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MEGHALT BERZEVICZY ALBERT
Hagyar-olasz-osztrák vám
unió terve a nagyjelentőségű 

római tanácskozáson
Szenzációs eredeti vasárnapi telefonriportunk Rómából

Róma, március 22.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telefonjelentése.) Vasárnap a tavaszi napsü
téses Rómában továbbfolytak a nagyfontos- 
safcu tanácskozások Mussolini. Gömbös 
Gyula miniszterelnök és Schuschnigg kan
cellár között, A Jjwácskozásokra nzonban 
csak a délutáni órákban került sor, a dél
előttöt a magyar és osztrák kormány férfiak 
Róma legújabb nevezetességeinek megláto
gatására használták fel. Jólesett látni, mi
lyen

határtalan, őszinte lelkesedés 
fogadta mindenütt Magyaroszág és Ausztria 
miniszterelnökét.

Már a kora délelőtti órákban autóba ült 
Gömbös Gyula miniszterelnök és felesége. 
Kánya Kálmán külügyminiszter kíséretével 
együtt s a gépkocsik az újonnan énült ró
mai egyetemi negyed felé hajtottak. Rövide
sen megérkezett ide Schuschnigg kancellár 
és Berger-Waldcnegg osztrák külügyminisz
ter is és együtt látogatták meg az egyetemi 
negyedet. Az egyetemi századok

Tanácskozás Mussolini 
dolgozószobájában

Délben Chigl Alhany herceg.
a máltai lovagrend nagymestere villás

reggelit adott
a magyar és osztrák vendégek tiszteletére. 
A villásreggeli után Gömbös miniszterelnök 
és Schuschnigg kancellár szállásaikra haj
tatlak, majd

a délutáni órákban megkezdődtek a va
sárnapi nagyfontosságu tanácskozások 
a Palazzo Veneziában, Mussolini dol

gozószobájában.
A délutáni tanácskozáson Magyarország 

részéről Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán vett reszt, inig Ausztria ré
széről .Schuschnigg kancellár és Bergcr- 
Waklcncgg külügyminiszter jelent meg a 
P»l ’zzo \ cneziábau.

Olaszország részéről Mussolini minisz
terelnök és Suvlch külügyi államtitkár 
tanácskozott a magyar és osztrák állam

férfiakkal.
Pontosan délután 4 óra 30 perekor kezdőd
tek Mussolini dolgozószobájában a tanács
kozások és délután ö óra tájban értek véget. 
A tanácskozások ulán a sajtó- és propa-

Magyarország és a nagy európai 
békekonferencia

Jól tájékozott helyen mindezekkel a kér 
désekkcl kapcsolat an a következőket jelen 
telték ki a Hétről Napló munkatársának:

— Téves lenne azt hinni, hogy Rómában 
kizárólag az osztrák politika megerősítésé
ről van szó.

Mussolinit nz a gondolat foglalkoztatja, 
hogy a most tervezett nagy európai 
békekonfeiencián felvesse a magyar és 

osztrák egyenjogúság kérdéséi.

katonai pompával fogadták a magyar 
és osztrák államférfiakat,

majd a rektor üdvözölte az előkelő vendé
geket.

Az egyetemi negyedből a forlaini kórház 
felé hajtattak a magyar és osztrák állam- 
férHak. A forlaini kórházat a tuberkulózis 
leküzdésére alapította a fasiszta nemzeti 
társadalombiztosító intézet. Csodálattal 
szemlélték a gyönyörű modern kórházépü
letet. amelynek nemcsak óriási méretei, ha
nem tökéletes berendezése is bámulatra- 
méltó.

Ezután a Fórum Mussolini meglátogatása 
következett. Itt a közoktatásügyi államtit
kár és a balillaszcrvezetek országos elnöke 
fogadta Gömbös miniszterelnököt, Sehusch- 
itlgg kancellárt és kíséretét. A Fórum Mus
solinin az avantgardisták, a balillák, a fa
siszta katonai akadémia növendékei pom
pás tornagyakorlatokat mutattak be. majd 

festői diszmenetben
vonultak el a vendégek előtt.

gandaügvi minisztériumban Olaszország 
sajtófőnökének helyettese a következő köz
lést telte;

— Vasárnap délután folytatták az olasz- 
inagy ar-osztrák tárgyalásokat és meg
állapodlak unnak a szerződésnek a szö
vegében, amelyet ma. hétfőn délután ir 
alá Olaszország részéről Mussolini mi
niszterelnök, Magyarország részéről 
Gömbös Gyula miniszterelnök, Ausztria 

részéről Schuschnigg kancellár.
A Hétfői Napló munkatársának informá

ciója szerint ez az uj egyezmény kiegészítő 
része lesz az 1934 tavaszán létrejött római 
jegyzőkönyveknek és arra irányul, hogy a 
három ország között a politikai, gazdasági 
kapcsolatokat megerősítse. A gazdasági kap
csolatokat oly szorosra akarják fűzni, hogy 

ez szinte első lépcsőfoka lesz egy olasz- 
magyar-osztrák vámuniónak.

Politikailag pedig azért akarják még rövl- 
debbre fogni a Budapestet, Bécset, Rómát 
összekötő szálakat, hogy Ausztria az eddigi
nél erősebb hátvédre számíthasson az An- 
scliliiss-törekvésekkel szemben.

Mialatt a nagyfontosságu prolii.mákról 
tanácskoztak vasárnap délután, Olaszor
szág, Magyarország és Ausztria kormányéi 
nőkéi és külügyminiszterei,

a gazdasági szakértők szolrgalmasan 
dolgozlak, hogv a tanácskozás anyagát 

előkészítsék
és az uj együttműködési megállapodások 
anyagát szakszerűen feldolgozzák.

Miután a Palazzo Veneziában befejeződ
tek a vasárnap délutáni megbeszélések. 
Gömbös Gyula miniszcrclnök és kísérete, 
valamint Schuschnigg kancellár és az oszt
rák kormányférfiak lakásaikra tértek vlsz-

Vacsora és fogadás a Gucenéf
A Palazzo Venezhi gyönyörű, hatalmas, tör
ténelmi emlékekkel telt termében folyt le a 
vacsora. Mussolini miniszterelnökön és 
Suvieh államtitkáron kívül több olasz ál
lamférfi vett részt a vacsorán, inig a ven
dégek közül Gömbös Gyula miniszterelnök 
és felesége. Kánya Kálmán külügyminiszter, 
báró Villiani Frigyes római magyar követ. 
Szabó alezredes, a római magyar követség/ 
katonai attaséja, báró Bcssenycy-Bakúcli 
György miniszteri tanácsos, Mikecz Ödön 
miniszteri osztályfőnök, a miniszterelnök
ség sajtóosztályának vezetője. Mengele Fe
renc követség! tanácsos, a küiiigyinliilszl:'*-  
rlmn sajtóosztályának vezetője, Szakvár\ 
Emil őrnagy, Gömbös Gyula miniszterelnök 
személyi titkára és a római magyar követ
ség néhány főtisztviselője. Az osztrák kor
mány-férfiak közül Schuschnigg kancellár. 
Berger-Waldcnegg báró külügyminiszter, i> 
római osztrák követ és a követség vezető 
tagjai voltak jelen.

A vacsora háromfogásos egyszerű me
nüből állt.

a fogások közt Olaszország, Magyarorszá*  
és Ausztria államfőit, kormányelnökeit kö

A római együttműködés nem 
pillanatnyi céllal jött létre!

- mondotta vasárnap Schuschnigg kancellár érdekes 
nyilatkozatában

Róma, március 22.
Schuschnigg dr osztrák szövetségi kan

cellár vasárnap nyilatkozott a Popolo di 
Roma munkatársa elölt a római értekezlet
ről.

Schuschnigg hangsúlyozta, hogy a római 
értekezlet célja újbóli megerősítése azoknak 
a gazdasági és kulturális, valamint politikai 
kapcsolatoknak, amelyek a három országot 
a római egyezmény megkötése óla egymás
hoz fűzik.

A római együttműködés nem pillanatnyi 
céllal jött létre — mondotta a kancel
lár, — hanem oly eszmék szolgálatá
ban, amelyek a háború utáni gazdasági 
és politikai zűrzavarból akarták Euró

pát kimenteni.
A római egyezmény elsősorban ezért jött 
létre. Most sem az egyezmény módosítása 
ról van szó. hanoin csak arról, hogy időről 
időre kiegészítik a három ország barátságá
nak ezt az alapvető egyezményéi.

A római tanácskozás célja egész 
Európa érdeke, 

de nem a tőlünk távolólló imperialista ter

sza, hogy este félkilenekor ismét a Palazzo 
Veneziában legyenek.

Mussolini miniszterelnök ugyanis a ma
gyar és osztrák államférfiak tiszteletére 

vacsorát adott.

szöntötték fel és az olasz-iniigyar-oszlrák 
együttműködés további eredményeire és si
kereire ürítették poharaikat.

Vacsora után, este tiz órakor fogiutás 
volt a Palazzo Vcnezla termeiben. A foga
dáson a római diplomáciai kar tagjai és 
Olaszország társadalmi és politikai életének 
vezető egyéniségei vettek részt.

A magyar miniszterelnök kíséretében 
lévő magyar hírlapírókat a fogadáson 
bemutatták Mussolini miniszterelnök

nek.
Gömbös Gyula miniszterelnök mai, hét

fői program ni ja: a tiszteletére rendezett 
nagyszállása lovasünnepség lesz, este pedig 
Barcza György vatikáni követ ad vacsorát 
tiszteletére.

Holnap, kedden XI. Pilis pápa kihall 
gátason fogadja Magyarország minisz

terelnökét.
Gömbös Gyula és kísérete 
szerdán reggel indul vissza Budapestre 
és ugyancsak szerdán hagyja el Rómái 

Schuschnigg osztrák kancellár is.
A. F.

vek elleni v’deletn, liánéin azoknak az cl- 
lenieteknek megoldása szempont j iból, ame
lyek a legutóbbi ismeretes nemzetközi fe
szültséghez vezetlek.

A római egyezmény megadja a lehető
séget az együttműködésre az. egyezmé

nyen kívülálló államok számára is.
A legutóbbi események és az európai fe
szültség nem követelik meg politikai irá
nyunk megváltoztatását, mert az éppen most 
a helyes utón és a helyes eszközökkel dol
gozik. Az egyezmény eredménye eddig az 
volt, hogy nemcsak a három országot fűzik 
össze szoros baráti kapcsolatok, hanem

a határokon túl is elősegíti uz általános 
helyzet helyes megítélését.

\ mostani megbeszélés alkalmit ad nem
csak az c(ldi* ’i működés mérlegének felál 
’itásóra, hanem

a jövő fejleményeinek s az esetleges ki
tér 'esMésnek megbeszélésére Is.

Meg ve.svok gvőzőflvc .arról, hogv a három 
állom szoros együttműködése kftsclebb visz 
bennünket k«"”ös célunkhoz
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Nem egyezkedünk!
— mondotta vasárnap Hitler
Elkészült a német válasz, itibbe itrop visszatért Londonba

Berlin, március 22. 
német kormány kidolgozta a locarnói hatalmak javaslataira adandó vála- 

határozalnt szigoruan titkoljál, s vasárnap este Hitler Adolf utasításai- 
visszatért Londonba Itibbentrop báró nagykövet vezetésével a

sikereit 
Iguzoljúk; 
váll tini n 

hogy u 

liszleletbcn-

A
R/át, A
túl repülőgépén 
•lemet delegáció.

Boros.dó, március 22.
Itlller vezér és kancellár vasárnap dél

után mondotta hatodik választási beszédéi 
ne; v». eiiczcr ember dőlt a .„Jíilirlillliderl- 
h.iilc“-biin. amelyet az. 1813-as felszabadító 
bábom emlékére építettek 1913-ban.

Kíséretében volt Ribbenlrop nagykövet
Is.

Hitler kancellár beszédében először meg- 
imlékezctt azokról a súlyos napokról, ame
lyeket Európa mostan átél, majd dicséret
tel udézoll Szilézia tartománymik, amely a 
i .rléi:*.Írni  nehéz napjaiban szilárdan ki
tartott a szál itlsá" mellett. Azután Igy foly
tul ia beszédét;

— Mint eddig, ezután Is folytatom be
csületes munkámat és mm vagyok haj

landó egyezkedni.
Beszéde további során kitért a külföldi 

dcniokriita berendezkedésekre és kijelen
tette, hogy nlnrs még egy hatalom, amely 
olyan biztos alapokon nyugodnék, mint u 
megszervezett német I:-italom. Bátran állít- 
halja, hogy nz a kísérlete, amellyel Német- 
országot és annak gaz.lusági létét akarta 
megmenteni, sikerrel járt

Meglehet, hogy nem minden 
tökéletesen, cc a leinek őt 
éppen azért nem fél tetteiért 
felelősséget és biztos benne, 

többség támogatja.
A német nép szabadságának
tartása nem hátrányos egyik népre sem. A 
német nép nem akar másokra olyasmit 
kényszeríteni, amit neki is el kellett szen
vednie.

— Három év óta az volt minden lörckve 
síink, — folytatta Hitler — ho y ellünles- 
síik uzl. ami számunkra elviselhetetlen c 
amit tovább már nem vagyunk hujlandő’i 
elviselni. A népek közötti viszonyt uj ala
pokra kell ft kiélni. amelynek ne nz legyen 
a cé |a. Imgy egymás életét h hctetlenné te
gyék, logikusan kell cselekedni és egyik ne 
n másik ellen áskálódjék.

— En nem beszélek a levegőbe, én h :- 
sronöl évre békét akarok Európá un! F.n né
pem jig; il akarom megvédeni és a legjobb 
békét akarom számára megszerezni. Az c;év. 
világhoz fordulok és te. nemet népem, sora
kozzál fel a bálám mögé.

Fontos tanácskozások 
Londonban

I.oution, március 22.
< .1 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelenté-a i Az angol közvélemény feszüli 
érdeklődéssel várja Néiuelorszá"iink a vá
laszát. amelyet a locarnói hatalmak javas
lataira ad.

Edén külügyminiszter a weekendet 
arra használta fel. hogy Baldvvln mi
niszterein ököl ehcqnersl kastélyában 
megiátoge.ssa és itt felhasználja az al
kalmat, hogy a nemzetközi helyzetről 

tanácskozzék vele.

Etív német repülőgép 
rettélyes katnsz.l rókája

A jelentés szerint Ódáidban
/ r közel I........... al ilt k

egy nemet repülőgép roncsul!.
\ német gén bárom más repülőgéppel együtt 
Warncmúnde irányából érkezett és

n dán vizek közelében gyakorlatozott.
\ szrreii'M lleniil j i l gép utasainak lelkűin 
tusára meglellek minden intézkedést.

Strasbourg. miire. 22.
A B i na mentén, a halár közvetlen köze

li h-n több embert kémkedés gyanújával 
terhelten letartóztattak.

Elfogadhatatlan!
Berlin, március 22.

\ német sajtó vasárnap is a legélesebb 
formában támadja a locarnói hatalmak ja
vaslatait. Valamennyi lap továbbra is han
goztatja, hogy

ezek u javaslatok Németország számúra 
teljesen elíogudhnlntlanok.

A Harsén Zeitung rámulat arra, hogy a 
loearnoi hatalmuk javaslatainak elfogadása 

uzl jelentené, hogy a Rujnuv liléken X - 
mclorsrág felségjogait még jobban meg
szorítanák, mint amilyen megs/nritúso- 
kal u loearnoi egyezmény tartalmazott.

A lUtjnav idé-ken tehát még rosszabb lenne a 
hely/ I az uj rezsimben, mint volt a régi 
loearnoi rezsim alatt.

A Dcutschc Aigemeine Zeitung figyelnie/- 
Irt arra, hogv az angol,szépítések ezúttal 
nem használhatnak, mert a német kormány 
yilúgosan látja, hogy

a Londonban létrejött tervek számára 
elfogadhatatlanok.

A Lokalanzeigcr megállapítja, hogy ' ,'f' 
sailles régi szellemének gyűlöletéből fakad
tak a londoni javaslatok. A lap arra a kö-
\ clke/letésre jut, hogy Németország válasza 
csak az. lehet, hogy

nem engedi n nemzet becsületét és a 
nép életszilksé.' letét csorbítani.

A Völkischer Deobacliler éles támadást 
intéz a belgrádi francia komi ellen, aki a 
Irancia-jugoszláv klub felavatása alkalmá
val a külpolitikai helyzettel is foglalkozott 
,'s minlcgv figyclmeztelle Jugoszláviát szö
vetségi kötelességeire. A lap hangoztatja, 
liogy

eddig a diplomáciai szokások nem is
mertek ilyen eljárást és tűrhetetlennek 
mondja, hogy egy diplomáciai képviselő 
egv harmadik állam ellen lépjen fel, 

különösen egy olyan állam ellen, amelynek 
kormányával Jugoszlávia tartós jóviszonvt 
tart fenn. Ezeket a módszereket eddig csak 
a bolsevikiek ismerték — írja a lap.

Izgalnias napjainkban olyan események 
tanúi vagyunk, melyek fordulópontot jelente
nek a világtörténelemben.

De nemcsak a nemzetek és háborúk törté
netének, vannak más, békésebb történelmek
nek is jelentőségteljes fordulópontjai, melyek 
rányomják a korra bélyegüket. ,

A kultúrtörténet egyik fejezetének, a do
hányzás történelmének van korunkban egv 
nevezetes fordulópontja: a füstszűrő meg
jelenése és nz átszűrt dohányfüst élvezeté
nek térhódítása.

\ dohúitvIüD a dohánv elégésének tér
ieké. Ha a káros égési termékeket ki akar

óik küszöbölni és h dohányfüstöt tisztán 
■ karjuk élvezni, világos, hogy ál kell szűrni.

Budapesten töltőit egy napot 
az amerikai aranycsináló 
tudós, H. L. Plyner

■ReiuLkuiit érdekes Vendege veit egy napig 
Ihidapi-tnck. Szóiul álon érkezett a magyar 
főváro ha az Amerikai Egyesült Államok egy 
óméit, különös tudósa: egyike azon kevesek
nek, aki a huszadik században komolyan fog- 
ialkozik

a középkor rejtélyes tudcnidnyával: nz ni- 
chlmiúval.

II. I.. Plynernek hivjék a titokzatos tudomány, 
/■ íruinjesin'liix szorgalmas kutalójé.l. New 
'.'óikban van laboratóriumé, Tu’íljdonképpeni 

D E-ÁLI3 ARCÁPClPS^, 
j/*  GYOP.SSOROTWIRÉM

Utwc fit nfiávat eütin'/M az aetez a Hezutiie-Jlafdd 
és uetudtn tovilMi vácakozás nítkdt 

fo-.oiví'közk.zt - Hí'm külazanVHÍt^M'sig.dSrzsdhd, 
kell tÜ!íf4Htl!en!<ednie, mf t a RtzMt-ílafiid acc- 

áfiM víz, sza;i;ian és tust iMUül
futit alatt itts'.vil'.larzliZlik.iidteMsen tesz me^te^ve, 

tsadds, ú,:,sz:dl és tökéletes z Uezalite-Rafdd 
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ezt is visszatérítem azután eredeti csora^olás vásárlásánál. 
Kapható minden kzakilzletbcn és n készítő: Dr. HOLCZE/l vegyész 

illalszertdráb m, Dudapest, VI., Teréz-körűt 8. szám.

mielőtt a szervezetbe jutna. Amint pl. gáz
maszkon átszűrjük a levegői is. Ivigv a mér
ges gázoktól megszabadítsuk.

Ezen az elven épült fel a Senator Celoíilter. 
Kettős füstszűrőjével minden kategóriába tar
tozó dohányos részére nélkülözhetetlen:

erős dohányosoknak: mérsékli a do
hányzás árialmái:

gyenge dohányosoknak: mert rendkívül 
kellemes aromát ad:

nőknek: mert kíméli az amúgy is fokozató- 
an igénybe vett szervezetei;

a praktikus embernek: mert Senator (.elő- 
fillérbe töltve olcsó dohányból is finom ciga
retta készíthető.

toglatícozéisa: kémikus. Gazdag amerikai család 
sarja és már egyetemi hallgató) korában szen
vedélycsen tanulmányozta a „bölcsek köve*  
és az uranycsinálás titkát kutató Középkori tu
dósok munkait. Miután tanulmányait befejezte, 
a technika minden vívmányáé il felszerelt mo 
dern laho)alóriuinban a huszadik századbeli 
vegyészet eszközeivel kezdte tanulmányozni

az arany mesterséges eszközökkel való 
előállításának titkát

Olimpiai meniilulís
IV. f o r d u I ó 
szelvénye

1936 március 23.

Néhány évvel ezelőtt bejárta a világsajtót a 
hir, hogy skandináv tudósok megoldották a sok 
évszázadon át kutatott rejtélyt, felfedezték a; 
uranycsinálás titkát, de — « mesterségesen ke- 
sziléit arany sokszorosan többe kerül, mint a 
természetes. Ugyanezt az eredményt, amit a 
skandináv kémikusok elérlek, II L. Plyner is 
produkálta, ő is

tud már aranyat csinálni,
de az ő aranya is csak elméleti értékű, mert 
ké-zité-.e egyáltalában nem fizctődlk ki.

II. L. Plyner vasárnap már elhagyta Buda- 
pestet és továbbutazón Athén felé.

Légy jó mindhalálig.
íréi beszél a vászonról. Móricz Zsigmond, a 

nagy regényírói és színpadi szerző a közönség 
legszélesebb rétegéhez, a mozik publikumához 
szól, azokhoz, akik eddig talán nem értették 
meg az iró szarát. Csodálatosan szép ez a Ilim. 
Az örök csalódás melódiája hangzik Nyilas 
Misi- Dévény Laci kis figurájából oly nagy 
művészettel, hogy azt a néhány filmkockát, 
ahonnan látjuk és halljuk a gyermekszinész 
nagy jelenetét, tanítani kellene mindazoknak, 
akik valaha filmhez, .színészhez és írói munká
hoz akarnak nyúlni. Székely István kettős mun
kál végzett, mindkettőt derekasan. A film for
gatókönyvét ugyan a kiváló) Szatmári Jenővel 
irta együtt, de a rendezés művészi vonala —- 
amely töretlenül mutatja meg művészi hitét 
az ö kezemunkúja. A Café Moszkva után most 
a Légy jói mindhalálig. Székely István valói’an 
olyan értek, akire nagyon, de nagyon vigyázni 
kell. A film zenéjét Gyöngy Pál szerezte, aki 
finoman illusztráló tónusúval gyakran az iró, 
a szereplők helyett is mesél A békeidők han- 
ulatos melódiái, egy szép gyermekkórus csen

dülnek fel a film vásznáról. Csorlos, Rózsa
hegyi, D’nes György. Ráday Imre. Gombaszögi 
’őlia, Tolnay KPiri, Máig Gcrö, Vízvári Maris
ka. Rétim Anni mind egy-cgy kitűnő figura. A 
'dm megérdemelten nagy sikert aratott a Royal 
Apollóban.

k hét többi filmje.
Rivaldafény a Ttadiusban. A newyorki Broad

way élete, melódiája elevenedik meg az utóbbi 
idők legtündöklöbb revüfi'mjében. Legjobban 
• (szett a Good ni g lit baby cimü dal, amely 
■ rapp' is szcenirozúsban került előadásra. A 
lazarkiállitásu film revüjelenelének fénypontja 

r táncoló zongorák. Tüneményes, hogy mit 
'"(Inak az amerikaiak?! A Rivaldafény 193;' a 
Warncr-gyár egyik legsikerültebb produkciója. 
— Barnmn-cirki'sz a címe a Cify-mozi ej si
kerének. A nagy cirkuszigazgató élettörténet t. 
retten tes viaskodásait látjuk a filmen, a fő
szerepben Wallace Beervvel. — Sietünk meg
nyugtatni a közönségei, Rónáid Cohnun az, aki 
a inontccarlóii bankot robbantja a Kamara
moziban. Egy nagyherceg taxsofförröl szól a 
történet, aki ugyan kifosztja a inonlecarlói 
bankot, de öl viszont a bank női segédlettel 
fosztja vissza. — Nácl-pronagaiidafilm a Paln- 
cckcn. ..Véres napok 1919“ cím alatt mulatták 
i;e a német horogkeresztes ellenforradalom es 
ezt jóval megelőző Sparlacus-lázadt sról készült 
Ízléstelen és szadista tákolmányt. Otromba je
lenetek tömeged szenvedtük végig. Minek 
kell az ilyen filmeket bemutatni, legfőképpen 
pedig kinek? Nem kérünk belőle!
Kétszáz pengő fix
a címe a legújabb magyar filmvigjélóknak, 
amelynek forgatását nemrégiben fejezték be a 
Hunnia-fllmgyárban s amely rövidesen már a 
kí'zünség elé kerül, (lsük kétszáz pergő fix 
kell ahhoz, hogy a film elvehesse szive v.álasz- 
'olt'út. ez egv mondatban a mese, amely arcú
ban tele van a legaranyosabb, legvidámabb bo
nyodalmakkal. A film főszerepeit Uray Tiva
dar. Práger Ant it, Rárson'i Erzsi. Fülöp Magda, 
Sahim"n Béla. Rajna Alice játsszék. A film a 
Mozgókóplparl R. T produkciójában készült.

* Éjféli szeánsz a elme Charlie Chan, n sárga 
detektiv misztikus és izgalmas bűnügyi törté
netének Az Éjféli szeánsz főszerepét Warner 
Oland játssza kitűnő művészettel

Hartúii)! (Ilerskovics) Dezső, n Budapesti 
Hírlap ff.tisztviselőié, neje szili Freund Adít, 
mint szülők, leányuk. Ilolya, mint testvér, 
valamint nz egésj rokonság fájdalc,intól mcU 
tőrt szívvel jelenti, hogy mindenük, legnagyobb 
reménységök,

HarsínyiiHar )M
oprraéneke*  növendék

2! íves korában folyó bó 16-án váratlanul el
hunyt.

Drága tetemét tegnap, f. hó 22-én a rákoz- 
kerctiluri izr. temetólicn temettük cl.

Emlékét Őrükké Arizni Ingjukl
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Vasárnap hajnalban pár 
napi betegeskedés után 
meghalt Berzeviczy Albert

Vasárnap virradóra, hajnali három óra
felé, néhány napi betegeskedés 
hall Berzeviczy Albert dr., az 
nemrégiben lemondott elnöke, 
szabású irodalmi és kulturális

után meg- 
Akadémia 
aki nagv- 
mii köd ése

mellett évtizedeken át aktív szereplője 
volt a magyar politikai életnek, nemcsak 
mint a régi képviselőház elnöke. hanem 
mint kultuszminiszter is.

Nagyszabású tevékenységit fejlett ki az In
terparlamentáris Unió magyar csoportjában, 
melynek 1920 óta elnöke is volt. Részt is vett 
évtizedeken át az Interparlamentáris Unió min
den ülésén,

elment még a tengerentúli konferenciákra is 
és különösen a lefegyverzés kérdésében minden 
alkalommal hallatta szavát és vitatta annak az 
állapotnak tart hallanságát, hogy Magyarország

telje»en le van fegyverezve
Különös előszeretettel foglalkozol! a magva.- 

olasz szellemi kapcsolatok kimélyitésévcl s az 
ő alapítása volt a Corvin Mátyás irodalmi tár
saság is, amelynek éppen a magyar-olasz szel
lemi kapcsolatok erősítése volt a főcélja. Az 
összeomlás után, mint törvényhozó a felsőház
ban fejteti ki működést, ahova mint a Magyar 
Tudománvos Akadémia delegátusa választatott 
meg.

Berzeviczy Albertét a kormány a nemzet 
halottjának tekinti. Temetése kedden dél
után 'i árakor les: a: Akadémia előcsarno
kából.

Az itteni beszentelés után a holttestet 
Bcrzevicére, Berzeviczy .szülőfalujába szál
lítják. ahol a családi kriptában helyezik 
örök nyugalomra.

Berzeviczy az Akadémia elnöki székéről 
való lemondása után teljesen visszavonult, 
az uj elnök, József királyi herceg beiktatá
sán sem vett részt, üresen maradt a dísz
hely, amelyre Berzeviczy Albertét várta az 
ünneplő közönség, aki múló betegséggel 
mentei te ki távolmaradását. Ekkor pedig 
még nem is volt beteg az egyébként nyolc
vanhárom esztendejéhez mérten eléggé 
friss külsejű Berzeviczy, aki harmincegy 
esztendőn keresztül töltötte be a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöki tisztségét.

Előállítások, kihallgatások 
a valutarendőrségen 
nagyarányú részvény
csempészés ügyében

Négy nappal ezelőtt került ágyba érel- 
meszesedési rohamokkal Berzeviczy. Szom
baton éjszaka állapota válságosra fordult és 

éjfél után beállott az agónia.
Ekkor már ott volt körülötte családja és 
kezelőorvosa, dr. Kerekes László, a Vörös 
Kereszt-kórház főorvosa. Hajnali három 
órakor beállott a halál;

Berzeviczy Albert csendesen 
kiszenvedett.

