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Éjszakai rémdráma a Schwartzerben

iztositva van a magyar búza
jövője! - mondotta Gömbös, 
aki vasárnap hazaérkezett

Vasárnap délután három óra után néhány 
perccel a délivasut érkezési oldalára bero
bogott az uj Lél kocsi, amelyen Gömbös 
Gyula miniszterelnök feleségével, Szakvárv 
Emil személyi titkárával és Hain Péter de- 
tektivföfelügyelővel hazaérkezett Rómából.

Győrig elébe utazott a miniszterelnöknek 
ttflkecz Ödön miniszterelnökségi osztályfő
nök, a sajtóosztály vezetője, aki azután be
szállt a miniszterelnököt hozó kocsiba. 
Nyomban ebédhez ültek, a miniszterelnök, 
felesége, Mikecz Ödön és Szakváry Emil 
sajtófőnök és Budapestig]

részletesen informálta a miniszterelnö
köt

távolléte alatt történt politikai események
ről.

Közben a délivasuti pályaudvar érkezési 
oldalán már félhárom után gyülekezni kezd
tek a miniszterelnök fogadására megjelent 
előkelőségek. A kormány tagjai közül első
nek Darányi Kálmán érkezett ki a pályaud
varra, majd utána megérkezett Lázár An
dor igazságügyminiszter, Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszter, Hóman Bálint kultuszmi
niszter, Bornemisza Géza iparügyi minisz
ter és az államtitkárok közül Antal István 
igazságügyi, Tahy László miniszterelnökségi, 
Marschall Ferenc földmivclésügyi, Preszly 
Elemér belügyi államtitkár jelentek meg a 
pályaudvaron, ahol a képviselőház elnöksé
gét.' Kornis Gyula alelnök képviselte. Ott 
voltak még Sipőcz Jenő főpolgármester, 
Vargha Imre ny. államtitkár, Bárcziházy 
Bárczy István miniszterelnökségi államtit
kár, Préger Ernő miniszteri tanácsos, Rákó
czi Imre miniszteri tanácsos, a sajtóosztály 
helyettes vezetője és közel negyven ország- 
gvülési képviselő, Ivády Béla, a NÉP el
nöke és Marton Béla, a NÉP főtitkára ve
zetésével.

Jóval három óra előtt már teljtsen meg
telt a pályaudvar délszaki növényekkel és 
szőnyegekkel diszitett érkezési oldala. Há
lom óra után néhány perccel berobogott a 
termeskocsi, amelynek ablakából

látható meghatottsággal szemlélte a 
nagyarányú fogadtatást

a miniszterelnök, aki sötétszürke utiruhájá- 
han elsőnek szállt ki a kocsiból és felemelt 
karral üdvözölte a lelkesen éljenző közön
séget. Utána szállt ki a kocsiból a minisz
terelnök felesége, majd Mikecz ö.dön és 
Szakváry Emil.

Az éljenzés lecsillapultával
IVÁDY BÉLA,

a NÉP elnöke lépett a miniszterelnök elé 
és a következő beszédben üdvözölte.

— Pártunk szeretett Vezére!
— Mi, a Nemzeti Egység Pártjának kép

viselőtagjai ma nemcsak azért jöttünk ide, 
hogy szerencsés megérkezésedkor örömmel 
köszöntsünk, de idejöttünk azért is, hogy 
biztosítsunk őszinte szeretetflnkről, igaz ra
gaszkodásunkról és fokozott bizalmunkról 
abban a pillanatban, amikor

fáradságos, de liála Istennek, eredmé
nyes utadról hazatérve, először teszed 
lábad újra a megszentelt magyar

Idejöttünk, hogy üdvözöljünk, amikor újra 
elfoglalod felelősségteljes helyedet, amellett 
a magyar munkaasztal mellett, amelynél 
annyi gonddal, annyi felelősségérzettel és 
annyi hazafias magyar faji érzéssel építed 
és munkálod

a szebb és jobb magyar jövőhöz vezető 
nehéz utat.

— Meggyőződésünk, hogy a nagy olasz 
barátainkkal való meleg és szívélyes együtt- 
létből további nehéz munkához uj ihletet,

uj lelkesedést, fokozni*  kitartást és erős 
akarást mcrilettél magadnak és biztosak 
vagyunk benne, hogy ez az utad is közelebb 
visz bennünket a mindnyájunk lelkiszemei 
előtt lebegő szent célhoz, biztosak vagyunk 
benne, hogy annak eredményei Isten segít
ségével csak

áldást és békességet hozhatnak

szegény hazánkra szétszaggatott nemzetünk
re. Isten hozott közöttünk!

Hatvanmillió ember kézfogásai
GÖMBÖS GYULA 

miniszterelnök az Ivády beszéde nyomán 
percekig tartó lelkes éljenzések ulán a kö
vetkezőket válaszolta:

Igen tisztelt barátaim, magyar testvéreim!
Hálásan köszönöm Ivády Béla igen tisz

telt barátom üdvözlő szavait. Jól esett tud
nom ott lenn Rómában, hogy nemcsak pár
tom van velem, hanem velem van gondo
latban az egész magyar közvélemény. (Ugy 
van, helyeslés.) Hiszen ösztönösen érezte 
minden hazáját szerető honfitársam,

hogy magyar, nagy magyar ügyről 
▼an szó.

Kiemelem különösképpen a magyar sajtó 
magatartását is, amely félretéve a párt
politikai állásfoglalást, csak ezt a nagy ma
gyar ügyet tekintette és csak ezt a nagy ma
gyar ügyet szolgálta.

A fogadtatáson megjelent közönség lel
kesen helyeselt és a miniszterelnök igy folv- 
tatta:

Rómában nem uj utakat kerestünk. Ró 
mában kiszélesítettük és megszilárdítottuk 
azokat az utakat, amelyeket kél év előtt 
megtaláltunk és

Negyvenhárom millió igen
Hitler mellett Példátlan lelkesedéssel 
vonult vasárnap Németország a szavazóurnákhoz

Berlin, március 29
. kósí étokul órákban nirflállapltnlták, hogy a vúbtoto jogosullak 97-08 

, ixir lofiTfir’imtt Ilven óriási aránvu érdeklődésre meg nem volt példa a német 
hogy mintegy 43 millió 

választások törté <ufiZakal órákig kialakult eredmény szerint, az Öaszrs
VySL“.í o"?"^n ^“^0..% elenyószó . nemmé! —ék

száma.
Berlin, március 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfón- 
jelentése.) Nagy napja volt vasárnap a né
met birodalomnak. Nagyszabású propagan- 
dahadjárat után vasárnap nyílt alkalma a 
német népnek arra, hogy ítéletet mondjon 
a birodalmi kormány ama lépéséről, amel
lyel semmisnek nyilvánította a locarnói 
szerződést és csapataival megszállotta az 
addig katonamentea rajnai övezetet a egy

klmélyitettük azt a kapcsolatot, amelyet 
két évvel ezelőtt megteremtettünk.

Rómában hatvanmillió ember tudatára 
ébredt annak, hogy összefogásuk állal or
szágaik területe sziget lehel az európai 
komplikáció közepette,

sziget, amelyen békés, de céltudatos 
munkával előbbre vihetjük Európának 

és a magunk országainak sorsát Is.
Mi kimélyiletlíik most azt a viszonyt, 

amelyet Olaszország, Ausztria és Magyux- 
ország egymás között teremtett és azt hisz- 
szük, hogy mások Is követni fogják a pél
dát. Mások is tudják, — és ezt tudnia kell 
mindenkinek — hegy

a béke, az Igazi béke csak az Igazság 
jegyében liontakozhatik ki.

— Ugy van! Ugy van! — zúgott a he
lyeslés és Gömbös tovább beszéli:

A magyar búza jövete
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a két

íves tapasztalat alapján az előnyöknek 
egész sorozata állapítható meg mind a há
rom országra gazdasági szempontból, akkor

ben megválassza az uj birodalmi gyűlést. 
Csak Igennel és n?mmel lehetett sza
vazni s nz igenlő szavazat egyúttal an
nak a képviselői listának elfogadását 
jelentette, nmelyet a nemzeti szocialista 
párt állított össze nz u| birodalom bar- 
j mndik birodalmi gyűlése szúrnám.

A képviselőjelöltek egységes listáját Hitler 
Adolf vezeti, összesen 1035 képviselő- és 
pőtképvhelőjclöll szerepel rajta, a legkü

helyes volt, hogy gazdasági tekintetben is 
igyekeztünk a viszonyt kiinélyiteni. Ez 
irányban is jó munkát végeztünk:

Merem állítani, hogy a magyar búza jö 
vője biztosítva van.

Lelkes éljenzés harsant fel ezekre a sza
vakra, majd Gömbös Gyula igy folytatta:

Nem mulaszthatom el, hogy akkor, ami
kor a magyar nyilvánosság előtt -először 
szólok ezekről a kérdésekről, ne említsem 
meg az olasz nép vezérét, a Dúcét (hosszan
tartó éljenzés) és Schuschnigg őexcellenciá
ját, az osztrák kancellárt. (Lelkes éljenzés.) 
Mi hárman azzal az elhatározással ültünk 
le a tárgyalóasztalhoz, hogy kézzelfogható 
eredményt fogunk produkálni. Kívánatos 
volna, hogy más államférfiak is ezzel az 
elhatározással üljenek le a tárgyalóasztal
hoz.

A miniszterelnök beszéde után is perce
kig tartott az éljenzés, majd a miniszterel
nök kezctfogolt Ivády Bélával, a kormány 
tagjaival, miközben Ivády Béla

hatalmas csokrot nyújtott át
a NÉP nevében a miniszterelnök feleségé
nek. Ezután a megjelentek sorfala között 
Darányi Kálmán földmivelési miniszter kísé
retében, — aki röviden informálta a minisz
terelnököt a lelcpitési törvényjavaslat kép
viselőházi vitájáról — Gömbös kocsijába 
szállt és viharos éljenzés közepette hajta
tott n miniszterelnökségi palotába.

Gömbös negyedóráig tartó beszédét 
n rádió is továbbította,

ugy, hogy vasárnap három ómkor sokmillió 
magyar hallgatta feszült érdeklődéssel a 
miniszterelnök szavait, első nyilatkozatát, 
amelyet külföldi eredményekben gazdag út
járól hazatérve magyar földön elmondott.

lönbözőbb néprétegek éa foglalkozási ágak 
köréből.

A választás közvetlen és titkos volt, de 
nemcsak a népszavazással való egybekötött- 
sége különböztette meg a szokványos érte
lemben vett parlamenti választásoktól. Más 
listám, mint a nemzeti szocialista pártra, 
nem lehetett szavazni.

Csak arról volt szó, hogy az egész, né
met nép kinyilvánítsa: egyetért a nem
zeti szocialista uralom eddigi működé
sével éa legutóbbi cselekedeteivel Is. 

„A szabadság és a béke birodalmi gyűlését" 
választotta n 45 millió némcl férfl éa nő, 
akinek szavazati jogn volt ezen a választá-

Aa 1933. november 12->w megválasztott
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Olimpiai ueiwltt
V. forduló 
szelvénye
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eddigi birodalmi gyűlésnek 6G9 tagja volt. 
Hogy hány tagja lesz az uj birodalmi gyű
lésnek, az attól függ, hogy hány érvényes

aszavazatot adtak le a mai napon, 
választási törvény értelmében

Aa-ÖO.OOO érvényes szavazatra 
egy képviselő.

Meg kell azonban Jegyezni, hogy

mert

Mik

noha

választáson csupán egy, egységes nemzeti 
szocialista lista futott, azért az uj birodalmi 
gyűlésnek h kétségkívül lesz néhány olyan 
képviselője, aki nem tagja a nemzeti sio- 
clalísta pártnak.

A nemzeti szocialista listára jó helyen 
fölvették a nacionalista, habár nem 
nemzeti szocialista pártok egy-két ré

gebbi vezető emberét, 
aki a nemzeti szocialista pártok uralomra- 
Jutásától kezdve mind a mai napig támo
gatta az uj kormányzatot Ezúttal elsőizben 
szerepelt a megválasztandó képviselők lis
táján a nemzeti szocialista párt külföldi szer
vezeteinek vezetője, Böhle Is.

Az uj birodalmi gyűlés valószínűleg 
április második felében, mindenesetre 
még 29-lke előtt tartja első üléséi Ber

linben, 
amelyen megtörténik házszabályszerű meg
alakulása.

Mérték szerinti férfiruha 38 P-ért 
rendelhető ■ legújabb tavaszi divatszövetekből remek szabással, két próbával, elegáns 
kivitelben. Minden öndicsérettől tartózkodunk! E rendkívüli olcsósággal célunk 
készítményeinknek országos propagandája. Vezérelvünk: nagy forgalom, kevés haszon!

