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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre 5 pengő * Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pl, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIKl

D*- ELEK HUGÖ t. MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 808-86.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

A magyar futball vasárnap katasztrofális 
vereséget szenvedett Becsben és Brünnben

MeggyiiKoita fegyöröl
es elmenekült a mecseki ram.

egnmncsell Közzel
a soproni Egyházba akarlak Kísérni

vényszék érintkezésbe lépett a sopronkőhí* 
dai fegyház igazgatóságával és

intézkedett, hogy Marjayt hozzák Bu
dapestre.

Mikor a törvényszék megkeresése meg
érkezett, a fegyház igazgatója azonnal gon
doskodott, hogy Marjayt vigyék Budapestre. 
Ekkor jelentkezett az igazgatónál a fegy
intézet egyik legrégibb, megbízható altisztje, 
iMsko János hatvanéves föfegyör és

kérte, hogy őt osszák be kísérőnek 
Marjay mellé.

Lasko ugyanis már betöltötte szolgálati 
éveit és nyugdijazás előtt állt.

Május 1-én ment volna nyugdíjba.
Budapesten akart letelepedni, a családját 
már előre Budapestre küldte s igy a hozzá
tartozói a fővárosban élnek. Lasko arra 
gondolt, hogy ha a fegyencet Budapestre 
kiséri, itt találkozhat a családjával.

A fegyházigazgató teljesítette is a kérését 
és öt osztotta be kísérőnek. Lasko szabály
szerűen megbilincselte a rabot és Budapestre 
hozta. Itt a törvényszéken megtartották a 
fötárgyalást és a föfegyör a tárgyalás után

elindult Marjayval, hogy visszakisérje 
Sopronkőhidára.

Szombaton este érkeztek meg Sopronba. 
Az állomásról gyalog indultak a várostól 
körülbelül négy kilométernyire fekvő sop
ronkőhidai fegyház felé. Estére várták a 
fegyházba, hogy megérkezzenek, de hiába 
várták őket...

Kora hajnalban azután, a fegyháztól más
fél kilométernyire, két fertörákosi asszony

az országút árkában, vértócsában fekve 
holtan találta Laskó István főfegyőrt.

Az asszonyok rémülten futásnak eredtek. 
Útközben találkoztak Schneider Vilmos sop
roni kereskedősegéddel, aki kerékpáron jött 
arra. Schneider mikor hallotta, mit láttak 
az asszonyok, visszabiciklizett Sopronba és 
értesítette a rendőrséget.

Rendőri bizottság ment .»z országúira és 
megkezdte a vizsgálatot. A rendőrorvos meg
vizsgálta a holttestet és megállapította, hogy 
már órák óta halott, még a kora esti órák
ban ölhették meg.

A szerencsétlen ember feje teljesen szét 
volt Verve, puskaaggyal zúzták szét a 
koponyáját, a testét szurony mirásálól 

eredő Mtek Krefe jroritolta.

Vasárnap délben a soproni rendőrségtől 
rádiogram érkezett a budapesti főkapitány
ságra:

— Tegnap este rablógyikosság történt a 
sopronkőhidai országúton — jelentette a 
rádiogram, — a sopronkőhidai fegyház 
egyik rabja,

a gyilkosság! kísérlet miatt elitéit Mar
jay József 27 éves szövőgyári munkás 
meggyilkolta és kirabolta Lasko János 
56 éves főfegyőrt, aki a rabot megbilin
cselve a soproni pályaudvarra akarta 

kisérni,
hogy vonaton Budapestre hozza. Valószinű, 
hogy a tettes Budapest felé vette útját. Kér
jük a főkapitányságot, azonnal indítson nyo
mozást a felkutatására.

Marjay József régi ismerőse a bűnügyi 
hatóságoknak, rovottmultu, hírhedt betörő.

A rendkívül erős, izmos fiatalember 
munkakerülő volt, fölcsapott betörőnek és 
sokszor megbüntették. Pécsett lopásokat és 
betöréseket követett el. Többször megbün
tették, de a fogház és a börtön nem javí
totta meg, amikor kiszabadult, újabb bűn
cselekményeket követett el

öt esztendővel ezelőtt Pécs tájékán napi
renden voltak az utonállások, betörések és 
egy rablógyilkossági kísérlet is történt: 
Marjay volt a tettes. Elfogták és megint a 
bíróság elé állt.

Tizenkét rendbeli lopás, betörés, vala
mint egy rendbeli gyilkossági kísérlet 
szerepelt a hünlajstromán, amiért öt- 
esztendei szigorított dologházra ítélték.

Az Ítélet kihirdetése után Sopronkőhidára 
szállították és azóta ott raboskodott a fegy- 
házban. Most nyáron telt volna le a bün
tetése, de nem tudta megvárni, amíg rendes 
utón kiszabadul.

szökési kísérletet követett el, azonban 
elfogták

és a szökési kísérletért újabb büntetést ka
pott.

A Mecsek rémét gyötörte a szabadság 
utáni vágy, mindenáron szabadulni akart és 
ugyiátsrik, leste, várta az alkalmat, hogy 
elmenekülhessen.

A szökésre készülő fegyencnek segítsé
gére jött a véletlen. A budapesti büntető 
törvényszék szombaton főtárgyalást tartott 
egy régebbi bűnügyben és a tárgyaláson ’.l 
akarta hallgatni Marjay Józsefei K A lör- 

A rendőri bizottság percek alatt rekon
struálta mi történt: Marjay József, a fegyenc 
meggyilkolta fegyőrét és elmenekült.

A nyomozás adataiból összeállították, ho
gyan történhetett a kegyetlen gyilkosság. 
Valószínűnek látszik, hogy Marjay elől 
ment, Laskó János pedig puskával a vállán, 
egy-két lépéssel mögötte haladt. Az esti sö
tétségben, a néptelen országúton a nagy
erejű Marjay valószínűen hirtelen hátra for
dult, fejjel

neki rohant Laskónak és belökte az or
szágút szélén húzódó árokba.

Ezután maga is utánaugrott, és annak el
lenére, hogy a keze bilincsbe volt verve, ki
rántotta a jegyár oldal fegyverét, rávetette 
magát és elvakultan egymásután többször 
beledöfte, majd elvette a karabélyát és

egymásután mérte az Irtózatos erejű 
csapásokat a szerencsétlen ember fe

jére.
A föfegyör elkeseredetten dulakodott 

merénylőjével, de a 
izmos, erős fiatalember végül győztes 

a 
huszonhét esztendős 

ma

A budapesti francia követ 
vasárnap a Dunamedence 
sorsáról tanácskozott Barthou 
külügyminiszterrel A
nagykövet és Románia követe is tárgyaltak a Quai d‘0rsayn

♦ Pária, április 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelentése.) Barthou külügyminiszter vasár

nap harmadszor fogadta kihallgatáson De Vienne gróf budapesti francia követet. 
A tanácskozás tárgya kétségkívül a Dunamedence rendezésének kérdése volt. — 
Barthou külügyminiszter vasárnap hosszasan tanácskozott Francois Poncet berlini 
francia nagykövettel Is, aki egy hét óta tartózkodik Párlsban és már több Ízben tár
gyalt a külügyminiszterrel és a Qual d’Orsay vezető személyiségeivel. A berlini nagy- 
követ vasárnap Lebrun köztársasági elnöknél Is kihallgatáson jelent meg. Francois 
Poncet hétfőn este utazik vissza Berlinbe. Barthou külügyminiszter vasárnap Dormes- 
son bukaresti francia követet is fogadta, aki jelentést tett a román politikai helyzetről. 
A külügyminiszter végül Naggla belgrádi francia követtel folytatott megbeoélést.

radt és Lasko János holtan maradt az or
szágút árkában.

Marjay a gyilkosság után
kirabolta az áldozatát, 

kiforgatta a zsebeit, 100 pengőt és egy nik
kelórát talált nála, ezt magához vette. Ma
gához vette a szuronyt is, azután elmene
kült, a karabélyt azonban nem vitte el, ott
hagyta a holttest mellett.

A gyilkosság körülményeit nagyjából 
tisztázták tehát, csak azt nem tudják, ho
gyan sikerült megszabadulnia bilincseitől a 
gyilkosnak. Lehet, hogy még mindig meg
bilincselve a fegyház körül kóborol, de nem 
tartják lehetetlennek, hogy valamilyen 
uton-módon leverte a bilincseit s akkor

valószínűleg Budapest felé szökött, 
hogy itt jobban eltűnhessen a nagyváros 
forgatagában.

A soproni rendőrség kérésére különben 
a katonai állomásparancsnokság katonai 
csapatokat rendelt ki a sopronkörnyékl 

erdők átkutatására
és a katonák is hajszolják a szökött gyilkos 
fegycncet.
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A Hétfői Napló nyolchetes jubileumi 
rejtvény vei senyének

7. sz. szelvénye
IBM. IV. 16.
v«i» u és őrizze meg !!'

A VILÁG 
LEGJOBB 
KB9ER0VIZE

cmtk e^yszor, vagy kétszer van szüksége ezen keserü- 
rfarc, kérje minden elárusitóhclyen határozottan a

"(IS tveti aekffltótteMr-lélo ICUAtalU KWMtUVIZKT:

KMtafan h«,M Mron>«*MldMl,tlMtM,nniolrU«d><n>mszoi4MnMUat>*ta«Je- 
Mta«ft*unih> JoMnyosaM vottan,i toKT* |«dig ntadMkliMk könayMt tanatalMMtő. 
I*MMillböl m Ml pohtrazainm tant, nerynd , ra®, r4fpoh.tr «M< nntott tamil.

Kedvező hírek
a római tanácskozásokról

A tárgyalások várható eredményének hatása a magyar belpolitikára
Róma, április 13

(A Hétfői Napló tud ősit ójának telefon jelen- 
tété.) A magyar delegáció illeni gazdasági tár
gyalásul, mint jó forrásból jelenthet jGk, ked
vező eredményekkel biztatnak. A történelmi 
jclerstőségii meg!» »léié se k mottója ftrtajdoff- 
képen annak a gondolatnak a keresztülvitele, 
amelyet Gömbös Gyula miniszterelnök hangoz
tatott a római hármas miniszterelnöki tanács
kozás kezeién, hogy az autarkiák lebontása 
felé határon Hl lépéseknek kell történnie és ha 
már Az aUtnrkiál nemzetközi szempontokból 
nem is lehet teljesen megszüntetni, mégis 
amennyire lehetséges, a legszűkebb túrra beli 
nzoriUoi. Lnnék az. elvi vezető í*cuí| múlnak 
m érte get r-s« vei Gömbös Gyula miniszterelnök 
koncepciójú szerint Rómábaii eldöntendő má
sodik kérdés az, hogy a három ország gazda
sági egymásrautaltsága olyan módon é|>íttessÓk 
ki. hogy M ipari és mczőRUldMáai termelés 
egymás közötti forgalma egy<-n»ulyuZla»sék. A 
maflrar búza, 
káráét megold

tT", azaz, a magyar mezőgazdasági 
Dögöld faa kérdésében

neuMsaft a gíavMcrtía a fontos, mert a 
piaettérdfa cgyaiagáboa nem oMja weu 
Xkárán a ■czögatduaóg súlysa preMé

— iNNMa# II fösMarpimt. hogy a tér- 
mefvtayeftkci jó árat i'rjeaoli cl.

fa Így egyrészt n termelők kötelezettségért lel- 
jcsilhesse., másrészt a termelés renfalrfmása ti 
üzem folytonosságit biztosítsa.

Jó helyrét szerzet! római Információk sze
rint a Daco is nagy érdeklődési és megértést

lanusit ezen szempontok érvéffyffsüfése tekfnfc- 
télH'ii A tanácskozások folyamán ezeknek :sz 1 
alupelveknek konkrét formába öntése és érvé- ! 
nycsitése a főirányelv é» ’wibrhi arról bcuzélisek, j 

1 hogy a tárgyalások sőráfi :
Gömbös Gyula miniszterelnök uj és egyéni 
elgondolása, amellyel u uiugyar búza szá- , 
mára Mofnubí parMfat ttbur MctaettMlt, 

konkrét formát öltött.
Ezekre a kedvező római hírekre vonakdzólag 
vnft alkalmunk erdekfődití a magyar gazdasági 
köiMi álláspontjáról éa megállásit hatjuk, hogy 
a római tárgyalások kedvező kialakulása meg
lehetős optimista hangulatot kellett MchaUt. 
múl intődén remény m< «v»* UfTir, hogy az • 
bizffkodö hangulat valóttat# reális afapokOn 
nyugszik. Talált <*íefcf»ek * tárgtrfMíckfMtk ft 
kedvező kilálátai órklik meg auuiyw poGlikai 
körökben és pedig úgy a Független Kisgazda
póri, mint a legitimista ellenzék soraiban azt 
i» hftftgrttatot, amely ma már bizonya* nyitaf- 
kozatohból nirgáfhipiltmíó fa mnctyekudk Ered
ménye lesz, hogy — mint jó helyről értnrtWíiuk
— az

Idei óv második felében rendklvM produk
tív é« alkotó yoMltal Ifakiír fog Waldttuihl 

u magyar dwtben.
Mert kétségtefcrt, frogy ff sikeres rófflffl nfEg- 
állnpmfások kedvezővé fogják tenni az atmosz
férát a kormánynak arra a feladatra, hogy a 1 
külföldi tórtózások dolgában is obf megoldáso
kat és megáltapodátokát létesíthessen, amelyek 
lehetővé teszik * belső alkötómunka fatenzi- 
v-fcbh fólvéleUt.

Mintegy negyvenezer főnyi köz&tuíg gyilt 
cgybt a grází ígctövcraeuyuúlyán, aho* a 
paratzStíhéiegek diszfeh>ottuUst tenderek 
Dőli fuss fisztrietére.

— Mindazok, akik azt bttlék, frogy a ha
zafias szervezeteket egymás ellen tudják iz
gatni, — mondotta Dotlíun beszédében — 

m<»t fmlomáswl vettetik, hogy csalód
tak, mert valamennyi egyesület a Haza- 

, íhm Frmrt afawtóju alatt egységesen 
kíízd Ausztriáért.

Ezután az uj alkotmányról beszélt a 
kancellár fa az államai egy parasztcsalád 
hoz hfattnitodta? Mint minden rendes pa
rasztházban, Ugyanúgy az államban is szük
séges ;f tekintély tisztelete. De mint ahogy 
paímsztházlMn sem lettet önkényesen ural
kodni a családfőnek, úgy az állam vezeté
sében is arra törekszik a vezető, hogy

» ULosság minden rétegét belevonják
ír rfrffirfcíHko’tTíMht.

Ezután az osztrák gazdasági helyzet kan-

ralkafat egyik mSUtacyak «• kulori* 

KtallMta. MM. *»'- M-M- 

Mjíí: 1934. ifi. napoKa liélKU %4-Ht

szcMSMtóRúrtf » pínzüinvk slabiHz*- 
ciój*r4l beszélt » kancellár, majd cteMí 
mortdoffa:

— Első feladatunk az, hogy
a kereszfóny httvnTTásnak és a herzss- 
tény olopolvohnek nagyobb érvényt 
szerezzünk a közéletben, anélkBt azon
ban, hogy az úgynevezett klerikális 

uralmai Icrc.niLsük meg.
Ausztria egyszer niég példa lesi a többi or
szágok s sómór ar fioggaa kell felé pitém a 
keresztény áfíefrrrfd. _

— Mi nem azért vagyunk itt, hogy ok-
lílIliiét muAooassuk — fejezte be a kancel- 
Mr t>«zíctrt —, Monlwm « ^afla‘
Frontot megtámadja, érezni fogja öklünket.

Palotai Kovács Károlyt Prince bíró 
gyilkosai ölték meg a Stavisky-ügy 

a párisi Le Jourmiatt - írja
Itarta. íprili#

Trockij titokban Francia** 
országba költözött, de kémnek 

nézték és leleplezték 
Házkutatás a TrockiJ-vilfában

15,
(Á Mitől Napló tud. t de fórt jele fitt* .) A 

Le Jour vfuérrntpi szám;# szenzáció*, de 
funtaszíífctis tudósítást kőzM Pólódat Kottáét 
Károly dr. tragédiájáról, amelyről részletes 
tudósítást közlünk,

A Le Jour síerint Palotai Kováét Ká
rolyt is

azok tették d iák alól, •kik Wteee t, •
Wavisky-figy vfesgálóMrálát meggyil

kolták.
A lap azt követeli, hogy tisztázzák'- Palotai 
Kovácsnak nem volt-e tádemáta a JHaPitky- 
ügyet érintő titkokról, amellyel bizonyos 
f»Mjnélyeksk , kompromittálhatott volna, az
után azt kérdezi a lap: ......

nem lehetséges-e, hogy Palotai Kará
csát a HMetánr csalfák a gyilkosai, 

hegy ott megegyezzenek vele, vagy más mó-

párisi Le Jour
dton akadályozzák meg, hogy titkait a nyík- 
vánosaáfru hozza.

Végfii íetaólitja a Le Jour a hatóságokat, 
hogy sürgősen hallgassák ki Palotai Kováét 
Károly özvegyét és Renaoux ezredest és má
sokat.

Egyébként vasárnap a párisi rendőrség 
házkutatást tartott Stavisky szüleinél, 

ahol a letartóztatott Bonnaure képviselő 
nevére félmilliós, Boyer volt képviselő ne
vére egymillió frankos csekket foglaltak le-

Berflsmann-csónak 250 —
König-moíor .... 365.’-

IZABÉLLA-TÍR 6
Készletfizetésre is kapható

Párta, április 15.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Párisnak nagy szenzációja van:
a Kzámüzefésben élő Trockij a francia 
hatóságok fiiatina ellenére a legnagyobb 
(ltokban Franetaországba költözött s 
egy ntfrtskflmyékl villában készíti elő 

fl IV. Infirmiftortfile megalakítását.
Trockij franciaországi tartózkodása érde

kes kórölrtjónyck közölt került nyilvános
ságra. A Fontainebícu melletti erdőcskében 
fekvő tlurbisonc falucska lakói figyelmeztet
ték a hatóságokat, hogy három hónap óla 
titokzatos lakója van az egyik villának. A 
falubeliek azt hitték, Iwgy valami idegen

kém bérelté hl a ♦Illát.
Erre csendőrök fa detektívek hatoltak 

l>e a vflfábft és házkutatást tartottak.
A házkutatás eredményéről a lapok nem 

adtak közlést, csupán az Oeuvre és a Parit 
Midi pallíintotta ki a szenzációt, hogy Troe- 
klf Leó feleségével és három kísérőjével a 
villában lakik.

A Paris Midi értosfltésc szerint Trockij 
legutóbb már elfragttn a villát. Most a ható
ságok azt kutatják, hogy

Frzmckwirflzágbtm tartózkodik^ vagy 
pedig vkazfttért Korzikába, 

ahol a francia kormány engedélyt adott an
nak idején letelepedésére.

de lermésielüsen a rtalelsk még egyelőt# i»- 
mcrelfeuek.

Gömbös Gyula mi- 
niszícrclnök a költség

általános vitája- 
befejezésekor —- 

értesülünk — 
beszédet fog nion- 
amelyben ki fog 

az összes

♦
marad a mostani, mert a lu
ft külföldi szerződések kővet- 
felfelé, mint lofclá

Keresztény államot akarunk, 
de nem klerikális uralmat!

— mondotta vasárnap Dollfuss
Negyvenezer főnyi paraazttömeg előtt betzélt 
a kancellár ar osztrák Hazafias Front ünnepén

beszédet mondóit. Dollfuss beszédének az 
ugyanekkor történi 

valamennyi osztrák hazafi ss egy esti let 
egybeolvadása. 

Őriz. ;»prilis ifi.
(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon-1»<1 jelentőséget, hogy 

jelentése.) Duilhiss kancellár vasárnap í» 
stájer parnszipÁft hazafias gyűlésén nagy

nagy 
dani, 
terjeszkedni 
fontosabb bel- és kül
politikai kérdésekre ék 

le fogja szögezni a maga és a kormány 
álláspontját a legitimizmus kérdésében, ugp 
a múltra, mint a fővőre vonatkozólag. A 
miniszterelnök az utóbbi időben nem igen 
nyilatkozott politikát kérdésekről ét Így ért
hető érdeklődéssel várja az egész magyar 
élet költségvetéai beszédét. Annyi bizonyos, 
hogy az utóbb időben meglehetősen meg
enyhült politikai légkör részben h gazdasági 
helyzet némi javulásának köszönhető, vi
szont a miniszterelnök is most, hogy az 
ellenzék részéről bizonyos közlekedés tör
tént a politikai ellentétek tompítására, in
kább a kompromisszumos politikai vonal
vezetés felé hajlik és így a jelentős és nagy 
gazdasági kérdésekben nem találkozik majd 
a miniszterelnök azzal az éles ellenkezéssel, 
mint eddig, hanem segítséget fog kapni a 
komoly munka elvégzésére az ellenzéki pár
toktól is.

A kenyér ára 
bonaársk éppen 
kéziében inkább 
denciát mulatnak.

♦
Pékár Gyula — mint ismerete* 

fanul lemondott a képviselőkéi

menő ien-

5D0 nos lakartkkönyu 
a 25 éves Hétfői Napló nyolchetes nagyszabású jubileumi 

rejtvényversenye győztesének jutalma
120 nagyszerű nyeremény juia'maaza ezenkívül 
a meglepek fáradságát:

Eny ezy iitak>igraniofou u«v-,«y iiioul lm»gl«ino?,zeb tízszer kantét iziottas 
lefty. oirtMl Bsoder-ióto óriás lllalszonloboz, harminc tlvoc leatlnomabb tokaji. 
1i« oltgMta <w„rr>s írón tokban vcgtll brtókwi dlsrkdtósű kítnyvsnroratflk 
a Franklin Tnraulat kiadványaiból. - A íejlrrnyaenony 6wr«< atandMalt 
dr. Horváth Kamlllö budapoatl királyi kullenyrű kőzbaojöltével soraoljuk ki. 

Fejtse minden bélen

A TITOKZATOS EMBER rejtélyét.

*
A borravaló kérdésében —■ mint értesülünk

— Fabinpt Tihamér kereskedelmi miniszter 
vnlfarfriflfeg r héten mér dönteni fog. Jó hely
ről szerzett információk szer űt a borravaló 
'kérdését fakultatív ulapon fogják megoldani,

utolsó Jooss-hatiet
hétfőn, vlUdllUV április ÍVén

a Király színházban
u u Aí

ördügiouas
prviui© ie április 2t-6n
A Jegyártwltta megkeidídítt

— várat-
______ .. _ .... külügyi 

bizottságának elnöki tisztségéről, melyet * 
második nemzetgyűléstől kezdödőíeg betöl
tött. Pékár Gyula lemondásával a külügyi 
bizottság nagyfontosságu elnöki tisztségére 
politikai körökben elsősorban Valkó Lajost 
szeretnék megnyerni. Valkó egyelőre még 
húzódik az elnöki tisztség vállalásá
tól, mert az tttóhbl időben csak annyiban 
fájtéit ki politikai aktivitást, hogy néhány
szor ellátogatott fl kerületébe Bajára. Jól 
értesült körökben azonban mégis biztosan 
számitanak arra, hogy Valkó Lajos engedni 
fog és elvállalja az elnöki tisztséget.

♦
A keresztény ellenzék (Friedrichpárt) nagy 

társasvftcsoráva! avatta fel Horthy Miklós-ut 
4(5. szánt alatt lévő uj kcrilléti párfhetyiségéf. 
A lársanvaesorán Hatmati Zoltán és Bieber 
József törvényhatósági bizottsági tagok mon
dottak nagyobb beszédeket. A párt íwg) vá
lasztmánya vasáriinp délelőtt 1’. órakor tar
tott ülést Friedrich István elnöklésével a párt 
Szent királyi-utca 2. szám alatt lévő központi 
pórtheíyfsegében. A nnpyválaszlmányi ülésen 
Friedrich István hosszalb elnöki megnyitót 
mondott, amelyben különösen n pénzügymi
niszter expozójóVAl foglalkozott és kijelentét(o, 
hogy Objeklivcn elismeri, hogy a pénzügymi
niszter igyekszik az államháztartást az anar
chiából kivezetni, de viszont végzetesnek tartja 
a folytonos adósságszaporitásf. Az a kívánsága, 
hogy a kormánynak haladéktalanul szakítania 
keit az adósságcíínálás pöliUkójával.