Nemcsak a régi szabadelvű korszaknak, 
hanem a mai magyar életnek is számottevő 
tényezője volt Berzeviczy Albert, aki a 
háború előtti nemes politikai és szellemi 
küzdelmek után, a mai időkben nemcsak 
itthon, de

külföldön is fáradhatatlanul küzdött 
a mi igazságainkért.

Hatalmas egyéniség távozott el Berzevi
czy halálával az élők sorából, nagy alkotó 
erejű politikus, akinek

koporsójánál gyászolva áll az egész 
magyar nemzet.

Halálát özvegye, született Kuzmik Zsófia, 
leányai: báró Szalag Gáborné és özvegy 
báró Schell Ernőné, veje báró Szalag Gá
bor államtitkár, a posta és távírda nyugal
mazott vezérigzgatója, unokái és déduno
kái gyászolják.

Berzeviczg Albert a sárosmegyei Berzevicén 
született, 1853 junius 7-én. Édesatyja, Berze- 
viczy Tivadar Sáros megye alispánja volt. Isko
lai tanulmányainak elvégzése után hosszabb 
külföldi tanulmányutat tett, majd eleget téve 
katonai kötelezettségének, 1877 ben mint al
jegyző Sáros vármegye szolgálatába lépett és 
1880-ban már a vármegye főjegyzőjévé válasz
tották meg. Huszonnyolcéves korában. 1881-ben 
kapcsolódott bele az országos politikába, ami
kor, mint az akkori szabadelvűpárt tagját, 
Eperjes város választotta képviselőjévé Mint 
képviselő különösen a közoktatásügyi és köz
igazgatási kérdésekben vonta magára a politi
kai élet figyelmét és amikor 1884-ben Eperje
sen újra megválasztották, az uj Háznak jegy
zője lett, majd még ugyanabban az esztendő
ben a király vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumi miniszteri tanácsossá nevezte ki s eb
ben a munkakörében Trefort Ágoston kultusz
miniszter reá bízta a felső oktatásügy vezeté
sét. 1887-ben, tehát

alig harmtncnégyéve.s korúban már állam
titkár lett

és ugyanebben az esztendőben Lőcse város vá
lasztotta meg egyhangúlag képviselőjének.

C.sáky Albin gróf oldalán résztvett az egyház
politikai javaslatok előkészítésében és a javas
latok köríti lefolyt parlamenti harcokban a 
szabadelvű álláspont egyik legexponáltabb kép
viselője volt. Ekkor már a fővárosban a Vili, 
kerületben kapott mandátumot és 1890-től 
kezdve 1906-ig hatszor egymásután választották 
meg a Vili, kerületben képviselővé. 1895-ben 
a képviselőház egyik alelnöki tisztségét nyerte 
el s a reákövetkezö évben

a király valóságos belső titkos tanácsOMá 
nevezte ki.

1903-ban a Tisza-kormányban
a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tár

cát kapta
és mint kultuszminiszter a népoktatása törvény 
módosításáról szóló javaslattal alakította at 
egész népoktatásügyünket. Tisza Istvánnal 
együtt távozott a miniszteri székből 1905 julius 
18-án s ekkor egyelőre visszavonult a politiká
tól és bár oszlopos tagja volt a feloszlott sza- 
bndelviipárt több tagja által alakított Nemzeti 
Társaskörnek, közéleti működésének súlypontja 
most már inkább az irodalmi és tudományos 
munkásságra helyeződött ót.

1903-ban választotta tagjául a Magyar Tudo
mányos Akadémia és 1905-ben, mint Eötvös 
Lóránt utódát, elnökké választották. 1910-ben. 
amikor a koalíciós kormány megbukott, került 
újra vissza a politikai életbe és az 1910 nyarán 
megtartott általános választásokon, mint a Nem 
Jeti Munkáspárt tagja, Budapest főváros II. 
kerülete küldte a képviselőházba, amely meg
alakulásakor

elnökévé is választotta.
Másfél esztendeig töltötte be ezt az akkor 

rendkívül nehéz tisztséget, do lemondott, ami
kor 1911-ben a Justh-párt obslrukcióha kezdeti 
n katonai javaslatok ellen

Vasárnap óta a valutarendőrség lipótköruti 
helyiségében ujab nagyarányú bűnügyben in
dult nyomozás. Még szombaton délelőtt tör
tént. hogy

egy fiatal pesti tőzsdést előállítottak
a valutarendőrségre

és megkezdték kihallgatását.
Vasárnapra kiderült, hogy mi van az elő 

állítás mögött. A valutarendőrség egy bizalmas 
bejelentés alapján megtudta, hogy

különböző klsebb-nagyóbb értékű érték
papírok kerültek forgalomba a pesti pia
con s ezeket a részvényeket külföldről 

csempészték az országba.
A fiatalember akit előállitottak. csak egyik 

jelentéktelen szereplője a részvcnycsempészési 
ügynek s egyik tőzsdebizományos cég alkalma
zottjaként működött az értéktőzsdén. A valuta
rendőrség deteklivjei megállapították, hogy 
egészen másutt kell keresni az uj bűnügy gya
núsítottjait. A nyomozás eddigi eredniénve- 
ként

vasárnap es»lg öt embert állítottak elő a

részletesen kihallgatták őket.
Az előállított emberek első vallomásából ki
derült, hogy mindnyájuknak volt már dolguk 
a valutarendőrségen s nem először szerepelnek 
ilyen ügyekben.

Egy tőzsdebizomúnyos cég két alkalma
zottját. két pénzügynököt és egy kereske

dőt kísértek be a valutarendőrségre
és e pillanatban még folyik a részletes kihall
gatásuk. Ma és holnap valószínűleg újabb elő- 
ádlitások lesznek.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszélt
Kotsis Miklós ügyészségi alelniikkel. a 

valutarendörség vezetőjével.
aki ezeket mondotta:

— Valóban folyik nyomozás egy újabb rész- 
vcnycsempészés ügyében. Valószínűleg c héten 
már olyan stádiumba jut a vizsgálat, hogy 
annak részleteiről tájékoztathatjuk a nyilvános
ságot. Addig azonban a nyomozás érdekében 
nem kerülhetnek nyilvánosságra nz ügyben 
szereplő gyanúsítottak nevei.

ez a helyes 
fogtisztitás
Tisztítsa fogait reggel, feltét
lenül azonban este lefekvés 
előtt is. A Kalodont fogkrém 
enyhe habja és finom tisztító- 
anyagaa fogzománcot hófe
hérré teszi. Hazánkban egye
dül csak a Kalodont tartalmaz 
sulforicinoleatot, mely eltá
volítja a veszélyes fogkövet.

Izgalmas hajsza után 
elfogták a pesti 
egyetemek rémét

Hamis leekekönyvvel furakodott 
be a diákok közé a vakmerő tolvaj

Hetekig tarló nyomozás és izgalmas haj
sza után sikerült most kézrekeritenie a 
rendőrségnek Csillag Andor 26 éves buda
pesti fiatalembert, aki valóságos réme volt 
a budapesti egyetemeknek.

Hónapokon keresztül fantasztikus 
ügyességgel követte el a legvakmerőbb 
lopásokat az egyetemi épületekben.

Ha megjelent valamelyik egyetemi fakultá
son, néhány felöltő, pénztárca pillanatok

Minden Aspirin • tablettán 
a „Bayer" kereszt látható. 
Bayer-kereszt nélkül nincs 
tehát Aspirin-tabletta. Saját 
érdekünkben erre ügyeljünk.

alatt tűnt el s mikor a lopásokat fölfedez
ték, a tolvaj már nem volt sehol.

Csillag Andor csaknem minden délelőtt 
megjelent a tudományegyetem valamelyik 
tantermében, végighallgatta az előadást, el
távozott s vele együtt cgy-két kabát is el
tűnt. Csillagra senki nem gyanakodott, hi
szen

mindenki egyetemi hallgatónak ismerte, 
indexe is volt és soha jelét nem adta an
nak, hogy ő lenne a tolvajlások tettese. A 
felháborodott egyetemi hallgatókkal együtt

6 Is figyelte, Üldözte a lelketlen tolvajt,
— persze eredmény nélkül.

Közben a vakmerő lopások egyre ijesz
tőbben folytatódtak. A tudományegyetem 
matematikai szemináriumában, a közgazda
ság! egyetem könyvtártermében történt a 
legtöbb lopás, de egyik kabát a másik után

tűnt el a műegyetem rajztermeiből, előadó
termeiből is.

Pár nap előtt 
már detektívek figyelték az összes 

egyetemek helyiségeit, 
ahol a lopások történtek. A jószemii, gya
korlott detektiveknek sikerüli tettenérni a 
példátlanul ügyes tolvajt, — de elfogatása 
már jóval nehezebben sikerült. Csillag vil
lámgyorsan rohant ki az egyik tanteremből 
legújabb zsákmányával: egy vadonatúj fel
öltővel s pillanatok múlva már az utcán 
volt. A detektívek utána szaladtak.

Az Egyetem-tértől a Muzcum-kerlig 
folyt az izgalmas hajsza mellékutcákon, 
átjáróházakon keresztül, mig végre si

került elfogni.
Csillag Andor beismerte az összes lopá

sokat s elmondotta, hogy mint egyetemi 
hallgató szerepelt a pesti egyetemeken. In
dexet is szerzett magának:

ellopta Poysl Ferenc Joghallgató Icckc- 
könyvét

és ezzel járt az egyetemre. A lopott kabá
tok, pénztárcák és egyéb értéktárgyak árá
ból jól élt, kifogástalanul öltözködött mind
addig, amíg nem leleplezték le. Csillag An
dort letartóztatták s az ügyészség fogházába 
kisérték.

»■■■■■———■■■■■c

Mussolinit 
ünnepelték

a budapesti olaszok a Marci a 
su Roma tizenhetedik és az 
első abesszin háború negyven 
éves éviord utóján

Lelkes ünnepség volt vasárnap délelőtt a 
budapesti olasz kolónia székházában, az 
Akadémia-utcai Casa degli Italiani-bnn 
Ma ünnepelték a Marcia su Roma tizenhe 
ledik évfordulóját

A nemzeti ünnepnek abesszin vonatko
zásai Is voltak.

Most volt ugyanis negyvenéves évfordulói, 
az 1896-os első aduai csatának. A buda 
pesti fasció zsúfolásig telt termében az iin 
népi beszédet Pignatelli herceg tartotta.

Lendületes szónoklatban fejtette, ki, hogy 
az olasz hadsereg most elégtételt vett 

Toselli hadnagyért,
aki háromezer emberével Amba-Aladzsinál 
most negyven éve hall hősi halált.

A gyújtó hatású beszédet lelkes tapssal 
honorálta a fasiszta egyenruhába öltözött 
hallgatóság, amelynek sorában ott ült 

az olasz követség egész tisztikara. 
Baldoni ügyvivővel az cicn.

Az ünnepélyt olasz és abesszin tárgyú 
filmek levetitése fejezte he, amelynek során 
percenként tüntetett a lelkes közönség 
Mussolini melleit.

Halálbaindult
a szerelmes artista

Rosszul megy mostanában az artistáknak. A 
hét elején Kóbor Jancsi, a vidéki cirkuszok 
kedvenc bohóca mérgezte mag magát, szomba
ton este pedig egy népligeti pádon találták,

balknrján felvágott erekkel, 
eszméletlen állapotban Bodnár Sándor 26 éves 
artistát, aki mint nyuj lótornász és akrobata 
produkálta magát a cirkuszokban

A fiatal artista öngyilkosságát a járóke’ők 
fedezték fel. értesítették a mentőket, akik Ma
kötözték sérüléseit. Bognárt a közeli Szent Ist- 
ván-kórbázba akarták vinni, de arra kérte a 
mentőket, vigyék inkább haza a szülei laká
sára, Pestszcntlőrincre.

Bodnár Sándor öngyilkosságának, mint ké
sőbb elmondotta, kél oka is van:

nem kupott szerződé-1. azután szerelme Is 
elhagyta.

Az elkeseredett artistát megvigasztalták a 
rendőrségen mire megígérte, hogy lemond 
öngyilkossági szándékáról.

* ÓVJA
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Ré n la láttunk olyan otromba Írásművei, 

mini amilyent r:ni a héten közölt Buda- 
pedröl »(/7 párisi képestéiül, 4 megszédüli 
n:i rkcszlö olyasmit irt, hogy a Dunán mo
torcsónak as kokaincsempészek közleked
nek, nem feledkezett meg a pusztáról és a 
csárdáról sem, ahol szerinte rejtélyes és ti
tokzatos orgiák folynak és egyéb hasonló 
„romanlikákkal' I rákiáltó olvasóit. Remél
hetőleg a: ügyészség figyelmét nem kerüli 
el ez a cikk. Végeredményben azonban nem 
elég a kitiltás. Mert mi történik, ha kitilt
ják: Magyarországon nem olvassák a cik
ket, de külföldön azért esetleg valaki „még
is-i a sületlenségeket Tudtiinkkal van elég 
idegenforgalmi szervezetünk. lessék ei- 
pressz propagandamunkát folytatni külföl
dön és megakadályozni ar ilyen cikkek 
megjelenését!

0
Festetlek György herceg keszthelyi vár

kastélyának fejedelmi vendége van, II. La
jos monacói uralkodó. Lajos fejedelem 
Fcstclieh herceggel és néhány magyar arisz
tokratával együtt többnapos vadászaton vett 
részt a bcrzencei erdőbirtokon.

Kárlyakaland jóiról híres ifjú báró ezen a 
héten megint egy édesaranyos kis történet
tel gazdagította a budapesti klubok króni
káját. Ifjú bárónk heves pókercsatában vdl 
részt 4 táblatörlésnél 7.50 pengő veszteség 
mutatkozott a terhére Ulólérliclctlen grán
itét zónái nyúlt a belső zsebébe és megkér
dezte:

Mennyi kasszaskontót kipok, ha nem 
bánban fizetek, hanem kápébeid

,1 partnerben ciháit a vér. Kártya . . . ka
szinó erkölcs . . . ezek villanlak át az agyán.. 
de llhtő-ot írunk kissé kesernyés szájízzel 
ugyan, de ígért három százalékot. Bárónk 
írre fizetett, mint a köles, három százalék 
kasszaskontóval. Ugy, mint a lextilszak- 
mában szokás. o

Mollisonéknak, a repülő házaspárnak 
magyar követőt lesznek: IIerlelendy Andor 
kövelségi titkár és a felesége. Ilcrlclendy 
\ndor volt az első magyar magánrepülőgép- 
tulajdonos, a felesége pedig az első magyar 
nő. aki pllótavirspál lett. Annakidején Lon
donban vásárollak gépet és ugy hozták haza, 
hogy útközben felváltva vezettek. 4 tár
saságokban most nagy érdeklődéssel be
szélnek arról, hogy liertelendyék a nyár 
elején európai körútra startolnak.

Újházi Ede, a Mester özvegye súlyos be
tegen fekszik a Korányi-klinikán.

A békebeli Budapest emlékét készül föl- 
eleveníteni egy urlovas: újra divatba akarja 
hozni a Srfánia-ull kocsikorzót. 4 régi 
Budapest egyik legszebb látványossága vall 
a ligeti kocsikorzó, a gtimmirádlcreken ka- 
csírázó dámák és dandyk serege. 4 kitűnő 
urlovas (természetesen csak a lósport iránti 
szerétéiből) nagyon jiropagálja, hogy aki 
teheti, vásároljon kocsit, lovai és járuljon 
hozzá a megelevenedő kocsikorzó fényéhez. 
4 propaganda nyomón már üzleti vállalko
zás terve is fölmerült. Egy vállalkozó re
mek ötlettel harminc fogatot akar állítani, 
hurminc számozatlan. remek fogatot, ame
lyeket párpengős taksáért bérbead egy kis 
korzózásra. 4 taksában benne van a kocsi, 
a ló. Ráadásul különdij fejében: parádés
kocsis, esetleg egyenruhás vadász vagy 
groom!

o
Mialatt Bajor Gizi műtere•mlálogatásokal 

rendez és igy pártfogol ja a piktorokat, az
alatt az ura, dr. Germán Tibor, a kitűnő 
gégespecialista sem feledkezik meg a bajba
jutott művészekről a minap komplikált 
mandulaműlélet végzett Pólya Ivánon.

4 rendőri rovatok beszámoltak már ar
ról, hogy egy ziiisi szállóban ékszerlopás 
történt lord Beaverbrook, az ujságkirály 
buga, Laura llamscy a károsult, hetvenezer 
schihing értékű ékszert loplak el a szobá
jából. 4 Kisnaplónak most megírták, mi 
minden történt a lopás után. Mikor az an
gol hölgy felfedezte a lopási, rémülten ro
hant a portáshoz, aki azonnal telefonált a 
<sendőrségre. 4 csendőrök azt az utasítást 
adták, hogy amig a nyomozók megérkez
nek. senki sem távozhat a szállóból. 4 por
tás erre kénytelen volt egyszerűen inter
nálni " hotel Itikóit, Köztük volt a fittesben 
üdülő Gaál Franciska is. Gaál Franci is 
szobafogságot kapott és elképzelhető, hogy 
a temperamentumáról amúgy is nevezetes 
if,u niiii'csrnű hogyan fogadta ezt az in
tézi edést. Elképzelhető — de le nem ir
haló . . .

BAKTER: Nem is kérdem, Lepcses szom
széd, tigvis tudóin, hogy megen Pesten vó- 
lak.

ÖRZSI: Ott bizony. Foghúzás végett.
RAKTÉR: Dejszen kihúzta véna aztat 

ideliaza is a sánta kovács. Nekem is kirán
totta eceer három fogamat, mire megtanulta 
az igazit, aki tájt.

ÖRZSI: Iszen nem mondom, ért hozzá ű 
is, csak egy haja van: fájdalom nélkül nem 
tud húzni.

BAKTER: Oszt Pesten tunnak?
LEPCSES: Hát honne. Két olasz varázsló 

jár most odatol.
BAKTER: Aha. Arrul hallottam. 'Télleg 

igaz vóna? Nem fájl, mikor kihúzták?
LEPCSES: A fogam e’ picurkát se fújt. 

Hanem az egyik talj n úgy megnyomta a 
halándókomat. aszhitlem olt dögülök meg. 
S azon közbe a másik kirángatta az ápfoga- 
mal, fájdalom nélkül.

BAKTER: llajja, csak, szeginy idesapámon 
is mindig csudálkozoll az egész falu, hogy 
vígan gyiitt haza az adóluzetésbül. Más gaz
dák ríttak, akar a zálogba hagyott lehuny, 
ü meg aszonla: húlislennek.

ÖRZSI: liugyan lehetett az?
BAKTER: Vót neki e’ kegyetlen szűk 

csizmája, mindig abba ment adót tüzelni. 
De ollan betyárul szorította a biilykil, hogy 
nem törődött az se adóval, se semmivel, 
csak azon iparkodott, hogy mentül hama
rabb öltben legyen, oszt levethesse.

LEPCSES: Lállya, okos dolog vóna, ha 
az állam is kiutálna minden adófiizetö pó- 
górnak épp ér illen tyúkszem-andalító csiz
mát.

BAKTER: Nono. — Hat mi újság Pesten, 
Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Nagy újság van, hájjá. A sta- 
laszlikai hivatal megállapintolla, hogy meg
szűnt a gazdasági válság.

BAKTER: Mi a lene! Télleg megszűnt?
LEPCSES: Akárcsak Ritka Pál baja. Mer 

íiszkösödötl a lábafeje, oszt bevitték a kór
házba. Reltenőten jajgatott a szenvedéllül, 
hogy jaj a lábam, jaj a lábam. Harmadnap 
reggel begyön a pofesszor, oszt mérgesen 
rákajbál: mit óbégal maga, hogy jaj a lá
bam, iszen má nincs is lába, tennap este 
leoperáltam! Aszongya Ritka Pali: akkor 
pardony, bocsánat, belátom, hogy most má 
nincs okom jajgatni, iner megszűnt a baj.

ÖRZSI: Meg, meg, szeginynek.
BAKTER: Hál arrul mit hallottak, hogy 

Prágába valami vereségei szenvettünk?
LEPCSES: A ping-pong vörsönybe.
BAKTER: Ping-pong? Hál ainmeg mi a 

nyatala?
LEPCSES: Asztali tenyészez.és.
BAKTER: Megpclíciózott képviselik le

gyek, ha értem.
LEPCSES: Idcílgyejjen. Egy asztal kél 

végibe odaáll kél szeméi, mindakettönek a 
kézibe van ollan galuska-szaggató falapát. 
Egyik odavágja a labdát, a másik meg visz- 
szavégja.

BAKTER: Vagy úgy. Mu értem. De mér 
nem attak neki magyar nevel? Aztat, hogy: 
„családi boldogság?”

ÖRZSI: Mér ippen aztat?
BAKTER: Mer én meg a Julcsám heten- 

kint legalább háromszor ping-pongozunk. 
Csak nem a galuskaszaggatóval.

LEPCSES: Hát mivel?
BAKTER: Julcsinál van a nagy fazék 

nálam a lavór.
ÖRZSI: Oszt avval csapkoggyák egymás

hoz a labdát?
BAKTER: Nincs minekünk labdára pé

künk. Mink csak úgy szegényessen csíné j- 
juk: a fazekai, meg a lavórt csapkoggyuk 
egymáshoz.

LEPCSES: Látványossal)!) is lehet az, mint 
aztat a csöpp labdát hagyigálni. Hanem azér 
higgye el: legjobb ping-pong esik a kapa
nyéllel.

ÖRZSI: Csak hallgasson. Szégyüjje ma
gát. hogy kibeszéli a csalárdi állapotunkat.

BAKTER: Mongytu csak Lepcses szom
széd, mi vót avval a Rakáts nevű oskola
igazgatóval, aki leleplezte a fehérvári pana
mát.

LEPCSES: Elítélték két hónapra. Le is 
ülte. A végin derűt ki, hogy igaza vót.

BAKTER: Dinnye a ponciussát. Igen 
mérges lehetett.

LEPCSES: Akárcsak Simonkáné. Mikor 
fönt járt Pesten, elment ahhoz a Bódis nő- 

■ •rvoslioz, akinek itt Porkácon van a kas- 
téila. Belép, szólni akar, hál a doktor 
aszongya: gyorsan vetkőzzön le! Simonkáné 
szahódott, hogy ű valamit mondani akar, de 
i Bódis elkezdett kajbálni, hogy neki nincs 
üdeje, egy-kettő vesse le a gúnyáját. No, 
mit vót mit tenni: levetkőzött pucérra. A 
doktor meg vizslatlya, nézi, kopogtallya, ta 
pogaltya. Végül oszlán megkérdi: hun var 
a baj tulajdonképpen? Aszongya Simonká 
né: odahaza Pcrkácon; mikor én fölűtem r 
vonatra, már javába égett a doktor úr kas 
lélla.

ÖRZSI: Dejszen Simonkáné szívessen le 
vetkőzik ollan férfiember előtt is, akinek 
nem ég a kaslélla. — No gyerünk aplya.

BAKTER: Csak még e’ szóra Lepcses 
sí >mszéd. Nem értem aztat, mér félnek a 
németek az oroszoktul, iszen messze van
nak egymást' 1, köztük van a Lengyelország, 
nincs összeköttetés.

LEPCSES: Hájjá, tuggya, eccer Csicsai 
Bálind a kocsmába aztat állította, hogy az 
embernek a szeme összeköttetésbe van az 
üldögélő részivel. Petrccz János aszonla, 
hogy a' nem lehet. De, aszongya Csicsari, 
én bebizonyittom, csak hajujjon le. Petrecz 
lehajűt, a Bálind meg e’ hajlós nádpálcával 
akkorát durrintott neki a tiszteletlen fér- 
táliára, hogy szeginv Petrecznek még a 
szeme is belekönyvedzcll. No lállya sógor, 
monla Csicsai Bálinti, messze van a szeme 
a háta végitől, de azér megvan az összeköt
tetés. — Istennek ajállom, hasonló jókat.

(iiiiHiiin(iiuiitiiiiiiniiiHii))innii!)niiiH)iiiiiniiiiu!ii))iiniBi)iuiiiHi!iiiiiiiniiiniiBii!iiiiiHiiiHiiiininiiiiiiiiiHUHiiii}iu))i)ii)iiiiiii))iii)iiimH

a szövet ruha nagy szer epéi öl
Szövetruhára mulhatlan szüksége van 

az. elegáns asszonynak s bár nem óhajt
juk a férjek haragját kihívni, mégis kény
telenek vagyunk előttük fenti kijelentésün
ket megismételni, hogy az elegáns asz- 
szunynak nem is egy, hanem néhány sző- 
velruha kell!! Hogy miért, azt meg se kí
séreljük a férjeknek megmagyarázni, ugy- 
sem éitenék meg. Csak mi, nők tudjuk 
átérezni azt. hogy egy sikkes „jól svclfolt” 
.szövelruha milyen fontos.

Hogy a férjek előtt mégis bebizonyítsuk 
nagyfokú lojalitásunkat, k. nejének prak
tikus megoldást ajánlunk n srövetruha- 
probléma megoldásához.

Legjobb, ha egy sötétkék szövetruhát 
csináltatunk fehér, egyszerű piké mellény
nyel. esetleg jumperesen. piros övvel, 
zsebkendővel a zsebben. Ebhez azután 
vagy egv bőhátu. csípőig érő kabátot, 
vagy egy szmokingot csináltathatunk. Ha 
a ruha jumperes, akkor a szoknyájához

külön fehér georgette blúz is sikkes, ami 
a kabátkával egészen más cnsemblét al
kut. Viszont a kabátot magát késő őszig 
viselhetjük megfelelő színű ruhákhoz, igy 
fehér, világoskék, drapp és korall szín
hez. íme hölgyeim, egy ruha, ami sokféle
képpen variálható.

Kedves enseinhlét mutatunk he a bal
oldali rajzban, amely egy homokszinü 
angora ruhát ábrázol, fehér piké mellény
nyel, piros övvel és másnival, hozzá 
ugyanilyen homokszinü, bőhátu kabátká
val.

Átmeneti tavaszi köpenyünk alatt sem 
engedhetjük cl a szövetruhát. Szürke ka
báthoz világosabb szürke szövelruha kell, 
elől négyszögletesen beállilolt fehér mel
lénnyel, a balsurokban pedig piros mono
grammal. Drapp köpenyhez csináltassunk 
egy korallszinü vastagabb selyem , vagy 
vékonyabb s?."vclruliál, ugyancsak fehér 
díszekkel. F.s nincs nz a csúnya (van egy-
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általában ilyen?) nő, akinek ilyen ensem- 
bléban ne volna sexepiljp.

Am tegyük fel, hogy a szóbariforgó 
hölgynek sem kompléja, sem átmeneti ka- 
bál'a nincsen, de ezüstrókája van. Ez 
azután igazán megkövetel egy élegáns 
franciás szövetruhát. Szép hozzá egy fe- 
kete-fehérdiszes ruha. Láttam egy gyö
nyörű fekete szövetruhát, alul gloknis 
szoknyával, fekete lakkövvel, nem volt 
rajta semmi más disz, mint a nyaknál a 
gömbölyű kivágást koriilövcző tenyérnyi 
széles gyöngyvirág arrangement.

Nagyon szép és elegáns ruha a baloldali 
képen látható vizzöld angora. A ruha 
eleje be'Kitolt plisszés rész, az ujjai pe
dig hái<_...negyedesek, nagyon szép sza
bással

Szóval a szövetruha hallatlanul szüksé

ges az elegáns asszony garderobjában. 
Mindenkor és mindenütt az elegáncia 
csimborasszóját jelentheti a jó szövelruha 
tavasszal. (Dr. Dévainé Erdős Böske.)

★

Gács Rózsa (Dorotlya-u. 3.) divatszalonja 
még soha nem nyújtóit ennyi gyönyörűséget a 
szemlélőnek, mint az idén. Olyan anyagokból 
készülnek kompiéi, kosztümjei, ruhái, amit 
majdnem egyik szalon sem tudott produkálni. 
Van egy drapp kosztümje, fekete blúzzal és és 
egy fekete selyemkoszlümje, fehér cirébluzzal, 
ennél szebbet még nem láttunk. Tulajdonkép- 
)en nem is lehet írni kollekciójáról, ezt min
denkinek látni kell!

A tavasz szenzációja 
lesz az automobil
kiállítás

A városligetben az Iparcsarnok Hermina úti 
bejáratánál már jóformán teljesen elkészüli 
az a hatalmas uj csarnok, amely az állnndó 
gépcsarnokkal együtt lesz az otthona a már
cius 25-én megnydó IX. Budapesti Nemzetközi 
Automobil, Motorkerékpár és Molorcsónak ki-, 
állításnak.