Bnhakercskedelmi Vállalat, Ferenc-körút 39. L emelet.

Flandln

a német
Pária, március 29.

Hétfői Napló tudósítójának telefón-

Óriási tömeg az urnák előtt
Berlinben vasárnap reggel hét órakor 

már talpon volt mindenki. A ragyogó tavaszi 
napsütásca reggelen zenés ébresztővel Jár
ták be as utcákat. Az egész német főváros 
•ásalódlszbcn pompázott.

Egyetlen bás nem maradt zászló nélkül
• a munkásnegyedekben Is mindenütt 

kitűzték a borogkcrcsztcs lobogót.
Az utcákon hatalmim transzparensek csüng
lek a házak közölt éa óriási méreti! horog 
keresztes zászlók díszítették a szlnpompás 
képet. Valamennyi közlekedési eszközön Is 
kisebb nagyobb zászlók lengtek. A villamo
sok és autóbuszok oldalát választási plaká
tok díszítették. A villamos- és autóbusz
megállóknál szintén a vczérkancellár képe 
állott a következő felirattal: „Németország 
köszönetét mond a vezérnek!" A választási 
propaganda leghatásosabb Jelszava egyéb
ként mindenütt az volt, hogy

Németország békét akar a vllággnl és 
ezt a jelszót hirdette valamennyi kapu
aljban és minden gyárknpubun egy-egy 

kisc.bb-nag.vobb választási plakát.
Az utolsó órákban a nemzeti szocialista

párt propagandaszervrzete már kiilön-külön 
fordult a

minden

Hitler kancellár, aki az elmúlt két hél- 
•>cu állandóan utón volt a birodalomban és 
mindennap másutt tartott választási beszé
det, a reggeli órákban érkezett vissza Köln
ből s csak néhány órára piheut le, majd 

koradélelőtt elment szavazni.
A kancellári palota előtt összegyűlt, tíz

ezrekre menő tömeg viharos Ilclll-klállá- 
sokkal üdvözölte. Ez a Jelenet később Is ál
landóan megismétlődött és a kancellárnak 
a nap folyamán többször ki kellett Jönnie 
az erkélyre, hogy fogadja a tömeg hódo
latát.

A választás az egész birodalomban min
denütt

a legnagyobb rendben éa nyugalomban 
ment végbe.

Zavaró Incidenseket sehonnan sem Jelen
tenek. Az urnákat általábanvéve este 0 óra
kor zárták le, voltak azonban kerületek, 
ahol már a délutáni órákban az összes vá
lasztásra Jogosultak leszavaztak, úgyhogy az 
urnákat egy-két órával előbb tudták le
zárni. A szavazatok megszámlálása minde
nütt pontban este hat órakor, közvetlenül az 
urnák lezárása után kezdődött.

választókhoz ís 
lakás ajtaja alá vasárnap reg
gel röpcédulát dugtak, 
felszólították a választókat, hogy

(A . .
jelentése.) Egész Európa közvéleménye nagy 
érdeklődéssel várta Flandln külügyminisz
ter vasárnapi beszédét, amelyet választó
kerületében mondott.

Flandln Itt a külpolitikai helyzetről 
igy nyilatkozott:

—- A német kancellár érzi, hogy milyen 
gyönge az az érv, amely a francia-szovjet 
szerződés megkötésével akarja igazolni a 
katonaságmentes övezet megszállását. Éppen 
ezért

visszautasítja azt, hogy elfogadja a 
hágai állandó nemzetközi bíróság 

döntését
abban a kérdésben, vájjon a locarnól szer
ződés összefér-e vagy sem a francia-szovjet 
szerződéssel és ugyanakkor népe nevében 
azt a Jogot követeli, hogy „házát tetszése 
szerint rendezhesse be".

— Lehetetlenség észre nem venni, hogy 
milyen mély ellentmondás van a nemzet
közi élet eme két felfogása között, amely 
ma egymással szemben áll.

Németország felfogása az erőn alapul, 
a többi nemzeté a Jogon.

Franciaországnak az a felfogása, hogy ha 
a szerződés alapján rendezi viszonyát egy 
másik országgal, akkor kötelessége e szer
ződést tiszteletben tartani és ha a másik 
fél azt hiszi, hogy ennek a kötelességének 
nem felel meg, akkor Franciaország már

amelyben . ......... f
Jöjjenek el minél előbh a. MavazóbalyW'glMu 
mert minél hamarabb Jönnek, annál kisebb 
Imi a tolongás. Alaposan kivette részét a 
propagandából a birodalmi posta és n vasút 
la. As összes postakocsik választási plaká
tokat vittek, n vasúti mozdonyokat szintén 
plakátokkal dhzltellék fel.

Berlinben több mint ezer szavnzólielyl- 
ség működött.

A helyiségek legnagyobb részét éttermek
ben, kávéházakban. Iskolákban vagy köz- 
épületekben helyezték el. A szuvazóhclylsé- 
geket pontosun U órukor nyitották meg. A 
belső városrészekben természetesen sokkal 
kisebb volt a tolongás, mint a népes külső 
kerületekben, de még Igy is

fél óra, sőt egy óra hosszat kellett 
várni, umig a szavazók sorra kerültek

• mindenütt hosszú sorokban álltuk a vá
lasztásra jogosultak és a főváros kél legné
pesebb kerületében, Weddlngben és Non- 
K dinben Időnként fél kilométer hosszú sor
ban kígyóztak az emberek n sznvaróhelyl- 
aégek előtt. Az aggokat és betegeket nem
zeti azoclallsta rohamosat ngosok hozták 
autóikon a szavaróhcl.vlségckhe.

A legnagyobb érdeklődés természetesen ■ 
wllhchnstraMcl szavaz.ólielyiségek Iránt je
lentkezett, mert

Itt szavartak a kormány tagjai.

A Zeppelin röpcédulákat 
szórt le...

A „Gráf Zeppelin" és a ..Hindenburg tábor- 
juikv" —- ® kétM német Jéghtyóőriás^— vasárnap 
déTut&n befejezte négynapos Választóit própa- 
gandakörutját, amelynek során bejárta egész 
Németországot.

A léghajók megjelentek az összes nagyobb 
német városok fölött és röpcédulákat és 

apró zászlókat dobtak le.
Vasárnap délelőtt a „Gráf Zeppelin" és a „Hin
denburg tábornagy" a Rajnnvidék fölött repült 
el, majd délután 2 ómkor Frankfurt fölé ér
kezett. A frankfurti rádió érintkezésbe lépett a 
léghajó rádióállomásaival és beszélgetést foly
tatott a két Zeppelin utasaival. A beszélgetést 
valamennyi német rádióállomás közvetítette. 
Frankfurtból a két óriási léghajó Mannheimcn 
rs Stuttgarton keresztül visszatért Friedrichs- 
ba fenbe.

Ausztriában is szavaztak
Bécs, március 29.

Ausztriában Is folyt szavazás: Passauban sza
vaztak az osztrák földön élő német állampol
gárok.

Négy különvonatta! összesen 3GOO szavazó ér
kezeti n hnfárvárosba. akiket nagy lelkesedés
sel fogadtak.

A Snnr-vldék lakosságának külön ünnep
napja volt a inat választás,

mert 17 év óla ma történt előszór, hogy szintén 
részlvehetett n birodalmi népszavazásban. Saar- 
briieken ünnepi díszt öltött utcáin a nemzeti 
szocialista párt egyes tagozatai zeneszóval vo
nultak fel a szava zóhelytaégilkhőz.

nem ichíi luvg, aimur i i Uiiviaui
előre elfogadja a nemzetközi bíróság dönté-1 körülményeivel.

sét. Franciaország nem szabadítja fel ma. 
gát kötelezettségei alól a kötelezettségek le
járta előtt és ha a kötelezettségek módosítá
sát kívánja,

akkor csupán tárgyalások vagy döntő
bíráskodás törvényes útjára gondol.

— Ha Hitler békenyilatkozata őszinte, 
akkor elengedhetetlenül szükséges, hogy sza
batosan megmondja, mit ért a német nép 
életjoga és jogegyenlősége alatt. A kancellár 
a saarvidéki népszavazást követő napon 
megerősítette a locarnól szerződést, amelyet 
azóta megtagadott.

Fennáll-e tehát az a korábbi kijelentése, 
hogy többé nincs egyetlen területi kér
dés sem, amely Franciaországot és Né

metországot elválasztja egymástól?
Németország azt klvánja-e, hogy 
valamennyi háború előtti gyarmatát 

visszaadják neki, 
vagy csak egyeseket azok közül, - és as 
utóbbi esetben mely gyarmatokra gondol? 
Tisztázni kell, hogy kinek a költségére akar 
Németország gyarmatbirodalmat teremteni. 

Franciaország ma is azt hirdeti, hogy a 
béke a szerződések szigorú betartásán 
nyugszik, de természetesen

fentartva azt az lehetőséget, hogy bé- 
kitőcljárással vagy döntőbíráskodással 

vagy felülvizsgálás valamely más szabály
szerű eljárásával " ’------ v -v—A’’ *

szerződéseket a
összhangba hozhassák a 
népek életének váltakozó

Véres éjszakai hajszát
rendezett egy mozlbolond fiatalember

Bécs, március 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Detektivregénybe illő veres re- 
volveres hajsza történt vasárnapra virradó 
éjszaka az ausztriai Pottendorf községben. 
Az Eszterházy hercegi malmok bérlője, Pes
tet Eduard éjszaka arra ébredt fel, hogy 
hálószobája küszöbére egy zseblámpa fehér 
fényköre vetődik. Hirtelen álarcos férfi lé
pett he a szobába és revolvert fogott rá. 
Pestel éjjeliszekrényén fekvő revolvere után 
kapott, de

az éjszakai támadó gyorsabb volt éa 
mcllbelőtte.

Pestet Eduard kiugrott az Agyból, a támadó 
menekülni kezdett. Iz-galmas hajsza követ
kezett, amelynek során

mindketten több lövést adtak le.
Pestel azonban a vérveszteségtől hamarosan 
elvesztette eszméletét és a revolverei férfi 
elmenekült. A támadót, Brandl Vilmos föld
mi vés 19 éves flát, vasárnap a rendőrség 
elfogta. A fiatalember azt állítja, hogy

a moziban látott hasonló történetet
és azt akarta leutánozni.

sikerült ■ műtét 
lassú, fokozatos javulásra 
erős fizikumú iró össza*

kitűnően 
és van remény a 
és arra, hogy az 
szedi magát.

Vasárnapra virradó éjszaka és vasárnap 
szünetlenül ágya mellett tartózkodott fele
sége és édesanyja, örömmel látták, hogy

vasárnapra visszatért Kosztolányi élet
kedve,

halkan beszélgetett és érdeklődött a napi 
események iránt. A szanatórium folyosói 
állandóan zsúfoltak érdeklődőkkel, a tele
fon állandóan cseng, mindenki a magyar 
irodalom nagy betegének kíván Javulást. A 
szanatóriumi szobába az orvosokon kívül 
csak a költő édesanyja és felesége mehet
nek be. A barátok és tisztelők szeretetét vl- 
rágerdő képviseli Kosztolányi ágya mellett.

Vasárnap este az Iró orvosa ezt mondta
Hétfői Napló munkatársának:
— Jóslásokba nem bocsátkozhatunk, de 
műtét várakozáson felül sikerült, fíemé-

a

a
lünk. ..

Tízezer olasz
Páris nagy Izgalomban várta 

az eredményt
Párta, március 20.

fA Hétfőt Napló tudósítójának telcfonjelcn- 
lése.) A (mucin közvélemény feszült izgulom- 
nini várta « vasárnapi németországi válnszlá- 
»ak ereinényét, noha mindenki tisztában vnn 
zzziil, hogy csuk egyféle eredménnyel leh?t 
•rámolni- u neműt! szocialistnpArl abszolút 
győzelmével.

A vasárnapi párisi lapok hasábos cikkeket 
kOtöluck berlini tudósítóik tollából

a németországi hangulatról é« színes riportok
ban ismertetik art az óriási arányú propagan
dát, amelyet a nemzeti •zoclntistnpárt a gvő 
lelem érdekében kifejtett.

A lapok vezéreikkel egytől egyik arra! a 
kérdéssel foglalkoznak.

milyen kihatása írsz Hitler kancellár va
sárnapi választást győzelmének Európa jövő 

politikai fejlődésére.
A Hátin megállapítja, hogy a német nép 
Siirnapi szavazással kétségkívül magáévá 
Hitler kancellár külpolitikáját.

