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Gróf Wenckheim Lajost
kizárták a Lovaregyletböl

Izgalmas éjszakai ülésen hozták a döntést
Arisztokratakörökben és a turfvilágban 

Vasárnap nagy érdeklődéssel tárgyaltak egy 
társasági és turfszenzációt:

a Magyar Lovaregylet választmánya 
Erdődy Rudolf gróf elnöklésével szom
baton éjszaka rendkívül izgalmas ülé
sen kizárta az egyletből gróf Wenck- 
helm Lajost, Wenckheim Dénes gróf, a 
Lovaregylet évtizedeken át volt vezető

tagjának a fiát.
Hivatalos indítvány alapján történt a kizárás, 
azzaj' indokolással, hogy Wenckheim La
jos egy pör során Vétett a Lovaregylet sza
bályai ellen.

A fiatal gróf százezres
lóverseny-veszteségei

Úgylátszik, a családi hagyományok is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Wenckheim La
jos élénken érdeklődött a lóverseny iránt és 
a bukmékereknél rendszerint hatalmas té
tekben játszott. Fogadásainak eszközlésére 
meghatalmazást adott Konkoly-Thege Kál
mán nyugalmazott ezredesnek, amely meg
hatalmazás alapján

Konkoly-Thege Kálmán az ő nevében 
és az ő számlájára korlátlanul fogadá
sokat eszközölhetett a bukmékereknél.

’A fiatal grófot ezekből a fogadásokból ki
folyólag többszázezerpengős veszteség érte, 
amelyet azonban — elég nagy nehézségek 
árán ugyan — a dúsgazdag és egyébként 
tragikus véget ért Wenckheim Dénes gróf 
mégis kifizetett. A fiatal gróf azonban azon 
a véleményen volt, hogy az általa Konkoly- 
Thege nyugalmazott ezredesnek adott meg
hatalmazás alapján

nem volt joga az ezredesnek azokra a 
versenyekre fogadást kötni, amelyeken 
véletlenül a hatalmas összegeket elvesz

tette

és hogy a bukmékerek is jogtalanul kötöt
tek azokra a versenyekre fogadásokat, mert 
szerinte a bukmékereknek a bécsi verse
nyekre egyáltalában nem volt joguk igy fo
gadásokat elfogadni.

Pör a bukik ellen
Pert indított tehát a bukmékerek ellen és 

követelte, hogy az általa kifizetett össze
geket,

■ veszteségeket fizessék vissza neki, egy
részt azért, mer* Konkoly-Thege Kál
mánnak nem volt joga ezekre a verse
nyekre fogadásokat kötni, másrészt 
azért, mert a bukmékereknek nem volt 
engedélyük ezekre a versenyekre foga

dásokat elfogadni.
A per során Wenckheim Lajos gróf, ille

tőleg ügyvédje perbevonta a Magyar Lovar- 
egyletet is, azzal az indokolással, hogy

a Magyar Lovaregylet is felelős ezekért 
az összegekért,

amelyeket a bukmékerek illegális versenye
ken való fogadásért tőle követeltek és föl
vettek.

Itt kezdődött azután gróf Wenckheim

Wenckheim Lajos ismert tagja a mágnás-1 mazás kérdése, mert 
aranyifjuságnak. Azok közé tartozott, akik | 
az apai hatalmas vagyonra támaszkodva, ] 
vígan, talán egy kissé tulgavallérosan vettek 
részt a főváros éjszakai életében is. A fiatal 
gróf törékeny, vékony figurája otthonos 
volt a mulatóhelyek parkettjein,

maga Wenckheim Lajos gróf elismerte 
azt, hogy a meghatalmazást ő irta alá.

Megállapittatott azután az is, hogy a Ma
gyar Lovaregylet engedélyt adott a bukmé
kereknek, hogy bizonyos bécsi klasszikus 
versenyekre fogadásokat köthessenek, il- 

magánélete is sokszor foglalkoztattaTetve fogadhassanak el és Így azok eljárása
a társasági krónikát.

Nagy feltűnést keltett annakidején, mikor 
feleségül vette Hoffmann Pálma Micit, aki
től azonban később elvált és egy Teleki 
comtesse ura lett.

Lajos konfliktusa a Magyar Lovaregylettel, 
amelynek

szigorú szabályai kizárják azt, hogy 
bármelyik tagja a Lovaregylettcl szem
ben anyagi feltételű kérdésekben a bí

róságnál keressen igazságot.
A versenyszabályok és a Lovaregylet alap
szabályai ugyanis körülírnak minden eshe
tőséget, amikor a Lovaregylet és valamely 
tagja között differencia merülhet fel és sza
bályozza a vitákat, úgyhogy azok a Lovar
egylet kebelén belül intéződhetnek el.

A Magyar Lovaregyletnek a perbe való 
bevonása tehát azt eredményezte, hogy

a fiatal gróf ellen kizárási indítványt 
tettek!

A Lovaregylet csupán a bírósági tárgyalás 
eredményét várta meg és nyomban kitűzte 
választmányi ülésre a hivatalból megindított 
kizárási eljárás letárgyalását.

A törvényszéken tartott tárgyaláson az
után tisztázódott a Konkoly-Thege Kálmán 
nyugalmazott ezredesnek adott meghatal-

Ottó és Zita nem térhetnek 
vissza Ausztriába

Meglepő változás készül az osztrák alkotmányban 
Pallavlcinl György őrgróf vasárnap részt vett az 
osztrák monarchlsták isten tisztel étén

Bécs, április 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Osztrák politikai körökben úgy 
tudják, hogy az uj osztrák alkotmány nem 
foglalkozik a Ilabsburg-törvénnyel. Erede
tileg azt tervezték, hogy az uj osztrák al
kotmány hatályon kivül fogja helyezni a 
Habsburgok száműzetéséről szóló törvényt. 
Most, mint értesülünk, elejtették ezt a ter
vet s

az uj alkotmányba a Habsburgok szám
űzetéséről, illetve, visszatéréséről sem- 

is teljesen megfelelt a Magyar Lovaregylet 
szabályainak.

Alaptalan a kereset...
Ennek a tényállásnak a konstatálása után 

gróf Wenckheim Lajos kénytelen volt 
elismerni, hogy a Magyar Lovaregylet 
eljárása minden tekiutetben szabályos 

volt
és azt hangoztatta, hogy a Magyar Lovar
egyletnek a perbe való bevonása perbeli 
ügyvédjének ténykedése volt és ahhoz az ő 
külön hozzájárulását nem kérték ki.

A törvényszék Ítélete után, amely elutasí
totta Wenckheim Lajos gróf keresetét a 
bukmékerekkel szemben, megállapította, 

hogy úgy a Magyar Lovaregylet, mint 
a bukmékerek teljesen törvényesen jár

tak el.
most már a Magyar Lovaregylet saját ha
táskörében is Ítélkezett Wenckheim Lajos 
gróf felett.

A többször kitűzött és elhalasztott vá
lasztmányi ülést szombaton este tartották 
meg és résztvett azon a választmány majd
nem minden tagja.

A kizárási indítványt — miután hivatalból 
terjesztették elő — maga az igazgatóság in
dokolta meg és ekkor

hosszadalmas és késő éjszakai órákba 
benyúló izgalmas vita keletkezett.

A választmány tagjai közül többen a kizá- 

miféle Intézkedés nem lesz.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Habs- 
burg-család tagjai, igy elsősorban Ottó és 
Zita királyné egyelőre nem térhetnek vissza 
Ausztriába.

Az osztrák legitimista propaganda egyéb
ként egyre erösbödik. Erre mutat az osztrák 
császári frontharcosok szervezetének leg
utóbbi határozata, amelyet tegnap küldött
ség közölt Schmitz polgármesterrel. A csá
szári frontharcosok azt követelik, hogy

au üj váróul törvény Ottót Bécs disz- 

rás ellen foglaltak állást és azt vitatták, 
hogy gróf Wenckheim Lajos azzal, hogy, 
perbevonta a Magyar Lovaregyletet, nem 
követett el olyan sérelmet az egylet szabá
lyai ellen, amelyért a legsúlyosabb bünte
téssel, a kizárással lehetne sújtani. Voltak 
olyan választmányi tagok is, akik

szó vétett ék Wenckheim Lajos gróf édes
apjának, Wenckheim Dénes grófnak 
kétségtelenül elévülhetetlen és nagyje

lentőségű érdemelt
a Magyar Lovaregylet felvirágoztatása és ál 
magyar lótenyésztés emelése körül.

Éjszakai ülésen kizár
ják Wenckheim Lajost

Éjfél felé azonban mégis szavazásra ke
rült a kizárási indítvány. A szavazatok ará
nyát természetesen teljes titoktartás fedi,' 
maga a tény azonban bizonyos,

a választmánynak az alapszabályokban 
meghatározott számú többsége kimon
dotta, hogy Wenckheim Lajos grófot 
kizárja a Magyar Lovaregylet tagjai 

sorából.
Gróf Wenckheim Lajos már napokkal ez

előtt, pőrének törvényszéki tárgyalása után

elutazott Budapestről és jelenleg vésztői 
birtokán tartózkodik.

Olt kapta meg a hirt vasárnap reggel a ha
tározatról, amelyre azonban ő már el is volt 
készülve és igy nem érte meglepetésszerűen. 
Hogy a kizárás ellen él-e majd a fiatal gróf 
az alapszabályokban biztosított jogorvoslat
tal, arról még nincs döntés, de

valószínűleg egyszerűen tudomásul veszi 
a kizárást,

amely egyéni integritását egyáltalában nem 
érinti.

polgárává mondja ki.
Vasárnap egy másik legitimista szervezet, 
az osztrák monarchista pártok „Eiscnberg"- 
szervezetc a Schwartzcnberg-palota udvarán 
gyászistentiszteletet rendezett IV. Károly 
emlékére. A gyászistentiszteleten többezer 
ember vett részt s nagy feltűnést keltett, 
hogy

ott volt őrgróf Pallavlcinl György ma
gyar országgyűlési képviselő is.

A gyászistentiszteleten Fey alkanceliár lg 
megjelent,
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Fegyelmi bíróság elé állítják 
a sztrájkoló francia 
közalk aB mazottakat

Szigorú rendszabályokat határozott el a kormány 
A teiefonsztrájk 4 órára megbénította a forgalmat

A titokzatos ember
A Hétfői Napló nyolchetes jubileumi 

rejtvényversenyének
6. sz. •zeivény®

. t9S4.iv. a.
Vágja ki és őrizze meg llt

Pirii, április 9.
Hétfői Napló tudósítójának telefon' 

jelentése.) A köznlkalmazotüik kóréban 
egyre nö a nyugtalanság a kormány taka- 
rékossági rendszabályai miatt s ez az izga
lom nyílt kirobbanásokra is vezetett. A Rue 
dg Grandié tekfonközpontjóban lezajlott 
tüntetések is sokkal komolyabb termeire- 
tüek voltak, mint ahogy eleinte hitték. A 
déli turnusban résztvevők csak délután négy 
árakor álltak ismét muukába és

több mint négyórás megszakítás után 
j tadott csak a központ ujból kapcsolá

sokat adui.
A rendőrségnek nagy erőfeszítések árán si
került megakadályozni, hogy komolyabb 
jftvargások ne legyenek.

A postaügyi miniszter falragaszokon 
közölte, hogy a legerélyesebb rendsza

bályokat lépteti életbe, hogy megakadá
lyozza hasonló esetek megismétlését.
Le Mane városában * dohánygyári mun

kások kétórás tiltakozó sztrájkot rendeztek 
és rögtönzött gyűlésükön tiltakoztak a 
kormány szükségrendeletei ellen.

Vasárnapra virradó éjszaka a hivatalnoki 
szervezetek megbízottal együttes értekezle
ten elhatározták, hogy

egyelőre eltekintenek a tiltakozó tün
tetések rendezésétől,

állásfoglalásukat azonban egyelőre fenn
tartják. Az értekezleten határozati javasla
tot fogadtak el, amelyben szintén élénken 
tiltakoznak a kísérletek ellen.

A Figaro szerint a kormány tagjainak 
többsége azon aa állásponton van, hogy az 
alkalmazottak legcsekélyebb szlrájkmozgal- 
mát sem szabad tűrni és azt is szükséges
nek tartják, hogy a péntekre tervezett egy
órás általános tiltakozó sztrájkot meg kell 
akadályozni. A kormány

a legszigorúbb ellenintézkedéseket ter
vezi

és azzal fenyeget, hogy a sztrájkoló alkat* 
‘mazottakat fegyelmi bíróság elé állítja.

főárusltói kérik,

-----------~ -----IT

Baranya hősi küzdelme 
a magyar búzáért

Értekezlet a magyar búza sorsáról
Pécs, április 8.

(A Hét/öl Napló tudósítójának telefonjelen’ 
tése.) A Raranyavármegyei Gazdasági Egyesü
let Fischer Béla alispán elnöklésével vasárnap 
közgyűlést tartott, amelynek keretében nagy
szabású blizaértekczlelet tartottak. At értekez- 
J*tan rászívott Szapáry Lajos gróf főispán, 
Nendtvich Andor polgármester é« számos más 
notabilitás.

Fischer Béla alispán üdvözölte a megjelen
teket, majd

rámutatott arra a hősien küzdelemre, amely 
Baranyavármegyébeti és nz cgéws orseág- 
ban folyik a magyar busa világhírének 

helyreállítására.

Ma már olt tartunk, hogy a Baranyamegye 
búzatermő területének negyvenkét százaléka 
egységes, kitűnő búzát termel.

A megnyitó után Barcsa Ernő államtitkár 
nagy6zabá»u gazdaságpolitikai előadást tartott 
a magyar búza somsáról s elmondotta a búza- 
nemesítés érdekes történetét, amely már évti
zedekkel ezelőtt megkezdődött és 1031-ben 
eredményre vezetett:

sikerült megteremteni négy nemes fajta 
kiváló magyar busát,

s ma mór ezek az egységes kitűnő buzatipusok 
mennek külföldre.

A buzaérlekezlet Manninger Adolf gazdasági 
főtanácsos érdekes előadásával zárult.

PoWo^MAPlÖ
As állami költségvetés

nek bizottsági letárgya 
lása után körülbelül áp- ( 
rilis hó 24—25-lka feló 
tárgyalja a Ház plénuma 
a költségvetést és azzal 
kapcsolatosan a 83-as 
bizottság működéséről 
szóló jelentést is. A költ

ségvetés letárgyalása után a nyári szünet előtt 
— amely az idén korán lóg kezdődni — csu
pán az erdőtörvényt és az irányított gazdál
kodásról szóló törvényt tárgyalja a képviselő- 
ház, azután megkezdődik a vakáció, amely 
majdnem bizonyos, hogy .október végéig fog 
tartani. A vakáció előtt a jelzett törvényjavas
latokon kiviil semmiféle jelentősebb kérdés 
nem fogja foglalkoztatni a képviselőházat.

★
Az uj fővárosi törvény életbeléptetésével 

előtérbe kerül majd a főpolgármesteri állás 
kérdése is, amelyre vonatkozólag már eddig 
is különböző kombinációk kellek szárnyra po
litikai körökben. Mint jó forrásból értesülünk, 
majdnem teljesen kizárt dolog, hogy kizárólag 
politikus kerüljön a főpolgármesteri síikbe. 
A kormánynak még személyi tekintetben nincs 
döntése, annyi azonban bizonyos, hogy csak 
olyan férfiú kinevezése várható, aki abszolút 
közigazgatási ember és esek másodsorban po
litikus. A legnagyobb valószínűség amellett 
szól, hogy Huszár Aladár marad meg főpolgár
mesternek, mig másodsorban kombinációba ve
hető Preszly Elemér, Pest vármegye főispánja, 
bár úgy tudjuk, hogy ö nőm szívesen hagyja 
ott azt a pozíciót, amelyben már több mint 
egy évtizede nagyon szép eredményeket ért cl. 
Harmadsorban lehet csak szó esetleg valame
lyik fővárosi főtisztviselőről.

hogv mindazok, akik a postán küldött 
sorsjegyek árát még nem egyenlítették 
ki, szíveskedjenek a megfelelő ÖMBéget 
azonnal megfizetni, mert a nyeremény- 
Igény csak úgy biztosilhatő, ha a aora- 
Jegyek ára a hiv. megállapított 30 fillér 
költségátalánnyal együtt a liuzás előtt 
klegyenlfttetctt.

Aki azonban bármely oknál fogva a 
sorsjegyeket nem akarja__ megtartani,
szíveskedjék azonnal visszaküldeni az 
Illetékes helyre, mert az Idejében ki nem 
fizetett sorsjegyek__ semmi jogot nem
biztosítanak, a főárusitóknak__ azonban
kárt okoznak,__ha azokat nem kapják
vissza.

n hozás szombton, iá én Mdiit

amely szerint senkisem hagyhatja ott azt az 
Intézetet, amelynél biztosította magát. A bizto
sítók ugyanis nem kötnek üzletet olyan ügyfél
lel, aki a régi intézetnél felmonda a biztosítá
sát. A fél

kénytelen visszamenni a régi intézethez^ 
ahol mint uj felet kezelik és magasabb ta

rifát kérnek tőle.
— Ez az eljárás — hangoztatta az elnök, 

— nemcsak a közönségre káros, hanem a? ügy
nökökre la.

Beszéde végén a viszontbiztosítás államosítá
sát sürgette. Ribényi Kamilló a hadviselt ügy
nökök és biztosítottak kívánságait foglalta ösz- 
sze. Dr. Bakonyi Pál pedig a biztositottakat 
szólította fel a tömörülésre.

Egy cseh pilóta
borzalmas öngyilkossága
Prága, április 8.

(A Hétfői Napló tu
dósítójának telefon
jelentése.) Zounek Já
nos repülőtiszt, aki 
szervi szívbaja miatt 
kénytelen volt meg
válni n szolgálattól és 
mint mechanikus dol

gosolt, szombat délbon azzal jelentkezett a 
ncutrai repülőtérpnrancsnokságon, hogy 

utasítást kapott az egyik gép felül
vizsgálására.

Mint régi ismerősnek, minden további 
nélkül áladták a repülőgépet, amelybe 
Zounek rögtön be is szállt. Elindította a

motort és mielőtt bárki megakadályozhatta 
volna, fölemelkedett a levegőbe.

A repülőlér személyzete rémülten vette 
észre, hogy a volt repülőtiszt állandóan pár 
méternyire a föld fölött repül. A gép egy
szer csak felemelkedett,

majd teljes gázzal, függőlegesen a föld
nek repült és összetört.

A repülőgép roncsai közül holtan húzták 
ki Zounek-ot

A prágai hadügyminisztérium hivatalos 
jelentésében közli, hogy Zounek

a repülőtiszti állományból való elbocsá
tása mialt lett Öngyilkos

és két nappal halála előtt minden apróbb 
értéktárgyát elküldte szüleinek.

Leszúrta albérlőjét,
mert nem fizetett lakbért

Az Agrárszövetség zászlóbontó 
gyűlése

Miskolc, április 8.
(A Hétfői Napló telefonjclcntése.) Az Agrár

szövetség Vasárnap Szikszón, a községháza 
udvarán zásalóbontö nagygyűlést tartott, me
lyen résztvettek Farkasfalvi Farkasé Géza, a 
kerület képviselőjén kívül Eekhardt Tibor, 
Rakovszky Tibor, Gallasz Rudolf, Neubauer 
Ferenc, Láng Lénárt, Pnllavlcinl György őr
gróf, Melczer Béla és Serényt László gróf or
szággyűlési képviselők, Vásáry József és Szon- 
tagh Jenő felsőházi tagok.

Lengyel István református lelkész nyitotta 
meg a gyűlést, majd

Farkasfalvl Farkasa Géza
ismertette az Agrárszövetség céljait és bejelen
tette, hogy 42 országgyűlési képviselő csatlako
zott eddig a szövetséghez.

Eekhardt Tibor
mondott nagyobb beszédet a nagygyűlésen, 
melyen különösen gazdasági kérdésekkel fog
lalkozott és nzt hangsúlyozta, hogy fel kell 
szabaditanri politikaiing a magynr népet, mert 
Kossuth Lajos szabadságharca még nincs be
fejezve és gazdaságilag is fel kell szabadítani 
a kartclek és bankok nyomása alól,

Pallavicini György őrgróf 
bejelentette csatlakozását a szövetséghez és 
reméli, hogy sikerülni fog elsöpörni azt a rend
szert, amely már tizenöt éve Ül nz ország 
nyakán.

Rakovstky Tibor mondott még többek között 
nagyon éleshangu beszédet, úgy hogy a fő
szolgabíró fel is kérte, hogy mérsékelje a 
hangját. Azzal fejezte be beszédét, hogy azt 
ilzenú Gömbös Gyula miniszterelnöknek, fogjon 
össze a nép millióival és így vezesse ki a ma
gyar népet a bajból.

Örömvölgy-utcábanVéres botrány az
Hangos kiabálás, jajveszékelés zajára szalad

tak össze vasárnap délután nz örömvólgy-utca 
14. számú hál lakói. A kiabálás, veszekedés 
hangjai Nagy Jenő ksreskcdslml alkalmazott 
feleségének a lakásából hallatuottak, ahonnan 
pár pillanattal később

egy vérző cmlxr támolygott ki.
Csakhamar kiderült, hogv- mi történt a 

lakásban.
Nagy Jenönénél lakott albérlőiben Goldber- 

ger Gyula kercskedősegéd. Goldbcrger aZ 
utóbbi időben nem tudta a lukbért megfizetni 
s emiatt vasárnap heves szóváltása támadt 
Nagynéval. A szóváltás odáig fajult, hogy 
Nagy Jenöné klrohnnt a konyhába, Ahonnan 

egy halaimat konyhakéssel tért vissza

abba a szobába, ahol Goldberger tartózkodott 
és a késsel rátAmadt a kercskcdösegédre. Az 
asszony

kétszer egymásután Goldbargerbe szúrt, 
akit bal lapockáján érlek a késszurások.

Goldhcrgert a mentők súlyos sérüléseivel a 
Szent litván-kórházba szólították, Nagy Jcnő- 
nét pedig előállították a főkapitányságra, ahol 
felindult állapotával védekezett. Nagynál ki
hallgatása után elbocsátották, de az eljárás 
megindult ellene.

— Telefonon Is rendelhet osztálysorsjegyet 
a szombaton kezdődő oszlálysorsjátékra a sze
rencsés Kiss Károly és Társa lrankházbait* 
Kossuth Lajos-utca 1. Telefoni 85-2-43. Pontos 
és diszkrét kiszolgálás biztosítva

Óriási siker! Táblás házak!
a novai orfeum nosary Emmy feiiAutoval

Játék a tűzzel!

— A közkedvelt alacsony számok, például 
15, 28, 74. 04 és más sjerencsaszámok i» 
25.598, 26.06Ö, 55.558, a szombaton kezdődő 
osztálysorsjáték fŐhuzásokra Ittner és Társa 
főárusHóknál (Teréz-körut 19.) kaphatók. Te
lefon; 28-7-43. Sürgönyeim: „Ittnyer."

— Mindenki tudja, hogy rosszullét, szédü
lésnél, gyomorrontásnál, fej- és fogfájásnál, 
meghűlésnél, zsóbánói és általában minden
nemű fájdalmak csillapítására első segítség a 
valódi Diana-sósborszesz.

Biztosítási ügynökök 
a biztositó intézetek 

ellen
A Blttosltási Ügynökök és Alkalmazottak Or

szágos Ipartársulata vasárnap délelőtt népes 
nagygyűlést tíL-toll, amelyet Géber Rezső ipar
társulati elnök nyitott meg. Megnyitójában nzt 
hangsúlyozta, hogy a biztosítási ügynököknek 
és a nagyközönségnek is

tiltakozni kell • biztosítótársaságok kartell- 
jénck legújabb veszedelme ellen,

('.APITOL FILMPALOTA (Hnross-tér 32 Tel.: 343-37.). 
Krisztina királynő. Fősz : Greia Garbó. John Gllhert. 
Lawis Stonc. — Magyar híradó. — Előadások kezdeia 
hétköznap: *4«. *48 */«10, vasár és ünnepnapi
Vil m. Wü. %8. laK) órakor. - Az első előadás 
mindennap íélybclyárakakl.

CITY FILMSZÍNHÁZ tVilmos cs. ut 36 - 38. Tel : 11-1-40). 
Kaland a Lidón. Alfréd Piccaver egyetlen hangoz- 
fllmje. Partnerei Nóra Gregor és Szőke Szakáll. — 
Aloinorszdu A City legújabb színes raJzOlmjo. — 
Magyar világhiradó. — Az előadások kezdető hétköz
nap: 4. 6, 8 és 10, ünnep- és vasárnap: 2, 4. 6, 8 é* 
10 órakor. Az első előadás mindennap félhelyárakkal-

CORSO (Václ-ulca 0. Telefon: 87-4-02). Szökő Szakáll, 
Kora Gregor, Alfréd Piccaver: Kaland a Lidőn. Víg
játék. — Miki meg a gépember. Miki Maus rajzfilm.

— Fox és Magyar híradó. — Mindennap, ‘M. ?«6, "18, 
él 9410. — A hétköznapi első előadás félhclyáru.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ <Jőzsef köriil és (’llől-ut sarok.
Tel.: 389—88 ós 305 —84). Az ezerszomü ember. Kalan- 
dotfllm. Fősz.: llarry Pici. — Kísérő műsor. — 
Előadások kezdete hétköznap; U4. %8. 1410 vas.
és ünnepnap: *42. *44. *40, <48. >410 órakor. — Az első 
előadás félnél) árakkal.

KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ (Dohány utca é» Nyár
utca sarok. Tel. 44-0-27.) Kém voltain. (I was a Sp>). 
Martha McKenna világsikerű regénye nyomán. A m- 
szerepben: llcrlvcrl Marshall. Madaleine Caroll. — 
Kitűnő kisérő műsor. — Előadások; 4. 6 8. 10. vasár- 
és ünnepnap: 2, 4, 6, 8 10 órakor. — Az első előadások 
mindennap félhclvárakkal.

(VI., Nagymeaő-utca 
22-21. Tei. 220-M. 
29-2-50 .Az északi sark 
Trader Hornja: Esz
kimó. Rendezte: W. S. 
van Dyke. — Alom

ország. (Színes rolzfllm). — Híradó. — Előadások hét
köznap fél 2-től %fi-lg folytatólagosan, azután 5i6, 8,10 
órakor, vtwárnop *42, %4, 940, 8, 10 órakor.
IFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz-körut M Tel.; 197—67 éa 

197-68). Az eferszemü ember, Kalandorfllm. Fősz.: 
Harry Piel. — Kísérő műsor. — Híradó. — Előadá
sok kezdete hétköznap: 4 6. 8. 10 vasár- és ünnep- 
Xatkk2'l 8 *' 10 óra'tOr’ ~ Al cl,fl •*fla‘íás félhely-

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi-ul 21. Tel. 400-45. 460-46).
A párisi csirkefogó. Vígjáték. Fősz.: Meurlcc Cheva- 
hrr. — Felhőkarcolók Arábiában. Ula-kulturfllm. — 
Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 144, *46, <48, 
1410; vasárnap és ünepnap: *42, *41. A$8, %8, H10 
órakor. — Az első előadás félhelyárakkal.

A világhírű
Jooss-ball&t

ma este 8.15-kor kezdi meg vendégjátékát a

Király Színház-Dán
ssEsssassassEsasEasBssaK«^»aBaBS
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Halálra gazolt egy ötéves 
kisfiút aulájával dr. Horváth 
Mihály budapesti főorvos 

meggondolatlan gyerekjáték okozta a katasztrófát
Tragikus autógázolás történt tegnap kora 

délután Pilisvörösvár határában. Vitéz dr. 
Horváth Mihály budapesti kórházi főorvos, 
aki a Baross-utca 34. számú házban lakik, 
két barátjával, dr. Velez Zsigmond műszaki 
főtanácsossal és dr. Balogh János állami 
gépgyári fölAsztviselővel autókirándulásra 
indult. Dr. Horváth főorvos kocsiján men
tek, amit

az autótulajdonos személyesen vezetett.