•
Kiskunfélegyházáról jelentik: A mezőgazda

sági kámarni választásokon szerverében vett 
részt a Friedrich-párt fa ar fi csoport-tagozat- 
Iwin 4 csoportban a Friedrich-párt jelöltjei 
győzlek, egy csoportbnn pedig n helyi Függet
len Kisgazdapárt jelöltjei kerültek a a mező. 
gatdasógl kamarába.

utáhn
rendelhet kötszert próbával leguJsM K&rfttSiakMt 

férfiöltönyt 
35^38 divat 

peangtfért URISIABC. 5*G 
K “ KnséMt-kárat 1, l. eneiet

r4fpoh.tr
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Vasárnap hazaérkezett Monté Cáriából 
Palotai KovácsKárolynéés elmondotta 
férje megdöbbentő tragédiáját

Nagy csendben temették el a Riviérán a tragikus sorsú előkelő 
ügyvédet—Az özvegy szenzációs magánnyomozása Monté Cár lóban 
— A dráma titkai: nagy kinnlévőségek, keserű csalódások ...

Vasárnap a Riviera-expressz egy gyász
ruhás, megtört, fáradt asszonyt hozott Bu
dapestre. Néhány hozzátartozója várta a 
feketébe öltözött, szomorú tekintetű höl
gyet, aki könnyes szemekkel köszöntötte a 
várakozókat.

A vonat mosolygós arcú, napbarnított, 
jókedvű utasai között feltűnt a mély 
gyászba öltözött, könnyező hölgy, de

a pályaudvar közönségéből senki sem 
tudta, hogy az utóbbi Idők legrejtélye
sebb, legmegdöbbentőbb tragédiájának 
egyik processzusa volt ez a megérke
zés: dr. Palotai-Kovács Károly, az elő
kelő pesti ügyvéd özvegve érkezett haza 

Monte-Carióból,
ahol nyolc nappal ezelőtt öngyilkosságot 
követett el az ura.

Palotai-Kovács Károly montccarlói tragé
diája után az uriasszonv

a Riviérára utazott, hogy személyesen 
kutasson férje rejtélyes tragédiája után, 

amely az egész világsajtót bejárta. Párizs
ból már olyan hírek repültek szét, hogy a 
Stavisky-üffy banditái tették el láb alól az 
ismert pesti fiskálist. Az uriasszony nagy 
lelkierővel fogott hozzá a verőfényes Rivié
rán a kutatáshoz és

pontosan megtudta, mi történt férjével 
a tragédia előtt,

hogyan következett be a dráma.
A pályaudvarról a Gresham-palotában 

lévő lakására hajtatott Palotai-Kovács Ká
roly dr. özvegye és itt legközvetlenebb 
hozzátartozói előtt

zokogástól elfúló hangon mondotta el 
mindazt, amit Monte-Carlóban még

tudott.
A hozzátartozók nem gyötörték kérdések
kel, kíváncsiskodó érdeklődéssel Palotai- 
Kovács Károlynét, akit annyira megviselt a 
szomorú ut, hogy

délután már ágynak esett s a szenve
déstől, a kimerültségtől betegen feküdt.
— Bűntény nem történt, mindaz, ami 

erről szól, kitalálás — beszélte el Palotai- 
Kovács Károlyné hozzátartozóinak —, az 
öngyilkosság után a kórház orvosai, a ható
sági orvosok megejtették a legbehatóbb, 
legprecízebb vizsgálatot, amely azt állapí
totta meg, hogy öngyilkosság történt... De 
az orvosi vizsgálaton kívül a hatóságok nyo
mozása azt állapította meg, hogy

bűntény nem történt...
— Ezekután meg is adták a temetési en

gedélyt és nagy csendben folyt le a monte- 
carlói temetőben a gyászszertartás, csak né- 
hányan voltunk ott és kisértük utolsó út
jára ... A hatóságoknál simán ment min
den, gyorsan megadták az engedélyt, mi
után azt állapították meg, hogy nem történt 
bűntény. De persze tudnom kellett, mi tör
tént a tragédia előtt.

— Nem igaz, hogy kártyázott, nem igaz, 
hogy vesztett, a kaszinóba ellátogatott, 
mint minden idegen, de vad kártya
csatákról, hatalmas veszteségekről be

szélni sem lehet,
ez kikapcsolódik a tragédia mozzanataiból. 
Az utolsó napon nem is járt a kaszinóban, 
ezt is megtudtam. Otthon tartózkodott a 
szállodai lakásán és később felhívott tele
fonon.

— Búcsúlevelek, írások, amelyek a tra
gédia okát megmagyarázhatnák, nem ma
radtak a montecarlói hotelszobában, a kór
házban pedig már eszméletlen volt,

beszélni, Írni nem tudott,
s a kórház személyzete nem tud arról, hogy 
valami írást, vagy levelet találtak volna 
nála ...

— Hogyan készülhetett az utolsó útra?... 
Azt mondják a barátai, előbb

keserű kijelentéseket tett, egyesekkel 
talán sejttette is végzetes tervét, 

de én, fájdalom, semmiről nem tudtam ...
Ezeket mondotta el hozzátartozóinak a 

szomorú rivierai útjáról Palotai-Kovács Ká
roly özvegye. A Hétfői Napló munkatársa

SENATt
név: 

a minőséget,-

pedig érdekes adatokat szerzett, amelyek 
rávilágítanak a dráma okaira. Palotai-Ko
vács Károlyt anyagi gondok kergethették 
csak a halálba.

Nem pillanatnyi anyagi gondokról volt 
szó

és nem is olyanokról, amelyek okot adhat
tak volna végzetes tettére, ö azonban túl
zott érzékenységgel és aggodalommal nézett 
mindig a dolgok elébe és olyan tragikusan 
fogta fel ezeket az anyagi nehézségeket, 
hogy elmenekült előlük. Nagyszerű klientú
rája volt. Egyik előkelő kliense nemrég 
meghalt és

ettől a klienstől 17.000 pengő járandó
sága volt.

Palotai-Kovács Károly természetesen számí
tott erre a tekintélyes összegre, amely azon
ban kliensének halála után behajthatatlan 
követeléssé vált. Hosszú ideig egyik törté-

nelnii nevii arisztokrata-család is igénybe 
vette Palotai-Kovács Károly szolgálatait s 
az ügyvéd sokszor heteken keresztül meg
feszített munkával dolgozott a család bo
nyodalmas jogi ügyein.

Amikor a családfő meghalt s a hagya
téki eljárás megindult, őreá nem gon

dolt senki.
Az ügyvédek seregéből - hiányzott Palotai- 
Kovács Károly, aki az elhunyt csnládfő 
bizalmában állott, de

a hagyatéki eljárás hatalmas pereiből 
kikapcsolták.

Sok más egyéb keserű csalódás is egyre el
keseredettebbé tették öt, aki mindig fino
man, halkan élt és ilyen megdöbbentő finá
léval vetett véget életének.

Most ott fekszik az azúrkék ég alatt a 
montecarlói temetőben, ahol minden sir 
egy-egy tragédiát takar ..,

Itt nyugszik 
FODOR PÁL LÁSZLÓ.

1880—1934 
és felesége

BENKÖ MÁRIA ERZSÉBET
1001—1934.

Sokszáz főnyi tömeg 
temette el vasárnap délután 
az öngyilkos Fodor házaspárt

Borus, szomorú időben temették el vasárnap 
délután a farkasréti temetőben Fodor Pál 
László butorgyárost és feleségét, a tragikus 
budai öngyilkossági dráma két áldozatát.

Már a kora délutáni órákban többszáz főnyi 
gyászoló közönség gyűlt össze a temető négyes 
számú szertartásterme előtt, ahol

a koszorúk és virágcsokrok között, sápadt- 
fényü gyertyák világában állt fclravatalozva 
az öngyilkos házaspár két barna tölgyfa

koporsója.
A ravatal lábánál ott zokogott a gyászoló ro
konok között özvegy Fodor Józsefné, Fodor 
Pál édesanyja, aki Bécsböl jött haza az öngyil
kosság hírére.

Fodorék két kis árváját, a tízéves Palikát és 
a tizenegyéves Zénót a rokonok nem akarták 
izgalmaknak kitenni és ezért

nem hozták el őket a temetésre.
Pontban három órakor a ravatal fejéhez lé

pett Sebestyén Hugó, a Lenke-uti református 
templom lelkésze, beszentelte a koporsókat, 
rövid kegyeletes beszéddel elbucsuztatta a sze
rencsétlen sorsú házaspárt, azután felszögez
ték a koporsófedeleket.

Néhány pillanat múlva a temető két fekete

Letartóztatták Pozsonyban
Glasz Miksa budapesti festő
művészt, egy kinai elfogató- 
parancs alapján e,„„ 

fegyverek helyett ócskavasat szállított Chrudimha
Egy körülményeiben rendkívül érdekes ügy 

foglalkoztatja a pozsonyi rendőrséget. Az egyik 
csehszlovákiai távirati ügynökség közvetlenül a 
húsvéti ünnepek utón rövid néhány szavas tu
dósításban beszámolt arról, hogy a pozsonyi 
rendőrigazgatóság

fondorlatos fegyverszállítás által elkövetett 
csalás vádja miatt letartóztatta

a nagyszombat napján Pozsonyba érkezett 
Glasz Miksa budapesti lukost.

Glasztegy kínai kUrüző- 
levél várja Pozsonyban

E rejtélyes pozsonyi letartóztatás ügyének 
lapunk munkatársa utánajárt itt Budapesten 
és sikerült is igen érdekes részleteknek a nyo
mára jutnia.

Glasz Miksa tényleg nagyszombat napján ér
kezett meg Pozsonyba, ahová rokonainak láto
gatására utazott és az ottani rendőrségen sza
bályszerűen jelentkezett is. Csehszlovákiában 
az a szokás, hogv a jelentkező külföldi állam
polgárok útleveleit mindaddig visszatartják, 
amíg az illetőt —• rendőri nyelven szólva — le 
nem „priorálják'*, ami annyit jelent, hogy a

FCELOFILTER
' szűrő:
az egészséges dohányzást 

garantálja!

Nagy a moly veszélyt
Nem segít más, mint

Kutnewsfiy 
modern megóvó ja

Telefon: 31-1-79 Kristóf-tér 6,

Tóáéletes, olcsó, előzékeny, 
gyors és pontos kiszolgálás. 

Érdeklődőknek készséggel bemutatjuk a szak
mában egyedülálló megóvási berendezéseinket

Megóvással kombinált 
javítás ás modernizálás

gyászhintója lassú, ünnepélyes léptekkel meg
indult a sir felé. Hosszú menetben kisérték a 
Fodor József mübutorgyár tisztviselői, munká
sai, az asztalos és kárpitos ipartcstiilet kikül
döttei. A menetben gyászfátyollal borítva vit
ték az asztalos ipartestület selyemzászlóját is.

Künn a temetőben a rövid ima után 
leeresztették a koporsókat a közös sírba, 

ekkor Szilágyi Aladár a kárpitos és asztalos 
ipartestület nevében búcsúztatót mondott:

— A ti tragédiátok a mai idők szomorú tra
gédiája ... Pihenjetek békében ... A gyerme
keiteket felneveljük... A gyárat tovább vezet
jük, nem "105 benne megállni a munka ... 
mondottá tőnbek 'között.

Azután megindultak a hantok s nemsokára 
uj sir domborult a temető tavaszi zöldjében. 
Leszúrták a fejfát is, amelyre azt írták:

Glaszt feltalálása esetén tartóztassák le és 
értesítsék a chrudimi rendőrséget.

Ezen felfedezés nyomán a másnap szabály, 
szerűen jelentkező Glasz Miksát a pozsonyi 
rendőrség letartóztatta s ekkor már részletesen 
elébe is tárták ennek a váratlan intézkedésnek 
az okát.

Fegyverek helyeit 
ócskavasat kapott 

a kinai hadsereg lőszer- 
bevásárlója

A feljelentés szerint Glasz Miksa egy kinai 
hadseregbeli tábornokkal került összeköttetés
be és ennek során három kocsirakomány lő
szert adott el a tábornoknak, de amikor a fegy
verek átadására sor került volna, kiderült, 
hogy a gondosan leplombált ládákban értékte
len ócskavas volt. A csalás vádját pedig azzal 
merítette ki állítólag Glasz, hogy ezekre a 
fegyverekre közel

százezer pengő értékű kinai dollárt vett 
fel előlegül.

A pozsonyi rendőrségen Glasz Miksa tudni 
sem akar c csalás vádjáról és kijelentette, hogy 

1 ö ilyen ügyben senkivel sem tárgyalt és senki
től előleget fel nem vett.

Glasz tagad
A pozsonyi rendőrségen jegyzőkönyvbe fog

lalták Glasz Miksa kijelentéseit és azt távirati 
utón soronkivül eljuttatták — Kínába, de per
sze egyidejűleg

n kínai válasz beérkezéséig elrendelték 
Glasz Miksa ellen a vizsgálati fogságot.

Glasz, aki igen elismert magyar festőművész, 
képei különböző fővárosi és külföldi tárlato
kon őszinte sikert arattak, Budapesten a Tö
rökvész-dűlőben lévő Oyó-utcában uuadrrn ké
nyelemmel berendezett villában lakik. Felesége 
egyik előkelő budapesti nagvvállalat főlisztvi- 
selője.

Az elegáns villa minden zuga művészlakóra 
vall. A falakon pompás festmények, akvarel- 
lek, amelyeknek festője már két hete izgatot
tan várja szabadulását a pozsonyi ügyészség 
fogházában.

KiizUnséges misztifi
káció, mondja Glaszné
Glaszné szerint férje a világháború idején, 

amikor még nőtlen volt, orosz fogságba került, 
majd a bolsevizmus kitörése után Kínába szö
kött. Glasz itt elhatározta, hogy csak azután 
tér vissza hazájába, ha sikerül egy komoly tő
két jelentő összeghez jutnia. Ez 1923-ban —
ötévi szorgalmas munka után — sikerült is 
neki, Glasz hazaiért Budapestre és feleségül 
vette Urbán Gizella tisztviselőnőt. 1925-ben 
Glasz már ismét a tengeren van, nagy utazá
sokat rendez és vagyona egyre gyarapszik.

— A feljelentés nevetséges, — mondja fa
nyar mosollyal Glaszné — mert hiszen az egy 
cseh állampolgár ellen szól, férjem pedig ma
gyar és budapesti illetőségű.

Közönséges misztifikációról van sző 
és egészen bizonyos, hogy már a következő 
napokban ez ki is fog derülni és férjemet sza
badon fogják bocsátani.

Glasz budapesti ügyvédje, dr. Frledmann 
Ernő, az ügyvédi titoktartásra hivatkozva min- 
den felvilágosítási megtagadott ebben a mind 
titokzatosabbá váló ügyben és csak annyit 
volt hajlandó elárulni, hogy e bét folyamán 
teljes fény fog derülnie erre a rejtélyes fegy- 
verszállitási ügyre.

helyi bűnügyi nyilvántartóban kivizsgálják, 
vájjon nincs-c az illető ellen valami eljárás, 
vagy körözés folyamatban.

így történt ez Glasz megérkezésekor is, ami
kor a pozsonyi rendőrség legnagyobb megle
petésre megállapította, hogy Glasz Miksa ellen 
a kinai chrudimi kerületi bíróság csalás vádja 
miatt elfogatóparancsot adott ki és megkereste 
az európai rendőrhatóságokat, hogy

A LEGMÉLYEBBTŐL'' 
A LEGMAGASABBIG 
TISZTA HANG
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Cirkuszdráma a ligetben 
Lotartóztatták Janiit, az érettségizett kikiáltót, 
aki azolött békés koroskotJö volt, de otthagyta 
a polgári életet, mert szaralmos lőtt agy has- 

táncosnőbe és elment a cirkusz után ...

csodaforrás vegyelemezése

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon sikkasz
tás elmén előzetes letartóztatásba helyezték 
Rosenheim Jenő 36 esztendős városligeti ki
kiáltót: akit n királyi ügyészség már régebben 
körözött. Maga az ügy nem is lenne jelntösabb, 
ha annak a szereplő személy nem udna érde
kességet.

Rosenheim, akit a liget nprajn-nngyjn már 
évek óta ismer, mert nálánál jobban senki sem 
tudta felkelteni a közönség érdeklődését a kü
lönböző csodaszülöttek és más ligeti szenzációk 
iránt,

éjjel-nappal ott élt a mutatványos téren.
A többi kikiáltókkal nem is igen tartott fenn 
érlntkezé-st és ha valaki elbeszélgetett vele, fel
tűnt. hogy a kikiáltó pályán működő ember 
milyen intelligens válaszokat ad és hogy

több nyelven is beszél.
Kérésén tudták csak, hogy Jenő, mert csak Így 
hívták a ligetben,

érettségizett ember, 
édesapja Sopronban orvos volt, neki ugyancsak 
ott divatáruüzlete volt, és testvérei, rokonai 
valamennyien jómódú emberek.

Romantikus szerelme vitte erre a pályára. 
Nyolc esztendővel ezelőtt egy vándorcirkusz

műsor 
volt, aki

ütött sátrat a soproni piactéren. A 
attrakciója egy szép fiatal szőke leány

Misa Anita, a hastáncosnő
néven produkálta magát.

A soproni kereskedő beleszeretett a 
cirkusz kis táncosnőjébe és a cirkusz 
tózkodása alatt állandóan együtt voltak, 
sőfob, amikor továbbment az artistatársaság, 
Rosenheim nem találta jól magát Sopronban, 
elhatározta, hogy ő is utána megy, mert halá
losan beleszeretett a hastóncosnöbc.

Eladta Üzletét és vándorútra kelt, — ment 
a cirkusz után...

Anita később Pestre került, megismerkedett 
egy jómódú fiatalemberrel, aki feleségül vette. 
Rosenheim Jenő nagy szerelmi csalódásában, 
anyagilag teljesen összetörve maradt a fővá
rosban. •

Rajongója lett a ligetnek a félretéve szé
gyenérzetét, kikiáltónak jelentkezett.

és azóta a városligetben ólt. Pár nappal ezelőtt 
egy gyűrűt vásárolt részletre, 30 pengőért. A 
gyűrűt eladta, feljelentették hitelezési csalásért, 
a tárgyaláson nem jelent meg, ezért adták ki 
ellene a körözőlevelet, amelynek alapján az
tán most letartóztatták.

vándor
olt tar- 

Ké-

N'alriumsulfat (glaubersó) 
Mágnestű msulfat.............
Calciumsulfat............. ...
Kaliumsulfat...................
Aluminiumsulfat .. .. .. 
Natriumchlorid .............
Vashidrocamonat.............
Manganhidrocarbonat .. 
Strontiumhidrocarb...........
Lithiumchlorid .............
Kovasav .. .. ................
A szilárd részek összege . 
Szabad széndioxid .. ..

Gyógy sók 1 liter vízben : 
11.10067 gr. 
2.40388 
1.24432 

0.02730 
0.00264 
4.02659 
0 00269 
0 00386 
0 00363 
0.00072 
0.02626

18.84206 gr.
0.07042 „

Lovaglás ügy és tizenhét sajtóper egy 
képviselőtestületi felszólalás nyomán 

A deficittel végződött kiállítás utókövetkezményei
Szekszárd, április 15.

(A Hétfői Naplö tud Álltájától.) Különös lo
vaglás ügy és sajtópersorozat tartja izgalomban 
Szekszárd lakosságát.

Szekszárd városa a múlt év októberében 
nagyszabású mezőgazdasági kiállítást rende
zett, A legutóbbi városi képviselőtestületi köz
gyűlésen vitéz Vendel István polgármester be
jelentette, hogy a kiállítás közel 5000 pengő 
ráfizetéssel zárult. A polgármester bejelentését 
érthető izgalommal fogadta a közgyűlés, ame
lyen a városi ellenzék vezére, Dulin Jenő dr. 
különösen a Tolnamegtiei Ujsáf/nak a kiállítás
sal kapcsolatos propagandacikkekért juttatott 
300 pengő kifizetése ellen tiltakozott. A fel
szólalás után, amelyet a Tolnamegyei Újság 
tulajdonos-főszerkesztője, Schneider János 
bankigazgató többször r..‘ 
rány tört ki a közgyűlésen, majd a közgyűlés

lvókurázson saját lakásában a vi
lág legtötnényebb glaubersós vizével, a MIRA glau> 
bersós gyógyvízzel I Az orvosi intézmények alkal
mazzák : epcbajoknál (megakadályozza a kő kép
ződést, kihajtja a homokot, gyógyítja az epe- 
hólyaghurutot) má j-lé p-ba jóknál. Gyomorbajoknál 
(savhiány- tullengés, gyomormérgezés), vérkeringést 
zavaroknál. Veszélytelen, biztos fogyasztásiét.

Kérdezze meg orvosát 1
Literes üveg, zöld címkével. Mindenütt 

kapható.

A kétszázezer pengős csalással 
vádolt Kende Sándor elme 
állapotát megvizsgálták

Tegnap érdekes fordulat történt abban a 
nagyszabású bűnügyben, amelynek középpont
jában Kende Sándor pestkörnyéki bankár áll. 
Kendét a rendőrség nemrég

letartóztatta, majd beszállították a pcsl- 
vldékl királyi ügyészség fogházába 

és azóta itt ül vizsgálati fogságban. Az ügyész
ségen közben úttanulmányozták a bűnügy ak
táit és ezekből érdekesen bontakozik ki a 
nagyszabású bűnügy.

Az aktákban lefektetett panaszok szerint ha
mis okiratokkal

ügynökök kétszázezer pengőt vetlek fel 
fiktív ingatlanokra és ezeket a kölcsön

ügyleteket Kende közvetítette, 
akit emiatt csalással vádol az ügyészség.

A letartóztatott bankár védőinek kérelmére 
tegnap a vizsgálóbíró úgy intézkedett, hogy 

elrendeli Kende elmeállapotának megfigye
lését,

mert az elmebaj tünetei látszanak rajta.
A vizsgálóbíró intézkedésére dr. Németh 

Ödön egyetemi tanár és Tóth Pál László, a 
pestvidéki törvényszék orvosszakértöje vizs
gálják meg Kendét.

Az orvosszakértői vizsgálat ezen ■ héten 
kezdődik meg.

A kétszázezerpengös csalásba keveredett 
Kende Sándor regényes életpályát futott meg. 
Kende édesatyja valamikor dúsgazdag ember 
volt

s bevonult katonának. Amikor leszerelt, 
belesodródott a nagy tőzsdei konjanklu- ’ 

rába,
hatalmas vagyont szerzett. De éppen olyan 
gyorsan veszítette el vagyonát, amilyen gyor
san szerezte Nemrég különböző telekiizletck- 
kel................................................................és kölcsönközvetitésekkel foglalkozott.

A Nemzetközi Vásár

Nemzetközi idegenforgalmi kongresszus 
és a rampooli maharadzsa érkezése a 

Vásár alatt

után a Tolnamegyei Újság három teljes olda
lon foglalkozott bulin Jenő felszólalásával. A 
cikkíró Dulin dr. legszemélyesebb ügyeit tárta 
fel, „terrorkórusnak** nevezve a képviselőtes
tületi ellenzék tagjait. Dulin dr. azonnal pro- 
vokáltalta a cikk szerzőjét, az ellenzék tizen
hét tagja pedig sajtópert indított a Tolname
gyei Újság ellen.

A provokálókat és Dulin dr.-t is a sajtóper
ben váratlan meglepetés érte. A bankigazgató
főszerkesztő fiát, Schneider Elemért jelölte - x >xi n ■meg . cikk Menőjéül é. a iov.Biaa ügyben hl 1,,bb Ingatlan, colt
a főszerkesztő fia vállalta apjáért a lovagias 1a fuvarosban és kornyékén. A háború kitörése 
elégtételadást. “1A“

Szekszárd városa ezen előzmények után ért
hető izgalommal várja az egyszerű felszólalás 
további fejleményeit, amelyek — értesülésünk 

megzatfffrt.’T'ifttsf bnU’im>rtnt-<-r wz-rgész vonalon- bocsánffltkérósStel 
... fognak’hékétf •befejezést •nyéYfriT -

előtt történt még, hogy a fiatal Kende Sándor 
eltűnt szülei házából. Hosszas, kalandos buj
kálás után került elő a fiatalember, akit ekkor 

ideggyógjintézethe szállítottak.
A világháború Idején Kende már régen elfelej
tette az ideggyógyinlczettel végződött kalandot

A magyar idegenforgalom szempontjából 
rendkívül fontos kongresszus kezdődik május 
8-án Budapesten. Az utazási irodák nemzetközi 
szövetsége, az „AGOT“, az IBUSz meghívására 
elhatározta, hogy az idei kongresszust Buda
pesten, még pedig a Budapesti Nemzetközi Vá
sár tartama alatt rendezi. A világ nagy utazási 
irodáinak képviselői, az idegenforgalmi problé
ma legelső szakemberei jönnek össze Budapes
ten. Különös jelentőséget kölcsönöz e konfe- 
renciána kaz, hogy a külföldi utazási irodák 
vezetői éppen a Budapesti Nemzetközi Vásár 
alatt lesznek Budapesten és személyesen győ
ződnek meg a magyar főváros idegenforgalmi 
jelentőségéről.