A Petit Journal felhívja a Ügyeimet 
hogy a választási agitáció leghatásosabb 
szava nz első naptól kezdve a nemzetközi 
volt és hogy Hitler kancellár minden

arra, 
jel

béke 
............... ...............  - ------------ - egyes 

választási beszédében a népek egymáshoz való 
közeledésének és

a némfl-franrla kiegyezésnek a svflkségM- 
ségéi hirdette-

A francia nép ■ írja a lap — pártatlan meg
figyelőként szemléli a helyzetet, azt azonban 
meg kell állapítani, hogy a német francia ki
békülésre irányuló jelszót minden egyes né
metországi népgvülésen tízezrek viharos éljen
zése fogadta.

A nacionalista Jour szintén Hitler kancellár 
többszörös békeszózutát idézi és utal 
hogy

sem Anglia, sem Franciaország nem 
Inliiák Mívesen a háborút.

Franciaország mindenesetté jóakarattal

arra.

»dl-

Franciaország mindenesetre jóakarattal fogja 
tanulmányozni Németország uj békeajánlatát, 
feltéve, hogy ez az ajánlat pozitívumokat tar

Egyórás súlyos 
műtét után 
vasárnapra lavult 

'Kosztolányi Dezső állapota
Hónapok óta nagybeteg. Kosztolányi De

zső a mai magyar irodalom büszkesége. 
Bécsben, majd Stockholmban kapott rd- 
diumbesuydrzásokat és néhány hét előtt 
igen súlyos állapotban érkezeit haza. Azon
nal a Jdnos-szanatórlumba szállították, 
ahol azóta, jelentékeny részben a rádiumos 
kezelés hatása alatt, kínzó fájdalmak között 
fekszik. Kezelőorvosai most döntő lépésre 
szánták el magukat: dr. Hauber László, az 
L’/ Szent Júnos-kórház sebészadjunktusa dr. 
Wanninger Vilmos professzor jelenlétében 
tegnap, szombaton

Igen súlyos nyakmütétrt
végzett a nagybeteg költőn.

Egy teljes órahosszat tartott a ritka ope
ráció. Kosztolányi Dezső nyakát az állka
pocsnál vágták fel az orvosok. Miután a 
nagy iró magához tért a narkózisból, azon
nal jobban érezte magát. Ilelek óta tartó 
kínzó fájdalmai enyhültek, hangulata ja
vult, a sirógörcsös rohamok megszűntek. Az 
orvosok megállapították, hogy

nnk tizenharmadik évfordulója alkalmából 
Valié tábornok, repülésügyi államtitkár 
hosszabb jelentést lelt közzé az olasz ka
tonai aviatika fejlődéséről.

A jelentés megállapítja, hogy 
Olaszországnak rövidesen tízezer kikép

zett katonai pilótája lesz.
A légi fegyvernemhez háromszor annyi 
önkéntes jelentkezik szolgálatra, mini 
amennyire szükség van. A legjobb kiválo
gatás érdekében a jövőben Mussolini Ja
vaslatára nem önkéntes jelentkezőkből to
borozzák majd a katonai pilótákat, hanem 
a sorozásnál választják ki, hogy ki alkal
mas repülőszolgálatra. A jelentés azután 
rámutat arra, hogy

Olaszországban ezidőszerint 25 katonai 
pilótaiskola működik,

majd végül az olasz légiflotta keletafrikai 
szereplését Ismerteti.

A kcletafrikai harcszintéren állomásozó 
olasz repülőgépek eddigi teljesítménye ösz- 
szesen több mint húszezer repülési óra. A 
gépek körülbelül kétezer bombát dobtak le 
és háromszázezer lövést adtak le géppus
káikból.
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Éjszakai rémdráma 
a Schwartzer 
szanatóriumban

Egy dühöngő beteg megtámadta az ápolót és mialatt 
éiet-halálharcot vívott vele, a szomszéd szobában 
felakasztotta magát egy másik beteg, Albrecht Jenő 

nyugdíjas alezredes
Vasárnapra virradó éjszaka rémdrámába 

illő izgalmak között megrázó tragédia ját
szódott le: a Sc/iwflHxer-szanatóriumban 
egy beteg megtámadta az ápolót és mialatt 
az ápoló élet-halálharcot vivőit vele, a szom
széd szobában öngyilkosságot követett el 
egy másik beteg.

Á szanatóriurn 4-es számú szobájában 
ápolták március eleje óta Albrecht Jenő 48 
éves njmgdijas alezredest Albrecht Jenőn, 
aki a Márvány-utca 46. számú házban la
kott, nemrégiben súlyos idegesség tünetei 
mutatkoztak, mire hozzátartozói

megfigyelésre felvétették a Schwartzer- 
szanatóriumba.

A szanatóriumi rend szerint
egy ápoló több betegre vigyáz és az a 
parancsuk, hogy ötpercenként be kell 
nyitniok a szobákba, megnézni a bete

geket, nlnes-e szükségük valamire, 
azonkívül, szükség van erre a rendelkezésre 
azért is, hogy a betegek állandó gondos fel
ügyelet alatt legyenek.

Bárdos József ápoló teljesített szolgálatot 
azoknál a szobáknál, amelyek egyikében 
Albrecht Jenő feküdt. Bárdos József_ éj
szaka tizenegy óra tájban ellenőrző körút
ját végezte és benyitott a szomszédos szó-

^Utazzon egyénileg!
Minden lekötöttség nélküli

Sííí’ BRISTOL, ABBAZIA
Teljesen újonnan Átalakítva, minden kom
fort. tenderre néző balkonos szobák. — Magyar 
vezetés. Kitűnő magyar komba. diétás étke
zések is. Mérsékelt árak I Részletes felvilágo
sítás éa szobarondolés:

„VI A“ fürdölroda, Budapest, IV.,Váci-u. 36 
Telefon: 88-2-56

IBUSz Bnross-térl menetjegyÍródója 
Telefon: 87-9-72

UTAZÁS ÉS WEEKEND, Andrássy-ut 24 
Telefon ; 28-O-Í8 E

bába, ahol egy Palkovics István nevű beteg 
feküdt. Megkérdezte tőle, nincs-e szüksége 
valamire. Palkovics megkérte,

kisérje őt a mellékhelyiségbe.
Az ápoló eleget tett a kérésnek. A bete

gek szobáitól meglehetős távollévő mellék
helyiségben Palkovics hirtelen

idegrohamot kapott és rávetette magát 
Bárdosra.

Az ápoló igyekezett elhárítani a támadást, 
a hatalmas termetű, nagyercJÜ beteg 
azonban elkapta a torkát és fojtogatni 

kezdte.
Percekig tartó izgalmas élet-halál harc 

kezdődött és Bárdos már-már fuldoklóit, 
amikor

végre sikerült kiszabadítania magát 
Palkovics halálos szorításából, 

majd egy odaérkező ápolótársával együtt 
kíméletesen megfékezte és visszavitte a szo
bájába a beteget, aki nemsokára lecsilla
podott.

Mikor Palkovics idegrohama már csök
kent, az ápoló tovább akarta végezni köte
lességét és elindult, hogy sorra járja a gond
jára bhott többi beteget is.

Mikor benyitott a 4-es számú szobába, az 
ijedtségtől dermedten állt meg a küszöbön:

Albrecht Jenő nyugalmazott alezeredest 
a szoba fűtőtestére felakasztva látta.
Azonnal az ügyeletes orvosért rohant, se

gíteni azonban már nem lehetett, Albrecht 
Jenő már halott volt.

Rövidesen rekonstruálták, hogy mi tör
tént: Mialatt Bárdos a mellékhelyiségben 
Palkovlccsal volt elfoglalva, ugy látszik,

Albrecht Jenő idegrohamof kapott, háló
inge ujját leszakította, kőtelet csavart 
belőle és felhurkolta magát a fűtőtestre.
A főkapitányságról rendőri bizottság 

ment a szanatóriumba. Kihallgatta Bárdos 
Józsefet, az ügyeletes orvost és még néhány 
embert, akiknek az előadásából megállapí
tották, hogy a szerencsétlen véletlen össze
játszása telte lehetővé a tragikus véget ért 
Albrecht Jenő öngyilkosságát.

magamtól felajánlottam neki öt vágón bur
gonyát.

Persze, hogy nem elégedett meg vele, hanem 
legalább tizet kért. Hát megkapta és talán még 
Igv is Jól jöttem ki, mert ha tizet ajánlottam 
volna fel. akkor bizonyosan tizenötöt kért vol
na. Az OTI tőkeelhelyezésérői indult meg ez
után m diskurzus a belügyminiszter és a szo
cialista képviselők között éa pedig azzal a 
tervvel kapcsolatban, hogy nz OTI bizonyos 
összeget adjon ki családi házak építésére. A 
belügyminiszter nem nagyon lelkesedett ezért 
a sajtóban is már emlegetett ideáért és pedig 
azért nem — mint mondotta —, mert ennek 
nemcsak törvényes akadálya van, — amin 
ugyan lehetne segíteni —, azonban a családi 
házak építői nem lehetnek — mint a belügy
miniszter kifejezte magát —

megfelelő partnerek az OT1 tőkéjévet 
szemben.

Az érdekes beszélgetést fíőman Bálint szakí
totta meg, aki most ugyan nem cukrot adott a 
belügyminiszternek, hanem vacsorára ívltálta 
a büffébe. Kozma eleget is tett a meghívásnak 
és igy fejeződött be a családi házak építésére 
vonatkozó barátságos diskurzus is.

♦
A szombati munkáért kárpótlást kapnak a 

képviselő urak azzal, hogy amennyiben tény
leg befejeződik hétfőn a telepítési javaslat rész
letes vitája is,

kedden nem tart ülést a képviselőház, 
hanem szerdán, amikor Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszter beterjeszti a költségvetést és el
mondja expozéját.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszélt 
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszterrel, aki ki
jelentette, hogy az expozéval teljesen készen 
van és

közel egy és háromnegyed óráig tartő be
szédben fogja Ismertetni a szerdal ülésen 

a jövő évi költségvetést.
Utána már csak néhány apróbb Javaslatot 

tárgyalnak, átveszik a felsőház üzeneteit és 
pénteken megkezdődik a nagy húsvéti 

vakáció,
amelynek legföljebb a parlamenti biifTés és a 
a mindenki elölt rokonszenves trafikosnŐ vallja 
a kárát, akik bizony — akármilyen terhes is 
—, mégis csak gazdaságosabbnak találják a 
sok hosszn ülésnapot, amikor van valami for
galom a biifTébe.n és a dohányáruda körül.

(h. J.)
♦

Kállay Miklós volt földmivclési miniszter 
a vasárnapi lapokban nyilatkozott Darányi

Betörő akadémiát alapított
Kispesten két fiatalember:

gyerekekből megszervezték a Zöld Halálfej 
Szövetségét, amely hetekig fosztogatta a várost

mindent tiszti!

Kálmán földmivelésügyi miniszter beszédéről.
A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 

Darányi Kálmán földmivelésügyi minisztert, 
hogy van-e valami mondanivalója Kállay Mik
lós nyilatkozatára. A földmi velési miniszter a 
következőket mondotta:

— Hát erre most igazán nincs mit válaszolni, 
de tehetséges, hogy majd nagyon érdekes fele
letet fogok adni erre a nyilatkozatra.

Szombat éjszaka —
a t. Ház folyosóján

Ezen a héten nagyon szorgalmas volt a t. 
Ház: évek hosszú sora óta nem történt meg. 
hogy szombaton ülést tartott volna és még hoz
zá este tizenegy óra utánig. A szerdai ünnep 
miatt elmaradt interpellációi napot pótolta vol
na a szombati ülés, amely évtizedes tradíciók 
nyomán mindig a szerdai nappal együtt inter- 
pellációs napja volt a képviselőhóznak, az 
utolsó — lehet mondani —• tiz esztendőben 
azonban csupán papiroson, mert 

szombaton soha nem tartottak ülést.
Ár. interpellációi kedvű képviselőknek annyira 
meglepetés volt ugylátszik a szombati ülés, 
hogy a még az előzőleg szerdára

bejegyzett négy interpellációból is elmaradt 
három

és csupán egy Írásbeli interpellációt terjesztettek 
elő, ngv hogv az ülés — a tervezett éjfél utnn 
helyett’— már tizenegv óra után véget ért.

*

Az ülés kezdetén, az elnöki Lejelentések so
rán élénk érdeklődést keltett Sztranyanszky el
nöknek az a bejelentése, hogy Csllléry András 
le akart mondani az összeférhetetlenségi állan
dó bizottsági tagságáról, azonban a bizottság — 
mint Sztranyavszky ismert pattogó hangsúlyo
zásával bejelentette: —

nem vette tudomásai a lemondást, 
mert ez a bizottsági tagság — mondotta — nem 
jog, hanem kötelesség és igy erről képviselőnek 
nem lehet lemondani.

A folyosón találgatták, hogy miért akart Csll

r

X.

