élt, nem létezett, csak dol
gozott.

A primadonna, aki menyasszony volt, három 
hét alatt összesen négyszer látta a vőlegényét. 
Hgy-egy negyedórára. Akkor Is csak holtfárad- 
tan meredt a levegőbe, össze Is vesztek. Nem 
törődött vele. A szerep vitte. Olyan jó akart 
lenni, mint soha életében.

Tizenhat mellékszereplő rátétté a szerepre a 
magú sorsát és életét. Tizenhat család. Mind a 
tizenhat otthonban felfordult a házirend. Újsá
got nem olvastak, levelekre nem válaszoltak.

Közöttük kettő volt olyan, aki most lépett fel 
először. Ezek az Ideg-Összeomlás határán éltek 
a képtelen IgyekvéstŐI és aggodalomtól, önma
gukat sanyargatva, kétségbeesett Igyekvéssel kí
sérelték meg kihozni önmagukból a lehető leg
többet.

A dlszlctmühelyekbcn valósággal lihegett a 
munka. Az asztalosok egy ízben negyvennyolc

“KÉTTÉR
k ellemes kerthelylsógc
X.i., Horthy Miklós-ut 48

Esténként

BURA KAROLY 
cigányzenekara muzsikál. 
Minden pénteken szabad
tűzön rőzött szegedi halászlé 
Dreher • sörök. Balaton- 
mellókl tájborok.

órán keresztül nem aludtak semmit. Egy búto
ros a házi főpróbán összeesett a kimerültség
től. Egy festőt elcsaptak és újat vettek helyébe.

Szinte megbolondult az Izgalomtól a művirág- 
készítő, akinek a második felvonáshoz a füzé
reket kellett szállítani. Három szállítmányt el
rontott. Már rég ráfizetett a kialkudott összegre, 
de most már csak azért Is hajszolta a dolgot, 
a lányokat hajnali háromig ott tartotta az üz
letben.

A szabómüliclyek lázasan Igyekeztek a leg
jobbat adni. A súgó szeme alá mély fekete ka
rikák vágódtak. A titkár majd megőrült kom
münikék, főpróbajegyek lázas kapkodásában. 
A primadonna cipésze elhanyagolta két legjobb 
és legrégibb vevőjét. A kellékes három napig 
rohant Ide-oda a városban elfúló lélegzettel, 
míg egy olyan asztali lámpát talált, amely meg
felelt az előírásnak. A szerző a házi főpróba 
és nyilvános főpróba közötti időben egyhuzam
ban tizenegy órát dolgozott keresztül, részint 
a rendezővel, részint nz igazgatóval.

A színház vezetősége, a szerző, a szereplők, 
a technikai személyzet, a szállítók, — család
tagokkal együtt mintegy háromszázan —, re
megő aggodalomban várták a nyilvános főpró
bát. Mindenki a legjobbat adta, ami tőle tellett. 
Idejét, életét, munkáját, igyekezetét, gyötrel
mét, tudását tékozló dühvcl dobta oda vala
mennyi. Hogy csak jó legyen minden. Hogy 
tessék. A város száz különböző pontján kis 
lakásokban, vagy nngy lakásokban égeti éjszaka 
a lámpa. Egyik otthonban a feleség néma rész
véttel simította meg férje homlokát. A másik
ban összeveszett a házaspár: ezt az életmódot 
nem lehet kibírni. A harmadikban valaki kép
telen volt aludni, mert egész élete pályája mú
lott ezen az első fellépésén. A negyedikben a 
családanya sóhajtozta magában a reménység 
nggodalmát: ha siker lesz, talán most jobban 
fog menni és cipőt kaphatnak a gyerekek. Csak 
Igyekezni. Csak még egy kis erőfeszítés. Csak 
még egy kicsi. Hogy még Jobb legyen. Három
száz ember könyörgő, reménykedő, félbolond, 
dúlt Idegzetű hadserege. Valamennyinek a sze
me riadt várakozással a nézőn.

A néző ott ült a zsöllyesorban. Szmokingot 
öltött. Végignézte a darabot rendesen, nyugal 
másán. A felvonásközökben jóízűen cigarettá
zott. A darab végén felkelt a zsöllyéről és fele
ségéhez fordult:

— Piszok. Na menjünk vacsorázni.

Budapest 
éjszakája

Irta: Tarján Vilmos
Van a szakembereknek egy fajtája: aki 

nem azért szakember, mert a szakmában dol
gozik, hanem mert érti a szakmát. Ilyen 
szakértője az éjszakának Tarján Vilmos, a 
Newyork igazgatója, a Műsoros Mulatók és 
Varieték Egyesületének elnöke. Tarján Vil
mos nem egyoldalú szakember. Nemcsak 
vendéglős, kávés és szórakozóhely-tulajdonos, 
de publikum és mindenekfölött újságíró: ri
porter, aki ma is mindent a vérbeli újságíró 
szemével néz. Ujságiró-szem: csalhatatlan 
szem. És most, mikor az Elegáns Budapest 
hasábjain a szórakozó, elegáns Budapest éj
szakáiét mutatjuk meg, ő a legkiválóbb arra, 
hogy véleményt mondjon erről az éjszakáról. 

Fabinyi Tihamér mondotta: „Buda
pest a szórakozások városa.**

1 Műsorunkkal
1 senki sem 
ykonkurrá/hat > KAMARA 

MOZGÓKÉP
SZÍNHÁZ

1932 
A varsói hál

1934
r

1933
A láthatatlan garda

’V'T'í'íZ .í. r - j .. ■ X J ■
(I was a Spy) Azangol filmgyártás remeke. 

A főszerepekben:

Heröeri Wall madeieinew Műéiül
A belga lakosság élet-halálharca a háborús front mögött

(BRITISH- 
GAUMONT- 
ECO-FILM)

E kijelentés, bár régen helytálló, na
gyon örvendetes, mert végre kormány
férfiú szájából hallottuk.

Es csakugyan, ma Európának rela
tíve nem Párizs, hanem Budapest a szó
rakozások királyi trónon tündöklő és 
csillogó metropolisa. A szórakozások 
legkülönbözőbb kategóriái között, a 
legmagasabb nívóra emelkedett az 
utóbbi években az éjszakai szórakozás.

Gondoljuk csak meg, hogy milyen 
jelentősége van ennek egy világváros
ban, idegenforgalmi szempontból.

Nézzük meg Párizst, ahol a sok revü- 
szinházon kivül rengeteg dancing, bár 
és kabaré várja a szórakozásra éhes 
idegent A mulatóhelyek legtöbbje Pá
rizsban a régi sablont követi: jó zene
karokat szerepeltet, a közönség táncol, 
igazi hangulatcsinálásról azonban nem 
történik gondoskodás.

Valami fáradság észlelhető a párizsi 
szórakoztató iparban, ezzel szemben 
Budapesten olyan lendülete van az éj
szakai szórakozásnak, hogy ezeknek ta
nulmányozására eljönnek Párizsból, 
az érdekeltségek vezetői, hogy tanul
mányozók Budapesten az éjszakai éle- 
Olaszországból és más országokból is 
tét.

Budapest előkelő mulató helyei sza
kítottak a múlttal, elsősorban talán 
azért, mert a gazdasági helyzet kény- 
szeritette őket erre. A mulatóhelynek 
már nem fundamentuma többé a di- 
nom-dánom, mert hiába leselkedik a 
lumpokra, azok kivesztek, az előkelő 
társadalomnak, elsősorban az arisztok
ráciának gondokkal kell küzdenie, a 

tenyészállatvásárra jövő debreceni ló
kereskedő nem mulat többé. Ez a ma
gyarázata anak, hogy a cigányoknak 
olyan rosszul megy a sora.

A pesti mulatóhelyek elitjei azon
ban virágzanak, mert uj keretben 
nyújtják a szórakozást. Kis, de nagyon 
szines és díszes revükkel vonzzák a 
közönséget, amely szívesen elmulat a 
színészek mókáin és az artisták remek 
produkcióin.

Uj világ van itt, uj világfelfogás, uj 
közönség, uj izlés-követelményekkel je
lenik meg a mulatóhelyeken, ahol akár 
egy feketekávé mellett élvezni lehet 
egy tetszetős szép előadást.

Vannak egyes mulatóhelyek Buda
pesten, amelyek még hátköznap is tele 
vannak az előadás alatt. Ma már nem 
a mutatás csábítja az embereket a mu
lató helyekre, hanem a produkciók,

A pesti mulatóhelyek előadása és a 
bennük uralkodó üzleti vezetés szel
leme uj izlés-követleményekkel olyan 
nívós, hogy Büszke lehet rájuk Buda
pest.

Liszt Fereno-tór 8. — Délután zenés 
uzsonna. Este: Gróf Zichy Tivadar, 
Márkus Mária és Vig László zongo
ráznak és énekelnek

(Refiriz
ő-ta:

(Daralvtilat) Barabás Lóránd ’
Dr. Karrier, köz- és váltóügyvéd fáradtan 

ébredt, fájl a feje éj elhatározta, hogy a Fun- 
dus Instruclus Bt ügyében inkább az iroda
vezetőjét küldi a tárgyalásra. Ezért kettőt csön
getett és a belépő szobalánynak utasítást adott 
Weisz doktor előállítására. Az ifjú doktor 
Weisz rögtön elő is állott, megkapta utasítását, 
mélyen meghajtotta magát és távozott. Karrier 
most egyiptomi cigarettára gyújtott, a karos
székbe vetette magát, elővette kedvenc napi
lapját, amely azt a pártot támogata, amelyhez 
Karriernek tartozni szerencséje van és csak
hamar elmerült a tegnapi pártvacsora tudósí
tásának élvezetében. Éppen azon mulatott, 
hogy milyen jót szólt közbe az öcg Talpassy 
börzédébe, amikor kopogtak és ismét a szoba
lány jeleni meg az ajtóban, operettnalváklól 
ellesett kacér és jelentős mosollyal:

— Kérem, méltőságos ur, a tegnapi hölgy 
megint itt van.

— Mondta, hogy itthon vagyok?
—• Nem szóltam semmit Ennyire már isme

rem az ügyvéd ur szokásait.
— Akkor mondja, hogy... Különben bo

csássa be.
Karriernek mintha megremegett volna a cl- 

ganMln a szájában, látni lehetett, hogy szeretne 
minlöbb túlesni a látogatáson.

Most belépett n „tegnapi hölgy". Igen csinos, 
barna, fiatal leány, egyszerű, de sikkes ruhá
ban, biztos, sőt kissé szemtelen fellépéssel.

— Már háromszor kerestelek.
— Kérlek, parancsolj helyet foglalni
— Miniszterelnökhöz könnyebb bejutni, mint 

hozzád.
— Nem voltam Pesten.
— De Pesten voltál.
— Azért jöttéi, hogy ellenőrizz?
— Azért jöttéin, hogy végre egy év után 

megbékéljük a ml dolgunkat
— Kérlek, parancsol!
Tegnapi kisasszony végre helyet foglalt, söl 

a kínált cigarettából is rágyújtott Aztán körül
nézett a szobában.

— Felvitte az Isten a dolgodat!
— Ugyan kérlek.
— Mindent pontosan tudok. á' Berta jól 

WonaU ' i.

— Ki az a Berta?
— Tudod nagyon JÓL Aki mellettem gépelt 

a Lösv-irodában.
— Ja az a szőke alacsony? Hát az honnan 

tud mindent olyan pontosan?
— A Berta a feleséged szabónöjének a nő

vére.
— Ja?
— Ja.
Most kis saflnet állott be. Az ügyvéd hallga

tott, a lány pedig nem tudta, hogyan fogjon 
mondókájába. Végül mégis rászánta magáU

— Nem igy képzeltem az életünket.
— Ja, az élet
— Nem igy képzeltem, amikor iroda után 

együtt járkáltunk Budán és cukrászdába vit
tél és színházba és előadást tartottál a tehet
ségedről és a jövődről, amelynek gyümölcseit 
együtt fogjuk élvezni.

— Ez tévedés.
—- Mire mondod hogy tévedés?
— Én nem ígértem neked soha semmit.
Ezt izgatottan és türelmetlenül mondta és 

szinte megkönnyebbült, amikor túl volt ezen a 
legfontosabb kijelentésén. A lány csodálkozva 
nézett rá.

— A minap találkoztam az anyáddal, ö la 
panaszkodott.

— Kérlek, ne keverd ebbe a dologba as 
anyámat.

— ö is panaszkodott, hogy nem vagy a régi. 
Postán küldöd neki a pénzt.

— Kikérem magamnak.
—- ö, szegény, védelmébe vett, hogy meny

nyire elfoglalt ember vagy. Hogy a karrier kö
telezettségekkel Jár, hogy nem érsz rá ...

— Mit akarsz tulajdonképpen?
— Semmit. Csak elszámolni jöttem.
— Elszámolni? Szóval pénzről van sió.
— Ostoba beszéd. Annyira ismerhetsz, hogy 

ilyen elcsábított varrőlánydolgokra nem va
gyok kapható. Mi, akik aregények maradtunk, 
büszkébbek vagyunk, mint a parvenflk.

Ez telitalálat volt. Az ügyvéd meghátrált.
— De, kedves fiam ...
•— Most, hogy Igy nézlek, egészen Idegen ai 

arcod. Megjegyzem, előnyödre változtál. Nem 
as Öltözékedről beszélek. Ez természetes. A fél- 
szegséged, a félénkséged tűnt el. Ne haragúi], 
olyan voltál, mint egy karikatúra. És én 
mégis szerettetek.

— Most magadat bántod, nem engem.
— Igen, sporcite-lek. Bár be kell vallanom, 

hogy kölö« hozzád,,,

— Tehetséges embernek tartottalak és ter
veim voltak veled.

— Terveid?
t— Igen. Én házasságra gondoltam.
— Házasságra?
— Feltétlenül. Bíztam abban, hogy elveszel.
— Legalább őszinte vagy.
— Sőt még őszintébb leszek. Hiszen elszá

molunk.
Doktor Karrier most már megkönyobbüUen 

mosolygott.
r— Hát rajta, számoljunk el.
—■ Én. amikor a tied lettem, már nem vol

tam ártatlan.
— Mit beszélsz?
— Igen, hazudtam neked én Is.
— Te is?
— Igen, én Is. Úgy, mint te, aki akkor épugy 

hazudtál, mint most
— De...
— Itt nincs de. Hazudtunk egymásnak. Pont. 

És meg Is csaltalak.
Az ügyvéd rákv’rös lett, felugrott és idege

sen járkálni kezdett.
— Ez érdekes, nagyon érdekes.
— Valóban az. Ha tudni akarod, a Fekete 

Bandiba voltam szerelmes.
— Abba a magas, sovány ...
— Aba.
— Amikor én ...
— Amikor veled Jártam, neked esküdöztem, 

rád spekuláltam.
— Na, ez szép.
— Én is spekuláltam, nemcsak te.
— Ne hasonlíts össze!
— Miért ne? Azért, mert te jól spekuláltál, 

én meg rosszul? Sikerülhetett volna megfor
dítva Is.

— Azért jöttél, hogy mindezt elmondd?
— Igenis azért. Hogy tudd meg: tágad az 

esasmmel sátráttelek, a Bandit a szivemmel.
~~ Ez pompás! Hát nem szamár as ember? 

Esküdtem volna rád. ügy bíztam benned, mint 
magamban.

— Én is igy voltam. Tévedtünk mind a 
ketten. Pont.

E pillanatban kinyílt as oldalajtó és egy 
hölgy lépett a szobába. Nem túlságosan szép, 
de elegáns kosztümöt viselt, divatos kalapot, 
némi ékszer is látható volt kesztyűben kezén, 
udvariasan megbiccentette fejét a lány falé, az
tán Igy szólt:

— Bocsáss meg, fiam, hogy zavarlak, de
SHUUfMj ,U tkociln!

— Nem, köszönöm, délelőtt nem megyek el 
hazulról.

Kézcsók. Újból fejbiccentés és a hölgy távo
zott A lány mosolygott:

— ö az?
— Igen.
— Boldog vagy?
— Igen.

—- Szereted?
— Igen.
— Úgy, mint engem szereltél?
— Igen.
— És ö?
— Boldog.
— És szeret?
— Igen.
— Úgy, ahogy én szerettelek?
— Ne haragudj, de előbbi felvilágosításaid 

után erre nem válaszolhatok.
Tegnapi kisasszony most felállott, kényelme

sen felhúzta a kesztyűjét kezet nyújtott és igy 
szólt:

— Elszámoltunk. Kvittek vagyunk.
És már indult az ajtó felé. Az ügyvéd meg

állította:
—- Hát meg se csókolsz?
— Hová gondolsz?
— így búcsúzunk?
— Te még igy sem akartál.
— És mikor láthatlak?
— Nem érek rá.
—• Soha.
— Ma délután?
— Hány órakor?
— Hatkor érted jövök.
— De pontos légyl
— Tudod, mindig pontos voltam.
— Ei igaz.
— Éa Bandi?
—* 0 nem számit.
— Ml lett vele?
— Szegény! Már hat hónapja a felesége va

gyok.
És már kint is volt az ajtón. Karrier doktor 

most elégedetten cigarettára gyújtott, aztán 
csöngetett és a belépő szobalányhoz Így szóíti

— Majd délben szóljon a soffőrnek, hogy 
hatra legyen Itt. Pártértekezletem van.

— Bocsánat, de a kocsi délután a méltőságos 
asszonynak kell

T* Nem baj, ö majd taxival megy, 
a Kurier doktor tartok obMto u
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MagyarSzinház
HELTAI JENŐ

a negyedszázad előtti indulásról, a 
drámairodalom lassú sorvadásá
ról és arról, hogy miként nem le
hel a pesti közönséget kiszolgálni

tíiiler Íren

Óriási siker a

TISZTELT

Zenéjét: BÉKEFF1 ISTVÁN 
verseire

szerzetté: MÁRKUS ALFRÉD

Főszereplők:

DerUsen, kiegyensúlyozottan ül licitül Jenő 
a Magyur Színház Igazgatói irodájában. Alig 
latszik meg rajta, hogy a nugy szinház gond
jának terhe sulyosodik reá. íróasztala ren
des, ápolt, olyan, mint gyöngy ítélik írásit. 
Pedig rengeteg olvasnivaló, rengeteg munka 
halmozódik az ébenfa asztalon. Elöl a (>»- 
médie példányai, majd elolvasásra váró szín
darabok tömege, franciául, angolul, németül 
nyomott brosúrák, könyvek serege. Mikor 
megkérem, hogy beszéljen arról az Idáról, 
amikor a Hétfői Napló megszületett, vidáman 
csillan fel szeme és mosolygósra húzódik az 
Elnök arca:
25 évvel ezelőtt bőségesen bujgott a ma

gyar színházi kultúra Körülbelül akkor in
dult el világkörüli hódiló útjára a magyar 
színpadi irók egész serege, Herczeg Ferenc, 
Vo/ndr Ferenc, BrQdy Sándor, Lengyel 
Menyhért, Biró Lajos és mások vezetésével

A közönség szerette, imádta a színházat 
és ez az áramlat tartott még a háborún ke
resztül is, egészen addig a pillanatig, mig az 
emberiség felocsúdott abból a kábulatból, 
:melyben élt. Egyszerre bekövetkezett a 

«.zórnyü kijózanodás,

a tökéletes összeomlás,

az élet régi rendjének pusztulása. A há
borút kővető időben, amelyet mindenféle 
forradalmak és megrázkódtatások tettek 
ugyanolyan viharossá, mint amilyen a há
ború volt,

megkezdődött a színház hanyatlása és 
megkezdődött a drámairodalom lassú 

sorvadása

és azután mindez kicsúcsosodott abban a fo
galomban, amit manapság színházi válság
ként hangoztatnak, valahányszor erről van 
szó.

Igen, most a mozira is gondolokl

A mozi szót én adtam a magyar nyelv
nek,

de hogyan jutott volna akkor eszembe, hogy

RÁDAY, KABOS, 
GÓZON Az Erdélyi kastély

jiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiniiiN»
Vasárnap délutáni előadás 

olcsó helyárak

Andrássy-uti
Szinház

Rökk Marika

1934. színházi szenzációja!

VADVIRÁG
ANDAY—HARMATH— 
EISEMANN zenés vlgjátíka

RÖKK MARIKA
Törzs, Berky Lili, 
Kertész Dezső 
Borolt, Peti

Vasárnap délutáni előadás, 
olcsó helyárak!

Itt közöljük Hunyod? Sándor, a nagyszerű 
Iró „Erdélyi kastély** című színdarabjának 
egyik részletét. Az Írónak ez a Vígszínházban 
tavaly előadott színmüve sehol sem jelent 
még meg nyomtatásban. Az egyik legszebb je
lenetét adjuk belőle, amikor a tönkrement er
délyi mágnás felmond Inasának.

fl. jelenet.
Ádám, Jakab.

Ádám (már egy perce áll, mozdulatlanul, a 
kandalló Szögletének támaszkodva); Allil»d el 
ezt a nyavalyát! fÁz inas otthagyja a szőnyeget, 
elnémítja a rádiót-) Gyere ide.

Jakab (elébe áll): Tessék parancsolni, méltó
ságot ur.

Ádám: Mióta szolgálgálaz nálunk?
Jakab: Harminckét éve. Moit negyvennégy 

vagyok. Tizenkétével voltam, amikor az akkori 
ispán ur beadott a borjuk mellől a kastélyba 
Eleinte csak cipői pucoltam ..

Ádám: Együtt szedtünk madárféssket a fá
ról.

Jakab (boldogan): Eccer fogtam a méltóságok 
urnák egy harkályt. Hogy örvendett...

Ádám (közbevág): Harminckét év alatt Jól 
megszedhetted magad. A gázsi. A sok borravaló. 
Van valami vogyonod?

Jakab (vígan). Nincs nekem, méltóságos ur.
Ádám: Hova tetted a keresetedet? Nem vagy 

se italos, se kártyás.
Jakab: Igen, méltóságot ur. Hanem mindig 

naayon nőies természetem volt.
Ádám: Ml a fene?
Jakab: ügy értem, hogy nagy nöbarát vagyok, 

bocsánatot kérek, méltóságos ur.
Ádám: Hát aztán. Erre csak nem költöttéi. 

Egy ilyen jó kiállású gyerek-
Jakab: Vagy igen, méltóságos uram. Mert so

hase volt hosszú udvarlásokhoz való az ideg
rendszerem. Ha valaki megtetszett — gyerünk. 
Megszagoltnttam velük a pénzt. Tiz közül kilenc 
abba a szent percbe hanyattesett a szerelemtől. 
— Micslnáljak méltóságon ur? Ilyen nagy bika 
vótam. vagyok és maradok, amíg mozgatni tu
dom a lábamujját . . .

Ádám (keserű mosollyal): Nahát úgy látszik, 
mind egyformák vagyunk ml mngyarok. Ur. 
szolga, egy kutya. Mind kitaláljuk, hogy lehet 
elherdálni a holminkat.

Jakab (vidáman): Engedelmet kérek, méltrt- 
ságos url — Essék be a pénzbe a nyÜ! — Mi
nek gyűjtsem?! — így meg járok az udvaron. 
Nézem a magtárt, a pórét, a pincét, a padlást, 
az üvegházat, a méhest, minden második padot 
a kertben Hl Is vól, ott is vól Ez Is vól. amaz 
Is mcgvól. — Kldagad a mejjem a büszkeségtől

Ádám: Most aztán behuzhntod a hasad a nyo
morúságtól. Itt állsz a szamár vénfeleddel egy 
vas nélkül Mit fogsz csinálni? — Mert vedd 
tudomásul, hogy én felmondok. Két hét múlva 
elmehetsz. Keress uj helyet magadnak.