A vásár alkalmából érkező nevezetes Idege
nek között szerepel egyébként a rampooli Ma
haradzsa is, aki a székesfővárosnak, dr. Ko- 
vácsházy Vilmos tanácsnok Útmutatásai szerint 
működő bécsi idegenforgalmi irodája interven
ciója folytán 27 tagú kíséretével érkezik a vá
sár látogatására. é

Mar 1000 pengői keresni?
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Olvassa el a 25-éves

HÉTFŐI NAPLÓ .
Sági Pál, a kitűnő rendőri riporter
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Revolveres szerelmi dráma
A Szentes közelében 

fekvő Csépa község 
egyik gazdaságában 
revolveres dráma ját
szódott le szombaton 
este. A dráma előzmé
nyeit most igyekszik 
megállapítani a csend
őrség. de eddig a két

áldozat közül egyiket sem lehetett kihall
gatni.

Ifj. Nagy József 32 esztendős gazdálkodó 
már régebb ideje ismeretségben volt Trez- 
nyák Máriával, egy ottani birtokos leányá
val. Nagy József beleszeretett a leányba, el 
akarta venni feleségül, de

a házasságnak akadályai merültek fel, 
mindkét részről.

Gyakran járlak együtt és szombaton este is 
meglátogatta a fiatal leány a gazdálkodót. Jó 
ideig elbeszélgettek, majd veszekedésre ke
rült a sor és a szomszédok egymásután

több revolverdörrenésre lettek figyelmesek.
Gyors egymásutánban négyszer dördült 

el a revolver.
Az egyik golyó az ablakon keresztül az ut
cára hatolt és könnyebben megsebesí
tette Velő Mihály napszámost.

Treznyák Mária a jobb vállán szenvedett 
sérülést, azonkívül egy másik golyó is érte 
a hasa Iáján. Ifj. Nagy József

a revolveres merénylet után maga ellen 
fordította a fegyvert és mellbelőtte 

magát.
A merénylőt és áldozatát parasztszekéren 
szállították a szentesi kórházba, ahol operá
ció után kissé javult állapotuk, de eszmé
letüket még mindig nem nyerték vissza.

A nyomozás szerint a gazdálkodó és a 
leány között ismét szóhakeriilhetett a há
zasság kérdése és ekörül vita támadt közöt
tük. A vita hevében követte cl azután ifj. 
Nagy József a revolveres merényletet.

hagyni. Aztán
kérek mindenféle ruhákat a szellemek 

számára,
a ruhákat éjfélkor kiviszem a keresztutra, 
aztán majd visszahozom.

A hiszékeny Bederna Júlia felült a ci
gányasszonynak, adott neki nyolc darab 
egvpengöst és rábízott száz pengő értékű 
ruhát. Sztojkdné különböző hókuszpóku
szok után elment és Bederna Júlia

többé nem látta őt,
de nem látta többé a pengősöket és a ruhá
kat sem.

A becsapott nő feljelentést tett a rendőr
ségen, ahová már időközben több panasz

érkezett Sztojkdné ellen. A detektívek ke
resni kezdték a cigányasszonyt és 

vasárnap a Madáeh-utcában elfogták.
Előállították a főkapitányságra, ahol letar
tóztatták.

Pallavicini György örgróf 
ellen a honvédség meg-
rágalmazásáért megindult 
az eljárás

A honvédelmi minisztérium
megadta a felhatalmazást az eljárás lefoly
tatására — Kihallgatások az Ügyészségen

A legitimisták budai vacsorájának esemé
nyei ezen a héten már a királyi ügyészségen 
folytatódnak. Pallavicini György örgróf, or
szággyűlési képviselő ellen a honvédség sé
relmére elkövetett rágalmazás és becsület
sértés címen

megindult az eljárás,
amelynek első etapja az volt, hogy tegnap a 
honvédelmi minisztérium megadta a felha
talmazást a büntető eljárás megindítására. 
Pallavicini a legitimista vacsorán nagyobb 
beszédet mondott, amelyet a honvédség 
tisztikarának tagjai

magukra nézve sértőnek találtak.
A rendőrség kihallgatta a vacsorán részt- 

vett hirlapirókat, akik jegyzőkönyvbe mon
dották Pallavicini kijelentéseit. Pallavicini 
örgróf viszont úgy nyilatkozott a vacsorát 
követő napon, hogy ő beszédében semmi 
olyat nem mondott, amely sértő lehetne a 
honvédség bármelyik tagjára.

A minisztérium felhatalmazása alapján

azonban most már az ügyészi eljárás meg
kezdődik. Az ügyészség mindenekelőtt meg
keresi a képviselőházat, hogy

Pallavicini György őrgróf mentelmi jo
gát függessze fel.

Amíg ez meg nem történik, a képviselőt nem 
lehet kihallgatásra megidézni.

De addig is, amig a mentelmi ügyben dön
tés történik,

az ügyészség számos kihallgatást esz
közöl, 

hogy pontosan rekonstruálja a beszéd lefo
lyását. Kihallgatják ismét a vacsorán meg
jelent hirlapirókat, rendőrtisztviselőket és az 
összejövetel résztvevői közül is többeket.

Az érdekes rágalmazási per fejleményei 
elé nagy érdeklődéssel tekintenek politikai 
körökben s valószínűleg

még sokszor foglalkoztatják majd a po
litikai közvéleményt

a legitimista vacsorán történt események.

Mámoros fővel leugrott 
a harmadik emeletről 
egy fiatal leány

Vasárnai) délben a Drégely-utca 7. számú 
ház harmadik emeletéről egy fiatal nő az 
udvarra akarta vetni magát. Zuhanás köz
ben azonban

fennakadt a második emelet párkányán 
és percekig fejjel lefelé lógott.

A házbeliek szabadították ki veszélyes 
helyzetéből, majd a mentőket hívták. Meg
állapították, hogy Tóth Júlia 18 esztendős 
háztartási alkalmazott, aki az Akácfa-utca 
3. szám alatt lakik.

A fiatal leány, amikor a mentők kérdez-

lék, hogy miért akar meghalni, 
hangosan felkacagott

és teljesen zavaros válaszokat adott Később 
kiderült, hogy valahol a kelleténél több 
szeszesitalt ihatott és

mámoros hangulatban akarta elkövetni 
az öngyilkosságot.

Tekintve, hogy sérüléseket nem találtak 
rajta, a mentők a főkapitányságra szállítót- 
Iák, ahol az életvédelmi hivatal vette párt
fogásba.

Rendőrkézre került a szélhámos
CigányjOSnŐ Éjtélkor a keresztutra vitte

a „szellemeknek** az áldozat ruháit
Bcderna Júlia háztartásbeli nő Greguss- 

utca 5. számú házban lévő lakására beállí
tott Sztojka Györgyné 38 éves cigányasz- 
szony. Jósolni jött és addig beszélt Bederna 
Júliának, mig végül engedett a rábeszélésnek 
és jósoltatott magának.

Az egész 
ország

a legnagyobb elragadtatással 
beszél „Az orvos“-ról, a Víg
színház ragyogó produkciójáról

| — Nyolc darab egy pengőst kérek —
mondotta Sztojkdné — a pengősöket fel
dobálom a szekrény tetejére, azokat olt kell

Izgalmas üldözés után elfogták 
a zsebmetsző zenetanár 
legkiválóbb tanítványát 

Vad hajsza a Bazilika körül a menekülő zsebtolvaj után
Alig húrom nappal 

ezelőtt fogták cl az egyik 
körúti villamoson Szilá
gyi Hugó zenetanárt, a 
zsebtolvajvilág közismert 
tanár urát, aki egy ka
tolikus pap zsebéből 
lopta cl az órát. Vasár
nap Szilágyi zsebtolvaj

iskolájának legtehetségesebb növendéke kerii't 
kézre akit az alvilág „tanár ura" büszkén emle
getett.

Herschkovlcs Sándor 31 esztendős rovott- 
multu kereskedősegéd volt Szilágyi jobb

keze és testi-lelki jóbarátju.
Hcrschkovics vasárnap délelőtt tiz óra tájban 
indult munkára. A Berlini téren felszállt egy 
5-ös villamosra és régi receptjéhez híven, azt 
a perront választotta ki, amelyik zsúfolva volt 
utazóközönséggel A kisszakaszos per ront — 
amely különben is eldorádója a zsebtolvajok
nak — találta megfelelőbbnek.

Ginzeri Mária hölgyfodrásznö mellé lopód- 
zott és egy alkalmas pillanatban kinyitotta a 
retikiiljét. Magához vette pénztárcáját és a 
Szent István-tér közelében

leugrott a robogó villamosról.
A károsult idejében felfedezte a zsebtolvajlást 
és lármát csapott. A kalauz lecsengette a vil
lamost és többen

üldözőbe vették a futva menekülő zseb
tolvajt.

Érdekes látványt nyújtott n Bazilika körül, 
amikor a zsebtolvaj körüls; aladta a templomot,

minden Igyekezete az volt, hogy bejus
son a Bazilikába

és ott elvegyülve az újtatoskodók soraiban, 
megmeneküljön üldözői elöl. Ez a terve nem 
sikerült, mert szándékát idejében felismer
ték és

minden egyes bejárathoz őröket állítottak.
A zsebtolvaj ezután ismét a Vilmos császár- 
útra szaladt, ahol berohant a 18. számú házba. 
A házfelügyelő bezárta a kaput és a második 
emeleten, az. egyik félreeső helyen

sikerült elcsípni a zsebtolvajt.
Rendőrnek adták át. aki előállította a főkapi
tányságra. A rendőrségen mint régi ismerőst 
kezelték és megállapították azt is, hogy leg
utóbb a balassagyarmati fegybáz lakója volt. A 
tétlenért zsebtolvajt letartóztaták.

Vakmerő szélhámosság
a rendőrség nevében

Hamis iratokkal hat írógépet csalt ki és megszö
kött egy liatalember, de vasárnap éjszaka elfogtak

A főkapitányságra néhány hét alatt hat 
följelentés érkezett egy szélhámos ellen, ki 
példátlan vakmerőséggel a rendőrség nevé
ben követett el csalásokat. A följelentések 
szerint budapesti irógépkereskedőkhöz be
állított egy jólöltözött fiatalember:

— A rendőrségi tanosztály küldöttje 
vagyok, — mondotta — a rendőrisko
lának néhány napra írógépre van szük

sége, Írógépet kérek kölcsön.
Fölmutatott egy iratot, amelyen a tan

osztály igazolja, hogy az. irat felmutatója a 
tanosztálv megbízottja. A kereskedők adtak 
is kölcsöndij ellenében Írógépet. A „rendőr
ségi kiküldött" nyugtát adott és elvitte a gé
pet azzal, hogy néhány nap múlva vissza
hozza és akkor kifizeti a kölcsöndijat.

A kölcsönzés terminusa lejárt, a tanosz-

tály azonban nem küldte vissza a gépeket. 
A kereskedők erre telefonon és levélben ér
deklődlek és ekkor nagy érdeklődésükre ki
derült, hogy

egy szélhámos felültette őket: a tan
osztály senkit sem bízott meg azzal, 
hogy Írógépet kérjen kölcsön, a fölmu

tatott iratok hamisuk voltak.
összesen hat írógép sikkadt el a szélhá

mos kezén, akit a följelentés alapján eré
lyesen kezdett keresni a rendőrség. Napokig 
tartó nyomozás után a vasárnapra virradó 
éjszaka

elfogták az ál-rendőrségi meghízottat.
Dudás Jenő 24 éves állásnélküli rnagán- 

hlvatalnokot.
Dudást előállitották a főkapitányságra cs 
letartóztatták.

Az ötmilliós Fayer-Fuchs per ujraíelvételi tárgyalása
A budapesti polgári törvényszéken dr. Pető 

biró előtt ma, hétfőn ismét szembekerülnek 
egymással az utóbbi esztendők legnagyobb pe
rének szereplői;

Fayer Sándor é# Fuchs Leó.
Fayer Sándor kormánvfötanácsos sógorával, 

Fuchs Leóval, a Magyar kender-, Len- és Juta
ipar Rt. elnökigazgatójával hosszú évek óta 

ádás pereskedést folytat.
Fayer annakidején a részvénytársaság vezér
igazgatója volt, majd éles harcba keveredett 
clnökigazgaló-sógorával. Ekkor túriéul, hogy 
Fayer Sándor

ötmillió pengős kártérítést pert indított

Fuchs Leó ellen
Fuchs Leó ezzel szemben azt bizonyította a 

bíróság előtt, hogy a vállalat részvényeit már 
ebben az időben is jegyezték a tőzsdén, az ár
folyamokat mindenki tudta és az átvett rész
vények árfolyama megfelelt a tőzsdei árjegy
zésnek s igv Fayert semmiféle károsodás nem 
érte.

de mindháromfoku bíróság Fuchs érvelé
sét magáévá téve, Fayert elutasította öt

millió pengős követelésével.
Fayer Sándor azonban most perujiti'fsal élt 

s az uj tanuk egész tömegét jelentette be.
\ mai tárgyaláson dől cl: helyt ad-e a bíró

ság a perújításnak.

Jűt enni, olcsón venni nálunk lehet
3 kg. Fehérből)- - - - - -
4 kg. Torkobob - — 
4 kg. t. Súrgnborsó — 
3 kg. Idei lencse -

.40 

.78 

.88 

.68

1 dob. ‘ r.-ös Szordínio . . . . . . . . . —.48
1 kg. MDCs. injbab. -.68
1 ko. MDCs, leeső . . . . . . . . . . . -.78

Z-llteres üveg Soványság »» -.78 
•/. kg. Ementúil sajt - - -.88 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 kg. Téliszalámi . . . . . . . - 3.60

DIWfcSbJtt^OK “k-74
1 kg. MDCs.
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Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A 25 éves jubileumát ünneplő Hétfői 
Napló nagyérdekességü keresztrejtvény pá
lyázata <s nagysikerű melléklete, az Elegáns 
Budapest ulán most harmadik jubileumi 
ajándékát jelenti be olvasóinak:

1000 pengős regénypályázatot 
hirdetünk.

Tessék figyelmesen elolvasni a pályázat 
itt következő feltételeit!

Április 30-án
kezdjük közölni folytatásokban Sági Pált 
a kitűnő rendőri riporter remek bűnügyi 
riportregényét.

N'EPITÉLET
a címe a nagy riportnak. Csupa ismerős 
figura, csupa ismerős hely szerepel a re
gényben:

mindenki

Vasárnap délután Pestre érkezett 
a milánói Scala turné-társulata

Az olasz követség látta vendégül a 
művészeket a budapesti Dante-házban

Kétnapos vendégjátékra Budapestre érkezett 
Stagglone dél Opera ltaliana, a legnevesebb 

_r . ", amelynek
milánói Scnlából rekrutálódnak. Va-

a __ __ ____ ____ ___ j
és legkitűnőbb olasz operatársulat, 
tagjai a in!!..;. ói ík-lábó: .vLaliL-.... ..
sárnap délután hat órakor nz Eskü-tér 6. szám 
alatti Danfc-házban látta vendégül a promi
nens olasz énekesnőket és énekeseket az olasz 
követség és erre a találkozóra meghívták a 
pesti sajtó képviselőit is. A budapesti olasz 
kolóniának százfőnyi közönsége jeíent meg, 
élén Colonna herceg követtel és Plgnatelli her
ceggel, a pesti olasz fascio vezetőjével, akik 
előtt a társulat tagjai nagyszerű hangversenyt 
rögtönöztek. A stngglone vezetője elmondotta, 
hogy éppen

Budapesten ünnepli húszéves évfordulóját 
a társulat,

amely jóformán beutazta már az egész 
got. Tagjaik sorából került ki Battistini, 
dal Monté és Tita Ruffo is.

Arturo Lucon, a stagglone kiváló karmestere, 
aki egyúttal a milánói Scala egyik zeneigazga- 
tója, elmondotta, hogy nugy várakozással néz
nek budapesti szereplésük elé, mely alkalommal 

a salzburgi ünnepi Játékokon teljesített 
programjukat adják.

Sokat várnak a pesti közönségtől, amelvot 
szerte q világon a legmüértöbbnek és legkrl- 
tikusabbnak ismernek. A társulat két prima
donnája, Tina Fagyi és Lyana (iránt, aki olyan 
fiatal, hogy az édesanyja kíséri, két tenoris
tája: Aldo Slnone és Spigolon, két baritonis
tája: Nascimbene és Lully, basszistája pedig 
Fcrnando Autori, aki ismert és

kitűnő karrikaturarajcoló is.
Amig kollégái énekkel szórakoztatták honfitár
saikat, Ö rajztehetségét mutatta az újságírók
nak. Egyre-másra gyárt' tta a Icgremckebb 
karrikaturákat.

A naptár áprilist — a műsorunk 
decembert mutat!

a Royal
filmszínházak
e héten tavaszi lendülettel — 3 téli 

attrakciót hoznak!

Royal Apollo:
Kedden este 10 órakor díszelőadás:

magéra ismer, mindenki föl
ismer mindenkit...
egy érdekes bűncselekmény íz-

Mérték szerint dlvatszövetelnkbél, fekete, sötétkék vagy bármely színben kétesed próbával 

férfiöltönyt 30 P-ért készítünk 
„VERSENYSZABÓSÁO“, Rottenblller-utca 4 a, I. em.

A regény 
gnlmas nyomozásán, vizsgálatán vezeti ke
resztül az olvasót, egészen addig, amig

a leleplezett tettes a bíróság elé áll.
A bíróság lefolytatja a vádlott ellen a fő
tárgyalást, majd ítélethozatalra vonul 
vissza ... Eddig a riport és most jön a pá
lyázat.

A Népitélet kéziratát átadtuk dr. Héczey 
Lajos ny. kúriai bíró — törvényszéki elnök
nek, az ismert kiváló büntetőjogásznak, aki 
a kézirat átolvasása után a jogi szempontok 
figyelembevételével kiszabta a vádlott bün
tetését.

Ezt az ítéletei lepecsételt borítékban át
adta szerkesztőségünknek,

a Hétfői Napló viszont a lepecsételt bo
rítékot, ainelnyek turtalmát a bírón kí
vül senki sem Ismeri, áladta dr. Hor

váth Kamill királyi közjegyzőnek 
és most következik a népitélet.
• -MN urnánk-m -kiphor. -ineUókeU -szelvényen, 
beküldik ilcletiikel: milyen büntetést szab
nak a vádlottra. A pecsét alatt őrzött Ítéletet 
pályázati határidő után a nyilvánosság elölt 

afelbontja a közjegyző és összehasonlítja 
szelvényekkel:

aki eltalálta, 
litette a bírói

vagy legjobban megközc- 
Itéletet, ezer pengő jutal
mat kap.

esetén, a Hétfői Napló zsü-Esetleges vita 
rije dftnt.

Ha szereti az. érdekes bűnügyi riportre
gényt és ezer pengőt akar keresni, olvassa 
regényünket és hozzon Ítéletet!

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

— Felhős meleg Idő, éjszakai köd. Vasár
napra virradó éjszaka hatalmas zivatar vo
nult végig a főváros felett, reggelre azonban 
kiderült az ég s nyóriasan enyhe, napsüté
ses Idő lelt. A Mcteorologini Intézet prognó
zisa: meleg idő felhőzettel, egyes helyeken 
esők várhatók, éjszakai ködképződéssel.

Győrből jelentik: A sopronmegyei Ko- 
rnncó községben a gólyák után vasárnapra 
megérkeztek a fecskék is. A falu összes 
villany- és táviródrótjai fekeléllenek a sok 
fecskétől. .1 koroneói öregek a fecskék ko
rai érkezéséből hosszú és jó tavaszt jósol
nak.

— Névtelen rágalmazó levelek tömegével 
árasztották cl Szombathely előkelőségeit. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnap óta rej
télyes ügyben nyomoz a szombathelyi ren
dőrség. A város előkelőségeit névtelen rá
galmazó levélt k tömegével árasztották el. 
Eddig tizenhat iráspróbát vett ki a rendür- 
ké't a különböző gyanúsítottaktól, de nem 
akadtuk nyomára inég a névtelen levélíró
nak.

— Sakkverseny. A Maróczy Géza jubiláris 
, sakkverseny vasárnapi fordulóján Lilienthal 

legyőzte Plklert, Szigeti és dr. Balogh el
döntetlenül mérkőztek, a többi parti lapunk 
zártakor még függőben van. A sakkverseny 
vasárnapi eseménye volt, hogy megjelent 
dr. I.asker Emánuel exvilágbajnok és itt 
kibékült dr. Maróczy Gézával, akivel évekig 
rossz viszonyban volt.

— Szolgálati jubileum, Révész Sándor, a 
Fonciere Általános Biztosító Intézet cégjegyzője 
ni a ünnepli szolgálatának 25-ik évfordulóját.

— Budapesten keresik a burgenlandi autós 
band’tákat. Megírtuk, hogy Schmied Llpót föld
birtokos burgenlandi kastélyát autós bandi
ták kirabolták. A tettesek rengeteg ékszert vit
tek cl, azonkívül a Schmíed-család Habrburg- 
emlékelt, köztük Ferenc József nyakkendőtűjét. 
Az osztrák rendőrség most összeköttetésbe lé
pett a budapesti rendőrséggel és a nyomozás 
megindítását kérte, mert lehet, hogy a tettesek 
Budapest felé menekültek.

— A Széchenyl-strandfUrdő bitfTé-bérlete. A 
főváros városgazdasági sznkbizo.tts(igp s^ombaj 
délutáni ülésén döntött a Széchenyi-Strandfürdő 
büfféjének bérlete ügyében és azt Hartrhann 
Róbertnek és Aczél Miksának adta ki bérbe. A 
bérlők, akik n bruttójövedelem 10 százalékát 
fizetik a bérlet dijaként, a vendéglős és büíTés- 
szakma általánosan ismert és közkedvelt tagjai, 
akik eddigi üzleteik vezetésével is méltán rá
szolgáltak úgy a nagyközönség, mint a bérbe
adó főváros bizalmára.

— Raromflpusztltó szadisták garázdálkod
nak Sopronmegyében. Győrből jelentik: Bujtós 
István nyugalmazott huszártiszthelyettes fertő- 
szentmlklösi gazdaságába vasárnapra virradó 
éjjel ismeretlen tettesek hatoltak be és az ott- 
lévő töbhszáz baromfit vadállat! kegyetlenség
gel leölték. A szárnyasok hulláit a falu hatá
rában találták meg, kitaposott belekkel és 
széjjelszabdalt testtel. A szárnyasok közül 
egyetlen egy darab sem hiányzott. Az utóbbi 
időben Fertöszcntmlklóson, környékén és Esz- 
torházán sorozatosan fordultak elö hasonló 
szadista vérengzések. A csendőrség n legeré- 
lycscbb nyomozást indította meg a nagy kárt 
okozó szadisták kézrekeritésére.

— Véletlenül agyonszurta kisleányát. Szombat
helyről jelentik: Rcich Pál szentandrási gazda 
ötéves kisleánya nz istálló szénaágyáha feküdt 
le aludni. A gazda néhány órával később vas
villával bement ni istállóba és a szénaágyba 
nyúlt. Borzalmas kiáltás hallatszott: a vasvilla 
a kisleány halántékát keresztül fúrta, a gyer
mek haldoklik.

— Amfiteátrumot építenek Miskolcon. 
Miskolcról jelentik: Vasárnap tartotta ülését 
az a bizottság, amely a város szivében elte
rülő Avas-hegyen építendő amfiteátrum ter
veit késziti elő. A miskolci kereskedők tíz
ezer pengőt ajánlottak fel az amfiteátrumra, 
ahol színházi előadások lesznek.