Az impozáns zászlódiszben pompázó hom
lokzat modern vonalaival és színeivel is repre
zentálja azokat nz autócsodákat, amelvck 
március 25-től április 5 ig sorakoznak katonás 
rendben abból a célból, hogv a magyar közön
ség

tükéletcM képet kapjon Amerika és Európa 
mai automobilgyúrtásüról.

FIAT a most megnyíló automobilkiálliláson 
bemutatja összes típusait — Balilla, Ardita és 
150!)., különféle módon karosszálva —, melyek 
növekvő népszerűségüknél fogva vezető szere- 
>el töltenek be a magyar automobilpiacon. Uj 
egkisebb típusát, a kétüléses „500"-asl, FIAT 

májusra ígéri, de az első bemulatókocsi már 
a kiállítás tartama alatt Budapestre fog ér
kezni.

A Generál Motors Opel gépkocsik magyar
országi vezérképviselete: a Nemzetközi Gép
kereskedelmi rt., valamennyi típus kiállításá
val vesz részt az automobilkiálliláson. A kon
tinensnek ez a legnagyobb autógyára az el
múlt évben ÍOO.OGO darabot meghaladó pro
dukciójával és valamennyi európai államban 
kivívott vezelőszerepével bebizonyította, hegy 
a közönség igényeit a legnagyobb mértékben 
ki tudja elégíteni

A Reimann Gyula cég gyönyörű Renault- és 
Bianchi-gépekkel jelentkezik.

Az idei atitomobilkhíllitásnak különös jelen
tőséget ad az a körülmény, hogy az érdeklődő 
közönségnek

teljes képet fog adni a mai automobil- 
gyártásról.

Nagy-, közép- és kiskocsik meglepő bőségben 
gyülekeznek az öblös csarnokokban. Ma. ami
kor az automobil nálunk sem luxus s egy igen 
erős tendencia viszi nz embereket a motorikus 
közlekedés felé, mindenkinek módjában van 
megtalálni az ízlésének és igényének megfelelő 
nulomobill.

A Királyi Magyar Automobil Club a Magyar 
Automobil Kereskedők Országos Egyesületével 
egyetemben - már most megállapíthatjuk —

klltlnfi munkát végzett.
A kiállítás kullurjelentösége elvitathatatlan.

Az autoniobilkiállilásra — amelyet József 
királyi herceg fog Ünnepélyes külsőségek kö- 
z >11 megnyílni - a Királyi Magyar Automobil 

csillagul rőt irt ki s Ilyenformán 
a kial ilas napjától kezdve hatalmas vidéki 
kocsilabor várható a főkapu elé
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Elfogták a soknevti albérlőt, 
aki negyven lakást losztott ki 

két hónap alatt 
izgalmas autúshalsza után Nagytéténybe szökött, 
majd onnan vonattal Miskolcra ment, ahol elfogták

Vasárnap délelőtt egy jólöltözött férfit ki
sírt be megbilincselt kézzel egy detektív a 
rendőrségre. A megbilincselt ember Lévai 
Pál 33 esztendős volt kereskedősegéd, aki 
ötször veit már büntetve és ki van tiltva a 
főváros területéről.

Mintegy két hónap óta sűrűn érkeztek fel
jelentések a főkapitányságra, hogy Kovács 
István, Braun Sándor, A'aj/y Sándor és Lévai 
István nevű, de egyforma személyleirásu 
férfi albérleti lakásokat bérel, majd amikor 
a főbérlő nincsen odahaza, kifosztja a la
kást és eltűnik.

A rendőrség megállapította, hogy a sok
nevű embernek az a trükkje, hogy elegáns 
lakásokba két-három napra beköltözik,

levéllel elcsalja otthonról a főbérlőt 
és nyugodt munkával kifosztja a lakást.

Legutóbb a Garay-ulca 37. szám alatt 
lakó Léderer Sámuelnéhoz költözött be 
Braun Sándor és egy óvatlan pillanatban 
mintegy ezer pengő értékű ékszert és ruha
neműt lopott el, azután „elköltözött".

A főkapitányságon Kemény Sándor és 
Külley Károly detektiveknek osztották ki az 
ügyet, akik a Garay-utca 37. számú ház 
egyik lakójától megtudták, hogy I-édererné 
volt albérlője

a környéken szokott tartózkodni.
A detektívek lesben állottak és kedden 

hajnalban elegánsan felöltözve látták egy 
taxiból kilépni a soknevü férfit, egy hölgy 
gyei a karján. A detektívek igazolásra szólí
tották fel, a férfi azonban elrohant, hirtelen 
egy másik taxiba ült és azzal elmenekült. 
A detektívek is autót kerítettek és

üldözni kezdték az albérlőt,
aki Tétény felé vette útját, ahol már-már
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Minden külön értesítés helyett:

Darkó Magda
és Sárga Ferenc jegyesek!
Nem reflektálok hozományra, egyetlen fülért se foga
dok el — mondja Sárga Ferenc, a boldog vőlegény

Vasárnap délelőtt a tavaszi napfényben 
ragyogó Dunaparton, a korzó elejen min
denki egy fiatal párt nézett. Az emberek 
néhány lépésnyi távolságban utánuk men
tek, mindenki róluk beszélt, valóságos cso
portosulás támadt körülöttük. Karonfogva, 
egymáshoz simulva mentek. A fiatal lány 
sötétkék kosztümöt, antilopcipőt és szalma
kalapot viselt, a fiatalember szürke átme
neti kabátot, sötétkék ruhát, fekete ke
ménykalapot és feketekeretes pápaszemet. 
Amikor látták, hogy feléjük fordul a köz
érdeklődés, ez nem zavarta őket: boldogan 
összemosolyogtak.

A fiatalember dr. Sárga Ferenc volt, a 
leány pedig Darkó Magda, 

az utóbbi évek legkalandosabb szerelmi tör
ténetének hősei, akik ugylátszik most végre 
összekerültek és jókedvűen ültek be vasár
nap délelőtt egy dunaparti kávéházba — 
sörözni.

Darkó Magda néhány nappal ezelőtt ér
kezett meg édesanyjával nagyszülei bala
tonfüredi villájából a fővárosba. Kerülni 
akarták a feltűnést, titkolni akarták ittlétü
ket és ezért nem is a Molnár-utca 52. számú 
lakásba költöztek, hanem egy Mészáros-ut
cai penzióba. Hamarosan kiderült azonban, 
hogy itt laknak, sok látogató kereste fel 
őket, mire a legnagyobb titokban átköltöz
tek a Honvéd-utca 18. száma házban levő 
Kúria-penzióba, ahol most inkognitóban 
laknak. Meg a penzió többi lakója sem 
tudja, hogy ez a kedves fiatal leány, aki 
velük étkezik nap-nap után édesanyjával, 
nem más. mint Darkó Magda

A penzióban csak egyetlen ember látoga 
tásál fogadják és

ez az egyetlen ember éppen dr. Sárga 
Ferenc,

.Regen£
Buda bájos kis kávéháza, II., Kelety 
Károly"U. 1. az. n. (Margit Körút sarok) 

megnyílt!
Napilapok, folyóiratok * Kávéházi árak 

majdnem elfogták a detektívek, amikor hir
telen eltűnt az üldözött férfi. Azóta hiába 
kutatták, nem tudták többet nyomát találni.

Szombaton éjszaka értesítés érkezett a fő
kapitányságra Miskolcról, hogy

ott elfogták Lévai Pált,
aki ott is hasonló módon akart egy lakást 
kifosztani, azonban rajtavesztett.

Megállapították, hogy csütörtökön reggel 
érkezett Lévai Pál Miskolcra, összeismerke
dett a kávéházban egy ottani részvénytársa
sági igazgatóval és annyira bizalmába férkő
zött, hogy már arról volt szó, hogy jólíize- 
tett állást kap majd a részvénytársaságnál.

Az igazgató úgy megszerette Lévait, hogy 
a lakására hívta aludni s ott a vendégszobá
ban helyezte el. Szombaton reggel az igaz
gató korán elment otthonról s meghagyta 
takaritónőjének, hogy

hagyja csak aludni Lévait
s csupán akkor menjen takarítani, ha a ven
dég ur már felébredt.

Lévai reggel kilenc órakor a takarítónőt 
elküldötte a trafikba cigarettáért, ő maga 
pedig gyorsan összekapkodott, amit lehetett 
s ezzel el akart szökni, szerencsétlenségére 
azonban a takarítónővel az utcán összetalál
kozott, akinek

feltűnt a nagy csomaggal siető vendég.
Nem teketóriázott sokáig, szólt egy rendőr
nek, aki Lévait igazolásra akarta felszólí
tani, mire ez a csomagot eldobta és futás
nak eredt. A járókelők azonban elfogták. 
Vasárnap a reggeli vonattal szállították fel 
Budapestre, ahol már várta a két detektív 
és ■ megbilincselve szállította be a főkapitány
ságra.

a kalandos szerelmi regény férfihőse. Az 
árvaszék döntése szerint ugyanis a leánv 
most már azzal érintkezik, akivel akar és 
igy édesanyja, dr. Kubinyiné, nem akadá
lyozhatja meg, hogy vendégül lássa Sárga 
Ferencet. De tahin nem is akarja megaka
dályozni ... Ugylátszik, már a házasság el
len sincs kifogása, hiszen legutóbb két egy
másután következő este hármasban együtt 
vacsoráztak a „Kis rabló" nevű budai ven
déglőben.

Igaza volt tehát a Hétfői Naplónak, 
amely elsőnek számolt be arról, hogy létre
jött a Sárga—Darkó-üggben a béke.

Darkó Magda és dr. Sárga Ferenc most 
már

menyasszonynak és vőlegénynek tekin
tik magukat,

jegycsségüket minden ismerősük előtt hang
súlyozzák és büszkén viselik a karikagyű
rűt. .Icgyességük ugylátszik már nem is áb
ránd, sőt valószínűleg már a legrövidebb 
időn belül házassággal végződik. Az árva
szék e hét legelején, esetleg már ma, hétfőn 
méghozzá döntését, amely a fiatalok remé
nye és meggyőződése szerint kedvező lesz. 
Ez esetben, hacsak az apa: dr. Darkó deb
receni egyetemi tanár törvényadta jogánál 
fogva nem jelent be fellebbezést, — ami 
nem valószínű — azonnal kitűzik az eskü
vő terminusát és

dr. Sárga Ferenc haladéktalanul oltár
hoz vezeti menyasszonyát.

A fiatalember egyébként dr. Kubinyiné 
előtt önérzetesen ismét kijelentette, hogy

nem reflektál semmi hozományra, sőt 
cl sem fogad egyetlen fillért sem.

Biztosítva van már a házasság anyagi

Kiadó modern laKlsoK majnsra
Lipótváros kiizpontjában:

3
4

szobás: V., Katona Jőzscf-u. 39., V.. Pozsonyi 
tit 10, V., Újpesti rakpart 5 és 6 (Duna 
part).

szobás, kflzp. fűtéssel. melcgdz.szolnáltatássnl: V.. 
Budolf-tér 1., V., Személynők-utca 16. é» 
V., Honvéd-utca 16. és 18

5
szobás, hallost \ . Pozsonyiul 12. és V.. Újpesti

rakpart 6
szobás, kiizp. fűtéssel és melegvlzszolgálfatássa!: 

V., Honvéd-utca 18.
szobás: V„ Katona József-utea 26 

szobás, hallos, kiizp. fűtéssel, melegv|zszo!gáltntás-
sál: V., Balaton-utca 2., V., Honvéd u. 1<>

IX. B jdace-ti Nemze közi

AUTOMOBIL
motorkerékpár- és motorcsónak-

KIÁLLÍTÁS
1936 március 25-től április 5-ig

VA R O S LE 6 ET
Az Inarcsarno t Hermina-uti bejáratánál
Belépődíj 1.— pengő

alapja is: dr. Sárga Ferenc kimutatta, hogy 
havi 250 pengő a fizetése és egy közeli ro
kona közjegyző előtt nyilatkozatot tett, 
hogy a fiald házaspárnak az esküvő napjá
tól kezdve havi száz pengő apanázst ad.

Az ügynek egyébként van egy érdekes 
inelékhajtása:

dr. Sárga Ferenc kilenc Ismerősét pro- 
vokáltattu.

akik sértő kijelentéseket tettek menyasszo
nyára és rá. Mind a kilenc lovagias ügyben 
ludányi Boy Béla, a magyar epée-vivóbaj- 
nok és Marthon Endre dr. Sárga segédei. A 
történtek után azonban dr. Sárga Ferenc 
becsületbiróságot kért maga ellen, hogy 
megállapítsák, hogy alkalmas-e lovaglás 
elégtételadásra. A becsületbiróság tagjai 
Sárga részéről: dr. zoborhegyi Riesner 
György és dr. Müller Tibor: az ellenfél ré
széről pedig dr. liicgler Tibor és Kornits 
Miklós. A becsületbiróság nem tudott meg
állapodni az elnök személyében és egyrészt 
ezért, másrészt pedig

az egyik becsületbiró, dr. Kornits le
mondása miatt, húzódik az eljárás.
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Vasárnap letartóztatták 
a sárospataki főjegyző 
„tanuszálliióját"
Zemplén vármegye közgyűlése is foglalkozott 
dr. Schweíger főjegyző utlevélügyével

Sátoraljaújhely, március 22.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon je

lentése.) Á sárospataki főjegyző, dr. Schivei- 
ger László ellen indított eljárás során va
sárnap érdekes fordulat történt: a sátoralja
újhelyi rendőrség

letartóztatta Ganz Mózes sátoraljaúj
helyi lakost,

aki tevékeny részt vett az igazolványgyár 
működésében.

z\ sárospataki csendőrség munkájával 
párhuzamosan a sátoraljaújhelyi rendőrség 
is nyomozott a főjegyző ügyében, miután a 
visszaélések kipattanása után rövid idővel 
fölmerült az a gyanú, hogy a főjegyzőnek 
valószínűleg megbízottja van Sátoraljaúj
helyen is. A nyomozás ezután kiderítette, 
hogy a bizonyitvánvgy ár munkásságának 
sátoraljaújhelyi vezetője, Ganz Mózes és ő 
volt az, aki

pénzért idegen illetőségű egyének ré
szére útleveleket

és különböző bizonyítványokat szerzett dr. 
Schweiger László főjegyző utján és

ő szerzett két-két tanul
az idegen illetőségű emberek részére is. 
hogy igy igazolják a főjegyző előtt sáros
pataki illetőségüket. A rendőrség többrend
beli közokirathamisilás bűntettének gyanúja 
miatt tartóztatta le Ganz Mózest és még 
vasárnap álkisérle a sátoraljaújhelyi ügyész
iég fogházába.

Zemplén vármegye vasárnapi közgyűlé
sén különben

szóvótették a sárospataki főjegyző visz- 
szaéléscit.

híró Waldbotli Frigyes felszólalásában töb- 
; k között kijelentette, hogy Zem|i«'n me- 
vének nincs szüksége ilyen főjegyzői im

Még egy oka van azonban annak, hogy 
a becsületbiróság is be akarja várni az ár
vaszék döntését, illetve a Sárga—Darkó há
zasságot. Az ügyészség ugyanis

még nem ejtette el a nőragadás vádját 
dr. Sárga ellen.

E pillanatban tehát a kódex szerint a fia
talember nem alakulnia*  lovagias elégtétel
adásra. Az árvaszék döntés'*,  illetve a há
zasság után azonban bizonyosra vehető a 
vádelejtés és amint ez bekövetkezett,, a be
csületbiróság minden vitán fdűl azt fogja 
megállapítani, hogy dr. Sárga Ferenc alkal
mas a lovagias elégtétel adására.

Ez azonban csak mellékkérdés. A fontos 
az, hogy a Hétfői Napló bizalmas forrásból 
nyert információja szerint

Darkó Magda hozzátartozói meg fog
nak nyugodni az árvaszék döntésében 

és igy most már valószínű, hogy a legrövi
debb időn belül happy-enddel, házassággal 
zárul a regény. ,

Ugylátszik, tényleg csalhatatlan a szerel
mesek régi jelmondata: — mindent legyőz a 
szereién)!

portra, mert hiszen tudvalevő, hogy dr. 
Schweiger László nemrégiben került Nagy
váradról Sárospatakra.

A sárospataki csendőrség és a sátoralja
újhelyi rendőrség tovább folytatja a nyo
mozást és valószínű, hogy a közel jövőben 
újabb letartóztatások lesznek

A magy. hír. Osziaiysoríta eh 
uj Játéktervót rcntlkivOl előnyösen 

megjavították, 
a nyeremények összegét 

felemelték, sokkal nagyobbak 
a nyerési eséyek!

Ezért élénk a kereslet n sorsjegyek iránt.
A íinlom válasszon ezen

csak nálam kapható
szeroncse-sors’egyszámok közül:
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llltkn nlknlom SOROZATOK, folytatólagos 
számok VASARI.ASAKA!

Az I. osztályú sorsjegyek liltufulos ára:

I Nyolcad Negyed Fel Egész
3/. 7 14 28

1 pengő pengő pengő penRő

A húzások április 17-én 
kezdődnek, de ti rendeléseket kérem minél 
előbb, hogy a kívánságoknak eleget tehessek. 

Ordódy Béla dr.
m. kir. oszt ilysorsjáték főt'irusltő 

Budapest VI., TERI^-KORUT 7. 
Te'c.fo’ 22-9-32
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Három napig tart még a páratlan 
sikerű Mezőgazdasági Vásár

V«.«ír»m/». m idei mezőgazdasági kiállítás 
harmadik napj...... látogatottság a legnagyobb
várakozásokat is sokszorosan felülmúló ará
nyok it öltőit. Már nz első két nap látogatott- 
s:<ga is jóval felülemelkedett a mull évinek, a 
vasárnap pedig megsokszorozta a tikett. A me
legen tűző napfényes időben már a kora reg
geli órákban megindultak a magán- és bér
autók ezrei, zsúfolt villamosok és autóbuszok 
tömege ontotta a lálogutóközönségi t a kiállí
tási telepre A társadalmi és gazdasági élet 
előkelőségei közül igen sokan ismételten kint 
voltak a kiJIitáson. A zsúfoltság tetőpontjára 
emelkedett, amikor az ország nyolc fő vasút
vonalul végighaladó vasári vonatok közönsége 
megérkezett Budapestre és azonnal kiment a 
kiállításra, amelyen a külföldi lát< gatók száma 
is állandóan rohamosan gyarapodik.

A kiállítás vásári forgalma igen kedvezően 
alakul, minden állatfajtában jelentőién emel
kedett a mull évhez viszonyítva az. eladott 
állatok száma, emellett az árak is kedvezőb
bek, mint n mull évben.

A kiállítás látványosságai is igen nagy si
kert arattak.

A vásár vasárnapi közönsége nagy érdeklő

A Baross Gábor Kör
hitvallása a vasárnapi 

Aitamaoiflar közgyűlésen 
és ailiini[iol(;ár közöli nincs kUliínbsCg 

Az Országos Baross Gábor Kör vasamat! 
délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését, ame
lyen a budapesti tagokon kívül részlvellek a 
vidéki kerületek kiküldöttei is és a magyar 
gazdasági élet több kitűnősége.

Zajgóvári A. Károly dr. országos elnök nyi
totta meg a gyűlést. Beszédében ismertette 

h Kör meglepően liberális munka
programját 

és célkitűzéseit. A magyar gazdasági élet Inda- 
vika akadémiáját szeretné a Kör megterem
teni. Tisztában van azzal, hogy a kereskede
lem és ipar virulenciája jelenti a kultúra nö
vekedését és a szabadságot. A Kör a nemzeti 
egység alapján áll, oly értelemben, hogy 

nem tesz különbséget állampolgár é*  ál
lampolgár, felckezet és felekezet között. 

(ihimessy László dr volt a következő szó 
nők, aki azt hangoztatta, imgy a sokat szen
vedett és csalódott magyar ifjúság kezébe mi
nél hamarabb kenyeret kell adni. A továb
biak során még felszólallak; Pleskó András, 
.SzŐnyi Andor, l’rbán Tibor és Bársony János.

Az Angol-Magyar llank igazgatósága Márkus 
Andor dr t. az intézet ipari osztályának ki
tűnő tehetségű vezetőjét helyelles ügyvivő igaz 
gatói rímmel ruházta fel. Fenyő József. Ma
jor Marton, Marton Oltó, Hadó Artúr, Tana 
József. Rudas Pál cégvezetők lellek.

♦
A Magyar-Olasz Bank igazgatósága is számos 

előléptetést és kinevezést hajtott végre. Igaz- 
gaté> Hoffmann József de., cégvezető, helyettes 
jogtanácsos l.enart Egon dr., fiókigazgaló 
Schück Emil, cégvezetők Dacsó Gusztáv, Elfér 
István, Gergely Ervin, Hildeder l-'els Zoltán 
dr., Szomjas József dr., Tuschák Benő és 
Wilczek József. Wilczek József kinevezése Mi
lötlÖM-n megérdemelt, egyike a magyar bank-
élet kiváló tehetségeinek.

♦
Böregészségilgyi kiállítást rendez a Budn

pesti Orvosi Kaszinó május 20-30 ig. nme-
lyen felsorakoztatja a bőrápolás, a börkez.clés 
és a bőrvcdclem összes gyógyszerkészítményei! 
és speciális szereit.

*
Szaklapban és nem a hivatalos lapban kel! 

hirdetni az üzletátruházást-, ezt a határozatot 
egy legutóbb hozott törvényszéki ítélet mon
dotta ki.

♦
A? 1 G Farbentndustrie további, máris 

eredményes kísérletezéseket folytat az idei 
német autókiállitáson nagy sikerrel bemutatott 
„Bún i' elnevezésű mőpumí/d-val.

KIÁLLÍTÁS: 1S3S március II Ml tt lg hriírólag. 
laponként d. e. II '.bt órdlg, monklvUl II en, 

tl-An Is tt-én d. u. 4-'»N órák kOitttt.
AttVFRÉSI'.K: 1131. évi március U fót április R lg 
berdrólag naponként d. u. H4 Arat kérdettél. Va- 

Űrnap nincs Árterét.
ÁRVERÉSRE tU-RVl.XKK Hfűbecsö (erlmCmiek. 
rajtok. mrlitelek s;ol>r<>k, poreelldnok, rtdst 
törnünk. kiteli ttónueork, mtW*ri «*« kőzhast* 
iiillatu bútorok, ékszerek. érmék kétininnkdk, 

íeletdzsiat tárónak. tetmwek kónintck. stb.
Kunloíjiii <i heluszinen l’-érl kapható.

déssel fogadta a Hídfői Napló reklámját: a 
röplapként ingyen osztogatott teljes újságot.

A kiállítás vasárnapi nagy sikerére való te
kintettel, örvendetes körülmény, hogy a kiál- 
lilát még három napig van nyitna, hét.ön, 
kedden és szerdán, az ünnepnapon egesz nap 
igy hát mindenki, akinek az érdeklődése most 
irányul a kiállítás felé, azt még megtekintheti. 
A rendezőség különösen szerdán számit ismét 
nagy látogatottságra. A kiállítás ezernyi látni
valót nyújt, emellett hétfőn és kedden délután, 
szerdán és ünnepnapon pedig délelőtt és dél
után is lesznek lovasmutatványok, lovasmérkő- 
zések, olimpiai díjlovaglás, kutyabemutatók 
és egyéb szórakoztató látványosság.

★
A Shell Kőolaj Rt. által készített állat- és 

növényvédelmi szerek nagy feltűnést keltetlek 
a vásáron és az érdeklődés központjában ál
lanak. A Shell pavillonja egyike a legnagyob
baknak és legszebbeknek, ahol szemléltetően, 
könnyen áttekinthető módon csoportosítva mu
tatja be a cég híres gyártmányait, amelyek a 
mezőgazdaságban nagy közkedveltségnek ör
vendenek. A Shell-olaj használata a mezőgaz
dasági gépeknél nélkülözhetetlen.

A pamulárugyárak a mai naptól kezdődőleg 
újabb 3% kai emelték fel áraikat.

♦
KaitelenkivilH lairgonyaszindikátus alakult 

nagymennyiségű szabolcsi burgonyának Olasz
országba való közvetlen exportálására. Az ér
dekeltség a kartell árainál magasabb árat ki
nél a szabolcsi gazdáknak. A Külkereskedelmi 
Hivatal is foglalkozik ezen a héten ezzel a 
kérdéssel.

*
A budapesti tertiltőzsde ezen a héten csü

törtökön, 26-án tartja uj érája első ülését a 
Magyar Kereskedelmi Csarnokban.

♦
.4 biztosítótársaságok és a magyar ipar kö

zött a gyári lüzbizlo.silási dijak mérséklése cél
jából folyó tárgyalások must nyerlek a gyár
iparra kedvező befejezést.

♦
Most tartotta meg nagy érdeklődés mellett 

nz Országos Kereskedő és Iparos Szövetség 
XXIV. évi rendes közgyűlését Lcdermann Mór 
elnök elnöklésével, aki megnyitó beszédében 
rámutatott arra, hogy újabban határozott ja
vulás észelelhctö a gazdasági élet különböző 
ágaiban. Kiéin Antal, Gottlicb Béla. Blmh M. 
Marcell és Komlót Sándor felszólalása után a 
közgyűlés elhatározta, hogy a közös propa
ganda előkészítésére és az együlcs hirdetések 
megszervezésére szakmaközi bizottságot küld 
ki. egyben tiltakozik az uj áruházak alakítása 
ellen A közgyűlés azután (iuttmann Emil ja
vaslatára állást foglalt a 30 kg. nál kisebb cso
mag forgalmának postai monopolizálása el
len, tudomásul vette dr. Szarka István titkári 
jelentését és a tisztikart és igazgatóságot több 
uj taggal egészítette ki.

• '
A jégbiztosításnál egy igen érdekes kísérletre 

határozták cl magukat a biztosítók. Bevezetik 
— u gyümölcstermelők nagy örömére — a 
gyümölcsök jégkárbiztositását

♦
Nagyarányú építkezések lesznek ebben az 

évben az országban Nagyobb közmunkákat 
hajlanak végre: Szegeden, Debrecenben, Vesz
prémben, Nagykanizsán, Pécsett. Komárom
ban, Vácott és Cegléden.

♦
Csütörtökön tisztelgett a Művezetők Orszá

gos Szövetségének küldöttsége Bornemisza 
Géza m. kir. iparügyi miniszternél, hogy elő
adja évtizedes panaszait és kérje a minisztert, 
hogy az előadott és memorandumba foglalt 
panaszokat és kívánságokat kormányintézke
dés utján vagy törvényhozósilag orvosoltnssa. 
illetve teljesít lesse, A küldöttséget dr. Usetty 
Béla országgyűlési képviselő, a Szövetség jog
tanácsosa vezette a miniszter elé, nki biztosí
totta a küldöttséget, hogy a felsorolt kéréseket 
tanulmány tárgyává teszi.

★
A Budapest és Vidéke Ipari Továbbképző 

Tanfolyamok Vezetősége, Budapest. Vili,. 
Népszinház-ulca 8.. II. emelet 56., kellő számú

jelentkező esetén a budapesti M. Kir. Áll. 
Fclsőipariskolában (VIII.. Népszínház utca 8.) 
mérlcgkészilő iparosok é.s segédek részére 
mérlegipari tanfolyamul rendez.

W
A Magyar Általános Hitelbank részvényesei

nek folyó hó 19-én báró Harkányi János b. 
t. t. elnöklete alatt tartott LXV111. rendes köz
gyűlése jóváhagyta az elmúlt üzletév mérle
gét, mely 2,076.378 P 71 fill. összegű leírások 
foganatosítása után 3,406.217 P 90 fill. tiszta 
nyereséggel zárul. A közgyűlés magáévá tette 
az igazgatóság amaz álláspontját, mely .szerint 
a jelenlegi viszonyok mellett üzleti politikájú
ban ezúttal is az intézel belső erősítésének 
szempontját kell irányadó elvként érvényre 
juttatnia és az igazgatóság javaslatának meg
felelően elhatározta, hogy 700.000 pengővel a 
tartalékalapok, 900.000 pengővel az alkalma
zottak nyugdíjalapjai javadalmazlalnak, a 
fennmaradó 1,800.217 P 90 fill. pedig az 
1936-os üzletévre vitetik elő.