'Az ut célja Esztergom volt. Délben egy óra
kor ért a kocsi Pilisvörösvár határába, ahol 
egy kőbánya előtt kisgyermekek játszottak. 
Amint a főorvos, az autó utasai és a többi 
szemtanuk elmondják, a gyerekek meggon
dolatlan játékból

átszaladgáltak a robogó autó előtt.

A játszadozó gyerekek között volt Tsuk 
István, egy bányász ötéves fia, aki egy má
sik, nála valamivel nagyobb fiúcskával 
együtt szaladt át a gépkocsi előtt. A na
gyobbik fiú idejekorán átért az ut túlsó

részére,
a kis Tsnk Pistát azonban elkapta a 
robogó autó és tiz méteren át maga 

előtt hurcolta.
A főorvos természetesen azonnal megál

lította kocsiját, beemelte az autóba az esz
méletlen, összezúzott fejű gyermeket és a 
községi orvoshoz vitte. A községi orvos in
jekciót adott a kisfiúnak, aki ekkor vissza
nyerte eszméletét és szüleihez vitték, ahol 
a községi orvos tovább ápolta, a gyermek 
azonban este 9 órakor

belső vérzés következtében meghalt.

Dr. Horváth főorvos és társai a helybeli 
csendörörsre mentek, ahol jegyzőkönyvbe 
vették kihallgatásukat, valamint a szemta
nuk előadását, amelyek szerint

a gyermekek vigyázatlansága okozta a 
szerencsétlenséget.

Dr. Horváth és barátai kihallgatásuk után 
folytatták autóutjukat. A vizsgálat tovább 
folyik.

---- ■«.

A

RADIOC5O

Készül az uj sajtótörvény 
és a zugsajtó 
megrendszabályozása

Megszüntetik az álhirlapirók garázdálkodását

lalkozik külön külön minden orvos üjycvcl. 
Bizonyos határozatokba kénytelenek vagyunk 
belenyugodni, de a mi küzdelmünk elsősorban 
arra irányul, hogy az OTI ne szüntesse meg a 
felmondott, orvosok állásait, ne takarékoskod
jék az orvosok bőrén, hanem juttassa az állá
sokat

súlyos helyzetben lévő fiatal orvosoknak.
Az elbocsátások egyébként az álláshalmozások
kal vannak összefüggésben. Az Orvosszövetség 
természetesen tagjainak jogos érdekeit védi.

— Az álláshalmozások kérdése nagyfontos* 
ságu. Kiterjed minden flxfizetéses orvosra és as 
összes biztosítóintézetekre. Az Orvosszövetség 
munkaprogramjának egyik

sarkalatos pontja az álláshalmozások elleni 
küzdelem.

A közeljövőben már sor kerül erre a munkára. 
Célunk, hogy az álláshalmozások megszűnte* 
tésével ne szüntessék meg az állásokat, hanem 
juttassák azokat állásnélküli orvosoknak.

Gömbös Gyula miniszterelnök húsvéti 
nyilatkozatában a sajtó kérdését tette szóvá 
s ez a megnyilatkozás nagy érdeklődést kel
tett a közvéleményben. A miniszterelnök 
nyilatkozatából azt a következtetést lehetett 
levonni, hogy a sajtó kérdésének rendezése 
előtérbe került a kormány programmjában. 
A legutóbbi sajtóreform Tisza István mi
niszterelnöksége alatt történt 1914-ben, s 
azóta a világháborún át a sajtótörvény v 
tozatlanul maradt.

A kormányt különböző oldalról ostromol
ják a sajtó reformjáért és különösen a zug
sajtó megrendszabályozásáert. A közgazda
sági élet állandóan panaszkodik azon, hogy 
nem tudja a komoly sajtóval a szükséges 
együttműködést fenntartani,

mert a zugsajtó és az álhirlapirók tö
mege állandóan veszélyezteti a komoly 

lapok hitelét is.
Ezirányban is azt kívánják a kormánytól, 
hogy csináljon végre rendet a mostani sajtó
viszonyokban

Az igazságügyminisztérium törvér/elő- 
készitő osztálya — mint értesülünk —, ko
molyan foglalkozik is már az uj sajtóreform 
előkészítésével és a TESz sajtó-osztálya már 
legközelebb sajtóankétot rendez, amelyre 
meghívják a sajtó vezető embereit és azo

kat, akik az ujságirókamara kérdésével 
már eddig is behatóbban foglalkoztak és 
azok meghallgatása után fog előterjesztést 
tenni a kormánynak, hogy az uj sajtótör
vényben vegye figyelembe az ott elhangzott 
kívánságokat.

A sajtóreform elsősorban meg fogja 
változtatni az időszaki lapok fogalmát 

és az alaki formaságok helyébe azt a meg
határozást teszi, hogy időszaki lapnak csak 
azt lehet tekinteni, amely valóságban tény
leg hírszolgáltató újság és nem pedig néha- 
ncha megjelenő röpirat, vagy pamflett.

A modern judikatura következményeinek 
megfelelően

megszüntetik a fokozatos felelősség el
vét is,

úgy ,hogy a sajtóban elkövetett bűncselek
ményekért az fog felelni, aki azt valóban 
el is követte.

Természetesen az uj sajtótörvényben, ■— 
úgy mint az 1914-es törvényben — gondos
kodni fognak az újságírók szociális helyze
téről is és pedig az újságíró kamara felál
lítása utján és arról, hogy ezt a hivatást 
ne sajátíthassa ki magának akárki, hanem 
az újságírást csak valóban újságíró gyako
rolhassa.

Pezsgős dóridé közben leleplezték 
az asszonyfosztogató „szép Ernőt4*

Előállították a főkapitányságra, ahol beval
lóba, kik azok a becsapott nők, akiket 
radikálisan megszabadított ékszereiktől

Szombaton este a váci rendőrkapitány
ságra elegáns férfit kisért be a rendőr. Fel
tűnően mulatozott egyik váci kávéházban, 

cigánnyal huzattá, szerelmet vallott a 
kaszimőnek és szorgalmasan rendelte a 

pezsgőt.
Túlságosan hangos volt, ez lett a veszte. Vi
dáman kurjongatott éppen, amikor a rendőr 
igazolásra szólította fel.

— Major Sándor földbirtokos vagyok — 
kiáltotta önérzetesen. — Kinek mi baja 
van velem?

A rendőr udvariasan kért valami igazol
ványt, erre azután megszeppent a „földbir
tokos". Jóval csendesebben előadta, hogy 
a délutáni vonattal érkezett Vácra a meny
asszonyát jött meglátogatni... Igazolványa 
nincs...

A kapitányságon persze kiderült, hogy 
nincs minden rendben a „földbirtokos" kö
rül. Egyáltalában nem hívják Major Són-

dórnak, igazi ^eve Donajó Ernő, 29 éves 
villanyszerelő, nyolcszor volt már büntetve 
különböző bűncselekményekért s hírhedt 
alakja a pesti alvilágnak. A „szép Ernő", 
igy ismerik bizonyos körökben. Rövidesen 
most is

megállapították, hogy „szép Ernő“-t 
most Is keresi a rendőrség, mert több 
hölgyisinerősét radikálisan megszabadí

totta ékszereitől.
— Na én sem jövök többé Vácra mu

latni — jelentette ki elkeseredve a kihall
gatás végén.

Vasárnap reggel Budapestre hozták Da
najó Ernőt. A főkapitányságon régi isme
rősként üdvözölték őt a detektívek. És a 
zajosmultu villanyszerelő szépen bevallott 
mindent. Kitől, mikor, mennyit...

— Remélem, meg vannak velem ek- 
gedve az urak, — mondta befejezésül.

Meg voltak vele elégedve. Letartóztatták,

■ Wl I ■<.

A belügyminiszter és az Orvos
szövetség vezetői ma tárgyalják 
a 47 elbocsátott OTI-orvos ügyét

Dr. Verebély Tibor professzor, az Orvosszövetség 
elnökének érdekes nyilatkozata

Tizennyolc ügynökkel és 4 
modellel dolgozott a pesti 

pornográfkep-g yár
Két fiatal trafikosleány és két varrónő 
állt modellt a sxeméremsértő képekhez

A belügyminiszter, illetve a miniszterelnök 
rendeletére hivatkozva február 26-án az OTI 
47 budapesti és környéki orvosnak felmondott 
azzal, hogy ezeknek az orvosoknak jövedelme 

lényegesen meghaladja a létminimumot 
Március 31-én beszüntették a felmondott orvo
sok fizetését. Ez az intézkedés nagy elkesere
dést váltott ki az orvosokból, mert az a véle-

Futballdrukkerek zsebében 
mindig van „FRUTTI" 

•‘“feje®*

menyük, hogy szerződésük’ szerint nekik’ nem 
lehet felmondani, ők

csak fegyelmi utón bocsájthatók el.
Ebben az ügyben tegnapelőtt délután az Orvos
szövetség küldöttsége, dr. Verebély Tibor egye
temi tanár, a szövetség elnökének vezetésével 
fölkereste

Keresztes-Flschcr Ferenc belügyminisztert, 
akivel késő estig tárgyaltak ebben a kérdésben 
és a miniszter úgy döntött, hogy mind a 47 or
vos ügyét külön-külön,

egyénileg bírálja el.
Ma, hétfőn délelőtt kezdi meg a belügymi

niszter az elbocsájtotl OTI-orvosok ügyének 
tárgyalását. Résztvesz a tárgyaláson az Orvos
szövetség küldöttsége dr. Keleti főtitkár veze
tése alatt, a Társadalombiztosító két megbí
zottja és az orvosok nyugdíjintézetének főtit
kára.

A Hétfői Napló munkatársának kérdésére 
DR. VEREBÉLY TIBOR PROFESSZOR 

a következőket mondotta el a 47 orvos ügyéről:
— A belügyminiszter ur részéről a legnagyobb 

jóindulatot tapasztaljuk. A mi kérésünkre fog-

A főkapitányság bűnügyi osztályán va
sárnap fejezték be a kihallgatásokat a por
nográf-képek miatt letartóztatott Salamon 
Géza 35 esztendős fényképész ügyében.

Salamon, mint ismeretes, 
elárasztotta a fővárost erkölcstelen ké

pekkel 
és ezekért a fölvételekért csinos összegeket 
kapott. Kiterjedt ügynökhálózata volt. Bu
dapesten tiz, a főváros környékén nyolc 
emberrel dolgozott, akik hetenként számol
tak el vele.

A rendőrség erélyes fellépésének szom
batra meg lett az eredménye. A detektívek 
házkutatást tartottak Salamon régebbi laká
sán, Soroksárpéterin, majd budapesti la
kásán, a Thék Endre-utcában és

igen sok Iratot és levelet foglaltak le, 
amelyekből kiderült, hogy Salamon 

kikkel állott összeköttetésben, 
összes ügynökeit előállították a főkapitány
ságra és bár valamennyiök ellen megindult 
az eljárás, kihallgatásuk után mégis mind- 
annyiukat elbocsátották a rendőrségről.

Vasárnap négy fiatalkorú leányt is ki
hallgattak a főkapitányságon, 

ezek a fiatal, állásnélküli kiszolgálóleányok 
voltak a fényképész modelljei. Mind a négy 
jelenleg állásban van, kellő dehánytözsdé- 
ben, a másik keltő pedig varrodában dol
gozik. Ezeket a fiatal leányokat részletes 
kihallgatásuk után elbocsátottak ugyan a 
rendőrségről, de közigazgatási utón eljárást 
indítanak ellenük.

3x100.000 pengő főnyereményt
rövid idő alatt nálunk nyerték és így egész p.o.n.t.o.e.e-n láthatja, hogy miért 

vegye meg ■xerencae-eorejegyét p.o.n.tITTAEK ES TAKSA
ra. kir. osztálysorsjegyfőárusitóknál, BUd pest, VI., T9TÍZ- HÖrut 19. Aradi-utca sarkán 

lílelon 28-7-43. Sürgönyeim; .ITTIYIF, Rendeléshez ItvetoZBIap is elegendő.
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Harmincezer pengős váltó
hamisítás titkát kutatja 
a rendőrség M 4,0 A Hungária

műtrágyagyár feljelentésére Indult meg a nyomozás
rjrdekee bűnügyben kezdeti nyoinoaist-;i 

rendőrség. A Hungária Műtrágya Kénsav és 
Vegyipari Részvénytársaság feljelentésére 
indult meg a vizsgálat annak tisztázására, 
hogy

Uk hamisították több tekintélyes hajdú
■segyel földbirtokom és gazdálkodó vál

tóit.
A Hungária Rt. ugyanis tekintélyes meny* 

nyiségü műtrágyát adott el különböző haj
óvni egyel gazdáknak, akiknek egyrésze vál
tót adott a műtrágyavásárlásból keletkezett 
tartozása fedezetéül. Később kiderült, hogy 

a váltók egyrésze hamis 
és ezekkel a hamis váltókkal igyekeztek is
meretlen tettesek becsapni a gyárvállalatot. 
A Hungária Rt. azonban még idejében fel
fedezte a váltóhamisítást és igy nagyobb ká
rosodás nem érte a gyárat, amelynek vezető
sége azonban feljelentést telt a rendőrségen 
a váltóhamisítás ügyében. A feljelentés sze
rint

mintegy harmincezer pengő értékű vál
tót hamisítottak tanteret len tettesek a 

hajdnmegyci gazdák nevében, 
akik ugyancsak nagy megdöbbenéssel 
sültek arról, hogy nevükben váltókat 
alá és próbáltak elhelyezni

A rendőri nyomozás megindult és érdekes 
felfedezésre jutott. Mégállapitottták, hogy 
Juhász József, egy volt adóügyi jegyző an
nakidején több gazdától megbízást vállalt, 
hogy műtrágyát vásárol a gyárnál. De csak
hamar kiderült az is, hogy

Juhász nemrég öngyilkosságot követett 
el és meghalt.

Miután eddig nem merült fel olyan adat, 
mintha az öngyilkos Juhász hamisította 
volna a hajdumegyei gazdák váltóit,

a nyomozás ismeretlen tettesek ellen fo
lyik,

hogy mielőbb tisztázzák a harmincezer- 
pengös váltóhamisitás rejtélyét..

Bűnvádi feljelentés
a borravalókérdés körül

Ismeretlen tettesek telefonon megfenyegették 
a borravalópárti pineérclkktrőt

nem rendezte senki, a Budapesti Kamara ba
ráti köre, híveinek sokasága és a szeretet vál
totta ki a mai meleg ünneplést és

azt a htaégnylUtkoutot, amely az Itt meg
jelentek összességének leikéből sugárzik 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
és annak kisipari referense, Moór Jenő 

felé.
A szeretet, a megértés és a barátság nevében 
köszönti az ünnepeltet. Füredi Lajos, az Ipar
testületi Tisztviselők Országos Szövetsége ne
vében kifejti, hogy az ország legelső érdekkép
viselete működésének kiegészítői az ipartestü
leti tisztviselők s mint ilyenek: a tanítványok 
tesznek hűségnyilatkozatot és a mester iránti 
szeretettel üdvözlik a Budapesti Kamarát és a 
jubiláns kisipari osztály vezető titkárát. Ru- 
zicska Ede, a Fővárosi Sütőiparosck elnöke a 
legnépszcrütlencbb ipar: a pékipar meleg ba
rátságát tolmácsolja a kamara iránt és üdvöz
letét Moór Jenőnek. Testüiete nevében hatal
mas ezüst perecet, kiflit és zsemlyét ad át az 
ünnepellnek. Bodonyi Jenő, a körzetbeli kár
pitos iparosság összessége nevében kifejti, hogy 

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
mindenkor egyenes irányban, céltudatosan, 
minden hangoskodást és demagógiát mel
lőzve haladt a benne tömörült iparosság 
érdekelnek védelmében az érdekképviseleti 

élet rögös utjain sikeresen előre.
Az a megbecsülés, és az a szeretet, amelyet a 
kamara értékes, szinte fel nem becsülhető 
munkája hozott létre, jelentős részben Moór 
Jenő érdeme is. Vágó Jenő, a Szabómesterek 
Országos Szövetsége és a kézmüiparosl szak
lapok nevében, Steiner Gyula, n cukrász- és 
pékszövetség, Tóth József, az asztalosmosterek 
érdekképviseletei, Taigicszer Lajos Kispest és 
Pestszentlőrinc ipartestületei nevében üdvözle
tét tolmácsolják. Boros Pál (Szirák) az összes 
mivesmesterek megbecsülését, Kollár Gábor a 
husiparosok üdvözletét, Fráter Samu a Hadi
rokkantak Nemzeti Szövetsége iparos és ke
reskedő szakosztályának barátságát, Szeniczey 
Bálint Rákospalota ipartestületének hűségnyi
latkozatát tolmácsolják. Stulcz Ferenc a Kő-

.. MÉM ............. ..meg ° 
mindig 

lehet, 
hogy ön !• nyerhet 

500.000 
lutalom 380.000 pengőt 

lőnyeremény 200.000 pengőt

vagy ÍOO.OOO, 50.000, 40.000,80.000, 
25.000, 20.000, 15.000 stb. pengőt.

Kísérelje meg! 
Húzás már szombaton !!!

Vegyen vngy rendeljen még ma a költs
mert srerenoset hoió osztAlysorsJegyelnkből 

■f IAA KAROLY és tsa ■K ■ BANK II.-T.I1IUV iu., Kossuth Laiosu i.
(Ferenciek temploma mellett) X Telefon: 85 2-42.

A sorsjegyek ára osztályonként:
>/,3, >/.©,’/, S2,'/, 2«. P

KISS

miivesipartestület, Garat Nándor a Festő-, Má* 
zoló- és Aranyozó Ipartestület, Singer Gyula 
az Órásiparlestiilet üdvözletét hozzák a Buda* 
pesti Kereskedelmi és Iparkamarának és a ju* 
bilánsnak.

Moór Jenő az ünneplésre szellemes beszéd* 
ben válaszolt, felszólalásában ábécé-sorrendben 
felsorolta az összes kisipari mesterségeket és 
felemlíti — az eltelt negyedszázad alatt — azok 
legnagyobb küzdelmeit, amelyeket a kamarán 
keresztül sikerrel vívtak meg.

A pincérek borravaló-problémája, amely 
napok óta nagy érdeklődés mellett foglal
koztatja a nyilvánosságot, vasárnap óta 
bűnvádi följelentés formájában már a rend
őrséget is foglalkoztatja.

Vasárnap reggel Szőr Mihály pincér, a 
Brrtann/o-száiló kávéházának alkalmazottja

veszélyes fenyegetés miatt följelentést 
tett a főkapfányságon Ismeretlen tettes 

ellen.
Szőr Mihály előadta, hogy levelet irt az 

egyik napilapnak s ebben a levélben a borra
való-kérdéssel foglalkozott. A lap teljes ter
jedelmében közölte a levelet, amelyben Szőr 
Mihály a borrayalórendsz.er föntartása ni cl* 
lett irt. A napilap cikke szombaton reggel 
jelent meg.

Szombaton este ismeretlen férfihang te
lefonon fölhívta a Bri/annia-szállót és Szőr 
Mihályt kérte a telefonhoz.

— Maga irta a levelet a lapba a borra
való mellett? — kérdezte. •

— Igen — felelte a pincér.
— Hát vegye tudomásul, hogy majd 
kap tőlünk borravalót, ami egész esz

tendőre elég lesz.
__  Ki beszél ott és mit akar tőlem?
Az ismeretlen telefonáló ekkor durván 

rászólt Szőr
vigyázzon 
mellett Irt 
kezményel

Mihályra és megfenyegette: 
magára, mert a borravaló 
cikkének igen súlyos követ- 
lesxnek és aszal letette a 

kagylót.
A megrémített pincér-cikkíró attól tart, 

högy .ax ismeretlen t^fonáló beváltja fe
nyegetését és ezért a rendőrséghez fordult
védelemért. A rendőrség most igyekszik ki
kutatni, ki volt a fenyegető és mindenesetre 
megvédi Szőr Mihályt az esetleges inzultu
soktól.

Kegyetlen rablógyilkosság 
egy erdélyi községben

Négy baltacsapással megöltek egy gazdag öregasszonyt
Kézdivásárhely, április 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Zabola 
községben, Kézdivásárhely közelében, este 
ment haza házába, ahol egyedül lakott, öz
vegy Kovács Samuné hetvenéves, jómódú 
asszony. A szomszédoknak másnap reggel 
feltűnt, hogy a máskor korán kelő asszony 
még délben sem hagyta d házát. Kopogtok 
és amikor nem kaptuk választ,

be akarták törni a kaput,
de ez nem sikerült. Végre néhány férfi a 
háztetőn kereszt ill behatolt Kovács né laká
sába.

A hálószobában véres látvány fogadta 
őkel:

ver tócsában, félig levetkőzve

feküdt a földön az özvegyasszony, akinek 
fejét a kegyellen gyilkos hol La csapásai 

teljesen összezúzták.
A csendőri bizottság megállapított:!, hogy 

a gyilkos hátulról támadt az uszonyra és 
négy baltacsapással 

öllé meg. Miután végzett az öregasszonnyal, 
átkutatta az egész lakást, de nem talált sem
mi értéktárgyat, mert Kovácsáé 

mindenét gondosan eldugta.
A rablógyilkos ezután saját kulcsával 

nyitotta a kaput és, miután eltávozott, 
kétszeresen lezárta a házat.

Az egész megye csendőrsége a legnagyobb 
eréHyel keresi a kegyetlen gyilkost.

ki-

A fővárosi és a környékbeli iparosság 
hűségnyilatkozata a Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett

Szombat este ünnepi vacsorát adtak n fő
városi és a kamarai körzelboli iparosok Afodr 
Jenő kamarai titkár 25 esztendős Jubileuma 
alkalmából Az ünnepi vacsorán megjelent ha
talmas kőzöuség

aa ünnepséget igen nagymérvű kamará
mét let “ manlfeaztáelóvá avatta.

flirordy Tibor kormányffltanácsos, n Női Ru
hakészítők Országos Szövetségének elnöke nz. 
összehívók nevében üdvözölto a megjelenteket 
é| rávilágított orra a nagyszerű lelkesedésre, 
amely első hívó szóra ilyen spontán és a yd-

rakozásokat messze felülmúló hatalmai lendü- 
lettel nyilvánult meg a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara s annak jubilánsa mellett.

Dembitz Gyula kormónyfőtanácsos. a Buda
pesti Vlllnnyfelszerelö- és Műszerész Ipartes
tület elnöke kifejti, hogy ezt az ünnepséget

Rózsadombon
nlltmotUI pár percre, Dvaiar- ás Kat-wtcs 
sarofcbáibsn, sic Rá ni

kaittanbta- es garzontamsoii
máim 1-ért ktsáák. Bővebbet a hetyi’inrn. v»O 
Nroaa, Székely <■» Molnár épittaaknfl. Tele
im ns-n t, m-4i.

MR FRANCÉ
VÖRÖSMARTY-TÉR 2.

László László a börtönben 
leleplezte bűntársait, akikkel 
a kasszafurásokat elkövette

A rendőrség uj nyomozást Indított László adatai alapján
László László, a „libazsiros médium**, aki 

már több alkalommal foglalkoztatta a nyilvá
nosságot és legutóbb sorozatos kasszafnrások 
miatt őtesztondei dologházra ítélték el, ujabb 
szenzációval szolgál. A gyüjtöfogházban, ahol 
büntetését tölti, azzal a kéréssel fordult Őrei
hez, hogy vigyék a gondnok elé, mert nagy 
titkot akar elárulni. Ezzel egyidejűleg ügyvéd
jét is magához kérette és előttük érdekes be
jelentést tett, amelynek hitelességét a folya
matba teendő rendőri nyomozás lesz hivatva 
megállapítani.

László László egész testében remegve, több
ször sírástól elfúló hangon tette meg drámai 
vallomását a fogház irodájában.

— Anyáin, akit én tartottam, a legnagyobb 
nyomorban tengődik, szerencsétlen feleségem 
lüdöbajos, megvannak számlálva a napjai és 
én itt vagyok a börtönben testileg, lelkileg tel
jesen összetörve, olyan bűncselekmények miatt 
elítélve, amelyekben csak

egészen jelentéktelen szerepem volt
— kezdte vallomását László László.

Ezután sokszor a legnagyobb titokzatosságba 
burkolódzva, máskor határozott áilitásokkal 
érdekes történetet adott elő letartóztatásának 
előzményeiről.

Határozottan állította, hogy ő
mások miatt vállalta magára azt a négy 

kasszafurást,
amelyekért most ül

László Lászlót ugyanis az Omgé-nél. az 
Vgetőversenycgyesületnél és két textilüzletbcn 
elkövetett kasszafurással gyanúsították és eze
ken a helyeken több mint ötvenezer pengő volt 
a kár. Az Omgé-töl 29.000 pengő tűnt el.

A libazsiros médium határozottan kijelentette, 
hogy csupán az utcán őrködött és alig ezer 
pengőt kapott.

Részletes beismerő vallomást tett bűntársai
ról és elmondotta, hogy őt becsapták, 

mert azt Ígérték, megmentik a börtöntől.
László László ügyvédje most a rendőrség ut* 

ján igyekszik megállapítlatani, hogy védened 
adatai hilelesek-e vagy most ismét félre akarta 
vezetni a hatóságot?

OH
még nem)álta a „Tisztelt Ház !“• at, a Magyar 

Színház remek zenés komédiáját ?

hárommatoros luxus repülógipetn!
L«giJ4r»tok naponta Wien felé 16.25 órakor.

Balkán télé 11.20 órakor.

Telelőn: 82-7-23, 82-7-16.

Használjunk gázt
a háztartásban, mert 

a legfőbb, a leghigiénikusabb 
és a legolcsóbb !

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS

GÁZMÜVEI
KÖZPONTI VÁROSI IRODÁJA 

ÉS BEMUTATÓ MINTATERME:
VII., Rákóczi ul 18. Telefon: 461—66. 

BUDAI VÁROSI IRODÁJA: 
II., Margit-körut 77. Telefon: 531—66. 

ÚJPESTI VÁROSI IRODÁJA:
Újpest, Király-ut 1. Telefon: 846—61. 

ELŐADÓTERME ÉS KIÁLLÍTÁSI 
HELYISÉGE:

VI., Vilmos császár-ut 3. I. em.

Gyakorlati tőzőelőadások 
minden kodden és pénteken d. u. & órakor, 
VI., Vilmos esászár-ut 3. sz. alatti helyiségek

ben. A belépés díjtalan. Az első előadás 

április 6-án d. u. 5 órakor tesz.
BÉRLETI AKCIÓNK 

keretében bérbeadott modern gázkészü
lékek havi bérleti dijai a kővetkezők:

NAGY VÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK 
(fali gázfiirdőkályha) percenkón 
10 és 15 I. melegvlzszolgáltatással 
15 literes......................havi bére
10 literes...................... havi bérc

KIS vízmelegítő készülék 
(pillanat vizhevitö) a vízcsap he
lyébe szerelhető, clkalmas azonban 
mosogató, mosdók, laboratóriumok, 
orvosi rendelők stb. részére is, per
cenként 4—6 1. melegvlzszolgálta- 
lással.................................havi bérc

GÁZTŰZHELY
3 fözőnyllással, 1 fűtövei, I étel
melegítővel ..... havi bére

GÁZFŐZŐ
2 fözőnyilással, kis háztartások és 
garszonlakások részére havi bére

GÁZSÜTŐ'
1 sülöszekrénnyel . . havi bére 

GÁZVASALÓKÉSZLET
hevilöállvánnyal, 2 darab nikkele
iéit vasalóval .... havi bére

GÁZFUTŐKÁLYflA
(fali fülőkályha) fürdőszobák és 
kisebb helyiségek fűtésére havi bére P 0-40

Díjtalan tanácsadással és költségvetéssel fenti 
irodáink készséggel szolgálnak.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 
GÁZMÜVEI

P 1.50 
P 1.—

P 0.00

P 1.60

P 0.24

P 0.40

P 0.24
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A Kávés lelőne a garázda 
vendéget Revolveres notránv egy pest- 

szenterzséöeti kávéháznan
Véres revolveres botrány volt vasárnap 

hajnalban a pestszenterzsébeti rendőrkapi
tányság szomszédságában lévő Sport-kávé- 
házban.