O A Magyar Általános Kőszénbánya Rész
vénytársulat igazgatósága április 11-én tar
tott ülésében megállapította az 1033-1 üzletév 
mérlegét, amely n szokásos leírások után 
3.268-430-32 (1932-ben 4,672.508.85) pengő
tiszta nyereséggel zárul. Az igazgatóság ápri
lis 28-ára hívja egybe a rendes évi közgyűlést, 
amelynek indítványozni fogja, hogy az 10,13. 
üzletévre — a tartalékok és alapok dotálása 
után — részvényenként tíz (tavaly 14) pengő 
osztalék állapittassék meg.

(~) A Mngyar Pamutipar R. T. ma, hétfőn i 
tartja mérlcgmegálbipitó ülését. Április 27-én 
lesz a részvényt ársaság rendez évi közgyűlése.

— Vasárnap meghalt a regényes életű 
berlini török nagykövet. Berlinből jelentik: 
Kemaleddln Sami pasa berlini török nagy
követ, akin nemrég gyomormütétet végez
tek. vasárnap délben meghalt. Kemaleddin 
regényes életpályát futott meg, a világhá
borúban tizenhétszer sebesült meg s a há
ború után a kurd harcokban vett részt.

— Vasárnap Londonba utazott a bolgár 
miniszterelnök. ■'Pár is bőt jelentik: Musanov 
bolgár miniszterelnök vasárnap innen Lon
donba utazott, ahol nagyfontosságu tárgya
lásokat folytat Bulgária államadósságairól.

— A Székesfehérvári Frontharcos Szövetség 
alakuló gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta ala
kuló gyűlését a Székesfehérvári Frontharcos 
Szövetség. Elnök vitéz Pálffy Andor, alclnök 
pedig Bartha Rezső dr. lett.

— Szerelmese vonatja elé vetette magút 
az elhagyott leány. Debrecenből jelentik: 
Vitéz Ferenc gazdálkodó szakított menyasz- 
szohyával, Varga Róza 22 éves debreceni 
lánnyal, megmondotta neki, hogy mást vett 
feleségül .és.elutazik. A lény kiment a csapó
kerti vasúti megállóhoz és az elé a vonal elé. 
vetette magát, amelyről tudta, hogy volt vő
legényét viszik. A szerencsétlen lány azon
nal szörnyethalt.

Fürdőkádak
Lamnart és Öntöttvas fürdőkályhák, mosdók, W. C- stb. gyári árban, kedveid fizetést feltételek mellett- 
Kerti tömlők elsőrendű n/ílTIUf VII~ Király minőségben gyári áron £>vFJDLLvJI u. 81. Telefon

— Rosenbcrg Auguszta ünneplése. A Magyar
országi Nöegyesületek Szövetsége vasárnap ün
nepelte a Gellérl-szállóban a 75 éves Roscnberg 
Augusztát, aki 30 éve alelnöke a szövetségnek. 
Gróf Apponyi Albertné és Lukács György 
v. b. 1.1. mondtak ünnepi beszédet, majd Oberle 
Károlyné főtitkár bejelentette, hogy alapítványt 
létesítenek Rosenberg Auguszta nevére. Végül 
a jubiláns köszönte meg a bensőséges ün- 
>'"r>lést.

n mi mozink
CORSO (Váci u. 9 Tel.: 87-4-02): Ha én szabad volnék. 

Fősz.: itene Dunna. C.live Brook. Nili Aslher. ■— Macskaháború. iMicky egér). — Főz én magyar híradó. 
(Előadások kozd naponta; %4, %6. M 9410. — A bélköznapi első előadás félhelyárú.)

CITY <V Vilmos császár út 88-38 Tel.: 111-40): Ha én saabad volnék. Főm.: Ireue Dunne, Clive Brook és Níls Aslher. — Macska és kanári-háború. — Legújabb Mlck>-Maus. - Magyar. Főz ét vllázhlradók. 
(Kezdete hétköznap: 4, 6 8, 10. vasár- és ünnepnap: 2, 4. K 8. 10. — Az első előadás mindennap íélbelv- árakkal.)

CORVIN (József körút és üllői út tarok. Tclefón: 38-9-88): A1 utolsó négy. Richard Diz, Dorolby Jordán, Marv Aslor. Joel Mc Crca — Kísérő műsor. dióik »4. /‘j« M»8, MilO órakor, vasárnap és Onnepn ip; Vj2, 
előadás (élhelvárakkal.) KAMARA (Vll Dohány üres ét Nyár ucct táruk lei: 44-0-27): Rakflsassaony. Vlgj. Fősz.: Jenn.v Jugo és 

Paul llőrbigcr. - Pompát kitérő műsor. (F.lóad hóik. 4 fi 8 10 vas. ét únn.: 2. 4. «. 8 10. - Az öltő előadás mindennap lélhelyárakltal.)
Joan Crawford. Clark Vágyak ritmusa. Főst.: fiit Telefon: 22-0-98, 29-2-50).

c ■ Főzőcske, Kulináris
.un S?,.nM “ Híradó. _ Előad:•sok 2-6-ig f .lytatólngosan, azután 8. 8. 10. vasárnap 

r0Aór“rkor,>T. v*»4r!’a»’ délelőtt 11 órakor: 
ura la r<£uJalií, Irökklllmek.ÜFA 'Teréz kőrút W. Tokión: 19-7-67): La Mater- 
l*o -“.Hlradó. (Kesdda hélk.: 4. fi,

grandiózus grand guignol! Az első 
színes rémdráma.

Irta: ? ? ? Rendezte: Kertész Mihály

Főszereplői:

Lyonell Athwill 
és Fay Wray

Szigorúan csak 16 éven felüli kötél- 
idegzctüeknek!

Hozzon partnert magával, mert egye
dül fél hazamenni!
Warner-Bros film

Fórum és bécsi
jp kedden premier!

Bolváry Géza legújabb filmoperettje 1

Főszereplői:
TJane Hald, Vidor de Kowa, 

Paul Kemp.

Ez a film — szakértők szerint — 
a legjobb gondüző!

Reflector-film.

casino és Palace
e héten:

Budapest székes* 
főváros közönsége 
híva alok • Iheiyezése céljaira 1935. évi 
m^jtis hó 1-t Jl Kezdődő hatállyal egy cca. 

öHMzcfüggö helyiségből álló (cca. (MM) m’ 
alapié üte.iel bíró iöidstlnd, vagy 1. eme
leti bér.emónyi korén, a székesfővárosnak 
az V. kér. Linót körút — Dunapart — Ipoiy- 
ulca — ón Váci-ttt Al'al határolt részén. 
Az a'ánlatok 1934. évi április hó 25-lg a 
központi városházán lXI. ügyosztály) II. em 
241. szám alatt adandók be.

A Budapesti Nemzetközi Vásár
DIVATSZÍNPADA

•*Am*ra Hatat
p t obakisasszonyok (mannequtnnek) felentkezzenek.

A felvéf-.iról művészekből — u ... -
é» MaKemberekWi kilo SZORJUTy dönt. 

íldd’’ kéri a blzotbég iprUK 17 én.
aenaeu e<t. ö írtra a Royal ezéllö fthértermében. Bejárat 4 Roysl-ttálft 

———— Hér..a-utoa 48. aaAm alalU kapuién. 11

Eiieii club
Egy ékszerrablás misztikus története.

Főszereplője: Clfwc Brook.
■' *

Paramount-film.
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Szent Hubertus htvei nagy táborozásra 
készülnek. A Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége május 6-ára országos kongresz- 
szust hivott össze a Vigadóba. Káliay Ta
más és Baross Gábor áll na v a mozgalom 
élén, amelynek az a célja, hogy a vadászo
kat érdeklő és érintő kérdéseket megtárgyal
ják és rendezzék ennek a nemes sportnak 
minden aktuális problémáját.

II.
Ilutzka István, a kvi rínál i magyar követ

ség sajtóattaseja szép kitüntetést kapott. Az 
olasz király az olasz korona rend lovagke
resztjével tüntette ki. Az ujságtrórend büsz
kén könyvelt el ezt a kitűntél est. Húsz ka 
István igazi újságíró, az első csatasorból 
került a sajtóattaséi állásba, rendőri ripor
ter volt, az újságírás rohamosa patában szol
gált.

Szemere Miklós természetes leánya 
másfélmillió pengő hozományért 

perli a Szemere-családot
A magyar és osztrák főurak egész seregét 
Idézték meg a tárgyalásra

Érdekes örökösödési 
per kezdődött a pestvi
déki törvényszéken, dr. 
Ügeti Béla törvényszéki 
bíró elölt.

A per előzményei egy 
embcröltőnylre nyúlnak 
vissza. Budapest köz
vetlen szomszédságában, 
Pestszenliőrinc határé-

///.
Cartier, a híres párisi ékszerész és fele

sége, Aímásy Jacqueline grófnő válnak. A 
grófnő már jóid ej e visszajött Parisból és 
azóta a Várban az uriutcai Cartier-palotá
ban lakik. Az ura akkor kintmaradt Párté
ban. Cartier most maga is Budapestre érke
zett, hogy közös egyetértéssel bonyolítsák 
le a válást. Akik mindent tudnak, azt mond
ják: a válás után két uj házasság készül. 
Az egyik a szép Almásy Jacqueline, a má
sik pedig Cartier házassága lesz ...

IV.
Gaál Franciska újra férjhezmegy. Daj- 

kovich Ferenc bankfőtisztviselő, a buda
pesti társaság egyik szimpátikus tagja veszi 
feleségül. Ezen a héten tartják meg az es
küvőt. Londonba mennek nászutra. Sür
gönyben foglaltak le lakást egy hónapra 
egy londoni penzióban. A praktikus Gaál 
Franciska összeköti a hasznosat a kellemes
sel. Londonban már nyelvmester várja, aki
től angolul tanul, hogy angolnyeivü filmen 
is szerepelhessen.

bán terül cl a Szemere-félc négyezer holdas 
birtok. A főúri életet élő, azóta elhunyt Sze
mére Miklós, a bécsi lóversenyen

megismerkedett Dérnél Ernő bécsi vezér
kari százados csodaszép 1« éves lányával.

Az ismeretségből szerelem lett és a modern 
felfogású urilány

elkísérte Szemerét a párisi, londoni és a 
budapesti lóversenyekre.

Alig egy év múlva kislányka született.
Szemere Miklós röviddel a kislány megszü

lése után afrikai vadászkirándulásra indult. 
Mikor visszatért Bécsivé,

ügyvéd kereste fel a Démcl-család megbí
zásából,

hogy rendezze a tartásdij ügyét.
Szemcre Miklós, nkit vérig sértett ez az el

járás, haragra lobbant és ettől kezdve meg
szakított minden összeköttetést kislányának 
anyjával. A kislánykáról ellenben kezdettől 
fogva bőkezűen gondoskodott és gyámjával, 
Neumayer József nyugalmazott bécsi polgár
mesterrel többször megbeszélte, hogy

a kislányra hagyja a szentlőrinci birtok 
felét éa azonkívül fejedelmi hozományt fog 

adni neki.
Azt azonban sem szóval, sem Írásban nem je-

lölte meg, hogy mit és mennyit óhajt jut
tatni leányának. Szemere Miklós 1020 augusztus 
20-án Pécsben izivszélhfldésben meghalt. Vég
rendelet nem maradt hátra, egyedül Íróasztalá
nak egyik fiókjában találtuk egy végrendelet
tervezetet,

amelyben unokatestvérének, Szemere Gás
párnak fiára hagyja egész vagyonát.

Szemere Gáspár fia, Szemere István beült a 
hatalmas örökségbe és Démet Klára, Szemére 
Miklós leánya

nem kapott egy fillért sem.
A leány családja a bécsi belvárosi járásbíró

ság előtt pert indított a leány gyámja Szemere 
István ellen, azon az alapon, hogy Szemere 
Miklós ígéretet lett arra, hogy a leányt nagy
korúságán túl is el fogja látni. A pert első
tökön elvesztették, az osztrák felsőbb bíróság 
azonban kimondotta, hogy

Dérnél Klárának az egész Szemere-vagyon 
egybetedrésre Jár hozomány elmén.

A Szemere-vagyon felértékelése után a bécsi 
belvárosi járásbíróság megállapította, hogy

a leánynak 1,200.000 pengő jár.
Időközben a Démebcsaládnnk tudomására 

jutott, hogy a Szemere-vagyon sokkal nagyobb 
s legalább tízmillió pengőre értékelhető és 
ezen az alapon a leány, aki közben nagykorú
ságát elérte,

újabb pert Indított,
most már magyar bíróság elölt, a Szemere 
Miklós által ígért értékekért. A közeljövőben 
megtartandó tárgyalásra a bíróság a magyar 
és osztrák főurak egész seregét idézte meg 
tanúnak, továbá kihallgatja a két pereskedő 
család egyes tagjait is.

OVERALL
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V.
Mosolyogva olvassák most az emberk Bu

dapesten a Daily Telegraph egyik feltűnően 
érdekes cikkét. Azt írja a Daily Telegraph, 
hogy a törpék májusban világkongresszust 
tartanak Budapesten. A törpék Népszövet
sége rendezni akarja a törpe-kérdést. Jogot 
a törpéknek! A kongresszus tárgy sorozatán 
különféle követelések és javaslatok szere
pelnek. Követelt a kongresszus, minden ál
lam hozzon törvényt, hogy törpe férfi csak 
törpe nőt vehet feleségül (és fordítva), vo- 
raton, villamoson, autóbuszon a törpék 
csak gyerekjegyet fizessenek, állítsanak fel 
alacsonysági határt és aki ennél magasabb, 
nem nevezheti magát törpének. Szóval ne 
lehessen mindenki törpe, kvalifikációt kö
vetelnek a törpeséghez. Végre egy fórum a 
mai világban, ahol azért tülekednek az em
berek, hogy minél kisebbek lehessenek. 
Egyébként a Daily Telegraph cikkét lap
zártáig nem tudtuk ellenőrizni.

— Vasárnap ünnepelte a spanyol köztár
saság harmadéves fennállását. Madridból 
jelentik: A spanyol köztársaság vasárnap 
ünnepelte fennállásának harmadik évfor
dulóját. Az ünnepségek három nnpig tarta
nak. Az egész várost feilobogózták.

—- Fuzionáltak a házfelügyelők egyesületei. 
Vasárnap délelőtt közgyűlést tartott mindkét 
házfelügyelő-egyesület: a Budapesti Házfelügye
lők Egyesülete és a Házfelügyelők Nemzeti ét 
Gazdasági Egyesülete. Mindkét közgyűlésen 
bejelentették, hogy a két egyesület fuzionál. A 
Budapesti Házfelügyelők Egyesülete njböl Etted- 
rich Boldizsárt választotta elnökévé.

VI.
A Touring Club Margitszigeti Concours 

d'Élégance-ára, amelyet Wetler Ernő, a ki
tűnő autós-sportember rendez, tömegével 
érkeznek a nevezések. Az osztrák Touring 
Club kétszáz autójával 659 utas, a cseh 
Touring Club 56 kocsi Ián 145 utas jön. így 
kell idegenforgalmat csinálni!

VII.
Három héttel ezelőtt érkezett haza Egyip

tomból ifjabb Horthy Miklós, a kormányzó 
fia, most pedig ugyancsak messzi útról jött 
meg a kormányzó bátyja, Horthy Jenő. In
diában járt nagyvadászaton. Rengeteg tró
feát hozott magával.

Vili.
A Moulin Rouge mindig gondoskodik va

lami érdekességről Budapest számára. Most 
uj áprilisi műsorában Elinor és Eugcn Kő- 
váry bemutatják az uj táncot, a cariocát — 
úgy, ahogyan a közönség táncolja. Érdekes 
a tánc, a táncospár remek.

IX.
A vicclapok régi tárgya nyáron a szom

bati siófoki gyors: a „bikavonat". Az idén 
uj szóval gyarapodik a vicclapok szótára: 
bika-hidröplán, ez lesz az uj szó. A szótár
gyarapodás hátterében pedig értékes ide-
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— Százhúsz tüntetőgyiilés a francia kor
mány takarékossági politikája ellen. Páris- 
ból jelentik: Franciaországban vasárnap or
szágszerte nagy tiltakozó gyűlések és tün
tetések voltak a kormány takarékossági po
litikája miatt. A vidéki városokban száz
húsz gyűlést tartottak.

— A 74 éves Békésmegyei Gazdasági Egye
sület jubilárta közgyűlése. A Békésmegyei 
Gazdasági Egyesület vasárnap jubiláris köz
gyűlés keretében ünnepelte meg fennállásának 
74. évfordulóját Szarvadon. A közgyűlésen' 
Bellczay Géza felsőházi tag mondott ünnepi 
beszédet.

— Munkások verekedése a Dohány-utcában. 
Az ö-ulca 17. számú házban lévő Kőris Rádió
üzem több munkása néhány nap óta bérsztráj
kot folytat. Ma délelőtt a Dohány-utcában há
rom sztrájkoló: Varga István, Grünuiald Gyula 
és Topiák Ferenc megtámadták az üzem két 
másik munkását: Balog Ferencet és Sebők 
Imrét. Verekedés kezdődött, amelyben Topiák, 
Balog és Sebők megsebesültek. A mentők a 
Rókus-kórházba vitték őket. A támadók ellen

Tiltott műtét
Tragikus módon meghall 
egy kőbányai asszony

Egy asszony rejtélyes halála ügyében 
indított nyomozást a főkapitányság sérülési 
osztálya.

Pár nappal ezelőtt a Paula-szülőotthonba 
beszállították Kőbányáról Gyurcsek Istvánná 
37 éves asszonyt. Súlyos állapotban került 
a szülőotthonba és többnyire eszméletlen 
állapotban volt. Az orvosok megállapítása 
szerint hashártyagyulladást kapott.

Napokon keresztül tartó eszméletlenség 
és haláltusa után az elmúlt éjszaka 

meghűlt.
Az a gyanú, hogy Gyurcseknén, mielőtt a 
Paula-otthonba került volna, tiltott műtétet 
hajtottak végre és ennek következtében ke
letkezett a hashártyagyulladás.

A rendőrség a holttestet a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállíttatta, ahol a bon
colás fogja megállapítani a halál előzmé
nyét.

ZÁLOGJEGYET,
Driitianst. aranvat, ezüstöt 
legmagasabban vMzekl 
Ékszert legolcsóbban nálam vehet!

Sr» LJ Ul A DT 7 I órás és éksseréssSÍ W #4 K I db le Muzeum-ktírut 7 és 21 •

—- Halálos verekedés. Szekszárdró! jelentik: 
Vasárnap kora reggel Szlaminka István alsó- 
hencsei lakosnak dolga akadt FclsŐhencsén. 
Útközben találkozóit Berényl János felsöhencsei 
lakossal. Szóváltás, majd dulakodás támadt 
kötöttük és Szlaminka agy összeverte Berényit, 
hogy a helyszínen meghalt. Szlamlnkát a csend
őrség elfogta és ma délelőtt beszállította a 
szekszárdi ügyészség fogházába.

— Jogosulatlanul használta a doktori elmet 
egy debreceni sikkasztó tisztviselő. Debrecen-

genforgalml intézkedés áll. Az idén nyáron bői jelentik: A debreceni vizsgálóbíróhoz meg* 
repülőgépjáratot rendszeresítenek Budapest érkezett a szegedi egyetem lektorának értesí* 
ét Siófok közöli. Minden MOmbalon hydro- té«. »m«ly •zerlnt Knpd. Sándor IIhMkID. 

'klk'ltö Bolatonon. A ólzlrepí^Hp hétfőn h"'V “ *

hajnulban jön vissza Siófokról Budapestre.
X.

Masirevich Szilárd, Magyarország berlini 
követe kedden nyilvános előadáson szerepel. 
A berlini Lyceum Klubban előkelő közönség 
előtt előadást tart. Az előadás cime: A múlt 
század asszonyai.

- •**! -

— Az újságíró egylet közgyűlése. A Ma
gyar Újságírók Egyesülete e hó 22én, dél
után 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését 
az Otthon Körben.

— Az orvosok karitatív Intézményeinek gyű
lései. A Budapesti Gyakorló Orvosok Segélyző 
Egyesülete Lobmaycr Géza egyetemi tanár el
nöklésével közgyűlést tartott, amelyen az el
nök kérő szóval fordult az orvostársadalom
hoz, hogy hozzátartozóik érdekében mielőbb 
lépjenek be az egyesületbe. —- A Keresetkép
telen Orvosokat, Árvákat is özvegyeket Se
gélyező Egyesület Eriedrieh Vilmos egyetemi 
tanár elnöklésével tartott közgyűlésén ünne
pelte fennállásának tizedik évfordulóját. Szilái 
főtitkár beszámolójában elmondotta, hogy tiz 
év alatt 90.000 pengő segélyt fizetett ki az 
egyesület.

— Vasúti aegédtleztrk gyűlése. A Vasúti 
Segédtisztek Országos Otthona vasárnap tar
totta közgyűlését, amelyen elhatározták, hogy 
Balatonalmádin lévő üdülőházukba penzió
rendszert vezetnek be, melyet idegepek is 
igénybevehetnek.

— Elgázolt a vonat egy lányt. Debrecenből 
Jelentik: Kovács Etelka hajduszoboszlói gaz
dálkodó lánya ma reggel két kanna tejet vitt 
a vasúti sitién keresztül. A motoros vonat el
ütötte és mindkét lábát levágta. A leányt élet
veszélyes álinpotban vitték a debreceni klini
kára.

— Roagonylnál 3 fénykép 8 P Kálvín-tér 5. 
— Molnár Jenő sírkövének felavatása. Dr. 

Molnár Jenő a „Borsszem Jankó'* elhunyt fő- 
szerkesztője síremlékének felavatása f. hó 22-én 
déli 12 órakor lesz a rákoskeresztúri temető
ben. (15. parcella).

— öngyilkost lett egy nyugalmazott posta
tiszt. A kispesti Rákóczi-utca 133. számú 
házban levő lakásán vasárnap reggel fel
akasztotta magát Nagy Sándor 56 éves nyu
galmazott postatiszt. .Mire rátalállak, halott 
volt. Gyógyíthatatlan betegsége miatt ölte 
meg magát.

—- Útközben felrobbant és kigyulladt az 
autó. Dombóvárról jelentik: Kenézy főbíró 
és Riesz József föorvps gépkocsin Dombó
várról Kalocsára igyekezett. Útközben a 
benzin felrobbant s a: autó pillanatok alatt 
lángokba borult. A kocsiban ülök alig tud
tak az égő a' tóból kimenekülni.

— Gyilkos rablóinerénvlet áldozata lett 
egy marbakereskedfí. Gyünkről jelentik: 
Schnelder János nagyszékelyi marhakeres
kedő egy falka ökörrel a vásárból hazafelé 
igyekezett. Adorján pusztánál a sötétben is
meretlen tettesek agyba-főbe verték és ökreit 
elha/lották. Hajnalban találtak rá. Nagyszé
kelybe szállították, ahol sérüléseibe belehalt, 
A nyomozás megindult.

— Kodály Zoltán előadása és ünneplése 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
este hat órakor érkezeti Debrecenbe az ottani 
Ady Társaság meghívására Kodály Zoltán, a 
világhírű zeneszerző Kodály este az Arany
bika dísztermében előadást tarlóit Népzene és 
műzene címmel. Ady Lajos tankerületi fő
igazgató mondta az ünnepi beszédet.

— Mértékntánl férfiöltöny 40 pengőért! Ta- 
vhszI divatszövetekből rendelhető remeksza- 
hásu férfiöltöny, vagy felöltő, többszöri próbá
val. 40 pengőért. Szolid és becsületes kiszolgá
lás a vevő megszerzése érdekében! Ruhakeféi- 
kcdclmi Vállalat, Fcrcnc-kürul 39., 1. cm.

Mértékutáni férfiöltöny 
40 pengőért!

Tavasai dlvalszövelekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával 40 pengHArt. Minden öndlcséretföl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei löb‘ ‘----- ‘ “ "*———————— tartózkodunk. Megelégedő!! vevőink ezrei többel mondanak I Szolid

DHItr tt IMII1 te bec>illete> kiszolgálás ■ vevő mogszerzSao érdekében!
t Ruhokoreskodelml Vállalat, Ferenc-körut 30, L omoM.
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ADY ENDRE,
■ költő-tltár, a halhatatlanság ellzlumi me
zejéről visszatért tegnap este három órára 
és a függöny előtt meghajolt a debrecei I 
műért., és műpártoló közönség tapsaira. 
A háhoruelőttl évek költő-prófétája, a Hol
napotok vezére, oki csodálatos élesen látta 
az elkövetkező évtizedek tragédiáját, sorsát, 
most n szűk színpadon három órán kérész
től vitatkozik és bajlódik sujátmagával és 
emberi tragikumával.