Jakab (megdöbbenne. feldúlva X* 

ezzel a szóval esetleg karriert csinálhat az a 
jámbor luterua magika, bmskop, kinemalo- 
graph, vagy akár projectograph, amely ma 
szórakoztatás tekintetében igen veszedelmes 
versenytársa a színháznak. Most, hogy visz- 
vzaemlékezek rá, eszembe jut, hogy volta
képpen én csináltam

as első moziszkeccset

is. Blumenlhal és Kadelburg német vigjáték- 
irók „Hans Huckebein" cimü darabját for
dítottam a Vígszínház számára és a darab
nak Mozgófényképek címet adtam. A darab
ban a főszereplők elmennek a „bioskopba** 
és ott meglátják, hogy a kikapós férj mi
képpen ölelgeti a csinos menyecskét. A le
mozizott urban a darab főszereplőjét Isme
rik fel és ebből azután nagy bonyodalom 
származik. Az tanácsoltam, hogy ezt a mo
zijelenetet, amelyről a darabban csak szó 
uan, a valóságban Is csináltassuk meg és 
vetítsük le a színházban. Lümiernél Lyon
ban elkészült ez a kis film és az előadás 
nagy sikert aratott.

Ot év a színigazgatói székben

ez bizony igen sok mindenre megtanított. 
Ez az öt év fáradságos és lelkes munkát je
lent. Ezt a munkát, valljuk be, hiábavaló 
munkát ezzel az egy rövid kis anekdótával 
tudom jellemezni. Annak idején a Belvárosi 
Színházban postaszekrényt tettünk ki az 
előcsarnokba és megkértük a közönséget, 
hogy mindenféle panaszát, észrevételét, el
ismerését, vagy kívánságát a postaszekrény 
révén közölje velünk. Egy téli napon azután 
a levelesládából ez a két megjegyzés került 
elő:

1. A színházban nagyon meleg páni
2. A színházban nagyon hideg vanl

iá a két megjegyzés beszél magáért és a- 
mondja, hogy hogyan nem lehet a pesti, kö
zönséget kiszolgálni.a.

haptákban): Miért méltóságot ur? Harudott 
rápi valaki valamit? Akaratomon kivül valami 
rosszat tettem?!

Ádám (mély szomorúsággal): Nem, Jakab. 
Én csináltam ostobaságot. (Csönd.)

Jakab: (földereng előtte a valóság): Értem... 
Gondolom .. (gerjedő dühhel) Kapom a fejszét 
méltóságos utI

Ádám (Ingerülten): Fogd be a szádat, bi
valy! (Szünet után nagyon melegen.) Kapsz tő
lem bizouyitványl. Beleírom, hogy milyen hű
ségesen, ügyesen szolgáltál harminc esztendeig. 
Elkövetek mindent, hogy jó helyet találjál. 
Megkérem Mosonyi gróf urat, hogy vigyen ma
gával Magyarországba. Ott még akad talán egy 
kél Igazi úri ház. Itt Erdélyben... (gesztussal) 
Vége már a te mesterségednek.

Jakab: Könyörgöm a méltóságot urnák, ne 
tessék elvetni engem. Valami morzsa csak íor 
hullani a méltóságos ur körül. Éppen, hogy éhen 
ne haljak .. (a végsőkig elérzékenyedve kezet 
akar csókolni.)

Ádám (eldugja kezét, aztán egy hatalmas In
dulathullámtól elragadtatva, forrón, hosszan 
magához öleli, megsimogatja, megcsókolja, az 
tán ellöki): Eridj Innen a pokolbal (Miután az 
Inas visszaállt a szabályszerű haptákba) ... Na
hát! Most Idehailgassl Holnap reggel felmon
dasz a nevemben a kertésznek, a lovásznak, a 
sofTörnek, a szakácsnénak, a gépésznek, minden 
cselédnek. A két hetüket, a hat hetüket, ameny- 
nyi jár, megkapják, aztán mehetnek. A kerthez, 
a parkhoz többet napszámost ne fogadjanak 
Verje föl a gaz a gyepet, nöjje be a dudva az 
utakat,, mindegy. És... Igaz... súgd meg min
denkinek, hogy lophatnak. Szedjétek szét, amit 
találtok. Ami magnnk való van, szerszám, zsák, 
deszka, igásló, disznó, majorság, tégla, háztető, 
kerítés. Vágjatok magatoknak télire fát az erdő
ben Ámít a szemetek lát a tiétek, vigyétek, 
szedjétek szót, dugjátok el, adjátok el, ássátok 
cl a földbe! Én nem tudok többet . . . nem tudok 
töbhetl... (kimerültén vlszatámaszkodik a kan
dallóhoz, ahonan az utolsó pár mondat lendü
letében egy kissé elmozdult, — csönd.)

SZIIMIZ

Április hó 9-től kezdődöleg olyan 
páratlanul álló színházi esemény szín
helye lesz a Király Szinház, amilyenre 
évek hosszú sora óta példa nem volt. 
Newyork — London — Páris — Róma 
— Berlin és bécsi diadalai után néháy 
napos vendégszereplésre sikerült meg
nyerni a maga nemében a világ leg
nagyobb attrakcióját, a

melynek produkciói messze felülmúl
nak minden eddig látottat. Az 1932- 
ben Páriában rendezett nemzetközi 
ballet olimpiászon 19 nemzet pályá
zói közül az első dijat, 250.000 fran
kot és a nagy aranyérmet Jooss Kurt 
társulata nyerte el, mely társulat az
óta a nagy metropolisok legelőkelőbb 
színházaiban páratlan erkölcsi és 
anyagi sikert arat. A 25 tagú, nagyob- 
bára francia művészekből álló társu
lat hírnevének és népszerűségének bi
zonyítéka, hogy vendégjátékai mér a 
következő két évre előre le vannak 
foglalva.

Ugyancsak az évad legnagyobb 
színházi eseményének Ígérkezik világ
hírű hazánkfia, Kálmán Lmre

bemutatója. A Király Színház önma
gát múlja felül azzal a példátlanul 
ragyogó kiállítással, mellyel az 

ORDÖELOUAST
színre hozza olyan parádés szereposz
tásban, amilyent a Király Szinház régi 
nagy napjaiban, dicsősége tetőfokán 
produkált. E két nagy eseményre a 
jegyárusítás már megkezdődött és 
ajánlatot, hogy mindazok, akik az 
úgynevezett színházi nagy estéken je
len akarnak lenni, jegyükről idejében 
gondoskodjanak*
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GAÁL FRANCISKA:1
„Nehéz kenyér 
,a film játszás!“

A világ minden kincséért te szeretném, 
hogy akkor, amikor a filinszinésznő mun
kájáról beszélek, valaki is arra gondolna, 
hogy a színpadi munkával járó fáradtsá
gokat, szorgalmat és odaadást akarom le- 
kicsinyleni. Mégis azzal kell kezdenem, 
hogy a film játszás ezerszeresen több, meg- 
erőltctőbb és fizikailag is küzdelmesebb 
munkát igényel, mint a színpad. Tessék 
csak elképzelni, hogy már négy-öt héttel 
a felvételek napja előtt megkezdődik a 
szereptanulás. Azzal párhuzamosan az 
énekszámok és táncszámok betanulása, 
hogy az esetleges rendkívüli produkciók
ról ne is beszéljek, mint például: lovaglás, 
autóvezetés, vagy biciklizés, vagy golfozás, 
vagy valamilyen „mesterség" elsajátításai 
Az a szerencsés filmszínész, vagy filmszí
nész nő, aki az ilyesfajta dolgokat már tudja 
és nem kell előzetesen hónapokig gyakorol
nia ... Na és most, mindehhez hozzájön 
a ruhák, kosztümök, kellékek kiválasz
tása, kipróbálása! Végül elérkezik az első 
felvételi nap! A filmstúdióban minden 
percre van bcállitva. Az idő drága, késni 
nem lehet. Az a három, vagy négy hét, 
amig a felvételek tartanak, egész embert 
követel, minden tekintetben. Hajnaltól 
késő estig folyik a munka. Néha átmegy 
az éjszakai órákba. Vannak jelenetek, me
lyeket órákig kell próbálni és a filmen 
egy P*rci9 tartl

A felvételek alatt nemcsak számomra, 
de minden igazi filmszereplő számára 
megszűnik a világ köröskörül! Csak a 
munka van, csak a film van, melyet ké
szítünk. Társaság, szórakozás, könyv, új
ság eltűnik az életünkből, egyáltalán erre 
az Időre mintha megszűntünk volna kon
taktusban tenni a világgal, a mi világunk 
— a stúdió! Arról most nem is beszélek, 
hogy az ember elfelejt enni, inni és a 
stúdióból hazamenet úgy esik az ágynak, 
mint egy darab fa, vagy mint egy zsák
hordó munkás. Nincs szükség altatóra, 
sőt ami a legérdekesebb, ébresztőre sincs 
szükség. Külön szerencse, ha valaki meg
ússza szcmgyulladás nélkül. Velem már 
előfordult, hogy két felvétel közben is 
orvos borogatta, gyógyította a szememet.

Végre elérkezik az utolsó nap. Az utolsó 
felvétel. A naiv lelkek azt hiszik, hogy ez
zel már vége a munkának! Oh, dehogy is! 
Ilyenkor szokott kiderülni, hogy itt is, ott 
is van valami kis hiba, amit korrigálni 
kell és korrigálunk isi Egyszer aztán való
ban befejeztük a filmet. Akkor jön egy jó 
nap, egy pár szép óra, felejthetetlenül 
gyönyörűséges perc. Olyasfajta érzés, mint 
a színházi főpróba. A szereplők, a munká
sok, a gyár, és a szakemberek előtt le
vetítik az összevágott filmet. Majd hetek, 
esetleg hónapok telnek el, mig sor kerül 
az első bemutatásra. Olyankor illik meg
jelenni egy páholyban, reflektort is kapunk 
és látjuk saját magunkat, tapsolhatunk is 
magunknak, vagy észreveszük a hibákat 
és a következő filmnél megpróbáljuk ki
korrigálni!

Nehéz kenyér a filmjátszás. Nagyon 
nehéz, de szép! Szerény véleményem sze
rint a művészi „kiélésre" ugyanazt az al
kalmat adja, mint a színpad. A magam 
részéről például eddig egyetlen egyszer 
sem éreztem azt, hogy a színpadon ugyan
azt jobban, szebben, tökéletesebben tud
nám csinálni! Azért... a színjátszás sze
relmese és rajongója úgy van a filmmel 
kapcsolatban a színpaddal, mint az ismert 
szólás-mondás szerint az, ki a Tisza vizét 
issza!

A színész szive vágyik vissza a szín
padra. Az az igazán boldog és szeren
csés, aki színházat is játszik, meg filmet 
is!

4 MAGYAR FILM
A SZ1HES TRUKKF.LM HÓDÍTÓ ÚTJA

ómkor vége a híradónak és a moziban ma
gyar írók, magyar színészek nevét vetíti a gép a 
vászonra, szinte biztosak vagyunk abban, hogv 
a szereposzt Ab éi feliratok után megjelenik a 
City-fllm jóllsmert márkája. Azt. hogy Magyar 
országon ha nem ÍJ folyamatosan, de mégis 
gyártanak filmet, ez elsősorban a City érdeme 
amely

ebben a szezonban la négy Izlg-vérlg magyar 
filmet juttatott a magyar közönségnek

Elég csak a neveket felsorolni: Iza néni, Rákóczi 
induló, Mindent a nőért és legutóbb pedig az 
Ida regénye, máris tisztában lehetünk azza', 
hogy a City

sok milliós rizikóval próbálta megteremteni 
a szinmagyar filmgyártást

A City-fllm azonban a magyar filmgyártás 
istápolása melleit megszerezte az United Artitf 
képviseletét, igy tehát ő hozza forgalomba 
Amerika

elismerten kvalitásos művészi filmjeit. 
Karácsonykor jelent meg például a pesti mozi
ban a „Karácsonyi mese" cimü színes trükkfllm. 
amely egycsapásra meghódított mindenkit, úgy
hogy talán még most hutvétkor is száz és száz 
mozi játssza. Walt Disney színes trükkrajzaiban 
elkészültek már Noé apánk, Erdei idyll. Álom 
ország, Varázsfuvola, Bál a meseországban cimü 

brllllána klsfllmecakék, 
amelyeknek mindenki őrülné fog. As United Ár
ust legnagyobb szenzációja azonban Anna Stern 
a gyönyörű orosz származása német filmsztár 
szerződtetése, akivel a

legnagyobbszabásn filmek készülnek.

Nagy feltűnést fog kelteni Eddie Cantornak és

1800 görljének uj révüje, „Botrány Rómában." 
Az United Artist ezeukAül Glória Smarison. kay 
Francit, Joan Crawfprd, Heten licyes, Doug'as 
F'airbanks, Wallaca Beery, A1 Jolson leg
szebb filmjeit készíti.

Anna Sten

Mit mond a hét-fői vetélytárs?
A Hétfői Napló jubileuma alkalmából 

egy másik hétfőd lap színházi kritikusa 
szólal meg azokon a hasábokon, hol 
a vetélytársnak — az „Elegáns Buda
pest** szerkesztőjének kritikái, riportjai 
és színházi beszámolói jelennek meg hétről- 
hétre. Ax első pillanatban nehéznek látszik 
a feladat. Kritikát mondani arról a kollégá
ról, aki tulajdonképpen ellenfél, akkor is az, 
ha a szó legnemesebb értelmében gondol
juk. De Stób Zoltánról, a színházi szerkesz
tőről nem is lehet és nem is szabad más
ként beszélni, írni, csak mint nemes ellen
félről. Hétfőtől szombatig együtt dolgozunk 
a Friss Újság szerkesztőségében. Egymás 
mellett van a szobánk. Az Írógépeim kopo
gása most Is áthallatszík hozzá, nem is 
tudja, hogy róla írok. Az Íróasztalán ott 
van a kisfia fotográfiája. Egy színházi szer
kesztő, színházi kritikus, akinek az íróasz
talán a kisfia fotográfiája áll!... Jártak már 
színházi újságírók szerkesztőségi szobái
ban? Látták már a színházi szerkesztők Író
asztalát? A falakon köröskörül primadon
nák dedikált fényképed, az Íróasztalon a 
kedvenc „sztár** fotográfiája .. Igen, rend
szerint igy szokott lenni... Csak a Hétfői 
Napló Stób Zoltánjára nevet rá aranyos 
kisfia a fotográfiáról, mialatt a cikkeit, a 
kritikáit írjál... Hát ez ő, az én hétfői ve- 
lélylársam, akiitől szombaton éjszaka a 
„slussz ‘után azzal búcsúzom, hogy viszont
látásra hétfőn ... És addig ádáz ellenfelek 
gyünk, ö szelíden megdorgál valakit, akit én 
megdicsérek, ö szívből megdicsér egy mási
kat, aki nekem esetleg nem tetszett... Erről 
azonban egész héten nem beszélünk és szen
tül meg vagyok győződve, hogy vasárnap éj
szaka ő is éppen olyan érdeklődéssel keresi 
a Reggeli Újságban, hogy mit ir az az ellen
fel, a vetélytárs, mint én Elek Hugó dr.

nagyszerű lapjában, a Hétfői Naplóban!
Mit mondjak még róla, a hétfői vetély- 

társról? A portréját megrajzoltam olvasói 
előtt azzal a pár szóval, mikor a kisfia fo
tográfiájáról beszéltem. Az én hétfői vetély- 
társam rajongó szerelmese a színháznak, 
akárcsak a többi kollegák, akik színházról 
írnak. De neki mintha több szive, jobb 
szve volna, mint például nekem. Ha dicsér: 
az elragadtatásnak és az elismerésnek olyan 
jelzőit válogatja ki újságírói szótárából, me
lyeknek valóban súlya van. Ha gáncsol, ak
kor azt elfogulatlanság, részrehajlás nélkül, 
mindig a színpadi művészet érdekében cse- 
lekszi... Higyjék el, ö olyan ember, aki 
egyszer még az én színdarabomat is „le 
fogja vágni", ha történetesen nem tetszik 
neki. Azért a legjobb kollégák, legjobb ba
rátok és igazi vetélytársak maradunk.

A Fővárosi Operettszinház 
óriási sikere

Szeressen

rmcos

•LONAs- Elegáns nő— 
elegáns színésznő

— Nem szabad a nőket kinevetni, még csak 
mosolyogni sem illik azon, hogy a toalett- 
gondjaik éppen oly komolyak és életbevá* 
góak, mint mint a férfiak sok más gondja. A 
nő már ilyennek született, igy él a világon, 
ha nem volna ilyen, nem lenne igazi nő. A 
legnagyobb határozottsággal állítom, hogy « 
tavasz (de éppen úgy a nyár, az ősz és a tél) 
az anyagi gondoktól függetlenül sok töpren
gésre és álmatlan éjszakára ad okot a szép
nemnek, az öltözködés miatt. Most a szeren- 
csésebbjét veszem, azt, akinek a pénz rendel
kezésére áll, korlátlanul és számolatlanul, 
hogy lépést tarthasson a divattal. Ha igazán 
elegáns akar lenni, akkor az sok munkát, 
utánjárást, izgalmat és aggodalmat jelent, 
amig mindennel rendbe jön és végre teljes 
tavaszi díszben megjelenhet a déli korzón, 
belvárosi sétáján, a délutáni és esti ven
dégségen, vagy szinházban és mulatóhelyen. 
Az elegáns nő, olyan cím és rang, melyet nem 
lehet örökölni. Véleményem szerint az elegán- 
cia, az öltözködés tehetsége vagy veleszületík 
az emberrel, vagy sohasem lesz igazán ele
gáns! Mert nem mindig az az elegáns, aki so
kat költ! Aki rókát költ toalettre, az nagyon 
gyakran nem elegáns, sőt egyenesen ízléstelen 
is leheti

Mindezt előrebocsátva az olvasó és olvasónő 
meg fogja érteni, hogy az elegáns színésznő
nek ezerszeresen annyi dolga és gondja van 
a színpadi öltözködéssel, mint a társaságbeit 
dámának a magáéval. Érzésem szerint az a 
színésznő, aki nem tud elegáns lenni az élet
ben, az a színpadon sem lehet igazán elegáns. 
A kettő együtt jár, szorosan összetartozik. A 
színpadi elegáncia azonfelül egyenesen meg
követeli a színésznőtől a magánéletbeli, a 
társaséletbeli elegánciát. Az a színésznő, akt 
hires arról, hogy a színpadon jól öltözködik, 
az direkt kötelezve van, hogy privát életében 
is jól öltözködjék! Hiszen mindenütt a vilá
gon a hires, népszerű színésznőket utánozzák 
a divat terén! Egy-egy nagy párisi, amerikai 
színésznő valóságos divatdiktátorl

Mármost, hogy a lényegre térjek, a szín
padon a művészi munka is éppen elég fá
radtságot, odaadást kíván. Tessék emellé el
képzelni az öltözködéssel járó gondokatl At 
még csak rendben van, amikor tíz modell kö
zül kell egyet, kettőt, vagy hármat kiválasz
tani! De olyan adott esetekben, amikor a 
szerepkosztümöt, vagy például egy szobalány
ruhát, esetleg munkáslány ruhát követel! 
Ilyen esetekben minden kis fodornak, minden 
gombnak, minden szál öltésnek súlyos jeleni 
tősége van! És amig a komplett toalett össze
kerül! Kalap, kesztyű, harisnya, fehérnemű, s 
esetleg a hozzávaló ékszeri Nem kis munka, 
higyjék el!... A nézőtéren a hölgyek és az 
urak egy jóindulatú megjegyzéssel intézik el, 
hogy ez, vagy az a színésznő jó ruhában van, 
vagy — Isten őrizz — rossz a kalapja! Arra 
persze nem gondolnak, hogy mennyi fáradt
ság, odaadás, gond és igyekezet előzi meg a 
színpadi öltözködést, amig a színésznő a pub
likum elé kerül! Érdekes, hogy külföldön ko
moly, szakértő kritikája van a színésznő öl
tözködésének. Isten őrizz, hogy ezt nálunk in 
bevezessék! Nincs elég baja a szegény színész
nőnek a meglévő kritikus urakkal! (Bár én 
igazán nem panaszkodom!) Még az kellene, 
hogy az öltözködést is az újságokban kriti
zálják!

Budapest 
legfinomabb 
legelegánsabb 
caf é-restaurantja:

New-York

kedves
Komjáthy-Anday—Harmalh operettje három felvonásban

Föiiertplöki
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| 8OMOST1 Árai |8ZAKAC8 ZOLTAK | HZOKOI.4V OLI. | 
| 8ARKAOI ALABAK | FELEKT KAMILL | PARTOS CCSZTAV~~|

Rendező: SZABOLCS ERNŐ. Díszletek: 6ARA ZOLTÁN 
Karmester: SZÁNTÓ M..1ÁLY

Jelmezek: VARADY TIHAMÉR. Táncok: M.UTASSY GIZI
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Valószínűleg a tehetség, de sokszor a sze
rencse dolga a karrier. Néha csak a vak vélet
len vezet az érvényesülés felé, de ezzel a meg
állapítással semmiképpen sem akarom lebe
csülni azoknak a karrierjét, akikről éppen itt 
szó lesz. Ez írás célja megmagyarázni a 
sokszor érthetetlen karrierek értelmét. Kül
földön aránylag sokkal könnyebb karriert csi
nálni, mint Budapesten, a mi városunk ebben 
a „legnehezebb**. Nálunk elég volt Caruso egy 
Indlszponált estje, hogy megbukjon és olyan

csúfos kudarcot szenvedjen,

hogy hosszú évek után is fájdalommal és kese
rűséggel emlékezzen vissza Budapestre. Evekkel 
ezelőtt a Lidón beszéltem Caruso özvegyével, 
aki mikor megtudta, hogy budapesti vagyok, 
ezzel szakította félbe társalgásunkat.

— A /ériem nagyon haragudott Budapestre.
Pedig nem volt igaza, mert bár Gálit Curcit 

• Metropolitan világhírű szopránját kifütyülték 
a pestiek, de itt tették a világhír szárnyára 
Jadlovkert, vagy Kiepurát, akik itt kapták meg 
nevűk aranyat érő fémjelzését. Nekünk Né
meth Mária sem kellett és Pataki Kálmán is 
kénytelen volt kivándorolni, hogy karriert csi
náljon. Igaz, hogy e két nagyszerű magyar nem 
a pesti közönségnek, hanem

a rosas-szemn éa szűkkeblű színigazgatónak 
köszönhette külföld sikerét.

De vegyük csak sorra őket. A külfödl karrierek 
között számomra mindig legérthetetlenebb volt 
Dénes Oszkár óriási sikere. Még most sem tu
dom elképzelni, hogy ez a nagy darab színész, 
miként hódította meg Londont olyan bravú
rosan? Pesten a Király Szinház, amely a régi 
rezsimben meglehetősen rosszul állt, alig tudott 
neki gázsit űzetni, Dénes elment szerencsét pró
bálni Bécsbe. Bécsnek tetszett a széles, egész-

séges nevetése
Ez a nevetés a tehetsége.