Mindenki megcsodálja, ha . . .

„Elerlex**  szövetből lesz a ruhája!

léry megszabadulni ettől a bizottsági tagságtól. 
Csilléry azonban nem volt jelen a szombati ülé
sen. tőle hiteles magyarázatot nem lehetett kap
ni s igy terjedt cl a híre, bőgj’ Csillén’ azért 
mondott le. mert április elsején az összeférhe
tetlenségi állandó bizottság ülést tart, amelyen 
a Marton-féle összeférhetetlenségi ügy tárgyalá
sótól távolmaradt bizottsági tagoknak igazolni 
kell, hogy miért nem vettek részt a bizottság 
munkájában: Csilléry nem akart vagy nem tu
dott igazolással élni és igy akart megszabadulni 
az igazolási kötelezettségtől.

♦
Darányi beszéde után kiürült az ülésterem és 

átköltözött az élet n folyosóra és a büffébe. A 
folyosón Kozma Miklós belügyminiszter egy
szerre csak Propper Sándorral és Györki Imré
vel találta magát szemben, akikkel azután ke
délyes beszélgetést folytatott az inségscgélve- 
zésről. Propper mindenképen ki akart vasalni 
a belügyminisztertől az újpesti és egyéb pest 
környéki nyomortanyák felsegélyezésére 

legalább ötvenezer pengőt.
_  Újpesten — mondotta a belügyminiszter 

— vannak gazdag ipari vállalatok, ezeknek a 
kötelessége ott valahogyan enyhíteni a nyo
mort. Elsősorban a valóban éhező vidéki me
zőgazdasági munkásság és szegénység szorul 
támogatásra. Éppen itt van — és reámulatott 
a mellette álló vitéz Uhlgarik Béla főispánra — 
nki éppen most sirta el vármegyéje szegényei
nek nyomorúságát. Tudtam, hogy segélyt akar, 
hát éri nyomban — mielőtt még valami nagy 
követeléssel lépett volna elő, —

J

A kispesti kapitányságon napok óta folyik 
a nyomozás egy betörési ügyben, amelynek kü
lön érdekességet ad, hogy az eset Twist Olivér, 
a híres Dickens-regény egy mozzanatát eleve
níti fel: a tolvajakadémlát.

A kispesti kapitányságra az elmúlt hetekben 
egymásután érkeztek a betörésekről és lopá
sokról szóló panaszok. Rejtélyes banda garáz
dálkodott Kispesten és környékén. Egymásután 
következtek a betörések és lopások. Az isme
retlen tettesek vakmerő módon dolgoztak, 

leszerelték a házak kapujáról a kilincset, 
az épülőfélben levő házak falábét kiszedték 
az ólonicsövcket, villnnyvezetékcket vág
tak le, villanykörtéket csavartak ki a kapu
aljakból és bemerészkedtek egy moziba Is, 

■honnan elvitték a vetítőkészüléket.
A detektívek nyomorni kezdtek és arra u meg
állapításra jutottak, hogy a tettesek valószí
nűen egészen alnesonytermetft emberek, való
ságos

törpék lehettek,
akiknek sikerült átmászni olyan réseken és 
nyitásokon, amelyeken rendes növésű, megtér 
mett ember nem Juthatott volna át.

A kispesti kapitányság két ügyes detektlvje, 
Dudás Ferenc és Bíró József tovább nyomozott 
és végre nyomra jutott A detektívek egy este 
a kispesti Árpád-utcában észrevették néhány 
suhancot, akik nehéz batyukkal és zsákokkal 
megrakodva, nz üllől-ut felé tartottak. Nyo
mon követték őket és eljutottak nz Üllői-ut 
mentén egy üres telekre. A suhnncok

a telken lerakták a batyukat én ■ zsáko
kat és össze bújva tanakodtak, ugy látszott, 

várnak valakit.
A detektívek rajtukfitőttek, mire valameny 
nyien futásnak eredtek, kettői sikerült közülők 
elfogni, a többiek elmenekültek.

Az elfogott gyerekek azonnal vallottak: beis
merték, hogy ők a régen keresett betörők, 1A—

CSAK FÜSTSZŰRŐVEL DOHÁNYOZZÉK!
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14—16 éves gyerekekből összeverődött banda 
tagjai. Elmondották, hogy néhány barátjukkal 
egviilt megismerkedtek két fiatalemberrel, akik 
rávették őket, hogy tömörüljenek bandába és 
kövessenek el lopásokat és betöréseket. A fia
talemberek valóságos

akadémiát alapítottak, rendszeresen oktat
ták a gyerekeket a lopás és betörés „tudo

mányára*'
és amikor mór ugy látták, hogy értik a mes
terséget, munkára küldték őket.

A gyerkek u romantika kedvéért nevet adtak 
a társaságuknak:

a Zöld Halálfej Szövetségének keresztelték 
el o bandájukat, valamennyien zöld halál
fejet festettek ■ karjukra és esküdt tettek, 

hogy nem árulják cl egymást.
A Zöld Halálfej Szövetsége azután dolgozni 

kezdeti, a lopásokon, betöréseken szerzett hol
mikat ni „akadémia" tanárainak közvetítésével 
orgazdáknak adták el, n zsákmányért kapott 
pénz nngyrésze a „nevelők" zsebébe került, a 
gyerekeknek csak pár fillér jutott.

Az elfogott fiatal betörők megszegték a szö
vetségnek tett fogadalmakat é.s

elárulták a banda többi tagjait Is, 
akiket azután a detektívek egymásután kísér
tek a kapitányságra. Kiderült, hogy a szüleik, 
akik valamennyien becsületes, tisztességes mtin- 
kósemberek, semmit sem tudlak a dologról és 
kétségbeesetten hallották, hogy mit követlek 
el a gyerekek. A fiatal betörők megnevezték 
orgazdáikat is és megmondották, ki az a két 
fiatalember, aki n bűnre csábította őket. Ezt a 
két embert is elő akarták állítani, de egyiket 
sem lelátták a lakásán. A betörőgyerekeket ki
kérdezés Ufón átadták a szüleiknek és

az ügyük gyennekblró.ság elé kerül, 
n lelketlen akadémia-alapítókat pedig keresi a 
rendőrség.
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o
Ncutyorkból írják a Kisnaplónak: Nagy 

szenzációja van a netvyorki felső társaság- 
nak, Thyssen Erzsébet bárónő négyszázezer 
dolláros kárlérilési pórt indított a Mdivani- 
emlőd ellen. Barbara Hüllőn elvált férjét, 
a szép Mdivani Átérti herceget tavaly 
augusztusban halálai out ószerenr sétlenséy 
érle n nizzai autóst raddn. Mdivani herceg 
autóján utazott Thynen Erzsébet bárónő, aki 
a bal etetnél súlyosan meg se beiülI. A bárónő 
a Mdivani hercegi cialád ellen Indított pőré
ben egyrészt a sebesüléséért követel kdrtérl- 
téxt, másrészt pedig azon a elmen, hogy a 
baleset utáni nagy zűrzavarban eltűntek va 
gynntérő ékszerei. A pör már megindult, de 
azt mondják, kevés reménnyel kecsegtet.

o
Két érdekei házassági hír. Ellő: Szviezsé 

nyi Zoltán lánya, Eltelka néhány nap múlva 
tartja esküvőjét Preiteniteiner Ottó ezüst- 
árugyárossal. Második: rövidesen hivatalosan 
publikálják Bezegh-lluizágh Éva és Jeney 
litván főhadnagy, a kitűnő urlovat eljegyzé
sét

o
Vasárnap friss kábeltávirut érkezett Mexi

kóból Rohonezy Elemér tragédiájáról. A só
gorát, dr. Füredy Andrási értesítette a hajós
vállalat, hogy hivatalosan agnoszkálták a le
suhant repülőgép valamennyi utasát. Mlelölt 
a repülőgépre ültek volna, valamennyien 
UStbeiztből készült személyazonossági lapot 
kaptak. Ezekből as éghetetlen aszbesztlapok- 
bál agnoszkálták őket. Rohonezy Elemér 
meyszenesedett holttestét Mexikó-Cltgbe szál
lították és vasárnap reggel elhamvasztották 
4 hamvakat tartalmazó urnát Veracruzba 
viszik. Veracruz kikötőjében állomásozik az 
Ibéria gőzös, amelyen Rohonezy Elemér 
Hamburgból Amerikába hajózott. A hajós
társaság rendelkezésére «t Ibéria visszatéré
sekor magával viszi Hamburgba aj urnát és 
onnan elküldik majd Budapestre a család
nak. így jön vissza Budapestre szegény Ro- 
honczy Elemér a mexikói tűzhányók csodá
latos álomvilágából, ahová olyan nagy 
örömmel, boldogan Indult,.,

o
4 társasági életben sokat szereplő méltó- 

sáyos ügyvéd szr a korsón sétált. Találkozott 
vele a válófélben lévő hölgy, aki a társaság
ból Isméit. A hölgy beszélgetés közben el
mesélte neki válópőre történetéi és tanácsol 
kért tőle. Félóráig sétáltak, beszélgettek, 
másnap pedig az ügyvéd ur levelet küldött, 
amelyben ügyvédi megbeszélés fejében az 
Üld honoráriumot kérte. A hölgy nem fize
tett. Eredményi expenznóto-pöel

•

Lebontják • Szép-utcai Zichy-palotát, öt
emeletes tökéletesen modern garzon-házai 
építenek a helyért,

o
Nézd meg as anyját, vedd el a lányát, — 

tartja a régi közmondás. Ezt a be váll igaz
ságot most alaposan megforgatta egy eset, 
amelyről soka! bestéinek a társaságokban. A 
história három főszereplője: a Balzac-kom 
elvált méllóságos asszony, a hölgy huszon
egyével lánya és az érdekesen őszülő jónegy 
venes bankigazgató. Az Igazgató még a tél 
elején sítúrán megismerkedett a fiatal úri- 
lánnyal. Mikor hazajöttek, sűrűn lehelet! 
együtt látni őket a korzón, ötórai teákon, sőt 
az Igazgató ur Igazi jópolgári módon bejára 
tos lett a házukba Is, 4 benfentesek rövide
sen arról suttoglak, hogy az ismeretség há
zassággal végződik. Az ifjú hölgy nem is ta- 
yadta a dolgot. Bizalmas barátnőinek disz
kréten megsúgta, hogy husvétkor lesz at al- 
jegyzét. Tegnap reggel azután beütött a szen
záció nagy bombája: a méltóságot asszon!/ 
Irányát idegösszeroppanással szanatóriumba 
vitték. Ok: az igazgató ur megfordította a 
közmondást, megnézte a lányát és elveszi az 
anyját. Husvétkor lesz az eljegyzés.

o
Sándor László nyugalmazott főkapitány, a 

népszerű védő mesélte ezt az aranyos kis 
történetet, amely viccnek Is beillik. Elvállalta 
egy sikkasztó pénztáros védelmét. A tárgya
lás előtti napon bement hozzá a fogházba és 
még egyszer utoljára a lelkére bestéit, hogy 
a bíróság előtt töredelmesen ismerjen be 
mindent és vallja be a bűnét kert elés nélkül. 
A tárgyaláson megkérdezte a biró a vádlot
tat, hány éves, mennyi volt a fizetése.

Huszonkét éves vagyok, havi három
száz husi pengő volt a fizetésem —- hangzott 
a válasz.

Hát nem gondolt a jövő jé rét — kér 
dezle jóságosán a bíró.

Dehogy nem.' A sikkasztott nyolcezer 
pengőből négyezrei bankba tettem ...

/

BAKTER: Nini, Lepcses szomszéd, maguk 
megen fönt vótak Pesten?

ÖRZSI: A tenyészállat-vásárba.
BAKTER: Aromán döfl. Ősit ml szépet 

láttak?
ÖRZSI: Na is kérdezze. Míg én a gyö

nyörű szép jószágokat néztem, az uram 
folton azokat a föiflcerézett pesti nőket bá- 
múta.

BAKTER: No fene. Nem Is tuttam Lép
esé*  szomszéd, hogy maga illen nőies ter
mészeti.

LEPCSES: Ne izéjjen má. Persze, hogy 
bámútam a naccaágúkat, mer mérge*  vótam 
rójuk. Ollan széle*  válluk van, akar •' dra- 
ganyoa őrmesternek, a derekuktul lefelé meg 
vékony, akar a szálka. Mintha az Úristen 
nem Is teremtett vóna nékik ülészeti test
alkatrészt llát még a pofa, — az árgyélu-, 
tát, u’ kJ van ragygyantva, pudrlntva, má
zává, meszelve, meg nem csókúnám pengő 
őt vénén aluL

BAKTER: Hhö. Oszt mlrü Jó a’?
LEPCSES: En is aztat kérdeztem egytől 

Mondok: ha nem sértem a tisztött náccsá■ 
gát ml a hajdennénkünek teccctt illen pi- 
rustojás-formára kikenyekednl? Aszongya: 
a szépség végett. De mondok, tessen meg- 
nézni estet a fajn sziinentáli tehenyet, e’ 
nincs klpingálva, mégis minő szép a feje, 
fara, tőggyé, az egész testületé. Aszongya 
inérgessen: ha magának annyira teccik a 
a teheny, vegye el feleségül.