Bátor dolog volt Ady Endrét, az emberi 
a színpadra vinni és majdnem fizikailag 
elopcrálnl Ady Endrétől, 11 magyar költé
szet utolérhetetlen nagyságától, aki ma Is 
elevenen él és aki költészetével, művészeté
vel, de gondolataival Is uralkodik uz azóta 
felnövő költő-generációkon. Nehéz meg
eleveníteni Ady Endrét, az önmagával és a 
világgal meghasonlott nagyváradi hírlapírót, 
aki a színdarab szerint egész életében mást 
sem telt: mint viaskodott a Halállal.

Ha Ady Endrének, az embernek a tragi
kuma kis Is bor lakozik a darab során, allg- 
allg látjuk itt feltűnni Ady szellemének vi
lágosságát, amely azóta is vezérlő fénryel 
ragyog a magyar Irodalomtörténet egén.

Kálmán Imre hétfőn délelőtt Budapestre ér
kezik, hogy eldirigálja a Royal Orfeumban a 
Tatárjárás reprlzének nyitányát.

Anlonio Vidmar, az olasz követség sajtó
attaséja, aki „Az ember tragédiájául olaszra 
fordította, néhány nappal ezelőtt Olasz
országba utazott, hogy a tragédia olasz be
mutatójáról tárgyaljon.

Helmann Kltlyt, a tízéves táncfenomént, 
aki a napokban a Zeneakadémiában aratott 
óriási sikert, az Unlversal szerződtette a leg
közelebbi Guál Franci-filmre: ő játssza Erzsé
bet királyné leánykora című darabban a gyer
mek Erzsébetet.

A héten vizsgáztak az „Arnyhalász“-ban 
Kiss Ferenc akadémiai tanítványai, akik 
közül a főszerepben rendkívüli tehetségével’ 
és már érett színjátszó stílusával feltűnt 
Várkonyi Zoltán.

Jlmmy, a Moulin Hongé népszerű művészeti 
vezetője, Jövő vasárnap délután rendezi a 
Moulin Itougc-bai nagyszabású műsorral egy
bekötött lő éves artista jubileumát: Bükk Ma
rikával az élen, a pesti színész- és artistavilág 
juva lép fel.

A Magyar Szivárvány, amely tízezer pen
gős állami támogatással indult el olaszor
szági turnéra és amely — hercegi arákról 
nem is beszélve — nagy sikert jelentett a 
magyar színjátszás és színpadi művészet 
szempontjából is, — most mintha színeire 
bomlana széjjel. A turné három vezetője: 
Ernőd Tamás, Nádor Mihály és Bársony 
István a negyedik, illetve a Szivárvány 
spiritus rektora ellen: Békeffi László ellen 
fordullak, aki utóbbi idáig késcdelmeske- 
dett a turné anyagi elszámolásával. Békeffi 
László kötötte meg ugyanis a szerződése
ket, ö szerezte meg az állami hozzájáru
lást, s ö kezelte a bevételeket és a kiadá
sokat. Éppen itt a baj, mert Ernőd, Nádor 
és Bársony szerint Békeffi megszegte a 
köztük levő megállapodást azzal, hogy há
rom társa ellenjegyzése nélkül, az ö negli
gálásukkal intézte a vállalkozás minden 
anyagi ügyét Dr. Hajdú Miklós ügyvédet 
bízták meg azzal, hogy Békeffi Lászlót 
szólítsa fel sürgős elszámolásra. Békeffi 
László ma válaszolt a felszólításra: négy
ezer nyugtát helyezett letétbe a Színész 
Szövetségnél: tessék rendelkezni, azután 
a: elszámolásnak nincsen akadálya . . .

■ I- aztán nyílt titok, hogy mit válaszol
tak erre a szerződött felek.

Szeressen kedves 
„Ez iqon: ez operett, 

ez eiöedás. 
Ez siker r

A közönség és a sajtó egyhangú véleménye. 

FŐVÁROSI 
OPERETT 
SZÍNHÁZ

50 ezer pengőt spórol a Nemzeti Színház:

Rákosi Szidit B-listára 
helyezték a Nemzetiben

Az örökös tagok közül még Ligeti Juliska 
és Kiss Irén került „ rendelkezési állományba**

Szombat délután a Nemzeti Színház busz 
tagja minden eddigi szokástól eltérően aján
lott levelet kapott a színház igazgatóságától, 
nem azért, hogy tárgyalásokba bocsátkoz
zon a jövő szezónra vonatkozóan, hanem — 
éppen ellenkezőleg — a levél B-listát jelen
tett Régen Ilire járt már. hogy

a Nemzeti Színház feltűnően rossz sze- 
zónját B-listával akarják valamiképpen 

megjavítani.
Amit a színház igazgatósága a inüsor-össze- 
állitásnál és a produkcióknál elmulasztott, 
azt most a színház anyagi terhének leépíté
sével kellett ellensúlyozni Erre a szerepre 
sokáig nem vállalkozott Voinovich Géza, a 
Nemzeti Színház kormánybiztosa és úgy 
volt, hogy a „selyemzsinórokat** Galamb 
Sándor, a színház dramaturg-főrendezője 
fogja elküldeni. Miután a Galamb-affér ezt 
a lehetőséget meghiúsította, Voinovich Géza, 
nehéz szívvel bár, de elhatározta, hogy ezt 
a nem éppen galamb-jóságu teendőt saját- 
kezüleg végzi el és aláírja a felmondólevele
ket.

A Nemzeti Színház felmondóleveleit
a színház következő tagjai kapták:

Somody Kálmán, Kelemen Mária, Bacsányi

Paula, Hos'szu Zoltán (akit Dani bá‘ néven 
ismer a rádió közönsége), Bólh Béla, Lend- 
vay Márta és két zenekari tag, akiknek szol
gálati ideje lejárt. A fent nevezett színésze
ket és színésznőket

június 1-1 hatállyal tették B-listára.
Vándory Margit és Cselényi József, az is
mert nótaénekes néhány hónapi

„kegyelmi időt**
kaptak, hogy nyugdíjjogosultságukat el
érjék.

Feltűnően érdekes azonban az a levél, 
amelyet három nagynevű örököstag kapott 
a Nemzeti Színháztól.

Rákosi Szidit, Ligeti Juliskát és Kiss
Irént,

a magyar színjátszás tiindöklönevü nagysá
gait arról értesíti a Nemzeti Színház, hogy 
a jövőben már nem garantálják fellépésüket 
szerződésileg, hanem — ha éppen szükség 
lesz rájuk — esetenként veszik igénybe mű
vészetüket.

Érdekes, hogy alig ötvenezer pengőt spó
rol a Nemzeti Színház ezzel a leépítéssel, 
amelyet különben az uj nyugdíjtörvénnyel 
próbálnak indokolni a színház vezetői.

„Csoda a hegyek között** mégis 
szinrekerül — a hegyek között

Oberammergauban Reinhardt rendezi Molnár 
Ferenc eddig még elő nem adott legendáját

Az az érdeklődés, amely világszerte egy- 
egy. újonnan--elkészült ■ J/o/iiíir-darabot meg-, 
előz, szinte megsokszorozodott-akkon ami* 
kor az elmúlt évben elhagyta a sajtót Mol
nár Ferenc költőien szép legendája, a 
„Csoda a hegyek közölt”. A legenda a világ 
összes kulturnyelvén megjelent, de eddig 
— Molnár Ferenc határozott tilalma miatt 

sehol sem kerülhetett előadásra.
Erdélyben ugyan megpróbálkoztak ennek 
előadásával, de ezt Molnár gyorsan és eré
lyesen megakadályozta.

Most kiderült, hogy Molnár miért őrkö
dött olyan féltékenyen érdekes és költői da
rabja felett. A kiváló iró, aki jelenleg Bu

Lehár hátamögött 
átdolgozták „Lehárt “

Sürgős operációt hajtottak végre a Giudittán 
— Ml lesz, ha Lehár megtudja?

Vasárnap este uj for
májában került színre 
Lehár Ferenc Giudit- 
tája az Operaházban. 
Amiért a darab bemu
tatója annakidején el
húzódott, amiért a le
velek és sürgönyök ára
data, a megbeszélések 
egész sora folyt Pest 

és Bécs között, ami miatt
Lehár és az Operaház igazgatósága közt 
majdnem megszakadt a diplomáciai 

» viszony,
az most, hogy Lehár elutazott Budapestről, 
egy csapásra megoldódott. Az Operaház ve
zérkarának ugyanis, amely a Giuditta bécsi 
ősbemutatójára felutazott az egykori csá
szárvárosba, már a premiernél az volt a né
zete, hogy a darab túl hosszú és túl unal
mas. A gyenge librettó

néhány bosszantóan fölösleges jelenete 
csak oktalanul akasztja a cselekmény tem
póját és ezáltal fárasztóvá nyújtja még Lehár 
muzsikáját is. Meg is mondták Leltárnak, 
hogy Budapesten rövidebb, összevontabb 
formájában szeretnék szlnrehozni a Giudil- 
tát. Radnay Miklós igazgató és Márkus 
László főrendezőnek ez az ajánlata azonban 
Lchárnál

a legkerekebb visszautasításra talált.
Az Operaháznak nem maradt más válasz

tása, mint az, hogy dcfcráljon Leltárnak és 
a Giudittát eredeti, változatlan formájában 
hozza színre. De már a pesti főpróbán be
igazolódott, hogy Leltárnak ezúttal nem volt 
igaza. A majdnem

dapesten időzik, először telefon utján, majd 
levélben . .

megkötötte szenzációsan érdekes szer
ződését Reinhardttal,

a „Csoda a hegyek között** előadására vo
natkozólag. Ezek szerint Reinhardt Ober
ammergauban, a tiroli hegyek között

a passiójátékok európai hirességü szín
helyén rendezi ineg szabad téren a 

Molnár-legendát.
Az előadást ünnepi hét keretében rendezi 
meg, passiójátékszerüen, azaz odavaló népi 
szereplőkkel, legföljebb arról van szó, hogy 
a vezető női szerepet egv elsőrangú Rein- 
hardt-sztár, talán éppen Darvas Lili játssza.

négy és fél óra hosszat tartó opere’t ki
fárasztotta a közönséget.

A harmadik előadás kasszaraportja azon
ban már* figyelmeztette a színházat, hogy a 
darab hosszú élete érdekében

az operációt sürgősen végre kell hajtani.
Lehár pénteken elutazott Pestről és az 

Operaház főkorifeusai azonnal összeültek, 
hogy megbeszéljék az átdolgozást. A műtétet 
a színháznál titokban akarták tartani, ne
hogy Lehár érzékenységét megbántsák. A 
hir azonban kipattant és most az Operában 
szorongással várják,

ml lesz, ha Lehár megtudja.
Véleményünk szerint az Operaháznak 

nincs ok a titkolódzásra. A vasárnap esti 
előadás, amelyet már Fleischer Antal vezé
nyelt, megmutatta, hogy a darab, ha nem is 
túlságosan, de — igy lényegesen jobb.

A SZIGET
Bemutató IOv6 uombaton a Bolvdroal Salnhixban

Szombaton, április 2l-én mulatja be a 
Belvárosi Színház a bécsi Akademietheater 
idei szezonjának legnagyobb sikerét, Karold 
Rratt „A SZIGET” cimü színmüvét F. Rétay 
Margit fordításában. A lebilincselően érde
kes színdarab színhelye egy európai állam 
követség! palotája Észak-Amerikában; három 
vezető férflszereplöje a Belvárosi Színház 
előadásában:

B«regt, Páger és Nagy György,

6&A&NAPLÖ
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHÁZ: A nürnbergi meMardalnokok (8). NEMZETI SZÍNHÁZ: Velencei kalmár (1*8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Ai orvo. (8).MAGYAR SZÍNHÁZ. Tisztelt Hál (8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Hetjet at Ifjiiságnak (8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: A JooM-bsIett rendédál'ka (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Mese a dineréről (8). FŐVÁROSI OPERKTTSZINHAZ. Szereden kedvei (8). 
AMíRASSYUTI SZÍNHÁZ: Vadvirág (8). TF.RÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Egy tizpeiigős története (•>. 
BETHIENTÉRI SZÍNPAD: Nincs elvámolnlvalója? (’*»). 
ROYAL ORFEUM. Tatárjárás

Feltűnő érdekességü affér foglalkoztatja a 
Király-színházban hatalmas sikerrel vendég
szereplő Jooss-balett vezetőjét. A Budapesten 
is jól ismert Bobby Gray, aki Berlinben és 
Bécsben s később Budapesten is az Ábrahám- 
oprettek tánc-koreográfiáját végezte, plágium
mal vádolja a Jooss-balett vezetőjét. Bobby 
Gray hiteles adatokkal és fényképekkel iga
zolja, hogy a Jooss-balett legérdekesebb és leg
frappánsabb számának, a Zöld asztal-nak alap
ötletét ő már 1932 februárjában „Völ- 
kerbund** elmen bemutatta a berlini Grr..;- 
ses .Schauspielhausban. A Népszövetségben ta
nácskozó diplomaták, mint görlök jelentek meg, 
akik nemzeti táncaikat járták el, de a nagy 
táncosnők nem engedték a kicsiket érvénye
sülni. A végén pedig mindenki elaludt a zöld
asztal mellett. Ebből az alapötletből indul ki 
a Jooss-balett Zöld asztal-a is, amely 1932 
júliusában, tehát öt hónappal később meg
nyerte a párisi tárncversen.y nemzetközi nagy- 
díjút. Bobby Gray most szerzői Jogát akarja 
érvényesíteni a Jooss-balettel szemben.

*
Három kitűnő fiatal művész tartotta a 

napokban együttes hangversenyét a Zene- 
akadémián. Varga Pál, a fiatal karmester
generáció legtehetségesebb tagja, Magyar 
Tamás brilliáns hegedűs, aki Glazunov he
gedűversenyének csillogó virtuozitással ját
szott előadása után a közönség tomboló 
tapsára még egy Paganini-capricet adott 
ráadásul és Tutsek Ilonka rokonszenves 
énekesnő. Mindhármuknak óriási sikerűk 
volt.

*
A hetvenötéves Hubay Jenő boldog nyu

galmát újabban egy kellemetlen autóügy 
zavarja. Autót vásárolt, amely körül külön
böző bonyodalmak támadtak, úgyhogy perre 
került a sor. Hubay Jenő jóbarátai igyekez
nek az affért elsimítani s remélik, hogy, 
békés megegyezéssel tudják elintézni az 
autó-adásvétel körül támadt ellentéteket.

♦
Faragó Sándor Barlangvasnt cimü darabjá

nak díszleteihez — ahogy a Hétföl Napló ezt 
egy viccben előre jelezte — uj szöveget Írtak. 
Az uj szöveg szerzője Lakner bácsi, aki nagy 
humorral és kitűnő szlnpadismercttel használta 
ki a jó díszletek előnyeit. Nagy gyermeksereg, 
amely zsúfolásig megtöltötte vasárnap délelőtt 
a Magyar Színházat, lelkesen ünnepelte az uj 
Barlangvasut, azaz „Utazás a föld körül SO 
perc alatt” cimü darab előadását, annál Is In
kább, mert „csoklhuslkát" is kaptak.

*
László Sándor, a Münchenből hazatéri ki

tűnő filmkarmester The Rhytmicans néven 
szimfónikus jazz-zenekart szervezett, amely 
vasárnap este tartotta bemutatkozó estjét a 
Zeneakadémiában. A hangversenyen, amelyen 
a kitűnő szólisták egész sora működött közre, 
feltűnést kelteitek Katona György és Kuthg 
György melódikus slágerszámai.

Vágyak ritmusa
A görlnek választania kell az érvényesülés 

két formája között, vagy karriert csinál a szín
padon, vagy karriert csinál az életben, férjhez- 

Imegy egy milliárdoshoz. A két jó közül válasz
tani és inig Joan Crawford, ez a tüneményes 
szépségű színésznő és — ami meglepetés — 
legkitűnőbb táncosnő, habozik a két érvénye
sülési lehetőség között, olyan nagyszerű, ép
kézláb film pereg le, oly sok muzsikával és 
gyönyörködtető látnivalóval, hogy már szinte 
sok is. Pompás a film minden szereplője, kü
lönösen Clark Gabié és ennek a szinlapon nem 
szereplő Ismeretlen segéde. Jó lelkiismerettel 
ajánljuk mindenkinek ezt a filmet.
, A hét többi filmje: Az asszony megbocsájt. 

Kay Francia finom eszközökkel megcsinált, kel
lemes filmje. — La materncllc. Pesszimisztikus 
kézzel nyúl a koraérettek problémájába a 
Maternelle rendezője, aki különben nagyon ér
dekes fűmet produkált. — Ha én szabad vol
nék, Iréné Dunne régebbi, de csak most be
mutatott filmjéti s őszintén élveztük. • 

míg a többi jelentős szerepben Boray, 
Apátiig, Zilahy, Baróthy, Lázár és Benkó 
lépnek fel. A női szerepeket Soltész Annié és 
Gordon Zita játssza.

Rendező: Baróthy József. — Diszletler- 
vező: Gara Zoltán.

A bemutatóig most szombaton, vasárnap 
este, csütörtökön és pénteken Halász Imre 
mulatságos bohózata: „Napóleon ágya” ke
rül színre: hétfőn, kedden, szerdán és vasár
nap délután: „Helyet az ifjúságnak”.
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Katasztrofális kamattal fizetett
Bécs a húsvéti vereségekért

Egyszerre négy ember mondott csődöt s a Wundermannschaft 
uzsonnára fogyasztotta el a maradék magyar erőket

AUSZTRIA—MAGYARORSZÁG 5:2 (3:2).
Bécs, április 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Meissl- és Schiden-szálló környékén, 
ahol a magyarok ütötték fel a főhadiszállást, 
nemzetiszinü zászlócrdő lobog. Az autogram
kérő gyerekek százai lesik a szálló kapuját, 
hogy elcsípjék a védtelen magyar futballistá
kat. Rossz nyelvek szerint, hogy futballozni 
tudnak-e a magyarok, az majd kiderül a pá
lyán. De, hogy írni tudnak-e, azt még indulás 
előtt döntik eí a gyerekek. Az ostromot köny- 
nyen védik a játékosok s fürgén ugranak az 
autóbuszba négy órakor, amely röpíti őket a 
tiohewartel polcol felé. Az osztrák öltöző előtt 
Meisl sétál idegesen, egyik cigarettát a másik 
után szívja s amikor megkérdezem a követ
kező másfél óra harcának eredménye felől, 
akkor diplomatikusan feleli:

— Akármi az eredmény — jóbarátok 
maradunk!

A „pokol" tornácain hatvanezer türelmetlen 
néző zsibong, óriási eseménye ez a meccs ma 
az osztrák fővárosnak. Az llffgességet nem 
tudja levezetni még az lnternationale és a 
linzi Uhrfahr mérkőzése sem, amelyet előételül

tála] a közönségnek a szövetség. Kezdés előtt 
megérkezik a hivatalos magyar képviselet is: 
Bessenyei/ Zénó ügyvivő, követség! tanácsos 
jelenik meg, majd föltűnik Schmitz, Bécs pol
gármestere és felesége, később pedig Seydel 
rendőrminiszter. A magyar öltözőben Usetty 
elnök tesz látogatást és lelkesítő beszéddel tü
zeli győzelemre az aránylag nyugodt magyar 
csapatot. Még néhány másodperc s aztán Hódú 
vezetésével, aki piros trikóban feszit, kirobog 
a magyar csapat. Nagy az éljenzés, amely or
kánná dagad az osztrákok megjelenésekor. 
Krist biró elegáns öltözékben inti a közepére 
a két csapatkapitányt. Sárosi és Nausch sorsol, 
pechünk van:

nap és szél ellen kell kezdeni.
Szembenállnnk a nagy ellenfelek, immár het- 
venegyedszer, a következő összeállításban:

Magyarország: Háda—Tőrös, Bíró — Lyka, 
Moóré, Szalay—árkos, Vincze, Sárosi,

Toldi, Kemény.
A túloldalon pedig fehér trikóban Ausztria 

legénysége:
Platzer—C.lsar, Sesta—Wagner, Smistik,
Nauscli—Zischek, Blzan, Sindclar, Sehall, 

Vlertel.

tcídcns&gcdk 
a mindenkori legolcsóbb árakon! 
ÍTaniszruhákrj

különleges újdonságok

I Mintázott Georgette
(Goldjoscfte) 50 minta

Nem tud a magyar csatársor annyi gólt 
lőni, amennyit beszed a védelme

Toldi és Platzer összeverekszenek, 
amiért a biró mind a kettőjüket meginti, 
tán hibát is csinál a biró, mert egy korner-

Az

rúgás kapcsán
nem bünteti tizenegyessel Platzrrt, aki két 

kézzel löki a hálóba Vinczét.
A 27. percben azonban nincs vita, mert a 
receni jobboldal táp-top formában fut 
kapuig,

Markos előírásosan gurítja be a labdát 
Sárosi a balsarokba rakja. 2:2.

Még egy perc sem lelik el, amikor Smistik— 
Sindclar—Sc/iaR-kombináció után a kapu előtt 
terem

az Admlra félelmetes lövője: Schall, s a 
későn vetődő Háda mellett bevágja a fél

idő utolsó gólját. 3:2.
A helyzet az, hogy nem tud a magyar csa

társor annyi gólt lőni, amennyit a rossz véde- 
Idm hátul beszed. Néhány tetszetős akció ke
csegtet sikerrel, majd a 85. percben

Sároalt lerúgják.
Kibiceg, majd később beáll. Ezután még tüne
ményesebb támadásokat indít, hogy aztán új
ból Smistik terítse le. Kézzel-lábba! védekez
nek most az osztrákok s csak egy-egy szór
ványos lefutással tudnak csak pillanatnyilag 
levegőhöz jutni. Korner is esik Platzer ka
puja előtt, ahol Sesta hatalmas formában — 
gorombáskodik. Nem győznek panaszkodni a 
fiuk ellene. Különösen Markost tünteti ki a 
„gyengédségeivel''.

Szünetben Nádas kapitány biztatja a fiukat 
azzal, hogy megnyerik a mérkőzést. Érdekes, 
hogy a csapat nagyon fáradt a félidőben, 
egyedül Sárosi érzi fittnek magát.

I Crepe de Chlne Imprimó I
(Uoloant) 200 mln'a I

I Crepe Plissé
I délutáni ruhákra

Í Crepe Satln imprimó
estélvlruhn-különle'’eR"é-’

I Különleges pizsama*
| tt|don«tW

I Vászonufdonságok
| kabát- és Iroa.'.tnmflkro

1
1
I
1

| Mintázott crepe kelmól^g^gpj

Tüneményes jelenettel 
kezdődik a mérkőzés! Az 
osztrák támadást Tőrős 
szereli, előrevágja a lab
dát Keményhez, aki szél
sebesen húz a kapu felé, 
majd hirtelen középre 
tolja a labdát, ahonnan 

Sárosi habozás nél
kül vágja a hálóba,

ötven másodperc telt el ,s már vezet a ma
gyar csapat! 1:0.

Ilyen huszáros attakra sem volt még példa 
Becsben. Több magyar támadás fut még ez
után, de ar osztrákok is viszonozzák. Itt Biró 
szerel, odaát Sesta, szabadrúgások is elhek, 
majd ismét egy komoly Markos—Vincze-t&ma- 
dás, amelyet a debreceni összekötő rosszul 
küld a kapu mellé. Slndelart Lyka fogja elő
ször. Aztán már nem lehet fogni, egyik táma
dás után a másikat zuditja a gyönge magyar 
védelem ellen s az 5. percben eredménnyel.

Tőrös, aki a leggyengébb a csapatban, na
hibáz 8 es elég Zischeknek arra, 

villámgyors leleményességgel hasz
nálja ki a helyzetet. 1:1.