Pest akkor még jókedvű volt, maga is tudott 
igy nevetni. De a nevetésexport ragyogóan si 
került. Dénes neve mellett Bársony Rózsi jut 
eszembe, akivel kapcsolatban külön és szemé
lyes mondanivalója van c sorok írójának. An
nak idején, (nem emlékszem milyen darabra ké
szült a Király Színházban) Somogyi Nusira 
osztották ki a szubrelt-szerepet, aki a premier 
előtt választottbiróság elé került, mert egy má
sik szinház is veszekedett érte. Akkoriban Je
lent meg a Hétfői Naplóban a „Fiatalok előre1' 
cimü cikkem, amelyben megírtam, hogy

Igen rossz politikát folytatnak a színigaz
gatók, akik csupán a beérkezett színész
nőkre és sztárokra alapítják a színházak 

filmkarriert csinálni
és nem gondoskodnak utánpótlásról, a fiatalokat 
nem engedik előre. Céloztam arra, hogy talán 
éppen a Király Szinház görlcsapatából kerül
hetne elő az uj szubrett, vegyék elő például az 
első sorban balról a harmadikat. A rendező elő
vette balról a harmadikat; Bársony Rózsi volt. 
Megkapta a főszerepet, Budapest hamar a szi
vébe fogadta ezt a gyönyörű, hajlékony szőke 
leányt, aki lepke módjára csapongott a szín
padon. Biztos volt már akkor, hogy hamar el
hódítja őt a külföld és amikor megkapta az 
első bécsi szerződését, ezekkel a szavakkal bú
csúzott: „A viszontlátásra**. Én ezt adtam utra- 
valónak: „Nem jön maga vissza hosszú ideig." 

Eggert Márta is azért volt kénytelen kar
riert csinálni, mert egy pesti színigazgatónak 
nem tetszett — az üde ártatlan fiatalsága. Jól 
emlékszem, hogy egyszer sírva jött le édes
anyjával a szinház igazgatói Irodájából, ahol 

elvették tőle a szerepet,
azzal, hogy nem tudja elhitetni a közönséggel.

A szezon 
legszebb 
darabja 
és előadása

hogy ö egy szerelmes leány. Már pedig ilyen 
marad a kislányom! — mondta sírva az anya 
— inkább kimegyek vele külföldre, varietékben 
énekel és majd megkeresi a kenyerét! Néhány 
nap múlva már nem is volt Pesten. Hosszú hó
napokig nem hallottunk róla, azután megjelent 
az első tudósítás, hogy Richard Eichberg, a 
nagyszerű berlini rendező felfedezte és elkészí
tette az első filmjét. Azóta az egyik legnagyobb 
európai sztár.

Keveset hallottak ed
dig a pestiek, legfeljebb 

csak egy-két koncert 
alkalmával Falus Edith- 
röl, erről a kitűnő és 
nagyszerű fiatal énekes
nőről, aki a gleichsaltolt 
Németországban, Hitler 
Münchenében is az 
ottani

Opera első sztárja 
lett.

Most Ausztriában és 
Csehszlovákiában turné
zik Klempererrel. Ugyan
úgy nem ismerik Buda

pesten Ambrus Irént, ezt a fiatal operettprima
donnát, aki Ausztriában, Németországban és 
Csehországban nagy sikereket arat. Anday Pi
roskát és Anna Rosellet, ezt a két tündöklő ma
gyar^ énekesnőt sem igen méltányolták Buda
pestén, ők viszont a külföld márkájával fém
jelezve látogatnak el néha-néha hozzánk egy- 
egy vendégszereplésre.

Alpár Gittáról is egész fejezeteket lehetne 
írni, hogyan került külföldre, mennyit küzdött. 
Itt van a legújabb példa: Gaál Franciska, aki
vel kapcsolatban ha filmhirek jelentek meg, 
mindenki csak mosolygot;

ugyan kérem, ezzel az alakkal akar Elisa- 
beth Bcrgncr törékeny karcsúsága mellett 

filmezni.

És ma Elisabeth Berg- 
nerrel egyformán cseng 
a neve a világ filmpia
cán. Az ő filmkarrierje 
nem véletlen, hanem a 
tehetség és a törhetetlen 
akarat diadala. Darvas 
Lilit Reinhardt vitte ki 
külföldre akkor, amikor 
még alig is tudott egy 
szót németül. Ma a leg
nagyobb drámai színész
nő a német nyelvctrüle- 
ten is. ügy tanult mtg 
németül, mint Demos- 
thenes szónokolni. De-
niosthenes egy kavicsot tett a nyelve alá, hogy 
ne dadogjon. Darvas Lili

dugót lett a szájába, hogy a helyes és 
valódi német kiejtésre szoktassa magyar 

nyelvét.
Nagy Kató egy bácskai földbirtokos leánya, 

egyszerűen megszökött otthonról, hogy film- 
szinésznö legyen és mint kis gycreklány állított 
be a berlini stúdióba azzal, hogy „sztár aka
rok lenni.** Az is lettl Kun Magda, aki most 
Londonban tanulja a Zsákba macska női fő
szerepét, — nem kellett a pesti operettszinpa- 
don. Az Igazgatók nem szerződtették, elment a 
Vörös Malomba reviit játszani, innen a bécsi 
Vörös Malomba került, majd onnan a bécsi 
Komédiába. Hihetetlen energiával és tehetség
gel dolgozta mindig feljebb és feljebb magát, 
amíg olt tart, hogy hogy Londonnak igen jól 
fizetett színésznője.

A férflszinészck közül Verebes Ernő, a filmen, 
Sziklay József pedig az olasz színpadokon csi
nált nagy karriert.

Nem szabad megfeledkeznünk azokról a ma

I
I

ORVOS

gyar tehetségekről sem, akik a világ leg-t 
nagyobb varietéiben szereznek elismerést a ma< 
gyár géniusznak. Ilyen például Bea Zoltana, —< 
Zoltán Böske, nevű újpesti kisleány, aki 14 
éves korától kezdve a varieté és hangverseny
dobogó egyik táncos sztárja. Méltán csatlakozik 
e névsorhoz Szánthó Mária, akinek nevét Pes
ten kevésbé ismerik, mint Bécs, Berlin, Róma, 
Páris, vagy Varsó és Koppenhága városaiban. 
Régi müvészcsalád leánya, akinél

az öröklött tehetség ütközik ki táncművé
szeiében.

De itt van Zeislcr Edith, aki büszkén Írhatja! 
plakátjára: „die Weltmeisterin im Spitzentanz'\ 
Egy pesti orvos leánya, aki egyszer azt olvasta, 
hogy egy hollywoodi sztár nem tudom mennyi 
ideig táncolt egyfolytában a lábujjhegyén. Azt 
mondta, hogy ö legalább egy félórával tovább 
bírja. Zsűrit hívott össze, amellyel hitelesítette a 
rekordot.

Azután itt van Hollywood. Bánky Vilmának, 
ennek az egykori pesti kis gépirólánynak a kar
rierjét, szinte tanították a szini Iskolában. A 
tragikusan elhunyt Putty Lia a budapesti Royal 
Orfeum görlcsapatából került ki először Ber
linbe, majd Hollywoodba, ahol már nagyok 
voltak Korda Mária, Magyar Erzsi, Várkonyl 
Mihály. Újabban belépett a nagy gárdába Lu
kács Pál is, a Vígszínház volt amorozója, aki 
ha nem is szószerint, de anyagi gondjai miatt 
csinált az Óceánon túl karriert.

A karier szárnyán, vájjon ebben a pillanat
ban hányán repülnek a siker és a boldogság 
felél

Dutka Ákos 

uj verseiből* 
.tnmiHiHinniinJiiniiiiiHiBHnniiiiMninndnitHUtuiinnuniuuiiun

HAGYJÁTOK ADYT

Ki tudja majd, ha elmegyünk mi sorba, 
a mi húsz évünk miről álmodott 
hogy mi hullt velünk - magyar sor»--a porba. 
Ki látja majd a régi Váradotf 
ki látja majd az áldott vemhü várost, 
hogy szüli szórja harcba fiait, 
ki látja majd a Biharban gyűlt fároszt: 
Kivert [atkánkkal indulni Adyt?

A sors előtt, hol nemzet sírja nyílt meg 
riadt /alkunkból sikoltott a dal: 
megálljotok a sirba ténferegtek!
Szavunk ha uj is, szivünk ős-magyar. 
Lázongó szavunknak rugós volt a bére, 
Kivert hazátlan átok vádja ért, 
és most kockáztok Ady szent nevére, 
ne mig mi élünk, ne az Istenérti

Ki bánja majd ha elmegyünk mi sorba, 
mit irtok: fal kán k miről álmodott, 
hogy mi hullt velünk - magyar sors - a porba. 
Sirassátok meg a régi Váradot!
Egymást cibálni olcsó, régi virtus: 
megcsalt vezérek sirató torán.
Ne bántsátok még (keserű a mirtus) 
töviskoronánkat Ady homlokán.

Dulka Ákosnak, a kiváló poétának legújabb 
verseskönyve n „Cédrusig cselló'* a napokban 
hagyja el a sajtót. A készülő kötetből ragadjuk 
ki ezt a gyönyörű verset. A „Hagyjátok 
Adyt'* című verse Irodalomtörténeti jelentőségű 
és nngy vitára nyújt alkalmat. Dutka Ákos, 
Ady kortársa és kenyerespnjtása ebben a vers
ben száll szembe azokkal, akik ma annyira sze
retik meghamisítani Nagyvárad prutétalelkű 
költőjét.

VÉGRE MEGNYITOTTUK AZ ÚJKOR IGaZÓH TÖKÉLETES UTAZASAI SORÁT

Első utazásaink: május 20—junius 4 és május 28—junius 18 
Budapesttől Budapestig 444—. pengős részvételi díjjal. 
Lcgclsőrcndü szállodák. Legfeljebb 28 résztvevő.

vígszínház

Nápoly — Palermo — messinni szoros — Raguza — dalmát 
szigettenger — Venezia — Tricste a 24.000 tonnás „SATUK- 
NIA" órlásmotorhajón (4 napi Trieste- Budapest közvetlen 
gyorsvonaton (reggeltől eslig).

A legcsodásabb Alpokat, Olaszország eddig hozzáférhetetlen 
legálomsrerübb városait kényelmes fotelból nézheti meg! 
Ezt a tökéletes élvezetet csak a hajóút múlja majd felüli

Budapest — Semmering — Vörthi tó — Dolomitok — 
Garda tó — Verona — Mantova — Panna — Viareggio — 
Pisa — Firenze — Slcna — ürvieto — Róma (2% nap) — 
Nápoly (2 nap) az „AUTOTAXl" uj luxuscarján
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Iiéc.s, husvét.
At előkelő bécsi szálló kapuját valóság

gal megszállás alatt tartják n bécsi nők, a 
£ óriás pultján vagy száz autogramgyüjlö 

Önyv fekszik, amelyet megfelelő borravaló 
kíséretében adtak ál a lelkes autogramgyíij- 
tők. Tauber Rlchárd lakik a szállóban —- 
ezért ostromolják a kaput és a portást olyan 
elszántan a hölgyek.

Tauber fíichárd ma a legnépszerűbb szí
nész az osztrák fövártisban Az uj Lehár 
dalmű, a Giudita főszerepében újra meghó
dította a zeneértőkel és u nagyközönséget. 
De a divatos és népszerű színészt a színhá
zon kivül sehol sem látni. Nem jár a diva
tos helyekre, éttermekbe, mulatókba.

Tauber Rlchárd otthon Is dolgozik: 
operettjét komponálja és tanulja első angol 
filmszerepét.

Róbert Hasé, Tauber féllestvére és titkára 
Őrzi a kamaraénekes lakosztályát, ide földi 
halandó bizony nagyon nehezen tud bejutni. 
A Hétfői Napló munkatársát és fényképé
szét kivételesen fogadta Tauber, hogy — 
úgymond — üzenetet küldjön annak a sok 
kedves magyar hölgynek, aki olyan aranyos 
leveleket Írnak neki.

— Kora ifjúságom óta foglalkozom zene- 
Szerzéssel, de eddig nem léptem szerzemé
nyeimmel a nyilvánosság elé — mondja 
Tauber. —- Első operettemen már vagy egy 
éve dolgozom és most néhány hét óta min-
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Operettjén komponálja és első 
angol flimszerepét tanulja 
Tauber Richard, Bécs 
kedvence

den szabad időmet erre fordítom, hogy be
fejezzem a munkát. A címe

Ein suigcndcr Traum — Éneklő álom.

Szövegét Marischka barátom irta. Egy fiutal 
kabaréénekesnőről szól uz operett, aki egyik 
kollégája mágikus erejének segítségével cso
dálatos énekesnői karriert csinál. Az éne
kesnő karrierje elválaszthatatlanul összenőtt 
ezzel az emberrel, csak ükkor tud énekelni, 
ha a közelében van. De ez a szuggesztiv 
hatás csak a művészetben vezet célhoz, mint 
magánembernek semmi sikere sincsen az 
énekesnek a világhírű énekesnő körül. Ha
lálosan szerelmes az asszonyba, akit ő 
kreált, akiből az ő hipnotikus képessége 
hozta ki a művészi teljesítményt. De az asz- 
szony nem viszonozza az érzelmeket, sze
relmi téren semmi hatással sincsen rá az 
énekes: mást szeret. Az operettnek az éne
kesnőre nézve happy endje van: feleségül 
megy ahhoz az emberhez, akit szerel. % hip
notizőr-énekes pedig lemond a rajongásig 
szeretett asszonyról: számára happy end 
nélkül végződik az operett. A hipnotizőr
énekest én magam játszom, a híres énekes
nőt Jarmilla Novolna asszony, a szerencsés 
harmadikat Alfréd Jerger. Szeptemberben 
tartjuk a premiert Bécsben.

Uj látogató érkezik: Paul Ludwig Stein, 
a neves német filmrendező, aki most Lon
donban dolgozik. 0 fogja rendezni Tauber 
első angol filmjét. A Springtime in Vienna 
(Tavasz Bécsben) főszereplője Schubert. A 
német Schubert-fllmek után ugylátszik az 
angolok is kedvet kaptak ehhez a hálás té
mához.

Schubertéi Tuubrr jaUnau éa énekli, ő 
mugu állítja öaaze a áruét is u bécsi 

zeneköltő legszebb müveiből.

a film előkészületeit Tuuberrei Ahogy Tuu 
er befejezi vendégszereplését a bécsi ope

rában, azonnal megkezdődnek Londonban 
a felvételek. Addig azopbnn száz és száz 
részletet kell megbeszélni a rendezőnek és a 
főszereplőnek. Nem la zavarjuk őket tovább. 
Elbúcsúzunk. Tauber mégegyszer lelkünkre 
Löli, hogy köszönjük meg a nevében a ma
gyar hölgyeknek a sokszáz kedves levelet.

Az üdvözletei és köszönetét ezennel átad
juk.

Az elegáns 
gyermekvilág

a gyermekszil k ’■ i premiereken
Talán nem vették észre a felnőttek, csak min 

den anya és apa külön-külön. hogy a gyermekek 
nem járnak már nz ima'mos emiforma ruhákban 
melyekben mi töltöttük gyermekéveinket, hanem 
kifejlődött egy uj, friss, modern és praktikus 
gyermekdlvat.

Az tij modellek épp úgy feltűnést keltenek a 
gyermekszinházi premiereken, mint az es

tieken

és érdekes megfigyelni, hogy a szezonban, ha 
nagy gyermekopereit bemutatóját hirdetjük, mi
lyen gondos elegánclával öltözködik ki erre a 
nagy napra a pesti gyermekvilág. Természetesen 
ma már az elegánciáhot tartozik az is, hogy a 
gyermekszinházi premiereken megjelenjen a hat
éves Zsuzsika, vagy az ötéves Gyurika, kik lázas 
izgalommal várják a függöny felgördültét.

A páholy mélyén ott áll az Apuka aki lassan
ként mindinkább előrecsusztatfa székét és végül 
elfelejtve, hogy csupán gyermekeit gardírozza, ő 
a leghangosabb a páholyban. Együtt labdázik, 
énekel, ujráztat, az előadás végén ötször felhu
zatja a függönyt, délután a bridgepartija köz
ben boldogan meséli el, hogy milyen jói mula
tott a Gyurika.

A gyermekszinházi premierekre autón érkez
nek apró hölgyek és urak, nehogy a frissen lök
ni zott kis fürtökben, vagy a tegnap érkezett ru 
ha költeményekben hiba essék.

Az előadáson mindenki egy negyedórával ha
marabb megjelenik, de ez nem is csoda, hiszen 
már egy hét óta számolták, hányat kelt még 
aludni, mig elmehetünk Lakner bácsi Gyermek
színházába. Boldogan üdvözli egymást a gyér 
mekek kis társasága, megkezdődik a kiabálás 
páholyból földszintre, a földszintről az erkélyre. 
Mi pedig a kémlelő nyitáson körülnézünk, itt 
vannak-e a mi kedves Hs barátaink. Az egyes 
proscenium-páholyban gróf Károlyi Lászlóék 
szoktak ülni, a kettesben gróf Bethlen Ferike 
és Marika foglalnak helyet. Szemközt velük

ftBELWÁBOSI SZUIHáZ Főszereplők:

DAYKA MARGIT

uj nagy sikere!
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Liliom hangosfilmen
Molnár Ferenc és Lengyel 
Menyhért az amerlkalfilm 
aranyllsláján

Egészen furcsa, hogy ugyanakkor, amikor 
Európa a film terén kezd elamerikanlzálódni, 
ugyanakkor

Amerika mindent megtesz, hogy köietedjen 
aa európai Ízlés éa gondolatkör felé.

Erre okot természetesen a német film Válsága 
ad. A világ fllmköreiben a legnagyobb szaniéciót 
jelenti az a hir, hogy például a Fox stúdióban 
most is három nagy „európai" filmre készülnek 
ás ezek közül kettő magyar: Molnár Ferenc 
és Lengyel Menyhért.

A Liliom kerül hangosfilmre — mégpedig a 
párisi Fox stúdiójában. A Idomra olyan ha 
Inlmas méretekben készülnek, hogy

• legnagyobb Foz-starak la másod- éa har
madrangú szerepekai játszanak benne.

A másik film pedig egyenesen magyaros motl- 
vumu, Lengyel Menyhért „Gypils Melodle**-je 
lese. Míg Molnár Ferene férfisztárja valószínűen 

fiúhoz Zsuzsika tapsol műr izgatotton. A másik 
jmholybun Somrsuh grófék labdáinak, felettük 
a dis:puiiolybun u herceg Hohenlohe család 
gyermekei varjak türelmetlenül, mikor lép ki 
már a függöny elé Lukner Bácsi.

.4 jobboldali egyet disz páholyban üdvizóljúk 
József Ferenc főhercegei és Anna főherceg, 
asszonyt, aki sajátkezűt'g hámozzuk ki fel

öltőikből húrom gyönyörű gyermeküket.
.4 fentiges asszony a színiéiben termoszt vesz 
elő és meleg kávéval kínaija a kicsinyeket. Mel
lettük Vírlessy Sándorné őeicelhnicd/n ül bá
jos kis bakfis lányaival. A többi páholyban is 
izgatott édes ggerinekfejek kandikálnak ki. Szü
lőikről ismerjük fel a sok szebbnél-srebb gyer
mekeket. Itt Vida Jenő főrendiházi tag ül kis 
unokájával. Ott Fábián Hí la családja, í) re hét, 
Kohner, Gompercz családok. Petiid Félix csa- 
ádja. A földszint első soraiban lllntky Endre 

o rádió igazgatója id gyermekeivel. Örményi 
Örményi Emese, Teleky Valéria, Sümeghy Ad
rienné, Tass Lívia, vitéz Takács Bubi, Szebcn 
Tamás és Daisy, Széchenyi Cornélia, vitéz 
Szánthó György, Kéry Szánihó Mihály és Imre, 
Srdusinszl.y Feri, György Áyneske sem hiány
zik a nézőtérről.

Megkezdődik az előadás. At első közbeszóló 
Sár bő Andor,

a leglelkesebb tapsoló gróf Ifugonnay Éva, 
« legügyesebb rejtvényfejtök a . Mészöly gyere
kek, a legrajonyóbb tubdázók a Konkoly -Thege- 
gyerekek stb.

A legtöbb gyerek nem akar elmenni az elő
adás után, hanem

antogrammot kér a kiskapunál a Klslnastól 
és virágot nyújt át Váradi Katónak. De túl ele- 
fáncián, páholyokon és bársonyüléselcen, egy 
dologban mindannyian egyformák: minden ma- 
'lUar gyermek angyalian szép, megdöbbentően 
okos, lebílincselően aranyos és aki csak egy
szer ts foglalkozott gyermekkel, az meg tudja 
érteni, hogy én, aki hétköznap tengernyi gond
dal és munkával dolgozom öt filmszínházban, 
vasárnap mégis gondtalanul és boldogan va, 
gyök a gyermekeké.

Lalner Artúr

At egész közönséget meghódította. HA- 
rom évvel ezelőtt jelentek meg az első Ni- 
kotex-dohánygyártmányok a trafikokban. 
Nagy esemény volt, amit szeretettel üdvö
zöltek azok az ezrek, akiket a nikotin miatt 
orvosi tanács tiltott el a dohányzástól. Az
óta úgyszólván az egész közönséget meg
hódította a Nikotex, hiszen már nemcsak 
azok szívják, akik okkal vagy ok nélkül fél
tig egészségüket a nikotintól, hanem sok 
tízezren olyanok is, akik megszerették eze
ket a szelidebb dohányfajtákat, s igy pár
toltak különösen a Nikoter-Leventéhez és a 
Nikotex-Faintoshoz. A Nikotex-Leventéröl 
például már általános a vélemény, hogy a 
legolcsóbb, jó és könnyű cigaretta. Ugyanez 
áll a Nikotex-Fafntosra Is. így lett három év 
alatt a Nikotexböl olyan márka, amelyet 
mindenki ismer, mindenki becsül és min
denki szeret.

TURAY IDA 

Ákos erzsi 
PÁOER

DÉNES GYÖRGY 

NAGY GYÖRGY 

APATHY

Charles Boyer, a Comédie Francatse világhírű 
tagja

a Csata felejthetetlen főszereplője

lesz, addig Lengyel Menyhért Cigánymuzsikájá- 
nak főszerepeit John Boles, a nagyszerű bon- 
viván és Jose Mojica, a világhírű tenorista jálsz- 
szák.

A Foxfllm a hatalmas sikerű Cavalcadeual 
szinte irányt szabott a további munkájára. Uj 
filmek egész sorozata készül Hollywoodban és 
Párisban. Pommer Charels producerek Frilz 
Láng, Mariin Fitzmaurice, Lasky rendezők, 
Lillán Hervay, Lil Damita, Jenny Jugo nz euró
pai nőisztárok, Charles Boyer, John Boles, Jose 
Mojica a férfisztárok, akikhez még a nagyszerű 
szinészek és színésznők egész tömege csatlako
zik. Ezek meg tudják valósítani Sidney R. Kent 
a Fox elnökigazgatójának programját, amely 
szerint a jövő szezonra n magasnivóju filmek 
mellett a mulatságos vígjátékokat és filmoperet
teket is készítenek. Mindenesetre nagy feltűnést 
fog kelteni az uj

Fox-folles,

a maiyben as ösibsi Foc-sztórok fellépnek éa 
amely úgy ruhában, mint muzsikában, elegáns 
clát te divatot fogja diktálni a pestieknek. Tar. 
méssetesen a „Fox varázsszőnyeg s világ körűi** 
cimü kla filmjeit ás a ragyogó híradóit ha lah«h 
még tökéletesítik.
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lesegitl. Fölfelé menet: fordítva.Ezek a sorok nem arra 
márványtáblába véssék és 
sók. Nem valók arra sem, 
bán a velszi herceget, vagy 
fashionable viselkedésben 
az asztal tudományában Tarján Vilmost ki
oktassák.