ÖRZSI: A szemtelen fajzat. Azelőtt nem 
vótak Illenek a pesti nők.

BAKTER: Régen vót az, hájjá, akkor még 
Adóm apánk is fügefa-gatyába járt

LEPCSES: Ügy fő vótam zándorodva arra 
a fehérnépre, máj tunikán billentettem ütet

BAKTER: Elhiszem. —- Hát mi újság Pes
ten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Nagy vörsöny less •’ magyar, 
meg egy angol borbél között

ÖRZSI: Az ám. Az angol borbél nyóe má
sodpere alatt iecsiszálja az emberek szakál- 
lát

LEPCSES: Nem ülnék a kése alá semmi 
pézér. Eccer borotvált éngem egy illen aao- 
fort-borbél. Kint az uccán meg e*  kutya 
rettentőjén vonyított Aszongya a borbél: 
ugyan mér uvíthat annyira az a szegény 
kutya? Mondok: biztosan aztat I*  borotváj
uk.

BAKTER: Jó megmonta. — Hát a Ló- 
czamóval mi van?

LEPCSES: A népszöveceaég aztat akarná, 
hogy a németek föggyln angol, meg olasz 
katonaság vigyázzon a békére.

BAKTER: Szt*  akkor nem vóna háború?
LEPCSES: Emlékszik még arra, mikor 

békébe a Paskony kösségbéU elöljáróság 
panaszra ment a fölapányhoz, hogy hát 
mióta a honvédhuszárok a községbe van
nak, Igen megnövekedett az apátién gyere
kek népszámlálási stalsztikája. Hál elvit
ték a huszárokat hoztak helettük osztrák 
furvézerekt meg boanyák bakákat Félesz
tendő múlva megen panaszra mentek a pas-
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a blúzról.
Ezelőtt csak „mellékkörülmény" volt, 

ma nagybetűs helyet kapott az elegáns nő 
garderobjábao a blúz.

Ma, amikor as alig hároméves gyerektől 
kezdve egész a tiszteletreméltó matrónáig, 
mindenki kusitümöt fog viselni, ennek ter
mészetes és logikus következménye lesz, 
hogy a blúz Is piedesztálrs jut éa a höl
gyek a blujvásárláaból éppen olyan prob
lémát csinálnak, mint a kosztüm, vagy * 
ruharendelésből. Annak a bizonyos blúz
nak olyannak kell lennie, hogy másnak az 
égvilágon még ahhoz hasonló se legyen. 
Annak a blúznak habosnak és frissnek kell 
lennie, mint as eperfagyion. hogy annak 
láttán a barátnők menten szétmenjenek a 
dühtől, — szóval valami különösnek kell 
lennie, mert mi nők csak Ilyenben érezrük 
jól magunkat.

Megállapíthatom, hogy nagyon szép nz 
Idei bluzdlvat. Délelőtt a teljesen férfivá- 
básuakat fogják viselni, kis keményített 
gallérkával, elálló fülekkel, amik köré ele
gánsan fo-rluk férjeink legszebb sllpsz 
nyakkendőjét kötni. Ezek nz angolna blú
zok (ólén fehér selv' i:-- M mosó pikéből 
készülnek, ugyanebből készül az idén na

konyiak, hogy a stataszlika éppúgy emel
kedik, mint régen. Ejnye, — aszongya a 
főispány, — hogy lehet az. Isten ezek az 
osztrák meg bosnyák katonák nem la tun
nak beszélni a jányukkal. Dejszen, — monta 
a paskonyi bíró, — mikor a huszárok itt 
vótak, akkor se a beszédtől növekedett a 
népszámlálás.

ÖRZSI: Hajaj! Könnyebb e’szekér balhát 
megőrizni, mint a jány erkölcsit, ha eccer 
főtámad benne a közérzet

BAKTER: Nono. — Hát abbul mi Igaz, 
hogy az angol tábornok dicsérte a gézhá- 
borut?

ÖRZSI: Aszonta emberségesebb az, mint 
az álgyu, meg a géppuska.

LEPCSES: Ez is ollan, mint eccer rég
időbe, e*  lótolvajt halálra ítéltek a birák 
Föszólitották, hogy válasszon, minő kivég
zést óhajt: kerékbetörést, megégetést, vízbe- 
fullasztást vagy fölnégyelést? Aszongya a 
lókötö: köszönöm a hozzám való Jóságot, 
én leginkább ollat választanék, aki nem is 
nagyon fáj és mégis életbe marad az em
ber; de azonban ha csak ez a négy van rak
táron, akkor célirányos vóna kitróbálni a 
biró urakon, oszt akkor mingyá látnám, 
hogy inellik a kellemesebb.

ÖRZSI: Jól monta a betyár.
BAKTER: Ariul is hallottam, hogy az 

oroszok meg a japányok megen összevere- 
keltek.

LEPCSES: Vót is e’ eaomó halott 
ÖRZSL Az a kérdés, mellik kezte?
LEPCSES: Eztet kérdezte a Rózumberg 

is, mikor két bére*  összeszurkálta egymást. 
Mer aszongya nem lehet az, hogy két em
ber szó nélkül öaszeugrik oszt zzúrja-vágia 
egyik a másikat. Dehogynem, tekéntetes 
uram, monták a béresek, lehet biz az. ha 
megvan a kölcsönös Jóindulat

BAKTER: Meg a máafélliter kadarka b 
hasukba.

ÖRZSI: No indúhatnánk aptya.
BAKTER: Mingyá no. Még csak áztat 

mongya meg Lepcses szomszéd, hogy hát 
az a Stájnak tanár, aki a férfiembereket 
megflatalijja, mit tanál a*  ki megen?

LEPCSES: Négy ojtást ad be e’ hét alatt, 
oszt másfél esztendeig vígan szuperál a 
szekazepli.

ÖRZSI: Ködök ia én annak húsáréira egv 
gyönyörű füstött aunkát, mer igen ránkfér 
a tudománnyá.

LEPCSES: Fogd be a szád örzsi, mer 
két vége van a botnak. Laska Lajos is fő
mén! ahhoz a StáJnakhoz, Bécsbe. Panasz
kodott, hogy baj van a azekazeplivel, az 
asszony Igen ölégedetlen. Aszongya a Stáj
nak: „gyöjjön, mingyá beojtom." „Engem 
ugyan nem köU“ — monta Laska Lajos- 
„mer énrullam csak dicsérettel beszél a 
falu minden fehérnépe; de ha a feleségem
nek anna valami ojtást, hogy ne legyen 
ollan csúnya akar a aátán öregannya, rög
vest helroállna a családi szekszepll." r— No 
Isten álgya.

gyon favorizált mellénye*,  hátul spanglié 
blus is.

Nagyon felkapták a színes vászonbluzo- 
kat Ezek között ia akad nem egy férfi
módra varrott. Sokan láttunk visszahallott 
manzsettásat Is, amelynek gombjait ugyan
csak férjeink garderobjából vesszük hasz
nálatba.

Elegánsak és pompőzek a délutáni éa 
esti selyemkosztümhöz viselt fehér, vagy 
színes georgette. pllsaés, azsuros zsabós 
fodros és szegös fazonok. Egy bluzkölte- 
ményen van minden kérem, ami szem, száj
nak ingere.

A batisztok jól kikeményitve és a pety- 
tyes nyersselymek is bűbájosak. Láttunk 
például egy nyersselyem plrospettyes blúzt, 
buhlgallérret éa nagy piros masnival, maga 
volt a megtestesült fiatalság. Egy rózsa
színű szegő*,  fodros-rüssösnyaku georgette 
blúz láttán pedig a tavasz szimfóniájára 
kellett gondolnunk. A pepita, a schottis, 
tnft és pettyes anyagok változatlanul erősen 
szerepelnek". De különösen és újból ki 
kell emelnünk a georgette idei fellendülé
séi Körülbelül i | cszicndövel czijöll volt 
nagy divat a georgette és azután ugy el

tűnt, mintha sohasem létezett volna. Most 
újra Itt van Ezért tanácsoljuk mindenki
nek, akit illet, ne dobjunk el soha semmit, 
mert bizonyos idő múlva mindennek visz- 
szajön a divatja.

(Dr. Dévalné Erdős BOske.)

♦
Miklós Lillyt elneveztük a bluz-készitők ki

rálynőjének. Amit nála láttunk: mennyiségben, 
Ízlésben és minőségben, azt még sehol másutt 
nem tapasztaltunk. Hogyha Miatós Lillyhe*  
(Kigyó-u 5.1 bemegy valaki, nincs olMn ízlésű 
nő. akinek kedvére való ne lenne ott — meg
lepően olcsó árért.
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Kedves meglepetést kéirit éld bridgezd 
olvasói számára a Hétfői Naplói 
nagyszabású brldgeversenyt 
rendezünk, amely komoly eseménye 
lesz a szezonnak. A legkiválóbb matado
rokból álló szakértőbizottság dolgozik • 
versenyszabályzatán, amelyet a jövő hé
ten már köriünk a Hétfői Napló 
táborával. Szenzáció lesz a verseny a ki
tűzött ritka nagyértékü dijak miatt isi 
ezüstserleget kap a győztes 
és ezenkívül még mintegy 20 szép dijat 
osztunk szét.

'*
Vasárnapra virradó éjszaka bonyolították 

le a budapesti bankbajnokság selejtező mér
kőzéseit. Szombaton este Milos György, a 
Pesti Hazai Takarékpénztár vezérigazgatója 
nyitotta meg a Hungárla-ssálló zöld termé
ben a nngy versenyt, amelyet mintaszerűen 
rendezett Bíró Zoltán. Tizenhat férficsapat 
mellett elindult a bajnoki küzdelemben a 
Nemzeti Bank és a Pesti Hazai Takarék
pénztár hölgycsapata ia. Izgalmas harc után 
vasárnap hajnalra befejeződtek a selejte
zők és a következő nyolc férflcsapal került 
a középdöntőbe: a Nemzeti Bank éa a Hi
telbank 2—-2 csapata, továbbá a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank, a álagyar Általá
nos Takarékpénztár, a MOKTÁR és a Béna
intézeti Központ 1—1 eaapata. A selejtezők
ben mutatott formák alapján a kél favorit, 
a Nemzeti Bank és a Hitelbank első teamje. 
Vasárnap éjszaka megkezdődtek a döntő
mérkőzések. Lapunk zártakor a verseny 
még tart

Megegyezik ebben árja éa nem árja 
Piatnlk kártyának nincs a földön párja

Nagy érdeklődés mellett folynak a vidéki 
bajnokság mérkőzései. A legizgalmasabb küz
delem Debrecenben van. ahol tizenkét csapat 
versenyez a kerületi bajnokságért. Két fővárosi 
viszonylatban ii Igen erős team között fog 
valószínűleg eldőlni a debreceni bajnokság. Az 
egyik favorit az Újságíró Klub csapata, amely- 
nek tagja1: Vecsey, <Jr. Hegedűs, dr. Stabados 
és dr. Ungár; a másik a Debrecent Kaszinó 
teamje, amelyben Perczel tábornok, Horváth 
Irén, dr. Kerekes és dr. Paul játszanak.

♦
Alig zajlott le az I. osztálya bajnokság, máris 

érdekes átigazolásokról beszélnek a kulisszák 
mögött. Az első már meg is történt: Leitner 
l erenc, u szövetség főtitkára, aki az idei baj
nokságban a MAC I. csapatában szerepelt, a 
Brtdge Clubba kéri at átigazolását.

★

Az MTK bridge szakosztálya, melv három 
csapattal szerepelt az idei bajnokságban, 
meleg ünneplésben részesítette az első csa
pat kapitányát, Gárdo*  Istvánt, csapatának 
elért helyezése alkalmából.

★

A JI osztályú bajnokság befejező fordulóját 
m?xAs,e,.7 írokor Jí,s«rtk •«: Orvosi Kaszinó 
—DSC II., Nemzeti fiunk—MTK II., BEAC I— 
JSC, BEAC II.-BBTE,*MTK  111- LDK.