Sárosi fejese tűnik- föl, majd válasz- 
bombalövése, ki

A Hohewarte pokla a magyar csapat 
Szedánjává változik

Toldi lövésével kezdő-I Vincze ragyogó beadását négy méterről kapu 
dik a második félidő 1 fölé., emeli.. .Szakadatlan a?-osstrúk tölúny-és a 
nagy, csatája.- Aztán -Srt-1 41 percben megismétlődik a jelenet: 
rosi kanu mellé lő. maid Markos bead. Vincze vólhiztnu hrlvrc

I „Tündér" müselyem-
utdonsá*. 900 minta........

rosi kapu mellé lő, majd 
uem sokkal később Ke
mény harcol ki kornert. 
Ugyanezt megteszi Sinde- 
lar—Zischek-aubió is — 
Tőrös jóvoltából. Szinte 
páros taktusokban mén- 

itt Smistik fejel kapu fölé,

Í
KsHiruha-kUlNnlegensőgek 1 Ifi I

(ioldhar-er világt.lrll Pyrnmld-anvngs, P lsH» [

Ezután 
ként Schall harmincméteres 
sőbb pedig a kiengedett Markos s a támadás
ból a fürge Sárosi ét a még fürgébb Platzer 
párharca feszíti a nézők idegeit

Sárosinak olyan félelmetes Ilire van Bécs- 
ben, hogy állandó testőröket rendelnek 

melléje,
akiktől csak a legnagyobb művészettel tud sza
badulni. Szép mezőnyjáték alakul ki, majd 
egy kavarodás a magyar kapu előtt megder
meszti a vért a magyar kolónia tagjaiban. 
Háda kifut, a kapu üres, Tőrös csak nehezen 
tud korner árán tisztázni. A magyarok huszá
ros lendülete és pompás tempója enged a hév
ből, ugyanakkor pedig — szinte természetes —

• legendás osztrák kombináció megkezdi
őrlő munkáját.

Ezt csak néha-néha szakítja meg egy-egy ma
gyar támadás, különben ebben a periódusban 
az osztrákok bekkjei a félvonalon állnak. Így 
tudja rohamra küldeni Sesta Zischeket, akit 
csak nehezen szerelnek, akkor is kornerre, 
amelyet Toldi ment. Amig az egyik oldalon 
Szalag rosszul szökteti Keményt, addig a má- 
aik oldalon Sindelar csodásán küldi rohamra 
Viertelt. Ezt aztán Tőrös csak kézzel tudja 
állítani. Hádának sok p dolga. Viszont Sárosi 
sem alszik s

m egyik fejese csak mllimétcrekkcl kerüli 
el a hálót.

Hogy hogyan csinálta, azt nem tudni, de há
rom testőrétől srabndult meg egyszerre. Óriási 
osztrák nyomár következik most, amiben a 
vezérszólamot a szélsők játsszák.

Háda minden tudományára szükség van, 
hogy Vlertel és Zischek elementáris erejű szö
késeit és lövéseit parírozni tudjuk. Egyre for
róbb lesz a légkör, a gól a levegőben lóg, majd 
— sajnos — a magyar hálóban. A 25. percben 
ugyanis

• nagy kavarodástól megszédült magyar 
védelem nem tudja elcsípni a labdát, 
amely a bírót Is érintve Vlcrtclhez kerül, 
onnan pedig huszméteres lövés nyomán a

hálóba. 2:1.
Ab osztrák baloldal gigászi harcot folytat, 
minden roham tőlük Indul ki, hiszen aránylag 
könnyű a dolguk, velük szemben a gyengt 
Tőrös és a közepes Biró áll. azonfelül — az 

. egy Móré kivételével — fcdczetsorral is baj 
van. Az idegesség ciharapódzik, ugyannyira, 
S.W ____

nek most az akciók, ....... ......... ...........r.. .
ott Sárosi. Aztán melegszik a helyzet, mert

Sindelar úgy megy át Lykán, mint víz a 
rostélyon 

s Biznn lábáról Háda csak bravúrral tudjn kor
nerre menteni a helyzetet. Mezőnyjáték és vál
takozó támadások alakulnak ki, majd ismét 
Háda kolosszális formája tűnik föl 
Vlertel lábára fagyasztotta a lövést. A 
oldalon Markor beadását biztos helyzetben Ke
mény lövi gyengén. A 14. percben óriási kava
rodás keletkezik a magyar kapu előtt, ujult 
és ujult rohamok fenyegetnek veszéllyel, aztán 
következik a katasztrófa:

Vlertel befut, Háda még menti a helyze
tet, de a nagy kavarodásban Tőrös hibáz s 
a labda Bizan elé pattan, aki négy méter
ről halálos biztonsággal dagasztja a hálót. 

4:2.
Most egymásután több Fault szüleHk, amely
nek „papája" Sindelar. Különösen Moóré nem 
tetszik a szőke csodabogárnak s ennek a jelei
vel cseppet sem fukarkodik, úgyhogy végül is 

Meisl beszól és leinti Slndelart.
Zischek remek lövését Háda kornerre tudja 
csak tolni, aztán kabinctalakitás: Toldi vitába 
kezd a bíróval és ezt a vitát szakadatlanul 
folytatja. Háda brillíroz ismét: lábbal szereli 
Zischeket, aztán Toldi akad el offszájdon, hogy 
nem sokkal később Moóré szabadrúgása fütyül
jön a kapu mellett. Az osztrákok fclnyomulnak 
s a magyar csapat fokról-fokra zuhan vissza, 
egyre jobban hagy ki a motor. Hiába: fáradt a 
magyar csapati A 27. percben betelik a mérték, 
mert

Sehall BIzanhoz tolja a labdát, amit Háda 
elnéz s közelről máris befuródlk az újabb 

osztrák gól. 5:2.
A magyar csapat teljes összeomlása fenyeget. 
Az osztrákok nem nagy formában dolgoznak, 
de a fölényük tagadhatatlan. Toldi Cisorral 
kezd párharcot, bele is rúg s a megbokrosodott 
Sestit csak nagynehezen tudja Platzer vissza
tartani a további erőszakoskodástól.

A sok. szomorúságban 
egyedül Háda a magyarok öröme.

Biztos gólhelyzeteket ment és a 33. percben 
.meginduló kolosszális osztrák fölényt, amit a 
két magyar hátvéd szörnyű hibái csak súlyos
bítanak, jóformán egyedül parírozza. Hogy az 
amúgy is eleven ördöggé változott Markos egy 
pillanatig se maradjon nyugton,

Sesta pofonteremtl.
Ezzel most már teljes a széria: nincs magyar 

játékos, akit Sesta meg ne pofozott volna. A 
szelíd és alázatos szivü biró figyelmezteti a 
„pofmestert", holott ki kellett volna mér állí
tania régen Toldi nemcsak formán kívül, de 
magánkívül is vitatkozik a bíróval, amit csak 
•kkO£ HAlkil ttÜSMi Markot

Most 
túlsó

Markos bead, Vincze gólbiztos helyzetben 
fölé lő.

A közönség indulni kezd és már nem ____
tanúi annak, amikor Sindelar és Moóré újabb 
„fault-vitába" keveredik. Nagy tumultus van a 
pályán, aminek csak a biró füttye vet véget. 

Eleget szenvedtünk.

A katasztrófa magyarázata
Az első félidő nagy magyar tűzzel kezdő

dött. De már akkor látszott, hogy a magyar 
csapat a két rossz hátvéd és a két rossz 
szélsöfcdezet révén a romiás csiráit hozta ma
gával Bécsbe. A második félidő azután a ma
gyar csapat Szedánjává változott, mert

Moóré kivételével az egész fedezetsor és 
az egész védelem elvesztette a fejét.

A magukra talált osztrák csatároknak könnyű 
dolguk volt és elegáns búzásokkal tudták ma
gukat tullenni a nem sok akadályt jelentő ma
gyar hatsóformúciókon. Mindent Sárosira és 
Murkosra akartak játszani ekkor a magyarok, ... ...K — ............................El a

egyes 
ha-

sokan
NEUMAN LÁSZLÓ
Rákóczi-ut 64 :: Régebben a Calvin téren

de ezek sem birtok egyedül boldogulni. 
teljes összeomlás azonban nemcsak az 
csapat részek viszonylagos gyengeségének.........
nem nyilván annak as ólmos fáradtságnak is 
tulajdonítható, amelynek kétségtelen jeleit 
mindenki láthatta. Háda ragyogó és vakmerő 
védéseivel számos biztos gólhelyzetet mentett, 
bár a második félidő mindkét góljában erősen 
benne volt. Mentségére szolgálhat azonban az, 
hogy a kút megzavarodott hátvéd eszeveszett 
futkosásaitól és rossz helyezkedéseitől alig lát
hatott. Sárosi a második félidőben kidőlt, amit 
magyaráz a rárólt nagy feladat. Hárman is fog
ták s ez külön plusszmunkát jelentett a szá
mára. Markos fáradhatatlan volt, de beadásait 
Vincze rendre elrontotta. Kemény nagyon keve
set és ezt is rosszul végezte. Moóré a máso
dik félidőben sokkal jobb volt, mint az első
ben s ez talán a legnagyobb dicséret az ő ré
szére. Vincze rovására írható, hogy négy mé
terről két tiszta gólhelyzetet is elrontott a kri
tikus pillanatokban.

A két hátvéd és a két szélsőfedezet olyan 
abszolút gyenge és rossz munkát végzett, 
hogy velük a kritika érdemben nem Is 

foglalkozhat.
Az osztrákok csak a második félidőben fej

lődtek ki igazán, bár ezúttal nem n hire „Wun- 
dcrmannschalt" kápráztatta el a nézőket, lát
szólag mégis könnyen lépték le a gyenge ma
gyar ellenfelet. »

Beszélnek a győzök 
és a legyőz&ttek

Schmitz, Bécs polgármestere; Szép és érde
kes mérkőzés volt ez s nagyon örülök, hogy 
a nemzetek közötti megértést a futball ily ne
mes módon szolgálja.

Meisl: Meg vagyok elégedve az. eredménnyel, 
bár ennél mi még jobban is tudunk. A magyar 
csapat az első félidőben jó volt, a második fél
időben azonban teljesen kihagyott. Most már 
bevallom, attól féltem, hogy az eset éppen for
dítva fog megtörténni és a mi joggal fáradt 
legénységünk dől majd ki. Kellemes meglepe
tés, hogy ez nem igy történt.

Nausch, az osztrák csapat kapitánya: Elég 
magasnivóju küzdelem volt, a győzelmet meg
érdemeltük, Nekem a csatársor és Háda tet
szett.

Sindelar: A győzelmet megérdemeltük. A
magyar csapat a második félidőben érthetetle
nül kihagyott.

Zsarnóczay: Az első félidőben megnyerhet
tük volna a mérkőzést. A második félidőben 
bekövetkezett a katasztrófa a védelem csődje 
miatt.

Usetty: Az eredmény reális.
Nádas: Nem nkarok nyilatkozni...

Andor León

Brilnnben 5:1-re vesztett 
a magyar válogatott csapat

Brünn, április 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Brünn—Budapest városok közötti 
labdarugó mérkőzés vasárnap a briinni csapat 
5:1 (2:1) arányú győzelmével végződött. A mér
kőzést a brflnni Humpolick vezette. 0000 főnyi 
közönség volt jelen.

A budapesti csapat Jóllehet nagyobb techni
kával rendelkezett és kondíciója is jobb volt, 
kedvetlen játékával csalódást okozott. Különö
sen a csatársor mondott csődöt. A brünniek a 
budapesti vereségért kiadós arányban vetlek re- 
vánsot, Jóllehet a mutatott játék alapján győ
zelmi arányuk túlzott volt.

Szünet elölt a játék meglehetős kiegyenlített 
volt, a magyar csapat a mezőnyben szépen dől- 
gojott, dfi csatársora a kapu élőit tehetetlen

volt. A briinni csapat már a 3-t. percben Gruna 
lövéséből megszerezte a vezetést és változatos 
játék után a 21. percben Motak révén második 
góljához jutott. Meddő támadások után végro 
a 44. percben Cseh révén a budapestiek is gólt 
lőttek.

Szünet után az első 5 percben n játéknak oly 
képe volt, mintha a magyarok nagyarányú 
győzelmet aratnának. Ez a fölény azonban csak 
szalmalángnnk bizonyult, mert újból a brün- 
niek ragadták magukhoz a játék irányítását és 
némi fölénybe kerültek. A 2R. percben Sterz, a 
35. percben Gruna és a 44. percben szabad* 
rúgásból újból Gruna lőtte a brünniek góljait, 
A helyi közönség ünnepelte csapatát, melynek 
legtöbb játékosa a helyi Zidenice Ingja. A ma
gyar csapat veresége ellenére is úri játékmódot 
fával jó bfiPXQfiUit fcolMU
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„Kiábrándító Európa boxoló 
sportja46 — mondja csalódottan 
Kankovszky, az ökölvlvósport vezére

Visszafejlődött a magyarok technikai tudása
— Fclsiiltek a kritikusok és „leégtek“ a 
nemzetközi biró-bálványok

Vasárnap befejeződött a bokszolás Európa- 
bnjnoksága, amely nz elmúlt héten egész 
Európa területéről n magyar fővárosra terelte 
n figyelmet és a külföldi újságírók sokaságát 
csábította Budapestre. A vasárnap esti banket
tel le is zárult ez a világesemény és Európa 
legkeményebb ökleinek birtokosai a mai nap 
folyamán — a lengyelek kivételével, akik a 
tnagyar bokszolókkal szerdán nemzetek kö
zötti mérkőzést bonyolítanak le — el is hagy
ják Budapestet.

Felmerül ezekután a kérdés, hogy a buda
pesti Európa-hajnokság ügye milyen mérték
ben vitte előre Európa ökölvivósportjának 
ügyét. Erre a kérdésre vonatkozóan intéztünk 
kérdést Kankovszgy Artúrhoz, a magyar ököl
vivósport egyik megalapítójához és minden
tudó vezéréhez.

A MÖSz elnöke csalódottan szögezte le mun
katársunk elölt azt a lesújtó véleményét, hogy

Európa bokszolósportjának színvonala az 
1930. évben rendezett budapesti Európa- 
bajnokság óta egyáltalán nem emelkedett.
— A technikai tudás, kivéve az egy-két an

golt, nem fejlődött, — mondja Kankovszky. — 
Egyedül az angoloktól láttunk szép dolgokat. 
Meg kell itt jegyeznem, hogy a háború elölt 
mi is ugyanezt a stílust kultiváltuk, mint az 
angolok és csak nzóla tértünk át a belharcra. 
Az angolok részéről hiányzott a kisnehézsulyu 
fíreemann, aki nem tudta megszerezni szabad
ságát.

Ez nz angol versenyző olyan klasszist kép
visel, amelyet az Európa-bajnokság részt
vevői meg sem tudtak volna közelíteni.
— A magyar versenyzők lekritizált túrázá

sának eredményeként most már megállapíthat
juk, hogy mily nagy szükség volt a túrára. 
Régi tapasztalatunk az, hogy versenyzőink 
mindig mérközéssorozatuk végén érik el for
májuk csúcspontját. Ismét bebizonyosodott az, 
hogy

a kritikusok nem sokat értenek az ököl- 
vlvósporthoz.

Versenyzőink kondíció tekintetében teljesen 
előkészítettek voltak. Technikai tudásuk azon
ban, egy-két kivétellel, sajnos, nem állott azon 
a nívón, amelyen évekkel ezelőtt régi nagysá
gaink állottak. Miután azonban ez a visszaesés 
az egész európai bokszolósportban bekövetke
zett <*7-t n hiányt csak azok láthatják, akik 
éVck óla" figyelemmel kísérik a versenyzőket. 
Különösen kellemetlen feltűnést keltő és a leg
nagyobb mértékben elítélendő a fejjel való be
le menés, amely egyike a legnagyobb szabály
talanságoknak. Ez a feltűnő hiba abban is je
lentkezett, hogy a magyarok ellenfelei minden 
mérkőzésük után sérülésekkel voltak tele. 
Ugyanezt tapasztaltuk a németeknél, akik az
előtt sokkal tisztábban dolgoztak.

— Általában véve az angolok megjelenése 
sokat jelentett a kontinens ökölvivősportja 
szempontjából. Azt is meg kell állapítanunk, 
hogy az

angolokat egynéhány esetben méltánytalan 
bírói Ítélet is sújtotta.

A németek, ellenére annak, hogy alaposan fel
készültek az Európa-hajnokságrn, a fcntemli- 
tett okoknál fogva kissé kiábrándítóan ha
tottak.

— Az olaszok uj emberekkel jöttek. Termé
szetesen nz újoncoknak erős harcokon kell ke- 
resztülmennlök, mielőtt n régi csapat színvona
lat elérik. A lengyelek feljavulóban vannak és 
minden súlycsoportban átlag jó embereket 
tudnak a r Ingbe állítani. Az északiak ezúttal 
nagyon szépen szerepeltek, bár a nagy költsé
gek súlyos akadályt jelentettek. Emiatt csak 
kis létszámmal jöhettek. Nagyon fairek, tech
nikailag jók és föllépésükkel általános szimpá
tiát keltetlek. A románok nagy felkészültség
gel vonultak fel. Ok voltak a legtöbben, mun
kájukon azonban meglátszik a nemzetközi ver
senyrutin hiányn. A csehszlovákok nagy anyagi 
nehézségekkel küzdöttek, inig végül egy kisebb 
csapatot clküldhettck. Általában megállapít
ható: nagyon szépen szerepeltek.

— Távolmaradtak a franciák, a spanyolok, 
a belgák és a hollandok, egyrészt a rettentő 
költségek miatt, másrészt a profiboxolás előre
törése folytán.

— Szóvá kell még tennem a bíráskodás kér
dését is. A prágai nemzetközi kongresszuson 
szigorították a bíráskodási szabályokat. Saj
nos, a legtöbb nemzeti szövetség bíróinak nem 
ment át a tudatába nz a tény, hogy

az anmtőrboxotás nem az erűre, hanem 
a testi ügyességre fekteti a fősulyt és így 
nein egy esetben a közönség előtt érthetet

len ítéleteket hoztak.
Amig más bírók rögtön beszüntették n mérkő
zést. amikor erőfölényt, vagy sérülést észlellek, 
addig a többiek megengedték a veszély mag
nót magában rejtő lejjel való berohanásokat.

— Csak természetes, hogy a nemzetközi 
szövetség kitart álláspontja melleit: a boxolás 
vezzélytelenilézére törekszik és mindazokat a

bírákat, akik a szabályok ismeretében nem ta
núsítottak megfelelő tudási, „hidegre állitotta'1.
,~Á szövetség a nagy érdeklődésre való te

kintettel minden lehelöt elkövetett, hogy az 
ideérkező idegeneket megfelelően elhelyezze. 
Sajnos, minden erre irányuló igyekezete hiába
valónak bizonyult, mert a Városi Színház nem 
alkalmaz ily nagy közönséget vonzó sport
esemény lebonyolítására. Ismételten bebizo
nyosodott az, hogy szükség van egy olyan fe
dett térre, ahol az ilyen nagyszabású eseményt 
zavartalanul lehet rendezni

— A MÖSz az európabajnoki verseny gon-

FUTBALLAKADÉMIA
A stílus döntöfontosságu kérdései 
— Előadó: Holics Ödön, a Magyar 
Tréner kollégium elnöke

A „Futballakadémia" cikksorozata 
nagy örömet keltett mind a szakér
tők, mind pedig a tanulni akarók né
pes táborában. A siker érthető is, hi
szen igyekeztünk és igyekszünk a fut
balltársadalom legkiválóbb reprezen
tánsait megszólaltatni a népszerű ro
vat kenetében. A személyeskedések és 
egyéni akciók pletykás légkörében 
vajmi kevés szerep jut a hozzáértő 
szakemberek tanításainak, .amelyről 
éppen azok feledkeznek meg, akik
nek kötelességük lenne a — szakiro
dalom ápolása. Kettőzött buzgalom
mal folytatjuk tehát a nevelő munkát 
és a Futballakadémia mai előadásá
nak mesteréül a „tanár urat",

HOLICS ÖDÖNT,
a Magyar Trénerkollégium népszerű 
elnökét kértük fel. Az ő sokszorosan 
kipróbált és elismert tudománya csak 
okulására lehet azoknak, akik a ma
gyar futballsport újjáépítésének lel
kes és nagyszerű munkáját végzik. 
Közönség és játékosok egyaránt sokat 
tanulhatnak az érdekes cikkből.

A futballban egyedül üdvözítő stílus körül 
máWMt Vita' volt" •• A ••vélemények' ellentétesek,- 
tehát ■éfde'mes és szükségek’ tiMrtásfhl >zt ’a kér
dést. íme Holics Ödön bizonyára nagv feltűnést-, 
keltő és megnyugtató véleménye a sokat boly
gatott, de kellően meg nem világított ügyben.

— Egészen rövid történelmi visszapillantás
sal szeretném elsősorban azt bebizonyítani, 
hogy a stílus, mint olyan, nem egy megmereve
dett valami, hanem folyvást fejlődő, organikus 
foglalata a mindenkori fulballnak. Kevesen 
tudják, hogy valamikor a futballt úgy játszot
ták, hogy

8 csatár volt egyvonalban, mögöttük 2 bekk 
és 1 kapus állt.

Ebben a korban az összjátéknak még csak a 
nyoma sem volt meg. Az volt a jó játékos, aki 
cselezni tudott és egyéni játékkal igyekezett a 
labdát a hálóba juttatni. Az egyes csapatrészek 
között természetesen óriási szakadék tátongott 
akkoriban. Később felismerték ennek a hátrá
nyait és azontúl hosszú ideig már „csak" fi 
csatár volt elől, mögöttük 2 fedezet, 2 bekk és 
a kapus állott. Ebben a korban már felismer
ték az összjátéknak különös előnyeit és a lab
dát embertől emberhez adogatták. A „kick and 
rush" stílus, a gyorsaságra, a hosszú és magas 
labdákra alapított játékmodor ebben a korban 
keletkezett. A fejlődés azonban még itt sem állt 
meg. Hiszen éppen azért szép sport a futball, 
mert nem megregzitett formákban tesped, ha
nem folyvást fejlődve igyekszik előre a tökéle
tesedés utján.

A sokat emlegetett W-formácIő például nem 
más, mint felismerése és fokozott alkalma
zása annak a törvényszerűségnek, hogy az 
egyes csapatrészek között minél tökélete

sebb legyen a kontaktus.

Akarja ingyen nyaraltatni 
fiát, lányátaiairai

csütörtöki és vasárnapi számát

dós előkészülete céljából már hétfő reggeltől 
kezdve biztosította a maga részére a Városi 
Színházat az illetékes hatóságoknál. Szükség 
volt egy főpróbára, amelyet kedden estére 
tűzött ki. Erre már amiatt is szükség volt, 
mert a tribünök és a ring elhelyezése teljesen 
újszerű volt a színpadon. Nos, a szövetség nz 
utolsó pillanatban, kedden délután értesült ar
ról, hogy a színházat időközben gyűlés cél 
jaira adták ki olymódon, hogy

a szövetség vezetősége még csak a szín
ház közelébe sem tudott jutni.

Tehát próba hiányában volt kénytelen a szö
vetség a mérkőzést megnyitni és a legnagyobb 
áldozattal és erőfeszítéssel annyit el tudott 
érni, hogy a kezdésre kitűzött időn túl néhány 
perccel mégis megnyithatta ünnepi külsőségek 
között az európabajnoki versenyt.

*
Kankovszky Arthur nyilatkozata bizonyára 

nem fog nagy örömet kiváltani a boxolósport 
rajongóinak körében. A tanulságok levonása 
éppen ezért nem késhet egy percig sem. Va
sárnap este a záróbankettel befejeződött ez a 
világesemény, az újjáépítő munkát pedig már 
ma meg kell kezdeni. Lipcsei Jenő

A 8, majd 6 csatárral operáló ősi futballt a 
mai, modern futball követte, amelyben már az 
észszerüségé a döntő szó. Precíz, rövid, láb elé, 
sőt lábhoz adott labdákkal elönyomulni — ez 
a vezérmotivum. Ez a játékmodor természet
szerűen csökkentette a gyorsaságot, de észsze
rűvé tette és megnemesitette a futballt. Az egy
kori egyéni játék erősen veszített súlyából, he
lyébe a kombináció, az együttes munka és 
Összefüggő mozgás szükségessége lépett. Az 
egyéni játék azonban teljesen nem tűnt el, sőt 
a kapu előtti téren éppen ez adja meg a fut
ball igazi zamatát, férfias karakterét és izgató 
fűszerét

A kombinációs, tehál ■ legmodernebb fut
ball közben minden játékos, tekintet nélkül 
arra, hogy nála van-e a labda vagy sem, 
folyvást mozog, helyezkedik, elasztikus, de 
mégis harmónikus összefüggésben marad a 

társaival.
Ez a folytonos mozgás sok munkát ró a játé
kosra, de ez csak látszólagos! Az állandó he
lyezkedéssel ugyanis megelőzi a játékos azt a 
sokkal kellemetlenebb és terhesebb munkát, 
amit akkor kell végeznie, ha az ellenfél diri
gálja a játék fordulatait Nagy különbség okos 
helyezkedés nyomán saját akaratból futni, mint 
helyezkedés nélkül később „futtatva lenni". 
Mielőtt a stílus claszticitásának tárgyalására 
térnénk, már itt le kell szögezni, hogy

olyan jálékszisztéma, amely egyedül üdvö
zítő lenne, nincs.