Mindössze vagy kétszázezer budapesti hölgy 
és ur számára jelent egy kis témát. Kétszáz
ezer hölgynek és urnák, aki nem teszi szá-

íródtak, 
törvénybe 
hogy eleganciá- 
Hatvani Lilit, a 
Andrássy Gézát,

hogy 
iktas-

Jegyezze 
meg 
ezt 
a nevet!

I
MOULIN
ROUGE
lenesen ul ápri
lisi műsorának 
világailraKciűia

jába a kést, nem köhög bele a szomszédja 
szemébe, nem piszkálja villával a fogát, 
nem visel sárga cipőt a szmokinghoz és 
alacsonysarku sportcipőit az estélyiruhához, 
de egyszer-egyszer szót ejt arról: mi illik, 
mi nem?

Nem illemtant írunk, csak egy kismenüt 
szervírozunk: az elegáncia kisinenüjét.

Az étlapon csupa olyan fogás szerepel, 
aminek az izéi mindenki ismeri, de nem 
árt, ha újra megkóstolja.

Tessék! ... t
1. Bemutatkozás. Tisztán és érthetően 

mondd meg a nevedet, ne magadnak mor
mold, te úgy is tudod, ki vagy.

2. Pincér. Pincér számára egyetlen meg
szólítás legyen: kérem. Ne légy okvetlen de
mokrata. A pincér nem öregem és nem 
Apuskám.

3. Lift. Ha egy ur hölgyekkel együtt megy 
liften, vegye le a kalapját, mintha szobában 
volna. (Az elegáns dunaparti szálló liftfül
kéjében a külföldi hercegnő egyszer leverte 
egy ur kalapját!)

4. Cigaretta. Mikor cigarettára gyújtasz, 
nem kell mindenkit sorra kinálni.

5. Szórakozóhely. Ha hölggyel mégy be 
kávéházba, mulatóba, vendéglőbe, te menj 
előre, vezesd a hölgyet az asztalhoz. Kifelé 
már ö megy elöl,

Kézcsók. Minden 
állítással 

itt riincs

6.
ellenkező 
szemben: 
megmerevedett szabály. 
Akkor és annak csó
kolsz kezet, amikor és 
akinek akarod. Például, 
ha hivatalos vagy házi
mulatságra, ahol már 
megérkezésedkor húsz 

hölgy 01 az asztalnál, igazán nem kell 
végigcsókolnod az összes kezeket: Kézcsók: 
mindig a körülményekhez képest

7. Szalvéta. Terítsd a térdedre, de ha úgy 
tetszik, nyugodtan a nyakad alá gyűrheted. 
Csak az asztalon ne hagyd, mert akkor 
joggal hiszik: nem tudod, mire való.

8. Öltözködés. Nyulvános helyen, kávé
házban, lokálban, étteremben, ruhatárban, 
amikor a felsőkabátot bundát, vagy kö
penyt hozzák partnered számára, te segítsd 
fel, ne a pincér, vagy a ruhatáros »

9. Tánc. Hölgyek, Urak! Ne legyünk par- 
kettáncosok. Az úgynevezett remek figurá
kat hagyjuk a profikra. Táncoljunk egysze
rűen és simán.

10. Köszönés. Ha a barátod előtted isme
retlen hölggyel, vagy úrral megy az utcán, 
ne kiálts rá: szervusz ... Barátod kísérőjé
vel ugyanis nem vagy tegező viszonyban, 
már pedig neki is szól a köszönés, ha 
együtt mennek. Egyszerűen emeld meg a 
kalapod.

11. Vlsszaköszönés. Ha ismerőssel mégy 
az utcán és valaki üdvözli, te is köszönj 
vissza. Nem baj, ha nem ismered azt aki 
köszön.

12. Kesztyű. Á kézfogásnál ne ráncigákl 
le a kesztyűdet 
a kesztyűs kezét 
nek szót hanem

hölgyet
16. Evőeszköz. Kés, villa, kanálnak hasz

nálat közben a tányéron, vagy kézben a 
helye. Evés közbeu ne rakd az evőeszközt az 
asztalra, ne támaszd a tányérnak. Ha befe
jezted az étkezést, a kést, villát fektesd 
hosszában egymás mellé a tányéron, ez ízt 
jelenti: nem kérek többet. Ha keresztbe le
szed, ezzel azt mondtad: nem fejeztem be, 
kérek még.

17. Előétel. Régi probléma: szabad-e kést 
használni előételhez. Hiteles válasz: nyu
godtan. Ha vágni kell, fölösleges a villával 
bűvészkedni.

18. Tészta. Babona, hogy tésztát nem 
illik késsel vágni Dehogynem. A sült tész
tát tessék a villával oldalt megtámasztani 
és belevágni a késsel.

19. Mégegyszer a pincér. Ne küldj vissza 
ételt. Olyan ember még nem született, aki 
visszaküldésen „keresett** volna.

20. Koccintás. Nem kell percenként sorra 
koccintani a pohárral. Elég ha kissé magad 
elé emeled, mielőtt iszol belőle.

21. Helycsere. Villa- 
moson, vagy autobu- 
szón akármelyik ur át
adhatja ülőhelyét az 
állóhölgynek. Nem igaz, 
hogy ez kiment a divat
ból! Csak az udvariat
lan, lusta emberek ta- 
lláták ki!

22. Kéznyujtás. Társaságban, ve;
ben, hivatalos látogatásnál, amikor ____ _
tatkozol, ne hadonássz a kezeddel, köszönj 
és várj, amig a másik nyújtja a kezét.

25. Elköszönés. Vendégségben, vagy asztal
társaságban vagy és menni akarsz, ne je
lentsd be öt perccel előbb, ne beszélj sokat, 
köszönj és indulj. Ez különben nemcsak a 
vendégnek, de a háziasszonynak, házigaz
dának és asztaltársnak is szól. A túlzott szí
vélyes marasztalás csak zavart okoz.

24. Pohár. Ha italt töltesz, emeld fel az 
asztalról a poharat.

vendégség- 
r bemu-

26. telelőn. Amikor valakit Ielhívás, ne 
azzal kezdd, hogy megkérded, ki beszéL ha
nem mondd meg ki vagy te Szóval mutat
kozz bel Hiszen ha valahová bemégy, nem 
azt kérded, kihez vau szerencséd, hanem 
előbb bemutatkozol

26 Baloldal. Az ur a hölgy balján megy, 
de keskeny járdán nem válogat, mindig a 
hölgyé a belső oldal

27. Végső összegezés. Mindig és mindenütt 
úgy viselkedj és úgy mozogj, ahogy a hely
zet megkívánja. Ez az igazi elegáncia!

Gondolatok
az eleganciáról
Irta: forró Pál

Hogy elegáns vagy-e, ne a tükörből, 
hanem a barátnőd tekintetéből próbáld 
megállapítani.

A nagyvilági nő parfömje és szerelme 
feltűnően hasonlítanak egymáshoz. 
Mind a kettő illúziókba ringat és mind 
a kettő elpárolog.

sohasem olyan szép, 
látszik és sohasem 
amilyennek megjegy-

A mondén nő 
mint amilyennek 
olyan okos, mint 
zései után véled. De éppen abban áll fé
nyének varázsa, hogy a valóságnál töb
bet tud magáról elhitetni.

Nékem az a gyanúm, hogy az észtén-* 
dőt nem a csillagászok, hanem a divat
szalonok osztották eredetileg négy év- 
szakra. Afrikában, ahol csak egy évszak 
van, nem is üzlet divatot tervei ni. Azért 
járnak ott még ma is meztelenül az em* 
berek.

Sok embernél az elegancia csak a va- 
gyoni állapotát jelző cégtábla.

Nézem a kirakatokba rakott selyme
ket, csincsilákat, boákat, prémeket és 
posztókat, miközben azt gondolom: mi
lyen csúnya lehet az ember, hogy her
nyó nyálára, patkány, kígyó, róka, 
kecske bőrére, majom szőrére van szük
sége, hogy megszépítse magát!

PÁRISIÉN GRILL
a világ legnagyobb műsora

BERINOFF and C3ARL0TT
Dance erotlc

Melyikjobb ?
Hölgynek megcsókolhatod 
A kézcsók nem a kesztyü- 
a kéznek.

13. Színház. Ne állj 
fel a helyedről, hogy 
visszafelé fordulva guk- 

” kerezhesd a hátsó so
rokat. Seregszemlére ott 
van a szünet, sétálj vé
gig az előcsarnokban, 
dohányzón és a páholy
folyosón.

14. Kézfogás. Ne szorítsd a kezet Ne légy 
erömüvész. Nem kell kupecesen parolázni, 
a kezet pillanatokig szorongatni.

15. Villamos. Az ur száll le elsőnek, a

A világ 
legfőbb 
műsora

STADLER and
Dance excentrlque

PÁRISIÉN GRILL

ROSE
Nincs 

bei6D0- 
díil
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Pardon,
íuíínyi ea így van!
Ernő EmuwasBáMmi

Azt hiszem, nem in vagyok az egyedüli férfi, 
akinek kellemetlen perceket okoltak már az ele
gáns pesti nők a színházak nézőterén, Elvégre 
ezinházba, moziba nő társaságában megy az 
ember és akármilyen szép és fess is őnagysága 
és bármennyire tetszik, a gyönyörű pesti nők 
mágnesként vonzzák a férfi tekintetéi. Az ember 
először csak lopva pillant rájuk. Inkább azokra, 
akik előtte ülnek. Nini, milyen édes az a szőke 
kislány a bal hetes alsó páholyban! Meg az az 
eranybnrnnhaju asszonyka az első zsöllyesorbanl 
De aztán arra is kiváncsi lesz, ki ill mögötte és 
Itt a veszedelem, őnagysága, aki már eddig is 
esöndes bosszúsággal szemlélte az óvatos pillantá
sokat, erre már nem bírja magát tovább és meg
kérdezi: „Mi az, fiam, már más érdekli magát 
nem énfl"

SCHMIDEG
SZŰCS §A5'81- EZÜST-XÉKRŰKÁK MEGLEPŐ

OLCSÓ
Árban

MINDEN NÖ RÉSZÉRE!

Kész a krach... Ezekután Toscanlnl maga vezé
nyelheti Toscát, Miiller Máriával és Benjámin 
Cigi ivei, az ember csak arra a viharra tud gon
dolni, amely az étteremben várja, ahová önagy 
tógával színház után vacsorázni megy. Dehát ki 
tehet róla, ki a hibást A szegény ártatlan férfi, 
vagy az elegáns, gyönyörű, elragadóan szexeptler 
pesti nőkt A férfi semmiesetre sem. Csak a nők. 
Miért olyan szépek f... Hála a fő Istennek, hogy 
olyan szépek ...

A 30 éves háború
Fekete József is jubilál

A színház berkeiben Igen jól Ismerik ért a 
Sovány, sápadt, beesett arcú színházi titkárt, szí
nészt, igazgatót, rendezőt, aki 80 éve — mióta 
• színi pályán működik — állandóan tervezget, 
alapit, vállalkozik, szilveszteri mulatságokat 
rendez, vidéki turnékat rendezget, szóval soha
sem pihen, mert egy percig scan tudott munka 
nélkül élni...

Fekete sorsa összenőtt a színházzal. Él, hal a 
kulisszák világáért, ez a keserű ember, mint egy 
kis pillangó, úgy táncol a rivalda fénye körül, 
csak a szinház érdekli, másról nem beszél, ma
fáról nem gondoskodik.

Emlékszem egyszer a Mflvész-Aávé>hát törzs- 
asztalánál Nagy Endre a kapuciner mellett elő
adást tartott a nikaraguai konzervatív liberáli
sokról. Fekete Is ott ült az asztalnál, gondo
lataiba elmélyedve Egyszerre közbeszól:

Ugyan kérem, minden színház rosasnl megy.

Mert Feketének beszélhetnek akármiről, ö min
dig visszatér kedvenc léniájához: a színházhoz. 
Viszont ért is a mesterségéhez. Ha ő egy da
rabra azt mondja, hogy jó, akkor azt nyugod
tan elő lobét adni. F.n például a legnagyobb 
sík ereimet neki köszönhetem. A „Csfkágó"* cimü 
kis operettemet úgyszólván az ö terrorizáló zára 
írtam meg és erre nyitotta A ki a Bethleniért 
Színpadot. Csinált 1* Üzletet vele. Mostani <*pe 
rétiemét, mely a Bethlen-tért Színházban megy, 
először neki adtam oda, mert ez as ési kaba 
lám. De hiába csinált jó üzleteket, a pénz nem 
maradt meg a zsebében. Két kézzel szórta min
dig a pénzt, aki kért tőle, annak adott, magá
nak soha nem maradt. Most itt All 30 éves ju
bileuma küszöbén.

80 év a színi pályán, — legyint Fekete ke
serűen — 80 évea háború.

Most Is igazolja, fényképfelvétellel, hogy nem 
több és nem kevesebb mint 30 esztendeje mű
ködik a szlnipályán, pontos ember, ha mond 
valamit, azt bizonyítja.

Barátai a jubileumot áprilla 21-én a Zene 
akadémián egy előadással akarják megünne
pelni. Ezen a díszelőadáson mindenki fellép, 
•ki Feketének köszönhet valamit. Szóval min
denki ...

Kellér Dezső

pauis:_ _ _ _ _
saaranumaBUBBUBBnaBi

„ingyen vendéglő** 
milliomos haszonnal 
minden Dziet amit az emberen 
Kapzsisagara aiiapitanaK, nagy
szerűen sikerűi

Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, 
ott valahol az Etoile környékén akadtam rá 
arra a vendéglőre, ahol ingyen lehet étkezni. 
A vendéglő tulajdonosa, mint az alábbiakból 
kiderül, kiváló ismerője az emberi léleknek 
és ha a vendéglője történetesen nem menne 
olyan nagyszerűen, mint ahogyan tényleg 
megy, nyugodtan felcserélhetné állását valame
lyik egyetem lélekisme-tanszékével.

A vendéglő nagyon elegáns, nagyon tiszta, 
fehérfüggönyös, kristályablakos kirakata szinte 
csábítja a járókelőket Kacagó szemű fiatal 
hölgy iil a bejárat mellett:

— Ilusz frank a belépőjegy ára.
— Tessék húsz franki — de mondja eaak 

kisasszony, ha ezt a huss frankot lefizettem, 
akkor

akármennyit te chefem minden külön flaa- 
téa nélkül?

— Csak tessék kérem bátran belépni, még 
borravalót sem kell adnia!

A nagy teremben már alig lehetett asztalt 
kapni. Az elegáns frakkot pincér elém teszi 
as étlapot. A jobb francia vendéglők megszo
kott étlapja, a különbség csupán as, hogy

as étlap jobbearkában hiánytanuk as árak. 
Persze, hiszen itt „ingyen** lehet étkezni

Egy félperc múlva as asztalomon gőzölög 
a nagyszerű

sajtos-  tevaa.
— Parancsol még egy adagot, vagy talán in

kább egy jó hallevest?
— Ohó Maguk ugylátszik, tavassal akar

ják jóllakatni az embert, nem kérem. , ,
•gy sültet legyen szivén ...

Megérkezik a sült. A francia konyhaművészet 
remeke.

— Parancsol még egy adagol?
Egy félóra múlva, miután e sorok szerény 

Írója valóságos pusztítást rendezett, az étlap 
remekművei között, újra megjelenik a frakkos 
pincén

— De aram ... hiszen ön még 
nem kóstolta meg a sajtjainkat!...

Már pedig biztosítom, hogy hazánk főleg nagy
szerű sajtjairól nevezetes

További negyedóra múlva:
— Mi az, ön már menni készül és még sem 

Ízlelte a gyümölcseinket? Marseillen át érkez
nek

■ legpompásabb détezakl gyümölcseink.
Tiz perc alatt végigkóstolhatja ..,

Ujabb negyedóra múlva*
— Bocsánat, hogy megint zavarom, de ön 

elfelejtett feketekávét rendelni
Hogy parancsolja a feketét: koffeinnel, vagy 

koffeinmentesen?
E sorok Írója most már támolygva keresi a 

kijáratot, amikor előbukkan maga a tulajdo
nos. Karonfog és szinte vonszol magával a 
szomszédos terembe:

— Nem .. . nem ... nem engedhetem el addig, 
inig meg nem próbálta

sütemény k ü lönlcgeMégelnket
— De uram, az Isten szerelmére, én már egy 

falatot sem tudok többet ennil
— Nem baj kérem, akkor csak megkóstolja. 

Egy kis kanálkával, csak egy csipetnyit, hogy 
ezzel az ízzel a szájában távozzon tőlünk...

•
— Nézze uram, — mondom a tulajdonos

nak, •— én külföldi vagyok és rám mint ál
landó vendégre úgy sem számíthat árulja hát 
el nekem üzleti titkát Ml történik abban az 
esetben, ha önt egy napon megrohanja száz 
éhes tengerész és . . .

A tulajdonos elnézően mosolyog.
— Szívesen fogjuk látni azt a száz éhes 

monsleurt ... a mi vendéglőnk szigorúan szolid 
üzleti alapon nyugszik. ön rendesen étkező 
embernek látszik és elárulom önnek, hogy 
mindaz, amit nálam megevett, legfeljebb ha ti
zenhárom, tizennégy frank értéket tesz ki. Te
hát önön kerestem hat-hét frankot. De jönnek 
ide olyan urak, akik óriási étvággyal ülnek le 
és amikor hét frank értékűt megesznek, — már 
teljesen jóllaktak. Lehetséges, hogy naponta 
nknd háromszáz olyan vendégem, akik elérik 
a húsz franknyi ériéket, ezzel szemben étkezik 
nálam kétezer olyan vendég,

akik a felét sem eaztk meg a belépődíj 
árának.

Aztán egész közel hajolva a fülemhez, bele- 
sugta a nagy titkot:

— F.n többet keresek, mint vandéglöskollé-

gáirn, hozzám háromszor annyian járnak, mint 
a többi hasonlórangu étkezdébe, mert én jól 
ismerem az embertársaimat.

Minden olyan üzlet, amely aa emberi kap- 
aahágra van alapítva, blztoean elkerülni 

f°g.
Énhozzám azért járnak annyian, mert azt hi
szik, hogy becsapnak, hogy kétszer annyit fog
nak nálam enni, mint amennyi értékű ételért a 
belépődíjat űzetik. Nos .. .

— így lesz ön hamarosan milliomos...
— Úgy van, — mondta mosolyogva a tulaj

donos és melegen megszorította a kezemet.

Jubilál a Hunnia is
25 nagy filmet 

készített eddig
Az egyik legtökéletesebben és legpompá- 

sabban felszerelt filmgyár Európában a 
Gyár mát-utcai Hunnia, amely egyike azok
nak a kevés és szerencsés üzemeknek, ahol 
nem Igen áll a munka. A gyár alapítása óta 
huszonöt nagy filmet készítettek Itt a zuglói 
magyar Hollywood-ban. Az elmúlt évben 
hat magyar film készült Itt, Idén a harma
diknál tartanak.

A gyár hatalmai műtermeiben a munká
sok légiója gigás.'.i méretű díszleteket ácsol 
össze, amelyek Bécsnek, • Császárvárosnak 
egyes részelt ábrázolják. A budapesti Hun
niában ugyanis bécsi filmet fognak for
gatni. A zenetermekben a kísérőzene walze- 
reinek próbál folynak, ha majd minden re
mekül megy, csak akkor kapcsolják be a 
Jupiter lámpákat, amivel azután kezdetét 
veszi az igazi munka, a filmfelvétel a 
Hunniában.

öivenfim 
no is 
kora aiientra

fiatalos arcú lehet 
Az eredeti keleti „thirabée**-készítmények se
gítségével minden nő megszerezheti, illetve 
megtarthatja arca fiatalságát, üdeségét, fris
seségét. Az arc ráncainak legjobb eltüntetőja, 
mert azok rövid Idő alatt elsimulnak.

Ezen eredeti keleti „thirabée** arc- és 
bőrápolószerek csodás hatásáról már 
rövid használat után meggyőződik. A 
magyarországi főraktár mindenkinek 
20 fillér portóköltség ellenében meg
küldi az eredeti keleti .thirabée** ké
szítmények érdekes leírását: (A szép
ség titka) és használati utasítását.

Magyarországi főraktár: Hunnia Gyógyszer
tár, Budapest, Vll., Erzsébet-körut öő. 

Mindenütt kapható.

ERDÉLYI 
BOROZÓ BALÁZS

A pesti közönség bizonyára emlékszik még a 
Jazzkirály cimü filmre, amelynek egyik legna
gyobb attrakciója a világhírű Stadler and Rose 
táncospár volt, akik híres rongybaba számukkal 
tüneményes sikert arattak. Már a film felvételei 
közben arról suttogott a hollywoodi pletyka, 
hogy a jazzklrályt gyengéd szálak fűzik a szép 
Stadler Rose kisasszonyhoz. Ezek a pletykák 
valónak bizonyultak, mert a csodálatos alakú 
Rose és a Jazzkirály ugyanazon a hajón jött At 
Amerikából Európába.

A világhírű revüszám budapesti szerződést itt 
alá Amerikában —

Lukéra Pál ajánlására jöttek Pastza, 
a világ egyik legszebb és tegregényeaebb váro
sába — és ezért rövidesen szerencsénk lesi 
Paul Whltesnanhoz Is, aki látogatóba jön át né
hány napra hozzánk. A Grlllben, ahol a szép 
Rose vendégszerepel, kiváncsi izgalommal vár
ják a Jazzkirály látogatását — hátha egyik éj
jel jókedvében átveszi a zenekar dirigálását -<i

MOST 
andrAssy- 
UT 47.6ZÁM KÁVÉHÁZ
Lehet-e tulkövér 

iérjiel egyttttélnl?
Érdekes szerelmi regény 

amelynek hőse „Rose” a szép 
revtlsztűr és Paul Whlteman, az 
elegáns lazz királya

Paul Whiteman, az első színes hangosfilm, a 
Jazkirály hőse és megteremtője, akinek a nevé
hez fűződik az elegáns jazz fogalma — hús 
vét után ellátogat Budapestre. Tudni kell, hogy 
Mr. Whlteman, a világ legjobban űzetett zene
szerzője és karmestere,

néhány évvel ezelőtt feleségül vette Mar- 
garct IJvingston-t, a gyönyörű hollywoodi 

tilmszinésznőt, 
aki nemrégiben azon a elmen Indított váló
pert a fazzklrály ellen, hogy tulkövér ée 0 nem 
tud ilyen kövér férjjel eyyütt élni.

Annak ellenére, hogy Paul Whiteman való- 
bán több, mint száz kiló, egyike a legelegánsabb 
világfiaknak, aki nemcsak a maga gondos külse
jére vigyáz, hanem ő volt az úttörője annak, 
hogy zenészeinek pompás frakkot, vagy külön
leges, finomszabásu zakót kell ölteniök szerep
lésükhöz.

Kanakaránah mtadaa egyes tagja vaMaá- 
goa kla walesi hercegi

Az elegáns Jazzklrályt válóperének bonyodal
mai annyira megviselték, hogy hajóra ölt és 
Londonba érkezett. Londonból Paul Whiteman 
tovább utazik Párisba, majd Ismét Berlinbe, 
ahol azonban csak pár napot tölt, mert rövide
sen ellátogat Budapestre.