♦
A Magyar-Olasz Bank Rt. folyó hó 16-án 

tartott XVI. évi rendes közgyűlése az igazgató
ság valamennyi javaslatát egyhangúlag elfo
gadta és ennek alapján elhatározta, hogy osz
talék fejében folyó hó 17-étöl kezdődőleg rész
vényenként 1.50 pengő fizettessék ki. A köz
gyűlés ezután öt év tartamára megválasztotta 
az igazgatósági tagokat, közöttük Comn. Ér
ne sto Kiausz-Castelli urat, aki eddig a helyet
tes vezérigazgatói tisztel is betöltötte. Végül a 
közgyűlés a felügyelőbizottság uj tagjául Bariba 
István kormányfőtanácsost, a Molnár és Moser 
cég főnöket választotta meg.

♦
A Kereskedők és Iparosok Országos Védegy

lete vasárnap tartotta rendes évi közgyűlését 
kirendelt hatósági biztos jelenléteben A köz

gyűlést szokatlanul nagy érdeklődés előzte meg. 
mert a tárgysorozat első pontja bizalmatlansági 
indítványt hirdetett Ney Rezső volt ügyvezető
elnökkel szemben. Az előadók éles hangon bí
rálták a volt ügyvezetőelnök működését, aki
nek a közgyűlés nem is adta meg a felment
vényt, Majd országos elnöknek Rózsa Gyula 
kereskedőt, ügyvezető-elnöknek Erdős Miklós 
közg. újságírót, igazgatónak Szendefl Árpádot 
és főtitkárnak Komlói Jenőt választották meg.

*
A SERMA rendkívüli közgyűlése. A Sertés- 

cs Marhakereskedők, Tenyésztők é.s Vágók Or
szágos Egyesülete márc. 24-én dél,ulán %5 órai 
kezdettel a pesti Vigadóban báró Bicdermann 
Imre országos elnök elnöklőiével rendkívüli 
közgyűlést tart, melyen az. állat- és állati tér 
mékkereskedeiem sérelmeit leszik szóvá és ke 
resik az orvoslás útját.

*
A Magyar Kereskedelmi Hitelbank—Scliopper 

I. G. Részvénytársaság igazgatósága az 193Ö 
március 31-én tartandó közgyűlésnek, java
solni fogja, hogy az 1935. évi 41.349.85 pengő 
tiszta nyereség új számlára vitessék át.

— Az egyik kisdunnl személyhnjójárat megindí
tása. A M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási 
R. T. közli, hogy a szentendrei Dunaágban az 
egyidejűleg kiadott menetrend szerint a folyó 
évben az első hajó Budapestről Dömösre már
cius 28-án 14 óra 30 perckor, Dömösről Buda
pestre pedig március 29-én 4 óra 40 perckor 
indul. Május 1-étől kezdve a gőzös a kiadott 
menetrend szerint Esztergomig közlekedik. 
Közli továbbá, hogy a kiránduló közönség kí
vánalmának megfelelően husvét vasárnapján é.s 
hétfőjén, azaz Április 12-én és 13-án, valamint 
április 19-ére és 26-ára eső vasárnapokon reg
gel 8 óra 30 perckor hajót indít Budapestről 
Esztergomba és vissza, mely járatban a gőzös 
menetrend szerint közlekedik az ezen vonal 
állomásaira megállapított menetdijakkal.

MA VAN A HÉTFŐI NAPLÓ SZENZÁCIÓS TIZHETES NAGY
SZABÁSÚ UJ REJTVÉNYVERSENYÉNEK IV. FORDULÓJA

A győztes; 
julius 31—augusztus 17-ig

a Hétfői Napló költségén résztvesz a berlini XI. olimpiászon.

Ezenkívül 100 rendkívül értékes ajándék 
jutalmazza a megfejtőket!

A vérflegsa megfejtés * tizedik forduló utón alakul ki. Addig ayüjtsök * 2-ik oldnlon lalóthntó atel- 
vényeket A megfejtést május 4 és 15-ike körött kell békáidéin
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♦
Vasárnap este hét órakor kezdték meg a 

második osztály bajnokságának utolsó for
dulóját. A játékban a DSC. II.—MTK III., 
LI)K—Nemzeti Bank, ISC—Orvosi Kaszinó, 
BBTE—BEAC II. és az MTK II.—BEAC II. 
csapatpárok vettek részt. A bajnokság küz
delmei izgalmas finissel végződtek és a késő 
éjszakai órákig nyílt volt a küzdelem: négy 
csapatnak volt esélye az első helyre. Az első 
két helyre különben a DSC 11. és a BEAC l. 
csapatát várják.

*
Tizenhat csapat nevezett be a Bank-ver

senyre. A Nemzeti Bank négy, n Kereskedelmi 
Bank húrom, a Hitelbank három, a Leszámí
toló Bank három, a Magyar-Olasz egy, a Mok- 
lár egy és a Magyar Általános Takarékpénz 
tár egy csupatol. Papírforma szerint a döntő: 
a Nemzeti Bank I. csapata (vitéz Dániel, vitéz 
Szentkirályi, dr. Hajós, dr. Schreiner Kulifav) 
és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank I. esa
pata (báró Rósner, Allmann, Milos, Szentpályj 
között fog eldőlni. Verseny kezdete f. hó 28., 
szombaton 6 órakor a Hungária-szálló külön 
helyiségében.

♦
Ferenczy szokásos pechjévcl játszik. Hat 

káró a bemondás és Fércnczynek az aszta
lon és a kezében tizenkét aduja van.

— Látjátok, — szólalt meg bánatosan — 
csak én lehetek ilyen peches, hogy az összes 
hiányzó adu egy kézben van ...

♦
Kettős .szenzációja volt a tirldgetársadnlom 

nak: krekkverés és keresztelő volt egyszerre. 
Eriedmann Zoltán autógyáron dr. Glasner Osz
kár ügyvéddel fixpártlt játszott két bajnok. 
Kiár és Roblcsckné ellen és minden papírforma 
ellenére nagy plusszal végzett. A krekkverés 
után következett a keresztelő. Vgy ahogy Kele
tit „szépnek". Kiárt „röntgenszemünek" hecé- 
zik, I-Tledmann Oszkár ünnepélyesen megkapta 
a „legbátrabb brldzselő" nevet.

♦
Megkérdeztük nz MTK kapitányát, Bárdos 

urat, hogy minek köszönheti a csapat mos
tani nagy sikereit. Bárdos ur közölte, hogy 
a csapat az utóbbi időben a „Lex Gclléri"A 
játssza.
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Drámai jelenetek közben 
temették el vasárnap 
a Szondy-'titcaí katasztrófa 
két fiatal áldozatát

Vasárnap lemellék el a Szondy-utcai 
autókatasztrófa két tragikus sorsú áldoza
tát: Harsányt Árpádot és A'ag;/ Zoltánt.

Ilelelőtt könnyesszeinii gyászolóközönség 
-gyűlt össze a rákoskeresztúri izraelita te
mető halottashazában.

Harsány’ Árpád, a tragikus sorsú fiatal 
énekes koporsója körül, amelyet fekete le
pel és fehérvirágqs koszorúk takartak, olt 
zokogtak szülei, húga, legjobb barátai és 
mindazok, akik filmről, vagy a kórusból, 
vagy akár a privát éleiből ismerték.

Édesapja kollégái, az. újságok kiadóhiva
tali tisztviselői, mind eljöttek, hogy részl- 
vegvcnek a megtört család gyászában, el
küldték babérkoszorújukat a színészek és

fehér cikláinencs koszorúval búcsúz
tatta törzskávéháza személyzete. 

Abrahámson kántor éneke nyomán fclzo- 
kcgolt a gyászoló közönség. Grossmann fő
rabbi beszédében mondta el a lehetséges 
fiatal énekes életét, amely zsúfolva volt 
szépséggel, boldogsággal, tanulással és re
ménnyel.

Majd kivitték az egyszerű fakoporsói a 
sirhoz,

könnyekkel vegyülve hullottak rá a szü
lői kézből az első göröngyök.

Azután a friss hantra ráhelyezték a koszo
rúkat. A szülők nehezen szakadtak el fiuk 
sirhant iától. Eltávozott a gyászoló közönség 
is. És Harsányt Árpád ott maradt egyedül...

Délután négy órakor pedig a kerepesi-uti 
temetőben Nagy Zoltán tiizollótisztet temet
ték. A ravatal körül diszruhás tüzoltőtisz- 
tek álltak sorfalat.

A ravatal mellett zokogtak a szerencsét
len fiatalember szülei: Nagy Zoltán nyugal
mazott kunszentmártoni főjegyző, édes
anyja. aki súlyos betegen jött el a teme
tésre és két nővére, akik fővárosi tanító
nők.

<-
Platinaszőkére festette barna haját 
és elegánsan kiöltözve vitt be élelmet 
lefogott vőlegényének a főkapitány

ságra a takarítónő,
aki húszezer pengő áru ékszert lopott gazdájától

Vasárnap délelőtt igen elegáns tavaszi kosz
tümbe öltözött kék antilopcipős, huzakók 
szalmakalapot és ugyanilyen színű keztyüt 
és rctikiilt viselő, platinaszőke hajú nő lé
pett be a főkapitányság központi felügye
letéhez vezető kapun, a Gróf Vigyázó-utca 
1. szám alatt Odalépett az őrszemes rend
őrhöz és megkérdezte:

— Kérem szépen, hol tudnám megtalálni 
Baumann László ügynököt, aki itt van a 
rendőrségen és akinek ezzel a boy-jal — és a 
mellette csomagot tarló boyruhába öltözött 
küldöncre mutatott — egy kis élelmiszert 
hoztam.

Még a rendőr nem is ért rá felelni, ami
kor éppen el akarta hagyni a főkapitány
ság épületéi egv detektív, aki odafordult a 
csinos hölgyhöz, hogy segilségére legyen. 
Alig váltott vele azonban két szól, amikor 
őnagyságát ismerősnek találta a detektív.

__ Lesz szives nagyságos asszony velem 
fáradni — mondotta —, majd én útbaiga
zítom. , .

Ezzel a detektív az elegáns hölgyet be
vitte az úgynevezett detektivügyeletre es 
olt hellyel kínálta meg, majd minden to
vábbi nélkül rászólt:

Maga Mosolygó Júlia, ugy-é? A Nagy
fuvaros-utca 27. sz. alatt

maga lopott el húszezer pengő áru ék
szert

Schwartz Adolf kereskedőtől.
— Kikérem magamnak — tiltakozott eré

lyesen a hölgy és felpattant ültéből. En 
dr. Galambosat vagyok, a József Körút 20. 
számú házban lakom. Majd ezért telelni 
fog. Hogy mer engem gyanúsítani?

A delek ti vet nem hozta ki sodrából az 
erélyes hang és az udvarban várakozó 
boyl hívta be:

— Honnan jött maga ide fiam? — kér

JÖ^

A halottasház előtt a verőfényes tavaszi 
napsugárban, tűzoltók és rendőrök disz- 
századai mögött mintegy

háromezer főnyi közönség szorongott. 
Sorra érkeztek dr. Marinovich Imre helyet
tes államtitkár, az Országos Tűzoltó Szövet
ség elnöke, Ausch Rezső tüz.oltófőparancs- 
nok-helyelles vezetésével a budapesti tűz
oltók tiszti küldöttsége, a környékbeli vá
rosok önkéntes lüzoltóleslületeinek kikül
döttei. A rendőrség képviseletében Török 
János dr. főparancsnok és Vidos Elek fö- 
parancsnokhelyelles jöttek ej. ott voltak a 
mentük is, Körmöczy Emil dr. igazgató-fő
orvos vezetésével. A tragikus sorsú fiatal
ember

végzett pilótatiszt volt
baj társai is szép számban jöttek el a teme
tésre.

Az egyházi szertartást többször szakította 
félbe az édesanya szivbemarkoló zokogása. 
A beszentelés után percekig

a koporsóra borult
és a családtagoknak kellett kivezetni a ha
lottasházból, hogy magához térjen az áju
lásból.

Nagy Zoltánt a főváros a maga halottjá
nak tekintette, díszsírhelyet adományozott 
neki és koszorút is küldött ravatalára. Érc- 
koporsóban fehér selyem szemfödéllel volt 
letakarva, koporsóját elborították a család, 
a rokonság, a főváros és a .jóbarátok ko
szorúi.

A koporsót kétoldalt
tűzoltók kísérték fáklyafény mellett a 

sírig.
a sírnál dr. Marinovich Imre. Ausch Rezső 
és mások mondtak utolsó istenhozzádot az 
élete tavaszán szolgálat közben tragikus 
hirtelenséggel elhunyt fiatal tüzoltófiszt ko
porsója felelt.

dezte meg a küldöncöt.
— .4 Népszinliáz-utcában várt rám egy 

kapu alatt a nagyságos asszony — felelte a 
flu. •

— Látod, Juliska. — fordította barátsá
gos hangra a beszélgetést a detektív — 

kár volt hazudni.
hiszen a Bauinannal együtt a Népszínház
utcában van a lakásod.

Barim voltál fiam és platinaszőkére 
festetted a hajadat,

no és természetes, ki is öltöztél elegánsan, 
volt rá elég pénzed.

A kitűnő fogás Ilire egy-kettőre szétter
jedt a főkapitányságon és alaposan szem
ügyre vették ..Dr. Galambosnál'*.

Bizony rövidesen kiderült, hogy a kör
meit hiába festette vérvörösre, hiába mani- 
küröztelle. csak megmaradt azon a takarí
tás munkájával járó nyom. A hajáról is 
első pillantásra meg leheléit állapítani, 
hogy festett, annál is inkább, mert a ra
vasz takarítónő szemöldöke megmaradt 
eredeti barna sziliében.

Mig a rendőrségen faggatták Mosolygó 
Tubát, addig kél detektív kiment lakására 
ahol

h szalmazsákba elrejtve nagymennyi
ségű ékszert találtak.

Azonnal értesilellék az örömhírről Schwartz 
Adolfot, aki megállapította, hogy mind
össze csak talán kétszáz pengő értékű ék
szere hiányzik

Rögtön lehozlak a fogdából Baumann 
Lászlót, aki Mosolygó Júlia vőlegénye volt 
és akit a bűncselekmény napján sikerült a 
rendőrségnek elfognia. Első kihallgatása
kor azt állította hogy Mosolygó Júlia már 
március elején elhagyta a lakást, tehát nem 
követhette el a március 18-án történt nagy
arányú ékszerlopást.

Jön

miszíihus bűnügyi Kénél
Charlie Chan, a kínai detektív szerepében
WARNER 0LAN1)

elfTerfi nya&lsenclu 

az uj Grclcű>e#.’$eit*  világcikk

Színekben — pompázó
Mintákban — változatos
Minőségben —

és

valóban gyurhetetlen
o

Kapható a jó uridivatuzletehben

Mikor Baumann szemben állott a detek
tívek elölt Mosolygó Júliával, a nő is be
látta. hogy

nincs értelme a tagadásnak 
és elmondotta, hogy három briiliánsgyüriit 
zálogosított el, amelyekért 280 pengőt ka
pott. Ebből a pénzből 250 pengőt ruházko
dásra és szépítésre költött el. 30 pengőért 
•pedig élelmiszert vásárolt s ezt akarta be

Izgalom a festőművészek között 
a Műcsarnok jubiláris kiállítá

sának zsűriszabályai miatt,
mert, Csánki Dénesnek vétójoga van a zsűri döntésével szemben

Nagy művészi esenieny készül: n Képzömű- 
veszeti Társulat hetvenötéves jubiláris kiállí
tását rendezi a Műcsarnokban. A magyar festő
művészet .seregszemléje lesz a jubiláris kiállí
tás, amely a jövő hónapban nyílik meg és 
júniusig tart. Arra szánták a kiállítást, hogy

egyszerre és együtt mutatkozzon be a ma
gyar piktora minden irányzata 

és igy együtt dokumentálja a magyar művészet 
géniuszát.

A kiállítás rendezésének szálai Csánki Dé
nes, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának 
kezében futnak össze. A budapesti műtermek
ben és a vidéki müvesztelcpeken a festők már 
megkezdték a „sorozást", a legrem k •bb alko
tásaikkal igyekeznek megjelenni a kiállításon. 
Elkészült inár a kiállítási zsűrizés szabálya is. 
Afeslöművészek nagy örömmel fogadták azt 
•íz. intézkedési, hogv a mostani jubiláris kiál
lításra szánt képeket

nem központilag zsűrizik, hanem minden 
egyes művészcsoport külön zsűrit állít,

amely saját tagjainak képei fölött Ítélkezik.
A legmodernebb művészek csoportjai, a KI 1 

•'■s az IMI: éppen ugy sajálmaga ítélkezik tag
jainak alkotásai fölött, mint a középutas vagy 
konzervatív többi társaság. a Képzőművészeti 
Társulni, a Képzőművészek Szövetsége, a Ben- 
czur-Tűrsaság. a Kéve, ti Szlnyei-Merse Társa
ság és a többiek.

Különösen a modernebb felfogású művészek 
"apadták örömmel ezt az intézkedést, mert ugy 
látták, ezen a módon biztosítva lesz, hogv

a modern piktora nem szorul majd hát
térbe a knnzervativvel szemben.

\z általános megelégedettséget azonban némi 
lég fölborította a kiállítási szabályoknak egy 
lonlja, amelyet nagy izgalommal tárgyalnak a 
művészek A művészi körökben ugyanis azl 
mondják, hogy a szabályok értelmében min 
denki három alkotással jelentkezhet a kiálli- 
fásra, a csoport-zsűrik három képet fogadhat 
hatnak el mindenkitől,

viszont Csánki Dénesnek jogúban áll. hogy 
rendezési szempontok figyelembevételével 
u húrom kép közül csak egyet szerepeltes

sen a kiállításon.
\ művészek egy tekintélyes része ugy találja, 
hogy az a szabály tulajdonkeppen vétójogot 
biztosit a zsűri Ítéletével szemben Csánki Dé
nesnek. tehát az lesz a helyzet, hogy a főigaz
gató akármelyik művész három képe közül 
keltőt visszautasíthat /

A Csánki Dénesnek biztosított jog körül 
megoszlik r. művészek felfogása.

Sokan helytelenítik ezt i< vétójogot, mások vi
szont azt a felfogást valljuk, hogy ez tulajdon 
képpen nem vétójog, hanem rendezés szem
port jóból, a kiállitás egyöntetűségének meg- 
óvására kellett biztosítani ezt az intézkedési 
Icbelüs'gct a rendezőnek.

A vclójöggal szemben tiltakozó művészik 

hozni Baumann László részére. Azt hitte, 
hogy a detektívek nem fogják szőke haja 
miatt felismerni.

A három gyűrűről szóló zálogjegy vado
natúj buzakékszinü relikiiljében volt, ezt 
át is adta a delekliveknek. Ugv Mosolygói 
Júliát, mint Baumann Lászlót letartóztat
ták és hétfőn reggel kiférik at a királyi 
iig.vészség fogházába.

álláspontját igy ismertette a Hétfői Napló mun
katársa előtt

az egyik modern művészi csoport 
irányitója:

— Az a tény, hogy Csánki Dénes, — akinek 
művészi képességeit és kiváló szaktudását kü
lönben százszázalékig elismerjük — a zsűrik 
állal elfogadott képeket nem köteles teljes 
számban kiállítani, végeredményben mégis csak 
azt jel. nti. hogy

akármilyen érvelés alapján Is. de mégi1 
vétójoggal élhet

a döntéssel szemben. Ráadásul ez meg nem is 
rostálási jog, hanem egyenesen cenzúra jog. 
inért a művésznek nincs módjában a két vissza
utasított kép helyett másikkal jelentkezni és 
igy három alkotás helyett csak eggyel jelenhet 
meg a kiállitáson.

Egy másik művészi csoport irányilója vi
szont igv nyilatkozott-

— Véleményem szerint semmi sérelem nem 
éri a művész kel Azzal az intézkedéssel, hogy 
minden művészcsoport saját zsűrivel Ítélkezik, 
teljes mértékben biztosítja azt. hogy minden 
lánvzat képviseltetheti magát a kiállitáson. 
Csánki Dénesi fel kellett ruházni ezzel az úgy
nevezett visszautasilási joggal, ami

tulajdonképpen nem Is visszautasjtásl jog. 
hanem főként rendezéstechnikai szempont
ból kell biztosítani ezt a jogot a rendező

nek,
aki igen nagv munkál és művészi feladatot 
vállal magára. Külföldön is szokásban van ez, 
a nagyohbszabásu e. nagvjelentőségű kiállítá
sok esetén

A művészcsoportok vezetőitől függetlenül ar 
egyik kiváló és nagynevű festőművészünk a 
következőket mondotta;

- Azzal kell kezdenem, liljes mértékben 
meg vagyok győződve Csánki Dénes pártat
lanságáról és arról is, hogy egyetlen irányzat
tal szemben sem elfogult. Az én felfogásom 
nzonban az, hogy ha a zsűrik elfogadnak egy 
képet.

nem helyes,
ha azt bárki is felülbírálja*  és nem állítja ki. 
lén például uzt a felfogást vallom:

Inkább egyúttal  óban rém veszek részt 
a kiállításon,

semhogy megtörtén’..essen ;iz. hogv három ké
pem közül esetleg keltőt nem akasztanak ki. 
ami a közönség körében könnyen azt a hitet 
keltheti, hogv bárom képem közül — beszél
jünk magyarán kellő rossz volt. Ennek 
pedig kiről vallja a művészi reputációm.

így forr ar izgalom a jubiláris kiállitás kö
rül és a művészek

várják n hivatalos nyilatkozatot.
amely kielégítően megnyugtatja a kedélyeket.
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Jó idő marad, 
megszűnik az 
éjszakai fagy

A Meteorológiai tnfé- 
zet jelenti vasárnap: 

Az európai száraz
földön csaknem minde
nütt derült Időjárás 
uralkodik, kivéve az 
esős Spanyolországot és 
Franciaország egy ré
szét

A hőmérséklet szombaton országszerte 
15 —17 C. fokig emelkedett. Éjjel még szá
mos helyen Tolt gyenge talajmenti fagy.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let II C fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 7Ö6 milliméter, gyengén NÜly- 
lyédő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Déli -délkeleti anél. Aa oraaág nyngati 
felében valamivel több felhő, aa Alfftl- 
dön még zavartalan napsütés. Az éjjeli 
fagy megszűnik. A nappali hőmérséklet 
nyugaton esetleg esőbben kissé, a fő- 
városban éa aa ország keled felében 

alig ráltodk.

*- DK. DEGRÉ MIKLÓST VASÁRNAP 
ISMÉT ELNÖKÉVÉ VÁLASmOTTA A 
PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG. Vasárnap 
tartotta közgyűlését a Budapesti Piarista 
Diákszövetség. Dr. Degré Miklós, a tábla 
elnöke, megnyitóbeszédében a diákszövel- 
»*<  kulturális és társadalmi jelentőségét 
méltatta. Dr. Egssen Tibor min. osztályta
nácsos dr. Nagy Árpád volt államtitkárról 
mondott cmlékbesrédet, dr. Szitát Ferenc 
a főtitkári jelentést terjesztette elő. Jelen
tések, a zárszámadás és a költségvetés el
fogadása után megválasztották a tisztikart. 
Elnök ismét dr. Degré Miklós lett, társelnö
kök; dr. Ostvald István és gróf Teleki Pál, 
alélnőkök: Liber Endre és Ugrón Gábor, 
főtitkár: dr. Szitár Ferenc. Pnrébl Győző 
Indítványt terjesztett elő, hogy a szövetség 
tagjai szívleljék meg a hercegprímás leg
utóbbi szózatát.

— A Rdkéerf Aaávtlség diaaktegyaMm. Ar 
Országos Rákóczi Szövetség vasárnap a Tiszt
viselő Kas linóban díszközgyűlést tartott fenn
állásának tizévea jubileuma alkalmából. A fő
titkári jelentés előterjesztése és a tisztikar 
megválasztása után dlsshangverseny követi*  
vett, kurvedalokkal. tárogatószólókkal és sza
valatokkal. majd Dömötör Mihály dr. tartót*  
ünnepi börzédet a Rákóczi Szövetségről.

r— Véres verekedés egy peateraoébetl vendég 
tőben. Pestszenterzsébeten, a Rózsa-féle ven
déglőben, vasárnap hajnalban italos állapiban 
tért be Weinacht István és János, összeszólal
koztak Harsány! Elemér vendéglőssel, majd 
teUlegrsségre került a sor. A vendéglőst öreg
gel fejbevágták, a két Weinacht-fivér pedig 
ugyancsak a fején szenvedett sérülést valami
lyen kemény tárgytól. A pestszenter/aébeti 
mentők kórházba szállították őket. A rend
őrség megindította a vizsgálatot.

DR. HORVÁTH
ABBAZIAiff-ffiff
sváPedákse. délelőtt ti érától I óráig. Tstsfoa: 9M-M

olta szállásadónőjét, 
öngyilkos lett dr. Fruche 

bécsi minisztériumi 
osztálytanácsos

amelyben
as öregasszonyt éa as osztálytanácsost 

holtan találták.
Marié Meissl vérrel áztatott ágyában feküdt, 
mint később megállapították, az osztályta
nácsos hirtelen rohamában

fojtogatni kezdte, majd borotvával át
vágta ütőereit.

Dr. Fruche a gyilkosság után saját szobá
jába ment és

átvágta ütőereit.
A minisztériumban teljesen alaptalannak 

mondják az osztálytanácsos elbocsátásától 
való félelmét és a rendőrség véleménye 
szerint dr. Fruche, aki hosszabb időn ke
resztül magánorvossal is kezeltette ideg
baját,

egyre jobban elhatalmasodó üldözési 
mániája

Késs, március 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Nagy megdöbbenést okozott Bics
kén vasárnap az osztrák minisztériumok 
tisztviselőinek körében dr. Hermann Fru
che pénzügyminisztériumi osztálytanácsos 
borzalmas gyilkossága és öngyilkossága.

Dr. Fruche, aki Marié Meissl nyugalma
zott szövetségi vasúti tisztviselőnő Semper- 
straase 3ő. szám alatt levő lakásán lakott, 
az utóbbi időben állandóan attól félt, hogy 
elbocsátják állásából. Lassanként üldözési 
mánia vett erőt a minisztériumi tisztviselőn 
éa az utolsó héten már be sem ment hiva
talába, sőt odahaza azt mesélte, hogy kielé
gítés nélkül elbocsátották és ezzel éhhalálra 
Ítélték.

Vasárnap délelőtt féltizkor a takaritónő 
külön kulcsával be akart menni a lakásba, 
aa előszobaajtót azonban nem tudta ki
nyitni: a kulcs benne volt a zárban, sőt a
biztonsági láncot is beakasztották. A ház i hutása alatt végzett lakásadónőjével és ma
mester segítségével nyitották föl a lakást, gával.

Férfiöltöny mérték után 
rendelhető remek szabással, kétszeri próbával legújabb 

vetelmból 40 os 50 pengőért 
„Hazai Szabúipar jozsel Körút 45. sz. I. emelet
Horogkeresztesek 

büzbombás 
botránya Egerben

Eger, március 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Izgalmas vármegyei értekezletet 
tartottak vasárnap délelőtt a szociáldemo
kraták a AréchenpLsrállóban. Benedek Já
nos egri pártelnök elnöki megnyitóbeszéde 
közben

néhány hsrogkertsales Ralnlember bűz- 
bambáknl aaórt acél a teremben.

Nagy riadalom támadt, a közönség pánik
szerűen menekült a kijárat felé és a rende
zőség megpróbálta kiemelni a tömegből a 
rendzavaró fiatalembereket. A felfordulás
ban a horogkeresztes tüntetők azonban el
menekültek.

A termet ezután kiszcllőztették és tovább 
folytatták 
Ferenc és

nagy 
köle- 
elött 
arról

WM!

■r értekezletet, amelyen Takács 
Kéthly Anna mondott beszédet.

Gyónta, március 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefónjelcn- 

lése.) Az endrödi véres események óta vasár
nap tartották a gyomai kerületben az első 
népgyiilést, amelyen Andaházy-Kasnya Béla, a 
kerület képviselője mondott beszámolót, majd 
előbb Kondoroson, később Gyomán

Eckhardt Tibor
is nagyobb beszédet mondott. Beszédében első
sorban sürgette a titkos választójogmegvalósi- 
tását. Kijelentette, hogy a jelenlegi kormány 
ellen a legélesebb harcot folytatják, mert a 
Gömbös-kormány még a meglévő szabadság
jogokat is megnyirbálja. Beszélt a telepítési tör
vényjavaslatról, amelyet csak újabb Ígéretnek 
tart.

Sürgette nagy nemzeti közmunkák megin
dítását és pedig elsősorban az Alföld ön
tözésének megoldását, a Kőrös vizének 

felhasználásával
és hivatkozott Olaszországra, ahol a Po vidé
két tejjei-mézzcl folyó Kánaánná alakították 
át.