Ami az egyik csapatnál észszerű, az a másik 
csapatnál csődbe vihet. Mindig a csapat rendel
kezésére álló játékosok képessége dönti el, hogy 
milyen stílus a célravezető.

— Sokan szeretnek az angolok és skótok já
tékmodorára hivatkozni azzal, hogy elegendő 
őket kopirozni: az a tökéletes játék. Hát ez 
nem áll. Amikor az angolok a század elején 
tanítani jöttek hozzánk, nem egyszer 16 gólos 
különbséggel győztek csapataink ellen. A szem
benálló felek tudományának nagy különbsége 
miatt az angolok csak „cicáztak" velünk és nem 
mérkőztek. Hátrafelé játszottak néha még a ka
punk torkában is, hogy annál kirívóbb legyen 
az elleniét. Egy ideig azt hitte a közönség, hogy 
ez a játékmodor a helyes. Példa erre az MTK 
1905—1910-es stílusa, amelyet rosszul kopiro- 
zolt az angolokéról. Amikor azután két angol 
csapat került honi pályán a szemünk elé, akkor 
láttuk az igazi angol futballt, amely természete
sen egészen más volt, mint amit velünk szem
ben játszottak. A közönségnek ez már sokkal 
kevésbé tetszett, pedig ez volt a futball.

A kombináció egyébként is csak a helyzetek 
előkészítésére való, tehát nem öncél.

A kapu előtt gólakarat, elhatározottság szüksé
ges a kombináció teremtette helyzet realizálá
sához.

Az egyedül üdvözítő stílus léte ellen szól az 
is, hogy

egy megállapodott stílusú csapat sokszor 
kerülhet olyan helyzetbe, amikor a stílusát 

egyetlen mérkőzés kedvéért meg kell változ
tatnia.

Erre általában és Igen gyakran a következő 
három ok kényszeríti: a pálya szokatlan mérete 
yagy állapota, az ellenfél túlereje és valamely 
mérkőzés döntő jellege. A kis pályához szokott 
stílusos csapatnak másként kell harcolnia, ha 
nagyméretű pályára kerül és viszont. Prágában, 
ahol szokatlanul nagyméretűek a pályák, ezért 
kerültek a magyarok sokszor kényelmetlen hely- 
zetbe. Havas, sáros, csúszós pályán nem lehet 
ugyanolyan fegyverekkel élni, mint kemény és 
száraz pályán. Ha az ellenfél nagyobb technikai 
és taktikai iskolázottsága bizonyos, akkor si
kerre csak abban az esetben számíthat a gyen
géi) b csapat, ha nem az ellenfél játékstílusában, 
hanem lelkes, rámenős játékkal próbálkozik és 
ezt. a másik csapatnak szokatlan stílust igyek
szik rákényszeríteni az ellenfélre. Döntő jellegű 
mérkőzéseken, mint amilyenek a kupameccsek, 
ahol egyetlen mérkőzésen dől el a győzelem, a 
támadó játékon van a hangsúly és nein a vé
dekezésen.

— Végeredményben azonban minden stí
lusnak alapvető szándéka az, hogy a játé
kot leegyszerűsítse, s amíg az esetlegesség
nek és a véletlennek a legkisebb szerepet 
kívánja juttatni, addig a sablonszerűén is
métlődő helyzetek kihasználását biztosítja.

Meg kell jegyeznem, hogy e sablonszerű helyze
tek megteremtése éppen a stílus feladata. Vi
szont amennyire szükséges az, hogy egy csapat
nak kialakult stílusa legyen, annyira veszélyes, 
ha ez a stílus túlságosan merev és nem könnyen 
alkalmazkodó a mindenkori feladathoz. Hogy 
melyik stílus a legjobb, arra a legkönnyebb a 
felelet, még ha ez paradoxonnak is tetszik.

Az a stílus a legjobb, amely az adott körül
mények mellett a legeredményesebb.

tiudapestí lóversenyek
ÁROSA NYERTE AZ ÁPRILISI HANDICAPOT.

Pompás versenyek keretében folyt le a Ma
gyar Lovaregylet idei premierje. A megnyitó 
napokon nagy és előkelő közönség jelent meg, 
különösen vasárnap volt színes a pálya képe. 
A vasárnapi program főszáma az Áprilisi nagy 
handicap valósággal klasszikus versenyszámba 
ment, mert mezőnyében a klasszikus versenyek 
győzteseinek egész sora vett részt. A verseny 
favorilja a derbygyőzles Canada volt, azonban 
ezúttal helyezetlenül futott, mert hosszakkal 
megkésett a startnál és a tizenegyes mezőnyben 
már nem tudott csatlakozást találni. A ver
senyt Árosa nyerte meg igen könnyen Little, 
Nubian és Ibikus előtt. A fordulóig jó momen
tuma volt Liviusnak és Jogarnak. Pascal szinei 
is látszottak. A program többi számában kisebb 
mezőnyök indultak, de ez nem ment a verse
nyek érdekessége rovására. Részletes eredmény 
a következő:

ELSŐ FUTAM: I. Kontra (6:10) Klimsa. Fm. 
Mulass. Tót. 10:14. — MÁSODIK FUTAM:
I. Cannes (1>Í) Esch, II. Karolinger (1%) Tuss. 
Fm. Rajongó, Készpénz. Tót.: 10:29, 17, 18. 
Befutó 10:73. — HARMADIK FUTAM: I. Árosa 
(6) Gutái, II. Little Nubian (4) Klimsa, III. 
Ibikus (20) Szentgyörgyi. Fm. Carada, Aderno, 
Livius, Jogar, Pascal, Remek, Livorno, Judith. 
Tót.: 10:70, 23, 20, 38. Befutó: 10:266. — NE
GYEDIK FUTAM: I. Életke (2) Teltschik, II. 
Little Pali (3) Gutái. Fm. Mestra, Sunshine. 
Tol.: 10:27. Befutó: 10:107. — ÖTÖDIK FU
TAM: I. Peleador (12) Vrabel, II. Hetly (2>í) 
Wolbert. Fm. Brassó, Sylva, Bona, Visegrád. 
Tót.; 10:133, 32, 16. Befutó: 10:232. — HATO
DIK FUTAM: I. Dénes (6) Weisbach, II. Tiro 
(3) Szentgyörgyi, III. Nohál (5) Rózsa. Fm. 
Bakézer, Vádlott, Baksis, Ilka, Túzok, Papucs
hős, Napa. Tol.: 10:110, 28, 18, 30.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM: I Bcngall (5:10) Szabó L. II. Ver- 

gissmeinnicht (4) Németh A. Fm. Bonaparte, 
Hope, Brughicr, Spleen. Tol.: 10:12, 12, 36. —
II. FUTAM: I. Brlsk (1%) Szabó L. és Barcs 
(2) Bosko holtversenyben. Fm. Passat, Simplon, 
Horace. Tót.: 10:11 és 13. Helyre: 10:12, 13. —
III. FUTAM: I. Vidor (5) Valentin, II. Ndo- 
robbo (pari) Müller. Fin/ Michcle, Inlay, 
Happy go lucky, Suzy. Tol.: 10:53, 19, 12.
IV. FUTAM: 1. Orplngton (1M) Szabó L., II. 
San Martino (8) Reinwald, III. Csatlós (3) Fo
dor. Fm.: Roxane, Hulan, Derítő, Salambo, 
Rumba. Tót.: 10:25, 11, 14, 12. — V. FUTAM:
I. Bonvecchlatl (1H) Hozzánk, II. Evian (5) 
Hintschich. Fm.: Helianc, Annabel, Trauche, 
S.O.S. Tót.: 10:27, 16, 27. — VI. FUTAM: I. 
Caacade (1%) Németh A., II. Crickeler (Bí) 
Fodor, III. Ralo (8) Heilig. Fm.: Talisman, 
Donna Elvira, Delphin, Amourette. Tót.: 10:19,
II, 11, 14.

lYIESJELEIfT
FARHASS JEHÖ:

ÉDfl
című Kun László király korában játszódó,

szenzációs, történelmi regénye.
CSOKONAI KIADÁS I

Kapható minden könyvkereskedésben.
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Tomboló botrány 
közben „csak" két 
Európabajiiokunk 

van:EnekesésSzigetl
Európa első boxnemzetévé lépett elő Magyaro/szág

Az Európabajnokság döntő küzdelmei zsú
folt ház előtt, 3000 néző jelenlétében fejeződ
tek be a Városi Sün házban. Megjelent Huszár 
Aladár föpolgáimester a sportélet előkelőségei
nek élén é» izgatottan figyelte a nagyszabású 
eseményeket. Súlyos botrányok vihara szántott 
át a nézőtéren a lehetetlen bíráskodások miatt, 
ameiyrői az alábbiakban számolunk be rész
letein.

Kabta

egy 
A második menet is

LÉGBULY
•—P«hRn, AWglfa

KiMupf irtózatos erővel kezdi, ütései csak 
ogy xnhognak az aagol fején, aki többször 
ösaarakasokedik a magyar bajnokkal. Kttbingi 
est aiegsohalja és szép küzdelmet provokál ki. 
As angol egy- ötéssororafná! megszédül.

— Üsd kit, üsd kit — zug a tömeg.
Ez talált sikerülne is, de megszólal a gong. 

A máso-ólk menetben fokozódik az ham, az 
angol majdnem átesik a ring kötelein, 
hakalinas borogütéstöl. A --„cd::. _
jíuMnpié. A közönség mámoroson tapsol:

b- Huj, huj, hajrái hangzik fel a bizta
tás háromezer lelkesítő torokból.

Kubingi borzalmasan gyömöszöli az angolt, 
•ki alig jut ütéshez. A harmadik menetben 
Kubinyi teljes fölényre tesz szert, azonban

Kh-kuleu Írországi biró odamegy az angol- 
hoc* felemeli a jobbkezét éa győztesnek 

hirdeti ki.
A közönség nem érti, hogy miért győzte le 

• nagy fölényben lévő Kubingtt az angol. Ké
sőbb megtudják, hogy Állítólag háromszor 
figyelmeztette szabálytalanságért. Irtózatos zsi
vaj, éles fütyülés, egetverő botrányos kiabálás 
hangzik a közönség minden sorából. Ez még 
inkább fokozódik, amikor felhúzzák az ár
bocra az angol zászlót és eljátsszák az angol 
himnuszt A közönség pillanatra sem csende
sül, a füttykoncert tovább tart és még egy 
Begjedórába kerül, amíg sikerül a bírót az 
Öltözőjébe tuszkolni a meglincselní szándékozó 
közönség elöl. A publikum felállt a helyéről, 

betok* esernyők éa öklök fenyegetése köz
ben tartott a ffiMketttő lárma.

Már-már hozzá is kezdenének a kővetkező 
mérkőzéshez, de nem lehet. Mintegy húsz per
cen keresztül tart a példátlan botrány, ami 
kor végre lecsendesűí a tömeg. Mindenki a 
rendezőségnek azt « tapintatlanságát hibáz
tatja, hogy angol boxolómérkőzését az ir test 
aérnemzei tagja Vezette. Különbon is sonki sem 
hallotta vagy látta a háromszoros figyelmes- 
tetőst.

Európabajnok: Palmer, 2. Kubinyi. 
BANTAMBULYí

Énekes—Cederberg* Svédország
Biró: Mutter (Németország). Énekes hatal

mas tempóval püföli a svédet, aki rendkívül 
fürgén és hagy technikával cselezte az ütések 
égy részét.

— Hajra, Csicsa hajrá, Csicsaf zúgott a 
tömeg.

A második menetben eleinte a svéd, majd 
később Énekes van fölényben s a magyar baj
nok a közönség biztatására minden keserüsé- 
Íét belesi! rtti a rendkívül heves harcba s né- 

ány találattal övó a második menet.
A harmadik menetben Énekes technikája is 

örvényre jut, de a svédnek egy hatalmas áll
kapocs ütésére majdnem kivágódik a kötélen. 
Halotti csendben kihirdetik az eredményt:

Európábajnnkt Énekes. X Caderbcrg.
Lassan fdkuszik az Arbócra a magyar 

Zászló s percekig tartó taps és éljenzés után 
a közönség dhitalosan énekli végig a himnuszt,

PEHELYSÚLY: 
Frigyed—Kestner, Németország

Biró: Enevod (Norvégia). Frigyes villám
gyors balkezeseket mér a balharcot kerlitö 
németre. Alig van összecsapás.

— Adjál neki egy horogkeresztetf — hang
zik a biztatás.

A második menetben már több 
de döntetlenül áll a mérkőzés. A 
közönség ütemesen tapsol:

— Tempó Értet, tempó Frtel!
A harmadik menetben • német .... .

tálán altesti ütéstől clvágódik, de utána va- 
dsbbul küzd. Kegyetlen erős ütések zuhognak 
Hl is, ott is, de a német mintha biztosabb és 
•rözebb lenne. Már hirdetik Is az eredményű 

Európabajnoki Kesfner. 2. Frigyes.
A közönség már elfelejtette előbbi elkesere

dését és nagy tapssal fogadja a szimpatikus 
bérnél megérdemelt győzelmét.

KÖNNYÜSULY: 
Harangi—Facckin, Olaszország

Az első ménéiben na olasz (apogatódzó, a 
l»yilt támadást kerülő küzdelmet provokált, 
ennek ellenére Harangi igen sokat támadóit. 
A második menetben a magyar bajnok né
hányszor a kötelekhez szorítja ellenfelét, aki- 
■«k azonban egy fltéze felrepesztf Harangi 
•zemhéjját, úgyhogy arcából erős sugárban 
bogyog a vér. A harmadik menetben a közön
ség biztatására Harangi tartja magát a jobb 
olasszal szemben, aki az utolsó másodpercek
ben nagv fölénybe kerül.

Eurógabajaolc: FaecMn. 2. Harangi.
A közönség Igazságtalannak tartja az ered

ményt éa lemé’, percekig tartó elkeseredett 
füttykoncertet renden

WELTERSÜLYt 
Varga—Me Cleave, AngHa

Bíró- Mfítter (Németország). Az angol már 
ás elad menetben tokkal jobbnak Idronynl, 
nyugodtan mérte le egyeneseit, úgyhogy Varga 
0tta és szája borzalmaaait yéraU. A inÁ*o<Uk,

a közelharc* 
szünetben a

egy szabály-

an- 
me-

menetben Vargo is mér néhány ütést az 
goira, de az feltétlenül jobb. A harmadik__
nőben Varga erélyesen támad, de az angol 
hatalmas orrütéseH sorra beszedi, úgyhogy 
mire a mérkőzésnek vége van, esnrom vér sz 
arca. Közben neki is van egy hatalmas teli
találata, amiért nagy tapsot kap.

Európabajnok: Cteave. 2. Varga. 
KŐZÉPSÜLY:

Szigeti — Majchrzyckt, Lengyelo.)
Biró Laubc (Csehszlovákia.) Mindkét küzdőiéi 

egyformán támad, úgyhogy döntetlen az első 
menet. A másodikban Szigeti technikai felsőbb- 
>ége pillanatról-píllanafra kirívóbb és néhány 
remek ütést mír a lengyel ellenfelére. (>vé a 
menet. A harmadikban Szigeti nagy fölénybe 
kerül A közönség ütemesen tapsol:

— Tem-pA Fra-fHt Tem-pA Fradi'
Sztgefi meg is hálálja a nagy lelkesedést és 

ellenfelét egy hatalmas ütéssel csaknem kererx- 
tülrepíti ti köteleken.

Earópahajnok: Szigeti. 2. Majchrzycki.

Pontot vesztett a Törekvés 
és a DSzKRT az amatörbalnokságban

I. OSZTÁLY
Pártos-csoport

A Törekvés budafoki pontvesztcsége hatal
mas meglepetés. Az Elektromosok meccse el
maradt. Az FTC szintén nem játszott. így a 
helyzet a következő; 1. Elektromos 27 pont. 2. 
Törekvés 24 pont. 3. FTC 22 pontr. Az FTC 
egy meccsel kevesebbet játszott

Törekvés—BMTE 1:1 (14).
Hatalmas meglepetés a döntetlen eredmény, 

de a mutatott játék alapján teljesen reális. A 
vasutasok gólját Regős II., a budafokiakét Szá- 
ger lőtte.

EMTK-MTK 14 (6;t).
Góllövő: Antal. Az MTK igen gyenge futballt 

játszott. A eaáfárök mindkét oldalon rengeteg 
helyzetet hagytak kiaknázatlanul.

MÁ VÁG—Fér. Vasutas 4:1 (Irt).
GóBövők: febner, Györkös (11-esből), Antal 

(2), ill. Csiszér. A MÁVAG állandó fölényben. 
jáUzptl.. győzelme nwgérdemelt.. Opata és An
tal a mezőny legjobbjai voltak.

Cs. MOVE—-33 FC 2:0 (0:0).
Góilővök: Poííákovíls és Horváth. A 33 FC 

állandó fölényben játszott, de csatárai a leg
biztosabb gólhelyzeteket is sorra kihagyták. A 
csepeliek gyors csatársoruknak köszönhetik a 
győzelmet.

Elektromos— Kelenföld.
mérkőzés elmaradt, Mert Ébner bíró a pá- 
Játótra alkalmatlannak minősítette.

Biró-csoport
BSzKRT tfjabb pontot adott le. A Posta- 
hatalmas fölényben játszottak a BEAC-al

A
sok _ ____z__  ________  _________
szemben, míg az UTE alig verte a TLK-t. A 
helyzet: í. Postás (10 játék, 26 pont). 2. UTE 
(17 játék, 26 pont). 3. BSzKRT (17 játék 25 
pont).

BSzKBT—BSE 2:2 (0:0).
A mérkőzés elején a sorozatos bírói tévedé

sek elveszik a vtllamosjátékosok kedvét. Csak 
a szünet után élénkül a játék. Góllövők: Ger
gely, Héjjás, ill. Kozma (2).

Poétát—BEAC 54 (14).
Szünet előtt csak Bokor 11-esből lőtt gólja 

jelent eseményt. Fordulás után Bokor újabb 3 
góllal terheli meg az egyetemisták hálóját, 
mire leáll a Postás-együttes. Az utolsó percek
ben Kertész állítja be a végeredményt.

URAK—HAC 2:2 (24).
Gólíövők: Vajfia é» Kármán II., 111. Savanyó 

és Csutorás. V<glg Izgalmas és változatos küz
delmet vivőit a két csapat. Szünet előtt a pa
lotaiak, szünet után a hermlnamezciek voltak 
fölényben.

UTE—TLK 8:1 (1:1).
Az első félidő egyenrangú ellenfelek küz
delmét mutatja. Kállai gólját Nagy egyenlíti. 

Szünet után a TLK 10 emberrel játszik s 
ekkor Salamon két labdája eldönti a meccs 
sorsát.

Testvériség—VI. Ur. FC •:«,
A Testvériség tartalékosán is hatalmas Ira

mot tud diktálni, a VI. kerületiek csak azórvá- 
nyos lefutásokkal tudnak felelni. A VI. kcr. 
védelme kitünően Játszott.

III. kcr. TVE—Tural TE 24 (24).
Góilővök: Krntlna és Lencsés. Az óbudaink 

megérdemeltek győrtek a tripolbzl csapat el
len. noha a Turul is megnyerhette volna a 
mérkőzést a szünet után, ha « csatárai szem
fülesebbek.

II. OSZTÁLY
Slobbe-ctoport

A Pannónia jobb napjaira emlékeztető for
májában megverte a Főv .T. Köti; a ZSE rá* 
vert a Pamutra. A helyzet; 1. Pannónia. 2. ZSE 
26 pont 3. FŐv. T. Kör 25 pont.

Pannónia—Föv. T. Kör 4:3 (24). A helyi 
hegemóniáért 2000 néző elölt lefolyt küzdelem 
pompás futballt hozott. Kétszer vezetett a Föv. 
T. Kör, a finis mégis a Pannónia javára dőlt 
el, mert halísora, Pisi* I.-el az élón, remekeli. 
Góllövök: Briztlnsrky H. (2). Kiéin és Löb 1., 
ill. Brizsinszky (öngól), Körmöczy és Pemes.

BLK—BTK 3:2 (1:0). Gólíövők; Feln, Lu
kács és Giig, III. Posrtl és Mfllfeé.

ZSE—Pamutipar 2H (14). Góüövők: Gáspár 
U é« ürfenbagmf UL BozU

KISNEHÉZSULY:
Zehetmayer, Ausztria—Antzak, Lengj* 

ország
A lengyel valamire! jetfcmk Bwtalkozfb az 

első menetben, de a másodikban az ontrák 
borzalmas erejű gyomorszájütésétől megtorpan 
és szédelegve támolyog a ring sarkába. Pró
bálják íelmoanr* azonban ea nem sikerül, úgy
hogy a btró kiszámolja. Ez az egyetlen knock 
otrf-os gyözeíem. A közönség nagy tapssal ho
norálja az osztrák krtttnö bvkssoláséL A kél 
küzdő fél, mikor a lengyel már magához tért, 
összecsókolózik. Az osztrákot honfitársai vál
takra emelve viszik be öltözőjébe.

Európábajmski 1. Zehetmayer* X Antndt.
NEHÉTSUL5 >

Runge, Németország — Bürlund, Finnorssóg.
Biró- Laubc (Csehszlovákia). Mint a deszka, 

úgy döngetlek a két hatalmas izomeber ütései 
a melleken és arcokon. A finn jobb-, a német 
alig liheg az első menet végén.

A második és harmadik menetben a finn még 
nagyobb fölényben van, úgyhogy kiérdemelt 
győzelmei arat.

Esrópakajnok: 1, BBrlwsd, X Rangé.
Tehát végeredményben Mag}arors*ág két 
Eurőpftbafnokvígof, Angtta ogyanesak ket
tőt, Olaszország, Németország* Ausztria és 

Finnomág egy-egyet nyertek.
A nemzetek dijának pontversenyét Magyar

ország nyerte 22 ponttal, 2. Anglia 12, S. Német
ország f2, 4. Lengyelország Í2, 5. Olaszország 
3, 6. Ausztria 7, 7. Finnország 5 ponttal.

Az Európa-bajnokf küzdelmeket a Newyork- 
élteremben rendezett ünnepi záróbaukelt fe
jezte be. Gadenug Leó dr.

Be- 
Be-

(4).
Gólíövők: Linczinger,

Góilővök: Pohár és

Gólíövők; Trfzl (2).

Vasas—ZÁC Isi (Irt). Góllövők: Hermám) 
(2), Klacsár, ill. Tibik.

UTSE—PSC 6:1 (4:11. Góllövők: Horváth (2), 
Gcrcsényf L. és IL Szlávit, Szandalszky, ifi. 
Szilágyi.

MFTR—TSC 4:1 (6:1). Góllövők: Cziegler 
(2), Ébner és Patek, HL Tarpai.

BVSC—RTK 2:2 (írt). Góllövők; Szőts, 
Reífcr, ül. Scheffcr IL és Gajdos.

Kárpáti-csoport
A Köb. AC vereséget szenvedett Csepelen. A 

MAFC alig-alig győzött A helvzet: 1. Köb. AC 
29 pont. 2. BTC. 3. MAFC 27—27 pont. A 
MAFC két meccsel kevesebbet játszott.

Hungária—Ganz 2:2 (14). Góllövők.- Gulyás 
és SáWán, ifi. Dmnsies és Ambrus.

MAFC—KTC 3:2 (í4). Góilővök: Vfzy, 
nedek és Hercze (11-esből), ill. Liptai és 
nedek.

SzFC—FSE 8:2 (4:2). Góllövök-. Sárközi , 
Molnár HL (2).-Bedő; üt-Rajkó L és Szőke.

SzAC—KSC Hl (14). - -----
ill. Albert TIT.

BTC—BRSC 2U (1:1).
Bódog, ill. Kovács.

OTE—Felfen 4:1 (64).
Wurfh és Schilffer. ill Gudra. 
CsTK—Köb. AC 2:1 (64). Góllövők: Suba,
Hochsteln, ill. Énoch.