A jazzkirály budapesti látogatásának hát
terében érdekes szerelmi regény élt

Ketten beszélnek 
a lokálról

KOVÁCS UR tt KISS UR beiifiget > áantfcj 
fekete mellett.

KOVÁCS UR: Estéra elviszem a famíliát a. 
Moulin Rougeba, vagy a Párisién Grillbe, megnéa- 
zük az uj révül

KISS UR (rezignált hangon): Hál Istennek, 
neked Jól mehet. Nekem nincs erre 100 pengőm.

KOVÁCS UR: Hál kérlek, csináljunk egy kla 
számvetést Itt vagyok én, a feleségem, fiam, a 
lányom és a vőlegénye, öt személy. Rendelek egy 
üveg pezsgőt: 16 pengő, öt fekete: 8 pengő. Borra
való, ruhatár, apróságok: 8 pengő, összesen 82 
pengő. Egy személyre esik 6 pengő 40 fillér Mit 
kaptam ezért? Fekeléztem, pezsgőztem, táncol
tam a parketten, láttam egy remek revüt ötven 
szereplővel, olyan révül ami lefőzi a Montmartra, 
vagy a Broadway akármelyik nagy revüjét De 
még kevesebből te kitelik. A 16 pengős pezsgő 
helyett remek bort rendelek 8 pengőért igy csak 
24 pengő a számla. Személyenként tehát csak 4 
pengő és 80 fillért fizettem. De nemcsak családi 
alapon lehet igy szórakozni. Bármelyik őttagn 
társaság pompásan mulathat pár pengőért ha 
elosztja a költséget

KISS UR: No és szívesen látják az Ilyen taka
rékos vendéget?

KOVÁCS UR: Szívesen? Barátom, ma már nem 
dáridózó vendégel várnak a lokálban, hanem ven
déget Nincs az a hercegi palota, ahol finomabb, 
udvariasabb, elegánsabb lenne a kiszolgálás. 
Csupa figyelem a személyzet még a gondolatai 
dat is kitalálják.

KISS UR: No, ha te Is a személyzethez tartót
nál, most könnyen kitalálhatnád a gondolatomat.

KOVÁCS UR: Mire gondolsz?
KISS UR Arra, hogy Igazad van: ma este talál

kozunk a Moulin Rougeban, vagy a Párisién 
Grlllben. ,.

KÖZPONTI
Belváros, Finom. Előkelő

CENTRALK®@US
■ i | IV, Egyetem ucca L szám

KÁVÉHAZ

— Forró Pál: Társ utazás. Forró uj regénye 
nagyszerű rajza a mai társadalomnak. A húsa 
ember, aki felül az autókárra, hogy Budapest- 

I ről Velencébe utazzon, mikroszkopikus képe a 
mai középosztálynak, egy külön kis világ, 
melyben megtaláljuk a stábért, a szerelmest, a 
hlpohondert, a hivatalnoklányt, a tanár urat, 
a meggazdagodott kereskedőt, a diplomás kis
asszonyt és a párfömös, túlzottan elegáns ma- 
gánzónöl Mint egy uj Noé bárkája rohan ea 
autó hegyeken, városokon át emberkéivel, akik 
közben eljátsszák az ő miniatűr regényeiket 
Csupa derű, mély filozófia, zengő líra ez a 
könyv, melynél vonzóbb, kellemesebb és őszin
tébb írás már régen kerül a magyar könyv
piacra. Forró sikerekben gazdag Írói pályáján 
uj határkövet jeleni ez a regény, melynek

Mi. élyen tisztelt vevőim és az érdeklődő ári 

közönség szives tudomására hozom, hogy 
tavaszi és nyári angol újdonságaim meg
érkeztek. Nagybecsű látogatásukat örömmel várja

SEBŐ. 
H. HHDLBERO,
BUDAI

KŰUtMŰZBŰH
SimPLBH

Telefon: 101-24.
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Kisgyerekek pípázása 28 gazda 
ö.,.., há<ál pusztította el
a borsodmegyei Boldogkőujfaluban

Miskolc, Április 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A borsodmegyei Boldogkőujfalu 
községben hétfő délelőtt tiz óra tájban 
Nagy János gazda házánál tűz ütött ki, 
amely azután hamarosan terjedt tovább a 
község egész utcasorain és délután egy 
óráig

huszonnyolc házat borított lángba éa 
pusztított el.

Iliába futott a tűz színhelyére az egész 
község népe, a primitív oltási eszközökkel 
nem tudták megállítani a pusztító tüzet. A 
kutak vizét is kimerítették, de mind hiába, 
a tűz csak akkor állott meg, amikor a ha

tárhoz ért, ahol nem talált már további 
épületeket.

A mentési munkálatok közepette többen 
kisebb sérüléseket is szenvedtek.

Kovára Lajos gazdálkodó fejére ráesett 
az egyik összeomló épület gerendája 
és összetörve a fejét, kiégette az egyik 

szemét.
Súlyos állapotban szállították a miskolci 
kórházba.

A tűz keletkezésének okát még nem ál
lapították meg pontosan, de minden jel arra 
vall, hogy Nagy János házában a csűrnél, 
ahol a tűr keletkezett, kisgyerekek pipáz- 
gattak és egy eldobott gyufaszál okozta a 
katasztrofális tüzet.

Úri divat;
Divat SDorting * 
la panama anacsing 

mindet számban..........

Divat Freskó ing X” 
pugiineti spnrting

legszebb mintákban .... 

tkadö pupiinen ing 
legújabb mintákban ...

Rablótámadás
a Ráday-utcában

Husvét vasárnapra virradó éjszaka vak
merő rablótámadási kísérlet játszódott le a 
Ráday-utca 27. szánni ház előtt.

Iléger János 3,3 éves hentes-segéd haza
felé tartott lakására, amikor egy sötét ka
pu mélyedésből

két toprongyos, sapkás suhanc ugrott 
elő

és felszólították, hogy azonnal adja át pén
zét és értéktárgyait. Iléger nem ijedt meg 
támadóitól, bírókra kelt velük, de azok 
erősebbeknek bizonyultak,

földreteperték és bokszerrcl többször 
fejbcváglák,

úgy, hogy a jobb szeme táján is megsérült. 
Támadói ezután ki akarták forgatni zse

beit, de erre már nem kerülhetett sor, mert 
időközben járókelők tűntek fel messziről, 
mire az utonáilók elmenekültek. A vak
merő suhancokat keresi a rendőrség.

— Don Carlos második premierje. Hus
vét hétfőjén teljesen uj szereposztásban ke
rült színre az Operabálban Verdi Don Car- 
losa és igy az előadást valósággal második 
premiernek számított. Uj betanulással Báthy 
Anna költői elmélyedésü Erzsébet király
nője, Kálmán Oszkár erőteljes, markánsan 
megmintázott Fülöp királya, Tutsek Piroska 
rmom megjelenésű Eboli hercegnője és 
Svéd Sándor rokonszenves Posa márkija 
biztosították a sikert. V. Károly szerepében 
a szinlapon hirdetett Koréh Endre megbete
gedése miat* a széphangu Farkas Sándort 
ünnepelte a közönség. A címszerepben a ki
tünően diszponált Halmos Sándor szere
pelt. A zenekart Failoni vezényelte.

— Lezuhant a Cseljuszkin megmentésére 
Indult repülőgép. Moszkvából jelentik: A 
Cseljuszkin orosz jégtörő legénységének 
megmentésére indult repülőgép az Unman- 
fok közelében lezuhant. A repülőgépen a 
mentőakció vezetője: Usakoo és a pilóta 
ült. Csodálatos módon sikerült a repülőgép 
utasainak megmenekülni a biztos halálból 
s a pilóta csupán az arcán sebesült meg 
könnyebben.

RendKlumi 
oicsú araink:

iRaye rövid nadrág ,.. 
,i . nB 1.O-, mb, 1.19
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q flc p——- . . . . . .
dQa nyamtcnűöSXV.
4.73 B"n.....
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-.25 
■.55

-.59
1.45
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Fióküzlet: Kispest, Üllöi-ut 107.

— Elfogták a székesfehérvári rablótáma
dás három tettesét. Székesfehérvárról je
lentik: A székesfehérvári csendőrség több
hetes nyomozás után elfogta a Szóból Ká
roly nyugalmazott katonai főtisztviselő la
kása ellen elkövetett álarcos rablótámadás 
tetteseit: Kervarics János és Paulovics An
tal budapesti festősegédeket és Kokics Pál 
érdi cipészsegédel. A tettesek beismerő val
lomásukban elmondották, hogy álkulccsal 
hatoltak be a villába, ahol Szobolt és fele
ségét guzsbakötötték, aztán 1300 pengő 
készpénzzel és értékes ékszerekkel elmene
kültek. A három rablót beszállították a szé
kesfehérvári ügyészség fogházába.

— A Hétfői Napló ötlete nyomán tényleg fel
használják a Barlangvasut csodás díszleteit. 
Lakner Bácsi Gyermekszinháza megállapodott 
a Magyar Színházzal, hogy jövö vasárnap be
mutatja az Utazás a föld körül 80 perc alatt 
című gyermek revü t. amelynél, ismét műkö
désbe jönnek a színpadi technika nagyszerű 
kellékei: a sárkánvvasut, a hold, a világ vége 
etb. — reméljük, ezúttal nagyobb sikerrel!

— Eljegyzés, özv. Ceelsler Ferencné leányát, 
Margitot Újpestről, eljegyezte Szilágyi Márton 
U’jpcst).

— Hirtelen halál az utcán. Dusitzka Ferenc, 
76 éves ny. miniszteri tanáczos, aki a Vámház- 
körut 2. szám alatt lakott, vasárnap este a Fe- 
renciek-tcrén hirtelen rosszul lett és össze
esett. A kihívott mentők már csak a beállott 
halált állapították meg.

t£ «t4tST"
HA MEGTERHELTE A GYOMRA'r, 
CSEPEGTESSEN Kockacukorra

DIANA
SÓS BORSZESZT 
í$ SZOPOGASSA EL.

HÁNYINGERE (ÉMeLYG^SB MtetlQNHL 
Oöacsas fájdalmai enyhülnek '

— Nagy Idegenforgalom Egerben. Egerből 
jelentik: A húsvéti ünnepek alkalmával Eger 
városát rengeteg Idegen kereste fel. Sok fővá
rosi vendég mellett nagyszámú külföldi is ér
kezett, különösen sok francia és angol.

— Husvét öngyilkosai. Pesterzsébeten, a Rá
kócziul 29. számú házban Fehér Lívia husz.on-

■ egyéves leány szerelmi bánatában Fluubert- 
' puskával mellbelőtte magát. — A Gyömrói-ut 
8. számú ház előtt Entelmann Béláné 47 éves 
gyári munkásnö ismeretlen mérget vett be. — 
Vargha József 23 éves szerelő a Horthy Mik 
fós-ut 35 számú házban lévő lakásán lugkő- 
vel mérgezte meg magát. Mindhármukat a 
Rókus-kórházba szállították.

— Halálra rúgta a ló. Biró József 20 éves 
kocsis vasárnap éjszaka ittas állapotban tért 
haza a Kiskorona-iüca 2. számú házba. 
Annyira be volt rúgva, hogy lakáxa helyett 
az istállóba ment aludni és az egyik ló 
közvetlen közelében feküdt le a szénába. 
Az éjszaka folyamán a ló úgy fejberugta 
Bírót, hogy mire rátaláltak, belehalt sérü
léseibe. Holttestét a törvényszéki bonctani 
intézetbe szállították.

— Dr. Liszka Árpád volt városatya eltűnését 
tévedésből jelentették be a főkapitányságon. 
Husvét hétfőjén n főkapitányság eltűnési osz
tályán özvegy Schultz Árminná bejelentette, 
hogy a Bethlen-utca 5. számú házban lévd la
kásáról több mint egy hónappal ezelőtt eltá
vozott és azóta nem tért vissza dr. Liszka Ár
pád ügyvéd, volt törvényhatósági bizottsági 
tag. A Hétfői Napló munkatársa felkereste a 
Fillér-utca 11. számti házban lévő lakásán Mo
nok;/ Sándor MÁV főfelügyelőt, dr. Liszka só
gorát, hogy nála érdeklődjék, tud-e valamit a 
volt városatya eltűnéséről. A fillérutcai lakás
ban legnagyobb meglepetésünkre dr. Liszka 
Árpád személyesen fogadta munkatársunkat, 
kitől megdöbbenten értesült arról, hogy mint 
eltüntet keresik. A volt városatya a bejelentő
lappal igazolta, hogy egy hónap óta a Fillér
utca 11. számú ház lakója. Dr. Liszka Árpád 
miután munkatársunktól megtudta „eltűnésé
nek*' hírét, azonnal a főkapitányságra sietett, 
hogy megcáfolja a bejelentést.

Gyermekfragédíák
Weber Lajos gyárimunkás kétesztendős 

Lajos nevű fiacskája Pestszentlörincen, a 
Wekerle-utca 16. alatti lakásukban a kony
hában játszadozott. A kisfiucska egyedül 
volt és játék közben az asztalra is felmá
szott. Olt egy poharat talált, amelyben 
lugkő volt. A gyerek tejnek vélte, felhaj
totta és

súlyos égési sebeket szenvedett.
A mentők életveszélyes állapotban szállítot
ták a Szent István-kórházba, ahol rövid 
idő múlva

belehalt sérüléseibe.
| Lovacska László két és fél esztendős 
fiúcska, akinek a szülei gyári munkások, 
Mihálkovics-utca 16. sz. alatti lakásukon 
felhajtott egy lugköves üveget.

Életveszélyes sérülésekkel 
a Szent István-kórházba szállították.

A kisgyermekek szerencsétlenségei ügyé
ben a rendőrség erélyes nyomozást indf- 

j tolt. Főleg azt igyekeznek megállapítani,' 
hogy a szülőket nem terheli-e felelősség.

Jobb e tanács mindennél f 

ms wsi hím 
1^^^Sándor-ntca 6

— Halálozás. Hevesi Vilmos, Újpest város 
I nyugalmazott adóügyi tanácsnoka hétfőn el
hunyt. Tcmetésa kedden délután 3 órakor az 
újpesti izraelita temetőben.

— Halálra gázolt a motorkerékpár egy 
Idős asszonyt. Pestszentlörincen, Valók Já- 
nosné 68 éves asszonyt, aki éppen húsvéti 
miséről jött ki a templomból, a Bp. 641. 
számú motorkerékpár halálragázolta. A 
motorkerékpár vezetőjét a rendőrség 
őrizetbe vette.

A mozihét egyetlen nagy fllmeseménye a 
„Kém voltam" cimü filmdráma, amelyet a 
Kamara Mozgószinház perget. Herbert Mar- 
schal, Madelcine Carol és Conrad Veidt 
játsszák a főszerepeket. Ennél izgalmasabb, 
érdekesebb és művészibb filmet ebben a 
zsánerben még nem készitettek. A Kamara 
Színház hosszú heteken át nem adhat uj 
műsort.

— Eltemettek Degen Árpádot Hu«vítti«ra- 
jón temették el ax Akadémia előcsarnokából 
Degen Árpádot, a vetömagvizsgáló-állomá* 
igazgatóját. Némethy Ernő plébános végezte a 
temetési szertartást, amelyen Mayer Károly a 
kormány nevében, Mágócsy-Dietz Sándor az 
Akadémia és az egyetem nevében és még töb
ben mondtak búcsúbeszédet.

— A Debrecen cimü újság tízéves jnblleuma. 
Most ünnepli tízéves jubileumát a Tiszántúl 
egyik legnagyobb lapja, a Debrecen. Ezt a 
szép évfordulót gyönyörű, 120 oldalns lappal 
ünnepelték meg. A jubileumi szám az egész 
országban méltó feltűnést keltett.

Ön asszonyom
pénz nélkül öltözködhet l

A dolog egyszerű: önnek van bundája 
vagy szőnyege, amelyeket nyáron nem 
használ, sőt gondja van velük, vigyázni kell 
rÁ, nehogy a molyok kárt tegyenek bennük. 
Adja tehát hozzám azokat megóvásra ós ön 
ezáltefl összes ruhaszükséglctcit fedezíheti.

Ezüst-, kék- stl>. rókák, kitűnő minőségű 
elegáns tavaszi kabátok é« ruhák, cipők, ka
lapok halmazából választhat. Kettős ered
ményt ér el: értókei a legjobb helyen van
nak, vigyáznak reájuk, jókarban tártján, ön

pedig a legaktuálisabb időben hozzájut a 
legszebb tavaszi modellekhez. Ráér kifizetni 
addig, mig bundájára ismét szükség lesz.

Megóvása díj hivatalos árszabás szerimt.
Egyúttal arra kérem igen tisztelt vevői

met, hogy megóvandó tárgyaikat mielőbb be
jelenteni szíveskedjenek, hogy azok elhoza- 
táláról idejekorán gondoskodhassam.

BREITFELD szűcs,
IV., Váci-utca 14. Telefon: 887—27.

CÍPQN AGYA’ R UH AZ -i5-.ki»Xkatával; V. B E RÚNI -TER 4 • SZ.’
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Mese a Crand Hotelbal
A Grand Hótól bárjában

Abrakom Pás először és níollára 
beszél a pf&ssumvadról

DÉNES GyOllCY
■ puli szlnpxlok eme walesi hercege (kül- | 
■lakban és eleganciában), azt hisszük, el- | 
foglalhatja a trónt. .Nem tudjuk, kinek ■ I 
hibájából, de „csak" bonvlván volt nz I 
utóbbi Időben a pesti színpadokon, inig | 
végre jól megérdemelten olyan színész lett, 
— akiről beszélnek. A Belvárosi Szinház
uj darnbja második fel von áaá uak végén 
jiin, végigjátssza a harmadik felvonást,

amely — merem állítani — rajta keresztül 
lesz a darab legbrllliánsnbb része. Olyan 
tempót diktál, annyira mulatságos é« olyan 
nagy színészi bravúr, amit csinál, ahogy 
megteremtette a színpad és a közönség kö
zött azt a láthatatlan kapcsolatot, amely 
• színházi előadásból — sikert csinál.

praifg^umn

látjuk gyakrabban, mi 
mögöttef), a kedves 
Anny, Vadász ül, a 
Páger Antal, Nagy 

A komédia bűbájos,

A húsvéti locsolásból premierzápor 
lett. Nem kutatjuk, hogyan vált be szín
házainknak az a tény, hogy egyetlen 
este öt premierrel, öt szenzációval kínál
ták meg a publikumot. Egyet azonban 
elértek: a kritikusok holtra fáradlak. 
Kritika helyett enyhe beszámolókat kap
tak a színházak, lássuk csak, talán igy 
jobb.
NAPÓLEON ÁGYA. Halán Imre fémjelzett 

• és márkázott neve diszili a Belvárosi Szinház 
zzinlapját, amelyen egy sereg nagyszerű szí
nésznő, igy Dayka Margit, Muráti Lili, Ákos 
Erzsi (vájjon a pesti színpadok eme ritkaszép 
orchideáját mlírt nem - —•
történt vele, ml van 
Monthy Magda, Soltiét 
kitűnő Dinét György, 
György nevét találjuk.
aranyos, szellemes és mulatságos — könnyen 
kinőhet! magát egy szezonvégi nagy sikerré. 

SZERESSEN, KEDVES. Lezajlott tehát a 
Fővárosi Opcrctlszinházban nz uj. nagy 
Honthy-premler. Ez a kivételes tehetségű szí
nésznő minden újabb szerepe élményt jelent 
számunkra. Most is nz volt, bár az operett 
kálón it kitett magáért. Andai Ernő, Harmalh 
Imre és Komjáthy Károly szövetkeztek a kö. 
zÖnség mulattatósára. Sikerűit nekik. Épkéz
láb mesét kapunk, ragyogó ötletek tűzijátéka 
kápráztat el minket. Fejet Teri sohasem volt 
még ilyen aranyos, mint most, Szokolay Olly 
és Latabár Kálmán „Cnrloca" táncprodukció
járól pedig beszélnek Pesten. A névtelen gör- 
lökből Fcleky Camill csinált tánemüvésznő- 
ket. Poénnak hagyom Csortos Gyulát, a szín
pad eme utolérhetetlen komédiását és Szabóiét 
Ernőt, a jókezü rendezőt. Igaz: slágereket 
kapunk tucatjával!

TISZTELT HÁZI Blller Irén rcdlvlva — ez 
az. esemény a Magyar Színházban, ez a fontos. 
Bámulatos, hogy mit jelent két év külföldön 
egy szép nő és egy jó színésznő életében. 
Mondjuk ki nyíltan: kultúrát jelenti őszintén 
tapsoltunk a ragyogó Billernek. Vadnay 
László, BékefTy István 6s a nagyszerű Márkus 
Alfréd hármasa állandó derültségben tartják 
a nézőteret és kitűnő nlknlmnt adtak arra, 
hogy a Magyar Színház egészen elsőrangú 
művészgárdája: a franciás könnyedségü Szé
kely Lujza, nz opcretlbonvivánnak is kitűnő i 
Ráday Imre, Knbos és Gázon, az ellenállhatat
lanok. Z. Molnár, Ihász Lajos éa még sokan 
jól elszórakoztatták azt a közönséget, amely n 
Magyar Színházba ezúttal zenés vígjátékot 
megy el megnézni. A Tisztelt Ház remélhető
leg sokkal nagyobb publikumot vonz, mint a 
t. Ház.

JÁTÉK A TŰZZEL. A primadonnák szóm
ban versenyében az első helyezettek közölt 
állt és maradt Kosáry Emml, ez a csodálatos 
színésznő, aki primadonna a szó legnemesebb 
értelmiben. Urag Tivadar remek szöveget, 
Szlatlnay pedig Jól perdülő és fülbemászó 
slágereket szerzett. A Royal Orfeum újdonsá
gának gárdájában meg kell dicsérni még a Jót 
táncoló és kedven Szilágyi Mnrcsát, Gál Sán
dort, Kertész Gábort, Fenyő Emilt és Radá 
Sándort, aki jó humorával kiemelkedett az 
opercttrgyüttesböl. A siker beköltözött a Ro. 
yal Orfeumba.

MESE A DENEVÉRRŐL. ... .......
külföldön már nagy sikert aratott vigjí 
mutatta be az újonnan mognyllt Kamara 
Színház. Az eredetien érdekes darabban Ma
kog Margit egyénien finom művészetét. Szász 
Lily ragyogó figuráját, Hegedűs Gyuláné, F.csy 
Emil'a, Toronyi és Főtdényl jó alakításait 
tapsolhattuk. (s. z.)

Kelemen Viklor 
játékát

Apja nyomdokait követi Móricz Virág, 
■kl novellái után most már darabot írt.

Bús Fekete László „A szerelemből elégtelen" 
cimsl uj regényéből Kcrléss Mihály . Budapes
ten csinál filmet, amelynek főszereplői Lukács 
Pál és Bánky Vilma lesznek.

A Nemzeti Színházban most kezdődtek 
meg a Rzerződtctéal tárgyalások, amelyek
nek legnagyobb szenzációja, hogy Darvas 
I liit Is tagul kontemplálJAkt kérdés, hogy 
Darvas tud-e a dologról.