Czirják Antal és Dulin Jenő képviselők be
széltek még. _

— SZOMBATON VÁLASZT POLGÁRMES
TERT GYŐR. Győr városa mirl'en előkészüle
tet megtett a március 28-i polgánneslerválasztó 
közgyűlés megrendezésére. A megindult erős 
agitáció mellett a legerősebb jelöltnek Spáth 
Gyula városi főjegyző látszik, aki különben a 
városnál töltött szolgálatai folytán is legkor- 
idösebb jelölt a polgármesteri székre.

— Tavaszi művészeti aukció a Postatakarék
pénztár árverési csarnokában. Szokatlanul gaz
dag és kiválóan művészi értékű a Postataka
rékpénztár árverési csarnokában rendezett ta
vaszi művészeti vásár anyaga. Magyar és kül
földi festők, sok szép és értékes alkotását lát
juk az aukción, az ötvösművészet remekeivel 
együtt a tárlatszerüen rendezett kiállításon. 
Vasárnap zárult a kiállítás és az árverés ma, 
hétfőn kezdődik és április 3-ig tart, utána pe
dig április 4-étől 8-áig a közel 7000 kötet 
könyv kerül aukcióra.

— Lelőtt két embert a rákoskeresztúri 
mezőőr, hajó Sándor és Lutz Géza rákos
keresztúri földművesek vasárnap földjükről 
haza akarták szállítani szénájukat. Pávics 
Antal és Schurmann István mezőőrök meg 
akarták őket akadályozni, összeverekedtek 
és Pávics a verekedők közé lőtt. La jót a lö
vés hátán érte, tizenkét sörét fúródott tes
tébe. Lutzot az arcán találta a lövés. Schur- 
mann mezőőr verekedés közben fején sebe
sült meg. Lajót és Lutzot a Szent István- 
kórházba szállították. Állapotuk súlyos. l'á- 
vicsot a rendőrség őrizetbe vette.

— Letartóztatták Pless herceg flát. Glel- 
tvitzben a rendőrség letartóztatta Bolko von 
Hochberg grófot, Pless herceg fiát, akinek 
nagy birtokai vannak Lengyel-Sziléziában. 
A letartóztatás oka eddig ismeretlen.

— Kifosztották egy szobrász lakását. A Sör
gyár-utca 57.s zámu házban lakó Uitz Miklós 
szobrász lakására vasárnapra virradó éjszaka 
betörtek és onnan 500 pengő értékű ruhát vit
tek el.

— Betörtek az Izraelita kertészképzőlnlé- 
zethe. A Kereszturi-ut 134. számú telepen lévő 
MIKEFE telepére betörlek szombaton éjjel és 
onnan tizennyolc tyúkot, húsz kacsát és hu
szonhat libát loptak el. A rendőrség keresi a 
ha romfltolva jókat.

—- A gazdatisztek parlamentje. A Ma
gyar Gazdatisztek Országos Egyesülete va
sárnap tartotta közgyűlését a közgazdasági 
egyetem aulájában. Báró Vay Miklós elnök 
a gazdatisztek törekvéseiről beszélt s 
éljenzés mellett jelentette be, hogy a 
lező nyugdijbiztositás a megvalósulás 
áll. Fáber György ügyvezető-igazgató
beszélt, hogy miként az iparban megkíván
ják a mestervizsgát, a gazdálkodásnál is 
meg kell követelni a szaktudást. Dr. 
Fróniuk Oszkár miniszteri tanácsos kijelen
tette, hogy a Munkáspénztárat a közeljövő
ben átalakítják országos mezőgazdasági 
biztosítóvá. Este a Royal-szálló különter
mében háromszáz terítékes vacsora volt, 
amelyen több pohárköszöntő hangzott el.

— KEGYETLEN GYILKOSSÁG SZEKSZÁR- 
IX)N. Bencz György 81 éves szekszárdi földmi- 
vest lAkásán meggyilkolva találták. A nyomo
zás során a gyanú Müller Jánosra és felesé
gére terelődött. A kihallgatáskor bevallották, 
hogy ők gyilkolták meg a földművest, mert 
tartoztak neki és az adóslevelet akarták visz- 
szaszerezni. A házaspárt beszállították az 
ügyészség fogházába.

— TVZ a magyar—francia pamut
ipar TeIjEPÉN. Vasárnap hajnalban négy 
órakor tűz támadt a Lenke-ut 134. szám alatt 
levő Francia—Magyar Pamutipar rt. raktárá
ban. A tüzőrség három kocsival vonult ' ’ 
órahosszat tartó munkával eloltotta a 
A tüzvizsgálat megindult.

— A Nemzeti Radikális Párt ülése. A
zeti Radikális Párt intézőbizottsága 
délután Bajcsy-Zsilinszky Endre ______ _
nagygyűlést tartott, amelyen megejtették a 
tisztujitást is és országos elnökké újból Bajcsi- 
Zsilinszky Endrét választották meg.

— Lázas meghűléses betegségekről. A legtöbb 
súlyosabb meghűlést láz kiséri. Aspirin-tablet- 
ták a bőr ereit kitágítják és ezáltal nemcsak bö 
izzadást, hanem a láz csökkenését is eredmé
nyezik. Aspirin-tabletták a vérelosztás kedvező 
megváltoztatása által elősegítik a betegség tü
neteit előidéző káros anyagok kiküszöbölését. 
A valódi Aspirin-tabletták ismertető jele a 
Bayer-kereszt, mely minden tablettán és cso
magon látható.

— Az élet minden viharát leküzdeni nehéz 
feladat. De örök igazság, hogy a hit, bizalom, 
reménység buzdító, serkentő hatással van min
denkire. Ennek a megszerzésére most kiváló 
alkalom egy osztálysorsjegy, mellyel az elő
nyösen megjavított játékterv szerint — hatal
mas összegek nyerhetők Rendeljen még ma 
egy szerencse-sorsjegyet Ordódy Béla föárusitó- 
nál, VI., Teréz-körut 7. Telefon: 22—0—32.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László Sán
dor 40 éves urisznbóságárn, József-körut 45. sz., 
akit mindenki a legnagyobb bizalommal keres 
bet fel. mert szakképzett munkásokkal készít 
legdivatosabb tavaszi szövetekből mérték után, 
remek szabással 40 és 50 pengőért férfiruhát, 
átmeneti kabátot, vagy felöltőt.

Kárctj ősegeden. Wolf Károly va
sárnap délelőtt a szegedi keresztény párt gyű
lésén beszédet tartott, amelyben élesen állást 
foglalt kereskedők bizonyos rétegének a keres
kedelemből kizárása mellett.

— Ha érövén vaa megkötve a nyakkendői 
van tartása, fekvése. D*  mihelyt levetik: ezer 
ránc gyúródik a drága anyagon éa másodszori 
megkötése már nehezebben megy. Ki 
vasalni! Igen ám, d« ettől tükrös lesz a felü
lete. Ha lazán kötjük a csomót, lóg a gallé
ron, nincs „nyakkendő-formája", úgy hat, 
mint egy ssfnes priznic az ingen. Amilyen apró 
cikk a nyakkendő: annyi problémát nyújt! 
Megoldása? A Goldsmart gyflrhetetlen nyak
kendő. Kötheti olyan szoros bogra, ameny- 
nylre a divat és a saját ízlése diktálja: reggel 
nem talál rajta egyetlen ráncot sem! Olyan, 

lenne. Ezért érdemes 
úridlvat-

*— Káváé*  dr é*  aeje egészséges, ápolt em
berek — bár nem adnak sokét külső meg 
iclthéaükre. De az, ami az egészséghez éa 
jóérzéshez szüksége*  — annak nem ssabad 
hiányoznia. Nem is hiányaik a mosdójukból 
*oh» a Kalodont ssájvis, mely fertőtleníti éa 
üdíti a siAjat.
* •— Fej- 4*  derékfájás ritkán külön betegség, 

ssékrekedés kövatkesménye 
ártalmatlan ssókrskadést is 
szüntetni. Erre Itgalkalma 
óta bevált és enyhe biato*  
által ajánlott és elismert I mintha vadonaláj lenne. Ezért 
Utánzatok miatt csak ere-1 Goldsmartot venni. Kapható a jő 

I üzletekben. Ára 1.60 pengő.

hanem gyakran a 
Étért a látszólag 
áronnál meg kell 
sahb ar évtizedek 
hatásáért orvosok 
Dánnol hashajtó.

csomagban fogadja el.deli

kell

HIPLAP
független újságírók politikai 
napilapja, a tiszta és hamisí
tatlan szabadság és az igazi 
demokrácia szószólója.
Aki most előfizet: április 1-lg 
Ingyen kapja a lapot.

MAOYAR HÍRLAP
VIM Aradi ucca 1O. Telefon: 10-5-00.23-0-86, 21-8-47

ki és 
tüzet.

Nem
vasárnap 

elnöklésével

— Fájós lábakra, nyilaló tyúkszemekre azon
nali enyhülést nyújt egy balzsamos valódi Szt. 
Rókus lábfürdő. A fájdalmak, szaggatások, égé
sek rögtön elmúlnak, a végtagok fáradtsága, az 
általános lebangoltság megszűnik, úgy fogja 
érezni magát, mintha egész testében újjászüle
tett volna.

— Tavasd dlvatszövethől mérték után 35 
pengőért remek szabású férfiöltönyt vagy fel
öltőt készít két próbával a Versenyszabóság, 
VII., Rottenbiller-utca ő/a. I. emelet.

— Meghalt a Tabán, éljen a Tabán! A régi 
Tabun minden romantikája és hangulata újjá
éled a pénteken megnyíló Tabán bárban.

„A foBnnuiís titka**  címen dr Totis nőgyógyász hal
latlan horderejű, érdekes könyvet irt. Ismerteit a mo
dern orvostudomány nagy felfedezését. Ogino jap.'n 
orvosnak hosszú kutatások után sikerűit az évezredek 
óta hiábavalóan keresett nagy matematikai formulát 
megtalálnia, a nők fogamzóképcs periódusaikat illető
leg. Ma tökéletes pontossággal megállapíthatók minden 
nőné) azok a napok, amikor fogamzóképesek és ugyan
csak azok a napok, amikor a nők nem termékenyfllhet- 
nck meg. Egy évben mindössze 65 fogamzókénes nap 
van. amelyeket a könyvben található táblázatok segít
ségével mindenki könnyen állapíthat meg. Érett em
bernek, házasság előtt állóknak cl kellene ezt a köny
vet olvasniok. A könyv ára P 3.60. Cserépfalvi kiadó
vállalat, Budapest, Váci-utca 10. sz. kiadásában jelent 
meg.

Reklámok kihordását

Tömeglevelek kézbesítést 

felelősséggel vállal
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Súlyos ellentétek 
a négus és az abesszin 
hadvezérek között
Tovább terjed a godzsaml lázadás

Aszinara, március 22.
A négus és az abesszin hadvezérek kö

zött nap-nap után
újabb és ti,jubb súlyos ellentétek 

merülnek fel. A legújabb hírek szerint 
Nasibu herceg, a déli front abesszin fő
parancsnoka, került ellentétbe az uralkodó
val. Has Nasibu csapni megerősítéseket kért 
és azt követelte, hogy a négus a császári 
gárda csapatainak egy részét küldje a déli 
frontra. A négus azonban a császári gárdá
val északra vonult és nem lelt eleget Na
sibu herceg kérésének.

Az uralkodó azonkívül elégedetlen Imrn 
herceg magatartásával is. A herceg azt a

feladatot kapta, hogy csapataival
verje le a Godzsam-tartományban ki

tört lázadást.
Ras Imrn ezt a feladatot nem tudta meg
oldani, a felkelés egyre nagyobb mértékben 
tovább terjed.

Addisz Abebából kerülő utón ideérkezett 
jelentések szerint az abesszin hadsereg

elvesztette egyik legkitűnőbb hadve
zérét.

Az Ambe Aladzsi melleit lefolyt harcokban 
elesett Biduoded Makonncn tábornok. A 
tábornok az olasz légirajok által végre
hajtott egyik gépfegyveres támadásnál ve
szítette életét.

Báró Korányi Frigyes fia 
feleségül vett egy előkelő, 
dúsgazdag amerikai leányf

Ismeri az eredeti
^Goodyear*  -gépen 

készült, rámánvarrotl 

cipőt 
és

annak 
kiváló 

előnyeit

Fekete
és

barna
borjú 
box- 

bőrből

RÁKÓCZI-UT 72-74.
New Yorkban volé a fényes esküvő

Newyork, márc. 22.
Előkelő esküvő volt vasárnap Newyork- 

ban: báró Korányi István, báró Korányi 
Frigyes, a nemrég elhunyt volt pénzügymi
niszter, a Pénzintézeti Központ volt elnöké
nek fia

feleségül vette Ainsa Patríciát, egy elő
kelő és dúsgazdag texasi család leányát.

A fényeskeretek között megtartott esküvőn 
a násznagyi méltóságot Micheli Lajos, a 
washingtoni svájci követség tanácsosa töl
tötte be.

Báró Korányi István tanulmányainak el
végzése után, négy évvel ezelőtt ment ki 
Amerikába. A fiatalember, aki most har
minchárom esztendős, egy newyorki bank 
tisztviselője lett. Édesapjától öröklött pénz
ügyi zsenialitása, továbbá magas művelt
sége. kitűnő modora és nagy nyelvtudása 
hamarosan megnyitották számára a karrier 
Útját: ma már

egyik legelőkelőbb newyorki bank fő
tisztviselője.

mmi
VERSENYSZABOSAO, VII., ROTTENB1LLEK-UTCA 4/n, I. emelet

tavaszi divatszöve*  f AMfj3S|f3Emaaf 
telükből remek szabású IGI IlUilUlnjyl 

felöltőt “ Uíi

— BETHLEN ISTVÁN GRÓF VÁLASZ
TÓKERÜLETÉBEN. Bethlen István gróf 
vasárnap Inkcpusztára utazott. A nagykani
zsai állomáson dr. Krátky István polgár
mester várta nagyobb küldöttséggel Bethlen 
István grófot, azonban Bethlen már a ko- 
márvárosi állomáson kiszállott a vonalból 
és autón folytatta útját lükére, ahol néhány 
napi pihenőre vonult vissza. Bethlen István 
gróf a hét folyamán megjelenik Nagykani
zsán, kerületének választói között, ahol ün
nepélyes fogadtatást készítenek elő részére, 
mert meg akarják köszönni, hogy sikeresen 
interveniált a nagykanizsai uj igazságügyi 
palota felépítéséért.

— Adományozás. Mutter és Lever r.-l. igaz
gatósága a belügyminiszteri inségnkció céljaira 
5000 darab mosószappant adományozott.

Óriási eredmény 
a m. kir. 

osztálysorsjáték 
játéktervének revíziója

Emelték és szaporították különösen a I 
középnyereményeket. I

Nagyon jelentős javítás az is, hogv 
ezentúl már az első, második, harmadik 
és negyedik osztályon is több nyere 
menyi lehel nyerni, sőt a főnyereménye 
kel majdnem a duplájára emelték.

A nyerési esélyek rendkívül kedvezően 
és lényegesen emelkedtek, úgy hogy ért
hető a nagy kereslet az. uj osztálysors
jegyek iránt.

Hivatalos áruk osztályonként1 egész 
sorsjegy 28, fél 14, negyed 7, nyolcad 
3.50 pengő.

Mindenki nézze át az uj játéktervet, 
melyet készséggel küldenek az összes fö- 
árusitók.

m< 

elismert pénzügyi kapacitás és a newyorki 
felsőtizezer népszerű tagja.

Néhány hónappal ezelőtt ismerkedett 
meg az Amerikában élő fiatal magyar báró 
a texasi Ainsa-családdal. Ainsa Ferenc el 
pasoi nagybirtokos leánya Patrícia és báró 
Korányi István már megismerkedésük után 
rendkívül rokonszenvet éreztek egymás 
iránt és a szimpátia hamarosan szerelemmé 
mélyült. Ar. Aúiso-familia egyébként egyike 
a legtekintélyesebb texasi családoknak.

A leány nagybátyja admirális.
Néhány héttel ezelőtt jegyezte, el báró Ko
rányi Frigyes Ainsa Palriciát és vasárnap 
megtartották az esküvőt.

Tekintve, hogy a fiatal férjet állása New- 
yorkhoz köti, állandóan ott fognak lakni

Nászaira a délvidékre, az Ainsa-család 
birtokára 

utaztak.
Nyáron, amikor a fiatal báró szabad

ságát kiveszi, a fiatal házaspár Budapestre 
jön és a A'orónpí-család ekkor fog meg
ismerkedni báró Korányi Istvánnéval.

— Erdélyi Béla levéláradatii a perújí
tásért. A feleséggyilkos Erdélyi Béla jelen
leg a sopronkőhidai fegyházban tölti élet
fogytiglani büntetését, öíeszlendei rabosko- 
dás után most ismét perújítással próbálko
zik. Egész sereg pesti ügyvédhez levelet irt, 
amelyben arra kéri őkeí: vállalják el per- 
ujralelvételi ügyét. Valóságos levéláradatot 
indított Erdélyi perújítása érdekében, de 
eddig még egy ügyvéddel sem állapodott 
meg a perújrafelvétel ügyében. Egyelőre 
csak levelezés folyik Erdélyi es több ügyvéd 
közölt.

— Hubig-kalap, Kossuth Lajos-ulcr. 1.
— Izgalmas pékgyiilés lesz ma Budapes

ten. A Magyar Sütők Országos Szövetsége 
országos választmányi gyűlést hívott össze 
hétfő estére. A gyűlésen részt vesznek nem
csak a mesterek, hanem a pekmuukások is, 
mert szóbakcrül a minimális munkabérek 
megállapítása. Izgalmasnak Ígérkezik a 
gyűlés, amelynek napirendjén sok fontos 
probléma szerepel. A többi között a viszont
eladók ügyének rendezése, a munkaidő sza
bályozása. a fővárosi vámok problémája és 
a vasárnapi munkaszünet áthágásával kap
csolatos rendőrbirói Ítéletek. Bejelentik a 
pékek azt is. hogy akciót indítanak az adók 
leszállítására.

— A VI. Izr. községkerületi közgyűlése. 
A VI. izr. községkerület, amely Pest-Pills- 
Solt-Kiskun vármegye összes kongresszusi 
izraelita hitközségeit foglalja magában, va- 
várnap délelőtt a pesti izr. hitközség Gold- 
mark-termében Stern Samu m kir. udvari 
tanácsos, kőzségkcrületi elnök elnökletével 
közgyűlést tartott, amelyen a községkerület 
tisztujitásút tartották meg. A községkerülel 
elnökévé a szavazatok impozáns tömegével 
újból Stern Samut választották meg. elnök
helyettesévé pedig dr Endrei S. Henrik 
eddigi elnökhelyettest, majd megválasztották 
az elöljáróság tagjait. Végül a*  községkerü- 
leli bíróság elnökeivé dr. széphelyi Franki 
Imre ügyvédet és Márkus Albert kir. tör
vényszéki tanácselnököt, elnökhelyetteseivé 
pedig dr. Reitzcr Béla és dr. Gyulai Noé 
Hugó ügyvédeket választották meg.

— Cegléden öngyilkos lett egy Ismeretiért 
pesti ember. 'Vasárnap' a ceglédi nnidőrséS 
rádiograniban értesítette a fővárosi hatóságot, 
hogy a ceglédi kórházba szombaton beszállí
tották Farkas László 35 éves kereskedősegé
det. aki Budapesten a Verseny-utca 15. számú 
házban lakik. A szerencsétlen ember halálán 
van. A rendőrség megállapította, hogy Ver
seny-utca 15. számú ház nincs. Farkas I.ászló 
néven pedig annyi ember van bejelentve a fő 
város területén, hogy lehetetlen megállapítani 
a ceglédi öngyilkos személyazonosságát

— Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-bT 5.
— ARANYSERLEGET LOPTAK A MŰ

EGYETEMEN. A Hungária Magyar Techniku
sok Egyesületének a Műegyetem épületében 
lévő helyiségébe vasárnapra virradóra isme 
retten tettes álkulccsal behatolt és onnan egy 
aranyserlegel lopott el. A rendőrség inegindl 
tóttá a nyomozást.

íZ 4050'-MKTARR0L T U U U
SZAUlTJA!NEMZETKÖZ! GME/l R‘T.

A férjdaraboló Bognárul útnak indul 
Múrianosztrára. Bognár István alagi hen- 
tesmester feleségét, aki megölte és feldara
bolta férjél, jogerősen életfogytig tarló fegv- 
házra ítélték. Bognárné előtt ezen a héten 
hirdeti ki a pestvidéki törvényszék a jog
erős Ítéletet s azután nyomban a mária- 
nosztrai női /egyházba kisérik Bognárnál 
a pestvidéki ügyészség fogházából, ahol ed
dig raboskodott.

A délelőtti és koraesti COCKTAJL- !
PARTYK italkülönlegcsségeit keveri; |
George, a párisi Ambassadcur v. mixere, 
KÁVÉHÁZI ÁRAK! 
Esténként, vasár- éa ünnepnap délután;
TÁNC ♦ Zene: FERENCZY-TR1Ö j

Öngyilkos nők 
vasárnapja

Vasárnap egymásután hívták a mentőket 
öngyilkosságokhoz, ; Helyeknek a szereplői 

-nők voltak.
Ménesi Margit húszéves varrónő az újpesti 

összekötő Ilidről a Dunába vétellé magát. 
Somogyi Sándor gázgyári kapuőr észrevette, 
utána ugrott és kimentette. Ménesi Margit 

azért akart meghalni, mert a vőlegénye 
elhagyta.

A Rókus-kórházban ápolják.
Az uj köztemető egyik sírján Tóth Tibor 

fodrászsegéd 36 éves felesége incgmérgczle 
magát. A mentők sulvos állapotban a Horthy 
Miklós-kórházba szállították.

Németh Mártonná . 5j éves takarítónő az 
Ehyedi-utca 8.„ számú házban világitó, gázzal 

'niegmérgezte magát, kinyitotta a gázcsapot, 
alájh ,feküdt és. n kiömlő gáz megölte. Búcsú
levelében megírta,

azért megy a halálba, mert a leánya, akit 
rajongásig szeretett, a minap meghalt

és nem tudja túlélni. N- im thné holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállítottak.

Rákospalotán a Bercsénvi-utea 17. számú 
házban

nyomora miatt
lugkőoldatot ivott Gazsó Antalne 36 éves nsz- 
szonv. Életveszélyes állapotban vitték a gróf 
Károlyi kórházba.

— Vázsonyl—Pakots emlékünnepély. A 
székesfővárosi Vigadó nagytermében március 
28-án, vasárnap fél 11 órakor Vázsonyi Vil
mos és Pakots József emlékezetére ünnepélyt 
rendeznek, amelynek keretében közreműköd
nek) Néincthy Lila, a in. Kir. Operaház örö
kös tagja, Koréh Endre, a in. kir. Operaház 
tagja, Orsolya Erzsébet színművésznő és má
sok. Az emlékbcszedet Gál Jenő dr. volt 
országgyűlési képviselő, fővárosi bizottsági 
tag jnondja. Belépődíj nincsen.

Érzékeny lének

gén erőfürdőben áztassa fájós lábait. Azonnal 
érezhető a-z erőteljes fájdalomcsillapító hatás, 
érezhető az ízületek könyedsége. A fájdalmak, 
szaggatások, .égések, cipőszuritás és duzzadások 
csillapodnak. A végtagok fáradtsága, nz általá
nos lehangollság megszűnik és ugv érzi magát a 
Rókus lábfürdő után, mintha újjászületett volna, 
a tyúkszemek annyira megpuhulnak, hogy kés 
nélkül, kézzel ellávolithatók. A tyúkszemek, bőr- 
keményedének helyére, normális, uj egészéges 
bőr képződik Fagyási bánlalmtik c módszer 
szerint jótállás mellett elmúlnak. Kérjen valódi 
Rókus sót zöld csomagolásban 70 fillérért, I P 
18 fillér és különösen ajánlható lakarékcsomag 
2 pengőéit Szt Rókus gyógyszertár. Budapest, 

Rákóczi-úl Ól.
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hoz Imrének, aki tizenöt éve vezeti 
c'jyült a Vígszínházai J/.b Dániellel én • : 
a tizenöt én méltó folytatása volt annak a 
huszonol évnek, am.ly a Vígszínházban 
a Robo: Jóh-rezsimct megelőzte. A Víg
színház aj színházi jelzői adóit a magyar 
kritikai ■ zótárnak, amely „vigszinházi" 
néven fémjelzi azokat az előadásokat, 
amelyik maradéktalanul szépek, fino
mak. slilm osak, elegánsak, legfőképpen 
pedig művésziek. Iloyy a „vigszinházi" 
jelzői minden időn, hajon, yom.on, a ma
gyar élet legnehezebb tizenöt esztendején 
kérésziül is átmentenék, és hogy a Múzsa 
lipótvárosi hajléka szebb, tetszetőst bb, 
melegebb és illatosabb, mint bármikor, 
ezért minden elismerésünk azé a szövet
ségé, amelyben az adminisztratív erői, a 
színházi kormányzás ezerféle gondját-ba- 
jál Haboz Imre képviseli, a művészi ered
ményekért pedig Jób Dánielt illeti a fe
lelősség.

Mert hál éppen erről a felelősségről 
van szó. /.együnk Őszinték, legyünk ün- 
nelpronlók és állapítsuk meg, hogy az 
itlei szezon legnagyobb színházi slaerei 
nem éppen a Vígszínházban kulminállak. 
Lel.el, hogy a művészi jubiláns szeme 
(a Vígszínház negyvenedik, saját rezsinké
nek pétiig tizenötödik fordulóján) a kel
lős Unni p meghaló és emelkedett hangu
latában talán az örömkönnyektől elhomá
lyosult és nem hit olt tisztán. Talán ennek 
tudható be, hogy a Vígszínház jubileumi 
évének beígért nagy attrakciója, a „Néma 
levente" a Magyar Színházban aratott 
olyan óriási művészi, erkölcsi és anyagi 
sikert, amilyenre az Utóbbi évek színházi 
történetében nem igen emlékszünk. A 
Magyar Színház egyébként is csak hálás 
lehel a jubiláló konkiirrcnciának. A víg
színházi válogatás igényes mértéke ugyan
is még két darabol utasított vissza az 
idén. Ar egyik „Az l'r katonái", a másik 
a „Házasság". Igaz, hogy a Magyar Szín
háznak az idén már nem is kell több da
rab ...

A gralulánsok sorában lehál legelső 
helyen a Magyar Színház igazgatón sze
retnénk Iái ni és ezt a jelent lel egyúttal 
tisztelettel felajánljuk a kabarék szá
mára: amin! Wertheimer Elemér és 
líráiig Pál, a Magyar Színház igazgatói 
őszinte és igaz szeretettel szorongatták 
Jób Dániel kezét az l'r katonáiért, fi Há
zasságért és A néma leventéért. . .

Rémhírek terjedtek cl Karinthy Frigyes
ről. hogy súlyos beteg, ngynevezclt agy
tumorja van. amely bizony uz orvosi t:*do-  
m..ny jelen úiL.mi szerint gyógyíthatatlan. 
Karinthy Frigyes tehát nemesük humorista, 
liánéin uz első magyar ngyliimorlsta ín — 
csinálták rögtön a viccet n pestiek, vagy ta
lán maga Karinthy Frigyes, aki újságokból 
érlcsiilt „siilyos betegségéről". Tény az, hogy 
Karinthy Béc-lten egy orvos rofesszorral 
megvlzagállulta magút, tiki alapos ember lé
vén. megröntgenezte Karinthy fejét. Itthon a 
teleltél bement a Korányi klinikára, ahol 
felvilágosították, hogv az író mindenféle 
rcinké ir, nmeivel kiilönbö'.ő orvosi könyvek
ből önmagára vonatkozóul! íregálhip’lolf, 
liúla Istennek, hamis Igjs er.'cn erős r.iko- 
thnn’rgezísc van és felki Idlik n Svábhegyre 
egy Kicsit pihenni, egy kicsit Icvcgőznl. A 
rémhírek azonban sokkul gyorsabban terjed
nek. mint a jé hírek s Igy történt, hogy Ka
rinthy Frigyest sulvos anyagi veszteségek ér
ték azért, mert állítólagos sulyos hctc‘’ségé- 
n;k hirc elterjedt. \ nupokbun például le
velet kapott nz cg-, ik fllmiégtől, amely ccylk 
film'ének feliratait rendelte meg nála ezer 
pengőért. A fllmcég sajnálkozva írja, hogy 
sajnos, nem ér rá ..a luigylictcg Író" gyágyu- 
lils:'.t kivárni, kénytelen volt a megbízási 
in/síink adni.

Karinthy bossaankodvn tépte össze a leve
let.