III. OSZTÁLY
Oprée-csoport

A MÁV Előre alig tört fel. máris megbotlott 
az UMTE-ben. A helyzet: 1. P. Törekvés 27 
pont. 2. VI. kér. SC 23 pont. 3. MÁV Előre 21 
pont.

P. Törekvés—PMTK 3:1 («:!). Góllövök:
Siba II. (2), Gulvás, ül. Csók vári.

UMTE—MÁV Élőre 2:2 (1:1). Góilővök: Ja- 
rolin, Flieger (ll-csbüi), fii. Németh és Pili- 
czár (11 -esböl).

RAFC—Jutngyár XI (1:1). Góllövők: Kcmál 
(2), Indrleh, 111. Pcirovits.

NTC—M8C 64. Nagy meglepetés a megye- 
riek pontvesztesége,

Compactor—VI. kér. SC. Hí (14). GóllÖvŐk: 
Aszalós, ill. Horváth IL (öngól), Büki VI. kér. 
SC 11-esét Novák kivédte.

Malaky-csoport
A KTK rá vert a KAC-ra s Így a KSSE t igen 

előnyös helyzetbe juttatta. A Gránit veresége 
meglepetés. A sorrend: 1. KSSE 27 pont. 2. 
KAC. 3. Gránit 25-25 pont.

KfkSE—Kalapos 7:2 (8:2). Góllövök-. Torna- 
nek (4), Kiss, Sdeinbach és Gál (!f-csböl), ill. 
Tóth (2).

KEAC— Gránit 2:1 (64). Gólíövők: Ragnslts, 
Gimbauer.i II. Körmendi.

NJTC—Hálókoest 2:0 (14). Góllövök: Király 
és Hamada.

KAOE—Menekültek 2:2 (2:1). Gólíövők; Ko
vács IL, Plschof, ifi. Síeier.

KTK—KAC 34 (14). GÓUövök: Nonn (2) és 
Orabek.

Springtr-csoport
a győzelmével elütötte a BTSE-t 
előnyétől. A helyzet: 1. I. kér. SC 
BTSÉ 25 pont. a. BBFC M pont.

* * ‘‘ játszótt.
I). GólU.OL.

A PTBSC 
a kétpontos 
27 pont. X _ .
A BTSE egy meccsel kevesebbet játszott.

PTBSC—B. Testvériség 5:2 (XI). Góllövők; 
Ondrus (2), Relnhardlt (2), Tápéi, III. Csá
pod (2).

UFC—ÉMOSZ 34
VértialMM—KASC

II. (3) és Drueker.
I. kér. SC—LTE 

(2, egyet 11-esből), 
Appel (11-esből).

BBFC—BIK 14
IV. OSZTÁLY
Észkl csoport

A vezetők sori a győzlek. A helysei: I. Autó
taxi 32 pont. 2. UVASC 31 ponL 8. P. Remény 
80 pont. A P. Remény egy meccsel kevesebbet 
játszod.

P. Remény—Rp. Egyetértés 24 (14). Gól- 
lövők: PAnczél és Kíebercz.

LTK—HMTE 411 (34). Góllövők- Sefcslk (3), 
ttanvadi, ill. Seres.

UVAgO—MAC «4 (44). GóHővők: Gárdony! o.v,
I. (»* EUer (3) éa MfiUcr. Szeltler János 9:1, 2:8, fl:3,

(24). Göllövő: Soszlák (3). 
éti (3:0). Góilővök: Kiéin
III. Kelemen (2).
3:2 (Irt). Góllövök: Gahlr 

Szilágy!, Hl. Mezei és 

(14). Góilővök: Pinlarict.

UrMa—Ás Est 2:1 (04). Góllövők: Láa4op 
és Kész, III. Bán. Kész egy !t-«st bWzott

Keleti csoport
A legújabban feltört a komoly bajnohaapi- 

'ránssá előlépett Köb. FC veresége hatalmaa 
meglepetés. A helyset: 1- MFOE 31 pont. X 
KFC » pont X X. kér. FC 28 pont.

Cukrász—Siketek 64 (3:0). Góllövők: Bolygó 
(4) és Szolga (2).

X. Iker. FC—X. kcr. Remény 7:1 (3:1). Gól- 
lövők’ Piff (4), Szántó (2), Bíez, Dl. Szolvik.

Fez. Kaaainó KFC 14 (04). A lelkes f«- 
renexárosfak sorsdöntő gólját Kovács szerezte.

A MÉMOSz—VIL kcr. Amatőr meccsre 
utóbbi nem jelent meg.

NSC—Drognhrták 0:1 (34). Gónövők: Wan- 
acltfager (4), Gergíts (2), Stahi (2) éa Lelpnfk, 
Rí. Hegedils.

Déli csoport
FavorUgyőzclmek. napja. A helyzet: 1. ETSC 

29 pont. 2. SAC 28 pont. 3. ETC 23 pont
P. Jutagyár— Valéria 2:1 (0:1). Gólíövők:

Pasa, Stranszburger, ill Lakatos.
SAC—DGSE 5:1 (04). Góllövök: Strimac I. 

(21, Frftz (3J, ül. Makarics.
ETSC—MPSE 2:1 (1:1). Góllövő: Kiss, ha

dász, ill. Tamás.
K. Huaos—Szondi 1:1 (14). Gólíövők-. Ihász, 

ül. Tóth.
Nyugati csoport

A CSE feltartózhalatlan. A helyzet: 1. GSE 
26 pont. 2. OMSC 20 pont. 3. Sz. Juvcntus 
15 pont.

B. Magyarság—Lapterjesztők 4:2 (3:1). Gól- 
fövök: Sztofarik, Szternádt, Marosi és Kassó, 
ill. Gittek és Feínsfein (11-esből).

GSE—M. Textil 34 (14). Góilővök: Kriszf, 
Kemény és Fehér.

A vIzIpéló-ittánpóHás győzelme 
Rotterdamban

Rotterdam, április 15.
(A Hét jói Napi A tudásit áfától.) A magyar 

utánpótlás vizipólócsapata vasárnap délután a 
Cercle de Nation Bogai Brüsszel csapatára! 
mérkőzött s

6x1 félidő után 8:3 arányban győzőit.
A mérkőzést a holland Bohkinder jól veieite.

Mintegy 2600 főnyi telkes közönség _ ünne
pelte a győztes magyar csapatot. A nézőközön
ség soraiban a Honvéd gózös tisztikara és le
génysége is jelen volt. A magyar csapat nagy
szerűen játszott, a másolik félidőben iskola
játékot mutatott Góldobók. Tarirs b. Brandí, 
Bozst, Molnár. A belga csapat góljait Melardi 
(2) és Leeum dobta.

A mérkőzés után uszóverseny volt a követ
kező eredményekkel:

100 in. hátuszás: 1. Scheffcr (Hollandia) 1 
p. 13.4 mp. 2. Nagy 1 p. 13.6 mp. — 200 ni 
mcllaszós: 1. Korpershoek (Hollandia) 2 p. 
Í4.6 mp. 2. KruiíhófT ’ (Hollandia) 2 p. 55.2 
mp. 8. Mezei 2 p- &5.4 mp. — 3X& m. vegyes 
staféta: 1. Magyarország 1 p. 36.2 mp (Kánássy 
(mell), 35 nsp., Nagy (hát) 34 mp., Székely 
(gyors) 27.2 mp. 2. Hollandia 1 p. 37.6 mp. 3. 
Köln 1 p. 39.4 mp. — A 100 m hölgygyors- 
uszásban Willi den Ouden 1 p .1.8 mp idővel 
uj világrekordot aszott.

A HÉT HŐSE:
Bokor (Postás), Gáspár (ZSE), Nonn 

(KTK), PWf (X. kér. FC)
Bokor, a Postások jeles halfjátékosa bal

összekötőben csillogtatta tudását, négy gólt 
rúgott a BEAC-nak. — Gáspár, a ZSE „Tüdő-* 
néven becézett centerhalfja, nagyszerű játéká
val a második helyre hozta fel csapatát — 
Nonn, a KTK 16 éves csatára a KAC-ot ütötte 
el az éltől. — Piff. a X. kcr. FC csatára gól
képességével tűnt ki.

KERÜLETKÖZI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS
Győr: Nyugat—Közép 20 (Iá)). 5000 néző.

Magasnivóju, izgalmas mérkőzés. Mohos ka
pust Zentai, a Közép csatára az első félidő 
végén úgy megrágta, hogy vállcsonltörést szen
vedett. Nyugat ezután (íz emberrel játszott. 
Góllövők: Ertingcr, aki a második félidőben 
kitűnő kapusnak is bizonyult és Kulcsár.

Hódmezővásárhely: Dél—Észak 3:2 (í:l).
Erős iramú, élvezetes mérkőzés. GóllŐvők: Ff- 
kete-Konács, Gonda és Korányi, illetve Zsen- 
ff eltér (2).

Soroksár—Püspökladányi Vasutas 4:1 (14). 
Magyar Kupa-mérkőzés Soroksárod.

A NEMZETI GYŐZELME TEMESVÁR OTT
Temesvárról jelentik: A Nemzeti csapata va

sárnap szép játék után 3:1 (1:0) arányban győ
zött a Ripcnsia és a Kinizsi kombinált csapata 
ellen. Góljait Odry lőtte. Vizumnehézjégek 
folytán a csapat csak hétfőn érkezik haza.

BÓftOSY 200.5 cm!
Pécsről Jelentik: A Maurinum egyetemi in

tézet pályaavatd versenyén Bódoasy 200A cm-t 
ugrott Bódosynak a teljesítménye teljesen hi
teles, mert acélszalaggal mérték utána. (Euró
pai rekord!)

A Törekvés a vasutas meselbajnvk. A MÁV 
Spoilliga vasárnap rendezte az országos vasu
tas mezei futóversenyét 1. Törekvés 16 pont. 
2. Debreceni VSE 80 pont. 3. Szegedi VSE 
87 pont Egyénileg; Darázs Törekvés 10 perc 
47 mp.

A IL ligában egyetlen egy mérkőaéa volt teg
nap: Nagytétény— BMSE 3:0 (1:0). Góllövők: 
Frölleh (2) és Héjj as. A Nagytétény végig jobb 
futballt játszott. Millenáris rendszertelenül ját
szott

Válogatnak a tennlsamesterok. A tcnnisxokta- 
tók vasárnap délután a MAC centercourt pályá. 
Ián válogatómérkőzést rendeztek a jövő szóm* 
bal—vasárnapi professzionista-amatőr tennlsz- 
mérközésre való tekintettel. Eredmények: Dör- 
ner László—Szeltler József 6:4, 6:2, Schmidt 
Ottó—Izsák János 84, 6:2, Fancsí Ferenc—
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Műsoron kívüli
boxolómatiné a Városi
Színházban

A románok elutaztak,
a sérültek nem találták érdemesnek pályázni
a harmadik helyre, az „állva maradtak” pedig 
„civilben” Jelentkeztek a rlngben

K nemzetközi boxoló-szövetség úgy döntött, 
hogy a vasárnapesti európnbajnoki döntő mér
kőzés érdekességének növelése, nemkülönben 
Időmegtakarítás szempontjából vasárnap dél
előtt dönti el a harmadik és a negyedik hely 
kérdését.

így jutott hozzá a vékonyabbpénzü Ifjúság 
ahhoz, hogy szemtanúja lehessen a botoló 
európabajnoki küzdelem egyes fázisainak. A 
tágas nézőtér azonban igy is üresen tátongott, 
jeléül annak, hogy az 60 fillérek sem igen 
csengenek a fiatalság zsebében.

Nem a rendezőségen múlt, hogy a műsoron 
kívüli boxolódélelőtt nem sikerült. A ring 
ugyanis csak szórványosan volt foglalkoztatva, 
mert

■ mm ár ok elutaztak, a sérült, de már le
csúszott Internaclonálls boxolócslllagok pe
dig nem tartották érdemesnek a harmadik 

helyért verekedni.
Nlndössze kft mérkőzés került lebonyolításra, 
nz ellenfél nélkül maradt versenyzők nem is 
öltötték magukra n dresszt, hanem „civilben" 
emelték meg karjukat üdvözlésre a rlngben.

A gyérszámu publikum dühösen adott nem
tetszésének kifejezést, előbb a pénzét követelte 
vissza, majd lecsillapodva, kedélyesen fogta fel 
és ejviccelte a dolgot. Amikor azután ismét be
jelentettek a megafonon egv elmaradt mérkő
zést, egv hang felkiáltott a nézőtérről:

— Játsszunk ollót!...
Az indítványt hangos derültség fogadta, na

gyobb baj azonban nem történt.
♦

A műsoron kívüli boxolómatiné elmaradt 
mérkőzéssel „indult". A román Ion Sandu-t 
már román földön ringatta a vonat és Így a 
lengyel Rotholc lett a légsulvu harmadik.

A műsor kővetkező száma szintén elmaradt.

A. sérült banfamsulyu olasz: Sergo visszalépett 
és igy a lengyel fíogahki kénytelen volt el
fogadni a döntőben, való részvétel megtisztelte
tését.

Végre ezután mégis csak szervíroztak egy 
meccset. A vérszomjas nézőtér mélyén elhang
zott egy dühös kiáltás:

„Hírig!..."
Forlanski lengyel és Ullrich csehszlovák 

bajnok állt ki, hogy eldöntse a harmadik he
lyet. Kemény csatát vívott a két tehetséges 
botoló, akik közül a pontozóbirák a lengyel- 
nek Ítélték a pálmát és igy Ullrich, aki oly 
szépen viaskodott az elömérkőzéseken, — ki 
esett.

A kőnnyüsulyban ismét nem volt mérkőzés. 
A román Dávid elutazott és igy az árván ma
radt német Schmedes lett a harmadik.

Következne a wrltersuly. Am belép a ringbe 
civilben a norvég Róisland és a megafonon je
lentik, hogy ellenfele: az osztrák Frölich vissza
lépett.

A sötét nézőtér forrong. A vihar azonban 
lelkesedésre változik, amikor jelentik, hogy a 
megváltott jegyek árát beszámítják a szerdai 
lengyel-magyar mérkőzés árába.

Az öröm még fokozódik, apiikor végre ismét 
dresszbe öltözött alakok jelennek meg a köte
lek között. Neri olasz és Führer osztrák boxoló 
lelkes ovációban részesül a kikoplalt nézők 
részéről. Az olasz ritka, de kiadós ütésekkel 
operál és meg is nyeri a mérkőzést.

Nincs mérkőzés sem a kisnehéz-, sem pedig 
a nehézsúlyban és igy véget ér a félórái boxoló
matiné. A kisnehézsulyban a csehszlovák Ha- 
velka lépett vissza sérülése folytán, átengedve 
a babért a német Pűrsch-nek, míg a nehéz
súlyban Kopecsek cseh boxoló visszalépése 
folytán az angol Floyd került küzdelem nélkül 
a döntőbe.

Be akarnak törni az olimpiai 
standardprogrammba — a német kuglízók

Kuglizó-olimpiászt követelnek, ellenkező eset
ben külön olimpiai tekejátékokat fognak rendezni

A most érkezett német lapok komoly hasábo
kat széniéinek annak az elszánt mozg ibmnak, 
amelyet a német kttglizók indítottak meg. A né
met söröző kerthelyiségek árnyas kuglirópályái 
alatt forronganak a kuglizó-rekordcrck és 
bajnokok

Harcias hangú határozatban követelik ■ 
i'i-ii zi Iközl kugdté <aÖvi'l-eglAI fmár Ilyen 
Is van), hogy eszközölje ki a nemzetközi 
olimpiai bizottságnál a kugllversenyeknck 
a berlini olimplász standardprogramjába 

leendő beiktatását.
Nyomban meg is fenyegették a NOB-ot, hogy 
kérelmük elutasítása esetén

maguk rendeznek külön olimpiai teke* 
játékokat.

Nincs kétség aziránt, hogy a NOB adminisztrá
ciója egy elutjsitó átirattal elintézi az ügyet, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a német sörö
zőknek ne lenne igazuk, ök csakugyan nem te
hetnek arról, hogy Hellas klasszikus földjén az 
antik világban nem ismerték a kuglizást Abban 
is igazuk van a német kuglizóknak, hogy az 
olimpiai eszme már régen blamálva van. Volt 
már alketnéma-ollmpiász, sakkolimpiász, tehát 
igazán nem értjük, miért ne lehetne kuglizó- 
olimpiász is?

'fftf, H T' IWT

Beszéljünk a sportok királynőjéről: 
Sfankovifs Szilárd, a magyar íltlcflkíMfOl
atlétikai szövetség premierje beszél az első Európá
ba jnokságról, a magyar atlétika készülődéseiről, nem
zetközi programmjáról és a

A tavasz első napsugnrns délutánjnl ismét 
az aktualitások homlokterébe állítják az atléti
kát. A klubok tájékán mintha fokozott készü
lődések jelei mutatkoznának. A magyarázat:

nyakunkon az atlétikai Európubajnokság! 
és vájjon akad-e atléta, aki nem szívesen öl- 
tené magára n címeres dresszt Turinhan, 
Európa atlétikai bajnokságának premierjén?

Az atlétikai szövetség illusztris elnöke, Stan- 
kovits Szilárd valóban elfoglalt ember, akinek 
minden percére* zükség van, Am ettől függetle
nül is módot talál arra, hogy kérésünkre mun- 
ktilársunk előtt nyilatkozzék a magyar atlétika 
idei programjáról.

—• A ttirlni Európabajnokságra szorgalmasan 
készülődünk — mondotta a MASz elnöke. — At
létáink zöme nz idei szezónban ér formájának 
csúcspontjára és — amint én látom — „lendü
letben" vagyunk. Csak attól félek, hogy anya
giak hiánya folytán, számot magyar atléta fog 
itthon maradni. Nekünk az a vágyunk, hogy 
minden számban legalább két atlétát Indíthat-

LéffiJdratok ,,,, 
naponta Wien felé 15.25 órakor,

Bnlkán felé 11.10 órakor.
AIR FRANCÉ
VÖRÖSMARTY-TÍR 2. T. 32 7 23, 82-7-16

Sxápság, báj ás sport a Budapesti 
Női Sport Egyesület első disxtornájőn

MOTESs-tíarcoé és lemondás a éalisssdfi mögött
Egyenesen feltűnő, hogy a rossz színházi 

konjunktúra ellenére milyen tömöttek a néző
terek a pesti színházakban. Még délelőtt is táb
lás házakon örvendezhet a — sport. Thália 
megszentelt hajlékaiban ugyanis egyre több
ször vendégszerepel a testedzés. A Városi Szín
házban boxkesztyük csattognak, a Fővárosi 
Opercttszinház pedig disztornára nyitotta meg 
a közönség elölt a kapuit. A Budapesti Női 
Sport Egyesület alig egy éve alakult meg és 
máris vizsgával lépett a közönség elé. A vizsga 
nőies volt. Féltizenegyre hirdették és tizenegy 
órakor kezdték. A bemutatott gyakorlatok 
azonban annál pontosabbak voltak. A Test
nevelési Főiskola kiváló növendéke,

Taubner Teri
vitte a vezérszólamot és precíz munkájával, 
egyéni bájával, szépségével és graciozilásával 
nagy sikert aratott. Vele csak Bányai Magdi 
versenyezhetett. Zenére végzett gyakorlatok, 
majd táncok szerepellek a műsoron, hogy 
azután az apró gyerekek nagy buzgalommal 
végzett bemutatói zárják be a sort. A gya
korlatok betanítását Kaltenbachné Szöllősi 
Ilona testnevelési tanárnő végezte nagy hozzá
értéssel. A bensőséges, majdnem családias me- 
legségü sportmatiné egyetlen zavaró momen
tuma az solt. hogy a MOTESz tornászvilág, 
bajnokságra készülő válogatott keret 6 hölgy
tagja a műsoron hirdetett korlátbemutatóját 
lemondotta. Hír szerint azért, mer erre

felsőbb utasítást kaptak.
Az ok: a MOTESz nem nézi jó szemmel az uj 
klubok sikereit. Érthetetlen ez különösen a 
Budapesti Női Sport Egyesülettel szemben, 
hiszen a dolgozó nők sportolásáért küzdő 
ifjú egyesületet kitartó és eredményes mun
kájáért legalább erkölcsi támogatásban kellene 
a szövetségnek részesíteni. Valószínű hogy 
félreértéseken alapul ez a kínos incidens és

rövidesen elsimítják a fennálló ellentéteket 
Megérdemlik a BNSE derék, szorgalmas és 
szép tagjai.

(H. Z.)

. . . Hogy a Jánosházy-lskola amazoncsapatát 
veszedelem fenyegeti. Riválist kapnak a „Spár- 
ta“ néven alakuló uj hölgyevezős csapatban.

... hogy több újpesti drukker kétségbeeset
ten kínálta fünck-fának eladásra a Bécabe szóló 
jegyét, amikor elolvasta a válogatott csapat ösz- 
szeállltását. Az újpestiek nem értettek egyet 
Nádas kapitány elgondolásával, ők legalább 
négy Illa-fehér futballistát szerettek volna látni 
a válogatott csapatban.

. . . hogy az ökölvívó Európa-bajnokság első 
estéjén a szövetségi kapitányt a jegyszedők nem 
engedték be a színházba, mert nem volt Jegye. 
A kapitány kénytelen volt a pénztárnál meg
váltani a Jegyét, a versenyzőket pedig csak a 
versenynap befejezése után láthatta viszont.

. . . hogy a főiskolai hölgyversenyzők vigan 
cigarettáznak verseny közben. Akkor pedig 
miért szólják meg ugyanezért a férfiakat?

. . . hogy az UTE hölgyuszóinak tiszteletére 
jól sikerült vacsorát rendezett Aschner elnök.

. . . hogy a Rákóczi-utl szálló éttermének fő
nöke napról-napra növekvő ijedelemmel figyelte 
az angol boxolók étvágyát.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

Hetedik ut a rejtély megoldásához l

női aflétavezetőségről
nánk. Reméljük, hogy az OTT nem zárkózik el 
és hozzásegít bennünket ahhoz, hogy céljain
kat elérhessük és Turlnban a teljes magyar 
elitgárda harcolhasson a magyar színekért.

— Milyen külföldi találkozások előzik meg 
az Európabajnokságot?

— Oh, programunk elég bőséges. A svédek a 
tavalyi incidens miatt lemondották a találko
zót, de még igy is

öt nemzetek közötti versenyünk less.
Ezek a versenyek adnak majd tiszta képet to
rinói esélyeinkről. Lebonyolításra kerül az 
olasz-magyar, a csehszlovák-magyar, a lengyel
magyar, az osztrák-magyar és a román-magyar 
nemzetek közötti mérkőzés, amelyek a „beme
legítés" szerepét fogják játszani.

— Elnök urnák mi a véleménye a női atléta
vezetőség bekapcsolódásáról?

— Minden elismerésem a hölgyatlétáké. Ren
geteg akadállyal és nehézséggel küzdöttek már 
meg s etek a komoly, hozzáértő hölgyek oko
san és preciten intézik a női atlétika ügyes-ba
jos dolgait. Kiválóan bevált a női vezetés és

én ajánlom, hogy as összes sportágakban 
szereplő nők vegyenek példát a női atléti
kai vesetőségtől Aa igyekezzenek hasonló 

módon szervezkedni.
Munkásságuk eredményes lesz, mert a női ve
zetőség megértőbb.

Az atlétikai szövetség feje végül örömét fe- 
tezte ki afölött, hogy a fentieket elmondhatta, 
keményének adott kifejezést, hogy az elha

nyagolt és népszerűtlennek tetsző magyar atlé
tika az Idén jó eredményeivel és egészséges tö
rekvéseivel megszerzi a közönség szcrctctét és 
a turinl első Európábajnokság kiemelkedő moz
zanata lesz a magyar atlétika eredménysoroza- 
Iának.

Vájjon térti, 
avagy nö lehet 
a titokzatos 
ember ?

A keresztrej'vény vízszintes 1. és 
iüggőleges 1. számú soraiban 
kellő útbaigazítást lehet találni.

Gyü|tse a mindig 2. oldalon ta 
Iáiható pályázati szelvényeket és 
a megfejtésekkel együtt április 
23 és 28-ika között küldje be 

szerkesztőségün k be.

A rejtvényverseny összes ajándé
kait dr. Horváth Kamllló buda
pesti királyi közjegyző közben Jöt

tével sorsoljuk ki.
összes nyereményeink részlete
zését a lao más részén közöljük

Vermes Magda.
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