Pásztor Béla, a Paramount kitűnő drá
main rgja Hz évre bérbevette a Radlus film- 
színházul, amelyet a régi aacllemben akar 
tovább vcmK

A Hétfői Napló számolt be először a szín
házi életnek furcsa botrányáról, amely egy 
különös plágium-vádból keletkezett. Krasz- 
nof-Krausz Mihály, a Sárga liliom szerzője, 
ugyanis kifogást emelt Abrahám Pál, a vi
lághírű zeneszerző egyik tangója ellen, 
amely a Bécsben most bemutatott „Mese 
a Grand Hotelről” cimü operett föslágere. 
Bécsben

nagy nyilatkozatháború

zajlott le ebben az ügyben, egyesek tudni 
vélték, hogy a bíróság is Ítélkezett már eb
ben a kérdésben, amiről — mint alább ki
derül — tzó sincsen! Husvétra Budapestre 
érkezett

ÁBRAHÁM PÁL,

aki a Hétfői Naplónak a következőket 
mondotta:

— Az egész ügy annyira kicsinyes és 
számomra annyira érdektelen, hogy nem 
is tartanám érdemesnek reflektálni a do
logra, ha szándékomon kivül egy olyan 
nyilatkozatháborúba nem keveredtem vol
na, amelynek

Itt a Hétfői Napló hasábjain egyszer éa 
mindenkorra véget akarok vetnL 

liogy a magam részéről az ügyet lezárjam, 
a következőket jelentem ki: 1933 júniusá
ban Wolfgangseeben komponáltam a Mese 
a Grand Hotelből cim zenés vígjátékomat, 
köztük Fini mon ami (Vége, barátom) cimü 
számomat is, amelyet ott a helyszínen szö
vegíróim, Grüntvald és Deda urak 

azonnal meg is szövegeztek.
Miután elkészültem munkámmal, az ottani 
Grand Hotel bárjában zongorához ültem és 
a kővetkező urak jelenlétében játszottam 
le az operettet: dr. Nagelstoc.k, a Wiener 
Journal főseerkesztője, dr. Prenainger, a 
Josefstfldter Theatcr igazgatója, Hűbéri 
Marischka, a Theater an dér Wien igazga
tója, Alberti Viktor, Krasznai-Krausz Mi-

1 szép no 
i kutya « 

MAURICE 
CHEVALIER 
a főszereplői a

ras cehem
cimü Paramount-filmnek

Premier csütörtökön

UUUlA < OECSI
■   , , , ,

Mi történt a színpadi 
kiadó előszobáidban

hály kiadója, Robinson, a Doremi Vcrlag 
kiadója és Marton György, a Sárg* liliom 
bécsi kiadója. Ezekre az urakra emlék
szem, természetesen még többen vol
tak jelen azon az estén a Grand Hotel bár
jában.

— Ezután Londonba utaztam, majd a 
Bál a Savoyban premierje után Budapestre 
érkezve, Marton Sándor szalonjában

többek jelenlétében Ismét lejátszottam 
a számaimat.

Mikor kifelé jöttem Marton szobájából, 
ott találtam a színpadi kiadó várakozó 

szobájában Krasznai-Krausz Mihály 
urat,

akit mint akadémiai kollégámat is a legna- rozom.

Magyar leány Chevalier partnernője
A szép Dvorak Annus karrierje egy kutyán keresztül

Messze Hollywoodban, ahol a magyarok 
olyan dicsőséges módon vetették meg lábukat 
és annyira hitessé tették a magyar nevet,

Ismét egy magyar leány karrierjéről be
szélnek,

Dvorak Annusról van szó, aki orvos-édesapjá
val még gyermekkorában, a háború után ván
dorolt ki az Újvilágba. A fiatal leány tavaly 
a Hollywooddal szomszédos Miami fürdőhelyre 
utazott üdülni. Akkoriban kezdődtek a leg
újabb Chevalier-film felvételei és a felvételhez 

egy gyönyörű kutya kellett
Californla kutyatulajdonosai felvonultak a 

műterembe, de egyik kutya se produkálta, ami 
kellett és amit a fiatal magyar leány kutyája 
tudott. A -strandon találkozott Chevalier Dvo
rak kisasszonnyal és

nemcsak ■ kutyája, hanem a fiatal leány 
Is megtetszett

gyobb melegséggel és barátsággal üdvösöl
tem. Ezzel a ténnyel azonban nem akarok 
semmire célozni, ezt egyszerűen csak el- 
monlani és leszögezni vagyok bátor. Ez
után Párisba utaztam filmezni ahol tele
fonhoz szólított Marton Sándor, aki

Jelentette nekem, hogy ott volt a Sárga 
liliom főpróbáján és Krausz Mihály 
egyik száma fatálisán hasonlít az én 

Élni mon ami számomhoz.
Miután hazajöttem, megnéztem én is a 
Sárga liliomot és ugyanezt a tényt konsta
táltam.

— Miután a zeneirodalomban többször 
előfordult már az ilyen fatális hasonlatos
ság, magamban máT elhatároztam, hogy 
kihagyom a számot, helyette újat kompo
nálok, amikor arról hallottam, hogy Pesten 
Krausz Mihály mindenkinek azt hangoz
tatja, hogy számát el plagizáltam. Erre már
cius 15-én

beadványt Intéztem a bécsi A. K. M. 
Rcchtschutzbiirohoz, 

bejelentettem neki a tényeket és tanúimat 
és kértem megállapitani, hogy vájjon ki 
komponálta a számot. Ebben az ügyben 

csütörtökön lesz ítélet.
Természetesen minden olyan híresztelés, 
amely szerint a bíróság már ebben az ügy
ben állást foglalt volna vagy csak tárgyalta 
volna az ügyet, nem felel meg a valóság
nak és nem Krausz Mihály, hanem én va
gyok az, aki az igazság kiderítését forszi- 

a világhírű filmszínésznek. Azonnal magával 
vitte a műterembe, próbafelvételt készített 
vele, majd partnernőjét és feleségét,

Yvonne Vale-t kitette a darabból, 
hogy főszerepet kaphasson a gyönyörű ma< 
gyár leány.

te&MAPLÖ
Színházak keddi műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Aranykártya (W 
VÍGSZÍNHÁZ: At orvos (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ, Tis.teH hős (S). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Helyet as Hiúságnak (S). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ. Lezénybuesu (S).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ, Sárga liliom (•). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Dr. Jazx (W9). 
KAMARASZÍNHÁZ: Mese a denevérről (8). 
ANDRASSYI’TI SZÍNHÁZ, Vadvirág (»).
TERÉZKÖRtITI SZÍNPAD: Egy tizpeugől története («J4 
ROYAL ORFEUM, Játék a tűzzel (•).

A Király Színház husvétra nem premiert, 
hanem egy finom és emlékezetes darabnak 
reprizét ajándékozta publikumának. Strausz 
gyönyörű operettjét, a Lcgényhucsiit újí
totta fel nyilván Rútkai Mártonnak, az ope- 
rettszinpadok eme pompás művészének ked
véért. A kitűnő és Jó előadás néhány fiatalt 
Is hozott, Igy Kondor Anniét szubrctlsze
repben, Werbőczy Ilát és Örkényi Francis
kát primadonnák szerepeiben. Fodor 
Arfhnrt pedig kémikus főszerepben üdvö
zölhette a közönség.

♦
Zártkörű bemutató keretében pergették le a 

„Márciusi mese” című legújabb magyar han
gosfilmet, amely néhány hét múlva a Royal 
Színhazak valamelyikének vásznán kerül a kői 

' zönsfg elé. Meg kell állapítanunk, hogy égéi 
szén meglepő sikert aratott az uj magyar [ilm 
a nagyigényü zártkörű publikum előtt.

I Ai UFA filmszínház bérletét a belügymi
niszter nem hagyta jóvá. A Royal fllinszin- 

j házak rt. ugyanis kibérelte a színházat Mo- 
sonl Jenőtől, a háztulajdonostól és a Nem
zeti Szövetségtől, a filmszínház engedmé
nyesétől. A szerződés felkerült n belügymi
nisztériumba, ahol Keresztes-FIscher bel
ügyminiszter megtagudtu a szerződés jóvá
hagyását.

♦
SzercplŐváltozás volt a Fővárosi Operettszln- 

házban husvé>t vasárnap délutánján, amikor a 
beteg Somogyi Nusi szerepét Szőke Kató vette 
át nagy sikerrel.

Fodor László, a nagyszerű vigjáték
író, a legtöbb darabját idegen néven 
vagy álnéven jelenteti meg. így Vul- 
pius néven aratott óriási siker* leg
utóbb „Helyet az ifjúságnak” cimü 
darabja is. Fodor László csak annak a 
darabnak a ezinlapjára irja ki nevét, 
amelyet ö a legjobbnak tart. Ebben 
azonban a fatális sors üldözi a remek 
vtgjátékirót. Saját néven megjelente
tett darabjai körül a legutóbb egyetlen 
egy sem aratott sikert, sőt amint ezt 
színigazgatói körökben diszkrét titok
ként Őrzik, elő sem adják. Ilyen pél
dáid a legutóbb saját neve alatt irt da
rabja, „A legszebb házasság”, amelyet 
eddig több szinház azzal utasított cl, 
hogy nem tud megbirkózni a uerep-
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A ,,n&gy hatalmi-torna” ersdménye: 1. Ferencváros,
2. Hungária, 3. Rapid, 4. Ausztria

A Feltámadás ünnepe meghozta a magyar ' mét elő. 
futball számára is a régen esedékes feltá- i 
madúst. Félretették a kicsinyes és rövidlátó 
üzleti politikát, husvét ünnepére Bécs elit
csapatai közül kettőt hoztak a magyar kö
zönség szeme elé, azzal, hogy a nagy erő
próbák előtt legyen kitől tanulni. A tanító
mester és a tanítvány szerepe azonban cso
dálatos módon felcserélődött s

a megujhodó magyar futball a husvét 
két napján a labdarúgás aranykorának 
legremekebb jeleneteit varázsolta as 

ámuló tízezrek szemel elé.
A Ferencváros valami olyan káprázatos 

és elbűvölő játékkal rukkolt kl, amiről még 
a legelvakultabb fanatikusok sem mertek 
volna előre beszé'ni. Minden képzelete fe
lülmúl az a tökéletes és legyőzhetetlen já
tékmodor, amelyet a zöldfehérek Bécs büsz
keségeit porig alázták. Elképesztő techni
kai trükkök, halálosan biztos taktika s 
mindezek tetejébe még a hatalmas iram 
megkövetelte százszázalékos tempóbirás: ez 
röviden a foglalata annak a csodálatos tel
jesítménynek, amellyel a zöldfehérek méltán 
p kontinens legjobb klubcsapatává léptek Is-

Bravúros teljesítményeik a rosszul kezdő 
Hungária számára is sikert hoztak, mert

a pont- és gólarányra menő küzdelem
ben a Rapid gólarányát annyira elron
tották, hogy a Hungária emiatt a büszke 

második hely birtokosa lehetett.
Dicsérettel kell azért megemlékezni a 

kékfehérekről is, amikor az első nap fájdal
mas veresége után a második napon az 
Austriát nagyobb gólaránnyal verték meg, 
mint ahogy azt a Ferencváros tette az első 
napon. A győzelmük értéke nem vitás, de a 
mód, ahogy ezt a második napi vereséget 
az Austriára mérték, csak szerényen hú
zódhat meg a Ferencváros tüneményes harci 
eszközeinek csillogása mögött.

A megjelent bécsi futballkorifeusok 
elképedve szemlélték a magyar futball e 
hirtelen és csodálatos feltámadását s bi
zony nem a legjobb szájízzel hagyták el 
Budapestet, akkor, amikor rövidesen sót 
kerül a magyar-osztrák erőpróbára. A látot
tak után a legtökéletesebb bizalommal néz
hetünk a közeljövőbe s a római világbaj
nokság kolosszális harcai elé is.

dött. Ha csak míg három segítőtársa 
már meg lehetett volna akadályozni a 
győzelmit, amely egyáltalán nem volt„ meg
győző s csak akkor vált biztossá, amikor az 
Egri—Sebes—Dudds-halfsor a lábán sem állt.

A Hungária mentségére szolgáljon, hogy 
Titkos nélkül s a 20-ik percben megsérült 
Turayt elvesztve, szúrnyszegetten kellett 
végigjátszania a kétméteres óriások ellen 

a meccset.
De viszont csodálatos, hogy miképpen csopor« 
tosulhat egy’ csapatban ennyi tehetségtclenség. 
Kisnek, a válogatottba is befutott hátvédnek 
fogalma sincs a helyezkedésről, Szegő, Kardos 
és Gergely pedig a futballkarlkatura megszemé- 
lycsitői. Hajmeresztő dolgokat produkáltak. 
Szabó kapus három gólban ludas.

A meccsről nincs mit Imi a kritikusrak.
Az első gólt a 17. percben az offszájdról 
induló Kabarék lőtte, a másodikat ugyan
csak Ke burok szerezte a II. félidő SÍ. per
cében, közvetlen utána Wesselyk, maid a 
43. percben Blnder 30 méteres lövése jut a 

kékfehérek hálójába. 4:0.

/I Hungária is kinpadra 
feszítette ax A us ír iát

HUNGÁRIA—AUSTRIA «il (2:0)
Ás elsőnapi gyászos szereplés után bizony 

rettegéssel várta a megjelent tízezer néző a 
Hungária második napi teljesítményét. A kék
fehérek Titkosmi, Magyarral és Kocsissal,

egyébként pedig változatlanul küldték harcba 
a csapatot, amely már az első pillanatokkun 
mutatta, hogy szakított a tradícióval s ezen a 
napon ellenállhatatlanul tör a győzelemre. Kü
lönösen Ismét a csatársorban szereplő Dudás

FERENCVÁROS—AUSTRIA 6:2 (4:Ö)

be.

bágyadtsággal játszott a 
folyamatosság nélküli da
rabos játékával sikerült 
teljesen lelohasztani a

Divatújdonságok
Női gallér, lamé-kombínációval__________ 2.50, 1.75, 1.25
Sálak, masnira köthetők 1 db 3.80, 2.90

A Fradi az utóbbi évek 
le 
lehengerelte az Austriát

A napsütésben pom 
pázó tavasz 20.000 nézőt 
csábított kl a Hungária- 
utl pályára. A nagy
számú hölgyközönség ta
vaszi divatrevŰje, a sok
sok külföldi vendég ke
délyes zsibongása, no és 
nem utolsó sorban a 
négy világhíres csapat

ünnepélyes felvonulása a régi békebeli husvé- 
tok varázslatos erejével hatott. Tapsorkán fo
gadja a pályán félkörben felálló két osztrák és 
két magyar „márkaegyüttest". Huszár Aladár 
főpolgármester üdvözlő szavait Kuncz követ- 
ségl tanácsos köszönte meg, majd Usettg Béla 
elnök, Földi Mihály Iró és Fodor Henrik dr. 
főtitkár beszélt a vendégekhez. Zászlócserék, 
fényképezések, mozioperatőrök.

Előbb az osztrák majd a magyar himnusz 
akkordjait hallgatja áhitatos csendben a kö
zönség. Végre Kiéin Árpád sípjelére felállnak 
a csapatok. A Ferenváros Táncos helyén az 
amatőr R át kaival, az Austria a legkomplettebb 
összeállításban.

Mindkét oldalon suhannak a szebbnél-szebb 
támadások. Erőtől, férfiasságtól duzzadó, de 
abszolút fair művészi tökély csillog itt is, ott 
Is. Félpercenként tapsra zuhognak a tenyerek. 
Csak a kis újonc Rátkait féltik:

— No ez a szegény ftu a „nagy" Naaschtól 
halálra rémül...

De csodák csodája, Rátkainak egyáltalán 
nem szállt az inába a bátorság. Minden hely
zetben feltalálja magát, beadásai, elgondolásai 
precízek. A 8-ik percben

Sárost remek testcsellcl lövéshez Jut a már 
a hálóban táncol a labda. Irt).

óriási az öröm. Specht lövését Háda könnyen 
védi, az osztrák ellentámadásokat a Polgár— 
Papphátvédpár meglepő jó helyezkedéssel ár 
talmatlanltja.

Sárosl tüneményes eleganciával csodás dol
gokat végez. Ez az Istenáldotta tehetség 

jobb, mint valaha!
Sindelar és Mock szóhoz sem juthat mellette.

Sindelar és Vlertel élen lövéseit Háda teszi ár
talmatlanná. Andritsch a 16-son belül elpofozza 
a labdát, de 11-es helyett csak szabadrúgást 
Ítél a biró.

— Mindig mi legyünk lovagiasakt Ez az 
egész világon íl-es! — hangzik a dflhösködés. 
Szerencsére 11-es nélkül is győz a Fradi: a 81. 
percben

Székely lövésére MOllner kapus előbb vett 
magát, a labda fölötte berepül 2:0.

Két perc múlva
Rátkal kapásból kitűnő beadást Juttat 

Sároslhoz, aki csodás gólt fejel. 3:0.
Tombolái, örömmámor. Ujabb két perc sem 
telik el, amikor

Kemény szépen Iveit beadására egyszerre
8—10 fej Is levegőbe lendül, de Sároslé va
lamennyi közül kinyúlik s Ismét az Austrla 

kapufában a labda. 4:011
.4 Ferencváros évek óta nem látott precíz, össz- 
játékban tökéletes játéka lenyűgöző látványt 
nyújtott.

Szünet után már másnapra „tartalékol** az 
erőből a Fradi. A mezőnyjáték igy is a tech
nikai iskolázottság remeke. Pontos passiók 
mindkét oldalon. Az 5. percben

Sindelar balra kanyarodva remekbeszabott 
védhctctlen gólt lő. 4:1.

A Ferencváros félgőzzel is fölényben van, Sá
ros!, Székely és a peches Toldi lövései Jelentik 
a bombázást. A 35. percben Ismét osztrák gól: 

Stroh kornervonnlről adott beadását Sin- 
delar közelről beplasszlrozza. 4:2.

Még egy erőteljes Fradl-ofTcnziva s a 38. perc
ben

Sároslnak a kifutó kapus fölött fejelt lab
dáját Székelynek nem nagy fáradságába 

kerül besegíteni. 5t2.
A 40. percben

Sárosl elcsíp egy „hazaadást** s féltucat gól 
nyomja a vendégesapat hálóját. 8:2.

A sokszoros osztrák bajnok és Középeurópai 
Kupa győztese földig ‘siijtval A Ferenvárosnak 
viszont hosszú esztendők óta a legértékesebb 
diadala. (br. G. L.)

Pamut-muszlin
csak idei, szép mintákkal, nagy választékban, 
kb. 70 cm széles .............. ——1 m 1.10,

Műselyem
új. színdús, divatos mintákkal,
kb. 70 cm széles

Panama
o legjobban bevált teníszruha- és sportinganvag.
kb. W) cm széles - ---- --------— 1 m 1.98, 1.68, 1.18,

Crepon
n kedvelt pongyolaanyag, szép japán- és virágminfák- 
kal, kb. 70 cm széles .. ------  1 m 1.68, 1.48,

Crépe Marocco
tavaszi újdonság, opart divatszlnekben, kb. 80 cm szé
les, 1 m 1.68, mintás, kb. 70 cm széles............ - 1 in

Noppé Éponge
kedvelt újdonság, sok divatszínben, skót kockás min
tázattal is, kb. 70 cm széles_____ - 1 m 2.95, 2.25,

Cérna-Grenadin
a mindig divatos és célszerű nyáriruhaanyag, szép, 
új mintákkal, kb. 100 cm széles — 1 m 3.90, 3.20, 

Ajour Bourette
jóminöséga. mosható puha selyemanyag, kb. 70 cm sz,,l ni

Crépe de chine
iníiselyeni, lógynn omló minőség. nagy színválaszték
ban. kb. 98 cm széles____ - ___ —----------1 m 2.90,

Crépe de chine
vagy Crepe Gcorgctte.jó míiselycm-minőségek, új, diva
tos. nyomott mintákkal, kb. 9Ö cm széles, 1 m 3.90, 

Flamisol
n divatos tavaszi újdonság, műselyem, 
kb. 90 cm széles------- - - _______

Marocain
bevált minőség, műhelyem, kb. 91 cm széles ___ 1 m

Skót kockás taft
n nagy tavaszi divat, szép nagy választékban, jó mű
helyemül illőség, kb. 95 cm szeles ____ -___ —___

Tisztagyapiú ruhaszövetek 
gazdag színválasztékban, kb. 70 cm széles ___ _

Moos-Crépe
jó, tiszlagyapjú, puha minőség, a legkedveltebb pasz- 
tcllszinekbcn. kb. 90 cm széles. —______ —___ — 1

Tavaszi kabátszövetek
csak jó minőségek, dús ■választékban,
kb. 140 cm széles— 1 m 9.80, 7.80,

1 m 1.38, 1.18,

A Rapid csak ax utolsó 
negyedórában fekteti kétvállra 
a vérszegény Hungáriát

RAPID—HUNGÁRIA 4i« (Irt))
Az „előjáték** képráz- I Mandi, ez a kiváló eszű és érzékű 

tató fénye ulán jeges | tényleg öreg bekkjátékos telentetle csupán a: 
zuhanyként hatott a fő-' ellenállást. O volt az, aki végig becsülettel kűz- 
meccs. A vendégcsnpn1 , i, „■■■■■uhumi n —■w—n
nagy tudását ói félelme- ~ n E Z* V cr
tes hírét meghazudtoló A LÓG J El (p T ET

kedélyeket.
A Mára; 

i Mmta

briiilínst. aranyat, azflstot 
legmagasabban veszek! 
Ékszert legolcsóbban nótám vehet! 

SCHWARTZ

Tekintse meg érdekes

TAVASZI KIÁLLÍTÁSUNKAT!
Kirakatainkban áttekinthetően mutatjuk be az összes divatújdonságokal.

Ullstaln-szabásmlnták az L emeleten.
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agilitása tíinik fel, aki egyre-másra küldi ro
hamra a csapatát. A kék.fehérekkel szemben 
jóformán egyedül csak Sindelar áll, aki óriási 
taktikai tudományával nem egyszer ad vérfa- 
gvaszlő kópét s hogy az Austria ebben a pe
riódusban mégsem tud eredményes lenni, az 
egyedül a közvetlen védelem érdeme. A 9. 
percben Viertel szókése, majd beadása a ebból 
Stroh lövése jelent nagy gólveszélyt, do Szabó 
ment. Utána Ismét „Sindl" húzósain ámul a 
közönség, hogy azután meginduljon végre a 
Hungária motorja is s egymásután gördítse a 
jobbnál jobb támadásokat a gyengén védekező 
Austrla ellen. A 15. percben Titkos komért 
harcol ki és jól Íveli a rúgást, úgyhogy

Kardosnak csak Millióért kell egy kissé 
megtolni, aki a labdával együtt a hálóba 

esik. 1:0.
Molzcr lövése a válasz a gólra s utána rögtön 
a kék-fehérek lendülnek előre. Kardos, Cseh 
és Dudás lábán fut remek összjálékkal a 
labda s

az agilis balszélső a tizenhatoson kapásból 
éles, lapos lövéssel rúgja a második gólt. 

2:0.
Most átmeneti lanyhulás áll be, két komort 
is kell védeniük a kékfehéreknek, amiben 
Szabó félelmetes szellemességgel csillogtatja a 
maga bravúros tudományát.