* Knlhcrli’c Hcphurn mint regény-hősnő. Az 
amerikai koiiyv'iac h-gn.i^yol h sikere az Alice 
Adains cimü r« -■ ny volt, amelyben nz iró n 
mai hus.-i't- hánv visszafojtott vfgvnlnak 
rajzit vetette papírra. Az iró modellje Kot lm- 
rínc llephurn. a nagy amerikai Bhnszinésznő 
volt, aki most hti.'zévcs lány című tllmjé 
ben tehát sajálnuigát játssza el

Vili, filharmónia holnap 
vez.: Dobrowen

Műsoron: Beethoven 111., Leonóra nyitány; 
Bach: Brandenburgi koncert, d iln (.'ni 
kevszky IV. szimfónia .te;-.<k az O|' i.o-.i! 
Koncertnél.

t

TELJES RÉSZVÉTLENSÉG
MIATT ELMARADT
a színészek izgalmasnak ígérkező közgyűlése

A színigazgatók erélyesen visszautasitjak a készülő színházi törvényt
Vasárnap délelőttre a Fészckklub nagyter

mébe hívta össze rendkívüli közgyűlését a Bu
dapesti Szinészszövetség abból az alkalomból, 
hogy erős ellenzéki haigon támadtál: állandóan 
1 szövetség vezetőségéi. Egy indítvány is érke
zett a közgyűléshez s ebben

[ .Mély Gerő n Szinészszövetség ügyeinek ve
zetését hatósági biztosra akarta bízni

'■s ugyancsak hatósági vizsgálatot kért a S/ji- 
né-zszövi tség eddigi miiköílé-ém k felülvizsgá
lására. A közgyűlésre azonban gyér száminál 
szállingóztak az aktív színészek és végül a szö
vetség 831 aktív működő tagja közül csak Itt 
il leni meg. Ezek közűi 120 teljesen ismeretlen 
kórisla vagy segédszinész és csak 24 olyan, 
ikiknek nevét löbbé-kevésbé ismeri a közön-

A

s az
hegyi Kálmán. Délig Peren 
Lí.s Vilmos és Vaizary I

Bcivúro'l Színház például egyetlenegy 
taggal se képvlsellet'e magát

t ismertebb .színészek kezűi csak Rózsa- 
"" ' |!(. Máig Gerő, Kom-

■>■■■<>0 . - . „szaru Piroska jeleni meg.
Egyetlenegy úgynevezett sztár sem volt jelen 
■•zen n közgyűlésen, amely pedig az előjeleket 
tekintve.

hangos botrányukat Ígért.

IA .Szinészszövetség ügVACzcIő-elnÖkc félórai vá
rakozás után kimondta a közgyül's határozat
képtelenségét, mert a hat:' roz ilképességhéz. a 
tagok legalább egvliai ina dónak kellett volna 
megjelenni.

I rlesűlé-iink szerint a közel lövőben a függő 
kérdések elintézését egy értekezletre bízzák, 
amelyre meghívják a' sziliházaknál működő 
összes színészekéi és ezeket kérik fel arra, 
hogv propagandászerücn hassanak oda. hogy a 
'egközelebbi közgyűlésen valóban képviseltesse 
magát a pesti szipészvilág.

Ezzel egyidőben vasárnan délelőtt a színigaz
gatók is értekezletet tartottak

u főváros .színházi .szabályrendelete miatt.
\ főváros ugyanis kérdőíveket küldött a szin- 
gazgalókhoz, akiknek legalább hatvannégy ker
tesre kell válaszolniok, mert ;i válaszokat fel

Martosa Sándor
tízezer pengős kártérítésre
perelte Incze Sándort
Vaszary János letiltotta a Házasság cimü darab 
szegedi előadását, mert félt a féireértéseli'ől

Színházi világban teljesen szokatlan per 
indult meg a napokban Marion Sándor, az 
ismeri színpadi kiadó, tízezer pengős anyagi 
kára címen beperelte Incze Sándor főszer
kesztőt, mert lapjában leközölte Vaszary 
János ..Házasság" cimü darabját anélkül, 
hogy erre a színpadi kiadótól, aki a darab 
előadása és közlési joga feleli rendelkezik, 

engedélyt kért volna.
Ugyanerre az álláspontra helyezkedett 

Vaszary János is. a Házasság cimü darab 
nzerzője is, aki viszont

letiltási pert in 'Holt Sziklay Jenő, 
a szegedi színigazgató ellen.

A színigazgató ugyanis a színházi lapból 
kiszere; e. lelte a darabol és azt elő akarta 
adni anélkül, hogy az engedélyt erre meg
szerezte Volna. Az engedély ugyanis — és 
ez az érdekes —,

vidéki színpadok .számára nem kapható, 
meri Vaszary Jánosnak az a meggondo
lása. Imgy vidéken a darab. amely esetleg 

félreértésekre adhatna alkalmat, 
bizonyos változtatások nélkül elő nem ad
ható. A vidéki közönség, mint ahogy leg
utóbb Kecskeméten is történt, nem abból a 
szempontból nézi a darabokat, mint a pesti.

Zene! Táic!
Budapest 

látványossága lesz
az. újonnan átépített

TOl a®Jil
Ul veaolés! o Ili szellem!

Megnyílik 
o hó 21-én, pénteken 

t-'ú'.j! Hsinrutel! 

éS

akarják használni a színházi törvény helyett 
életbeléptetendő fővárosi szabályrendelet meg- 
ilkotásánál. A színigazgatók értekezlete nieg- 
llnpitotta, hogy
több kérdés egyenesen sértő a színházakra 

és a magyar színházi kultúrára, 
ezekre nem is válaszolnak. Arra a kérdésre, 
hogy üzleti vagy művészi vállalkozás-e a szin- 
.1'17., ez a válasz: zt színház művészi vállalko

zás, amely anyagi megalapozottság nélkül el
képzelhetetlen.

A színigazgatók összessége a legélesebben 
foglalt állási a kiadandó szabályrendelet ellen, 
amelyet teljesen

elhlháznltrak és szükségtelennek tart.
Két közelmúltban lejátszódott esetre is céloz
nak. Az egyik a Király Színház 5000 pengős 
kauciója, amelyet a Szinészszövetség már az 
első hónapban felszabadiloll, mert éneikül 
a Király Színház már az első hónapban is be
zárt volna, a másik pedig Ehrenthal Teddy 
akitől a rendőri engedély kiadása alkalmával a 
rendőrség

26.000 pengő felmutatását kérte.
Teddy barátunk egyetlen órára szerzett is vala
kitől 25 000 pengős betétkönyvet kölcsön, ame 
lyct felmutatott a rendőrségen, nz engedélyt 
megkapta és ennek birtokában pedig

még a rendőrségi folyosón adta vissza tu
lajdonosának a 25.1100 pengős takarék

könyvet.
Ez tehát a színházi kaució Budapesten.

Hasőnló az állásfoglalásuk a színpadi
tőknek is, akik már határozottan kimondották, 
hogv a színházi szabályrendeletei legfeljebb 
művészi és hazafias irányban kell megfogal
mazniuk. ,

Ebbe semmiféle politikumot belekeverni 
nem szabad.

Intő példa erre a bécsi színházak esete, ame
lyeket a színházi szabályrendelettel valósággal 
agyonszabályoztak. Béesben több színház, van 
zárva, mint nyitva.

tzer-

s a Házasság cimü darab előadásával kap
csolatban könnyen botrányos jelenetek ját
szódhattak volna le a színház körül 
Vaszary, miután

nem akarta nevét a botrányba bele
keverni, 

inkább lemondott arról a jövedelemről, 
amit a vidéki előadások jelentenének szá
mára és megtiltotta uj darabja összes vi
déki előadásait. Sziklay Jenő per.'ben azzal 
védekezik, hogv kénytelen a darabot most 
már előadni, miután más darabja nincs és 
Vaszary János darableliltása

könnyen a színház életébe kerülhet, 
mert kénytelen volna a színházat időnek 
előtte bezárni.

A KAIRÓI RÁDIÓ 
lüvta meg szerkesztőségi kollénkánkal és zene
kritikusunkat, Grerjor Vilmost. A kiváló éne
kes la.napokkal ezelőtt « magyar rádióban 
szerepelt és kivételes művészettel adóit elő 
néhány magyar dalt. Rövldde\ utána a kairói 
rádió igazgidáságától levelet kapott. Ebben 
megkérdezték, hogy milyen feltételek mellett 
hallandó magyar műsort elénekelni Kairóban 
A me idlapodás csakhamar létrejött, (iregor 
Vilmos rövidesen vonatra, hajóra ül, hogy áp- 
rihs 7-én este ti óra .50 perckor a kairói rádió 
mi.rofonpi elé léphessen. (iregor tizennéry- 
a. dalos arab-angolnyelvü szerződést kinőtt 
minden költségét, fedezik, jókora tiszteletdiiai 
kap es műsorát ő maya válogathatta meg.

MII JÁTSZIK A 
KIRÁLY SZÍNHÁZ? — 

kér.iczik .vlize.’ck óla a lenyísziillalvásárra 
leljovo vidékiek, akik annyira megszeret
ek. megkedvelték még a régmúlt időkből 
ezt a tradicionális múltú operetlszinházal. 
i-<l<*ig  nem tudtunk válaszolni a kérdésre, 
ma már kész a válasz: ..Árlallfin a felesé 
yem" cimü Harmalh— Adorján András 

operettel, amel) bizony nagyszerű mulat
ságot jelent azoknak, akik szerelik e lég. 
könnyebb műfajt. Sőt többel is, Adorján 
András, aki ujmic a zeneszerzés terén, egy- 
./ériben kinőit az átlagsorból. Friss, pal- 
■of/ó muzsikája több slágert ajándékozón fl 
pesti utcának. A szereplők közül nagyon 
megdicsérjük a bájos Balogh Klárii, a mu- 
iatságos és pompásan láncoló Kiss Manyii, 
Haraszti Aliéit. Kökény Ilonát László An
dort Tompa Bélái

VILLANYKÖRTEKKEL 
alapozták meg a Bethlcn-léri Színház uj re- 
zsiinji't. ahol végre felgyulhatlak a vidany 
körték é, tapsolhatott a közönség a hajlongó 
szinészeki’ .. Mert hát mi történt itt? l'zbo 
ráSok t ‘ nzesek egymásután zárták he uj- 
laikat a k. .lyérnélkül maradt színészek elölt, 
senki sem segített rajluk. Legfeljebb az az. 
öreg bécsi, aki tegnap délután tiz villany 
köriével beállított, mert mint mondolla, nagy 
lakásét Iczúrla s a fölöslegessé váll körieket 
elhozta a színészei oltárára. Tegnap este mégis 
sikeres premier volt a Bellden-léri Színházban, 
ahol Lengyel József és Kondor Leó „Megszö- 
köll a lányom" cimü operettjét játszották. 
Csupa láz, lendület jellemzi ezt az előadást, a 
színészek negyvennyolc órát be sem hunyták 
a szemüket, folyton próbállak, dolgozlak. A 
közönség Raffail Erzsinek, Béliért Lajosnak. 
Wcygand Tibornak, Erczkővy Lászlónak lap 
solt sokai. Bársony Aladáré a jó rendezés 
érdeme. Itt említjük meg. hegy a Bethlen-léii 
Színházai hal évre Somogyi Gyula iró és föld 
birtokos vette bérbe.

BIKAPANZIÓ A CLME 
annak a háromfelvonásos francia vígjátéknak, 
amelyet a színházzá alakult Komédia fog be
mutatni a legközelebbi napokban, A darab fő
bikája Berend István, a népszerű fiatal színész 
lesz. A darabhoz a zenél a „Szomorú vasár
nap" szerzője, Seres Rezső írja.

A héten egy siró-rivó tizenhárom 
éves kislány állít be az egyik színigaz
gató hoz.

— Vidékről jöttem — zokogta a 
kislány — anyukámat elhagyta az 
apukám, megszökött egy kóristanövel. 
Hónapok óla nem fizet lartásdijat és 
ezért az anyukám öngyilkos akar 
lenni.

— Hát mi az apukád? — kérdezi a 
színigazgató türelmetlenül.

— Színész — feleli a kislány.
— Milyen színész? — faggatja.
— J c 11 e m s z i n é s z!

PMffl^UTÚÍl
Nem akarunk ismételni,

nem mondhatunk újat 
„A néma leventéről", 
Heltai Jenő bűbájos 
versesjátékáról, amelyet 
a magyar Cyranónak 
nevezett el az annyira 
igényes magyar kri
tika. Felsorolták líel- 

. tai Jenő játékának min
den érdemét, a Magyar Színház előadásá
nak gyemántfényü tündöklését, örömmel 
csaliakozunk az előliünk szólókhoz azzal, 
hogy Heliai Jenő egyebei is telt, mint azt 
íogv darabol irt Heltai Jenő megteremtette 
o magyar sajtóban a lelkek Locarnóját. 
Szélső jobboldaltól a szélső baloldalig egy- 
iorma lelkesedéssel hozsannáztak a mű
vészi magyar .színháznak, a művészi ma
gyar színjátéknak. Íme. egy piait lórin, ahol 
a sajtó minden árnyalata egy véleményen 
van, sőt a közönség is, amely lelkes öröm
mel. áinulva-bámulva tapsol egy olyan szín
házi estén, amilyen évek óta nem volt Bu- 
(apesl szinhazvárosban. Bajos a Magyar 
Színházban?! Ismét Hevesi Sándor rendezte 
Bajor Gizit s a nagy croszlánszeliditő ha
talmas kultúrájának művészi erejével pon
tosan arra a helyre kcnyszeriletlc a szín
padi nien-jzséria királynőjét, ahova azl bici
kli Jenő képzelete pontosan előirta, (Olvas
tuk is a darabot!) I)e fordítsunk egyet a 
hasonlaton és nevezzük a Törzs Jenő ve
zette niagyarszinhíizi elilgárdál, Szakács 
-oltani, Tfildenyi Lászlót, az isinél brit- 
liánsan kiugró, magával ragadóan korhű, 
vicces és mulatságos Bilicsyt, a pomoás 
Bécsi Blankát, a szép Székely Lujzái, a kel
lemes Senngey Verát annak az orchcslcr- 
nek. amelynek hangszerein bámulatos mű
vészetiéi zendül fel az iró csengó-bongó 
rímeinek muzsikaia. f’por Tibor nlomsze- 

SZ‘‘B díszletei és íigurinjei segítették a 
néző fantáziáját abba az álomvilágba, 
amelybe im most beleszcrclmesedlünk.

s. z.

Hkár hiszi akár nem

„HM a leies w
Ha nem hiszi nézze meg a

Mii sziaiiM
A-’oviún András órául nlkert

aratott kuciiRuUó operai.é paMJlta RzcrepoiiztAsban
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Gázolt, azután fának rohant 
és felborult a Hűvösvölgyben 

egy béGSi gyárosné autója: 
öt súlyos sebesült

Vasárnap este súlyos autószerencsétlenség 
történt a //ú/ff/Auh'-uton.

Hirschler Ernő bécsi gyáros 29 éves fele 
sége, autóján, amelyet ő maga vezetett és 
amelyen rajta kívül fíoth Ti vadamé 53 éves 
és Gusztáv Adolfné 50 éves magánzónő, va
lamint Bencze Sándor sofőr foglaltak he
lyet, a Budagyöngye irányából a Hidegkúti
ul felé haladt. A 12-es számú ház előtt egy 
arra haladó kerékpárost akart kikerülni, de 
a gázolást már nem tudta megakadályozni, 
sőt

az autó nekirohant egy évszázados ut- 
széli fának és utasai vérző sebekkel te

rültek el az úttesten.
Hirschlerné és a másik két uriasszony a fe
jükön és mindkét karjukon szenvedtek sé

rüléseket, Bencze Sándor sofőr ugyancsak 
a fején sérült, a kerékpáros, Kékcdi Ferenc 
21 éves péksegéd testén több zúzott sérülést 
szenvedik

A mentők három autóval vonultak ki a 
szerencsétlenség helyére.

A bécsi gyáros feleségét és két vendégét sú
lyos állapotban a Zsidókórházba, Bencze 
Sándort az Uj Szent János kórházba, a ke
rékpárost pedig a /főAizs-kórházba szállilot- 
t k. A szerencsétlenség ügyében a rendőrség 
megindította az eljárást, de eddig a sérülte
ket még nem sikerült kihallgatni. A kór
házi jelentés szerint

állapotuk súlyos,
de nem életveszélyes.

Tekintsomei
fBltéthLH

összes modelljeit
BUDAPESTI
AUTOMOBILKIÁLLITÁSON

MÁRCIUS 25 —ÁPRILIS 5,

ELADÁS: SERVICE:
IV., Váci-utca 1. VI.. Aréna-ut 61.
Telefon: 82-8 48 Telefon: 98-8-20

A Budapestre kinevezett Válya 
Gyula szolnoki megyebiztos még 

két hónapig Szolnokon marad
Szolnok, március 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szol
noki városházi vizsgálat most már befeje
zéshez közeledik és Palástiig belügyminisz
teri osztálytanácsos, a belügyminisztérium 
vizsgálóbiztosa még ezen a .héten elhagyja 
Szolnok városát, úgy, ahogy’azt az ottani 
polgárság már régen kívánja és amiért a 
vármegye főispánja, Borbély György is in
terveniált a belügyminiszternél.

A vizsgálóbiztos munkájának befejezése 
azonban nem jelenti azt, hogy

■ kiküldött megyebiztos vitéz Válya
Gyula dr. is elhagyja Szolnok városát.

Információink szerint, a megyebiztos még 
közel két hónapig ottmarad a város élén, 
miután ő nem is folyt bele a belügyminisz
teri vizsgálatba, mert az volt a feladata, hogy 
a város napi életének a menetét biztosítsa, 
úgyhogy tulajdonképpen a felfüggesztett 
polgármester és a felfüggesztett képviselő
testület ügykörét látja el.

A vasárnapi hivatalos lapban a fővárosi

Irodalmi botrány
Debrecenben

Rejtélyek egy verseskönyv körUI
Debrecen, március 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) A városi irodalmi köreit, az úri 
társaságokat példátlanul érdekes irodalmi 
botrány foglalkoztatja.

A Szent Erzsébet Kör irodalmi estélyt 
hirdetett, amelynek műsorán Király Tibor 
ismert költő, azonkívül Szász László jó
módú fogtechnikus szerepeltek volna ver
sekkel. Az estély azonban elmaradt. Az 
utóbbi napokban ugyanis Szász Lászlónak 
több verse jelent meg az egyik debreceni 
lapban és Király legnagyobb meglepetésére 
egy jó barátjának, Széchy Jánosnak 1928- 
ban Asztagok cimü verskötetében megjeleni 
verseket ismerte fel bennük. A fölfedezés
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számszéki kinevezések között találjuk vitéz 
Válya Gyula dr. kinevezését is, akit a fő
városi számszékhez II. osztályú számszéki 
főjegyzőnek neveztek ki.

Ez a kinevezés sem alterálja vitéz Válya 
Gyula dr. szolnoki működését, 

azonban most az a helyzet állott elő, hogy 
vitéz Vállfának minél hamarabb gondos
kodni kell arról, hogy szolnoki misszióját 
átadja

akár egy helyette kinevezendő megye
biztosnak, akár pedig a behelyettesí
tendő polgármesternek s el kell foglal

nia uj állását.
A szolnokiak akciója egyébként sem irá

nyult vitéz Válya Gyula dr. ellen, csupán a 
belügyminisztériumi vizsgálóbiztos műkö
désének befejezéséi kérték.

A város ugyanis nem maradhatott és 
nem maradhat felelős vezető nélkül, 

de egyébként is vitéz Válya Gyula dr. mű
ködése során a város egész közvéleményé
ben csak szimpátiákat szerzett.

———

nek csakhamar izgalmas fejleményei kö
vetkeztek.

Király különböző megjegyzéseket tett 
Szászra, 

mire az rágalmazás és becsületsértés címén 
beperelte a költőt.

Vasárnap délelőtt szenzációs fordulat ál
lott be a nem mindennapi ügyben. Szász 
egy Iratot mutatott fel barátai előtt, amelyet 
dr. Galánthai közjegyzőnél készítettek és 
azon Széchy aláírása szerepelt. A nyilat
kozat szerint Széchy János azt állítja, hogy

az „Asztagok* 4 és „Szikek44 cimü vers
köteteiben neve alatt megjelent versei 

nem az ő versei, 
hanem Szászé és azokat ő Szász tudta és 

beleegyezése nélkül jelentette meg. Kije
lenti azt is, hogy a nála lévő verseskötele
ket vagy megsemmisíti, vagy átadja Szósz
nak.

Ez a fordulat nagy meglepetést keltett 
mindenütt és most már az érdekeltek Szé- 
chyt keresték, hogy tőle személyesen tud
ják meg a tényállást. Lakásán nem találták, 
azt a választ kapták, hogy

A belügyminisztérium,
a főkapitányság és a városháza 
ankétje az erkölcsrendészet 
átszervezéséről

Megszüntetik a botránysarkokat, kitelepítik a belterületekről 
a zugutcák kéteshirü lakóit és modernizálják az erkölcs- 
razziakat: többé nem fognak igazoltatni kifogástalan urinöket

Kozma Miklós belügyminiszter a minap 
kijelentette, hogy megnyugtató módon ren
dezni fogják Budapest erkölcsrendészeli 
problémáit. Ez a kérdés már régen fogas 
kérdése Budapestnek és most

végre végleges megoldáshoz jut.
A belügyminisztérium felhívására a főka
pitányság erkölcsrendészeli osztályán már 
kidolgozták a memorandumot, amelyben a 
rendőrség véleményét és felfogását fektet
ték le. A városházát is foglalkoztatja a 
kérdés és rövidesen

nagyszabású ankétet
tart a belügyminisztérium, a főkapitányság 
és a városháza és ezen az ankéten dönte
nek az irányelvekről, amelyek alapján ren
dezik majd a kérdést.

Az eddig kiszivárgott hírek szerint nz uj 
terveknek az a lényege, hogy

megszüntetik a budapesti botrány
sarkokat,

a város közepéről a külterületekre telepítik 
a zugutcák kéteshirü lakóit, azonkívül tel
jesen uj alapokra fektetik az erkölcs
rendészeti razziák rendszerét. Az elmúlt 
hónapokban többször is megtörtént, hogy

Meggyilkolták 
a falu bankárját

Bálaszék, márc. 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának tele főn

jelentése.) Bátaapáti község lakosságát 
titokzatos gyilkosság foglalkoztatja. Ben: 
György 80 esztendős gazdálkodót, aki a 
falu bankárja nevet kapta, mert állandóan 
ő folyósított kölcsönt a megszorult gazdál
kodóknak, az éjszaka

ismeretlen lettes meggyilkolta.
A gazdag macánvos embert szétzúzott fej 
jel, testén több sérüléssel találták lakásán. 
Idáig még nem sikerült megállapítani, hogy 
rablógyilkosság történt-e, vagy

bosszúból tették-e el láb alól nz öreg 
embert.

A csendőrség nagy apparátussal folytatja a 
nyomozást a tettes kézrckerilésére.

Megölte a haragosát, 
azután öngyilkos lett

Mohács, március 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón 

jelentése.) A közelben fekvő Verseiül község

két nap óta nem tért haza.
Szász a kérdezősködésekre röviden csak 

annyit felelt:
— Király Tibor elhamarkodta lépéseit, 

majd a bíróság előtt találkozunk és ott ki
derül minden.

A rejtélyes irodalmi botrány előrelátható
lag még több szenzációs fordulattal kecseg
tet.

—

az erkölcsrendészeli razziát végző polgári 
ruhás rendőrök

igazoltattak olyan kifogástalan uri- 
asszonyokat, vagy urlleányokat, aki
ket a véletlen sodort arra a területre, 

uhol éppen a razzia folyt.
Senki se kívánhatja, hogy tisztességes csa
ládanyák, vagy esti hivatalból hazaigyekvő 
kifogástalan urilányok igazolványokkal 
szereljék föl magukat, arra számítva, hogy 
véletlenül razziazónába kerülnek, viszont a 
rendőrség szempontjából is akadt kellő ma
gyarázat a mai razziarendszer alapján 

elkerülhetetlen, hogy egy-egy tévedés 
ne forduljon elő.

Az erkölcsrendészeli osztály memoranduma 
részletesen kitér erre a problémára is és 
igyekszik a razziáknak olyan újabb rend
szert szabni, amely

kizárja, hogy a jövőben ilyen termé
szetű, kínos és kellemetlen incidensek 

forduljanak elő.
Az ankéten a kérdés legkiválóbb szakér

tői fognak hozzászólni az ügyhöz és meg
találják majd a módot a megnyugtatást 
keltő elintézésre.

ben vasárnapra virradóra kettős dráma játszó- 
dőli le. Taszter Adóm gazdálkodó már hosz- 
szabb ideje haragos viszonyban élt szomszéd*  
jóval, Bajt Ferenccel. Szombaton ismét vészé*  
kedtek, majd az éjszakai órákban

I.ajtot  összezúzott fejjel, holtan találták 
lakásában.

A csendőri nyomozás csakhamar megállapí
totta, hogy régi haragosa számolt le a gazdál
kodóval. Először azt hitték, hogy a gyilkos 
megszökött, később azonban ráakadtak: oda
haza a kamrában felakasztotta magát és meg
halt.

" -------— ...............

Gál Jenő szen
zációs röpirata 

a Dréhr-ügyről
A halott Dréhr Imre ügyében rövidesen 

újabb meglepő esemény történik, amelvnek 
élénk visszhangja lesz a politikai életben és a 
jogásztársadalomban. A Hétfői Napló infor
mációi szerint

Gál Jenő dr., néhai Dréhr Imre védője, 
röpirahit ad ki. amely minden részletében 

feltárja a Dréhr-ügyet
és olyan szenzációs anyagot visz a nyilvános
ság elé, amely eddig még nem szerepeli a ha
talmas perben.



Az újpesti ,,nagy~csapat“ 
hatalmas vereséggel küldte fcara 

a Ferencváros Istwt sztárjait
& Hungária korlátlan lehetőséggel rohan aa aranycsapat egykori szinv^nala faié

I iabb derbinapon esdi hd a fnlhalllárr.adaloin. .1: l'jpcsl és a l'ercncváros nagy 
harc i kclfcll érdeklődést és meglepetést, amikor orr -ágszerle elterjedt a Izl-cs lila- 
l>li r győzelem Ilire. Halain.as csapás a lejtőn sodródó l'ercnciairosra! Igy járt a Ph i- 
Ims is Hiába voniiltalla fel nagy étlél.eil. a boinbaformában lévő Hungária ellen leli ■ 
lelten vall. Mcglepclés a llndai győz lem > egeden és a ’í éirel. vés nagy veresége Dvb- 
icccnben. l-.rzsebeién és Budátokon a vcndéglálók lállak el a vendégek; a: SB/t.. 

illelix' a III. kér. haját.
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tini ponttal vezet a Hungária a tabella < lén 
s odakint l'jpistcn mégis derbit játszik az 
I <s a l■l•rcncváros. 1/ most már nem az
« derbi, ami lázba < jtliclné a magyar labda 
rugós híveinek százezreit. A második liclyért 
megy a lét. s liár ez is egy komoly ügy. de 
inkább a ■ aputok szempontjából. A Hungária 
nagy vertesének bélyege azokban a tarka, üres 
l»lt(>klan mutatkozik, ami a hatalmas laöion 
nézőterén nézők lilikül ásít a sokkul többre 
számító pénztárosok tele.

Nyolcezren fizettek l><*lépűdijat  
s ez a mai- kisszakaszos világban még mindig 
tekintélyes tétel, hiszen félévi költségvetés úpi.ij 
egy egv ilyen derhirr. A nézősereg érthetően 
k< t hatalmas táborra oszlik.

\ Duma vár és n zöld-fehér B-közép 
jóval előbb, a nagy meccs kezdetén zászlók 

•dalt loglalja el a pulya hanglanilag stndégi.ii 
l-ontjail. Az újpestieké az előnv, amit im-g- 
toldamik még azzal is. hogy hangi rősilö löl 
csérekkel felszerelve várják a nagy prohál. az 
ujpesli gólokat röviden a l'radi u< résé gél. 
Tapsvihar köszönti a zöld fehéreket

hiba lövésre lendül és a gól élesen fúró
dik a jobbsarokba. 1:0.

Must végre megkezdődik a nagy küzdelem 
Az iram pillanatról pilláimba fokozódik és 
veszélyes Fradi-támad sok viíiarzanak végig 
nz újpesti stadion kemíny talaján.

Futó remekill
tartja a frontot. Ivésőb az a csoda is megtör
ténik, hogy Kocsis és Polgár összerolibanásá- 
lé>| n Fradi Inuk lórik össze cs zuhan a földre 
A játék az izgalom ellenére, vagy éppen ezért

lói megintésLeii részesül. Sziics gyomrát játé
kost a rsa i ma sszirozzá k.

Cyomorcnyhihi al.ció! - mondja egy Ira- 
disla epésen.