A Törők F/őrís-utcai kávéházban vasár
napra virradó éjszaka az egyik sarokasztal
nál nagyobb társasággal mulatott Pallóink 
János harmincéves műszaki tisztviselő. Pal- 
lonik már a kora esti óráktól kezdve bent
ült a kávéházban és ivott. A hajnali órákban 

garázdálkodni kezdett,
asztalára csapva követelte, hogy rossz borát 
cseréljék ki és küldjék hozzá a kávé ház tu
lajdonosát. Amikor azután a kávés, Feld- 
grund István odasietett, feldühödve reáron
tott.

— Majd én megmutatom magának, hogy 
itt rend lesz — kiáltotta és

zsebéből hosszú tőrt rántott elő.
Feldgrund nem ijedt meg,

Feltételesen szabadlábra helyezték 
Pender Farkast, a Földhitelbank 

elitéit volt igazgatóját
Az ellentétes szakértői vélemények miatt még 
nem döntött az ügyészség, hogy vádat emel-e 
Paupera vezérigazgató és helyettese ellen

Most hagyta el a gyüjtőfogházat Pender Far
kas, a váratlanul összeomlott Földhitelbank 
volt igazgatója.

Pender igazgató ellen annakidején azért in
dult eljárás, mert a Pénzintézeti Központ revi
zorai rájöttek, hogy a bank által adókra ki
utalt összegek

nem folytak be az államkincstárba.
A volt bankigazgató a bíróságok előtt azzal 
védekezett, hogy arról, hogy egyes tételeket 
,adók“ címén könyvelt cl és ezek nem folytak 
be a kincstár javára, tudtak felettesei: Paupera 
Ferenc vezérigazgató és Zala Lajos vezérigaz
gatóhelyettes is. Amíg az eljárás folyt, a volt 
igazgató

közel két évet vizsgálati fogságban töltött.
Az ügy megjárta a biintetötörvényszéket, a Táb
lát és a Kúriát, amely végül jogerősen

két évi fegybázra és 300 pengő pénzbünte
tésre

arról, hogy évek óta a legszebb darab 
és legjobb előadás „Az orvos" a 

Vígszínházban

A budapesti
Szí láss y-család 
görög sors tragédiája

Szilassy László önkéntes felbontott Jegyessége 
miatt agyonlőtte magát, nővére bánatában ön
gyilkos lett, a házmesterük ijedtében idegsokkot 
kapott és meghalt — A szerencsétlen apa ön
gyilkosságra való rábirás miatt ismeretlen tet

tes ellen feljelentést tett a rendőrségen
A főkapitányságon Szilassy Artúr magán

hivatalnok följelentésére ritkán előforduló 
bűncselekmény: öngyilkosságra való rábirás 
gyanúja miatt folyik ismeretlen lettes ellen 
a nyomozás. A följelentés és a nyomozás 
hátterében a Szí/ossy-család görög sorstra
gédiának beillő megrázó drámája húzódik 
meg.

Még tavaly ősszel kezdődött a dráma. 
'Szilassy Artúr fia, a huszonkétéves Szilassy 
László, a Magyar-Hollandi biztositó intézet 
tisztviselője, aki akkoriban mint karparszo- 
mányos teljesitett szolgálatot Pécseit, 

revolverrel agyonlőtte magát.
Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyből meg
rázó, dráma derült ki. Szilassy László jegy

elővette revolverét és a garázda em
berre fogta.

— Azonnal tegye cl a kést, — figyelmez
tette a garázda vendéget.

Pallonik azonban a kávéház tulajdonosa 
felé rúgott, akinek kezében ebben a pilla
natban

elsült a pisztoly és a részeg tisztviselő 
eszméletlenül bukott el a padlón.

Testéből több helyen szivárgott a vér.
Értesítették a mentőket, akik eszméletre 

téritették a vérző embert. Megállapították, 
hogy a revolver golyója átfúrta a lábát s a 
hasi részeket is megsértette. Beszállították 
a Szent István-kórházba, ahol még nem le
hetett kihallgatni.

A revolveres verekedés ügyében a rendőr
kapitányság nyomozást indított. Megállapí
tották, hogy Feldgrund jogos önvédelemből 
használta a revolverét.

Ítélte Pender Farkast. A Kúria a szabadság
vesztésbüntetés legnagyobb részét kitöltöttnek 
vette a vizsgálati fogsággal

Több mint két héttel ezelőtt töltötte ki a 
volt bankigazgató büntetésének kétharmad ré
szét és ekkor folyamodhatott volna a feltételes 
szabadlábrahelyezésért. Hátra volt azonban 
még a

300 pengős pénzbüntetés
és Pender Farkas anyagi helyzete most nem 
tette lehetővé, hogy a Földhitelbank volt igaz
gatója kifizesse ezt az összeget. Ezért Pender 
élt azzal a jogával, hogy a 300 pengőt napi 20 
pengőnként szabadságvesztés büntetésre változ
tatta át és igy

még tizenöt napot ült,
nagyrészt a Markó-utcai fogházban. Az utolsó 
hetet azonban már a gyüjtőfogházban töltötte. 
Ezután dr. Hubcrth Gusztáv, Pender Farkas 
védője, védence feltételes szabad lábra helyezé
séért folyamodott, azzal, hogy a volt igazgató 
kitöltötte a büntetés kétharmad részét és le
ülte a pénzbüntetés helyetti 15 napot is. A fo
lyamodványnak helyt adtak és igy Pender Far
kas

16 és fél hónapi fogság után szabadlábra 
került.

Pender Farkas ügye csak mellékhajtása a 
tulajdonképeni nagy Földhitelbank-ügynek. 
Paupera Ferenc vezérigazgató és Zala Lajos 
vezérigazgató-helyettes ügyének iratai az 
ügyészség előtt vannak, amely még nem dön
tött, hogy vád alá helyezi-e az összeomlott in
tézet két veztőjét, mert

a szakértői vélemények ellentétesek 
és igy a vádhatóság még eddig nem alkothatott 
magának tiszta képet a monstre-ügyről.

ben járt egy fiatal budapesti urilánnyal. Egy 
napon váratlanul levelet kapott, amelyben 

a menyasszonya értesítette, hogy fel
bontja a jegyességét.

A fiatal Szilassyt ez annyira elkeserítette, 
hogy öngyilkosságra szánta magát.

Két nappal azután, hogy Pécsett eldördült 
a fegyver, amely Szilassy László életét ki
oltotta, újabb csapás zudult a porig sújtott 
szülőkre:

az öngyilkos fiatalembert követte a ha
lálba nővére, Szilassy Irma.

Szilassy Irmát annyira megrenditette öccse 
tragédiája, hogy nem tudta őt túlélni, le
ugrott az lstván-ut 20. számú ház második 

emeletéről és halálrazuzta magát.
A Szffany-testvérek tragédiája még egy 

áldozatot követelt: az István-ut 20. számú 
ház házfelügyelője is meghalt. Szilassy Irma 
a házfelügyelő szemeláttára ugrott le az 
emeletről,

ez a szörnyű Izgalom annyira megvi
selte a házfelügyelő idegeit, hogy sziv- 

sokkot kapott és belepusztult.
A dráma három áldozatát már eltemették 

és rövid idő múlva Szilassy Arthur megje
lent a főkapitányságon és terjedelmes be
adványt nyújtott át. Ebben a beadványá
ban

annak a gyanújának adott kifejezést, 
hogy fia, Szilassy László halála mö
gött nem egyszerű öngyilkosság á'l, ha
nem bűncselekmény történt: valaki rá
bírta az öngyilkosságra, ezért emelt 

fegyvert maga ellen.
A főkapitányságon annakidején meghall

gatták a panaszt és az ügyről készült ira
tokat átküldték további állásfoglalás céljá
ból a királyi ügyészségre. Az ügyészségen 
áttanulmányozták az aktákat és minap 
visszaküldték a főkapitányságra, azzal a 
meghagyással, hogy

a rendőrség Indítson nyomozást és foly
tasson kihallgatásokat annak a megál

lapítására, ml van az ügy mögött.
Szilassy Arthur panaszában természetesen 

senkit sem gyanúsított, ismeretlen tettes el
len indult meg a nyomozás s ezért a rend
őrség elsősorban olyan tanút keresett, aki
nek vallomásától közelebbi adatokra várha
tott.

Néhány kikérdezés után

4 acél inggomb, vagy 1 párgumiizlap, vagy 1 gyűszű, 
vagy 1 hajháló kis hibával, vagy 2 pár pasz. kéz
előgomb, vagy 1 blúzzsinór, vagy 1 csavaros stop
polófa. vagy 1 lakkőv, vagy 2 szalagos harisnya
csat, vagy 2 óraszalag, vagy 1 gyermekzsebkendő, 
vagy 1 ruhocsat, vagy 1 m himzésbetét, vagy 3 tet 
fehérnemű szám, vagy 4 db szabályozócsat, vagy 
2 levél varrótű

1 m szőnyegszegő, vagy 1 viaszasvászon centi
méter, vagy 1 vég-=10 m sújtás, vagy 2 anker, vagy 
1 levél gyöngyházgomb, vagy 1 háromsarkos haj
háló, vagy 1 férc 500 yds, vagy 1 végpertli 10 m, 
vagyl lakkőv, vagy 1 gyűszű, vagy 1 pizsamazsinór, 
vagy 1 vég=5 m klöplipikó, 1 m himzésbetét, vagy
1 női zsebkendő, vagy 1 pár ingujjszorító, vagy
2 tet cérnagomb

10 m kőperszalag, vagy 1 m ragosztóbortni, vagy 
5 m batisztszalag, vagy 1 m plümózsinór, vagy 
1 pár izlap, vagy 1 varrófonál 500 yds, vagy 1 lakk
őv, vagyl vég klöplicsipke, vagy 3 méter gumipertli, 
vogy 2 pár vállpánt, vagy 4 pár cipőfűző, vagy 
1 divatkarkötő, vagy 1 m finom himzésbetét, vagy 
1 zsebkendő, vagy 1 pár zoknifartó, vagy 1 harisnya
tartórész, vagy 2 vagy 4 tet cérnagomb, vagy 
3 gumipatni, vagy 4 gumis harisnyatartócsat

9-orsó varrófonál, vagy 8 stoppoló, vagy 1 órazsi
nór, vagy 7 m rolettazsinór,vagy 2 tet gyöngyház- 
gomb, vagy 1 színes kalaptartó, vagy 1 vég klöpli
csipke, vagy 12 paplanrózsa, vagy 1 pár patent 
kézelőgomb, vagy 10 m Danubia-szfalag, vagy 
1 nyakkendőtartó, vagyl férfi-vogy női zsebkendő, 
vagy 6 m fűzőzsinór, vagy 1 gyermeknadrágtartó, 
vagy 1 hímzett díszzsebkendő, vogy 3 tet biztosító 
tű,v. 1 kerek harisnyatartó, v. 1 hímzett plasztron

0.36Divat pikégallér 
sok fazónban.........
Tirollgyermeknadróglartó g,jg

kiadós és 
kíméletesen, 

fáradság 
nélkül mos.

a főkapitányságra kérették és tanúként 
kihallgatták a tragikus sorsú Szilassy 

László volt menyasszonyát.
A fiatal urilány a kikézbesitett idézésre 

megjelent a főkapitányságon és részletes 
vallomást tett.

— Engem sújtott le legjobban volt vőle
gényem öngyilkossága, ■— mondotta. —• 
Mélyen megrendített a tragédia, nem hittem 
volna, hogy ilyen katasztrofális hatása lesz 
annak, hogy a jegyességünk felbomlik. Ki
jelentem azonban, hogy

az állítólagos öngyilkosságra való rábí
rással kapcsolatban semmiféle adatot 

nem bírok szolgáltatni, 
ilyenről nem tudok, semmiféle értesülésem 
nincs róla.

A főkapitányságon most még néhány ta
nút hallgatnak ki, azután az iratokat — 
mint szokás — ismét visszaküldik az 
ügyészségre.

A nyomozás eredménytelen: és igy a Szi* 
fassp-család sorstragédiájának aktái lezá
rulnak.

Kövesse oéldónkát!

Corvin
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Fél Európát becsapta Radó Félix 
pesti fiatalember, akit Budapesttől 

Madagaszkárig mindenütt keresnek
A francia gyarmatügyi minisztérium és több külföldi 

nagybank nevében szélhámoakodott
A budapesti királyi ügyészségre és fők api- 

lányságra érdekes megkeresés érkezett a bécsi 
rendőrhatóságoktól.

Radó Félix 2« esztendős pesti fiatalember 
után érdeklődik

a bécsi megkeresés. Radó Félix rövid Idő alatt 
csaknem /<*/ Európát becsapta s most Buda
pesttől Madagaszkárig mindenütt keresik, mert 
egyik nagystílű szélhámosságot a madagasz- 
kári szigeten lévő francia pénzintézet sércl- 
ínéra követte cl.

Radó Félix furcsa pályafutása
egyik kisebb pesti bankban kezdődőit el.

Itt hivatalnokoskodott rövid Ideig, majd mi
után elbocsátották állásából, külföldre vándo
rolt. Egyideig Bécsben élt, azután Berlinben, 
később pedig Párizsban telepedett le.

Itt kezdte él nagystílű szélhámosságait.
A francia gynrmatügyl minisztérium „meg- 

bizásából** fölkereste n Magyar Külkereske
delmi Hivatal párisi képviselőjét, s a jóineg-

Különvonatok, szakcsoportok 
és gazdasági vezérférfiak 
a májusi vásár idegenforgalmában

Sipőcz polgármester tegnapi beszámolójában 
megelégedéssel állapította meg azt, hogy Buda
pest idegenforgalmának anyagi eredménye 
közel 27 millió pengőt jelenteit az 193.3. évben. 
Szakértők szerint kilátás van arra, hogy a fő
város ezt sz eddig legnagyobb eredményét 
1934-ben túl fogja lépni. Erre mulatnak azok 
h hírek is, amelyek a május 4-én megnyíló Bu
dapesti Nemzetközi Vásár várható nagy idegen
forgalmáról szólnak. Ez az intézmény az elmúlt 
ívben 66.000 idegen érkezését jelentette a fő
város számára. Most arról értesülünk, hogy ez 
ívben még a tavalyinál it fokozottabb érdeklő
dés mutatkozik nemcsak a vidéken, hanem 
ugyanoly mértékben a külföldön is. A vásár 
közel 1600 külföldi képviselete a tavalyinál 
nagyobb mennyiségű vásárigazolványt Igényel, 
mivel szinte minden országban az eddiginél

Jelenésű, biztos fellépésű, tökéletes franciaság- 
gal beszélő fiatalembernek sikerült is pénzt ki
csalni tőle. Amikor a szélhámosság kiderült, 
Radó Félix elmenekült Franciaországból, ahol 
azonban nemsokára ismét hallottak felőle. Ki
derült, hogy

néhány nagy francia pénzintézet fedezet
len hamis csekkjeit hozta forgalomba.

Legutóbb Bécsben értékesített egy csekket, 
amely egy nagy francia bank madagaszkári 
fiókintézetére volt kiállítva.

A csekkhamisitást felfedezték, do Radóra 
már nem sikerült rátalálni Bécsben.

Még Idejében megszökött az osztrák fő
városból s az a gyanú, hogy Budapesten 

bujkál.

A főkapitányság elrendelte Radó Félix körö
zését. De a pesti és bécsi rendőrségen kívül a 
francia, német, sőt még a madagaszkári ható
ságok keresik a szélhámos pesti fiatalembert.

nagyobb érdeklődő közönséggel számolnak.
A javult helyzetet legjobban talán az jel

lemzi, hogy ez évben hét külföldi államban 
spontán utczgalom indult meg különvonatok 
inditása tekintetében. Az eddigiek szerint 14 
külföldi fővárosból és nagyvárosból indítják 
ezeket a vonatokat, amelyek kivétel nélkül a 
vásár ideje alatt érkeznek Budapestre és több
napi tartózkodás után csoportosan szállítják 
vissza a külföldieket. Számos országból a vásár 
alkalmából vezető politikai és gazdasági szak
férfiúk érkezését is várják. így egyik legújabb 
hir szerint Mussanov bolgár miniszterelnök a 
vásár idején érkezik Budapestre, hogy a Göm
bös miniszterelnöknél tett látogatása kapcsán 
személyesen is megtekintse Bulgáriának a 
világháború befejezése óta első, a magyar vá
sáron felállított kiállítását. Vezető férfiak érke

zését várják Olaszországból. Törökországból a 
török parlament 30 főnyi küldöttsége érkezik 
ugyanazzal a különvonattal, amely az IstaftnbuH 
kamara és a kisázsiai gazdasági gócpohtok 
vezéregyéniségeit hozza. Németországból Esser 
Hermann birodalmi gazdasági miniszter érke
zését várják. Hírek szerint a miniszter 36 tagú, 
gazdasági szakértőkből álló kíséretével Német
ország „Hindenburg** nevű legnagyobb repülő
gépén teszi meg ezt az utat. Gazdasági vezér
férfiakat várnak Münchenből, Romániából, 

Jugoszláviából és Ausztriából is. Különös ér
deklődésre számíthatnak végül azok a csopor
tok, amelyek Londonból is Párisból, valamint 
Varsóból, a Balti államokból és Finnországból. 
jelentették be érkezésüket.

Idegenforgalmi körökben azzal számolnak, 
hogy a májusi vósár rekordteljcsitményt fog 
elérni Budapest idegenforgalmának fellendítése 
tekintetében.

Kitiltják Budapestről a kuruzsló 
jósnőket és a füvekkel gyógyító 

csodadoktorokat
Igen érdekes akció megindítását határozták el 

vasárnap a főkapitányságon, ahová az utóbbi 
időben rengeteg panasz futott be a főváros terü
letén gombamódra elszaporodott jósok, jósnők, 
kuruzslók és csodadoktorok ellen.

Néhány esztendővel ezelőtt rengeteg dolgot 
adott már a rendőrségnek a delejes láz, amely a 
Wunderlichné és a delejező pesterzsébeti köszö- 
Tűzmester „csodáitól** megbabonázott tömeget 
kerítette hatalmába. Ezt követte a Zeileis láz, 
most pedig a jóslással és kézrátevéssel gyó
gyító, varázsfüveket száriló csodadoktorokon a 
sor. Ezek a lelkiismeretlen és a tömegek hiszé
kenységére és alacsony intelligenciájára alapitó 
emberek különösen

a főváros perifériáin telepedtek meg
és klienseik olyan reklámot csináltak nekik, 
hogy nem egy óbudai javasasszony háza előtt 
valósággal autópark táboroz a fogadó órák 
idején.

A rendőrség eleinte tehetetlen volt a jósnők 
százaival szemben, mert csak az esetben lehet 
őket bűnvádi eljárás alá vonni, ha bebizonyo
sodik róluk, hogy a kártyavetésért, kézjóslásért 
vagy orvosi tanácsért pénzt számítanak és fo
gadnak el — már pedig ezt nagyon nehéz ese
tenként rábizonyítani.

Most azonban a különböző orvostestületek 
kérték a tisztitó munka megindítását, mert a 
bejelentett, konkrét esetek szerint

a jósnők és csodafoktorok az egészségron
tás egész sorozatát követték el, 

s munkájuk nem egyszer végzetes következni* 
nyekkel járt. A bejelentett esetek listáján szere
pe] például egy 14 esztendős leányka, akit meg- 
vakitottak a javasasszony gyógyfüvei, G. R 
vasúti főellenőr fiatal felesége, aki egész életére 
nyomorék lett a rákospalotai csodatevő jós ke
nőcseitől s igy tovább.

A konkrét esetekben azonnal megindult á 
rendőri eljárás, sőt az egyik, halállal végződött 
kuruzslási ügyben

az ügyészség soron kívül rendelte el a javas
asszony letartóztatását,

de most megindul az óriási Usztitó munka, 
amely hivatva lesz, Budapestet egyszer és min* 
denkorra megszabadítani a jósnőktől. A külön
böző detektivesoportok hosszú hetek óta gyűjtik 
már megfigyelő kőrútjaik során a terhelő bizo
nyítékok légióját s monstre eljárás alá kerülnek 
az emberi hiszékenység vámszedői. A jósok, jós* 
nők és csodatoktorok a toloncbáz mellett mik 
ködő járásbirósági kirendeltség elé kerülnek, afi 
úgynevezett

„csuvargóblróság** Ítélkezik felettük
s ha csak nem tudják bizonyítani, hogy rendes 
foglalkozásuk van — igen szigorú ítélet vár rá* 
juk. A hatóságoknak az az álláspontjuk, hogy, 
példát kell statuálni a csodadoktorokkal és jós
nőkkel szemben s igen sokat közűlök

örök Időre ki fogunk tiltani
a főváros területéről.

HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi évében szenzációs meglepetésekkel és ajándékokkal szolgál olvasói

nak a HÉTFŐI NAPLÓ

Pazar ajándékok! 
Gazdagon díjazott pályázatok! 
Uj, érdekes, tar ka rovatok! 
Hasznos ingyen hirdetés!
Remek, ötletes rejtvény verseny!

Ezzel akarjuk viszonozni óriási olvasótáborunk szeretetét és ragaszkodását a

25 éves HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi programunk harmadik meglepetését mai számunk 7. oldalán közöljük. 
Olvassa a Hétfői Napló következő számait: megtudja, hogy ragyogó külföldi és belföldi 

hírszolgálatán, nagyszerű sportmellékletén, brilliáns színházi rovatán kívül

mit nyújt olvasóinak jubileuma alkalmából a

25 éves HÉTFŐI NAPLÓ
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Május 21-én, Budavárnak a szabadság
harcban való megvívása emlékezetére or
szágos Görgey-ünnepség lesz. .4 13. honvéd 
gyalogezred rendezi az ünnepséget, amely 
egyúttal a Görgcy-nemzetség ünnepe is les:. 
Vitéz Gömöry Árpád ezredes, a 13-as honvé
dek parancsnoka mondja az cmlékbeszé- 
dtt.

Baltával agyonütötte velőt, 
aki bosszúból fel akarta 
robbantani apósa hazat

FOGAT F06GAL... 
MONOJA A 
PELOASZÓ

II.
Nagyszabású társasági és sportesemény 

lesz április 29-én: ezen a napon tarják a 
Margitszigeten a Concours d'Élégance-ot, a 
Touring Club égisze alatt, Weiler Ernő, a ki
tűnő autós sportember rendezésében. Magyar
ország és a külföld legszebb autói vonulnak 
föl a versenyre. .4 hölgyek számára külön 
verseny lesz ezen a címen: „A hölgy és 
autója." Az elegáncia-verseny fővédnöke 
Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter. 
Védnökei között hét budapesti követ szere
pel: a belga, francia, cseh, osztrák, német, 
olasz és amerikai követek, akik valameny- 
nyien tiszteletdijat tűztek ki. összesen 37 
dija lesz a versenynek. A magyar előkelősé
gek névsorán szerepel a többi között ifjabb 
Horthy Miklós, a külföldiek között Auer- 
■sperg herceg, Lichtenstein gróf, Jan Za- 
moyski gróf és egész sereg külföldi ur. .4 
hölgyversenyen résztvesz Colonna olasz kö
vet felesége és gróf Taschcr Benjáminné is.

III.
Fényes esküvői ünnepség volt Valkó La- 

’jqs nyugalmazott külügyminiszter vérségi 
birtokán. Valkó Lajos és felesége, született 
Weíss Eleonóra leánya, Weiss Fűlöp uno
kája, Valkó Eleonóra tartotta esküvőjét 
Ütemes János gróf nagybirtokossal, néhai 
hídvégi Nemes János gróf és körösszegi és 
adorjáni Csák,y Natália grófnő, Erzsébet 
királyné egykori palotahölgyének fiával.

IV.
Elkészült a MAC uj margitszigeti szék

háza. Május első napjaiban avatják föl 
nagy pompával, fényes ünnepséggel.

y.
A tavaszi szeplökkel együtt beköszön

tött a Dunakorzó problémája is. A Hétfői 
Kisnapló, ha rámutat is a fonákságokra, 
nem szokott fölényes tanácsokat osztogatni. 
Most se osztogatunk tanácsot. Csak figyel
mébe ajánljuk Budapest főkapitányának: 
sétáljon végig egyszer-kétszer a Dunakor- ' 
zón. Amit itt lát, olyat legfeljebb Abdul Ali, ; 
Konstantinápoly utolsó békebeli rendőr fő- ’ 
nőké láthatott. A dunaparti büszke palota-; 
sorok, szállók tövében ijesztő koldusok, to- j 
lakodó alamizsnások serege nyüzsög és mo-. 
lesztálja a sétálókat. Akárcsak egy távol
keleti város követségi negyede mögött. Szép. . 
szép a Kelet romantikája, de Budapestnek 
semmi szüksége erre. Azután még valamit. 
.4 Dunakorzót ellepték a „szabad hölgyek", 
akik reggeltől késő éjszakáig vadászterület
nek használják a Dunakorzót. Lassan-lassan 
már odáig jutunk, hogy tisztességes uri- 
asszony vagy leány nem merészkedhetik le 
a korzóra egy kis napfényre, egy kis leve
gőre. Tessék csak odaküldeni erkölcsrendé- 
szeti detektiveket, azok majd rendet csinál
nak. És az se ártana, ha sűrűbben járnának 
a korzóra annak a detektivesoportnak az 
emberei, akik furcsa hajlandóságú férfiak 
fényképével teli feketealbumot vezetnek. 
Elvégre mégis csak meg kell akadályozni, 
hogy egy világváros szennye öntse el a vá
ros legelegánsabb, az idegenforgalom leg
frekventáltabb helyét, a Dunakorzót. Le
gyen a rendőrség olyan szigorú, amilyen 
csak lehet: senki se fog rendőri brutalitás
ról panaszkodni, az egész város köszöneté 
jár a tisztogató munkáért.

VI.
Albrecht főherceg a minap baráti társa

sággal a Hortobágyon járt. Vadlibára va
dásztak. Szép zsákmány esett.

VII. I 
Pár napja csak, hogy a tragikus sorsú dr. '

Dobránszky Béla kormányfőtanácsos kisfia J 
sírján agyonlőtte magát és most hivatalos I 
hirdetményen találkozunk a Dobránszky- 1 
névvel. A székesfővárosi ingatlaneladások
ról szóló kimutatás közli, hogy dr. Dob
ránszky Béláné 46.000 pengőért eladta Esz- 1 
ter-utca 11. számú villáját, amelyet két 
esztendővel ezelőtt húszezer pengőért vásá
rolt. '

Szekszárd, ápr. 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentésc.) Tóbiás György tengelicci földmivest 
hónapokkal ezelőtt elhagyta a felesége. 
Emiatt állandó volt a háborúskodás Tóbiás 
és apósa, Dahoczky János lencsepusztai föld
míves között. Tóbiás az utóbbi időben min
denfelé hangoztatta, hogy

végesni fog apósával, 
aki hamarosan tudomást szerzett veje fe
nyegető kijelentéseiről.

Sozmbat reggel egy ismerős asszony azzal

állított be Dohoczky-hoz, hogy Tóbiás 
fel akarja robbantani apósa házát.

Dohoczky, akit ez az újabb fenyegetés tel
jesen megvaditott, baltával felfegyverkezve 
veje keresésére indult és amikor rátalált, 

fejszéjével oly hatalmas csapást mért 
Tóbiás fejére, hogy azonnal összeesett 

és meghalt.

A gyilkos apóst vasárnap délelőtt elfog
ták a csendőrök és kihallgatása után beszál
lították a szekszárdi ügyészségre.