Szünet után — akárcsak az előző napon — 
mindenki azt várja, hogy az Austrla magára 
talál és a hírére méltó játékkal rukkol ki. 
Ehelyett a Hungária tör ellenállhatatlanul 
előre s a 8. percben ismét eredményes. Kardos 
pompás labdával küldi Titkost rohamra, aki 
a pompás Nausch mellett szédületes sprinttel, 
húz el, beadása mintaszerűen laposan és éle
sen fut középre, ahová Cseh villámgyorsan be
robog és a vetődő Müllncr fölött a hálóba vágja 
a labdát. 3:0. A közönség tombol és unisono 
tüzeli ujabb eredményre a megujhodolt Hun
gáriái. Ebben a kaotikus légkörben az Austria 
tudománya teljesen csődöt mond s még a nagy 
Sindelar is elvész. Néhány ragyogó akcióval 

A Ferencváros 
varázslatos tudományát 
még a pártos bíró sem 
tudta legyőzni

FERENCVÁROS—RAPID 9:5 (3:2).
Tizenötezer néző vár

ta feszült izgalommal a 
húsvéti torna befejező 
nagy csatáját, amelyet a 
magyar és az osztrák 
zöldfehérek vívtak meg. 
A Ferencváros az előző 
napi ragyogó teljesítmé
nyének mámorával lé
pett a pályára s az egész

csapatban csak az a változás állolt be, hogy 
szerepet kapott Takács 11. Is.

Kicin Árpád bízó vezetésével kezdődik meg 
a nagy csata, amelynek lázában nyugtalanul 
figyeli a közönség a Rapid félelmetes belső 
triójának, a Kabarék—Bican—Blnder-formáció- 
nak működését. Már az első percben Binder 
bombája suhan el a kapu mellett, de rögtön 
felel Toldi is. Nagy, hajrás rohamok követ
keznek s a 4. percben

Lyka a kis Rátkait szökteti, akinek be
adását Takács II. éles szögből továbbítja a 

meglepett Raftl mellett a hálóba. 1:0.
Nagy az öröm, de egyelőre még nagy a bi
zonytalanság is, úgyhogy ujabb biztatást nem 
kap a csapat. Különösen nem a 8. perc után, 
amikor parázs helyzet keletkezik a ferencvá
rosi kapu elölt, amit Polgár úgy old meg, 
hogy röviden és rosszul játszik haza,

ezt elcsípi Binder s már benn Is van a 
kiegyenlítő gól 1:1.

A Rapid fokozza az iramot s Binder három lé
pj uöl Iláda nagy szerencséjére kézbe emeli 
a labdát. Nem sokkal később huszáros jelenet 
következik. Takács a legendás csúsztató mód
szerével juttatja a labdát Sároslhoz, aki lé- 
rül-fordul, aztán húsz méterről olyan gyilkos 
erejű bombát küld, hogy at szinte láthatatla
nul vágódik a hálóba. 2:1. Csodálatosan nagy 
lövés volt, de méltó is az ünneplése. Sárosi 
agilitása a nézők ezreit büszke lázba hozza s 
jóformán most már öt figyeli minden szem. 
Kornorek potyognak a Rapid-kapu elölt, de 
átmenetileg azért lanyhul az iram. A 20. perc
ben a jól játszó kis Takács egy rempli után 
sérülten hagyja cl a pályát s helyére Székely 
ugrik be. Most ujult erővel indul meg az ost
rom a Rapid ellen, amit csak Kiéin bíró té
védéin! tudnak itt-ott, különösen a kényes 
szituációkban megállítani. Zug is a nép ha
ragja az aprólcrmelü és nagyon rosszul bírás
kodó Elein Árpád ellen. Székely és Rátkai ha
talmas bombái után n 30. percben komért 
rúg a Ferencváros. Az ívelő labda elé Raftl 
kijut ugyan, de Sárost feje még az ő kezénél 
is magasabbra emelkedik, úgyhogy a labda az 
üres hálába pottyan. 3:1.
Most lesz aztán igazán heves harc. Jellemző, 
hogy négy korner is esik a Ferencváros ellen 
s az utolsóból, a 37. percben Háda nem tudja 
birtokba venni a labdát, csak kibokszolja és

Bican közelről beteszi. 3:2.
Egyre nagyobb az aggodalom a nézők táborá
ban, mert ‘attól félnek, hogy a szemre nagyobb 
fizikummal megáldott Rapid-játékosok jobban 
bírják a második félidőt s ha döntetlent érnek 
el, megnyerik a tornát. A 49. percben Toldi 35 
méteres' gyilkosere jA szabadrúgását Raftl csak

Kérdezze meg azt az ötezer embert, aki véglgtapsolta a ROYAL ORFEUMBAN

K o • A r y Emm y-t
Szilágyi Marcsát. S-ibny Elsiet, Kertért Gábort, Gaál Sándort, Fenyő Emilt, Ujváry Lajost, 

Radó Sándort, Antók Ferencet a

Játék a tűzzel című operettben 
Előadások: mindennap fél 9 órakor, csütörtök és szombat délután 5 órakor rendkívül mérsé- 

In iMlt m

ugyan meglepi a közönséget, de egyúttal a I 
társait Is, akik bizony közel sem érik utói a ■ 
mester nívóját. A 18. percben Sindelar két test
csellel maga mögött hagyja a izivós Sebest, 
Stroh-hos játszik, aki rögtön visszaadja a 
labdát, most ujabb kettős testesei következik a 
utána

• 18-ónról félelmetes Slndelar-bomba re
zegted meg « hálót. 3:1.

Most egy kicsit forró lesz a légkör a Hun- 
gária-kapu előtt, Szabó néhányszor csak ne
hezen tud tisztázni, de ezután a 25. percben 
megszületik az idegcsillapitó ujabb Hungária- 
gól. Négyes összjáték: Cseh—Kalmár—Cseh— 
Kardos-akció, a „kis Konrúd" a kapufára küldi 
a labdát, ahonnan visszapattan és

a fürge Cseh zsákmánya lesz, aki pokoli 
nyugalommal gurítja Müllner melleti műi- 

inéterekkcl a hálóba. 4:1.
Most szebbnél szebb Hungária-akciók követ

keznek, a közönség öröme is határtalan. A 32. 
percben Sebes jó labdával Indítja útnak Du
dást. aki Gráfot és Müllnert is ügyesen cselezve 
ki, élesen lövi a hálóba a labdát. 5.1. Ujabb és 
ujabb hangorkán tüzeli a mámorosán ölelkező 
kékfehér-jálékosokat még nagyobb eredményre 
s a 37 percben egv régen látott szép akció 
duzzasztja ujabb góllal a letargikus Austriát. 
Titkos a tajtékzó Nausch mellett ismét meg
ugrik, sőt Dudást is jó helyzetbe hozza, akitől 
Kardos kapja a labdát s

most már eaak közelről kell a hálóba re
píteni. 6:1.

Csodálatos jelenet, kalapok röppennek a le
vegőbe, az egész közönség szinte vezényszóra 
feláll, hátat fordít a mérkőzésnek és Melslék 
nábnlya felé fordulva, némi kárörömmel kér
dezi:

— Horn do you do, Meisll
Az osztrák futball vezére bizony néni a leg

jobban érzi magút, ellenére annak, hogy — 
mosolyog. Többre már nem telik, de nincs is 
szüksége a Hungáriának s a meccs befejeztével 
nagy éljenzés közben térnek be az öltözőbe.

kitólni tudja, majd ugyanígy tesz Sárosi fejes
labdájával Is. A fölény tehát vitathatatlan, de 
egyelőre nincsenek meg azok a kellő számú 
gólok, amelyek végleges nyugalommal töltenék 
meg a csapat tagjait s a szorongó nézők ezreit. 
Különösen azért aggódnak, mert a birói hibák 
egyre-músra sújtják a Ferencvárost. Bindert 
például hatméteres offszájddal engedik el s 
csak egy csodálatos véletlen menti meg az 
egyenlítéstől a zöldfehéreket.

Már a szünetben parázs hangulat kerekedik 
a biró ellen és sokan különítményeket tervez
nek, hogy a bírót — mielőtt még késő — meg
fenyítsék. Aztán újra kijönnek a csapatok s a 
különítmények is felosztanak. A 3. perc pláne 
növeli a győzelmi reményeket, amikor a szél 
ellen játszó Ferencváros ujabb gólt ér el. Lyka 
iveit beadását

Raftl elnézi és a feje fölött a hálóba tartó 
labdát csak még Jobban tudja besegíteni. 

4:2.
Kettős komért rúgnak a Rapid ellen, ami

nek parázs hangulatában Toldi és Fiala össze
fejel és megsérül. Bican kitörése és lövése a 
félelmetes válasz erre, de Háda macskaügyes
séggel tolja ki a labdát, majd Polgár ment 
Nem sokkal később a látási zavarokkal küzdő 
biró egy jogos góltól fosztja meg a magyar 
csapatot. Sárosi feltartóztathatatlanul robog 
a labdával, de a tizenegyes táján olyan csú
nyán buktatják el, hogy a kavicsos porban is 
egész a kapuba csúszik. A tizenegyes elmarad 
A becsülctsértö kifejezések egész tengere zú
dul az érthetetlenül pártos biró felé s hogy a 
kitörőben lévő ellenszenv veszélyes, az onnan 
is látszik, hogy a rendőrség igyekszik már 
most megszállni a pálya stratégiai pontjait. 
A 17. percben Székely a filvonalon hibáz, 
úgyhogy Skoumal lefuthat s beadása Polgár 
lábát érinti ugyan, de ennek ellenére Binder 
bombája zúgva csapódik a hálóba. 4:3. Ismét 
veszélyes pillanatok ezek, különösen amikor 
Kaburek lövése fenyeget góllal. A Rapid érzi, 
hogy itt az utolsó perc arra, hogy — ha le
het megállítsa a katasztrofális vereséget. Lé- 
legzctállitő iramot diktál, de — s itt jön ki a 
Ferencváros fedezetsorának ragyogó értéke — 
ezt az iramot nemcsak hogy átveszik a pesti 
röldfehérek, hanem még a maximumra fokoz
zák. Szinte hallható, hogy recseg-ropog a Ra
pid minden eresztéke a szörnyű eröfeszátés- 
Ő|. Nem sokáig. A huszonegyedik perc
ben Sárosi Rátkait szökteti, akinek kercszt- 
Inbdáját Toldi húsz méterről csodálatosan szép 
íveléssel védhetetlenül küldi a háló felső sar
kába. 5:3 Eldőlt a nagy harc. A 28. percben 
még csodásahb akció következik. Szinte ég a 
levegő a Rapid kapuja előtt, ahogy elszánt ro
hamokkal égetik el maguk elölt a ferencvárosi 
csatárok az akadályt.

Toldi hatalmas lövése a kapufáról pattan 
vissza, ezt Kemény kapásból küldi Ismét 
a kapura, ahol a felső kapufa porzlk a 
nyomán, de harmadszorra már nincs 
mentség, mert Sárosi olt áll s a labda 
mcgklnzottan piheni ki a fáradalmait a 

hálóban. 6:3.
Tüneményes gól volt! Egymásután zavarja meg 
a bíró helytelen Ítélkezése a magyarokat, de a

A Hétfői Napló jubiláns 
amatőr futballvándordíjae 
amelyért rövidesen megindul 

a küzdelem

33. percben Ismét tehetetlen Sárosival szemben. 
Hendszet vét ar ellenfél és

Sárosi huszonöt méterről mint as Isten
nyila zugatja a bombáját a hálóba. 7:3.

Ilyen gólt is régen láttunk. Egy perccel később 
ártatlan összecsapás Binder és Polgár között, 
de éppen elegendő jogcím Kiéin Árpádnak 
arra, hogy tizenegyest ítéljen a Ferencváros 
ellen. Ezt azután Binder irtózatos méreggel 
küldi a léc alá. 7:4. Patakokban ömlik a szida
lom a megzavarodott biró felé, ám a Ferenc
város a nagy hangorkánban is megtartja hig
gadtságát s a 35. percben Kemény szökteti 
Toldit, aki lefut, húrom embert is kidribliz s 
azután bevágja a nyolcadikat. 8:4. Olyan má
moros a nézőtér, hogy vadidegenek csőkolódz- 
nak össze és a maliciózusak szerint legalább 
ezer házasságtörés születik meg a nyílt színen. 
De még nir.cs vége. A 40. percben korner a 
Rapid ellen, Rátkai laposan küldi a labdát 
középre, Sárosi lehajolva fejeli a kapufa 
élére, ahonnan a labda félkör-csavarodással fut 
be háló ellenkező sarkába. 9:4. Na Még egy 
gólt! — zug a tömeg. Ezt is megkapják, csak
hogy fordítva. Binder a jobbszélsőtől labdát 
kap, amit közelről a hálóba vág. 9:5. Azt mond
ják, ofTszájd volt. Ezzel azután vége Is van 
annak a tüneményes napnak, amelynek törté
nelme hosszu-hosszu időkig felejthetetlen él
ménye marad mindenkinek, aki végigélvezte.

Negyvenhárom futó 
pályázott a mezei 

munkásbajnok címére
Vasárnap délelőtt ren

dezték a munkás mezei 
futóbajnokságokat a Nép
ligetben. A verseny távja 
szeniorok részére 6200 
m., ifjúságiak részére 
4000 méter volt. A ver
senyen az MTE-n kívül 
a Vasas szenior és ifjú
sági csapata is indult. 
összesen 43 futó vett 
részt a versenyen.

Egyéni szeniorverseny
ben: 1. Kelen (Vasas) 
17 p. 36.5 m. 2. Braun 

3. Dianicska (Vasas) 18 p.
27 mp. 4. Jakusovsrky (MTE) 18 p. 33 mp. 
5. Körmendi (MTE) 18 p. 56 mp. 6. Varga 
(Vasas) 19 p. 10 mp.

A szeniorversenyben: 1. Vasas csapata 28 
ponttal, 2. MTE 28 ponttal.

Az egyént ifjúsági versenyben: 1. Zombori 
(MTE) 12 p 8.2 mp. 2. Szilágyi (MTE) 12 p. 
21.5 mp. 3. Weszely (Vasas) 12 p. 24 mp. 
4. Jakusovszky (MTE) 12 p. 33 mp. 5. Klempa

Kelen

(MTE) 18 p. 19

Április 8-An, kedden Dr.Jazz

(MTE) 12 p. 37 mp. 6. Neumann (MTE) 12 p, 
46 mp.

Az ifjúsági csapatversenyben: 1. MTE 18 
ponttal, —uuPF

A húsvéti ünnepek anyagtorlódása miatt a 
nagy sikerrel megkezdett futballakadémlánk 
második cikke a következő héten kerül köz
lésre. Már előre is felhívjuk olvasóközönsé
günk ügyeimét erre, mert Bányai Lajos, a le. 
gendás Sabarla és a bajnok Újpest csapatának 
egykori mestere a ma a Phöbua trénere 
mondja el érdekes rajzokkal Illusztráltan a 
kombinatlv és a lendületi stílus összes hadl- 
fortélyait.

A Hősök tőrversenye. A MAC húsvéthétfőn 
rendezte hősi halált hait tagjai emlékezetére a 
Hősök törvivó versenyét. Délelőtt a selejtező 
mérkőzéseken 33 vívó jelent meg. Erős küzde
lem árán a 9-es döntőbe a következők kerül
tek: HTVK-ból Zirczy Antal, Ujfalussu Ákos, 
Maszlag Lajos és Gőzsi Sándor dr., a AfAC-ból: 
Tóth Péter dr., a BEAC-ból Bay Béla, a PEACs 
bői Meszlényi Egon, a BESzKRT-ból Hajdú Jfw 
nos dr. és a BBTE-bő\ Dunay Pál.

Lapunk zártakor a döntőmérkőzések folynak,
A KMAC kezdőversenye. A Királyi Magyar 

Automobil Club vasárnap rendezte kezdő mo- 
torkerékpárversenyét újoncok részére. A ver
senyzők reggel 8 órakor indultak az Apponyi- 
térről és Vác, Szob, Rétság, Balassagyarmat, 
Szécsény, Pásztó, Aszód és Vác érintésével fu
tottak be 300 kilométeres táv lefutása után a! 
megyeri csárdához. A győztesek: 550 kcm.l 
Bécs Ferenc (FTC) New Imperial. 350 kcm.t 
ifj. Szakálas Pál (TTC) Rudge. 250 kcm.: Plu- 
hár Sándor (FTC) Puch. 600 kcm. oldalkocsist 
Hendlein Lajos (FTC) AJS. Valamennyien 
hibapont nélkül

Ki akar vizipólóblró lesni? A MUSz kedden 
este fél 8 órakor szabálymagyarázó-estélyt 
rendez azok számára, akik vizipólóvlzagúra 
kerülnek. Előadó: Tichy Henrik dr.

Lázas előkészületek Európa ökölvivőbajnok- 
ságnlra. Az ökölvívó Európa-bnjnoksággal egy
idejűleg tartja a FIBA, a Nemzetközi Ökölvívó 
Szövetség Is az ülését. Ezen az ülésen jófor
mán a teljes olimpiai előkészítő bizottság részt 
fog venni. Az elnök Oscar Söderlund (svéd) 
lesz, mig a bizottság többi tagja Harry Fowlef. 
(angol), Mazzia (olasz), Gerstmann (német) P. 
Cannon (ir) és Kankovszky (magyar). Csupán 
két tag hiányzik ezek szerint a bizottságból, az 
amerikai W. Ccnney és a francia Paul Roun 
seau. Az előkészítő bizottság tárgyalásai ápri
lis 11-én kezdődnek. A tárgysorozat oly bő, 
hogy előreláthatólag három napot is igénybe 
fog venni annak letárgyalása. Az Amerika—< 
Európa válogatott mérkőzés, a Wall Barker- 
serleg, az olimpián legjobban szereplő ver* 
senyző díjazására, hivatalos lap megindítása* 
as Európa-bajnokság sorolása, az Európa-baj- 
nokság felügyeletén kívül még több olimpiai 
Ügyet is le kell tárgyalnia a bizottságnak.
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A Bocskay legyőzte

a lengyel bajnokcsapatot
Ltnibcrybűl jelentik: A Bocskay húsvét

hétfőn a sokszutus lengyel bajnokcsapat, 
Pognn ellen érdekes és szép mérkőzési vi- 
▼ott. A debreceni csatársor ezúttal Is csil
logtatta tudását és szép meccs keretében 

2:0 (1:0) arányú biztos győzelmet

Mit csinálnak Németországban
a nemárja-sportolók?...

— erre kiváncsi az amerikai olimpiai bizottság elnöke, 
aki személyesen győződik meg a nemárja-sportolók sorsáról

Még ma sincs el
döntve az a kérdés, váj
jon a világ minden nem 
zele részlvesz-e 1936- 
ban a berlini olimpiai 
játékon. A német hiva
talos jelentések szerint 
nem létezik ugyan ilyen 
probléma, de

a klilönbörŐ államok olimpiai bizottságai
nak stlrti tanácMkozáaal azt látszanak Iga- 
■olnl, hogy ez a kérdés még mindig ak. 

tuális.
Leutald, a német olimpiai játékok szervező

Husvét az amatör
futballsportban

Az amatörmeccsek között a legnagyobb figye
lem az osztályokköztl válogatott meccsek felé 
fordult. E meccsek igazolták Is a várakozást: 
heves összecsapásokat hoztak. (Fritz agyrázkó
dást, Mészáros és Kovács bokaséi ülést szenve
dett*) A külföldi vendégek nem tudtak győzni.

in. OSZTÁLY
Springer csoport

BBFC—UFC 2:1 (2:1). Góllövők: Schlesinger 
és Krupauer II (ll-esből), 111. Vilcsek II. Az 
élcsoport helyzete: 1. BTSE 25 pont, 2. I. kér. 
BC 23 pont, 3. BBFC 22 pont, 4. KASC 20 
pont. (A BTSE egy meccsel kevesebbet ját
szott.)

Corlnfhlán-dlJ
Postás—Vád SE 4:0 (2:0). Góllövők: Kertész 

12), Gyarmati és Horgos. Biztos győzelem.
P. MÁV—Jászberényi Lehel AC 7:3 (2:2).

Góllövők: Ferenc (3), Rlskő (2), Senber és 
László, ill. Barta (2) és Vörös.

Osztályok közt- II. OSZTÁLY!
m. osztály—MOVE LL 3:2 (1:2). Góllövök: 

Wéber, Androvits, Ondrus, ill. Stumpf és Kiss. 
A MOVE meglepően jól játszott.

IV. osztály—II. osztály 3:3 (2:1). Góllövők:

szerzett.

Az első félidő 14. percében Teleki szerezte 
u Bocskay vezetőgólját, majd a második 
félidő 37. percében ugyancsak Teleki biz
tositolta be a győzelmet.

testületének elnöke az év elején erélyes kije
lentésekben cá fólia meg azt a hírt, amely sze
rint Amerika lemondta volna a részvételt; an
nál meglepőbb tehát t most érkezett és az 
amerikai bizottságtól származó hivatalos hatá
rozat

„Avery Brundage, az amerikai A AU el- 
ntike meglátoguija Németországot, hogy 
személyesen győződjék meg az ott spor. 
tolók nem-árja olimpikonok helyzetéről, 
mert ettől teszi függővé az amerikai atlé

ták részvételéi a berlini ollmplászon.
Kényes kérdési kell tehát tisztázni a német 

sportbiztosnak Avery Brundage előtt.

Lakatos (2), Mészáros, 111. Kovács I., Kovács
II. és vitéz Majoros. A sötétség miatt a meg
hosszabbításból csak 2 percet játszottak. A IV. 
osztály győzelmet érdemelt volna.

II. osztály—111. osztály 4:2 (1:1). Góllövők: 
Fischer, Kovács 1 , Kcvács II. és Lenkei, Ili. 
Ondrus és Gahlr. Magas nívójú, szép Játék. 
A III. osztály teljesen egyenrangú ellenfél 
volt.

IV. osztály—MOVE LL 2:2 (1:1). Góllövők t 
Benkovnts (2), 111. Ninist és Fritz. A MOVE 
csapata tulerélyes játékot mutatott.

Maglödl-uton: KÖB. AC!
Köb. AC—Oldham 8:0 (0t0). Góllövők: Enoch 

(2) és Prekla. A bécsiek vereségét menti, hogy 
kapusa 0:0-nál megsérült, balkezét ezután nem 
tudta használni.

Drasche—KTK 2:2 (2:1, 2:2, 2:2). Góllövők: 
Taraszán (2), ill. Pohádi (öngól) és Orabek. 
Sorsolás alapján a KTK került a döntőbe.

Köb. AC—KTK 8:1 (8:0). Gőllövők: Preckl, 
Kapta és Énoch, ill. Orabek. A KAC sétálva 
nyert.

Drasche—Oldham 2:0 (1:0). Góllövők: Jeckel 
és Gombarcsik. Az Oldham nem tudta fölényét 
kihasználni.

Gyóliuuóii ulon. TŰKUL TE.
Turul TE—BLK (2:01. üóllSvík: FOxl

IV. (2). Fodor és Szekeres. A BLK gyenge na
pot fogott kt

VI. kér. FC—NTC 5t1 (4:0). Gőllövők Lelő- 
vlcs. Gazdag. Kohn. Schön és Fűzi, ill. Németh. 
Fölényes győzelmi:.

Turul TE—VI. kér FC 3:0 (1:0). Góllövők: 
Szekeres, Tauszin II. és Himnier. A Turul ala
pos revánsot vett bajnoki legyőzőjén.

BLK—NTC 1:0 (0:0) Góllövö: Rézler. Az 
NTC meglepően jót megállta a helyét.

Szentendrei utón; FILATORIGÁT!
Fllatórlgát—GSE 8:1 (0:1). Góllövők: Gieg- 

ler. Pál és Aigner, ill. Kuszka.
Ai M. Textil—B. Magyarság meccsre utóbbi 

nem jelent meg.
Fllatórlgát— M. Textil 5:1 (1:1). Góllövők: 

Latinaim, Licskó, Pál I., Aigner és Spieldener,
111. Csabai. Fölényes győzelem.