Kemény berni;'sóból Toldi reJteneles erejű 
homh. i küld huszonöt m'(erről kapura, de 
a sislcrgő bombái Itóri ököllel oldalra nyomja. 
A /•■/•adf-csatárok erősön reklamálnak, meri 
szerintük a lövés az oldulhálón ment ki A 
K-klamálas nem vezet eredményre, mert Iván- 
csics nyugodtan int, hogv maradjanak csak a 
korncrnél. Pusztai az újpesti csatársor legve
szedelmesebb embere, ű vezeli a legtöbb é.s 
legkecseglelöbh újpesti támadásokat.

Ezután szép Fradi támadás fut végig a pá
lyán. Tánc-os kitűnő beállását Toldi lejjel Ke
mény elé csúsztatja, de a lapos lövésbe Ilóri 
I ( ledobja magái és a labda a kezébe ragad 
Kocsis liarmincmi'teres magas lövését lláda a

Ir'gi stílusban, szépen hozza le. Ezután Toldi 
•r ki teltül ló/.talhalatlan erővel, de tiszta és 

holtbiztos I olvzetben tiz méterről a kapu 
öleik b- :-;. -. Óriási helyzet volt. Majd Kiss 
iingy ki i t g’-anilycn bődiilcles helyzetet.

A Fradi i tzönyi.cii sokkul többel túrnád, 
szebben i> cnsszt.l, de khasszonvfutballt 

játszik
s igv a masszív njpesti védelemmel szemben 
i redményt elérni nem h:d.

Szilcs. uz újpesti Imlfsor klnmgnséúiin leg
jobb latija pt.mpás játékával teljesen 

tünteti Sárosit a mezőnyből,
Majd Kemény Int le. Ilóri előrcvclödve kitolja 
a labdát Toldi elé. Toldi lő, de a labda ,Sh 
berg lábáról a loldön fekvő Ilóri ölébe potv 
lyan. Ez a mázlis jelenei nagy derültségei !.< II 
t ir zökheii. Ezután már rájön a Fradi, hogv 
■a gólt akar elérni, akkor lőni is kell és egv 

másolati szálíanak a lövések az újpesti ka- 
■jt'.ra, de hiába. A kitűnő formában levő //,,;•/ 
minden lehető és lehel ellen lövést kifog. \ 
mérkőzés végefelé Polgár csúnyán helclép A’o- 

is fájós lábába, a balszclsö össze-isis ainugy 
esik és

el-

a mentők viszik le
A játékidő végéig már vissza sem 
játékos s igv az l’jpcst tiz emberrel

■i pályáról.
•ér a sérült 
kénytelen tartani a: eredményt. Az utolsó per 
: i khen az l'jpcsl lendül támadásba és a sors 
ellen küzdő Fradi teljesen megadja magát sor
sának.

Csodás formában a Hungária!
elegánsan Igyekszik az! kirúgni, de Titkos 
kikaparja kezéből n labdát, majd a hálóba 

guritja 2:1.
óriási hallata. Csikós majd szétrobban a düh
től. Ez a váratlan polvagól nagyon megzavarja 
az újpestieket. Most Miiller van elemében, két 
nagy lövést irányit, az egyik kapu mellé megy, 
a másik tőié. Ezután valóságos szellemi szi- 
vorkázás folyik a pályán Szemgyönyörköd- 
lelő, remek iskolajálék

Van Itt a futball szépségeiből minden: 
•tl’us. taktika, ördöngős dribiik. okos el- 
grndolások. keresztpasszok, szöktetések és 

remekbeszabott lövések.
A Hungária valósággal sakkozik ti 
’ai-fordul. hogy H—íp 12 hibanélküli

ÁTLÉPÉSSEL
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tavaszi. szezon legszebb, legnívósabb. leg- 

niecesél vívta meg az idei bajnok- 
hu Tivosa. a nagytudúsu és stílusos 

szemben. Az első félidő teljesen 
"felek ér b’kfeszitő küzdelmét tárta 
néző .1.- Szünet után

formájának n csú
csára

lendült fel s valósággal legaloppozta a mindvé
gig lelkesen és nagyszerűen játszói villamos- 
csapatot.

Sebes <s Miiller bombázásával kezdődik a 
iáték. már ' i percek érdekes és változatos 

közönség elé. Szabói, a llun- 
a sz< mhet űző nap

A 
élvezhetőbb 

l'köbussal szemben, 
egyenlő ellenfelek ér 
a négyezer néző elé.

a Hungária tavaszi

gei máii-.stitus
Toldi vészes bombája zug. 
tolja kornerre. Ami késik, 

m múlik A g.lt mégsem kerülhetik el. 
Kemény fejesét Seres r.cm szándékosan 
ugyan, de tagudhalatlannl kézzel érinti. 
Iváncsics hossza, méla lesben töri a fejét 
a lét problémáinak magasztos témáin, az
tán - tizenegyest í|é|. S'.erabrrg reklamál, 
de hiába, mint ahogy IIűri is kaszlnhin 
kísérli meg a doktor ur lövésének vé 

sét. Sárosi labdája véribe! Mién. 1:1.
k Fradi lelkesen támad most, é.s a 

vezeti drukkerlmd pokoli koncertje 
latja hozzá a hangversenyt. Táuczo 
Mintha csak a tavaszi napsugárra vá 

jj.lélessze lankadó tehetségéi.

alfélé
ütött itt ma tanyai, 
•le Ilóri ösztönösen 
mm múlik \ g.lt me

Kállai (1) szökteti a Korányi (3) mellett 
arájdlziien szökő Vincéi (2), aki Polgár (4) tá
madása elől kifelé linzóillk, de még Iriüben 
bombáiul lláda (*»)  kapuját, amely tehetetlen 
a pontos lövéssel szemben. I. félidő (I. perc. 1:0. 
(Copyright by Hétfői Napló System Horváth.!

megjelennek, ez azonban ugrásszerűen tűnik 
el abban a hangorkanban, ami a lila-fehér le 
gi nység megjelenését kiséri. Iváncsics biró. a 
.mérleglei-hnika" nagymestere az. óráját nézi, 

■miikor feszült izgalomban topog szemben egy
mással n két csapat.

Az. l'jprst:
Ilóri — l'iilő, Slcrnhery — Seres, >:»<■«. Joós 

Pusztai. Vincze. Kállai, Balogh. Kocsis.
Allén a Ferencváros:

lluda Polgár, Korányi l.yka, Móri.
/ Tánc:os. Kis, Sárosi dr.. Toldi.
Kenvny. Fölrúg a háromszoros „Gyurka. 
Gyur ka. Gyur ka'", aztán kezdődik és Jqósc 
a/ első tűim pálmája. Ilemlszel vét Az első 
l< vés hőse viszont Kocsis. Költői gólt akart 
rúgni s igy nem ■ sod.i. ha a lövés magasan 
szem’al A csapatuk egyél ként csak gyengéi- 

t t ológatják, minden különösebb kezdőié- 
In vs r. in Ilid. \ ..tapogatói" rövid periódusát 
• gv v íratlan újpesti gól szakítja meg A fi. 
percben

Kállai középről laposan szökteti ur off- 
nrdjd-litlen kiugró Vinciét, aki sr.élsebe- 
Sri egyedin vágtat a kapu leié. Korányi 
áll csak ulfába, de rí nem nagy akadály 
és egy testesedet megteszi. Krtáii Vincié

pontos labdájával Pusztai viharzik 
kapu közelébe. Káprázatos raffinétlávid 

ugrasztja ki Vinciéi, aki igen hegyes szög
bei áll, de ennek ellenére az éles lövés 
simán hálót ér. Hada a kapuba ragad, 

meg sem kísérli a védést. 2:1.
A félidőből már nincs sok bálra s az egyetlen, 
Fradi-szcmpontból is kellemetlen esemény 
a rempli. aminek

Sárosi dr. esik áldozatul.
A nagy rössben érke. 
kemény Icslállással I 
Sárosi bokája kerül ki 
megy le a pályáról és 
hátra az aggódó

Néhány perc 
Gyurka és ezzel 
l.-hnadókedve is. 
Sárosi fejéről a ti; 
i .'in tud idegi j felölt uralkodni 
tarnál az újpestiek erős játéka 
he is dili hoki 
Ítél az l'jpcst ellen egy 
A felidó utolsó peren 
nagy meccs sorsát.

Szűcs szökteti Pusztait és nz önlöngös 
technikájú jobbszélső zsonglőrt Is megszé
gyenítő pontossággal ugratja ki n lábak 
között Kállait, aki g>llko.seecj'.l knnibát zu

got a Imi felső sarukba. 3:1.
I'jra kezdésre már nincs idő. Szünetben bol
dogan fagyoknak az újpesti arcok. Arányi 
Árpád önbizalomtól duzzadva szaladgál az is
merősök közölt. — Most már húzzátok ki , 
legalább a két góllal a mérkőzést ■ - mondják 
neki többen is. Mi az, hogy kihúzzak'.’! — , 
telíti nagy hangon. * Még két gólt fogunk , 
rúgni nekik!

Szünet után Kocsis vezeti sántikálva az első ; 
támadást, de Polgár buktatja. A szabadrúgás
ból Kállai kí’Zeli lövését lláda csak nagy sze
rencsével védi. Toldi hatalmas bombát küld a 
kapu tóti- Nyomban utána Kemény követi a 
rossz példát. Joós hiileien átvág egv labdát a 
joblisz, Irc. de lövés előtt Pusztait elnyomják.

Hatalmas kupusliiháliól éri el az l'jpcsl 
a negyedik cóll. Kocsis magas, pergő be
adására egyszerre Martul Hádn és Káliul. 
\ kapus Káliul fejéről le i.s bokszolja n 
lulidúl. de u kiiltés tulrövld s Igv alkalmit 
mii a befutó Pti .zlainak uz üres hálóim 

vágniu u gólt 4:1.
t I radi védelem csuk nc.-tc lláda egyenlőtlen 

küzdelmet az újpesti cxrihirokkol. de nrin sietett 
lláda sciiltségárc. 1 Ikcserodetlen tanúid gól 

Imán a Fradi, de < sak komort sikerült elérnie.
7o/(/í csúnya laiilti.i nagy vis .-aletszésl keit 
az objektív m zők sorad in. Majd néhány p<: I 
múlva Színtől bokszolja gyomion, amiért bi |

'zö centert ugyanis 
fogadja és az ütközésből 

vesztesként. Sántikálva 
nagy aggodalmai hagy 

drukkerekben.
múlva visszatér a népszerű 
ugylátszik megjön a Fradi 
\ fürge Tánczos beadása 

g kerül a léc fölé. Toldi, aki 
állandóan rek- 

iniall. Iváncsics 
és húsz méterről szabadrúgást 
” m egy ártatlan rempli miatt, 

végleg megpecsételi

SAKK MATT —

Tltk<«a támadó

u

niiihu Stáció/ bokszolja gyomion, amiéit bi

egy magas labdái csaknem átemel a gólvo- 
A Phöbus támadássorozata következik 

■• cgy magas lövését 
gyengén üli a Phöbns-csalárok elé. 

... az izgalom, végül is Dudás tisztáz. Békyt 
Biró csak a legnagyobb eréllyel képes szerelni 
az ötös sarkán. A 23 percben a Phöbus éri el 
a vezető gólt:

Péter—Gombkötő—Solti—Béky a labda
útja s a fürge Phöbus-jobbszélső éles 

szögből védhctetlcn gólt lő. 0:1.
Most Kardos nagy eréllvcl indul ellentámadás
ba, ügyes akcióval

Otehlicz juttatja n labdát, aki a még foly
ton tartó Phöbus-iinneplés közben elegán

san guritja be az egyenlítő gólt. 1:1.
-- liyy percig meg voltunk ijedve, de csak 

egy percig — mondja egy rosszmájú kéklehér 
drukker.

P-iró elgáncsolja Békyt, nki felugrik és oda
megy a bikaerős Hungária bekkhez, farkas- 
szemel néz vele, majd belefcj -1 Biró fejébe. A 
volt óbudai gyerek koponyája azonban erő
sebbnek bizonyul. Héky orra vérezni kezd.

Csodaszép a jálék.
" Phöbus minden várakozást felülmúlóan ját
szik. Mindenki megállapítja, hogy a Hungáriá
nak eddigi legkeményebb dióját* . kell feltörni. 
Az előbbi Biró—Béky-uf/ér folytatódik, kapu 
előtt kollidál a két bősz ellenfél. ,t tribünre 
egy csattanás hallatszik és csak annyit látni, 
hogy liéky literül. Civilek futnak a pálvára. 
Békyt élesztgetik, aki nagyiiehezen lalpraáll és 
immel-ámmal folytatja a játékul De pár má
sodperc múlva isinél ös^zeki riilnek, Biró oly 
eréllvcl fut Békybe —• czulial szabályosan. — 
hogy az métereket röpül Szerencsére mielőtt 
teljesén kirobbanna az. Indulatok szikrája, vége 
a félidőnek

Szünet után alig Indítják meg a labdái. Sas 
vészes sebességgel leint, éles lövéséi Csikós a 
levegőben úszva tudja c>;.k kifogni, a labda 
a hasa alatt marad. A l’lmbus \.i| iis felkel.

I maga elé tartja a labdát cs

nalon.
ezután, amikor is Bckynck 
Szabó
Nagy

Sebes (1) pmsziít Miiller (2) ___ ____  ....
H. (.3) elöl ('.sebhez (4) küldi. Cseh okosan át
lépi a labdái, mert Péter (5) harcra készen 
’ árja. Az éles passz Titkos (fi) elé röppen, aki
nek nagy bombája Wéber (8) és Tőrös (») mö- 
filll a kapufáról vágódik Csikós (7) hálójába. 
II. félidő 23. perc. 3:1. (Copyright by Hétfőt 

Napló — System Horváth.)

van egymásután, amely lövéssel végződik. A 
hálás közönség gyakran meleg tapsorkánnal 
honorálja a kiváltságos élvezetet. Közben ter
mészetesen a Phöbus is támad, sőt remek el
leniéinek bizonyul. A Hungáriának most nagy 
mázlija van: Szabó kifut Béky beadására, de 
a labda Soltihoz kerül, aki egyedül áll az ötös 
sarkán, borzalmas bombája azonban kapufát 
talál. Ezután egy Phöbus-szabadrugást Szikár
közelről kapu fölé fejel Titkos meg akarja is
mételni előbbi bravúrját, Csikóst támadja, mi
közben mindketten a földre kerülnek, de fel
ugranak. a kapus ijedten menekül,............. . . ........................................ Titkot 
pedig mintegy busz méteren kérésziül kergeti. 
A humoros jelenetet a közönség nagy tapssal 
köszöni meg. A 23. percet mutálja az óramu
tató, amikor

Sebes Müllerhez juttatja a labdát, ukl vi
szont Csehnek passzol, C eh a lába közt 
átengedi Titkoshoz s már mintegy tizenöt 
méterről repül Is a nagy lövés, amely a 
baloldali kapufát érve, uz ellenkező sa- 

. rokba röppen. 3:1.
A Hungária most már szuverén ur a pályán, 
bajnokcsapathoz mélló nagy tudással és lelke
sedéssel játszik. Oly szép akciók vannak, hogy 
Isinél fel-felv iharzik a tapsorkán. Most Turay- 
lól elöreadotl labda Wéber iábárói Titkos elé 
csúszik. Csikós közvetlenül .. ..........
áll. alig van egy kis rés, de Titkos lövése azon 
is utat hdál. 4:1. Kél perc múlva Sas egyedül 
nyargal végig a pályán és közvetlen közelről 
az ötödik gólt juttatja a Phöbus-hálóbn. 5;í. 
Már csak három perc van halra, amikor Mül- 
ler Is egyéni akcióval három emberen drihllz 
keresztül, majd a negyediket ugy sikerül be
csapnia. hogy fejjel szökteti önmagát és irtó
zatos gólt ragaszt a hálóba. 6:1. Az utolsó má
sodpercek vannak még hátra, amikor Sza
bónak 'ikerfi.l egérulat nyernie, beadása Solti
hoz jut, akinek lövé-.e a balkapufáról védhe- 
letlenül száll a Hungáriu-hálóba. 6.2.

a kapufa mellett
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a miskolciak sem 
orvosszert,

Pech ellen még 
találtak

KISPEST—ATTILA 3:1 (2:1).
Vannak még csodák: az Attila vasárnap vá

ratlanul jól játszott Budapesten. Pechje is volt
— végül is vereséget is szenvedett. Futballt 
szerencse nélkül elképzelni csuk úgy nem le 
hét. mint hazárdjátékot. Az Attila poentőr-szé- 
riája rosszul kezdődött. Már az első percben 
rezeg u háló. Újvári és Serényi egyesitelt attak
ját Szabó 11. bombafejese fejezi be. 1.-0. Heves 
ellentámadás, szisszentő inellélövések. Attila 
fölény A közönség a felébredt gyengébb párt
jára áll és igy u miskolciak nagyobb drukkoló 
tábor izgalma Közben játszanak Budapesten, 
mint Miskolcon szoktak. De csakhamar elül az 
izgalom Sziklai buktatja Szabó II. t — ll-es
— Serényi élesen küldi a kapuba. 2:0. Az 4(- 
tila fölény újból felüti a fejét. Addig támad 
nak. amíg végül is Darázs labdájával Vajda át

töri a kispesti védelmet és középmagas lab
dája élesen fúródik először és utóljára e mécs
esén a kispesti hálóba. 2.7.

A szünet után további miskolci fölény és 
oecb szórakoztatja a nem túlzottan igényes 
közönséget. Adóm 5 lépésről is a fekvő ka
pusba céloz és — persze — talál is. Később 
Szabó dinamitos bombája durran a kapufán, 
majd Rozgonyi vét 11 est. Darázs gyenge láb- 
Iáját azonban Gergő szabálytalanul ugyan, de 

kifogja. Miskolci sors! Jobbak de pechesebbek. 
Mindezek tetejébe Nemes közelről még egy 
•íjabb góllal terheli1 az Attila mérlegét. 3:1. 
’-sik a nívó. Fidölt a csata sorsa, nincs miért 
tovább... Bán oxfordja kap tapsot, aztán va- 
'amit törleszt az. Attila a sorozatos pechből: 
Nemes közeli bombája lesz a szerencsés mis
kolci kapus zsákmánya.

Meisl, a bécsi futball ravasz 
diktátora Budapesten válogat 

a magyar-osztrák meccsre

Verekedés és jaj-verseny a Bocskai 
bűcsúmeccsén Debrecenben

Két egyforma képességű nagy csapat áll a 
magyar és az osztrák bajnokság élén. Itt a 
Hungária, olt nz Admira. Hat ponttal vezetnek 
riválisaik előtt, tehát emberi számítás szerint 
biztos bajnokok. Nos, ezek a bajnokok hosszú 
szünet után Budapesten rendeznek hadgyakor
latot.

A sportpikantériák
egész sora fűződik a szerdai nagy meccshez. 
A bécsi Müller honfitársai ellen játszik a Hun
gária színeiben és — bizonyítani akar. Kiasz- 
szisa és mestere, Schaffer mellett. Olyan pará
dés játékra készül, akárcsak Kardos, akit a 
kapitány „uj stílusa'*  vérig sértett. Egyébként 
nyolc magyar válogatott várja az. Ádmirát.

A bécsiek szemefényc ezzel szemben ..mind
össze’' hal válogatott futballistát vonultathat 
a porondra. Ez a hat azonban (Bican. Hahnc- 
mann, Vogl /.. Vogl H„ Urbanek és Ptatzer)

Meisl Svcngali-szemének szúrós ttizében 
Játszik.

A bécsi futball ravasz, diktátora ugyanis 
Budapesten válogat szerdán a bécsi, április 
5-i osztrák—magyar mérkőzésre. A két 
csapat nyugodtan cserélhetne szákhelyct: a kö
zönség egyik oldalon sem járna rosszul. Igy 
tehát a ..bécsi Hungária" és a „budapesti Ad
mira" összecsapása a futballtavasz. egyik ki
magasló eseménye lesz.

BOCSKAI—TÖREKVÉS 8:0 (4:0)
Debrecen, március 22.

fA Hétfői •Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tésc.) Háromezer néző előtt játszotta a Bocskai 
palesztinjai túrája előtt a bucsumeccset. A So
mogyiéi kölcsönvett Bereccel megerősített csa
társor Teleki vezérletével ismét a régi ötösjoga- 
tót varázsolta a pályára. Már a 9. percben Mar
kos beadását Teleki értékesítette. 1:0. Most Tö 
rekvés ellentámadások következnek, amikor 
Dóri kapufát céloz. Röviddel később komért ér 
cl a debreceni csapat, melyet Hajdú irányit, 
Teleki kapja a labdát, aki ezúttal ismét a gól
lövőcipőjét vette fel, mert ismét eredményes. 
2.<\ Pár perc múlva parázs botrány játszódik 
le a pályán: a Bocskai gólt ér el, de Himler 
biró nem adja meg. Vita támad a pályán, mely
nek során a taccsvonal mentén Markos és 
Dezső, ugylátszik, külön vélenunvon vannak, 
mert összeverekszenek. Dezső nekiugrik Mar
kosnak, aki combon rúgja a Törekvés-játékost, 
ö viszont vissz.arug, ekkor

Markos dühtől elkápráztatva nekiront és 
hasbarugja Dezsőt úgy, hogy az összeesik. 
Jajkiáltásoktól hangos a pálya, vezetők, 
rendőrök, mentők és a közönség egy része

berohan a játéktérre.
Egyedül a mérkőzést vezető biró és a taccs- 

birók nem látták a csúnya jelenetet. Teljes há
rom percig álla meccs, közben Dezsői magához 
térítik, fclmusszirozzák, úgyhogy tovább foly
tathatja a játékot. A kedélyeket a Bocskai 
újabb góljai hütik le, előbb Teleki, majd köz
vetlenül a félidő befejezése elölt Takács gólja 
4:0-ra emeli a gólarányt.

Szünet után Markos révén újra eredményes 
a Bocskai. 5:0. A debreceni csapat most nagy 
fölényben van, valósággal odaszegzi amatőr el
lenfelét a kapujához. Most Berecz egymásután 
két góllal örvendezteti meg a debrecenieket, 
úgyhogy 7:0-ra áll a meccs. Ezután Vágó clka
szálja Készeit: 11-esi Keszeii lövi a büntetőt, 
azonban Vargha elvetéssel kivédi a labdát. 
A 39. percben Berecz állítja be a végered
ményt. 8:0. A mérkőzés befejezése után a Bocs
kai a nagy tribün elé vonult és üdvözölte a kö
zönséget, viszont a közönsé gelbucsuzott a 
Bocskaitól, amelynek játékosai azonnal dressz
ben autókba üllek és a pályaudvarra robogtak. 
.1 Bocskai tizenegy játékossal és egy tartalék
kal, valamint három vezetővel nyomban elin
dult palcsztinai túrájára.

Nem kell félni április 5-től Becsben:

Csődöt mondott és oldboy-tekét 
játszott az osztrák csodacsapat 

csodamentes utóda

A Budai tovább járja a megkezdett utat
BUDAI 11—SZEGED 3:0 (2:0).

A Budai 11 csapatát az Újpest ellen elért 
eredménye alapján igen nagy érdeklődés fo
gadta. A mérkőzés első negyedórájában a ven
dégcsapat nagv fölénye domborodott ki. A fi. 
percben Bertók csak sarokrúgás árán tudott 
tisztázni egy budai támadást, a labda Sztan- 
csikhoz került, akinek lövése Pálinkás mellett 
a kapuban akadt meg. 1:0. A Budai 11 fölénye 
továbbra is megmaradt. A 32. percben sarok
rúgásból Hajós labdája Komáromi elé került, 
aki a kapussal együtt besodorta a hálóba. 2:0 
A 35. percben Megyeri beleszaladt Vastagba,

egy percig szünetelt a játék. A Budai 11 fölé
nyét Sztancsik kapufáról visszapattant lövése 
is bizonyította.

A második félidőben a Szeged felforgatta 
csatársorát, fölénybe is került, de a jó helyze
teket nem tudták kihasználni. A mérkőzés las
san eldurvult. Bertók. Sz.ojka, Vastag és Tóm 
bácz többször kénytelen volt elhagyni a pályát. 
A közönség hevesen tüntetett nemcsak a ven 
dégcsapat, hanem még a biró ellen is. A 43 
percben szintén a Budai t'madott, a Szeged 
védelme tétovázott és igy Rökk félmagas lö
vése a szegedi kapuban akadt meg. 3:0.

AUSZTRIA—CSEHSZLOVÁKIA 1:1 (0:0)
Bécs, március 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A bécsi stadionban ötvenezer főnyi 
közönség gyűlt össze, hogy szemtanúja legyen 
a két kulturált futballt játszó nemzet nemes 
vetélkedésének, amelyet'*az  Európai Kupáért 
vívtak meg. Az. olasz Mutlea biró sípjelére u 
két ország u legjobb llzcncggyét állította po
rondra. Csodálatos, hogy a kilencven perc 
alatt alig akadt Izgalom, mindkét csapat igen 
mérsékelt formát játszott, a játékban nem volt 
semmi szín, úgyhogy a közönség irkábh bosz- 
szankodett, mint izgult. Jellemző a gyatra, 
unalmas, tehetetlen csatársorokra, hogy mind
két gól akciómcntcsen repült a hálóba Az 
egyik, amit a csehszlovákok lőttek, kirívó off- 
fzájdból eredt, közvetlen közelből pöckölték 
a kapuba, a másikat pedig, a kiegyenlítő gólt, 
az osztrákok lt-esből értik cl. Az osztrák csa
pat minden játékosa szürkén játszott, senkit 
sem lehet kiemelni a csapatból. A csatársor 
ugyan némi fölényben volt, de a gólképtclen,

tehetetlen akciók sorra Ptanicka zsákmányai 
lettek. Alig ment lövés a kapura. Talán e've
dül Seszta emelkedett ki az együttesből, de ez 
Is csak viszonylagos jó forma volt, mert egy
általában nem volt nehé zmunküjuk a szintén 
milyen formán alul játszó cseh csatárokkal 
szemben.

A vezető gólt a csehszlovákok érték el a 
második félidő 15. percében: Zaicsck közép
csatár ötméteres offszájdon indult és közvet
len közelről beguritclla a labdát. 1:0. A ki
egyenlítő gól a 27. percben esett: Cslyroky a 
IG-oson belül licndszet vitelt, amiért lí-cs '/ár. 
Bican lőtte a labdát a hálóba. 1:1. A csehszlo
vák*  csapat legjobbja Ptanleka kapus volt, aki
nek ez volt a hatvanadik válogat: ti szerep
lése. Valóban ragyogó formában látta el fel
adatát a kissé öregurasan játszó osztrák csa
tárokkal szemben. Burger tiifcrő rakcsan ját
szott, amiért a közönség többször kifütyülte. 
Hasonló sorsra Jutott Malfca olasz biró is. aki 
valószínűleg kegyvesztett lett a bécsi közön
ség szemében, mert Burger „beszállásai t“ 
sorra elnézte.

Tiz emberrel nem lehet Takács II. 
ellen játszani

210 magyar futócsillag közül
Kelen és Híres lett bajnok 
a megyeri mezőn
Az UTE két csapatbajnokságot hazavitt

SOROKSÁR—SALGÓTARJÁNI BTC 5:1 (2:0)
Pestszenterzsébeten, az Erzsébct-utcai pályán 

játszották le a mérkőzést, amelyet a sorok
sáriak biztosan, sőt fölényesen nyertek. A nagv 
gólarány kialakulásában azonban közrejátszott 
az a körülmény, hogy Vágó, a salgótarjániak 
kitűnő hátvéd játékosa a 15. percben egy össze
csapás alkalmával megsérült és kiállt. Ettől 
kezdve az SBTC tiz emberrel játszott és nem 
tudta megakndályozni az ismét magas formára 
lendült Takács 11. vezérletével dolgozó sorok
sári csatársor gólözönét. A vezető gólt a 37. 
percben Takács egyéni játékkal szerezte meg, 
majd a 44. percben Kovács I. gólja került a 
salgótarjáni hálóba. 2:0.

Szünet után szinte állandósult a soroksáriak 
fölénye .amellyel szemben az SBTC. masszív 
védelme is tehetetlennek bizonyult. A 11. 
percben Bihómi a góllövő .3:0. Ezután szép 
mezőnyjáték alakul ki A közel kétezer főnyi 
közönség sok sok tapssal jutalmazza a sorok
sáriak okos és fölényes játékát. A 30. percnél 
tart a játék, amikor Takács régi nagy rutin
ját kamatoztatva a negyedik gólt juttatja a 
salgótarjáni hálóba. 4.0. Á vidéki amatőrök is

néha-néha támadáshoz jutnak, azonban nag) 
akarásukat nem kiséri szerencse. Mégis egy 
támadásnál, amikor •szabálytalanságot vét a 
soroksári védelem, 11-eshez. jut a salgótarjáni 
együttes. A büntetőt Túrán küldi védhetet- 
leniil a soroksári hálóba, megszerezve vele a 
salgótarjániak becsületgólját. 4.7. Közvetlenül 
befejezés előtt Takács 11. állítja be a végered
ményt.