Március 23-lkl bridgc-felndványunk megfej
tése: Kör 3-as! Észak kör 0. Kelet üli, majd 
karó ász. ezután kör dáma, majd treíT 10, kör 
kinilv, amire Észak kárót dob. Mintán adu 
9es és 10 es ütött, fisznk kis kárót lop adu 
/ eaaei, adu bubit hív. ndn H assal kiadja M 
ütést Keletnek, oki „kényszerhlvásba" kerül.
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Egy bankárt és
két kereskedőt állítottak 
elő a valutarendőrségre 
pengőklajánlás és szőnyegcsempészés gyanúja 
miatt

a

Vasárnap érdekes ujabh fordulat történt 
abban a nagyarányú szőnyegcsempészési és 
valutabünügyben, amely most foglalkoz
tatja a budapesti vahitarendörséget:

a déli órákban detektívek előállitottak a 
valutarendőrség Lipót-köruti helyisé
gébe egy bankárt és két szőnyegkeres

kedőt, 
aki ellen az a gyanú, hogy resztvettek
hatalmas arányú csempészésben és a pengő
kiajánlás bűntettét is elkövettek.

A három újabb előállított gyanúsítottal 
együtt

vasárnap estig nyolc ember van a va
lutarendőrség őrizetében.

Napokig tartó fárasztó, lelkiismeretes nyo
mozás után sikerült a valutarendőrség de- 
tektivjeinek felgöngyölitenlök a budapesti 
szönyecsempész frontot.

Budapes*  határában éjjel-nappal figyelték 
a detektívek a csempészeket, amikor teg
napelőtt rajtuk ütöttek, amint értékes sző
nyegekkel megrakott teherautón igyekeztek 
Budapest felé. A szőnyegcsempész társaság 
fő gyanúsítottjait: Kupferstcin József, öster- 
reietfer Nándor és Szántó László szőnyeg
kereskedőket, valamint Robicsek Jenőné 
Fried Margitot azonnal előállították a valu
tarendőrségre. Vasárnap ismét részletesen 
kihallgatták valamennyieket és a kihallga
tás eredménye alapján történtek az újabb 
előállitások. Kiderült ugyanis, hogy

az előállított bankár finanszírozta a 
szőnyegcsempész társaságot és a kél sző-

Wi

Száz szál cigány hegedűje sirt 
vasárnap 36-ik Rácz Laci unokája, 

a cigánytrónörökös sírjánál

nyegkereskedő, akiknek nyilt boltjak 
nem volt, hanem alkalmi üzleteket bo
nyolítottak le, tiicatszárura adták el Bu
dapesten és vidéken az országba csem

pészett szőnyegeket.
Vasárnapra, tisztázódott az is, hogy vol

taképpen milyen manipulációval jutottak 
Budapestre a nagyérlékfi szőnyegek. A 
csempész társaság tagjai budapesti emberek 
bécsi követeléseit összevásárollak, aztán ki
utaztak az osztrák fővárosba, ahol a meg
vásárolt követelések alapján schillinget 
kaptak. Az igy*  szerzett schillingekért olcsó 
áron keleti szőnyegeket vettek s azokat

teherautón csempészték Budapestre éa 
itt magas haszonnal értékesítették.

Miután ez a cselekmény nemcsak csempé
szés, hanem a pengőkiajánlás bűntettét is 
kimeríti, azért vette kezébe a nyomozást a 
valutarendőrség. A vizsgálat eddigi megálla
pításai szerint,

körülbelül 
az összeg, 

társaság
Dr. Kotsis

félmillió penrőt tesz ki az 
nmcllyel a szőnyegrsempész 
a manipulációt elkövette.
Miklós ügyészségi alelnök,. . n

valutarendőrség vezetője, ma, hétfőn délben 
dönt az őrizetbe vett gyanúsítottak további 
sorsáról. Értesülésünk szerint

ma délben az őrizetbe vett kere-skedők 
jórészét letartóztatják

s nyomban átkisérik őket az ügyészség 
Markó-utcai fogházába.

az

Vasárnap délben ezrekre menő tömeg szo
rongott a rákosi temető halottasháza elölt. 
Rég nem látott ennyi embert a temető. Egy
szerű emberek, elegáns urak és hölgyek jöt
tek el megnézni a végtisztességet, amelyet a 
pesti cigányok adtak 36-ik Rácz Laci cigány
király unokájának, a 15 esztendős Laciká
nak, az öreg szemefényének, nyomorúságos 
napjai egyedüli örömének.

Eljöttek ■ híres prímások,
'Magyari Imre, Bura Sándor, Farkas Jenő, 
Farkas Béla, a Pertis-fiuk, a Jenő és a Pali, 
sokszáz cigány a bandákból és

eljöttek a rajkók Is,
akik most indulnak messze idegenbe, meg
ismertetni a szívhez szóló szép magyar mu
zsikát.

Tüdőbaj vitte el a fiatal Rácz Lacit, akit 
apja trónörökösnek jelölt ki és akit olyan 
odaadó szeretettel ápolt és becézett, mikor

és nehéz 
emberek

vísszh-

megtámadta a gyilkos kór.
A sírnál
száz cigány húrján zokogott fel a hagyo

mányos clgánybucsuztató:
— Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű le

vele ...
Sirt, zokogott a hegedű hangja 

könnycseppek hullottak végig az 
arcán.

Az öreg Rácz Lacit ugy kellett 
rántani a nyitott sírtól,

féltek, hogy beugrik a sirgödörbe. A cigány
király egyik ájulásból a másikba esett és 
amikor magához tért, zokogva fordult hoz
zátartozóihoz:

— Öreg ember vagyok már én, beteg 
szivem nem bírja el ezt a csapást...

Mindenki sirt. Sírtak a cigányok, sírtak 
az urak és hölgyek. így temették vasárnap a 
cigánytrón várományosát.

Öngyilkosság a pénzügyőrség
Fiumei-uti laktanyájában

Vasárnap reggel félnyolc órakor izgalmas 
jelenetek játszódtak le a Teleki-téren, ahol 
a pénzügyőrség polgári ruhába öltözött cm- 

• .......................... \ nherei szacharin és tüzkőrazziát tartottak 
mozgóárusok között.

AUTOLAMPA
Fehér távfény, sárga közelfény.

szólították fel Zavarko László vásári árust, 
akire ráillett a személyleirás.

Zavarko néhány héttel ezelőtt szabadult 
ki a toloncházból.

ahová szachnrinérusitás miatt került.
őt is bevitték a laktunyába, műikor azon

ban szembesítették az asszonnyal, 
kiderült, hogy nem ismerik egymást. 

Zavarko azonban megijedt, hogy ismét a 
toloncházba kerül és ezért arra kérte a 
egyik pénzügyőri felvigyázót, hogy bocsás
sa el.

Kérésének azonban nem tettek eleget. Ha 
varko kikéredzkedett a mellékhelyiségbe, 
ahonnan néhány perc múlva sikitás, kiabá
lás hallatszott. A pénzügyőrök ijedten ro
hantak oda és ott találták a földön Zavar
kot, akinek balkarjából patakzott a vér.

— Felvágtam az ereket a karomon — 
mondotta, — mert

Inkább meghalok, de nem megyek töb
bet toloncházba.

A pénzügyőrök értesítették a mentőket, 
akik Zavarko Lászlót első segélyben részesí
tették, majd a Rókus-kórházba szállították. 
A déli órákban Zavarkot egy rendőr a Ró
kusbái előállította a főkapitányságra, almi 
kihallgatták. Vásárigazolványával bizonyí
totta, hogy

nem találkozik szacharlnárnsltással és 
amióta rajtavesztett a szabálytalansá
gon, tisztességes utón keresi meg a ke

nyerét.
rendőrségen megígérte, hogy lemond ön-

a talált gyanús tárgyakon kivitt nincsen 
egyéb bizonyítéka a miihely tulajdonosa 

ellen
és ezért ezúton kérik löl azokat, akiknek két- 
hárorn hónap óta autójukról alkatrészeket 
elloptak, hogy jelentkezzenek a főkapitányság 
második emeletének 303. számú szobájában.

A rendőrségnek az a feltevése, hogy a mű
hely tulajdonosa maga lesz a vezére az utóbbi 
időben elszaporodott autótolvajlások tettesei
nek, akik

nála értékesítik potom pénzért a sokszor 
többszáz pengő értékU különleges autó

alkatrészeket.
A műhely tulajdonosát többrendbeli orgazda
ság gyanúja miatt egyelőre a rendőrségen 
tartották. Sorsa felett hétfőn fognak dönteni.

gyilkossági "szándékáról, mire elbocsátották.

Rablótámadás
Kőbányán

Vincze Mihály gyárimunkás fplesége szomba
ton este a Vaspálya-ultim át hazafelé tartott. 
Kezében vitte pénztárcáját, amelyben három 
pengő volt. A 2. számú ház kapualjából egy 
kopottruhás fiatalember ugrott eléje,

fejbevágta, klcsavorta kezéből a pénztár
cát, azután futásnak eredt.

Vinezéné scgitségkiáltozására összecsődültek 
a járókelők és üldözőbe vették az ulonállót. A 
fiatalember berohant a Kőbányai ul 59. számú 
házba.

A házban levő Löuty féle füszerüzlet alkal
mazottai azonnal bezárták a kaput és az idő
közben odaérkező rendőrrel együtt keresni 
kezdték a rablót.

Átkutatták a padlást, 
ták meg, mig végül az 
rábán;

egy teknő mögé
A rendőr előállította a 
derült, hogy Bozsil Ján.. 
számos -Sírva mondotta, 1. 
a bűnre. Bozsilt őrizetbe

a pincét, de nem talál- 
udvarban álló kis kain-

Titokzatos autóalkatrész
raktár rejtélyét kuíatjo 
a rendőrség

Néhány nappal ezelőtt névtelen följelentés 
érkezett a rendőrségre, amely arról szólt, 
hogy az V. kerület egyik mellékutcájában 
lévő ház pincehelyiségében olyan autójavító 
műhely van, amelynek tulajdonosa budapesti 
autótoívajoknak az orgazdája.

A névtelen levélíró
pontosan megnevezte az utcát és a házszámot, 
ahol a gyanús zug-javitómühely van, mire a 
rendőrség vasárnap reggel rajtaütésszerű ház
kutatást tartott a műhelyben.

Több mint
négyszáz autóra való különleges és nagy- 
értékű alkatrész került a rendőrség embe-

bújva ráakadtak, 
kapitányságra, hol 

les n neve, 30 éves nap- 
•ogy a nayotnur vitte

ki-

Az egyik pénzügyőr
észrevette, hogy egy nő szacharint kínál 

eladásra,
mire igazoltatta, majd előállította a Fiumei- 
ut 6. szám alatt lévő pénzügyőri laktanyá
ba. Az asszony kihallgatása során elmon
dotta, hogy egy férfitől vette a szacharint. 
Személyleiróst is adott róla, azzal, hogy még 
vasárnap reggel is ott látta a téren ácsorogni 
ezt az embert.

A pénzügyőrök visszamentek a Teleki-tér- 
rc, hogy megkeressék art, akitől nz asszony 
a szacharint vásárolta. Közben igazolásra

került a rendőrség embe
rei elé,

különös az volt, hogy az alkatrészek mind- 
más-más gyártmányú autóra illet, 

Találtak többek között
hetvenöt darab mágneses Indító alkatrészt 

és nyolevan dinamót, 
amelyekre vonatkozóan n műhely tulajdonosa 
azt mondotta, hogy ismeretlen emberektől vá
sárolta,

A rendőrségnek

a
egyikeSorsjegy néM

nincs roiitáiwság!

Sorsjegy oOili
80 kis, se nngy.se Ión jcreniényt nőm rj crball 

saratasv nfilkui 
nlnet alkata*",  n'nes letiotőségs. kegy máról-hat- 
nayra leg-e . milv lO-acö 6. zás i’X
B ranany, hegy egyar. rre jómádti, vagyonos lösz 

mos! m az a halom 
ÍDPÍIÍS 17-ŐI1I ItóŐO 
azujos»sorsjatök,

melynek ’útekfervét nsg.ys-rrlien 
nieg's-zlteítrU;. A.-, ela í 4 GS’tótv tö- 
nyt-romAajelt itia'dnc-ni •>. tinin «rn 
emeltét. ,v ap«>r írttá*  « kliTt-|»ny<»rr« 
mánveket- 'gén clentís * 82 dnrnls 
10 000 nengoa, il darab 20 OliO pen
gős nyeremény itb

A nyerési esélyek lényegesen 
emelkedtek, tehát rendellen 
mé; ma egy sorsjegyet.