A GSE—B. Magyarság meccsre utóbbi nem 
jeleni ineg.

Ragyolclaknál CSAK A KAPUS!
Ragyolcl TG—SsFC 8:3 (2:2). Góllövők: Mi

hók, Komáromi, Csuhái, 111. Sárközi (2) éa Ma
gyar (ll-esből) Az JrzFC jobb futballt játszott.

SzRTC— Ragyold TC 3«1 (1:1). Góllövők:
Varga I., Varga II. és Heilauf. ill. Miliők. Nagy 
fölényben volt as SzRTC, de az RTC kapusa. 
Tóth, mesésen védett.

VMTE-pályán UTSE IFJÚSÁGI.
UMTE Ifj.—MFTR ifj. 4:0 (2:0). Góllövők: 

Bakos (2). Bilim és Szilágyi.
UTSE Ifj.—PMTK Ifj. 5:1 (3:1). Góllövők: 

Welsz (2). Flló (2) és Peta, ill. Szabó.
UTSE ffJ.—UMTE Ifj. 1:0 (1H2). Gőllövők:

Peta. Magas nívójú, szép játék.
A PMTk Ifj.—MFTR ifj. mérkőzésre utóbbi 

nem állt ki

Kőbángai-uton: FTC IFJÚSÁGI!
MÁVAG Ifj.—MTK Ifj. 8:1 (1:0). Az MTK 

ifjúsági csapata gyenge napol fogott kl.
FTC Ifj.—BRSC Ifj. 0:1 (3:0). A BRSC nem 

tudott komoly ellenállást kifejteni.
FTC Ifj.—MÁVAG UJ. 3:8 (2:1). Elkeseredett, 

kemény küzdelem.
Az MTK Ifj.—BRSC Ifj. meccsre utóbbi nem 

jelent meg.

AZ ATTILA NAGY GYŐZELME 
FRANCIAORSZÁGBAN

ChateReraultból Jelentik; A miskolci Attila 
vasárnap az itteni jóképességü futballcsapatot 
9:3 (3:0) arányban fölényes játék után le
győzte. Az Attilának különösen a csatársora 
remekelt, de a csapat minden résre Jóval leg
utóbbi rossz formáján felül szerepelt

A Soroksár csapata gólzáporral nyerte hús
véti bajnok! mérkőzését. A húsvéti ünnepek 
alatt mindössze egyetlen bajnoki játék volt a 
második ligában. Vasárnap a Soroksár együt
tese Szentlfírlnc csapatával játszott a bajnoki 
pontokért. Természetes, hogy az SzNFC sem 
tudott cllentállást kifejteni nagy ellenfelével 
szemben és igy a Soroksár 8:1 (6:1) arányban 
győzött Pált (4), Kelemen (2), Szeder és Hor
váth góljaival A szentlőrinci csapat gólja ti
zenegyesből esett, amelyet Lengyel rúgott.

0.000

pengő
sok pénz, de annál Is többet ér 
az a megnyugtató tudat, hogy 
egészségesek lehetünk, mert az 
epebajokat, gyomor-, máj-meg
betegedéseket biztosan kigyó- 
gyitja a MlltA-glaubersósgyógy- 
vizzel tartott kúra.

Megszünteti a vérkeringési 
zavarokat. Természetes, biztos, 
veszélytelen fogyasztószer.

Kérdezze meg orvosát!

Botrányok sorozata 
a kézilabda vándordíj 
elődöntőin

A kénilabdások Spelser-dljának döntőit a két 
ünnepnapra tűzték ki. Az első nap az egyik 
biró a szabályos időn tiilvezette a játékot, ami
ből parázs botrány tört ki s végül is újra
játszanék a két meccset. A második napon as 
Elekromósokat tizedelte meg a bíró, ami szin
tén kirobbantotta a botrányt. Döntőbe került 
a VÁC és a MAFC.

Elektromos Művek—VÁC 3:8 (6:3). A sréL 
lel könnven repüllek a gólok.

UTE—MAFC 5:5 (4:1). A MAFC egyenlítő 
gólja a szabályos Időn túl esett.

Az Idő rövidsége miatt hosszabbítani nem 
lehetett, n két elődöntőt hétfőn megismételték.

VÁC—Elektromos Müvek 4:8 (1:2). Flórt
biró botrányba kergette a mérkőzést. As elekt
romosok 8 játékossal is megszerezték a veze
tést, de a végén összeroppantak.

MAFC—UTE 4:3 (2:1). A MAFC az utolsó 
percekig vesztésre állt.

* KÜLFÖLD hvsvEtj*.
Antwerpen: Prágai Sparta—Beerschoot 

5:2, hétjön: Viennh—Sparta 3:0 (2:0),
Liége: WSC—Slavia 2:1 (1:1), hétfőn: Sla- 
via—DSV (Hága) 2:9 (1:1).

Szombathely legyőzte Sopront. Szombathely* 
ről jelentik: Húsvéthétfőn tartották meg nagy 
érdeklődés mcllnlt Szombathely—Sopron vá- 
rbsközi válogatott mérkőzést, amelyet a ruti
nosabb szombathelyiek 4:1 (2:1) arányban fö
lényes játék után a maguk Javára döntöttelr 
el.
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Kispest fekete húsvéti a
A két előváros fiatnak bajnoki találkozóját 
az Újpest nyerte meg 6:l-re

A húsvéti ünnepek 
kötése a Megyeri-utl

egyetlen bajnoki mér- 
pályán folyt le, ahol 

mintegy 3000 néző Jelent 
meg az Újpest és a Kis
pest bajnoki találkozó
ján. A kiapesti csapat 
erősen készült erre a 
hagyományosan fontos 
mérkőzésre és az első 
félidőben csaknem
egyenlő erejű ellenfél
nek is bizonyult, szü
net után azonban össze
roppant az egyre sú

lyosabban ránehezedő újpesti nyomás alatt.
A szélirányban való játék előnyét a Kis

pestnek Juttatta a sors, ennek ellenére azon
ban az Újpest ragadta magához a játék irá. 
nyitását. Sorozatos támadásul után a 14. perc
ben esett az első gól, amikor

P. Szabó élesen lőtt mngaa labdája Sar- 
kadl kezeit érintve jutott a hálóba.

A kezdeti siker után is az Újpest maradt 
fölényben és a 32. percben

amelyek közűi azonban egyet sem tudott góllá 
értékesíteni. A 7. percben

Rozgonvi büntetőterületen belül felvágta 
Avart éa a megítélt Hzeneryeat P. Szabó 

értékesítette góllá.
A 10. percben Avar éles lövése a beiaö ka

pufáról pattant a mezőnybe, a bíró azonban 
hz újpestiek reklamációjára sem Ítélte meg a 
gólt. A 18. percben esett az egyetlen kis
pesti gól.

Mikes beadását Nemes átlépte s a tisztán 
álló Szepes habozás nélkül gólba vágta a 

labdát.
Ezután megélénkült az iram és a 19-tk, a 

23-ik ét a 28-ik percben P. Szabó, Jávor és 
Kocsis lövéséből keletkezett a további három 
újpesti gól.

P. Szabó magas labdáját a hibázó Sarkad! 
mellett Jávor a kapuba fejelte.

A félidő utolsó perceiben még fel-fel csil
lantak a kispesti remények, de Szepes Szabó 
II. és Nemes lövései sorra célt tévesztettek.

A második félidő elején a Kispest gyors 
egymásutánban három sarokrúgást ért el.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAI
1. Újpest 17 játék 29 pont (55—20)
2. Ferencváros 16 28 (59—19)
3. Bocskai 17 25 (45—21)
4. Hungária 17 n 18 (40—28)
5. Kispest 18 16 (36—40)
6. III. kér. FC 17 16 (32—41)
7. Szeged FC 17 14 (32—36)
8. Phöbus 17 14 (28—32)
9. Budai 11 17 13 (28—45)

10. Somogy 17 ,, 13 (23—56)
11. Nemzeti 17 10 (36—49)
12. Attila 17 H 8 .. (25—41)

Északon győzött a fővárosi amatőr válogatott csapat, 
de a második garnitúrát Kőzépmagyarország legyőzte

Husvét vasárnapján a vidék látta vendégül 
a BLASz válogatott csapatait A legjobb garni
túrát az alszövetség vezetősége Miskolcra kül
dötte, hogy megmérkőzzék az északi alszövet
ség válogatottjaival. mig a B-csapat Vácott 
mérte össze erejét Közép-Magyarország váloga
tottjaival Az északi kirándulásról becsületes 
győzelemmel tért haza a válogatott csapat, mig 
a Középre küldött együttest baleset érte Vá
cott, amennyiben meglehetősen súlyos veresé
get szenvedett

BLASn— BLASz 5:2 (3:6)
Miskolc, április 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nyolcszáz néző előtt mérkőzött a buda
pesti amatőr alszövetség válogatott csapata az 
északi válogatottal, amelyet fölényes Játék után 
győzött le. A fővárosiak góljait Bihámi, Készéi 
II. (2), Kiss és Barna lőtték, mig az északiak
nak Ball éa Mayer voltak a góllövői.

KÖLAZ—BLASz 5:1 (2K>)
Váe, április 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A BLASz aránylag súlyos veresége álta
lában a meglepetések közé számit, mert a Kö
zépválogatott Jobb csapatot is ki tudott volna 
állítani. Az 1200 néző előtt játszott mérkőzést 
megérdemelten nyerte a győztes csapat.

április t es 7-en délután lei 3 orator

iigetoversanyelt.
>^zAfPonr^<

Kapunyitás Megyeren
At osztrák Parsifal fölényesen 

nyerte a Rákosi-difat
A kormányzó jelenlétében, rekord keretek 

között kezdődött meg a galopszezon husvét- 
vasárnapján az Urlovasok Szövetkezete verse
nyeivel Megyeren. Az előjelek szerint a galop- 
sport ujabb fellendülés előtt áll s az Urlova
sok nagyszerű sikeréért az érdem gróf Szír- 
may Sándort, a szövetség elnökét és Magyar 
Elek vezértitkárt illeti. A megnyitó nap ese
ménye hagyományosan a Rákosi-dij volt. Az 
év első klasszikus babérjáért mind a tiz állva
maradt ló starthoz állt. A start jól sikerült. 
Pár száz méter lefutása ulán a tribünökkel 
szemben az osztrák Parsifal és Búzavirág meg
szaladnak a mezőnyből. A második csoport
ban Csengőd, Rih, Honvéd és Tücsök színei 
látszanak elöl. Az erdőnél Búzavirág és Tü
csök visszaesnek s Honvéd és Csengőd próbál
ják beérni Parsifalt. Az utolsó gátnál Honvéd 
ineg is közelíti, de ott, valószínűleg fáradtsága 
miatt, felbukik. Parsifal ezután fölényesen 
nyeri a versenyt Csengőd és az utolsó méte
reken előretörő Vak tyuk ellen. Negyedik Rih. 
Honvéd bukása komolyabb következmények
kel nem járt A program többi száma méltó 
kerete volt a nap eseményének. Szép küzdelem 
után verte Slmba Bácskát, Túzok Africanust. 
Szelindek, Bona és Sweetheart könnyen nyer
ték versenyeiket Hétfőn ugyancsak nívós és 
szines versenyek szórakoztatták a közönséget.

A Sorsolási handicap győztesét, Peleadort a 
2048. számú sorsjegy nyerte meg, a sorsjegy 
tulajdonosa azonban nem jelentkezett a lóért.

Részletes eredmény a kővetkező:

VASÁRNAP
L FUTAM. 1. Slmba (2M) Gede axda. t 

Bácska 12%) Radakovlch. 3. Minek? (4) Pfeíf- 
fér F. m.: Kellemes, Sóskifli, Gizalba, Dóm. 
sello. Tót. 10:48, 15. 14, 16. — II. FUTAM. I, 
Szelindek fi%) Mészáros. 2. Hetre (p.) Rojlk, 
F. m.: Mecles, Naszabad. Tót. 10:24. Befutót 
5:27. — III. FUTAM. I. Parsifal (2) Blazsek* 
2. Csengőd (61 M száros. 3. Vak tyuk (14)] 
Böde. F. m.: Rih, Búzavirág, Etoide, Fllante, 
Tücsök, Robinson, San Reino, Honvéd. ToL 
10:33, 17, 18, 51. — IV. FUTAM. 1. Sweetheart
(4) Vrabel. 2. Algir (1%) Rózsa. F. m.: Reprls,
Ostoba, Rabló. Tót. 10:60, 20, 18. Befutó;
5:114.50. - V. FUTAM. 1. Bona (2%) Gozzto- 
nyi. 2. Kis Alag (3), Vrabel és Visegrád (4), 
Kollár holtversenyben. F. m.: Verity, Hárem, 
Martinsberg, Pipiske, Sylva, Rubicom, Leiig. 
Atropos. Tót. 10:39, 17, 18, 22, — VI. FUTAM.
1. Túzok (4) Gosztonyi. 2. Africanus (4) Su- 
nics. 3. Papucs hős (1J4) Kupái. F. m.: Kitáb- 
iázás, Allegro, Forrás, Splendid. Tót. 10:37, 
14, 15, 14.

HÉTFŐ
I. FUTAM. 1. Szclim pasa (2) Benard fő

hadnagy. 2. Pici (5-10) Jeney főhadnagy. F. írj.: 
Mimi, Brassó, Tini. Tót. 10:33, 12, 11. Befutó: 
5:27.50.- 11. FUTAM. 1. Ignác (7:10) Mészárds.
2. San Rcmo (2%) Singer. F. m.: Tartás,
Bokros. Tót. 10:17. Befutó: 5:27.50 — III. 
FUTAM. 1. Plerette (1%) Fetting. 2. Róma (5) 
Benard főhadnagy. F. m.: Aida, Fontos. Tol. 
10:22. Befutó; 5:37.50. — IV. FUTAM. 1. Ra
gyogó (6) Szabó I. 2. Csibész (6:10) Radako- 
vich. F. m. Nagymester, Lenke, Bácska, Pi
piske. Tót. 16:61, 21, 15. Befutó: 5:88. — V.
FUTAM. 1. Pcleador (2) Mihalovics. 2. Hetty
(5) Szentgyörgyi. 3. Madár (2%) Simics. F. m.: 
Charming, Tallv hó, Ulster Prinz, Csalfa, Síeg* 
iinde, Rebecca. Tót. 10^38, 14, 15, 13. — VI. 
FUTAM. 1. Nohát (2) Rózsa. 2. Napfelkelte 
(pari) Hatscher. 3. Szittya (5) Tamási. F. m.: 
Amouzette, Borcsa, Babieka, Politikus, Dénes. 
Tót. 10:32, 12, 11, 13.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

Hogyan készül a ffutballszövétség 
a. MLSZ mellőzi * világbajnokságra ? 
a labdarúgás legértékesebb magyar szakértőit: 
a futbalitrénereket, akik visszautasították a világ
bajnoki előkészítő-bizottságba történt meghívásukat

Ötödik ut a rejtély megoldásához /

MAr eddig 1. különO, re.zl.lrt UriUtat nyíl, 
vánosságra a futballszövetség világbajnoki elő
készületeiről, ám az alább elmondandók való
iéin ki kell, hogy váltsák a legnagyobb aggodal
mat a magyar labdarugósport világbajnoki elő
készületeit illetően.

Mindenki természetesnek vélné azt, hogy az 
MLSz elsősorban a magyar játékosok oktatóira 
kell, hogy támaszkodjék, amikor felkészül a 
római nagy erőpróbára. Minden európai or
szágban elsősorban a játékosok oktatóinak ta
nácsait kérik kl ez alkalommal és a magyar 
futballszövetség volt talán e szempontból a leg
kellemesebb helyzetben, hiszen a magyar fut- 
balltrénerek testületé tagjai közé számítja a 
magyar labdarúgás legendás múltjának része
seit, nkiknek nagyobbrésze a legkiválóbb fut- 
ballnemzetek Unit oktatja a gyönyörű szigetor
szági harcijátékra.

Hogy a szakértelem mily mellékes szerephez 
Jut a mai futballszövetség elgondolásaiban, iga
zolja az a lény, hogy

a nyár óta a futballszövetség Irodájának 
dossziéjában porosodik az a memorandum, 
amely n tréiierlesfülct gondolatait éa
Javaslatait tartalmazza a magyar futball- 

gporl fejlesztésére vonatkozóan.
Most pedig a közönség elé tárjuk, hogy mi

ként „levelezte le“ az MLSz a trénerlestükttel 
a világbajnoki előkészületeket:

A trénertcstiilet március 17-lki kelettel a 
következő levelet kapta:

„A világbajnokságot előkészítő bizottság ha
tározatából felkérjük a t. Elnökséget, hogy egy 
tagját e bizottságba kijelölni ét nevét bejelen
teni szíveskedjen, hogy szükség esetén az il
letőt a bizottság üléseire meghívhassuk.

Sporttársi üdvözlettel
KENYERES s. k. főtitkár*

Ennyit vélt szükségesnek a futballszövetség 
közölni a trénerek testületével, amely azonban 
nem érezhette magát különösen megtisztelve a 
meghívással, mert a levélre nyomban a követ
kező választ küldték:

„Megkeresésükre, melyben a „Világbajnok
ságot előkészítő bizottságba" egy szükség ese
tén behívandó tagtdrsunk kijelölését kérik, tisz
telettel a következőket közöljük:

Magyar Futballtrénerek Testületé, mely
nek tagjai sorába nagyrészben évtizedes aktív 
sportmulttal rendelkező sokszorosan válogatott 
játékosok tartoznak kik mint oktatók is jgg 
itthon, mint a külföldön hossza éveken át mű
ködtek és szereztek értékes tapasztalatokat és 
nevelték a játékosok százait, mór hosszú idő 
óta logot aggodalommal figyeli és sajnálattal 
állapítja meg, hogy a tekintetes Elnökség « ma
gyar futball szakszerűséget kívánó sportvezetés

ben a múltjuknál és hivatásuknál fogva hiva
tott testületi tagjainknak, a magyar futballtré- 
nereknek nem juttat szerepet.

E sérelmes mellőzés, mely úgy érezzük, első
sorban a magyar futballsportot sújtja, váltotta 
ki belőlünk az elmúlt év nyarán benyújtott me
morandumunkban lefektetett gondolatokat és 
javaslatokat, melyek azonban sürgetésünk el
lenére mind máig tárgyalásra sem kerültek. A 
magyar futballsport legnagyobb értékeit látjuk 
kockára téve most a világbajnokság küszöbén 
és fokozott mértékben látjuk a szükségét an
nak, hogy a sportszerű irányítás a szakembe
rek kezébe tétessék le vagy ebben döntő befo
lyást nyerjenek.

Tagjaink, kiknek egy része az őket foglal
koztató egyesületek játékosainak nevelésével 
amúgy is a nagy cél szolgálatában állanak, 
készséggel és őrömmel állanak a Szövetség ren
delkezésére tanáccsal és tettel, ha a munkában 
és felelősségben való részvétel intézményesen 
oly módon történik, hogy sportszerű elgondo
lásaik érvényesülhetnek.

Mostani, egyébként megtisztelő meghívásuk 
nélkülözi ennek előfeltételeit, teljesen ötletszerű, 
a komoly munkára nem nyújt lehetőséget és 
igy a statiszta szerep vállalaásával többet ár
tanak a Testület tekintélyének és a sportszerű
ségnek, mint használhatnának az általunk Is 
hőn óhajtott célnak, ezért azt mostani formá
jában nem fogadhatjuk el.

A tekintetes Elnökségnek, sporttársi tiszte
lettel Holits d. v. aleln., Faragó Béla főtitkár.*

ügy érezzük, hogy a fentiekhez fölösleges 
kommentárt fűzni. Ez a levelezés eléggé vilá
gosan juttatja kifejezésre a mai MLSz fel
fogását.

4 Budai 11 Husvét 
vasárnapján vereséget 

szenvedett Hollandiában
Szűkszavú távirat számol be arról, hogy a 

Budai 11 husvét vasárnapján vereséget szen
vedett ax SC Enscheede csapatától. A holland 
csapat 4:2 arányban győzött, miután a félidő 
eredménye i:2 volt. A v> mdégcsapat góljait 
Baehmann és Zilahi lőtte.

BULGÁRIA MEGLEPETÉSSZERÜ GYŐZELME 
JUGOSZUVIA ELLEN

Belgrádból jelentik: Husvétvasárnap mér
kőztek Belgrádban Jugoszlávia és Bulgária vá
logatott csapatai. A meccset meglepetésszerűen, 
de megérdemelten Bulgária nyerte 3:2 (1:1) 
arányban.

Még nyílnak ■ völgyben a kerti virá
gok — Még bálna zöldé! ■ nyárfa az ab
lak előtt — De életem, látod amottan 
kávé sziszeg a téli világot, — Már kala
pács hó takará el a bérel tetőt — Még 
ifjú szivemben ■ lángsugaru nyár, — 
Még benne virít zerge az egész kike
let — De íme, sötét hajam könnyen 
őszbe vegyül már — A tél dere tulok 
már megüté fejemet.

MANCI

KI Ismeri 
a titokzatos 

embert ?
A keresztrejtvény vízszintes 1. és 
függőleges 1. számú soraiban 
kellő útbaigazítást lehet találni.

Gyűjtse a mindig 2. oldalon ta
lálható pályázati szelvényeket és 
a megfejtésekkel együtt április 
23 és 28-ika között küldje be 

szerkesztőségünk be.

A rejtvényverseny Összes ajándé
kait dr. Horváth Kamilló buda
pesti királyi közjegyző közbenJOt- 

tével sorsoljuk kl.
összes nyereményeink részlete
zését a lan más részén közöljük

vízszintez
U. Sok Iim ház van 

Pesten
11. Agat AdoU 
IS. Arany - franciául
14. Kérdősző

1 2 3 4 5 6 ■ 7 ö 9 10. N
11 12

1

dója
17. Fel. fel vitézek a esa- 

tárat
18, Ar Újpest elődje
IS. Járunk rajta

15 0 V, 15 1b

Vf 0 18

■Ült ii
22. Német dátnmrag
23. Kutat
23. Fáid atom
27. Tojásdadalaku
28. Gyermekjáték
21. Autóbusz teszi — me

net közben
31. Eltipor
31. S. O.
33. Madár
34. Keresztül
33. OYA
34. Rettenetaa
37. A bájos szó et«t sok- 

ssor szerepel
31. Filmszlnfeznő kereszt

neve
41. lekvár
41. Származó
44 A hideg tréfáé neve

Függőleges
f,- Nem lön pontosan a 

randevúra
S. Igekötő
4. Megállásnélkflll munka

19 0 20 2Í 22

2<t 25 26 0

te 28

30 ■

31 32 33 8
35 30

■ 58 39 4o

M
I

Vt 45

->
4. Kifogással késleltet
7. Tiszteletpéldány
8. Görög törzs
•. így kezdődik a .jwi** 

ti. Rosta
14. A tantusz magyaros 

neve

11. Hétfői Napló 24. Balkáni város 38. Állami Jövedelem
ti A magyar nemzeti le. Í8. Aratószerszám 42. Tojás _ németül

bogó eiylk színe M, Aruabály 43. Gyilkol
23. Időhatározó kötőszó 12. UJJon hordják 44. Calclnm Ha

.. “■ «• nuu.u -
23. Adnak neki |4. Mázoló azer is

kát-
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