FOGAT

OVIKUL
MONDJA A KÖZVÉLEMÉNY

Kitoloncoltak Budapestről 
egy német táncosnőt

Hit.,..,., csai.ssai barátjával együll 
vádolták őket, a bíróság felmentő ítéletet hozott, de 
a detektivek a tárgyalóteremből elvitték mind a kettőt

Szombaton délben a büntetőtörvényszéken 
dr. Gamberszky Guido egyesbiró tárgyalóter
mében az éjszakai élet és a lokálszakma embe
rei vonullak fel egy bűnügy tárgyalására. 
Brauns Margót artistanő és Wertfritz Hans 
kereskedő álltak vádlottként a bíróság előtt.

Hitelezési csalással vádolták őket 
egy belvárosi panzió tulajdonosának a följe
lentése alapján.

A följelentés szerint a német táncosnő és ba
rátja mint férj és feleség szálltak meg a pan
zióban, hetekig laktak olt,

nagylábon éltek, dáridóztak, pezsgőztek, 
különféle kifogásokkal elodázták a fizetést 
és végül 1200 pengővel adósak maradtak. 

Brauns Margót és Wertfritz Hans a tárgyalá
son- tagadták bűnösségüket, elismerték tarto
zásukat, de kijelentették, azért nem tudnak 
fizetni, mert Németországból várt pénzüket 
még nem tudták megkapni.

de

so-

tár-

A bíróság végül fölmentette őket, 
azzal a niegokolással, hogy egyszerű hitelezési 
üzletről van szó, a követelés behajtása a pol
gári bíróság elé tartozik.

Ugylátszott, ezzel befejeződött az ügy, 
nem igy történt.

Mikor az ítélet elhangzott, a hallgatóság 
rából fölállt két férfi:

úllanirendőrségl detektívek voltak.
A rendőrség intézkedésére jelentek meg a

gyaluson, a táncosnő és partnere ellen ugyanis 
időközben kitoloncolási eljárás indult, mert

alkalmatlan idegeneknek találták őket.
A rendőrség döntése az volt, hogy a legköze
lebbi vonattal cl kell hngyniok az országot. A 
detektivek a kapott utasításhoz híven, nyomban 
a tárgyalóteremben elvették mindkettő jüktől az 
útlevelet, előállították őket és azóta már útban 
is vannak Németország felé ...

— Újabb esők, zi
vatarok. Borús, ej 
idei volt vasárnap 
délelőtti órákban, n 
pár percre sütött ki a 
nap. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa: dé
li és délkeleti légáram

lás változó felhőzettel, sokhelyütt, főleg 
Délnyugaton újabb esők és zivatarok. A hő
mérséklet lényegesen nem változik,

— Rejtélyes gázolás, amelynek két kis
gyermek esett áldozatául. Barabásról jelen
tik: Ivona Ilona és Kálai Ernő hatéves gyer
mekeket az országúton elgázolta egy isme
retlen jármű. A fiú a helyszínen meghalt, a 
leány állapota válságos.

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

Vili.
Trócsányi Zoltán, a kiváló műfordító és 

iró leányát, Mártát eljegyezte albisi Elekes 
Károly műszaki főhadnagy.

IX.
Uj Szalon címen lelkes művészek, pikto

rok és szobrászok egyesültek, hogy törek
véseiknek uj lehetőségeket teremtsenek és 
utat találjanak a műpártoló közönséghez. 
Az Uj Szalon kiállításokat, előadásokat, 
csereakciókat és tárlatvezetéssel kapcsola
tos délutánokat rendez. Helyisége a Belvá
rosban, a Kossuth Lajos-utca 12. számú 
hátban van.

— Sümegi Vilmos — hetvenéves.
Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíjintézete 
szombaton este meleg ünneplésben részesí
tette az egyesület alapitó tagját, s húsz esz
tendő óta elnökét, Sümegi Vilmos kormány
főtanácsost 
hetvenéves 
munkásai 
tiszteletben 
igen nagy érdeme a nyugdíjintézet megala
pozása, felvirágozása. Sümegi Vilmos nagy 
népszerűséget szerzett a képviselőházban 
is, ahol rendíthetetlen bajnoka volt a füg
getlenségi eszmének. Hosszú idő óta végez 
érdemes munkát a fővárosi törvényható
ságban is, amelynek örökös tagja. A szom
bat esti vacsorán Berkes Róbert, az egyesü
let társelnöke mondott ünnepi beszédet. 
Több felszólalás után Sümegi Vilmos meg
hatottam szép beszédben köszönte meg a 
rendkívül meleg ünneplést.

— A Piarista Diákszövetség jubileuma. A Bu
dapesti Piarista Diákszövetség vasárnap dél
előtt tartotta ünnepélyes jubiláris közgyűlését 
a piarista gimnázium nagytermében. Megjelen
tek többek közöli: Sipőcz Jenő polgármester, 
Ugrón Gábor volt miniszter, Liber Endre al
polgármester, Ostvald István a Kúria másodel
nöke, Hültl Hümér professzor és notabilitások 
egész sora. Dr. Degré Miklós, a tábla elnöke 
megnyitóbeszédében visszapillantást vetett a 
szövetség tízéves működésére. Ezután Sebes 
Ferenc rendfönök, dr. Párdányi Emil főorvos, 
Szitdr Győző törvényszéki tanácselnök és Kis
parti János főigazgató beszéltek.

— n. Rákóczi- Ferenc-ttnnepség. A MOVE 
dísztermében több hazafias egyesület együttes 
ünnepi vacsorát rendezett Rókóczi halálának 
199. évfordulója alkalmából. A *? *.'..... 
léggel kezében Barát ősi-Balogh Benedek mon-

megsegiti A VALÓDI

működése ötvenéves és éleiének 
évfordulóján. Az ujságkiadás 
mindig kivételes szeretetben és 
részesítették vezérüket, akinek BEDÖRZSÖLESRC, MASSZÍROZÁSRA

— Dutka Ákos: Cédrusfa-csellón. Tizen
hét év után ismét uj verskötettel jelentke
zett Dutka Ákos. Felbug a cédrusfa-csellón 
a dal, felejtkezzünk el benne és repüljünk 
cl vele azokba az időkbe, amiket annyira 
visszasír a költő: Nagyvárad, Ady, a Holna- 
posok indulása és csatanyerése. Lehiggadt 
rezignációval beszél a múltról és tétován 
áll a költő számára annyira idegen jelen
ben. Ez Dutka Ákos uj verseskötetének esz
mei értelme és ez Dutka Ákos egyénisége. 
Feltörő meleg líra, igaz emberi szív és a 
verselésnek olyan fokú művészete, amely 
Ady Endrét is kézenfogva vezette, jellemzi 

............. amelyhez hasonló 
ritkán van része a 
Dutka Ákos verseit

Dutka Ákos uj kötetét, 
irodalmi szenzációhoz 
magyar közönségnek. ______ _____ ______
husvétra szánta a magyar olvasóközönség
nek, amelynek mindig ünnepe, ha Dutkö
vénél olvashat. (8. x<)

— A hetvenéves Szikra ünneplése a Petőfi 
Társaságban. Ünnepi ülést tartott vasárnap a 
Petőfi Társaság nz Akadémián. A hetvenéves 
Szikrát, gróf Teleki Sándornét ünnepelték. Pé
kár Gyula megnyitója és Havas István főtitkári 
jelentése után a jubiláns visszaemlékezéseiből 
olvasott fel, majd Pékár Gyula üdvözölte Szik- 

A Rákóczi-ser- rát. Közreműködtek az ülésen még: Gyökössy 
. .. Benedek mór.- Endre, Gyalul Farkas és Komáromi János,

dott ünnepi beszédet. Ezután még többen szó- Este társasvacíora volt a kormányitHanácsossá 
t«L ------- . kinewzelt Bán Ahdír tiistotó»a ' '

Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A jubiláló Hétfői Napló ujabb széni 
zációs meglepetéssel szolgál olvasói- 
nak:

1000 pengős regénypályázatot 
hirdetünk.

Tessék figyelmesen elolvasni a pályá- 
zat itt következő feltételeit! Két bét 
múlva kezdjük közölni folytatásokban 
Sági Pál, a kitűnő rendőri riporter rc- 
mek bűnügyi riportregényét.

NÉPITÉLET
a címe a nagy riportnak. Csupa isme
rős figura, csupa ismerős hely szerepel 
a regényben:

mindenki magára ismer, 
mindenki fölismer mindenkit...

A regény egy érdekes bűncselekmény 
izgalmas nyomozásán, vizsgálatán ve- 
zeti keresztül az olvasót, egészen ad-< 
dig, amig ,'g

a leleplezett tettes a bíróság elé áll. ( g 
A bíróság lefolytatja a vádlott ellen a 
főtárgyalást, majd ítélethozatalra vo
nul vissza . . . Eddig a riport és most 
jön a pályázat.

A
NÉPITÉLET

kéziratát ismertnevü birákból alakult 
bizottságnak adtuk át. A Hétfői Napló 
bírósága zárt ülésben meghozza az ité- 
lelet, amelynek szövegét lepecsételt bo-t 
ritékban közjegyzőnek adja át és 

következik a népitélet.
Olvasóink a laphoz mellékelt szelvé
nyen beküldik ítéletüket;
milyen büntetést szabnak a vádlottra.

A bírói bizottság pecsét alatt őrzött íté
letét a pályázati batáridő után a nyil
vánosság előtt felbontja a közjegyző 
és összehasonlítja a szelvényekkel:

aki eltalálta, vagy lerobban 
megközelítette a bírói Ítéletet, 

1000 pengő jutalmat kap.
Olvassa következő számunkban meg
jelenő hirdetésünket, hogy készülhes
sen a népitélctre!

— Jckutcrlnburg lesz Oroszország fővá
rosa. A Reuter-ügynökség helsingforsi tu
dósítója jelenti, hogy orosz diplomáciai kö
rökben most tárgyalják a kormány székhe
lyének Jckutcrinburgba való áthelyezését. 
Jekaterinburgban, amelyet most Szverd- 
lovszknak neveznek és ahol a cári famíliát 
meggyilkolták, elegendő számú épület áll 
rendelkezésre a különböző minisztériumok 
elhelyezésiére.

— Tűzvész pusztított Pakson. Szekszárdi 
ról jelentik: Gács Lajos paksi lakos háza 
kigyulladt. A tűz rohamosan terjedt tovább. 
Egyik ház a másik után borult lángba és 
végül fél utcasoron leégtek a házak. A kár 
hetvenezer pengő. A vizsgálat megállapí
totta, hogy a tűzvészt gyújtogatás okozta. 
A gyujtogatót keresik.

Napellenzö 
sátor* és kocslponvvák, 
túrista hátizsákok

azakazerU kéazitője. Javitóaokat la előnyöaen vÁllal. 
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— Kormányzói kitüntetés ölvén évi lelkész! 
niüködéhért. Veszprémből Jelenül: Demjén 
Márton veszprémi református esperes-lelkészt, 
nki ötven évi k-lkészi működéséből negyvenet 
töltött a veszprémi református gyülekezet élén, 
n kormányzó elismerésével tüntette ki. A ki
tüntetést dr. Kenettel/ Pongrác főispán ünne
pélyes egyháztnnácsi ülés keretében adta át.

— Megbilincseltek és u főkapitányságra 
vittek n Royal Orfeum színpadáról egy szí
nészt. Kedves, könnyen „végzetessé" válható 
incidens történt Szlatinay és Uray Játék a 
tűzzel cimii darabjának tegnap délutáni 
előadásán. Ujváry Lajos a darabban detek
tívet játszik és előírás szerint egy rendőr
ségtől kölcsönzött bilincset rakott Gál Sán
dor kezére. Úgy látszik, túlságosan „élet
hűen" történt a niegbilincselés, mert ami
kor a kulisszák mögött le akarták Gál ke
zéről venni a bilincset, ez nem nyílt ki, úgy 
hogy Gál Sándort taxin kellett a főkapi
tányságra vinni, hogy megszabadítsák a 
béklyóktól.

— A „Pancsova" szerb vontatógűzös bal
esete a budai Dunaparlnál. Vasárnap dél
után a Dunán Budapesten át Ausztria felé 
igyekezett a Pancsova nevű szerb vontató
gőzös, amely hét, kukoricával megrakott 
uszályt vitt. A budai Dunaparton géphiba 
miatt megakadt a gőzös. A leventeuszoda 
magasságában horgonyt vetett a hajó. A 
matrózok és gépészek hozzáfogtak a javítás
hoz. A Pancsova reggel valószínűen tovább 
folytathatja útját.

— Baltával félbőltra verte az apját a 
nyomorék fin. Kecskemétről jelentik: Ifjabb 
Látos Sándor 48 éves pálfal földműves, aki 
ifjúkorától kezdve mindkét lábára béna, 
összeveszett nz édesatyjával, aki arcú lüt ölte. 
A béna fiú, aki a kezén járkál, elkapta a 76 
éves apja lábát, lerántotta a földre és egy a 
kezeügyébe eső baltával úgy összeverte a 
fejét, hogy haldokolva szállították be a 
szekszárdi kórházba.

— A népszerű fllléresvonatok a forga
lom emelését szolgálják, Dörge Frigyes 
bank r. t., Kossuth Lajos-u. 4. kedvelt sors
jegyei pedig arra valók, hogy ön fönyere 
mányi nyerhessen. Telefon: 89-8-80.

Borzalmas vasúti szerencsétlenség Bra
zíliában. Neio-Yorkból jelentik: Rio de Ja- 
neirótól 160 kilométernyire északnyugatra 
súlyos vasúti szerencsétlenség történt. A 
Bella Horizonté felöl Induló gyorsvonat 
mozdonya és három személykocsija kisik
lott és szakadékba zuhant. Eddig kilenc 
halottat, nyolc súlyos és sok könnyebb se
besültet emeltek ki a romok alól. Rio de 
Janelróból segélyvonatot indítottak a sze- 
♦í-ncséllcnsóg színhelyére.

— öngyilkosok. Szikszói György 42 éves 
földműves n Görgey Artur-utca 21. számú ház
ban lévő istállóban fölakasztotta magát és meg
halt. Nyomora miatt lett öngyilkos. — Hajós 
István 35 éves kötélgyártó, a Sárkány-utca 54. 
szám alatt anyagi gondjai miatt ópiummal 
megmérgezte magát. A Rókus-kórházbnn 
ápolják.

— Országos kéményscprőgylllés. A Keresz- 
tényszociallsta kéményseprőmunkálok szak
egyesülete vasárnap délelőtt országos nagy
gyűlést tartott, amelynek egyetlen tárgya az uj 
kéményseprőrcndelet Ismertetése volt. Fanden 
Plrhnt Károly országos elnök megnyitója után 
Riesz Lajos dr. főtitkár ismertette a julius else
jén életbelépő rendeletet, amely nngy vonások
ban honorálja az érdekeltek kívánságait. Or
szágosan szabályozza a kéményseprősegédek 
munkabérviszonyait és megállapítja a munkás
létszámot is

Brachield Vilmos nagykereskedő 
feleségének 15.000 pengős fülbe

valója eltűnt a PetőfiTársaság ülésén
Detektívek serege nyomoz az eltűnt ékszer után

Nagyértékű ékszer rejtélyes eltűnése ügyében 
folytat nyomozást a rendőrség, eddig azonban 
nem sikerült rátalálni az eltűnt ékszerre, 
amelynek

Brachfeld Vilmos uagykereskedő felesége 
volt a tulajdonosa.

Rrachfeld Vilmosné vasárnap délelőtt a 
Petőfi Társaságnak a Tudományos Akadémiá
ban rendezett felolvasó ülésén vett részt. A déli 
órákban, amikor vége volt az ülésnek, Brach- 
feldné tá saságával együtt eltávozott nz ülésről. 
Alighogy elhagyta az Akadémia épületét, ijed
ten állapította meg:

— Elveszett az egyik fülbevalóm!
Az uriasszony társaságának tagjaival vissza-

Megtalálták a fehérgyarmati 
rablógyilkosság áldozatát 

Az áldozat kalapjáról állapították meg személyazonosságát

la és Fehér István 
lomást tett, egyik

(A Hétfői Napló tu
dósítójának tele fon je
lentése.) A múlt év 
augusztusában történt 
fehérgyarmati rabló
gyilkosság nyomozá
sában váratlan fordu
lat következett be. A 
két tettes, Zambó Gyű* 

már régen beismerő val- 
közülük, Zambó öngyil

kos lett és meghalt, de az áldozatot, Jakab 
Gyula kölesei juhászt eddig még nem sike
rült megtalálnia és igy főtárgyalást nem 
tarthattak ebben az ügyben.

A Hétfői Napló körülbelül egy hónappal 
ezelőtt megírta, hogy

Tlszakarád közelében egy csontvázat 
fogtak ki a Tiszából

Mértékutáni férfiöltöny
40 pengőért!

Tavaszi dlvatszövetekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával 40 pengőért. Minden öndlcsérettöl 
artózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid 

lés becsületes kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében! 
Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc-körut 39, I. emelet.

— Budapest Székesfőváros Elektromos Mű
vel figyelmezteti a májusi negyedben lakást- 
változialó fogyasztóit, hogy a költözések nagy 
tömegére való tekintetlel a folytatólagos áram
szolgáltatást csak az esetben tudja biztosítani, 
ha a fogyasztók a költözést legalább két héttel 
előbb személyesen jelentik bo az Elektromos 
Művek Bejelentési osztályánál: V., Honvéd
utca 22. sz. alatt. A helyes adatok könnyebb 
megszerzése véget célszerű, ha a fogyasztó az 
utolsó havi áramszámlái egyikét magával hozza. 
Ha a fogyasztó a bey’entések elvégzésére 
meglv.zotljál küldi el, a 1 egbizottnak Írásbeli 
felhatalmazást kell felmutatnia.

— A Maróczy Géza jubllórls sakkmesterver
seny eredményei. A Lipótvárosi Kaszinó dísz
termében lejátszott sakkmesterversenyen va
sárnap a következők az eredmények: Eliskaset 
(Ausztria) — Pikler eldöntetlen, Réthy dr. — 
Balogh (Románia) eldöntetlen, Steiner Lajos 
— Steiner Endre eldöntetlen, Boros legyőzte 
Kóródyl, Lilienthat Szigetit. A Rohacek (Cseh
szlovákia) — Lovas. Havasi — Grünfeld, dr. 
Vécsey — Erdélyi (Románia) mérkőzések füg
gőben maradlak. Canal perui sakkmester in
dokolatlanul nem jelent meg a versenyen és 
ezért Sterk szabadnapos volt.

—- Kilenc utasával árokba borult egy autó. 
Vasárnap délelőtt a hajduszoboszlói ország
úton Kádár István karcagi sofőr kilenc utasá
val az árokba borult. Valamennyi utas löbbé- 
kevésbé súlyos sérüléseket szenvedett. A csend
őrség megindította a nyomozást, hogy kit ter
hel a felelősség a szcrencsódenségért.

— Felmászott egy férfi a turulmadárra. 
Vasárnap késő éjszaka egv munkáskülsejü 
férfi felmászott a Ferenc József-hiá turul
madarára. Percek alatt hatalmas tömeg 
gyűlt össze, értesítették a tűzoltókat is. akik 
azonnal kivonultak, hogy’ lehozzák a turul
madár turistáját és előállítsák a főkapitány
ságra.

— Rorgonylndl 3 fénykép 8 P, Kalvin-lér 5.
— A ni. kir. osztálysorsjáték főáradtól is

mételten figyelmeztetik t üzletfeleiket, hogy 
részesedésüket csak úgy biztosíthatják az uj 
sorsjátékban, ha a sorsjegyekért járó összeg 
legkésőbb húzás előtt beérkezik, különben 
minden igényük és joguk elvész

— A természet mindenek felett. Csodálatos 
adományok az emberiség számára a föld mé- 
Ivében rejlő gyógyforrások. A természetes ás

ványvizek jótékony hatása azokban a külön- 
böző, mesterséges vegykonyhákban nem utá
nozható hatóerőkben rejlik, amelyet az orvosi 
tudomány is állandóan felhasznál a gyógyá- 
szál terén. Az egyszerű nép már évszázadokkal 
ezelőtt felismerte ereket a természetes gyógy
szereket. hiszen, mint tudjuk a Parádt gyógy
forrást már a mull században isten patikájá
nak nevezték,

sietett az Akadémiára, tüvétették az Akadémia 
üléstermét s keresték a mogyorónagyságu bril- 
liáns fülbevalót, de sehogysem találtak nyo
mára. Ezek után Brachfeldni a főkapitányságra 
sietett, ahol bejelentette, hogy

mogyorónagyságu brlllláns fülbevalója, 
amelyet a jobbfillében viselt, eltűnt. Brach- 
feldné elmondotta azt is, hogy tizenötezer 

pengőt ér az elveszett ékszer.
A detektívek is megjelentek az Akadémián, 

végigkutatták az üléstermet, sőt az épület kör
nyékén is körülnéztek, kerestek, kutattak, az 
ékszer azonban nem került elő. A detektívek 
nagy créllyel nyomoznak, hogy a tizenötezer- 
pengős fülbevaló rejtélyes eltűnésének titkát 
kiderítsék.

és már akkor Is az volt a gyanú, hogy a 
holttest Jakab Gyulával azonos. A csontvá
zat mégis eltemették .mert a községi orvos 
megállapította, hogy a koponyán lévő ha
talmas sérüléseket a zajló jég okozta.

A sátoraljaújhelyi ügyészségre szombaton 
átirat érkezett Nyíregyházáról, amelyben 

kérték a holttest exhumálását.
Az exhumálásra dr. Borsos nyíregyházi 
ügyész magával vitte az áldozat kalapját 
is .amelynek segítségével sikerült megálla
pítani a hulla személyazonosságát. Megálla
pították, hogy

a kalapon lévő baltacsapások nyomai 
megegyeznek a koponyán lévő hat vá

gással.
Ezekután hamarosan főtárgyalásra kerül a 
fehérgyarmati gyilkosság ügye.

Iparosnagygyülés Székesfehérváron. Va
sárnap délelőtt több mint félezer iparos jelen
létében tartották meg a székesfehérvári „Szent 
Imre“ nagytermében a városi és a környéki 
iparosok nagygyűlésüket. Süveget István ipar 
testületi elnök megnyitóbeszédé után Kovatsek 
Ferenc tartott élői dást a házadómentesség 
szükségességéről. Tiltakozott az OTI tervbevett 
házvásárlásai ellen s követelte, hogy az öreg
ségi alap 16 millió pengős összegét adják 
vissza kölcsön formájában a gazdasági életnek. 
Kérte, hogy biztosítsák az iparosság részére 
ugyanazokat a támogatásokat, amelyeket az 
ország többi társadalmi rétegei eddig is élvez
tek. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
határozati javaslatban kérték a 30 éves ház
adómentességnek a megadását, az OTI-tőkék- 
böl a magánépitkezések hitellel való támoga
tását.

— Szieberth Gyula jubileuma. Szieberth 
Gyula, az Uj Gazdaság szerkesztője most érke
zett el újságírói működésének harmincadik 
esztendejéhez. A jubileum egybeesik a kitűnő 
szaklap 25 éves jubileumával. Szieberth Gyulát 
a jubileum alkalmából tisztelői és barátai me
legen ünnepük.

Halálozás. Ungár Géza fővárosi tanár va
sárnap este hosszas szenvedés után meghalt.

— Legjobb tenor: Rlchard Tauber,
Legjobb gyógyvíz: Mlra glauber.

— Akar jól szórakozni — ingyen? Ezt köny- 
nyen elérheti, ha vesz egy jó rádiókészüléket. 
Az Orion 7331-es 3-|-l csöves sávszürős rádió
készülék nyáron ugyanúgy mint télen, jól szó- 
rakoztalja önt és családját, válogathat vele 
egész Európa művészi programjában, szobá
jába hozza az összes fontosabb sportesemé
nyeket, informálja önt állandóan a világ ese
ményeiről.

a 25 éves Hétfői Napló nyolchetes nagyszabású jubileumi 
rejtvényveraenye győztesének jutalma

120 nagyszerű nyeremény jutalmazza ezenkívül 
a megfejtők fáradságát:

Egy egy táskagramofon egy-egy tucat hanglemezzel, tízszer k ét-két színház- 
Jegy, ötven Baeder-téle óriás iliaiszerdoboz, harminc üveg legfinomabb tokaji, 
tiz elegáns csavaros írón tokban végül értékes dlszkötésü könyvsorozatok 
a Franklin Társulat kiadványaiból. - A rejtvényvereeny összes ajándékait 
dr. Horváth Kamlllé budapesti királyi közjegyzó közbenjöttével sorsoljuk kL 

Fejtse minden héten
TITOKZATOS EMBER rejtélyét.

Eiinor I Eugai Köuín
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áprilisi műsorában bemutatják az uj táncot 

Cariocái, 
ahogyan a közönség táncolja

Az Angol-Magyar Bank 
közgyűlése

Az Angol-Magyar Bank Rt. részvényesei
nek április 7-én Fleissig Sándor alelnök el
nöklésével tartott 43. évi rendes közgyűlése 
jóváhagyta az 1933. üzletév mérlegét, mely 
a már közölt jelentékeny rendkívüli leírások 
után 1,143.618.11 pengő tiszta nyereséggel 
zárult. E nyereségre nézve a közgyűlés he
lyeslőén magáévá tette az igazgatóság ama 
javaslatát, mely szerint — figyelemmel a 
még mindig tartó világgazdasági válságra — 
a fenti nyereség teljes összege az előző évhez 
hasonlóan az intézet saját erejének növelése 
céljaira fordittassék. Ennek megfelelően a 
közgyűlés elhatározta, hogy a fenti összeg
ből a rendes tartalékalap gyarapílására 
100.000 pengő, különféle tartalékolásokra 
500.000 pengő és a nyug- és kegydij-alapok 
dotálására 300.000 pengő fordittassék, a 
fennmaradó 243.618.11 pengő pedig az 1934 
üzletév számlájára vitessék át.

A közgyűlésen bejelentés történt arra 
nézve, hogy gróf Károlyi Imre, az igazgató
ságnak több mint két évtizeden át volt el
nöke, hivatkozással arra, hogy megrongált 
egészségi állapota miatt újabban az év túl
nyomó részét a fővárostól távol, birtokain 
tölti, mely körülmény öt az elnöki funkciók
nak a tőle megszokott módon való további 
ellátásában akadályozza, állásáról lemondott. 
A közgyűlés ezt a lemondást, az elnök érde
mednek elismerésével és az értékes szolgá
lataiért való hála kifejezésével, őszinte saj
nálattal vette tudomásul. Az igazgatóság az 
elnöki állást egyelőre nem tölti be.

— Fal szín és megvilágítás. Szobafestéskor, 
tapétázáskor nagy gondot okoz a fal színének 
kiválasztása. A falu népének erre nincsen 
gondja, minden évben kimcszeli szobáit. Kis- 
ablakos lakásában már őszi napokon Is kény
telen lenne mesterségesen világítani, ha szó- 
bája fala nem lenne hófehér. A fal színe sze
rint a reá eső fény kisebb-nagyobb részét el
nyeli. Így pl. a fehérre festett fal a réeső fény
ből 78—82%-ot ver vissza, a szürke 45%-ot, a 
sötétvörös színű csak 15%-ot. A csillárba sze
relt izzólámp:, fényéből pedig a csillár szerke
zete szerint 30—100% a falakat éri. A fehér
falú szobát 2000 lumen (kb. 140—180 watt) 
fényteljesítményű izzólámpákkal tudjuk jól 
megvilágítani, a sötétvörös falszínű szobában 
ugyanolyan világítás eléréséhez már 8—10.000 
lumenfény szükséges

— Ne várjon tovább! Vegyen vagy rendel
jen osztálysorsjegyet Török A. és Társa Bank
házában (Budapest, IV., Szervita tér 3.), mert 
az első osztály nyereményhúzásai már e héten, 
április 14-én kezdődnek. Az eredeti sorsjegyek 
megrendelhetők levelezőlapon, levélben vagy 
postautalványon. Telefón: 82-0-66. Sorsjegy, 
árak: Egész 24, fél 12, negyed 6 pengő.