QrCdA&facf'' auá/ffynanu

ortLl'SO
a. átr'

,r

nngy.se


6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 193fl márclul Sö,

Betegszabadságot kért,

kifosztotta a szekszárdi 
dohánygyárat,

azután visszasétált 
a fogházba

el a szolnoki ügyészség fogházát s azóta el
tűnt. A szekszárdi rendőrség nyomozása 
közben az egyik odavaló detektív felkeresett 
egy dohánygyári munkást, Szabó Mihályt, 
aki az utóbbi időben feltűnően költekezett. 
A detektív házkutatást is tartott Szabó la
kásán, amelynek során

egy levelezőlap került elő, Kuruca De
zső aláírással.

Már-már Ügyeimen kivül akarták hagyni 
Kuruczot, hiszen tudták jól róla, hogy n 
. — icgy iiuzunak a lakója, 
amikor Kurucz Dezső felesége megírta egyik

Vasárnap délelőtt Futó delek r’ főfel
ügyelő csoportjának emberei lázas izga
lommal járták a városi és egymásután állí
tották elő a rendőrségre azokat az. embere
ket, akiket a Szekszárdon történt sorozatos 
betörésekkel gyanúsítanak.

Két héttel ezelőtt Szekszárdon betörők 
jártak a dohánygyárban és mintegy 

harmincezer pengő értékű árul zsák
mányoltak.

A szekszárdi rendőrség megindította a nyo
mozást, közben azonban még t ' ' * * 
helyen történtek betörések úgy, hogy a 
szekszárdiak kára meghaladja a százezer 
pengőt.

A nyomozás során gyanú terelődött egy 
emberre, aki valamikor Szekszárdon lakott, 
azonban másfél évvel erdőit Szolnokon be
surranó tolvajláson érték telién és miután 
már többször volt büntetve, másfélévi bör
tönre ítélték.

Kurucz Dezső cipész volt a besurranó 
tolvaj, aki ötletes módon férkőzött be az. 
egyes lakásokba, amelyeket azután kifosz
tott.

Szentképeket, szobrocskákat, kegy
szereket árusított,

így látogatta sorra a lakásokat 
teljes beszédével az emberek 
férkőzött, úgy, hogy játszi k_on.. 
fosztngnta ki a vidéki városok lakóit.

Másfélévvel ezelőtt Szolnokot is megláto
gatta, itt azonban rajtavesztett, másfélévi 
börtönre ítélték és azonnal letartóztatták.

Kurucz Dezső gyomorbajos és Bányász 
Vilmos dr.,

a védője ezen az alapon azt kérte a tör
vényszéktől, hogy Kurucz megszakít
hassa büntetését orvosi kezelés céljából. 
Kurucz ezelőtt másfél hónappal hagyta

és kenet
bizalmába 

könnyűséggel

Anyósok, vigyázat!
A fit/, csak a csendes anyóst köteles megtűrni otthonában

Köteles e a férj együtt élni az anyósával? 
Erről a fogas kérdésről kellett döntenie a 
budapesti központi járásbíróságnak egy 
nőtartási perben. Kiss Ferenc egy pesti vál
lalat főtiszlviselóje ellen indított nőtartási 
pert a felesége Az asszony káresetében eze
ket adta elő;

gőt és ezért kérem n bíróságot, kötelezze őt, 
és gyermekem számára
200 pengő tarifadíjat

„tudni sem akar 
felőlem" . . ,

Férjein minden jogos ok nélkül elha
gyott. Amióta elköltözött közös lakásunk
ból,

tudni sem akar felőlem, nem gondos
kodik rólam

s csuk nagy ritkán küld néhány pengőt kis
leányom részére. Fér jeninek a mai viszo
nyokhoz mérten jól jövedelmező állása 
van, havi keresete meghaladja a í>00 nen- pA> X. -_X_. I. x___  . i ■ . . ............. ' ...
hogy mugam

havi
űzessen.

A férj igy 
val szemben:

Mondáin szórakozóhely 
lett a lakásom" . . .

— Valóban otthagytam feleségemet, kit 
ma is szerelek. Hatesztendős házasságunk 
nlnll soha illene semmiféle kifogásom nem

• •
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KACAGNI 
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A

ha elolvassa Tötök 
Re zsö pompás 
aktuális falusItrétáját
Hetenklnt közti a

1O FILLÉRES 

HÉTFŐI NAPLÓ 
I Szenzác ói rlpo'tck • Kitűnő hírszol

gálat • Nagyszerű ipcrtrcvat • Első
rangú színházi- mozi-pletykák<Dlvat 
ót brldga rovat <N igyizabátu kereszt 
rejtvényverteny minden számban •

ujnbh négyi szolnoki ügyészség legyházának á lakója,

szekszárdi rokonának, hogy férje két hét 
mulva ismét viszamegy a börtönbe, hogy to
vább leülje a büntetését.

Erről tudomást szereztek a detektívek a 
szekszárdi rendőrségen, mire

egy rendőrfogaliuazó és két detektív 
Budapestre Jött, 

hogy fölkeresse Kurucz feleségét.
A lakásban nagyobb mennyiségű értéket 

találtak, mire
az asszonyt bevitték a főkapitányságra 

és megkezdték kihallgatását. Kuruczné még 
négy embert nevezett meg, akikkel férje 
„szabadsága közben" összejött. Ezeket a 
detektívek azonban nem találták meg eddig. 
Megállapították uzt is, hogy Kurucz a betö
rések idején feleségével együtt lentjárt Szék- 
szárdon, majd

amikor a betörések sorozatát sikeresen 
elvégezte, Jelentkezett a szolnoki Ügyész
ség fogházában, hogy tovább töltse a 

reá kiszabott büntetést.
A szekszárdi betörések ügyében a hétfői 

napon tovább folytatják a nyomozásokat. 
Remélik, hogy az a négy ember, akit vasár
nap nem talállak meg, hétfőn kézre fof 
kerülni.

volt, hűséges hitvestárs, odaadó ___ _
volt — de mégis cl kellett hagynom öt 
erre megvolt az alapos és jogos okom.

Ez nz ok nem a feleségem, hanem 
anyósom magatartásában rejlett. 

Anyósom körülbelül kétesztendővel ezelőtt 
költözött hozzám s ettől a naptól kezdve 
egyetlen nyugodt percem sem volt. Anyó
som csendes, meghitt, boldog otthonunkat 
valóságos mondaih-szórakozóhellyé alaki- 
tóttá át. Napról-napra zsuroknt, bridzscsté- 
ket, teadélutánokat, vacsorákat, dáridókat 
rendezett lakásunkban, Hiába kértem, hogy 
mondjon le ezekről a passzióiról, amelyek 
ószakai nyugalmamat tönkretették, anyagi
lag is erősen igénybeveltek, ö nem haliga- 
lőtt rám. Feleségem, aki rajongásig szerelte 
édesanyját, teljesen a befolyása alá került 
és így

életem valóságos pokollá változott.
Végül is közöltem feleségemmel, hogy ez 
nem mehet tovább: válasszon édesanyja és 
közöttem. Feleségem kijelentette, ' 
édesanyjához ragaszkodik, ezen 
tünk, • • -

élettárs
s

mire ón otthagytam öt.

hogy ő 
összevesz-

hagytaA téri /ogosan 
el feleségét!

A férj a maga előadásának igazolására 
egész sereg tanul jelenteit be.

tanuk valamennyien valoltták, hogy az
nnvós estélyei, dáridói napról-napra megis
métlődlek.

A bíróság lefolytatta a bizonyítást, kihall
gatta n tanukat, majd azt állapította meg. 
hogy

n férj Jogosan hn?yta cl feleségét és nz 
asszonyt tartfadijkövetdfaével elutasí

tót ta.
Az Ítélet megokolása szerint az adott körül 
ménvek között a férj nem volt köteles 
együttélni anyósával és a feleségének nz 
leit volna n kötelessége, hogy az anyós és 
férj hnreóban férje mellé áíljon.

A sírok ápolása
úgy a régi Kcreprsf-ull, m nt ax uj 
központi izr. temetőben április 
ktlxeném veszi kezde ét.Befizetések 
a Pesti Chevra Radlsa szék, 
házában, Vll., Erzsébet körút 28. as. 
alutt már most oszközölhetók. eset 
lez ugyanoda postán Is beküldhetők

MOTOMERfiKPAR- ÉS MOTORCSÓNAK-

KIÁLLÍTÁS
NYITVA .. ÍBILIS 5-1 KÉIG

Városliget, az Iparosarnok Hermina-uti bejáratánál

Belépődíj pengő

Rekordközönség
az Automobilkiállításon

Előkelőségek, külföldi autógyárosok a magyar Salon-ou
A budapesti nemzetközi Automobilkiállitás 

már eddig is hatalmas tömegeket mozgatott 
meg A Hermina-uti kis autóváros kapui 
nappal ezelőtt nyíltak meg és eddig 

közel ötvenezer ember kereste fel

öt

az öblös csarnokokat, hogy szemügyre vegye 
Európa és Amerika legmodernebb automobil
alkotásait.

A német automobilgyárosok birodalmi szö
vetségének elnöke Alimért titkos tanácsos, 
WÖllce Hermannt az igazgatótanács tagjai 
küldte el Budapestre, aki a magyar Automobil
szalonról a következőképpen nyilatkozott:

— őszintén megmondom, hogy úgy méretei
ben, mint anyagában

rendkívül meglepett a budapesti Automo- 
bllkiállltfa.

Együtt láttam Európa és Amerika legújabb 
konstrukcióit. Az elrendezés igen sz iksrerü és 
ízléses. A kiállítás külsőségeiben is reprezen
tálja a modern autóipart. Melegen gratulálok 
a Királyi Magyar Automobil Clubnak és a Ma
gyar Automobilkereskedők Országos Egyesüle
tének.

f hz 1938 évi tnonteearlói 
csiilarhira abszolút gyöztciw 

ezévi tipttsalt és modelljeit k 

NEMZETKÖZI 
aUTOKlALUTASOHi 
március 25-tól április 5-íkéig

országi főképviselői

Hahnartnur. .Társai
TelefonBudapest. VI, Andrássy-ut 10

A kiállításnak vasárnap délelőtt igen előkelő 
vendégei voltak. Szendy Károly dr polgármes
ter két óra hosszáig időzött a csarnokokban és 
a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatko
zott a látottakról.

— A kiállítás gazdasági jelentőségén túl 
kulturszcmponlból Is igen figyelemreméltó 

ez a kiállítás
és rendkívül örülök, hogy tanúja lehettem a 
magyar automobilizmus ilyen nagyarányú elő
retörésének.

Vasárnap érkezett Budapestre Milánóból 
Rianchl, a vilóghirü olasz automobllgyáros és 
MR. Austin, a nagynevű angol gyáros és kon
struktőr.

A kiállítási csarnok hajói a kora délelőtti 
óráktól kezdve zsúfoltak voltak. A kép teljesen 
n párisi Salonokra és a londoni Olympia Shaw- 
ra emlékeztet. A zsúfoltság este hat óráig, vagy-

Az Autóklálliiüson

ADLER
típusai már kaphatók!U]

Is a kiállítás zárórájáig tartott A magyar auto- 
mobilsralon április 5-ig marad nvitva.

Az Automobilkiállitás alkalmából 
a KMAC állal kiirt eaillagtura belátója 

ma délelőtt volt, a székesfehérvári szegedi és 
kaposvári automobilklubok tagjai közel száz 
kocsival veitek részt. Az imponáló kocsilábor 
vezetői a KMAC emlékplakcttjút nyerték.

★
Az nutóklállltás szenzációja a Szilárd Béla 

cég (Nagymező-utca 15) pavilonja, hol a leg- 
fonlosnbb autókellékek: csapágyak, fékbetétek, 
kapcsoló vannak Ízlésesen kiállítva Általános 
feltűnést keltett n Szilárd Béla cég plasztikus 
navlllonja, nemkülönben a pavlllon melletti 
Metzler-pneamatikok illusztris kiállítása, me
lyet n fenti cég tett népszerűvé nz autósok iá 
borában.

Az autókiállitáson állandóan nagy tömeg 
nézi n Ford-kocslk legújabb modelljeit, melyek 
normál és speciális karosszériákkal is látha
tók. Különösen nagy feltűnést keltett egy nyolc
hengeres alváz, mely keresztmetszetien és 
özemben mutatja be 'azt a modellt. amelyik a 
legutóbbi montecarlól csillagturán 1ÖJ Ind Jó 
közül abszolút győztes és a nagydij nvertcse 
volt.

Mint érdekes epizódot említjük meg. a Bei-1 lelentés alapján megindította a nyomozást 
nian cégnek huszárosán bravúros tettét, hogy | a titokzatos ügyben.

• "leldt is Mlfclcnlósl IrH. A rendőr,fa ■ töt- I ■ . ... .. n ' . .

a kiállításán általános elismerést aratott Re
nault autói a kiállítás megnyitásának napján 
reggel 8-kor még a szállltőhajón voltak. Három 
óra alatt a kocsikat kivagonirozták, vámkezel
ték, üzembe helyezték és már 11 órakor József 
főherceg fejezte ki elragadtatását Reiman dr.- 
nak, a Renault-kocsik elegánciája és megbíz
hatósága felett.