Nehéz mérkőzés két 
pontját könyvelték el 

Budafokon

lálfl GOI Pon

1 nilMMRIA 20 74:11 39
2 l'JPEST 20 (13:24 31
3 FERENCVÁROS 20 78:34 31
4 KISPEST 20 40:40 25
5 PHÖBUS 20 52:47 23
0 III. KÉR FC 20 33:48 19
7 BOCSKAI 20 43:80 18
8 SZEGED 20 28:34 18
9 BUDAFOK 19 44:55 18

10 SOROKSÁR 20 42:52 Ifi
11 BUDAI 11 19 28:35 15
12 SBTC 20 27:64 10
13 TÖREKVÉS 20 21:06 0
14 ATTILA 20 20:58 4

Ferencváros—Szeged, Budai 11 - Soroksár, 
Hl. kor—Újpest, Phöbus-Kispest, SBTC—Hun
gária. Bocskai -Budafok. Attila—Törekvés. — 
Előlállók a pályaválasztók

Szerdán: Hungária—Admira.

BUDAFOK—III. kér. 4:3 (1:2)
A Budafok az első félidő bizonytalan játéka 

után, szünet után erősen javult és heves küz
delem után tudott csak győzni. A kerületnek 
a védelme, különösen Kocsis játéka volt jó.

Kezdés után a Budafok heves támadásba kez
dett és sikerült is az 5. percben Zilahi révén 
gólt elérnie. 1:0. Váltakozó támadások után 
a 10. percben Berecz került jó helyzetbe és ki
egyenlített. A széllel játszó Budafok a gól után 
heves támadásokat vezetett. A 44. percben sza
badrúgás a 16-os közelében, Fenyvesi szabály
talan akadályozása miatt. A labdának Fenyvesi 
dlt neki, amely Kamumhoz szállt, aki védhe- 
tétlenül a hálóba fejelte. 1:2. Szünet utyn a 
játék irama erősen megélénkült. A 9. percben 
íjabb sarokrúgás után Mészáros lövését Kovács 
fejessel helyezte hálóba. 2:2. A 14. percben hé
ven budafoki támad's után Kot Ars a 3. gólt 
'ölte. 3:2. A 26. percben a kerület vezetett eré
lyes támadást, a labda Fenyvesihez került, aki
iek lövése a léc belső széléről n hálóba poly- 
lyant. 8:8. A 35. percben Kovács fejese gólgy.i- 
nus volt. A közönség a meg nem ítélt gól miatt 
erősen tüntetni kezdett a biró ellen, ami miatt 
■i játék 2 percig szünetelt. A 4(1 percben Mé
száros beadását Hegyes védhetctleniil hálóba 
iultalta. 4 3. A 45. percben Kocsis kézzel ütötte 
’e a labdát, a büntetőterületen belül. A biró 
'l est Ítélt, amelyet Hegyes hálóba is juttatott, 
le a játékvezető Mészáros beugrása miatt meg- 
'smételtelle a hüntelőrugást, amelyet ezúttal 
Angyal szépen fogott.

A Magyar Lengyel Egyesület elhatározta 
hogy Június hó 21-én megrendezi az cgyesüle 
len kívüli evezősök részére kiirt Sobieski- 
-mlkversenyl. nz Esztergom Budapest k<> 
’i’lti 72 km távon A gyönyörű és értékes di 
'ak nz év egeik legszebb versenyévé avatják a 
Subicski-emlék ve: sunyt.

Soha ilyen tavaszi. . — mondták Megycrcn 
i csodás színekben szikrázó március vasárnap 
délelőttjén. Kétezren nyújtóztak boldog öröm 
mel és nem is titkolt izgalommal a megyeri 
lóversenypálya tribünjén, ahol

hatalmas női tábor
az elmaradhatatlan udvarlók bókjainak füzé
ben csodálkozott a pálya sokszínű képein. A 
tarka dresszek forgataga elárulta, hogy nagy 
nap van készülőben. Ma futják a téli álmából 
ruganyosán ébredő atlétika első komoly verse 
nyit, a mezei bajnoks'got. Kelemen Kornél dr.. 
az OTT elnöke, miniatűr fényképezőgéppel 
..dolgozik" a pályán. Körülötte ott látjuk Szu- 
kovái liy Imre dr-t, Stankovils Szilárdét, Sem- 
sey Aladárt, az újpesti polgármestert és érde
kes sportszerű öltözékében Aschncr Lipótot. 
aki rózsadombi villájából gyalog jött ki a me
gyeri versenytérre. Ez is felér egy kisebb me
zei bajnoksággal. A MASZ rendezőg' rdúja pro
gramszerűen indil'a útnak nz. ifjúsági futók 95 
főnyi hatalmas gárdáját. Közülük nyolcvanba 
rom érkezik célba.

A bajnokságot biztos fölénnyel Híres UTE 
nyeri 9 p 30 mp idővel.

Második Molnár csepeli MOVE 9 p 43.4 mp, 3. 
Danó Diósgyőr 9 p 43.7 mp, 4. Halmai Békés
csaba. A csapatversenyben bajnok: UTE 31 
pont, 2. BEE 41 p, 3. UTE B. 195 p. Vidéki 
bajnok: Molnár Csepeli Move. Lelkes éljenzés 
sel ünnepli a közönség a kettős bajnokságot 
nyert ujoesli llla-fehérckct. Ezután nyomban 
fölmorajlik a szeniorok látványos startját ki
sérő izgalom.

115 futócslllag
topog izgatottan a startvonalnál, majd a ve
zényszóra elindul a tizkilométcrcs dicsőséget 
hozó, de nehéz versenyterep végigfutására. 
Már nz első kilométernél szétszakad a mezőny. 
Szilágyi vezeti az uj csoportot, nyomában Ke- 
lennel és Simonnal, öl kilométer után még 
mindig Szilágyi van az élén, de Kelen, mint ii 
kullancs, szívósan ragad Feltűnik Ignácz. a 
budaiak frissen futó titkos tippie is Biztatják 
a klubiunk. le csakhamar látszik, hogv nu> 
nincs sok keresnivalója itt. Az utolsó kőnk 
ben Kelen vág nz élre és nurniíszcrii hosszé 
léptekkel vezeti a mezőnyt. A befutás elől1 
mégc"v deres enízód ragadja nevelésre a n’z"’ 
kel. Vas. az MTK futója gyilkos finist vág k" 
■< amikor a < ’h -ívd- n litljut, a ryőzlcs hadve 
’ér pózával : 'I !*•  és várla a győzelmet lelőni" 
ünnepi I ' •< | El.krr azonban flffvelnvzh'Hk ' 
•’élbiró'; b •' vemodabiida. oyv körrel H 
■ zémG-ll i ír1 t s art most tái-dsul r ólolnie 
kell A inám-rából iry ogv pitimé'
alatt a leenelvzr! b nvnk i keservébe csö'H'er 
a kék feli i atléta. Közben azonban a derűs

jelenet elveszti helyzctkcm>ikumát és most már 
minden szem

nz éllovasok drámai finisére
irányul. Kelen fokozatosan dobja maradék 
erőit az utolsó és döntő harcba, egyre jobban 
elhúz Szilágyi mellől és mintegy ötvcnmétcrcs 
előnnyel szakítja ót a célszalagot.

•Magyarország 1933. évi szenior mezei 
futóbajnoka: Kelen BBTE 32 p 28.8 mp, 

pélyarckord.
2. Szilágyi UTE 32 p 37.fi mp. 3. Simon BESZ- 
CÁRT 32 n 50 8 mn. 4. Esztergomi Beszkárt. 5. 
Sajtos BBTE fi. Görög UTE, 7. Fischcr MTK, 
l. Eper UTE. 9. Ligeti Beszkárt. 10. Gyimcsi 
Postás, ti. Kiss UTE, 12 Kása UTE. 13.'Csaba 
Beszkárt. Csapatbalnok UTE 8!) pont 2. Besz- 
kárt 43 p. 3, BBTE 63 p. Vidéki bajnok: Finta 
Miskolci AK. A távot 93-an futották végig.

Aztán nz ünneplő tapsvihar kisérőzenéjében 
boldogan veszik ál a nagy munka fáradls rá- 
’ól libegő homokok a nemzeti színnel átfont 
bajnoki érmeket.

A Nemzed luijuíoít 
a századid púlján

A helyzet: a Nemzeti eddjg 3, a Csepel 9. a 
Vác FC 12, a Somogy 13, az ARAK 16 pontot 
vesztett.

Nemzeti—Vasas 12:1 (0:0). Góllövő: Horváth 
(5|, Woblram (3j, Moln'r (2), Bakk, Rottlcr 
(öngól), ill. Végi (11-ősből I.

ARAK—Soiiwv 3:1 (2:0). Az első három 
•'er-ben az ARAK már két góllal vehetett. Gól- 
’övő: Dolina, Jámbor és Braun (öngól), ill. 
XolWir.

Var FC—Nagytétény 2:1 (0:0). GóllévŐ:
\msler és Magvar, IP. Frisch Ligeti a mezőny 
ep'obb.ja volt.

Erzsébet- -Millenáris 4:0 (2:0). Góllövő: Som
ai (2). Urbancsik és Mézees.

Cscnel—llroguisták 1:1 (1:<í). A Droguisták 
"cn jól jólszollak. Góllövö: Keresztes, ill. Za- 

’ai.
Lódén—Váci i’cm-'rvság 2:1 (1:1). Góllövő: 

lorhy, Szccsi. Hl. IGdkusz.

Vlilé’ 1 >'■■■• ’m ’-yc’ • • ETO—Székosfe-
Sárvári M^V l 'ö'e ’ l’.'n'i Pertiz—Győri
Textil 7°, Tatabányai SC ”AC. 1:0. Zab ••"ér
szegi TE Vcs/nrémi T!í I 2 Soproni AFC — 
Komáromi FC. 3:1.
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Rajcsányi nyerte Pécsett 
a kard második olimpiai 
próbaversenyét Sztrájkoltak az élcsapatok csatárai

Pécs, március 22.
A Pécsi Atliléllkul Club ötvenéves fennállása 

tilkiilmából u Magyar Vhó Szövetség Pcc.ett 
rendezte meg u második olimpiai válogat:') ver- 
Benyit. A versenyt u pécsi Piiiinonla-szúlló 
nagytermében tartották meg, amelyen meg’c- 
lent dr. Ncndlvlch Andor polgármester, vitéz 
lailn László diir.(lár|::trancsnok és a termel 
zsúfolásig meglIHiUtte n nagy verseny iránti ér
deklődök >erege. A versenyben tizenkét vivő 
Indult és pedig tizenhat budapesti vivóniigyság 
és egy vidéki: n kaposvári MúchovIcs. Délelőtt 
kilenc órakor kezdődtek meg a sele’tcző ver
si nyék, amelyekből kilenc vívó került a dön
tőbe. Habos, Mnszluy. I’alócz, Ka|esányl, dr.

Nyilas és Hidas a magyar kard

X MAFC vasárnap rendezte Józsij nádordijas 
/"iskolai kardo'rsenyct, amelyen harminchat 
'ivó indult. A délelőtti és holnap délutáni se- 
I jlizök során a kilences döntőbe kerüli: Ke
lek, s MAEC, Árva MAIC. Hidas Cili, Soproni 
I TE. Dabórzy BSE, Nyilas MTK. Bordás Pos
tás, Pál nkás DAC és Kruppa Beszkórt. A 
dönlő eredményei a következők: I. Nyilas
MIK H győzelem, 2. és 3. holtversenyben Hidas 
I TE és Árva MAFC, I., fi., 0., 7. holtverseny
ben Soproni UTE, Kerekes MAEC. Kruppa 
Bcszkárl. Pálinkás DAC. 8.. 9. holtversenyben 
Bordái Postás, Dalidé*!  BSE \ holtver ny« 
kel n késő éjjeli őrlikban döntik el Nyilas 

Itómny, Rajczy, Gerevich, Perczely és Zlrczy. 
A döntő mérkőzé ek n koraesti órákban kez
dődtek el és érdekes aszók után háromnegyed 
kilenc órúru mór be Is fejeződtek.

Első lett Rajcsányi 8 győzelemmel,
2. Gerevich 7 gy., 1 vereséggel, 3. Kalms fi 
g.v., 2 vereséggel. A Rajcsányi-Kabos-as zó 
i:em folyt le simán, mert u zsiirl két nyilván
való lusst nem ítélt meg Habos Javára. A kö
zönség nz ítélettel szemben higgadtan viselke
dett és Rajcsányi győzelmét nyugodtan fogadta. 
A verseny után Ünnepélyes díjkiosztón követke
zett. majd a ver-eny vészivé,ői és a város ve- 
/ctőcgyénlségel társasvacsorára gyűltek egybe.

két új reménysége
szenzációsan oinolt is Hidassal t'iyídl a ma
gyar oinósport egyik legnagyobb reménysége.

Haitiersei.yek napja a BEAC-han. \ Bpesti 
Egyetemi Atlétikai Clul) II. osztályú lörverse- 
ny< t vasárnap délután rendezte az egyesület 
Seinmel weis-uteni vivóterincheii. A versenyen 
Ifi i ivói indult és húrom csoportból 3-3 ver
senyző jutott a kilences döntőbe. Részletes 
eredmények: I. és 2. holtversenyben Pilippini 
J’EAC és s.-óru; HTVK. Mindkettő 7 győzelem
mel. 3. Máléílv HTVK fi gv. !.. fi., fi. holt
versenyben vitéz Bakv HTVK. Kiéli BSE, 
Jenev BSE. 1 I gv. 7. dr. Zöld BEAC 3 gy.. 
• t. Radó 1 gj 9. Magvar I gy.

A tegnapi fordulóban a bajnokjelöllek, közül 
csak az Elektromos Müvek és a BTC nt.ni 
adott le pontot, inig az MTK, FTC, UTE, 
BSzKRT, Postás „nem uszla meg szárazon" a 
pompás időben lejátszóit fordulót.

Pártos-csoport
Az Elektromos Müvek számára jól végző

dött a forduló: győzött, riválisai pontot vesz
tetlek. Csak a B t C állja az iramot A BTC és 
az MIK 10, az Elektromos és az FTC 11. a 
BMTE 14, az EMIK 15, az SzFC és MAFC Ifi 
pontot vesztett eddig.

Elektromos Miivé.-.—MAFC 4:1 (2:0). A 
bajnokjelölt erősen feljavult. Góllövök: G. Tóth 
(2l. Orcifalvi, Tompa (öngól), illetve Sárosi
III. illésből).

BTC--SzFC 3:0 (1:0). Biztos győzelem. Gól
lövőik: Bilié (2) és Kiss.

MTK—BMTE 1:1 (1:1). A budafoki együttes 
védelme igen jól játszott. Góllövők: Bihart, 
illetve Kardos.

E TC—33 FC 1:1 
lelve Monoslory. 
játszott.

WSC—MÁVAG *2:1  (1:0). Góllövők- Bara
nyai, Császár, illetve Bakó. Nívós küzdelem.

FVSK—Köb. AC 5:2 (2:1). Góllövők: Szőjük 
12), Jancsi, Füzesi és Csiszár, illetve Kiss és 
Vájná

Bíró-csoport
A BSzKRT és a Postás veresége nagyon jól 

jött az I TE-m k. Az. UTE 7. a BSzKRT 10. a 
Turul 11. a Postás 12, a Pamulipar 13 pontot 
vesztett eddig.

TLK—Pestig 3:1 (1:0). A Postás gyenge na
pot fogott ki Góllövők: .láger. Schmidt és Erii 
illetve Gyarmati.

Pamulipar—BSzKRT 3:1 (2:0). A lelkes Pa 
mi.ti a rá sem lehetett ismerni, nagyon jól ját 

(1:0). Góllövők: Jakab, il 
A builai védelem igen jól

szelt. Góllövők: Mersva (2) és Tinelli, illetve 
Szabii.

UTE—ZSE 1:1 (1:0). Gulyás II. kiállítását nz 
UTE nem bírta kiheverni. Góllövőik: Horváth, 
illetve Vali (11-esből).

Turul—PTBSC 8:2 (4:1). A PTBSC-re nem 
leheteti ráismerni Góllövők: P.ilikás (3). 
Fűzi (3), Szálai és Siroki, illetve Nagy és 
Ondrus.

RV.SC—BLK 1:0 (0:0). A győztes gólt Grosz 
rúgta. Szerencsés győzelem.

DAC— I RAK 1:0 (1:0). A gólt Orosz rúgta 
a saját kapujába.

FISCHER 58.6!
Dorimiind. március 22.

A VVestfalen uszóegyesülcl 49 éves fennállá
sénak évfordulója alkalmából uszóverseny 
volt. A 100 m-es gyorsulásban a brémai Fi
scher 58.fi mp-vel győzött, a 200 m es gyors
úszásban Fischer és a sleltini Garcke holívcr 
senyben 2 p 15.4 mp alatt ért célba. A har
madik Nuesske ideje 2 p Ifi.7 mp volt. A 400 
m-es gyorsuszás! viszont Nuesske nyerte 4 p 
57.8 mp-vel. A 11)0 m-es hétuszásban Schlatieh 
ideje 1 p 08.5 mp volt. A 2C0 m-es mellúszás 
han a hamburgi Sieftis 2 p 111 mp-vel német 
rekordot úszott. A második helyen Schwarz 
Göppingcn ülőit be 2 p 42.7 mp idővel. A 190 
m-es hölgy gyorsuszást a boroszlói Gróf 
nyerte 1 p 10.5 mp-vel. A 200 m-es hölgy mell- 
iszáMian a crcefeldi Genneng’r ideje 3 p 00.5 

mp volt ami német és egyben Európa-rekord.

Az ifjúsági tornászcsapatba jnoki versenyt
asáinap tartották meg a Nemzeti Tornaegylel 

iormvsari.ok; bán Az elsőoszlúlyu összetett 
versen)’! a Zrínyi reálgimnázium nyerte.

X' mii
az FTC-t és iflTK-t tsnysgetö pátyarevizfó ?

fiieíel 
in e n i

Ami késik, nem inulik. Ezzel a gyenge 
vigasszal nyugtatják magukat a nagy pá
lyák tulajdonolni, vagy helyesebben: birto
kosai. A főváros elhatározta. hogy a nagy 
pályákat alaposan átvizsgáltat ja a mérnö
keivel. mert

mente.slilui akar a felelősségtől egy 
esetleges s/crcmsél hőség alkalmával.

Az egyesületek minden szabad fillérjüket 
n pályák karbantartására fordítják, de 
sajnos • kevés n filter. A bevételek na 
gvobb hányada elmegy adókba és költsé
gekbe. A testnevelési hálóséig mindeddig 
nem .sietett, sőt még csak nem is totyogóit 
a szükséges nagyobb arányú pályarenova- 
lás nehéz leliidutában :•/ egyesületek segít i 
'égére A vidéki pályák fejlesztését tűzték' 

RI®gyed5S« forduló
\ elült betűvel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 

egy békebeli „látványosság**  neve ál ti tható össze.

ki iá lul s ugyanakkor liudapeslen a legna
gyobb sporteseményeket, amelyeken a kor
mányzó és a politikai élet kimii óságai is 
megjelennek, példátlanul hiányos felszere
lésű és nimlt bt rendezésű pályákon bonyo
lít fák le. Most enmk tetejébe meg hivata
los vizsgálatot is kapnak. amely súlyos 
anyagi áldozatot követel majd a nyomorgo 
egyletektől

Pelle István nyerte a tornászok olimpiai se- 
l.'ilezöveiseiiyél, amelyet a Testnevelési Fő
iskola tornatermében tartottak meg 2. Péter.
3. Sárkány. 4. Hegedűs, fi. Mogyoróssy. fi. Kecs
keméti 7. Rác/. 8, Boros. A betegeskedő 'Tóth 
nem vett részt a versenyben. Ellenben a tő- 
iskolán tanuló bolgár Mircsev is bemutatkozott 
és tulajdonképpen a negyedik helyen végzett.

Sfl^ i^ene Eítóy íSííiat
Rekordközönség (13.090 ember) búcsúztatta 

i vasárnapi ii'.n'téívcrsenvfkel. A nap sport 
szempontból legjelentősebb v rsmyél. az El 
nöki dijai a Puszial.e.ényi ménes kitűnő négy- 
óvc'v. Silly nyert ■ m. g a hosszú idő után is
iiéi pályáin lépőt Bajne'k S. ellen.

A Nemzetközi verseny Meridiai’ és Muscicapa 
malehév zsugorodott. Részletes eredmények 
i kövitkrzők:

I. Vég <Hj. 1. Mámor (3| Witsner. 2. Iák
i2!4) R.iyunr. 3. Lúgos (5) Jónás. F ni.- 
Il.ippy I nd il'.■> Bimkö, Murány ipari) Dó
zsa. Erős küzdelem. 10:86. 29, 3?. 01;::;:.
10:25. Befutó: 10.279. Idő 31 3. Lefolyás: Má 
mór végig vezetve, küzdelem után nyer. A két 
fiivoril In lyzi •.■ helyi öl riménylelen.

II. Ht'roinvve.sek versenye. 1. Benedek (pari) 
Feiser. 2. Pletyka (2'j) Zvvilling, r. 3. Toti (fi) 
Fő'Idi. F. ni.: Echo lia Í3) Marschall, Varázs
fuvola (l'/íii Kováé-, h. Szépi (4) K< rács 11. Köny- 
■lycn. 10:l». 12. 18. O)a>z: 10:44. Befutó: 10:81. 
Idő 35.7. Lefolyás: Bmed'k végig vezeive 
könnyen nyer.

Hl. Ainr.terrök kettesfogatu versenye. 1 
Slra'.j’i—Thei’dma (5:10) Lippitt. 2 Berci— 
Osztalék (2| Dóra P. 3. Nelson- Ugyanis HO 
Pi káry K. F. m.: Menthamol—Ribiiliő (61 
Siló. Könnyen. 10:13. Olasz: 10:19. Befuté) 
10:22. Idői 42.fi. Lefolyás: Simba-—Theodorn 
rossz starttal is könnyen nyírnek, mert a 
Berci-fogal sokat ugrik.

IV. IZhiöki dij. 1. Silly (8:10) Raymer. 2 
l’.ijnok S. (1)4) Kovács II. 3. Bolond (101 
Steinilz. F. in.: Gladiátor (10) ifj. Baranyai. 
Jonny (4) Zwillinger. Könnyen. 10:18, 11, II. 
Olasz: 10:33. Befutó: 10:35. Idő 30 2. Lefolyás: 
Az ulolsii fordulóig nvilt u verseny, de oll 
Bajnok S. ugrik.

V. Mechanikus handicap. 1. Magvas (fii 
Zwillinger. 2. II. Boriska 10:10) Kovács II. 3. 
Oda |2.'4) Feiser. F. ni.- Kuruc (10) Marék, 
Favorité (2)4) Toplichar, Odéibb (fi) Steinilz. 
Tenoré lánya (8) Hauser. Ragyogó (20) Vorst 
Orsolya (Ifi) Marschall. Biztosan. 10:33. 12. 
10, 12. Olnsz: 10:60. Befutó: I -Il-re 10:85. 
I—lll-ra 10:187. Idő 27.0 Lefolyás: Magvas 
legjobb idejét futotta és igy nem volt verhető

VI. Nemzetközi verseny. I. Meridián (O.lOi 
Kovács II. 2. .Muscicapa (2)41 Steinilz. 3. Opál 
i4i Jónás. F. m.’ London (12) Földi. Ilona (8) 
Kovács 1. Könnyen. 10:12, 10. 10. Olnsz 10.23. 
Befutó- 10:20. Idő 21.4. Lefolyás: Meridián és 
M”scica»ni kiilön versenyt futottak.

VII. Handicap. 1. Első fia (4) Muszár F. 2 
Röpke |fi> Kovács II. 3. Szoknyahős (fi) Benkő. 
F. m.: Hopper (fii Raymer, Lenke (10) Vorst 
Vadorzó ('j^l VViesncr, Lilla (3) Zwillinger. 
Olga (1J4) Feiser. Gtiardlan Todd (111 Kovács 
.1.. Eladó (12) Bilik. Penny (5) Jónás, ('.hali- 
mar (2fi'i Marok, Séma (25) Földi. Szcszélves 
í<Si Maszár L. Minor (33) Simító. Biztosan 
10.83, 37. 52. 72. Olasz: 10130. Befutó: 1-11 re 
10:088. I -111 ra 10:1102 hlö 31.3. Lefolyás 
Ebéi fia vérig vezetve nver.

Vili. Péteri (ll.|. 1. Alsós (fi) Kullinkn. 2
Galagonya (1!J) Köves F. 3. Bieskós (tOi To
rnám! F. m.: Conlrn (3) Jónás. Good-Trrp 
'pari, Rnvnr.:1. — 10:33, 21. 22 Olasz: 10:23. 
Befvtó: 10:151. h’ö 30.1. Lefolyás: Contra 
■ver. de tisztádon ügetés miatt diszkvnlifikál- 

k.
IX. Edunrd díj. I. BmlFka (pari) Mnszrr F 

?. Najád (2‘j) Filvó. 3 Pezsgő (5) VViesncr 
F. m : Pcggy (5) Treso. Várllcór.y (10) Unit

ser, Varázsló (Ifi) Tomann, .Csalán (3) Zwil- 
iingn. I’dine ílfii Dózsa. Könnyen 10:20, 11 
'2. 13. Olasz: 10:32. Befutó, 10:14. Idő ,?0.2. 
Lefolyás: Bt’siljka nevezetett.

X. NémetviEgyl dij. 1 Főur (5) Simkó. 2 
\nisi ft ■ i8:10) Jónás J. 3. Imréd II. (2hí) 
Tenl.ö. F. ni.: Egyetlen (fi) Bilik, Risiko (fi) 
Feiser. Könnv.n. 10:52. 31. 13. Olasz: 10:12. 
Befutó: 10:105. Lei dvás: Főm1 már egy kör 
úté.n nyerő.

Márcluts 254 23 és 31-én 
délután I é l 3 órakor

ügeWversenyelí
Soiibrette nyeri a 

Rákosi-dij at?
Vasárnap kapunyitás Megyeren. A főversenv 

i színié regényes múltra visszatekintő Rákosi- 
l:j. a békeévek legjelentősebb s egyben leg
lobban díjazott gé:Iversenye. Az utolsó évek
ben azonban mind többet és többet vesztett 
jelentőségéből az. egykor klasszikus számba 
menő gátverseny, a budapesti jelentősebb gát
versenyek díjazása mellett, ugyanis eltörpül 
dóim lója, de talán még ennél is nagyobb baj. 
hogy a korai terminusra meglehetősen nagy 
koekázaltal járnak az előkészületek. Ezért ma
rad távol a legkomolyabb jelöltek egyike; Ba- 
bicka II.

A starlhoz várható hét crack: Chceky (Bla- 
’sek). Kartárs (Hujber), Maros (Sleczúk), Tam- 
inuz. (Tóth A ). Nem baj (Fetting K.), Soubretle 
(Hauser) és Lurkó (Dósai) közül Cheeky és 
Soubretle munkai voltak eddig a legtetszető
sebbek A töl biek közül Maros mozog legjob- 
lan. Az említett három pályázó körülbelül 
egyforma eséllyel indul a versenyben, de 
Soubretle javára billenti a mérleget, hogy a 
kimagaslóan lég jóid) magyar gát- és akadály
lovas. Hauser lovagolja. Ez döntheti maid el 
a küzdelmet a különben is jó esélyű Soubretle 
javára.

HÉTFŐI NAPLÖ
Szerkesztik:

Ilii. ELEK HUGÓ ES MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő es kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztősén és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Ensébel körül au. szám
Vasárnap d u 2-tftl kezdve:

VI., kér., Arndi tilcu 8. «z. (Globus-nyomda) 
Telefon : 3(18 66.

Vnsdrnap (d. u. 2 IÁI): 245—81. 100—43.
A 7. EI.OFI7.I1T.S ARA:

r?v .éyrn é'i pr.,N‘' ,T. ’-“>CÍ ”árn ftrar Manvnrorszí- 
ion III Ildi r AusrlriAhnn 2n 0r< schrn Frnnc'nország- 
bon t (mák. Ju«<>sz';hi bán 2.50 dinár. Xenwtnrszán- 
ban 15 l’f. 01 i«prszá«bnn 1 líra Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1.20 ék

NYOMATOTT A Gl Col S NYOMDAI Ml'INTI ZET R. T. KÓRFORGOGF.I’EIN. BUDAPEST. VU ARADI UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