— Mértékutáni férfiöltöny 40 pengőért! Ta
vaszi divatszövetekből rendelhető remeksza- 
básu férfiöltöny vagy felöltő, többszöri próbá
val, 40 pengőért. Minden öndicsérettől tartóz
kodunk! Megelégedett vevőink ezrei többet 
mondanakl Szolid és becsületes kiszolgálás n 
vevő megszerzése érdekében! Ruhakereske
delmi Vállalat, Ferenc-körut 39., I. emelet.

— Nagy kitüntetés. A hírneves Staufjer és 
Fiai répcelaki cég, melynek sajtgyártmányai 
világhírűek, a Budapesten lezajlott Mezőgaz
dasági Kiállításon első dijat és a Földmivelés- 
ügyi Minisztérium lisztcletdiját nyerte, ami 
annak a jele, hogy a cég hü maradt régi el
véhez és mindenkor csak a legjobb minőséget 
gyártja.
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Gázolt ős touőbbroDogott egy autó 
a szombathelyi országúton
A gázolás halálos áldozata: Takács Mihály 
tizenhétéves gimnazista

palackokban is évtizedekig vál
tozatlanul marad, nem romlik, 
hatásából nem vészit.

A Mira viz a nagymennyiségű 
glaubersó tartalmánál fogva 
konzerválja önmagát. Ha csak 
időnként fogyasztunk is belőle 
egy pohárral, a palackban 
maradt mennyiség bármilyen 
hosszú időre is eltehető és bár
mikor használható.

Szombathely, Április 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő autógázolás törtónt 
vasárnap délután Vasmegyében. Takács Mi
hály 17 éves felsőlövői hetedik gimnazista 
fiú az egyik határmenti községből gyalog 
igyekezett haza falujába. A késő délutáni 
órákban Csajta és Incéd községek között a 
tárcsái fürdöigazgatóság autója az ország
úton

eszméletlenül, vértócsában fekve 
találta Takács Mihályt. Az első pillanatban 
látni lehetett, hogy a szerencsétlen diákfiu 
autógázolás áldozata.

A fürdőigazgatóság autójával vitték be 
Takács Mihályt Nagyszentmihályba, ahol a 
körorvos részesitelte első segélyben és meg
állapította, hogy koponyaalapi törést és sú
lyos belső sérüléseket szenvedett. Kórházba

akarták vinni, de
útközben az autóban meghalt.

Azonnal megindította a helybeli csendőrség 
az erélyes nyomozást. Megállapították, hogy 
abban az időtájban, amikor a diákot az is
meretlen autó elgázolta és a gázolás után 
tovább robogott,

egy szombathelyi rendszámú személy
autót

láttak az országúton. Azonnal értesitelték a 
szombathelyi rendőrséget, amely belekap- 

csalódott a ntyomozásba.
A jelek szerint nem a diák vigyázatlan

sága idézte elő a halálosvégü gázolást, ha
nem

az autó vezetőjének gondatlansága.

Ezt látszik bizonyítani az is, hogy az autó 
a gázolás után továbbrobogott.

SÜRGŐS f|i TÁVIRAT

Vegyen AnMjwú 

fölöknél!
cföanciá -mák e ficsti n/ j

áfViiíió Z4-énéó

ffiankháfr A/.t.

Lehár Giudittájánah
vasárnapi * Német rohamcsapatosok 

elhurcolták Kirinovics 
cseh kapitányt

A határra csalták, leseperték, áthurcolták német 
területre és autón elvitték — írják a prágai lapok

Sfaa.dafvut,N.,

■fogon/( SZ- 0-66)

Vasárnap este bevo
nult a Giuditta az 
Operaház színpadára 
is. Állapítsuk meg elöl
járóban, hogy az elő
jelekből ítélve, Lehár 
uj operettje nálunk 
nagyobb sikerrel biztat,

mint Bécsben. Hozzájárul ehhez talán az is, 
hogy nálunk Lehárnak már van „operai 
múltja”. Mennél több kiagyalt, sokszor ér
telmetlen mü-muzsikát gyártanak a mai ko
moly operaszerzök, a közönség annál in
kább fordul az olyan — bár könnyebb mu
zsikát ápoló — zeneszerzők felé, mint Le
hár, aki nem tagadja meg a szivét, nem szé
gyellt az érzéseit és a művészi alkotásoknak 
eme örök hajtóerőitől vezettetve nyújtja 
tudását.

Lehár a Giudittában folytatja azt a tö
rekvését, hogy operaszerü operettet adjon. 
A lezárt számok mellett, amelyek között ez
úttal is akad 3—4 igazi világsikert ígérő 
Lehár-sláger, sokkal több az átkomponált 
jelenet, mint eddigi müveiben. Páratlan 
gonddal és művészi lelkiismerettel, a mes
terségbeli tudásnak fölényes virtuozitásával 
készült muzsikájának ez a része is. Lehár 
az olasz népdal és az afrikai arab zene ér
zékeltetésében az idegen lokálkoloritok ze
nei festésében önmagát múlja felül. És 
hogy ezek az átkomponált jelenetek mégis 
inkább egymás mellé helyezett, moziknak, 
mintsem egymás fölé épitett szerves zenei 
épületnek tűnnek, abban legnagyobbrészt 
Knepler és Löhner szövegkönyve hibás. Sok 
a bűne ennek a szövegkönyvnek! Az ope
rairodalomból jólismert két főszereplő kö
zötti drámai ütközőpontok banalitását Le
hár szenvedélyes, forró muzsikája nemesi 
rangra emeli, de például a cselekményhez 
egyáltalán nem tartozó, humortalan, idege
nül csetlő-botló „második párt" még Lehár 
zsenije sem tudja a darabba szervesen be
illeszteni. De végeredményben nem is a 
mese a fontos. Azzal, hogy Lehárt egy sereg 
megejtő szépségű melódiára inspirálta — 
és Lehár két kézzel szórja őket a Giudittá
ban —, már meg is felelt a kötelességének, 
nek.

Márkus László eleven, mozgalmas, nagy
vonalú rendezésében, Oláh Gusztáv szin- 
pompás, gazdag fantáziájú díszletei és kosz
tüméi között megkapja a darab mindazt a 
szint és zamatot, amit Lehár elképzelt. A 
címszerepben Waltér Rózsi egyszerűen: 
brilliáns. Énekben, színjátszásban, táncban 
a legragyogóbb, asszonyisógának teljes pom
pája, univerzális tehetsége kivirul a színpa
don. Az előadás meglepetése Szűcs László, 
aki Ottavio szerepében nemcsak rokonszen
vesebb, de szebben is énekel, mint Tauber 
Richárd. Szende megrázócrejü Manuclleje, 
Malecky férfias Antonioja, Toronyi élethü 
Ibrahimja, a Márkus László maszkjában 
játszó Székely Mihály remek Martini ta
nárja, valamint az ezúttal először beszélő 
ennivaló Szalag Karola mellett elismerés 
jár Orosz Júliának és Laurisin Lajosnak, 
akik a szerencsétlen második pár hálátlan 
szerepét kedvességükkel és egyéni vidámsá
gukkal igyekeztek igazolni. Kitűnő a ba
lettkar görlcsapata is. A végére hagytuk az 
est hősét: Lehár Ferencet, aki fiatalos tűz
zel és lelkesedéssel vezényelte operettjét

Gregor Vilmos.

(Prágu, április 8.) A lapok fantasztikusan 
hangzó hirt közölnek arról, hogy

a cseh hadsereg egyik kapitányát ro- 
hamosztagosok úthurcolták Németor

szágba.
Kirinovics kapitány, aki a határmenti Na- 
chod helyőrségéhez tartozik, husvét óta nem 
adott életjelt magáról. Utoljám Buchov 
községben látták, amely 50 kilométerre fek
szik a határtól. A kapitány kirándult a he
gyekbe és Buchov község közelében egy Is
meretlen ember megszólította a kapitányi, 
aki beszélgetni kezdett vele s közben 

gyanútlanul közeledett a német határ 
felé.

Kirinovics kapitány nem vette észre — igy 
írják a prágai lapok —, hogy háta mögött 
német birodalmi katona kisérte, aki köz
vetlenül a határ közelében az ismeretlen 
férfivel együtt

rátámadt a kapitányra és csakhamar a 
német határról húsz rohamosztagos is 

a helyszínre érkezett,

akik egy német területen álló vendéglőből 
jöttek elő. A kapitányt leteperték és átvitték 
a határon, ahol egy készenálló autóba kény- 
szeritették.

A lapok szerint a cseh kapitány elhurco
lását tervszerűen előkészítették.

Kelvirág lengyel esen,
Bécsi szelet salátával, burgonyával, 

Poises Bel le Heléna mignon, 
Italok: magyar konyak és magyar pezsgő.

A cech ötvenhat pengőt tett ki. Tiz száza
lék borravalót adott, a zene részére öt pen
gőt tett a tányérra, a ruhatár és a külső 
személyzet között két pengő borravalót 
osztott szét.

A divatos éjszakai szórakozóhely hosszú 
műsorát végignézte és >/«3 órakor távozott 
hatalmas német gyártmányú autójával.

★

Adolf Petrovszkij, a budapesti szovjet
követ különben holnap délben jelenik meg 
külön kihallgatáson a kormányzónál s a 
szokásos ünnepélyes szertartások közepette 
átadja megbízólevelét.

után tetFzén szerinti 
szövetekből

9 pengőén hészii 
77, II. emelet 1*.

Megszökött hamburgi 
szerelmespárt 

keresnek Budapesten

Mérték szerint divatszöveteinkböl, fekete, sötétkék vagy bármely színben kétszeri próbával 

férfiöltönyt 30 P-ért készítünk 
„VERSENYSZABÓSÁG**, Rottenbiller-utca 4/a, I. em.

Palotaforradalom tőrt ki 
Roosevelt agytrősztjében

Az elnök kicseréli tanácsadóit
Washington, április 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az agy
tröszt kebelében kitört palotaforradalom
nak messzemenő következményei lesznek s 
mint hírlik, Roosevelt elnök el akarja távo
lítani környezetéből mindazokat a szemé
lyiségeket, akik

tulradikálh tervekkel foglalkoznak.
Wirth dr., az agytröszt egyik tagja, in-

ditott összeesküvést Roosevelt ellen s az 
agytröszt több tagja támogatta őt abban a 
törekvésében, hogy a közvélemény előtt 
Roosevelt elnök gazdasági politikáját az 
Egyesült Államokra

káros politikának tüntesse fel.

A Fehér Ház köréből származott értesülés 
szerint Roosevelt most elhatározta, hogy ki
cseréli tanácsadóit.

Mulat az orosz szovjetkövet
Pezsgös vacsorát fogyasztott az elegáns lokálban

Szovjetoroszország újonnan kinevezett 
budapesti követe: Adolf Petrovszkij, aki 
évek óta teljesít diplomáciai szolgálatot, 
igen kitünően érzi magát a magyar főváros
ban. Hivatalos teendőinek elintézése után a 
melléje beosztott hivatalnokok kíséretében

ZÁLOGJEGYET,
Driiiianst, aranyat, ezüstöt 
legmagasabban ueszeKi
Ékszert legolcsóbban nálam vehet! 
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gyalogsétákat tesz a Belváros utcáin és 
élénken érdeklődik az egyes üzletek ki
rakatai iránt. Hogy a bolsevista Oroszország 
elegáns megjelenésű diplomatája mennyire 
érdeklődik a mondain élet iránt, arra nézve 
mi se szolgál érdekesebb bizonyságot, mint

az, hogy
Adolf Petrovszkij orosz követ tegnap 
az egyik divatos szórakozóhelyen töl

tötte az estét,
ahol kitünően erezte magát.

Az orosz diplomata éjfél felé érkezett a 
lokálba egy disztingvált külsejű, finom, ma
gas idősebb hölgy társaságában.

A varieté műsora már megkezdődött. A 
jazz buja melódiái mellett önfeledt párok 
táncoltak, a szűk boxokból színesen szállt 
a szerpentin és általában vidám hangulat 
uralkodott.

Petrovszkij követ komolyun ügyelte a 
műsor egyes számait.

A produkció ulán lelkesen megtapsolta 
az artistákat.

A szünetet felhasználta arra, hogy vacso
rát rendeljen, amely a következő fogások
ból állt:

__________________Ravioli leves,

Vasárnap a hamburgi rendőrség rádió
grammot küldött a budapesti főkapitány
ságnak. Két német állampolgár után érdek
lődik a rádiogram, amelynek

hátterében romantikus szerelmi regény 
húzódik meg.

Scotte Corea Gusztáv Károly 42 esztendős 
hamburgi tcxlilnagykereskedö házában állt 
alkalmazásban Kiinge Gabriella 25 éves ne- 
velönő, a kereskedő gyermekeit nevelte. 
Scotte udvarolni kezdett a leánynak, amit 
viszont a kereskedő felesége természetesen 
nem nézett jószémmel s rövidesen 

kitette házából a ncvelönőt.
A regény azonban ezzel nem fejeződött be: 
Scotte ('.orca Gusztáv március 25-én eltűnt 
Hamburgból, ugyanakkor nyoma veszett 
Klingc Gabriellának is. Minden jel azt mu
tatja, hogy

a szerelmesek együtt szöktek meg.
Nem tartják kizártnak, hogy küllőidre 
utaztak,

esetleg Budapest felé vették útjukat 
és ezért a hamburgi rendőrség itt is érdek
lődik utánuk.

A főkapitányságon meglelték a szükséges 
intézkedéseket, hogyha a hamburgi szerek 
mespár valóban Rudapestrc került, megta
lálják őket.

— Arany, ezüst, órák, láncok, gyűrűk, dísz
tárgyak a legnagyobb választékban, nagyon 
olcsón beszerezhetők Schivartz ékszerésznél, 
Muzcum-körut 7 és 21.

— Mitől lesz, szép a haj? A „Feketefejü'* 
Shampoontól, melynek minden csomagjában 
tükőrfénypor van ingyen mellékelve. A „Fc- 
ketofejü“ Shampoon uj változata a „száraz 
shampoon", a viz nélküli fejmosás. Nincs többé 
hosszadalmas hajszárítás, 3 perc alatt a haj 
üde, laza, illatos lesz!

— Buziás gyógyfürdő (Román Nauhcim) 
páratlan szénsavas radioaktív sós-vasas forrás
vizekkel. Prospektus, felvilágosítás: Muschong 
Buziási Gyógyfürdő rt. Fürdöigazgatóság, Bu- 
ziús (Románia) és a magyarországi képviselet, 
Budapest, V., Lipól-körut 27., Budapcshidtki 
Gőztéglagyár címén. Tel.: 271 —91.

JEHNVJIIGO í
FÁUL H9AAIŰER «
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GALAMB SÁNDOR,

a Nemzeti Színház dramaturgja került e 
hiten a nyilatkozatháború pergőtüzébe és 
arra a pellengérre, hogy — horribile dletu
— elkeacregte, elpanaszolta a Nemzeti Szín
ház egy és mán haját akár a fehéraactal 
mellett, akár az íróasztalnál. Azóta azon
ban kiderült, hogy erről azó aem volt, nem 
történt meg (íadamb Sándor részéről a 
sajtó illegitim Informálása, nem folyt le uz 
n drámai szembesítés Voinovich kormány
biztos szobájában, amelyről egyébként a 
lapok hasábokat Írtak, a kultuszminiszter 
nem fogadta el Galamb lemondását, szóval 
mindez negatívum, semmi sem történt, csak 
az — hogy kiteregették az ország első szín
padának szennyesét.

Mert hát éppen erről van szó, erről a 
szennyesről, amelyet olyan féltve és vi
gyázva őriznek a ncmzetlszlnházl láda fe
nekén, Isten ments, ne jöjjön a sajtó nagy
mosása, amely kiteregethetné a tisztításra 
annyira rászoruló köpenyegeket, amelyeket
— mint mondani szokás — igen gyakran 
forgatnak mostanában.

Az állami színházak hivatalos körei haj
landóknak mutatkoztok, hogy kiadják Ga
lamb Sándort, a Színművészeti Akadémia 
művészlelkü, tudós tanárát, a színház eme 
rajongó szerelmesét csak azért, mert plety
kák szállongtak róla, hogy — informált. 
Arról azonban ugylátszik keveset tudnak a 
Nemzeti Színházban, hogy az orvos nem a 
lázt gyógyítja, hanem ennek eredetét, a 
betegséget. Talán arról kellene a most kö
vetkező vizsgálatnak döntenie, hogy mi
képpen szűnjenek meg azok a bajok, ame
lyeknek lázai nyugtalanítják a Nemzeti 
Színház illetékeseit és amelyek szállongó 
mendemondákon keresztül az információ
adás „megbélyegző** vádjával illették a szin
ház egyáltalán nem diplomata, de talán 
a művészetért jobban lelkesedő drama
turgját.

Egyébként: vádolom Voinovich Géza kor
mánybiztost, aki a Nemzeti Szinház szlnlap- 
jainak felelős szerzője, ő informálja leg
jobban a nagyközönséget a Nemzeti Szín
ház bajairól a szinlapokon keresztül.

Bálin Elei vasárnap Pestre érkezeti a 
Semmerlngről, ahol két hetet üdült és tor
kát gyógyította.

A Nyári Operettszinházra máris több vállal
kozó jelentette be igényéi Mclnhartnál. nz 
Angol Park tulajdonosánál, aki azonban olyan 
feltételeket szabott, hogy a tárgyaló felek 
visszaléptek.

írók és újságírók konferálnak Fekete József 
harmincéves színészi jubileumán, amelyet a 
Zeneakadémián fognak megtartani.

Súlyos betegségéből már teljesen felgyógyult 
Szabó Lujza az Operaház rokonszenves 
koloraturprimadonnája, aki szorgalmasan ké
szül legújabb szerepére, Rlmszklj-Korzakov 
Aranykakasában.

Verbőczy 11a, a Király-Színház fiatal pri
madonnája olasz színésznő lesz: május 
12-étől három hónapra szerződött a milánói 
operettszinházhoz.

A „Sárkány és a szűz" címen Orbók Attila 
uj darabját mutatja be a közeljövőben a 
Bethleniért Szinház.

Vasárnap délelőtt tnrtottn Erényiné Rossi 
Rosina iskolájn húszéves fennállásának juhi 
lenmi előadását, amelyen n növendékek egész 
serege telt tanúságot az iskola kitűnő pedagó
giai működéséről.

GYERGYAI ISTVÁN, KUN MAGDA FÉRJE 
ÍRJA LONDONBÓL:

London remekül viselkedik velünk szem
ben és mi az általánosan szomorú és fenye
gető gazdasági és politikai helyzetben illet
lenül boldogok vagyunk. Ez nyílt titok az 
angolok előtt, s ez annyira tetszik nekik, hogy 
egymásután hívják meg a „boldog magyaro
kat". igy kerültünk be a legjobb angol sza
lonokba, ahol egyébként Magda karriert csi
nált. ö a hét hőse, akinek találó mondásán 
egész London nevet. A Cumbertand Hotelban 
voltunk egy nagy társaságban, ahol rengeteg 
a menekült német. Természetesen a Harma
tuk Birodalomról volt szó, Mr. Hitlerről. 
Tudni kell, hogy itt hatalmas agitáció folyik 
mindkét részről. Az emigráció egyik vezetője 
felvetette a kérdést, hogy mivel itt a nácik 
„Heti Hitlerl"-rel üdvőzlik egymást hogyan 
köszönjenek az emigránsok, hogy külsőleg Is 
állandóan jelezték azt az igazságtalanságot, 
amely hazájuktól távolra űzte. Magda felállt 
és a kővetkező köszöntést ajánlotta;

w „Weil UUttrf

Az Opera is pályázik
a Városi Színházra

Fiókoperát akar létesíteni s a Tisza Kálmán-téren 
szeretné lebonyolítani a nagy vendégszerepléseket

A Városi Szinház nyilvános pályázata, ame
lyet a Hétfői Napló követelt olyan erélyesen, 
immár napvilágot látott. A színházért máris 
megindult a vetélkedés. A pályázók közül

elsősorban számítódik komolynak a Ki
rály-Szinház Bérlő Társaság csoportja, 

Föld Aurél és Baucr Aladár igazgatók, akik — 
mint kijelentették — nyilvános pályázat esetén 
hajlandók átvenni a szinház bérletét. Miután a 
város igen szigorú anyagi feltételeket szabott 
a pályázók szamara, valószínű, hogy a Király 
Szinház egyedül marad a porondon, ha ugyan

Bársony Rózsi
a Vígszínházhoz szerződött

Rövidesen kiugrik az Ábrahám-operett bécsi előadásából és 
Pestre jön — Mese a Grand Hotelből vagy francia operett ?

Abrahám Pál nagysikerű operettjét, amelyet 
Márchen aus Grand Hotel címmel játszanak 
Bécsben, nagy meglepetés fenyegeti: Bársony 
Rózsi, az operettsiker egyik főtényezője, Bécs 
kedvence, minden valószínűség szerint

kiválik az előadásból.

Bársony Rózsinak eredetileg Berlinben kel
lett volna filmeznie, azonban ettől elment a 
kedve, mert mint kijelentette,

semmiképen sem akar az Ufától szívessé
get elfogadni

Zárlati kérelem az Ady-darab ellen
Senki sem akar szerepelni az Ady-darabban

Néhány hónappal ezelőtt Kardosa Géza, a 
debreceni Csokonai-Szinház igazgatója pá
lyázatot akart hirdetni egy Ady-darab meg
írására. Miközben erről a pályázatról a vá
rosházán tárgyalt, találkozott Nagy Dániel
lel, az ismert debreoeni Íróval, aki kijelen
tette, hogy

egy ilyen darab már birtokában van 
s ezt azonnal az igazgató rendelkezésére bo
csátja. A próbák alatt derült kl, hogy nem 
olyan egyszerű Ady halála után tizenöt év
vel darabot Írni a költö-zseniröl. Elsőnek 
néhai Ady Endre özvegye, aki most Márffy 
Ödön festőművész felesége, a Csinszka til
takozott ellene, hogy személyét bármilyen 
formában is színpadra vigyék. Kívánságára 
Nagy Dániel átdolgozta a darabot, azonban

Hová tűnt a Primadonnák lovagja?
Jár-e kártérítés az elveszett szövegkönyvért'?

Érdekes ügyet tárgyalt tegnap a budapesti 
járásbíróság Scluvartz Gyula dr. biró elnöklete 
alatt. Gábor Jenő iró, aki már több figyelemre
méltó munkával szerepelt, pört indított Réthy 
L. Pál színházi ügynök ellen, mert az értéke- 
sités céljából átadott

„Primadonnák lovagja** cimü operett szö
vegkönyve Réthy Irodájában érthetetlen 

módon eltűnt.
Az iró a tárgyaláson hangoztatta, hogy őt 

igen jelentékeny kár érte, mivel a librettó csak 
egyetlen példányban volt meg és azt emléke
zetből újból elkészíteni nem tudja. A szöveg
könyvért kétezer pengő kártérítést követel a 
színházi ügynöktől. Réthy L. Pál elismerte, 
hogy n szerzőtől átvette a Primadonnák lo
vagja c. szövegkönyvet, de szerinte n könyv 
megvan több példányban az Írónál, akit ilyen
formán semmiféle veszteség nem ért. A bíró
ság elsőnek Radó József zeneszerzőt, az operett 
komponistáját hallgatta ki. Szerinte a Prima
donnák lovagja” szinpadképes munka volt és 
úgy tudja, hogy a szövegkönyv csalt egy pél
dányban volt meg.

Vallomást tett az ügyben Halmy Bódog biró, 
esztétikus, aki a „Primadonnák lovagja*' cimü 
szövegkönyvé elolvasta.

— A librettót lehetséges munkának ítéltem 
meg. Én sikert jósoltam az operettnek.

Mint szakértőt kihallgatták Sebestyén Dezső 
■•zinigazgalót.

— ön a Primadonnák lovagja c. szöveg
könyvet ismeri? — kérdezte a bíró.

— Ismerőin.
— Honnan?
— Hozzám nyújtotta be az iró.
— Olvasta?
— Nem.

Bethlenéért Színpad
,ir. Jttzz" imst i nana 

ebbe bele nem szól az Operaház. A kultuszmi
nisztériumban szombaton

bizalmasan tárgyaltak arról,
hogy az Opera egyrészt a tagok intenzív fog
lalkoztatása, másrészt az utánpótlás nevelése, 
de harmadsorban pedig a nagy vendégjátékok 
(Saljapin, Németh Mária stb.) lebonyolítására 
kibérelnék a Tisza Kálmán-téri színházat. Eb
ben az esetben az Opera azt az ajánlatot leszi, 
hogy lemond a főváros állal fizetetl szubven
ció egyrészéről és népszerű olcsó operaelőadá
sok rendezésére kötelezi magát.

azért, hogy megtűrjék a „gleichschaltoll" világ
ban. Bársony Rózsinak ez az elhatározása ka
póra jött a budapesti Vígszínház számára, 
amely Az orvos sikerszériája után tavaszi ope
rettel akarja zárni szezonját és erre

Bársony Rózsit sikerült leszerződ (eltol.
A Vígszínház ugyanis nagy felkészültséggel 
akarja előadni az uj Abrahám-operettet, 
amelyre Bársony Rózsin kivül Halmay Tibort, 
a bécsi siker másik főtényezőjét is meg akarja 
nyerni. Emiatt azonban valószínűen per lesz 
a bécsi szinház és a Vígszínház között.

Csinszka, arra való hivatkozással, hogy most 
már más ember felesége, semmiképpen sem 
egyezett bele színpadi szerepeltetésébe. A 
szerző és a szinház erre kihagyta nevét a 
szinlapról és egyszerűen

„A feleség'* néven tüntette fel.

Ez ellen is kifogást emelt Csinszka és Sza 
lay Emil dr. ügyvéd által zárlati kérelmet 
adott be a darab ellen a debreceni törvény
széken. Ehhez csatlakozott Jókai Mórné 
Nagy Bella is.

A debreceni Csokonai-Szinházban minden 
tiltakozás dacára is

tovább próbálják a darabot, 
amelynek bemutatóját szombatra tűzték ki.

— Hát hogyan ismerif
— Külsőleg...

A bíróság elrendelte Harsányi Zsolt írónak 
az ügyben való kihallgatását. Ettől a vallo
mástól függ, hogy jár-e Gábor Jenő írónak 
kártérítés az elveszett szövegkönyvért.

PÁRISI CSIRKEFOGÓ.
Akinek nem volt eddig szerencséje a 

legújabb Chevalier-fllmhez, az ne is sies
sen, hanem rohanjon a pénztárhoz és 
vegye meg a jegyét, ha egyszer istenigazá
ban jól akar mulatni. Ilyen derűs, ara
nyos, finom és mégis könnyekig kacagtató 
filmet már évek óta nem láttunk. Cheva
lier a Párisi csirkefogóval ráduplázott 
minden eddigi filmsikerére. Ezt a filmet 
azután igazán érdemes megnézni. — ez 
a hét egyetlen nagy filmszenzációja.

pímg^unn
A BOLDOGASSZONY DERVISE. Tóth Béla 

novellájából készült Békeffi László és Orbók 
Attila uj színmüve, amelyet „A boldogasszony 
dervise” címen mutatott be a héten • Nemzeti 
Színház. Talán nem is a szerzők hibája, hogy 
a gyönyörű és plasztikus novellából enyhe ha
tású színdarab lett, amelyet többé-kevésbé jól- 
rosszul játszott a színház művészgárdája. A 
jobb sorsra érdemes bemutató igy a bérleti 
előadások jaámát szaporította csak eggyel.

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Boldogaggiony dervise 
VÍGSZÍNHÁZ: Az orva* (S) ,
.MAGYAR SZÍNHÁZ. Tiszteli Ház (8). j
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Hel}e| nz lljuságnuk (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: A JooRbnlelt vendégjátéka (8). "
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ. Szeressen kedves (8). J> 
KAMARASZÍNHÁZ: Mozgásmüvészeti előadás (8). 
ANL'RÁSSYUTI SZÍNHÁZ; Vadvirág (»). 
TERI'ZKÖRUTI SZÍNPAD: Egy tlzpengős története it). 
BETHI.ENTÉRI SZÍNPAD: Dr. Jazz 
ROYAL ( RFEIJM: Játék a Hiszel (>i8).
KOMÉDIA KABARÉ: Rótt. Salamon, Steinhardt (•).

Hossza évek óla nem 
hozott a választottbiró- 
ság olyan szigorít Ítéle
tet, mint a héten Alpár 
Tibor karmesterrel szem 
ben. A Fővárosi Operett
szinház tiszteletien ma
gatartás miatt választott 
bíróság elé állította Al
pár Tibort és ilyen címen kérte szerződésének 
felbontását. A választottbiróság helyt adott a 
kérelemnek és azonnali hatállyal felbontotta 
Alpár szerződését.

♦
Ila már Alpárról van szó, vasárnap 

Pestre érkezett Gitta is, hogy itt várja meg 
az örvendetes családi eseményt. Egyelőre 
Berlinben maradt férje, Gustav Fröhlich, 
akit azonban sürgősen hazavár, hogy együtt 
béreljenek ki a Rózsadombon vagy a Vá
rosligetben egv kertes lakást, ahol a szüle
tendő kis Fröhlich fogja élete első idejét el
tölteni. Még csak annyit, a ragyogó éne
kesnő természetszerűen jóval molettebhí 
lett...

♦
A törvényszéken tegnap tárgyalták azt a 

plágiumpcrt, amelyet Forgács Ferenc indí
tott Indig Ottó ellen, mert szerinte az a da
rab, amelyet a Vígszínház „Ember a hid*4 
alatt elmen bemutatott és amelynek szín
lapját Indig Ottó neve jelezett, nagyon ha
sonlított ahhoz a darabhoz, amelyet ő ál
lítólag inár 1932-ben átadott a Vígszínház 
nak. Draskóczy bíró tárgyalta az ügyet és 
már az első tárgyaláson kiderült, hogy a 
két darab szövegében azonos részletek van
nak. Indig nem jelent meg a tárgyaláson, 
ezért diplomáciai utón idézik és hallgiiijiík 
ki a Kolozsvárott tartózkodó Írót.

♦
A vasárnap esti premier lázában Lehár 

Ferenc felment a színpadra és ezekkel a 
szavakkal gratulált Malter. Rózsinak; . ..

— Az ön Guidittája az, amelyet megál
modtam!

♦
Beszélgettünk Malter Rózsival, aki eh 

mondotta, hogy több hónapon át szinte 
éjjel-nappal foglalkozott ezzel a szereppel, 
amely nemcsak operaénekesnői, hanem 
nagy drámai színésznői képességet is meg* 
kivan. Azt a skálát kell végigjátszania a 
színpadon, amely egy polgári sornál is ala
csonyabban élő nőből főutak és hercegek 
dédelgetett és rajongott dámáját formálja, 
„Boldog vagyok, ha ez csak kissé is sike
rült nekem”, — mondotta Malter Rózsi.

♦
Nem szívesen jósolunk, de nem hallgathat

juk cl azt az aggodalmunkat, hogy az Opera
háznak Don Carlossal kapcsolatban még kel
lemetlenségei lesznek. Az uj Verdi-opcra har
madik felvonásának második képében Posa 
márkit egy olyan irgalmatlanul hangos dörre
néssel lövik le orvul, hogy a nézőtér, különö
sen a gyengébb nemhez tartozó targai, való
sággal idegsokkot kapnak az ijedtségtől. A 
toscabeli sorliiz csak enyhe csnttanás a Don 
Carlos egy szál puskájának ágyuhangjához ké
pest. Nem lehetne Posa márkit hangfogóval 
agyonlőni?

FŐVÁROSI 
OPERETT SZÍNHÁZ



HÉTFŐI NAPLÓ

„Húsvéti" formában fölényesen,
de nehezen nyerte a derbit a Ferencváros

FERENCVÁROS—HUNGÁRIA 4:1 (1:0)

Jóval kevesebb izgalom előzi meg ezt a der
bit, mint egyébként. A Feiencváros fölénye 
annyim vitathatatlan, hogy a kék-fehér-druk- 
kerhadnak alig jut eszébe n győzelem reménye.

Az öltözőkben sem különb 
a hangulat, ahol arról fo
lyik a szó, hogy Angliá
ban rövidesen védősisa
kot kapnak a kapusok. 
Szabó hetykén mondja:

— Nekem ugyan nincs 
szükségem ilyen védő
sisakra.

— Pedig ma jő lenne, 
a fejedet, — mormogjahogy el ne veszítsd 

csöndesen Mandl.
A ferencvárosi Öltözőkben Rrüll elnök tesz 

látogatást és fair játékra buzdítja a ferencvá
rosiakat .Tizenötezer ember egeiverő éljenzése 
közben fut ki a Ferencváros, majd nemsokára 
a Hungária. A zöld-fehérek a komplett húsvéti 
csapatukat küldik a tüzbe, a Hungáriából vi- 
szánt hiányzik Túrái, akinek a helyén Dudás 
Hútszik és szerepet kap Semsey, akié a bnlhalf- 
posztja. Iváncslcs füttyent s már robognak is 
a támadások a Hungária kapu felé. Előbb 
Toldi lő, aztán Sárosi, de minden akció Szabón 
sikad m?g, aki élete legjobb formájában állja 
a ferencvárosi tüzelést. A hajrás Fradi-táma- 
dások ellenére véletlenen múlik egy Hungária 
gól, amit Ticska rúghatna. Majd két korner 
után, ami a Hungária kapu előtt esik. Klamár 
fut le és

a menthetetlen helyzetet Háda kezébe lövi. 
ÍA, ferencvárosi bekkek elképesztően rosszak. 
Tőlük ugyan az első negyedórában akár két, 
sőt három gólt is lőhetnének.

Nem lenne semmi differencia abban, ha a 
nézőtéren szerepelnének és nem a poron

don.
Velük ellentétben annál pompásaid) a ferenc
városi halfsor. különösen Lyka, aki a legnehe
zebb helyzeteket is brilliánsan oldja meg. A 
20. percben

Toldi Irtózatos erejű lövését Szabó csodás 
stílussal tolja kl.

Egy perccel később Kemény beadása után Sá
rost fejese röppen el gólszaguan a kapu mel
lett. de fordul a helyzet s a 27. percben Kardos 
ragyogó akciót készít elő, amivel Cseh tisztán 
szökken a kapu felé, hogy tiz méterről erélyte
lenül Háda kezei közé küldje a labdát. Ezt is
mét egy nngy Hungária-roham követi, amiből 
csak nehezen kerül ki góltnlanul a zöld-fehér 
kapu. A túlsó oldalon egyre-másra zúdulnak 
Szabó kapuja ellen a félelmetes erejű támadá
sok, de egyelőre minden hiúba, mert

a csupa öntudattá és Ideggé változott Szabó 
a leglehetetlenebb helyzeteket is menteni 

tudja.
Múr-már a döntetlen reményével tekintenek a 
hungaristák az óra mutatójára, amikor a 43. 
percben

Mandl elereszti Keményt, aki Sárosihoz 
passzol, ö kapásból Székelyhez tolja a 
labdát, akitől azonnal visszakapja s hiába 
fut kl már Szabó, Sárosi belsővel lövés- 
czerüen emeli át feje fölött a labdát és 

küldi a sarokba. 1:0.
Óriási az öröm a zöld-fehérek táborában, mert 
n háromnegyedórás küzdelem után végre Is 
eredményes az erős Hungária-védelcmmel 
szemben n Ferencváros tudománya. A birótes- 
tűiét tagjai közül sokan a gól elölt offszájdot 
látlak, ezeket azonban a vérmes drukkerhad 
azzal inti le, hogj’ ■— nem értenek hozzá.

A szünetben nem sok az. emóció, mert érzi 
mindenki, hogy csak a második félidő hozza 
meg az igazi döntést.

A második félidőt joggal a kornerck meccsé
nek nevezhetnők, mert szinte számolni sem 
lehet, annvl esik egymásután a Hungária ka
puja előtt' A 3. percben különösen nagy az 
izgalom, mert Mandl felborítja Sárosit, amiért 
persze éktelenül zug n tömeg. Iváncsics, aki 
nagy mérlegelő hírében áll, -- - " M

— Miért fújta le biró ur?
— Szándékos volt...
— F.n nem bánom ... 
—. Mit? Nem bánja9!... 
—.... nem bánom, ha a

lefújja az akciót. 
— kérdi Mandl.

hazamegy, — ezt mérlegelni. •— 
vitát epésen az ,.ifju gladiátor".

biró ur azonnal 
fejezi be a

Most egymásután indulnak a szebbnél-szebb 
ferrr.evéroai támadások s a 8. percben egy 
Székelytől Jött labdával

Sárosi ragyogóan dolgosra át magát 
Mnndlon és kicsalva Szabót a kapujából, 
biztosan vágla a háló mélyébe a meecz- 

bUiositó labdát. 2:0.
Szegény Sáros' ezután ismét rúgást kap 

Scmaeytől, amit szintén lefújnak. Mandl élén
ken protestál, amiért feddésben Is részesül.

— Ne kiabáljon úgy, — szól rá a Mró.
— Tizenöleter ember van a tribünön, csak 

nem súghatom a fülébe mindenkinek külön, — 
mondja indlgnálódva Mandl.

Nemsokára megkapja a revánsot Tolditól egy 
kis uoete-psté“ kapcsán. A Hungária akció- 
aznbadságát mindössze csak tgy Dudás-lőtté 
tabda Jelzi, az is kapu mellé megy. Ezzel szem
ben a Ferencváros egv negyedórán keresztül 
örii a matematika pontosságával az egyre lan- 
Udá ____ ____________________ -

Két klasszissal jobb most a zöldfehér csapat.
És mégisI A 25. percben Ticska egy labdát 

gyorsan középre tol, Cseh kapja,
pompásan ugrasztja ki Dudást, aki r.ern 

téved s a gól a hálóba zudul. 2:1.
Most jön azután a zöldfehér henger. Zuhog

nak a kornerck s az egyikből a 30. percben
Sórösl magasan felnyúlva védhetetlenül 
fejeli a nagy tömeg miatt védeni nem tudó 

Szabó mellett az ujabb gólt. 3:1.
Mandl a nagy rohamban térdre esik. Kiss 

odaszalad.
— Mi a baj?

A Bocskay 70 percen keresztül 
tíz emberrel játszott, Újpest 
fölényesen győzött

ÚJPEST—BOCSKAY 1:0 (0:0)
Debrecen, április 8. 

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelen
tése.) Izgalmas • 
hangulat töltötte 
cívisvárost napok óta. A 
vidék, különösen a Haj
dúság futballrajongói tö
megestől érkeztek, de 
ontotta a közönséget a 
miskolci és a budapesti 
két óra tájban futott be

derby- 
bo a

különvonat is, amely .................,____  ,____ ..
a lila-fehér drukkolok zászlóerdejébe. Mintegy 
5000 néző szorongott már a pályán, amikor 
Herzka biró sípjelére felállt a két csapat. Az 
eső elég bosszantóan ontja áldásait 8 nemhogy 
elállna, szinte percről percre fokozódik. Azon
ban ez sem hűli le a tüzes kedélyeket.

A Bocskay egy-két formás támadása után 
erőteljesebb, meggyőzőbb újpesti nyomás kö
vetkezik. Avar, a center posztján jól mozog s 
Albertinek ugyancsak akad munkája. Kocsis 
lövését is Alberti teszi ártalmatlanná. Az Új
pest támadásai a síkos, nehéz talnjon tervsze
rűtlenek s egyelőre inkább a fizikumnak, mint 
a technikának van szerepe. A 18. percben saj
nálatos esemény játszódik le, amely a későb
biek folyamán teljesen megbénítja a Bocskay 
cllenállóképességél:

Avar összeütközik Gyulaival 8 nem tud 
lábára állni.

A mentők viszik a pálya mellé s ekkor derül 
ki, hogy sérülése súlyos. Az Öltözőben az or
vosi vizsgálat hamarosan megállapítja, hogy 
szalagszakadást szenvedett s nyomban sínbe is 
rakják a lábát.

A mentők kórházba szállítják a szerencsét
lenül járt játékost,

ami a közönség antugyis felmgerült állapotát 
még inkább fokozza. A Bocskay Vincét állítja 
a fedezetsor tengelyébe s a csapat ettől kezdve 
vagyis 72 percen keresztül tiz emberrel játszik 
a liga éllovasa ellen. A lila-fehérek fölénye 
percről percre növekszik, valósággal ijesztővé 
válik a debreceni közönség szemszögéből 
nézve. A 30. percben Auer irtózatos erejű ka
pufalövése kelt izgalmat, majd P. Szabó te
remt jó helyzetet. A kornerek szinte percen
ként esnek a Bocskay kapu elölt. Ismét Auer 
KJ, de messziről, majd Pusztai közeli lövése fe
jezi be a félidő izgalmát. A félidő eredménye 
ugyan gólnélküli, döntetlen, de a kornerarány 
7:1 s ez előrcvcti a mérkőzés kimenetelét.

Szünet után a Bocskay kissé iábrakap, úm 
Telekinek nincs szerencséje, lövése mellé megy. 
Újpest Ismét mindent elsöprően támad s a 
Bocskay kőrömszakadtig védelemre fordítja 
minden erejét. A 16. pereljen P. Szabó üres 
kapura irányítja a lövést, azonban a labda a 
kapulécről jut vissza a mezőnybe. Ujabb kor
nerek következnek, természetesen a Bocskay 
knpu előtt. Ar egyik nagy tömegjelenetet meg
rohanja at ügyeletes rendőrtiszt is s besétál a 
pályára. A közönség az ideges gesztusokból 
azonnal látja, hogy a figyelmeztetés a bírónak 
szót, nehogy Újpest erős játéka a Gyulaiéhoz 
hasonló sérülést okozzon. Majd Jávor lövése 
találja telibe a kapufái. A 24. percben lövi Új
pest az. egyetlen gólját, amely elegendő a fon
tos meccs eldöntéséhez:

Kocsis Jó labdát kap Puselaytól s lövése 
mintha ágyúból röpült volna KI, fúródik 

a léc alá. 1:0.
Bocskay ismét próbálkozik egy támadással, de

MÁJUS 4-14UDAPESTI 
NEMZETKÖZI VÁSÁR

— Imádkozom, hátha villáiplgazolással át
igazoltak a Ferencvároshoz.'

— Megbolondultál?
— Nem, csak fogadtam, hogy a csapatom 

ma győzni fog ...
Hát ez a fogadás rosszul áll, kivált, amikor 

egy Lyka—77cska-összecsapásból a válogatotlá 
kandidált Ticska megsérül és kiáll. Most

Uz emberrel és lankadt támadásokkal 
próbálja a Hungária menteni még, ami 

menthető,

de hiába minden, mert a Ferencváros góléhes 
csatárai állandóan ostrom alatt tartják a meg-

Újpest azonnal riposztoz s végig megtartja fö
lényét. Ám a Bocskay szicíliai védelmet alkot 
s ujabb gólra nem telik a liláknak.

A mérkőzés végén kisebb botrány játszódott 
le az öltözőbe vezető ajtó előtt. A játszó új
pestiek felé szállt a feldühödött közönség szí- 
dalomözöne, a készenlétben lévő lovasrendőrök 
azonban a nagyobb inzultusnak elejét vették.

Újpest megérdemelte a győzelmet, 
sokkal jobb volt a Bocskaynál, amely szeren
csés körülménynek tudhatja be, hogy egyetlen 
góllal megúszta Újpest hatalmas fölényét. Új
pestnél különösen a halfsor játszott nagyszc- 

Véres utóküzdelem, kövezés, 
laposvágás és két súlyos 
a debreceni „Höfer-jelentésben1

A mérkőzés befejez
tével a közönség ideg
állapota egy pillanat 
alatt szinte robbanás
szerűen tört ki a leg
vadabb verekedésbe.

A két drukkertá
bor egymásnak 

esett s előbb köp-
ködösekkel, mnjtl pofonokkal, végül pe
dig kövekkel és féltéglákkal harcoltak 

egymás ellen.
Az újpesti drukkertábor egyik tagját, Völ- 
gycsy Sándort egy hatalmas kő úgy találta

Idegfeszitő izgalmak jegyében zajlott le 
a Tiszti Vívók nemzetközi vivóversenye

A Honvédtiszti Vivő 
Club jubiláris vivóvor- 
sonvének második része 
a nemzetközi egyéni kard- 
vlvóverseny, vasárnap dél
előtt kezdődött meg a 
műegyetemen. Jekelfa- 
lussy Pillér György olim
piai bajnok kivételével az 
egész magyar kardvivó- 
gárda színc-java indult. A külföldiek közül öt 
lengyel és két osztrák versenyző vett részt a 
versenyen melynek

összesen 3t résztvevője volt.
Már az első asszók nagy meglepetést hoztak, 
amennyiben Nagy Ernő kiesett a további küz
delemből. Az öt longycl közül Susky, Segda, 
Friedrich és Dobrovolszky került be a közép
döntőbe, mig nz ötödik Nytz, kiesett. A két 
osztrák szintén kiesett a további küzdelemből.

A középdöntő három hatos csoportjában 
ujabb meglepetést keltett Zlrczy gyenge vívása 
és kiesése. De rajta kívül kiesett még Masz
lag. Erdélyi és Ilámory. A kilences döntőbe n 
következők kerüllek be: Kőszegi, Tímár, Idrá- 
nyl, Gerevich, Rajcsányi, Kabos, Kovács és a 
lengyel Susky. A második csoportból Tímár si
mán jutott tovább, mig Rajcsányi, Erdélyi és 
Susky holtversenybe jutott. Rajcsányi legyőzte 
Suskyt, Susky pedig Erdélyit. A Rajcsányi- Er
délyi mérkőzés közben Hátszegt tsürielnök 
mindkét vivőt figyelmeztette a komoly vívásra, 
majd mikor ez eredménytelen lett, mindkettőt 

kinzott Hungária-kaput. Szcbbnél-szebb passzol- 
gatásokból alakul ki a Ferencváros döntö fölé
nye, amit aztán a 42. percben

a „tettek embere", Moóré megun és hu- ’ 
szonöt méterről dühösen bár, de pontosan | 
küldi a labdát laposan és védhetetlenül ■ 

hálóba. 4:1.
Befejeztetett! A hátralévő három percben, 

ugyan Sárosi még kétszer is megpróbálhatná 
az eredmény növelését, de az esőáztatta mély 
talaj túlontúl sokat szilt ki a ragyogó center 
erejéből s igy nem csoda, hogy az utolsó 
eruptív támadások a Hungária nagy örömére 
hatástalanul fejeződnek be. Közvetlenül gól 
elölt fújja le Iváncslcs a mecset, amely oly 
sok és megérdemelt örömöt szerzett. a lelkes 
ferencvárosi drükkertáborriak. A Rapid és az 
Austria után nincs mit, szégyelnie a Hungáriá
nak ezen a vereségen ...

Horváth Zoltán

riien, a csatársorban pedig Avar és Puiztat ra- 
gyogtatla kivételes tudását. A Bocskaynál Pa
lotás volt a legjobb a mezőnybeli játékosok kö
zül, rajta kívül Alberti végezte kifogástalanul 
a munkáját, míg a csatársor Vince kiválásával 
teljesen meddőnek mutatkozott. Teleki meg se' 
tudott mozdulni a hibátlanul játszó újpesti vé
dők között.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Újpest 18 Játék 56:20 31 pont
2. Ferencváros 17 63:20 30
3. Bocskai 18 w 45:22 25 >»
4. Hungária 18 41:32 ÍR
5. Kispest 19 38:41 18
6. III. kér. FC 17 32:41 16
7. Budai „11" 18 30:45 15
8. Szeged 17 32:36 14 „
9. l’höbus 17 28:32 14

10. Somogy 17 23:58 13 »»
11. Nemzeti 18 26-51 10
12. Attila 17 25:41 8

sebesült
• 

homlokon, hogy ájulton és várbeborultan 
összeesett. Később szedték össze a mentők, 
bekötözték és kórházba szállították. A véres 
közelharcoknak még egy másik áldozata is 
volt. A lovasrendőrség ugyanis kíméletlen 
eréllyel igyekezett a rendet helyreállítani.

Az egyik lovasrendőr o szokásos tisztí
tási manővert végezte és forgott lovával ' 
n tömegben, miközben a laposvágásra 
lendülő kardja Lovász Gyula debreceni 
egészségügyi katonát találta halántékon.

.1 katona fejbőre azonnal felszakadt és a 
vér elborította a fejét, öt is a mentők vet
ték kezelés aló.

kizárta a további versenyből. A versenybíró
ság hosszas tanácskozás után úgy döntött, hogy 
Susky kerül a döntőbe és ujabb versenyt ren
delt cl Rajcsányi és Erdélyi közöli. Rajcsányi 
5:0 arányban legyőzte Erdélyit és bekerült a 
döntőbe. Fél hatkor kezdődött a döntő küzde
lem a műegyetem oszlopcsarnokában, melyet 
teljesen megtöltött a közönség.

Gólzáporral győzött 
a III. kerület Afrikában

Sidl bel Abbes-M\ Jelentik: A III. kerület 
csapata nagyszerű játék utón

7:1 (4:0) arányi: fölényes győzelmet aratott 
Sldl bel Abhes együttese ellen.

Különösen az óbudaiak csatársora remekelt, 
amely még több gólt is lőhetett vohia. de ere
jét látszólag tartogatta a legközelebbi’ mérkő
zésre, amikór Is lényegesen erősebb ellenfelet* 
kap.

Hajós Alfréd a pódiumon. Vosárnap dél
után nagv érdeklődés mellett tartott előadást 
Hu jós Alfréd építőművész, az első magyar 
olimpiai uszóbajnok. Az előadás a Népegész
ségügyi Muzcum szociális előadássorozatának 
volt az egyik értékes előadása és az Intézet 
előadótermében a sport társadalmi jelentősé
géről beszélt Hajós Alfréd.

50 ’/o-OB
utazási kedvezmény 
április 28-tól 
május 22-ig.
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A magyar turacsapatok 
sorozatos sikerei Romániában

Két magyar csapat megy 
Rómába! — mondja Nádas kapitány

NEMZETI—ROMÁNJA 3:1 (0:1).
Kolozsvárról jelentik: Nagy érdeklődés előzte 

meg n Nemzeti kolozsvári vendégszereplését, 
mert a sokszoros kerületi bajnok Romániával 
a múltban is érdekes és izgalmas küzdelmet 
vívott. A mérkőzés ezúttal is teljes mértékben 
kielégítette a közönséget, amely azon csodál
kozott legjobban, hogy a magyar bajnokság 
utolsóelőtti helyezettje technikai iskolázott
ságban mennyivel múlja felül az ő kedvenceit. 
A7 első félidőben a vendéglátó csapat volt 
mégis fölényben s a 31. percben Muresán lövé
séből esett a Románia vezető s egyben egyet
len gólja. A második félidőben a Nemzeti 
percről-percre fölénybe került, ám ez a lendü
let csak a 27. percben érleli meg a gyümöl
csét, amikor is Odry szép lövéssel kiegyenlít. 
Alig folytatják a játékot, egy perc múlva Bi
hámi labdája jut a kolozsváriak hálójába, 
majd ismét két pere múlva újra Rihámi a 
góllövö, amikor is 3:1-re javítja a gólarányt.

DIÓSGYŐRI VTK—LÚGOS VÁLOGATOTT 3:1 
(2:0).

Lagosról jelentik: A Diósgyőri Vasutasok ki
tűnő csapata Lúgoson háromezer főnyi közön
ség előtt ütközött meg a Vullurii és n Textil 
csapataiból összeállított' válogatott városi együt
tessel s azt szép játék után 3:1 arányba: 
győzte. A diósgyőriek 2:0-ra vezettek.

SZEGED—GLÓRIA 3:2 (0:1)
Aradról jelentik: A szegedi proficsapat 

kori vendég volt a múltban Aradon s a 
ged—Arad futballrivalizálás egyik kedvelt 
teremtője. Aradon az esős időjárás ellenére is 
négyezer főnyi közönség várta a vendég szege
dieket. A vendég profikban nem csalódtak az 
aradiak, mert a csapat minden részében kifo
gástalant nyújtott s teljes mértékben megér
demelte a nehezen kivivolt győzelmet. A 19. 
percben a Glória szerezte meg a vezető gólt 
Dobra révén s nz aradiak ebben a félidőben 
feltétlenül fölényben voltak, de a kapu előtti 
akcióik nem jártak sikerrel. Szünet után mind
két csapat crösitette az iramot s ez a szege
dieknek sikerült jobban, amennyiben a 9. perc
ben Gross, a 37. percben Korányi, s a 39 pcrc-

—-—-—r

in le

Ryn- 
Sze- 

inog-;

ben Szojka révén már 3:1 arányban vezetlek, 
amikor az utolsó másodpercben Murianusnak 
sikerült 3:2-re szépíteni a gólarányt. A Szeged 
csapnia igen jó benyomást keltett s ujabb meg
hívásokat kaptak a nyári bajnoki szüíictre.

SOROKSÁR—CHRISANA 3:1 (1:1)
, Nagyváradról jelentik: A budapesti II. liga 

bajnokjelölt csapata, a Soroksár érdekes és 
izgalmas küzdelmet vívott a kitűnő nagyvá
radi Chrlsanával. Mintegy háromezer főnyi kö
zönség tapsolt a soroksáriak szép csatárjáté
kának, amely várakozáson felül szép cs egész
séges futballt mutatott a kifinomult ízlésű 
nagyvárodi közönségnek. A vezető gólt a Chri- 
sana érte cl Nagy Ödön révén a 20. percben, 
majd a 42. percben Pály révén egyenlített a 
Soroksár. Szünet után sokáig úgy látszott, 
hogy döntetlenül fog végződni a mérkőzés, ám 
a soroksáriak az utolsó tiz percben erőteljes 
lendületbe csaptak át, aminek következménye 
a Zlmonyi által lőtt két szép gól a 36. és 37. 
percben.

RIPENSIA—KISPEST 4:3 (3:0)
Bukarestből jelentik: Románia bajnokcsapata, 

a temesvári Ripensia, Bukarestben látta ven
dégül a Kispest együttesét, amely teljesen 
egyenlő erejűnek mutatkozott a nagyhírű és 
kiváló román proílcsapattal szemben s a szám
beli eredményt is csak egy 11-es döntötte el, 
a játékidő utolsó perceiben. A Ripensia az 
első félidőben alaposan rákapcsolt és csatár
sora tüneményes futballt játszott, aminek a 
masszív kispesti védelem nem tudott ellenállni. 
A temesváriak a 4 -percben Beke révén érték 
el vezető góljukat, majd a 21. és 22. percekben 
Csolák két szép góljával már 3:0 arányban ve
zetett a román bajnokcsapat. A II. félidő 
1-ső percében Tőbe helyi érte el a kispestiek
első gólját, a 9. percben ugyancsak Tebchelyi 
a második gólt, majd a 25. percben Szepes a 
harmadikat. Az izgalom tetőfokára hágott, s a • 
tízezer főnyi tömeg mindenáron győzelemre ■ 
hajszolta csapatát. A 42. percben egy szabály
talanságot a biró 11-es büntetörugással sújtott, 
amit Zombori kapus nagy erővel lőtt a hálóba, 1 

ezzel csapata javára szerezte meg a gyözel- I 
met.
s

o"

A HÉT HŐSE:
Keszthelyi (FTC), Molnár III. (SzFC) 
Bachmann (BBFC), Fazekas (Valéria)

A Törekvés—FTC derbin az FTC jeles half- 
jótékosa, Kcszthelyi-Kelchen emelkedett a me
zőny fölé. Fölényesen tartotta a Törekvés csa
tárait, s ezenfelül gólt is lőtt gyámoltalan csa
tárai helyeit.

Molnár III., ar. SzFC—SzAC meccsen öt re
mek góljával vált osztálya játékosai fölé.

Bachmann, a BBFC csatára a BTSE-t fek
tette kélvállra két góljával.

Fazekas, a Valéria bek kje a SAC-ol ütötte 
el a győzelemtől s ezzel talán a bajnokságtól 
is kiváló játékával.

A nyertesek Ösi-Blazsck László szobrász
művész remek Hét Hőse plakettjét 16-án este 
a futballbörzén vehetik át munkatársunktól.

......  i • I oi “ .......... ........... ..........

Döntetlen derbik napja
az amatőrfronton

A tegnapi fordulóban nem egy derbi akadt. 
Az elsőosztályban a Postás—BSzKRT, nz FTC 
—Törekvés, a Il.-ban a " 
III.-bán n KAC—KSSE, a 
X. kor. FC. Valamennyi 
utolsó kivételével.

A sáros talajon nem 
kpetések, sérülések és a 1

, Pannónia—BLK, a 
IV.-ben a Köb. FC— 
döntetlen maradt az

maradtak el a meg- 
botrányok sem.

I. OSZTÁLY
Pártos-csoport

Az FTC pontot vett cl a Törekvéstől, az 
Elektromos mázlival verte az EMTK-I. A hely
zet: 1. Elektromos (27 pont), 2. Törekvés (23 
pont), 3. FTC (22 pont). Az Elektromos egy 
meccse) többel játszott.

FTC—Törekvés 2:2 (1:1)
Góllövök: Barna, Keszthelyi, ill. Készéi II. 

és Regős. A sáros talajon a lehetőséghez ké
pest végig szép és izgalmas küzdelmet vivőit 
a kél bajnokaspiráns. Mindkét fél a gólhely
zetek özönét hagyta kiaknázatlanul. Az FTC 
két 11-csl is kihagyott! Az utolsó percekben 
Készéi II. hatalmas helyzetben rontott.

Elektromos— EMTK 3:2 (2:1)
Góllövő: Sohn, Tritz és Lévay, ill. Kemény 

(2). Az elektromosok szerencsével győztek a 
végig jobb EMTK ellen. Az EMTK csatársora 
gyenge napol fogott ki, egész sereg gólhely
zetet hagyott ki. A győztes csapatban Sohn, a 
vesztesben Kovács volt a legjobb.

Cb. MOVE—Fér. Vasutas 2:1 (0:1)
Góllövök: Vági (11-csből), Pollákovics, 

Csiszér. A sáros talajon a vasutasok fiataljai 
nem érvényesüllek. A csepeliek szerencsés győ
zelmei arattak.

WSC—Kelenföld 0:0 (4:0)
Góllővők: Czumpft (3), Tóth, Baranyai és 

Molnár. Az otthon játszó wekcrlelepiek nz első 
félidőben meglepték a KFC-t, szünet után inár 
iskolázott.

MÁVAG—BMTE 0:2 (4:2)
Góllövők: Antal (2), Slift, Pintér, Pilcsik, 

Ébner, ill. Lindner 1. (2). A MÁVAG végig fö
lényben volt s biztosan győzött. A BMTE vé
delme csődöt mondott. Különösen jó volt a 
MÁVAG halfsora.

MTK—„33" FC 2:1 (2:0)
Góllövök; Halas és Barna, ill. Vargha. Az 

első félidőben egyik csapni sem talált magára. 
Az MTK két szerencsés gólt ér cl. A második 
félidőben fölénybe kerül, ennek ellenére a „33" 
FC ér cl gólt.

Riró-csoport
A nagy derbi döntetlent hozott, ig\ a Postás

ill.

Pécsből jelentik: A császárvárosban élénk 
szóbeszéd tárgyát képezi Nádas Ödön szövet
ségi kapitánynak a húsvéti osztrák vendéges
kedés alkalmával Meisl Hugóval, az osztrákok 
íulballnapoleonjával történt érdekes beszélge
tése.

A magyar szövetségi kapitánynak az az el
gondolása, hogy vagy két teljesen komp
lett csapatot visz magával, vagy pedig egyes 

posztokra több játékost
Ez esetben három kapusról, két komplett csa
társorról és együttesen kilenc fedezet- és hát
védjátékosról lehetne szó, akik felváltva ját
szanának a május 27-1, 30-i és a június 3-1 vi
lágbajnoki napokon. A két teljesen összeszo
kott, komplelt csatárnak nagy előnyei volnú-

nak, mert egészen biztos, hogy ugyanazon csa
pattal egy hét alatt három meccset végigját. 
szani olyan nagy teljesítmény volna,

amire aligha lennének képesek játékosaink.
Bizonyos szempontból a magyar szövetségnél 
előnyei vannak más országokkal szemben, ne
vezetesen nz, hogy mindössze huszonnégy órai 
távolságra vagyunk Rómától, mig más nemze
tek csak napokig tarló utazásokkal juthatnak 
el a világbajnokság színhelyére. A magyar já
tékosokban rejlő allroundképesség is bizonyos 
előnyt biztosit a számunkra, mert Sdrosit, ha 
kell, a csatársorban és a fedezetsorban, Lázárt 
szintén, Polgárt pedig akár hátvédnek, akár 
csatárnak nyugodt lélekkel lehet használni.

T. Kör—BVSC 3:2 (2:1). Góllövök:
Lenkei Vanschláger és Juhász (ll-esböl), ill. 
Zubály '

BLK—Pannónia 2:2 (2:0). Góllövök: Gug és 
Lukács, ill. Löbl II. és Brizinszky. A mérkő
zés végeztével a közönség soraiiban verekedés 
támadt, melynek 
vetett véget.

Vasas—TSC 2:1 
Benda, ill. Vilek.

UTSE—MFTR
Kercsényi (11-esből), 
ill. Kiszel (ll-esböl).

Pamut—ZAC 0:1 (1:0). Góllövők: Fodor (2), 
Bozi (2), Kerner, Loksa, ill. Ményász.

PSC—RTK 3:2 (3:2). Góllövők: Csik, Szí- 
lúgyi és Koletisch, ill. Kiss és Kuncs.

ZSE—BTK 1:0 (1:0). Góllövő: Hausknecht. 
Kárpáti-csoport

Az élcsoport tagjai sorra győzlek. A helyzet. 
1. Köb. AC (29 pont). 2. BTC. 3. MAFC (27— 
27 pont). A MAFC két meccsel kevesebbel ját
szott.

MAFC—Féltén 3:1 (1:1) GóHövök: Benedek, 
Vízi, Szabó, ill. eBnkő. Galambos, a Féltén 
kapusa gyomrán rúgást kapott, a mentők szál
lították el.

Köb. AC—Hungária 3:1 (2:0). Góllövők:
Prekli, Énoch, Kapta, ili. Kosaras.

OTE—Ganz 6:5 (2:5). Góllövők: Víg (2, ll- 
esböl), Wurlh (2), Scheffer és Irtzl, ili. Pro- 
hászka, Paskál, Kreszler, Tomsitz II. és Am
brus.

BTC—KTC 3:0 (1:0). Góllövők: Pocher (2) 
és Komenda.

SzFC—SzAC 5:2 (2:2). Góllövök: Molnár 
III. (5). ill. Kürti és Linczinger. 1000 néző!

BBSC—FSE 4:1 (1:1). Góllövők: Brunner 
Sugár, Kovács, ill. Király.

CsTK—KSC 3;1 (0:1). Góllövök: Fritz 
egyet ll esből), Devercsi, ill. Petőcz II.

v . ni. OSZTÁLY
Oprée csoport

P. Törekvés veszélyes rivális! gyűrt
A helyzet: 1. P. Törekvés 25 pont. 2. VI. 
CS 22 pont. 3. MÁV Előre 20 pont.

.. .............................). Góllö-

és Keresztes.

lovasrendörök közbelépése

(1:0). GóHövök: Petrei és

4:1 (0:0). Góllövők: Szlúvik, 
Szandalszky, Horváth,

ger (3), Lepnik II. (2), Gergits (2), ill. Krizsán. 
MFOE—Cukrász (3:2 (2:1). Góllövök: " 

gyella. Steigcrwald, Kalteneckcr, ill. 
ger és Petri

X. kér. FC-Droguisták 5:0 (2:0). 
Bisz (2), Piff (2) és Szántó.

Fér. Kaszinó—Siketek 5:1 (1:1).
Schütz (3), Kovács és Eszter, ill. 
meccs 70 percig döntetlen volt!

Déli-csoport
A SAC elvérzett a Valéria-lelepen. __ .........

1. ETSC 27 pont, 2. SAC 26 pont, 3. ETC 23 
pont.

P JUTA—Kp. VI. kér. 3:0 (1:0).
Pellás (3).

Szondy—K. Törekvés 3:0 (0:0. Góllövö: Tóth 
(3).

Valéria—SAC 1:0 (0:0). Góllövö: Rampftl. 
Fazekas (Valéria) a mezőny legjobbja volt.

DGSE—K. Húsos 1:1 (1:0). Góllövök: Falb. 
ill. Gólya.

ETC—MPSE 1:0 (1:0). Góllövö: Spiesz. 
Nyugati-csoport

Kikapott a Juventus! A helyzet: 1. GSE (24 
pont). 2. OMSC (2 pont), 3. Sz. Juventus (15 
pont). A GSE egy meccsel kevesebbet játszott.

M. Textil—Sz. Juventus 3:2 (1:1). Góllövök: 
Kiéin (2), Denk, ill. Giegler és Sütni.

GSE—OMSC 4:2 (2:0). Góllővők: Sződi (2), 
Ritscheid, eFhér (ll-esböl), ill. Gelencsér.

B. Felsőváros—Lapterjesztők 7:1 (4:0). Gól
lövök: Fleck (4), Frim (2), Hofbaum, illetve 
Galik (ll-esböl).

Gu-
Blumber-

Góllövök:

Góllövők: 
Steiner. A

A helyzet:

Góllövő:

(2).

(2.

maga

A II. liga meglepetése:
A Vasas legyőzte 

az Etc FC-t
ligában hatalmas meglepetés adódott: a 

Erzsébetet. A Szürketaxi

(15 játék, 24 pont). 2. UTE. 3. BSzKRT (16 já
ték, 24—24 pont).

Postás—BSzKRT 1:1 (0:0)
Góllövők: Bibrik, ill. Szallcr. A derbi a 

BSzKRT fölénye jegyében folyt le. A Postásnak 
ne mkonveniált a nedves, füves talaj. A Pos
tást Lendvai kapus pompás védése mentette 
meg a vereségtől. Igen jól játszott mellette 
Kerényi balbekk is, aki a mezőny legjobbja 
volt. A Postás a BSzKRT gólja után biztos 
vesztesnek látszott, de Bobrik fejese megmen
tette az egyik pontot.

UTE—BEAC 2:2 (2:0)
Góllövők: Klaubcr, Salamon, ill. Zudla és 

Krétai. Erős iramú küzdelem. Az UTE a két
gólos vezetés után könnyclmüsködött, a lelkes 
BEAC feljött s az utolsó percekben egyénit- 
telt. A nehéz talaj nem feküdt az UTE fiatal
jainak.

URAK—TLK 4:2 (2:1)
  _______ ... (2), Jeney 

Vajda, illetőleg Pfnndlcr II. (2). Az URAK 
. . '**' •________________ j 1X.Z1.1

OJ ______ ________ csak
latoit jó játékot. Az URAK legjobbjai: Nagy 
(a mezőny legjobbja), Vajda és Kármán II.

BSE—Turul TE 1:0 (0:0)
Góllövö: Nagy. A tartalékos BSE értékes 

pontokat szerzett a gólképtelen Turul csatár
sor jóvoltából. Szünetig a Turul nagyon elké- 
nyeskedte gólhelyzeteit, csere után pedig a 
BSE erélyesen védte a Tauzin I. (TTE) ki
állítása után megszerzett vezetést. A játék a 
mérkőzés vége felé már igen kemény modor
folyt. Arlhabcr és Mrovcsák tettlegessége te
tőzte bo as izgalmakat, mindkettőt kiállította 
a biró.

Hl. kér. TVE-Testvériség 3:2 (0:1)
Góllövők: Klencs, Bacakó, Krntina, ill. Krai- 

scll és Szilágyi. A mérkőzés változatos iram 
volt. Az óbudaiak lelkes játéka megérdemelt 
győzelmet hozott. A meccs ulán botrány tört 
ki. Horváthot, a Testvériség centerhnlfját a 
nézők megverték.

HAC—VI. kér. FC B:4 (3:3)
Góllövök: Drotár (2), Csutorás (2), Tóth, 

ill. Schön ((2), László és Szabó (HAC öngól).) 
A HAC már az első percekben 3.0-ra vezet, de' 
a kerületiek szép jláékkal rövidesen kiegyen
lítenek. Fordulás után a HAC fölénye állan
dósul, d<* a győzelmet esak az utolsó percek
ben tudja nehezen megszerezni.

II. OSZTÁLY
Stobbc-csoporl

P ; uszl. u a Pa. :;Éri*i, '

Góllövö: Kármán II.

végig fölényben játszott 
győzött. A TLK-bán

II.,

szép játékban 
Pfandlcr mu-

:1£ RT

A 
alá.
kér.__. __ r___ __ ____ _____ __

P. Törekvés—MÁV Előre 3:1 (3:1).
vök: Nagy (2), Siba II., ill. Székely.

Uránia—T. Előre 4:1 (2:0). Góllövök: 
II. (2), Holbav, Kasza, ill. Greifcinslein.

NTC—UMTÉ 2:1 (1:1). Góllővők: Németh 
(2), 111. Ábrahám.

RAFC—Compaktor 2:2 (1:1). Góllövők: Ind- 
rich és Rozensteín, 111. Terzscnyovszky (2).

Malaky-csoport
Döntetlen a derbi. Szépen jön fel a Gránit. 

A helyzet: 1. KSSE, 2. KAC, 3. Gránit (25—25 
pont). A Gránit egy meccsel többet játszott.

KAC—KSSE 1:1 (lil). Góllövők: Almási, ill. 
Tomanck.

Gránit—KTK 4:1 (3:1). Góllövök: Szuck (2). 
Körmendi I., Tompics, ill. Nyerges.

Drasche—Húsos 3:2 (2:2). Góllövők: Gom- 
barcsik (2), Secko, ill. Erdélyi és Cscszkó.

Kalapos—KAOE 5:4 (2:2). Góllövők: Pischof 
(2), Molnár (2), Nyári, ill. Schuck (2), Tóth és 
Vass.

NJTC—MKE 3:2 (1:2). Góllővők: Kernmüller 
(2), Préger, ill. Tóbiás (2).

SzRTC—Hálókocsi 2:0 (1:0). Góllövők: Hei- 
lauf és Szabó.

Springer-csoport
Kikapott a BTSE és a PTBSCI A helyzet: 

B.-testvériség (16 játék, 25 pont). 2. I. kcr. 
(17 játék, 25 pont). 3. BBFC (17 játék, 
pont)

UFC—Spárta 2:1 (2:0). Góllövök: Vilcsek 
és Soszták, ill. Braun.

BBFC—B. Testvériség (2:1 (0:1). Góllövök: 
Bachmann (2), ill. Wéber.

I. kér. SC —ÉMOSZ 5:1 (2:1). Góllövők:
Krén (2), Szilágyi, Dvoracsek, Heim, ill. Sin
gcr.

LTE—PTBSC 3:2 (2:1). Góllővők: Jelesz,
Mezei és Nagy, ill. Tápai (11-esből) és Jéger.

Vérbalom—B1K 2:1 (1:1). Góllövők: Kiéin 
(2), ill. Hajdinyák.

IV. OSZTÁLY
Északi csoport

Favoritgyőzelmek. A helyzet: 1. Autótaxi (18 
játék, 32 pont). 2. UVASC (17 játék, 29 pont). 
3. P. Remény (16 játék, 28 pont).

Autótaxi—RÁC 2:0 (1:0). GóHövök: Sefcsik 
Rémai. A RAC-ból három játékost a biró ki
állított, mire élénken tiltakoztak a RAC-játéko- 
sok és a biró a II. félidő 15. percében lefújta 
a mérkőzést.

UVASC—Rp. Egyetértés 7:0 (4:0). Góllövők: 
Gárdonyi I. (3), Kiing, Eiler és Ács (2, 11-es
ből).

Ar. Est—LTK 0:2 (4:1). Góllövö: Vámos (4), 
Szigeti (2). ill. Sefcsik (2).

MSC—Juta 1:0 (1:0). Góllövö. Szirotics. 
Keleti csoport

A Köb. FC komoly bajnokaspiránssá lépett ! 
elő.

MÉMOSZ—VÁC 3:1 (3:0). Góllővők: Klcsák 
(2), Galv.l-n, Hl. Reinlnger.

TC-’-cr. kemény 2:0 (20). Góllö-

László

: 1.
SC
24

II.

rózsás sziliekkel látja a jövőt. Ax UTE pontul A helyzet: 1. Föv. T. Kör. 2. Pannónia (25—25 Ivók: Varga és Véth 111.
b.gyoU UcnnlnxMOfg 4 MáM k, FwtMÚíOBll. & ZSE ,(M i. ímMlfK P5 NSC-PATE 7,1 O«U«v«ks Weinber-

A ____
Vasas legyőzte az ____
nem birt a Budafokkal. A helyzet: 1. Soroksár 
(19 játék 38 pont), 2. Erzsébet ....... “*
pont), 3. Szürketaxi (20 játék 28 
dafok (20 játék 26 pont).

Droguisták— Váci Remény 2:1 
lövők: Sötér, Kisuczky, ill. Tóth, 
szerencsés győzelmet aratlak.

Nagytétény—Csepel 2:1 (1:0). Góllövők: Ta
lár (ll-esböl), Tóth, ill. Plallner (ll-esböl). 
Erős iramú mérkőzés csepeli fölénnyel. Platt- 
ner könyökét kificamította, szanatóriumba szál
lították.

Szenttőrlnc—Vác FC 3:2 (1:1). Góllővők:
Lengyel (llesből), Paksi, Weiszberger (öngól), 
ill. Einczig és Senger (öngól). Az amatőrökkel 
felfrissített Szenllőrinc reálisan győzött.

Budafok-Sziirketaxi 1:1 (1:1). Góllövök: 01- 
vedi, ill. Odri. A 3-ik helyért szép, nívós küz
delem folyt s reális eredmény alakult ki.

Budatétény—Millenáris 1:1 (1:0). Góllövök: 
Megyeri, ill. Solt. Egyenrangú ellenfelek vér
szegény küzdelme.

Vasas—Etc FC 1:0 (0:0). Góllövö: Rotller. 
Hatalmas meglepetés. A vasas végig jobb volt 
és megérdemelten győzött. A pesterzsébetiek 
unottan játszottak.

(1:1). Gól-
A Droguisták

Gercvlch győzött a honvédtiszti kardverse
nyen. A késő esti órákban fejeződött be a vé
gig érdekes és izgalmas küzdelemsorozut. 
Győzött Gerevich MAC 7 győzelemmel, 2. Ko
vács Lúdovika 6 győzelemmel, 3. Rajcsányi 
MAC 5 győzelemmel, 22 kapott tussal, 4. Tí
már HTVK 5 győzelemmel, 35 kapott tussal, 
5. Kőszegi IIEVK 4 győzelemmel, 6. Idrányi 
HTVK 3 győzelemmel, 7. Garay János Tisza 
István VC 3 győzelemmel, 8. Kabo« UTE, 9. 
Susky Lengyelország 1 győzelem.

Főiskolai blrkózóverseny volt vasárnap a 
testnevelési főiskolán. A versenynek 26 indulója 
volt, melynek során Matúra Mihály Európabaj- 
nok és Gibolya Tibor többszörös főiskolai baj
nok szép változatos mérkőzéseket mutattak be. 
A pehelysúlyban Kutek, a könnyüsulyl n 
Sánta, a klsközépsulyban Biró, a nagyközép
súlyban Gibolya, a kisnehézsulyban Fábián s a 
nehézsúlyban Antal győzött.

Kikapott a VÁC a kézilabda-bajnokságban. 
FÖTE—VÁC 2:1 (2:1). Elektromos—GSE 7:0 
(3:0). UTE—Vasas 4:1 (3:1). A Vasas csak ba
rátságosra állt ki. MTE— Széchenyi 8:4 (3:3). 
MAFC-TLSC 17:0 (9:0).

Szerdán, ápr. 11-én kezdődnek

Európa OHOlvlvO- 
balnoksigal 

a városi szinnman 
A Városi Színház jegypénztára már 

a mai naptól kezdve 
Áru l*1a a r gyeket.

Hsivurau íiisr i peiiííü w lüie.HM



18
■MM

Vmlapeet, í»»4 iprlHs S. HÉTFŐI NAPLÓ

Bensőséges, meleg 
ünneplésben részesítette 

a fővárosi amatőrfutball 
a Jubiláló Hétfői Naplót 
Átvették a nagyértéktt jubilárls vándordijat, 
amelyért a kttzdelmek rövidesen megindulnak

Bensőséges és lelkes ünneplésben volt része 
a jubiláló Hétfői Naplónak az elmúlt héten, 
amikor a Budapesti Labdarugók Alszövotsége 
hivatalos formák között, a tanács teljes ülésén, 

átvette a
hostonötéves Hétfői Napló Jubllárls ván

dordíját.
Az 1500 pengő értékű, félméler magas és 

icsak a bronzötvényben 28 kilogram súlyú 
pompás szobrászmunka, amelyet Ősi Blazsek 
szobrászművész faragott remekbe, nagy feltű
nést és elismerést váltott ki az amatőregyesü- 
letek körében.

A vándordíj átadásakor lapunk főszerkesz
tője; Elek Hugó dr. hangsúlyozta a tanács tag
jai előtt, hogy ez a vándordíj nemcsak értékes 
győzelmi trófea, hanem szimbólum is.

Szimbóluma annak, hogy a sajtónak és a 
sportnak kölcsönös, megértő és áldozatos 
együttműködésre kell szóvetkezni, ha a 
közös eélti a magyar sport naggyátételét 

akarják eredményesen szolgálni.
A rugó tapsviharral fogadott beszéd után

Zsamóczay János, a BLASz elnöke és az MLSz 
társelnöke válaszolt. Kiemelten hangsúlyozta, 
hogy

a politikai lapok sorában a Hétfői Napló 
az első és egyetlen, amely az amatőr labda
rugósport ügyeivel a legbővebben és szere

tettel foglalkozik.
Erre szükség is van, mert az amatőr ezrek 

virágzó sportkulturája a sajtó támogatását nem 
nélkülözheti. Örömmel veszi át a remekbe
szabott vándordíjai, aimi csak újabb bizonyí
téka a Hétfői Napló dicséretes és irányitó sport
munkájának.

At ünnepi ülés keretében
egyhangú lelkesedéssel szavazott jegyző* 
könyvi köszönetét a tanács a Hétfői Napló* 

nak
és a sporlrovat munkatársainak, névszerint 
Lipcsei Jenő, Horváth Zoltán, báró Gudenus 
Leó és László Endre dr. hírlapíróknak.

Az ünneplés után közel egyórás vita kelet
kezett a vándordíj szabályzatának tárgyalása
kor.

vetelmény. óriási munkatöbbletet Jelent, ha a 
halfok labdái a csatárok mögött és nem előtt 
érnek földet.

— Hogy e rövid keretben befejezzem a tá
madásra vonatkozó szabályok felsorolását, két 
fontos követelményt* hívom még fel a figyel
mei. Az együk a szélsőkre vonatkozik. A cél a 
kapu, illetve a kapuelőtti tér. Tehát ide kell 
eljutni és nem a komerzáazlóhoz. Kapura tör
jön a szélső s legyen elég ítélőképessége ahhoz, 
hogy ha ledolgozta magát, eldöntse: megfelelő.® 
lövésre a kínálkozó szög, vagy inkább a hátra
ás középrejátszás-e az okosabb. A másik sza- 
bály: a 16-os vonal nemcsak a szabályok je
lölte figyelmeztetés a védőjátékosoknak, hanem 
egyúttal felhívás a csatárokhoz arra, hogy — 
lőni kell! Félelmetes ostobaság a lő-oson belül 
még azzal kísérletezni, hogy a szélsőket szök
tessük. A 16-oson belül nem szabad előkészí
teni a támadást, hanem ott be kell fejezni.

— A védekezésnek is megvannak a maga 
elemi szabályai. Ilyen

a szélsőhalf és a bekk állandóan válla* 
kozó szerepe.

Ha egy szélső rohamra indul, akkor ne fusson 
rá bekk is, half is. Induljon rá először a bekk,

FUTBALLAKADÉMIA
Játsszunk Lendületi és komblnativ stílusban? 
Előadó: BÁNYAI LAJOS, a legendás Sabarla és 
Újpest egykori, s a Phöbus Jelenlegi mestere

Aki PALMA Okma tartóstal- 
pat visel, hamarosan meg- 
iakaritja az uj cipő árát

Kérte Ön ts cipészétől!

A kapus feladata: a lövőcsatár lövőszögét szű
kíteni, tehát eléje menni.

Futball akadémiánk második előadó
jául sikerült megnyernünk

BÁNYAI LAJOST,
aki a Phöbas csapatát az Ismeretlen
súg homályából egyszeriben a magyar 
futball erőtényezői sorába emelte. A 
halkszavu, szerény mester szavai an
nál is inkább figyelemreméltóak, mert 
minden stílusnak alapos ismerője és 
kiváló pedagógus. A kombinációs stílus 
tanításából a legendás Sabarla idejé
ben, a lendületi stilusból pedig az Új
pest bajnokcsapatával vizsgázott le. 
Futballista nyelven úgy mondhatnék! 
Bányai mester „abszolút kétlábas**. 
Tudjuk, hogy a Hétfői Napló-nak ez 
a cikke is rengeteg futballista hasz
nára lesz. Bányai mesterrel folytatott 
eszmecserénk eredménye a következő:

— Hogy milyen stílus az üdvözítő? Ezt a 
kérdést egynegyedül a rendelkerfsre álló csa
pat összetétele szabja meg. Bolondság lenne 
egy háborúban hegyi rohamra lovasságot ve
zényelni, még nagyobb bolondság lenne lendü
leti futballistákkal komblnativ stílust ját
szatni.

Mindig a csapat Összetétele dönti el a stí
lus kérdését.

Ha csak egy abszolút jó center és két gyors 
Szélső áll rendelkezésre, akkor lendületi fut-

lünk. Es pedig azért, mert ha a belső csatárok 
nem rendelkeznek egyformán tnlnd e harci eré
nyekkel, akkor a komblnativ játék folyama
tossága megszűnik, folytonos akadozások álla
nak be, a stílus esetleges, a véletlenekre alapí
tott felemás valamivé válik.

—■ Vallom, hogy mindkét stílus egyformán 
eredményes lehet. Amikor a Sabarlát készítet-

ennek helyét foglalja el azonnal a half, vi
szont, ha a bekken is tuljut az ügyes szélső, 
akkor ez a bekk ne kísérje tovább, hanem is
mét csere következzék: most a half menjen a 
szélső elé (ezzel csökkenti a roham erejét és 
szemben áll az ellenféllel), ugyanakkor pedig a 
bekk siessen vissza a helyére.

— Végezetül még a kapus helyezkedésére is 
kitérek. A legrosszabb helyzetben akkor van a 
kapus, ha a kapuvonalon áll. Ilyenkor 7.30 
méter szélességben kell védenie. Ha azonban 
előrelép, csökkenti a csatár lövőszögének nyí
lását: arúnylagosan kisebb szélességet kell csak 
védenie. Geometriai dolgok ezek éspedig nem 
is a komplikált geometriáé. Mégis mennyi hi
bát láthatunk ezen a poszton isi...

Bányai mester tömör előadásához és ennek 
tartalmi igazságához nem sok sző férhet. Ezek 
a futballozás alapelemei s mégis azt láthatjuk, 
hogy nemcsak a passzionátus amatőr futballis
ták, hanem a professzfonáttis, pénzért dolgozó 
játékosok is mily sokszor vétenek ellene. A 
magyar futballista ötletessége világhírű, ezt 
tanítani csakúgy nem lehet, mint a szelleme* 
viccfaragást, vagy szindarabirást. Az alapele
mek megtanulása, állandó hangsúlyozása, szinte 
tudatalattian ösztönössé tétele azonban első
rendű kötelessége mindenkinek, aki a magyar 
futball dekadenciáját szeretné múló, átmeneti 
gyengélkedéssé minősíteni. Ezt szeretné Bányai 
mester is, a Hétfői Napló is.

Horváth Zoltán*

<■

LŐVSS.HÁ 
ró a usv iy

ISKK { -

A komblnativ stílus döntő fontossága szabályai 
állandó mozgással mindig tiszta háromszöge- 
két alkotni. Az ellenfél tehát soha a három
szögeket alkotó képzeletbeli egyeneseken, ha

nem mindig a háromszög közepén álljon.

zO

. rt

ball az ajánlatos. A center tudjon jól passzolni, 
lőni, szélsőket szöktetni, szóval a szélső moto
rokat jól kiszolgálni, azután maga is legyen jó 
góllövő. Ez a lendületi futball alapvető köve
telménye.

— Egészen más játókssisztéma a komblnativ 
Stílus. Itt már nemcsak a centertől, hanem a 
két összekötőtől is abszolút tökéletes labda
technikát, passtolásl és lövőtechnikát köveié-

A half és a bokk állandó cserevlszanya. A lá
madó szélső elé előbb a bekk, majd ha álját- 
azották, a hall Induljon. Sohasem helyes ■ tó- 
nu-.dó ozélsőt kísérd. A half én a kekk cacrél- 
gme a szerepét, hogy a szélsővel szedőben

A lendületes stílus támadó modora: ■ azélső- 
halfok az ellenkező szélre, vagy összekötőbe 

passzoljanak, a szélső a kapura húzzon.

tem elő, akkor a komblnativ játékmodor, ami
kor pádig az Újpest csapata volt a kezem alatt, 
• lendületi stílus eredményességéről adtam 
tanúbizonyságot. Mindezek ellenére as a né
zetem, hogy

a kambtnatlv Játék aí Ideális, 
ehhez azonban csak kevés csapatban áll ren
delkezésre elegendő Jó csatár

—A kombinációs futball a háromszögeié- 
sen alapul.

Minden Játékosnak mozgásban kell lenni. Ál
landóan olyan háromszögeket kell alkotnia, 
amelyek közepén az ellenfél áll. Mihelyt az 
ellenfél az egyes háromszögeket határoló 
képzeletbeli egyonesokre tud állni, baj van: le
fedezte a nem motgékony ellenfelét. Ezt a 
szabályt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. 
Kombinációs játékban a half sem kivétel es 
alól. Állandóan ott kell állania a csatárok mö- 
Rött, éspedig vigyázva a tiszta háromszögekre, 

ogy a visszapattanó labdákat rögtön tisztán- 
álló társaihoz kűidheasc.

— A lendületi iskola az erőteljes, térölelő 
rohamok felépítését kívánja meg. Itt már a 
megfelelő halfsor legalább olyan fontos té
nyező, mint maga a csatársor. Érthető Is, hi
szen a pasasok itt sokkal hosszabbak, ponto
sabb rugóteohnikát követelnek a halitól, aki az 
ellenkező oldal Összekötőit szökteti rendsze
rint. Ezenfelül fokozottabb munkát Is követel, 
mert a rohamokban áiandóan követni koll a 
csatársort. Ott kell lennie a nyomában, hogy 
sz esetlegesen elvesztett labdát azonnal újra 
frontba dobhassa. Ür nem maradhat a két oaa- 
paliész kCaőU. E júlék modornál általában 
mindkét csapatrész, felelőssége egyforma. Jó 
Mbdagdás M Ubdavékel óttMedbeUUeü tó-

A Somogy elfelejtett futballozni
BUDAI „11“—SOMOGY 2:0 (2:0).

Amikor a két 13 pon
tos csapat pályára lép, 
kegyetlenül zuhog az eső. 
A futballcipők által ala
posan klboronált MTK- 
gyep ezt meg is érzi. 
Nagy sárfoltok tarkáid
nak itt is ott is. Kohányi 
biró sípol s felállnak a 
csapatok.

Néhány percnyi csapkodás után Győrffy gól
helyzetet teremt, azonban Burger könyökkel 
jót lök rajta, úgy, hogy elcsúszik az amúgy is 
síkos gyepen. A reklamált 11-es elmarad. Igaz, 
hogy csak egyelőre, mert a 10. percben Fekete 
a 16-cson belül kézzel elpofot egy labdát. A 
biró most már kérlelhetetlenül megadja a bün
tetőt. Joős áll neki a labdának, ám a kapuban 
ide-odaugráló Budai végül is kivédi a rosszul 
helyezett lövést. A 14. percben

Sztancsik szöktetése RÖkköt jó helyzetbe 
hozza, aki elfut ■ kaposvári védelem mel
lett s éles szögből lapos gólt lő a kétméte

res Léderemek. 1:0,
A továbbiakban is budai fölény, de a terv, 

szeriitlcn, unalomba fulladó támadások sok 
bosszúságra adnak okot. A közönség alig figyeli 
a játékot, már mindönki a derby esélyeiről tár
gyal, vitatkozik a fogadások születnek Jobbról 
is, balról is. A Somogy végül kibontakozik, de 
enerváltságra valló ügyetlenséggel előbb Ga
lambos lő rosszul, majd a visszapattanó labdát 
a tiszta helyzetben álló Nátéfíy alig három 
lépésről tiz méterre kapu fölé lövi. A szörnyű
ségek szörnyűségei következnek. Az eső még 
erősebben rázendít s az állóhelypublikum való
sággal esemyőfedél alól hessegeti a komor fel* 
hőket. A 38. percbeiujsík a budaiak második 
gólja:

Pozsonyi lövése Léderertől kipattan és ■ 
befutó ssnmfilles Rökk Üres kapuba továb

bíthatja a labdát. 2tÖ.
Szünet után még nagyobb arányokban rob

ban ki a Somogyból a tchetségtelenség. Ez 
löbbé-kevésbbé ráragad as összchasonlithatat- 
lanul jobban futballozó budaiakra is, akiken 
látszik, hogy nem nagyon törik magukat. 
Főárnak egy harmincméteres iveit lövése a 
felsőlécet érinti, de ezenkívül alig akad feljegy
zésre való félórán keresztül. Közben az eső 
eláll s benépesülnek a tribünök. Bcrccznok egy 
fejesét Budai szépen védi, majd a biró egy

A magvar
Lovaregylet

Aprlhs hó 14., 15.. 31.. 22., 2A. 29. és máiul 1-én 
versenyt tart. A versenyek kezdete d. u. 8.30. Hely
árak; I. úri 4 P. hftlsy 3 P, II. hely 3 P, III. hsly 
80 üli. PUholyftlés 6 P. Ring 10 P. KOzlokedta vtl- 
Ismoeon 24, 20, 39 as kocsikkal és • HÉV-on. Autó
busz Apponyl-lerról 2.10—3.10, Oktogon-térrÖÍ 1.15— 
8.15. AmsáHójegy 1 P.

ájrffls IIA13-en űöntán Ni 3 inior

Ü38tMrsnV8H.

téves ítéletével magára ingerli az állóhely 
hadát s kórusban röpködnek feléje a sértő ki
fejezések. Amint vége van a fliecpsnek, öröm
mel sóhajt fel a közönség:

— Fossz volt az előétel. Csak meg ne feküdje 
a gyomrunkat.

Káposziásmegyerl versenyek
Az Urlovasok Szövetkezete vasárnapi pro

gramja színes keretek között, Igen érdekes ver
senyekkel folyt le. A nap főszáma az újonnan 
létesített Tavaszi akadályverseny volt. A ver
seny értékes dijáért öt ló állt starthoz. Hetre 
vezetésével indult el a mezőny, mögötte Pie- 
rétté és Szelindek futottak. Á verseny képe 
kakidoszkópszerücn változott. Az ugrásokat 
mind nz öt ló remekül vette. Az ut három
negyed részében csaknem egyelőmében küzdött 
mind az öt ló. A tribünökkel szemben Hetre 
maradozni kezdett és Pierctte vette át a veze
tést. Az erdő előtti fordulóban Szelindek oly 
szerencsétlenül bukott, hogy combcsontját törte 
és a szép karrier előtt álló steeplert ki kellett 
irtani. A programot igen érdekesen színezte 
as urlovasok versenye, amelyet Szittya nyert 
meg Jeney főhadnaggyal a nyergében. Nagysze
rken tartotta magát Bácska, gróf Pejacsevich 
Jánossal.

A hetedik futam után a másodiknak beérke
zett Slmba lovasa, Gede százados

óvást jelentett
be a nyerő Kis-Alag lovasa, Vrábel ellen neki- 
lovaglás miatt. A verienyintézősóg az óvást 
aoznnal tárgyalta, s annak befejezése után 
azonban a versenyigazgatóság előtt megjelent 
újból Gede százados és kérte, hogy Vrábelt 
csupán Intsék meg, de nem kívánja Kis-Alag 
diszk valiflkálását. Az igazgatóság honorálta 
Gede százados kérését és Vrábelt csak

megintéshen részesítette.
Részletes eredmény a következő:
1. FUTAM. 1. Kolibri (20) Papp főhndnagy, 

2. Bánk bán (2) Jeney főhadnagy. F. m.: 
Brassó, Allcgra, Mimi. Tót. 10:48. 17, 17. Be- 
futó: 5:203. — II. FUTAM. 1. Csengőd (1H) 
Mészáros, 2. Ignác (6) Balázs II., 8. P.ih (1H) 
Csató. F. m.: Tücsök, Robinson, Vak tyuk, Bok
ros. Tót. 10:10. 12, 17, 15. Befutó nincs. — 
m. FUTAM. 1. Plerette (0:10) Fetting. 2. Rúna 
(2J4) Benárd főhadnagy. F. m.: Hetre, Szelin
dek, Nasrabnd. Tót. 10:18. 14, 20. Befutó: 23.50. 
— IV. FUTAM. 1. Szittya (3) Jeney főhadnagy,
2. Bácska (3) gr. Pejacsevich, 3. Bnksis (4) Ra- 
dakovlch. F. m.: Szelim pasa, Garuda, Minek? 
Domsello, Poetica. Tót.: 10:40. 18, 15, 17. — 
V. FUTAM. 1. Barátnő (2H) Miiller, 2. Kitáb
lázás (2) Tamásy, 3. Swcetheart (4) Vrábel. 
F. m.: Pirto, Ponipco, Algír, Repris, Ostoba. 
Tót.: 10:34. 13, 18, 15. — VI. FUTAM. 1. Pi
piske (10) Szentgvőrgyl, 2. Chorming (10) Gál,
3. Legyes (2K) Egedl. F. m.: Verity, Fuvolás, 
Atropos, Leila, Madár, Vadmacska. Tót. 10:70. 
27, 92, 30. — VII. FUTAM. 1. Kis Alig (3) 
(Vrábel), 2. Slmba (20) Gcdes zúzádos, 3. 
Hetty (6) Wolbort. F. m.: Túzok, Sósklfll, Vi- 
cispán, Martlnsberg, Biri, Bonn, Vlsegrád, 
Pythia, Tapló, Rebeccn. Tót. 10:80. 25. 36,87.

Grey hope nyerte a Przcdswlt hendikepéi. 
Vasárnap kezdődött meg Bécsben a gnlopp- 
ssyaúu. A megnyitónap főszáma hagyományú- 
san a Brstdsspit hendikep volt. A versenyt Grey 
hite IMW. Merte MCI Br(«4 AH>I« eWM.
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Bécs 2150 kölyök- 
futballistát rejteget

Sesxfcr a* oroszlánketrecben — Válogatás nép
szavazás utján — Grácban éjleli futballmeccs 
lösz — A Manchester City lösz az osztrák 
válogatott csapat sparrlng-partnere

...hogy Madarász, a MTK diszkoszvetője az I hívást és ha megnyeri a bajnokságot, akkor 
egyetlen magyar atléta, aki meghívást kapott a állítólag végleg 1c fog telepedni Palesztina 
zsidó olimplászra. Madarász elfogadta a meg-1 földjén.

jelentelte először, hogy a 
válogatott mérkőzést a Vicnna 

kérésére a Hohe Warlén 
lesz kénytelen megren
dezni az osztrák szövet
ség, booK segítsen az. 
anyagilag ^gyengén álló 
Viennán. értesüléseink 
szerint ebben a szezón- 
ban az összes nagy nem
zetközi mérkőzéseket 
megosztják a Stadion és 
a Hohe Warte között, 
hogy a Viennának lehe
tővé tegyék a sporttelep 
fenntartását. A kék-sár
gák legutóbbi közgyűlé

sén érdekes pénztári adatok kerültek nyilvá
nosságra. Ezek szerint a Vicnna jelenlegi összes 
adóssága 150.000 schilling. Az elmúlt esztendő 
mérlege 60.000 schilling veszteséggel zárult, 
dacára nnnak, hogy a külföldi játékokból, ame
lyek tiszta bevétele 143.000 schilling volt, mint
egy 70.000 schilling haszon maradt. Ezek a 
számok bizonyítják, hogy a Vienna a Hohe 
Wnrte telepének fenntartási kötelezettségei 
nélkül aktív lenne és ez szolgáltatott okot a 
szövetségnek arra, hogy az idén favorizálja a 
Hohe Wartét és llymódon segítsen a régi, ér
demes bécsi egyesületen.

*
Eredeti módon Jelölte kl válogatott csapatát 

n stájerországi amatőr szövetség. A gráci ama
tör válogatott április 15-én játszik a bécsi 
amatőrök válogatott csapatával, a gráci válo
gatottat ezúttal a válogatás történetében eddig 
még nemismert módon,

népszavazás ujtán állította össze a stájer 
szövetség.

Husvét vasárnap és hétfőn az összes gráci pá
lyákon szavazócédulákat kapott minden jegyet 
váltó néző, amelyen mindenki maga állította 
Össze azt a válogatott csapatot, amit legjobb
nak képzel. A szövetség aztán a beküldött

A Hétfői Napló 
magyar—osztrák

szavazócédulák alapján azokat a játékosokat 
jelöli, akik a legtöbb szavazatot kapták. A mér
kőzés majd eldönti, hogy a gráciák eredeti 
megoldása sportszcmpontból is helyes-e. Az 
április huszonegyedikén Bécsben szereplő bol
gár válogatott lerándul Grácba is, ahol a stá
jer főváros csapatával játszik egy mérkőzést. 
Ez lesz az első éjjeli mérkőzés Grácban, vil
lanyfény mellett a G. A. K. sporttelepén.

♦
Értesüléseink’ szerint Meisl Hugó, a Man

chester City csapatát akarja megnyerni a Wun- 
dcrmannschaft spárring partneréül a világbaj
nokságot előkészítő tréningekre. Az osztrák 
szövetség és a jőnevü angol csapat közötti tár
gyalások állítólag a közeli napokban eredmé
nyesen lezárulnak.

♦
Kevés ország labdarugó sportjának van olyan 

tehetséges és jól szervezett ***—*-« 
mint az osztrákoknak. Meisl 
nagyobb érdeme, hogy olyan 
remtett, amely

a következő tíz esztendőre 
osztrák labdarugósport mai 

setét.
A Berggassén csendben de szorgalmasan dol
goznak az ifjúsági labdarúgás kiépítésén. A 
szövetségben 80 rendes ifjúsági egyesület van 
nyilvántartva, 2150 tizenöt éven aluli játékos
sal. Hogy ez a szám milyen hatalmas erőtar
talékot jelent, nem is kell külön hangsúlyoz
nunk.

ifjusági gárdája, 
Hugó egyik lég- 
Nachwuchsot te-

biztosítja az 
kivételes hely-

♦
Seszta, a válogatott osztrák hátvéd köztudo

másúlag kitűnő népdalénekes, aki legutóbb a 
bécsi Stadttheatcrben is fellépett egy revüben. 
A W. A. C. humoros stilusu akrobata játéko«a 
ezúttal kivételesen érdekes szerződést kapott. 
A most Bécsben szereplő Rebernigg cirkuszban 
egy hónapon keresztül az oroszlánketrecben 
fog eredeti népdalokat előadni.

Andor León.

Többezerfönyi közönség nézte 
végig a Vérmezőn az országos 
mezei fufóbajnokság küzdelmét

Szabó Miklós az egyéni versenyben — A csapat-
az UTE fölényesen nyerte

Az események igazolták az allétaszövetség 
számításait. Az országos mezei futóbajnokság 
küzdelmeinek színhelyét a káposztásmegyeri ló
versenytérről az idén a Vérmezőre tette át az 
atlétikai szövetség és ennek az intézkedésnek 
meg is volt a propaganda-értéke;

többezerfőnyl közönség nézte végig a Vér
mező szegélyén a cross-country-bajnokság 

küzdelmeit.
A szeniorbajnokság 10.000 méteres távját is

mét Szabó Miklós futotta végig elsőnek, le
győzve Kelent.

A csapatbajnokságot azonban a MAC-nak 
nem sikerült elhódítani az UTE-lól, amely
nek Görög—Esztergomi—Sárvári—Ormos— 
Juhász összetételű csapata 40 ponttal győ

zött a MAC és az MTK előtt
Rendkívül érdekes volt az ifjúsági verseny, 

amelynek mezőnyében a fiatal pesterzsébetiek 
jeleskedtek. De olt láttuk a KAOE legendás
múltú futóinak utódait, akik ellentétben a régi 
tradíciókkal, most a hosszutávfutás terén pró
bálnak babért aratni. Kellemes feltűnést keltet
tek a tatabányai ifjak is.

A mezei futóbajnokságon Pécs, Diósgyőr, 
Tatabánya, Szeged,. Pesterzsébet, valamint So
roksár futói képviselték a vidéket. A szeniorok 
közül 95, az ifjúságiak közül 98-an indultak el.

A Vérmezőn felállított tribünökön szorongó 
közönség a bajnoki verseny végküzdelmében

meglehetős Izgalomban volt és ennek folyomá. 
nya, hogy i,z utolsó 200 méteren, amikor Szabói 
Miklós elhagyta Kelent,

a publikum benyomult a Vérmezőre, úgy 
hogy lovasrendőröknek kellett beavatkoz- 
nlok. A rendőri beavatkozás közben csak
nem szerencsétlenség Is történt, amennyi
ben egy lovasrendőr lovával csaknem le

gázolta véletlenül Szabó Miklóst.
A bajnoki verseny részletes eredménye a 

következő:
Magyarország 10.000 méteres szenior mezei 

futóbajnoksága Bajnok: Szabó Miklós MAG 
34:11.2 p.. 2. Kelen, Vasas 34:18 p., 3. Görög, 
UTE 34:38 p„ 4 Szilágyi, MTK 35:11.4 p., 5. 
Esztergomi, UTE. Csapatversenyben: Bajnok 
az UTE csapata (Görög, Esztergomi, Sárvári, 
Orosz, Juhász) 40 pont, 2. MTK 61 pont, 3. 
MAC 67 pont, 4. Törekvés 142 pont.

Magyarország 4000 méteres ifjúsági mezei 
futóbajnoksága. Bajnok: Rátonyi MAC 14:15.4 
p., 2. Fodor Pécs 14:16.6 p., 3. Sztankovics Vác 
14:18.2 p. Csapatversenyben: Első Pesterzsébeti 
AC 47 pont, 2. Tatabányai SC 103 pont, 3, 
KAOE 119 pont, 4. UTE 138 pont, 5. Székes, 
fehérvári Déli Vasút 148 pont.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

Copyright by
Gál György

and Hétfői Napló

Hatodik ut a rejtély megoldásához !

A diákok vizipólósport fának visszafejlődése 
maga után vonja a magyar vizipólósport 
általános dekadenciáját Homonnai Márton 

aggodalmai — Az egyes csapatokban olyan játékosok is sze
repeltek, akik életükben először láttak közelről labdát — Meg-
lazult a fegyelem

Mi sehogyan sem akar
juk hinni és vallani a 
pesszimisták véleményét, 
amely szerint Komjádi 
Béla elmúlásával elbú
csúzhatunk a magyar 
vizipólósport világhírne
vétől. Bizonyos azonban,
hogy Homonnai Márton, 
a magyar sporttársada-

lom népszerű Sunyija, akit néhai Komjádi Béla 
mint kedvencét, később utódjának tekintett és 
aki nz utánpótlás nevelésére hivatott — sem 
látja rózsaszínben a magyar vizipólósport jö
vőjét. Ezt a véleményt szűrjük le a diáksporto
lók közlönyében nz Ifjúsági Testnevelés hasáb
jain megjelent cikkből.

Homonnni baráti szózatot intéz e cikkében a 
diákvizipólózókhoz. Elmondja ebben, hogy az el
múlt évben a diák-vizipólókupa elnyeréséért 28 
iskola csapnia szállott vízbe, ar idén azonban 
alaposan csökkent a pályázók száma. Nem 
őzért, mintha egy tizennyolcas mezőny kevés 
volna egy vándordijküzdelemhez, de ott, ahol 
a résztvevők szánja állandóan nőtt, egy ilyen 
váratlan, alapos csökkenés legalább is megfon
tolásra ad okot. A magyar válogatott vizipóló- 
csnpnt sorozatos győzelmei és nz olimpiai ba
bér megszerzéso után sikereire rátette a koronát 
Európa válogatott csapatának legyőzésével. Ott, 
ahol ilyen sikereket értek cl, természetes volt 
nz érdeklődés, de annál érthetetlenebb az ér
deklődés váratlan lanyhulása akkor, amikor a 
győzelmek sorozata még nem ért véget.

Azt írja Homonnni, hogy mint minden sport
ág, úgy a vizlpóló is legkiválóbb játékosait a 
középiskolai tanulók sorából nyerte. Az után
pótlás is innen rckrutálódik és nz utánuk kö
vetkezők nagyrésze még ma is diák.

Vájjon mt okozhatta az iskolák részéről ezt 
a csökkent érdeklődést a diákvizipólósporttal 
szembeni — töpreng Homonnai Márton. — 
Az általános érdeklődés, a propaganda nem 
csökkent, legalább is nem nagy mértékben. 
Ezek tehát nem lehettek a részvétlenség oko
zói. Sokkal valószínűbb az, hogy a vizipólónak 
az úszással szemben tapasztalt hatalmas előre
törését ellensúlyozandó, az úszást fokozott mér
tékben támogatták és ez — legalább Is rész
ben — károsan hatott.

Panaszkodik a magyar utánpótlás irányí
tója, hogy a tavalyi mérkőzések bővelkedtek 
izgalmas játékban és n döntő kőzeljárt egy 
minden igényt kielégítő mérkőzés színvonalá
hoz. Idén ezek a körülmények csak elvétve vol
tak találhatók. Egyes csapatokban — mondja — 

voltak olyan játékosok, akik talán a mér
kőzésen láttak először vlzlpólólabdát.

A játékos erről nem tehet, hiszen kedvről, akt- 
ml röről telt tanúbizonyságot azzal, hogy min
den előkészület nélkül játszani akart. Az aka
rat azonban nem elég, tréning is szükséges. Tré

ningalkalmat viszont a székesfőváros középis
koláinak testnevelési ügyeinek intézői több hé
ten át biztosítottak a résztvevők számára, erőöl 
értesítették is őket és mégis voltak csapatok, 
amelyek ezeket a trénlngalkalmakat nem hasz
nálták ki.

Fájdalommal konstatálja Homonnai, hogy 
a sportoló diákság sorai között a fegyelem 

meglazult.
Elmondja, hogy visszatetszést keltett az a vi
selkedés, amellyel a döntőmérközés biráját 
Igyekeztek egyesek befolyásolni és kigunyolni.

Még egy érdekes jelenségről tesz említést 
Homonnai. Azt mondja, hogy ha egy „autszáj- 
der" csapat színeiben feltűnik egy jó játékos, 
aki egyébként intézetének rendes tanulója, az 
legtöbbször a kővetkező tanévben már valame
lyik más „favorit" intézet csapatában dobálja 
a labdát . . . mint magántanuló. Ezt a jelensé
get kárhoztatja Homonnai, mert a diák ilyen 
esetben azt hiszi, hogy a sport a fontos, nem 
pedig az iskolai tanulmány.

Homonnai aggodalmaiból nem nehéz arra 
következtetni, hogy a gyerekeknél mutatkozó 
visszaesés rövidesen éreztetni fogja káros ha
tását a nagyok vizipólósportjában, ami pedig a 
magvar vizlpóló vllághegemonláját veszélyez
teti.’

...hogy Franciaország válogatott futballcsa
pata titokban nagyszabású előkészületeket tesz 
a világbajnokságra. A játékosokat most három 
hétre tengeri fürdőre küldik egy angol tréner 
kíséretében. Nem kár a benzinért?
... hogy Alex James, az Arzenál méregdrágán 
vásárolt csatára csak múlt szombaton rúgta 
első gólját. (Nem volt olcsó gól!...)
...hogy újabban Angliában is verik a bíró
kat. Mtllwallban az elmúlt héten a rendőrség 
mentette meg a bírót a lincselni készülő tömeg 
dühétől.
...hogy az olasz válogatott csapatnak sincs 
rendben a szénája, mert Monti, a bajnokságok 
befejezése után visszautazik Délamerikába, Ro- 
settát és Callgarht pedig kitelték az azeurrik 
csapatából.
... hogy Németország egyetlen világbajnok- 
atlélanőjét: Rndtkc asszonyt érdekes kitüntetés 
érte a napokban, mert a 800 méteres futást 
megnyerte: kinevezték a boroszlól kerület női 
sportjának kapitányává. Természetesen azért 
amatőr maradt.
...hogy Mészöly Tibor, a kiváló gjrorsuszó há
zasodik. A mcnyamon-Jelőlt: egy francia 
nimszinésznő.

M. Ital - a fordítottja
87. Vtilnövény18. L. R. R.
88. Siándék
84. AkaaiMfa 

•öt 87. Felborít mindent

Mikor tudható meg, 
hogy mit kell be

küldeni a megfejté
sek Igazolására?

A keresztrejtvény vízszintes 1. és 
'leges 1. számú soraiban 
útbaigazítást lehet találni.

Gyűjtse a mindig 2. oldalon ta
lálható pályázati szelvényeket és 
a megfejtésekkel együtt április 
23 és 28-ika között küldje be 

szerkesztőségüD k be.

A rejtvényverseny összes ajándé
kait dr. Horváth Kamllló buda
pesti királyi közjegyző közbenjöt- 

tével sorsoljuk kl.

összes nyereményeink részlete
zését a lap más részén közöljük

Vízszintes
1. Vak betűk: S, K. N,

ti. Kikőtő Algírban
12. Ei alatt légikéi a fecske
13. Kártyalap. A második 

betU kettőst
14. Odébb tol
Í3. Fényképeiőgépmárka 
14. Ab Opera építőjének 

névbetüi
17. Magyar Sport Egyesü

let
18. Arany — franciául
18. Becstelen, csirkefogó 
21. Férfinév 
21. Aaaoa 
23. Kapu
23. Hás épül rá
31. Diploma
23. Nemes kő.
31. Kártyamüstó
31. Fordítva: vigyél
32. Háilseárnya*
33. Azonos bellik
34. Régi római péni
35. Nagyon kinyitja ■ 

lát
35. fgekőfő
37. Hónaprővldltés
38. Kérdősió
33. Csont — latinul
41. A rádium felfedesője 
43. r

Ftttfgtfieges
1. Vak betűk: T, G, S. 

N. A
3. As öröm nyomába jár
3. Kis villa
4. Mássalhangzó
I. Igekiitő
41. Kiváltságos társadalmi 

osztály
7. Kiváló matematikus
8. Államosított vasatvóUa- 

lat névbetűl
I. Esőben áll, — de |k- 

felenni
18. Bőgd hang

18. Orvos név előtt álló 
rövidítés

ti. Németorsságl „fiuk1*
41. Company
43. MÓMalbanfiaó — ki

mondva
48. B. N.

treolUTOTT A GLOBW moMnM MCáffltZK B. T. W?llfOHGOüEPELN, BUIUFBgL M. AKADLUIHA ». _