♦
Klcyer Ervin, az Ad/er-antógyárak vezérigaz

gatója gyára készítette áramvonalas kocsijával 
a budapest—bécsi utat rekordidő alatt futotta 
be. A gvóni betonúton pedig kocsija könnyen 
lépte túl a 160 kilométeres sebességet. Egy 
ilyen kocsi évi adója Ró pengő, benzinfogyasz
tása 10 liter 100 kilométerenként a igy tfjövő 
aulógetierádójának kedvence. Budapesten Mé- 
ray R. T. (Zúpolya-utca 15) képviseli az Ad far
autógyárakat.

Csalásért 
köröznek

egy mérnököt
Érdekes elfogatóparancsot adott ki a buda

pesti királyi ügyészség:
Gyalokay Gyula gépészmérnök ellen azól az 

elfogatóparancs.
Cyahfkay, aki előkelő famíliából származik, 
különböző nagyvállalatok szolgálatában állott 
s mérnöki tervezésekkel foglalkozott Legutóbb 
a Higiénia Celluloid Ipar Részvénytársaságnál 
kapott állást, do itt mór nem mint mérnök dnl- 
gozott, hanem a vállalat kereskedelmi osztá
lyán működött éa az eladási ügyeket intézte.

A vállalat vezetősége nemrég arra a meglepő 
fölfedezésre jutott, hogy

Gvalnkay különböző visszaéléseket köve
tett eL

üzleti iratok meghamisításával nagyobb össze
get sikkasztott a vállalattól s a részvénytársa
ság kárára csalásokat is elkövetett. Ezekután

csalás, sikkasztás és magánoklrathamlsltía 
elmén feljelentették a mérnököt, aki azonban 
eltűnt a fővárosból, mire most elfogatóparan
csot adtak ki ellene.

Érdekes, hogy a gépészmérnök ellen kiadott 
körözvény feltünteti még azt is, hogy Gyalokay 
Gyula,

bár 1696-ban született, nem látszik többnek 
harminc esztendősnél és állandóan haja

donfővel szokott járni.
Ar elfogatóparancs alapján az ország rendőr

hatóságai nyomozást indítottak Gvalokav Gyula 
elfogató sára.

Rablótámadás 
a Benczúr utcában 
Báró Hatvány Péter komornyik ét 
leütötte és kirabol: a négy útonálló

Hatóim, Péter báró komornyikja, LS- 
rincz József szombaton este a Dunapalota- 
szállóból haza akarta vinni a báró kézitás
káját, amelyben többezer pengő értékű hol
mi volt. Útközben a Benrzur-ntcában négy 
ismcrellen ember megtámadta. Az egyik 
utón: Hó ngy vágta fejbe n komornyikot, 
hogy földre zuhant. Lőrinci a következő 
pillanatban már tnpraugrott és védekezett, 
mire támadói

nekiestek, agyba-föbe vertek és elön
tötte n vér.

Lőrinci segiiséfért kiabált, a támadók 
' J érkezhetettazonban még mielőtt segítség 

volna, kirabolták,
elvették harminc pengőjét és 

a kabátját, 
amelyben imtai voltak, azután

lehalták

amelyben imtai voltak, azután elmenekül
tek. Az értékes holmikkal zsúfolt bőrönd 
verekedés közben a földre esett, a támadók 
izgalmukban nem vettek észre, 

megelégedtek a komornyik harminc 
pengőjével éa knbdt’ával, a bŐrOndöt 

pedig otthagyták.
A komornyik taxin a mentők Markó- 

"teái székházába ment, ahol első segítség
ben részesítették, aztán a főkapitányságra
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A párisi világkiállítás főhelyén 
épül Magyarország pavillonja

Pária, március 29.
(A Hétfői Napló munkatársának telefonje- 

leütése.) Kr. 1937. évi párisi világkiállítás ma
gyar pavillonjónak elhelyezésével kapcsolatban 
A magyar sajtó egy részében olyan hírek lát 
tak napvilágot, hogv Magyarországnak a ki
állítási terület egvik állilólng eldugott részén, 
a TrocAdero udvarán adtak helyet paVillonja 
felépítésére. A híradás ugyanakkor kiemelte, 
hogy a kiállítás kihangsúlyozott része a Szajna 
balpartján elhúzódó épületsor lesz.

A Hétfői Napló szükségesnek tartotta ebben 
ez ügyben a legllletékcsebb helyhez, a francia 
légügyi minisztériumban elhelyezett Irodákban 
dolgozó kiállítási előkészítő bizottsághoz for
dulni. Dn Honi, a bizottság egyik vezető tagja 
készséggel állott munkatársunk rendelkezésére 
és • kiállítás hatalmas modelljén

megmutatta a magyar pavlllont, 
amely a kiállítás főhelyét képező Trocadero 
udvarán, fákkal övezett, parkszerű részen áll. 
A kiállításnak ez. a része — n hírekkel ellen
tétben — nem eldugott terület, hanem

a díszkapuval szemben fekvő, legfontosabb 
és legérdekesebb rést.

A TEBE közgyűlése
'A pénzintézetek érdekképviselete, a TŰBE 

szombaton délelőtt tartotla évi 
gyűlését Hegedűs Lóránt t 
Utána Egry Aurél tartotta meg 
dót báró Korányi Frigyesről.

Az évi zárszámadás és a 
elfogadása után dr Metzler

rendes köz
elnökletével, 
cmlékbeszé-

elismerő- 
n Tf.BE 
támogató -

költségvetés 
___o ............. Jenő, a 
MOHIAK vezérigazgatója tartotta meg elő 
adását A pénzintézetek jövője címmel.

A nagy tetszéssel fogadott előadások után 
az. elnök javaslatára a közgyűlés 
sót és köszönetét nyilvánította 
vésrchajtóblzottságának értékes 
sóért. — • —

A nnplrcnd utolsó pontja az elnökválasz
tás volt. Annak tarlamára dr Szcltovszkij 
Tibor, n Hitelbank vezérigazgatója vette ót 
nz clnöklést és méltatva a nagy érdemeket, 
amelyeket Hegedűs Lóránt n TÉBE veze
tései körül szerzett, indítványozta, hogy n 
közgyűlés isi " 
elnökévé. A közgyűlés 
egyhangú 
laszlolta.

nnét öt válassza meg a TEBE
Hegedűs Lórántot 

lelkesedéssel ismét elnöknek vú-

és mészároslpartestiilet régen va 
a fúzió kérdése vasárnap uj állo- 
kezctt el. Ax iparügyi miniszter ugy

A hentes < 
judó ügye: < 
másához érk . ...
döntött, hogv szavazást rendel el mindkét ipar- 
testület tagjai között és amennyiben a többség 
a fúzió mellett dönt, ugy egyesit! a két Ipar
testületet. mig ellenkező esetben továbbra is 
külön-külön működnek a hentesek Is, a mészá
rosok Is. A szavazás színhelye n központi vá
rosháza n es pavilonjának két helyisége volt. 
A második emelet 54 es szobájában a mészáro
sok, n 46-osban a hentesek szavaztak Heggel 9-től 
délután 2 lg folyt n szavazás, a legnagyobb 
rondlien. tzgulmnk nélkül dr Zoltay Pál az 
ipari és kereskedelmi osztály fogalmazója ve
zette a szavazást és szigorúan vigyázott arra, 
hogy mások mint Ingok 
Csak nz szavazhatott, aki 
jegyzékben szerepeli és 
igazolni tudta. A záróráig 
hogv a k/t ipái testületnek 
van — összesen csak 173 mészáros és 119 hen
tes adta le a szavazatát. Ar urnákat lepecsétel
ték és hétfőn délben hirdetik ki nz eredményt.

ne szavazhassanak, 
nz Ipartestületi név- 

szem/lyazonosságál 
— dacára annak, 
közel 2000 Ingja

K'JS
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A győztes:
július 31—augusztus 17-lg

a Hétfői Napló költségén résztvesz a berlini XI. olimpiászon.

Ezenkívül 1OO rendkívül értékes ajándék 
jutalmazza a megfejtőket!

A vógteges megfejté*  « tltedlk forduló utón alakul ki Addla gyfiJtsOk * 2fk oldaton találbstó Mtl- 
vén*  eket A megteltet ml Jut 4 ót 15-lke kötött kell beküldeni.

Eredetileg a Szajna balpartján akarták elhe
lyezni a magyar pavlllont, de ezt a teret már 
< -nk azért is elvetették, mert az itt épülő ki
állítási pavillonoknak építészeti szempontból 
bele kell illoszkcdniök az előirt egységes épít
kezési formába és igy — néhány egyéni díszí
tésen kívül — a nemzeti építészeti stílust ki
hangsúlyozni nem lehet.

A magyar pavlllon elhelyezésével kapcsola
tos hírek arról is beszámoltak, hogy a franciák

Ingyen adják Magyarországnak a pavlllont
Ebből csak annyi felel meg a valóságnak, hogy 
a franciák, amennyiben a kiállító ország leg
alább 1500 négyzetmétert beépít, 
költségekhez bizonyos arányban 
nak.

A magyar paviUon helyválasztása tehát első
rangú, a körülötte álló fák kitünően tudják 
majd aláfesteni a magyar kiállítás mezőgazda
sági részét, most már csak az építkezéstől, a 
kiállítás szervezésétől és az anyag elrendezésé
től függ, hogy mekkora kereskedelmi és turisz
tikai propagandát fog Jelenteni Magyarország 
párisi szereplése.

az építési 
hozzá járal-

A tisztességtelen verseny-törvényt, sürgősen 
módosítani kell, mert a gyakorlati élet valóban 
súlyos precedenseket termelt, amelyek ma már 
túlnőnek az egyes szakmák kicsire szabta kor
látain és hatásukban az egész magyar kereske
delmet veszélyeztetik.

*
Bösler Nándornak, a Pénzintézeti Központ 

kiváló igazgatójának, kincstári főtanácsosi ki-1 
nevezése mindenütt őszinte örömet keltett. 
Bösler Nándor több évtizede áll a Pénzintézeti 
Központ szolgálatában és ezen idő alatt ered
ményes tevékenységével nemcsak a felettesei, 
hanem az egész közgazdasági élet szeretetét és 
megbecsülését érdemelte ki.

♦
A Mauthner Ödön Magkereskedelmi Rt. 

kimutatott 1935. évi mérlege 99.000 pengő 
teséget mutat ki. A hitelezők számlája Is 
mint egymillióhétszázezer pengővel emelkedett.

♦
A maradékáruházak között kitört a harc, 

nereskednek egymással. A szakma nagy érdek
lődéssel várja az ítéletet, amely esetleg cl is 
tilthatja a kereskedőket a „maradékáruház" el
nevezés használatától.

★
A julaszőnyeg kartel megalakulásának első 

eredménye — felemelték ax árakat 30—40 szá
zalékkal!

most 
vesz- 
több

¥
A detailkereskedők akciót indítottak, hogy 

nz idei Nemzetközi Vásár megrendezésénél, a 
vásár nívóját aláásó vásári delailárusltók meg
szűnjenek. Értesülésünk szerint akciójuk siker
rel is fog járni, mert a rendezőség is száműzni 
kívánja a Vásár területéről, az oda nem illő — 
oiacl tónust meghonosító — detailárusitások 
zűrzavarát.

♦
A cipősztrájk elintézése különösen az ol

csóbb fajta cipőknél, újabb drágulást hozott.
*

Az energiatörvény módosítása ügyében elké- 
«zült az. energiagazdálkodási reform tervezete. 
\z uj törvényjavaslat rövidesen a képviselőház 
elé kerül.

*
Ipari sznkkönyveket kapnak az iparosok, 

amelyek tökéletesen megismertetik őket, a szak
májukba tartozó anyag fontos tulajdonságai
val. Eteket a könyveket az iparügyi miniszté
rium adja ki.

Tizenöt nevet törölni akarnak 
a budapesti díszpolgárok 
aranykönyvéből

Magyarország két legnagyobb vidéki váro
sában, Szegeden és Debrecenben akció Indult 
hogy Szeged és Debrecen díszpolgárainak so
rából töröljék báró Haynau Gyula táborszer
nagyot, a szabadságharc elnyomóját, akinek 
a nevét az abszolutizmus alatt

felsőbb nyomásra, kényszerből iktatták a 
díszpolgárok sorába.

A Haynau Gynla nevének törlésére indult 
mozgalom átterjedt Budapestre Is, még pedig 
kiterjedtebb formában: Budapesten nem ke
vesebb mint tizenöt nevet akarnak eltüntetni 
a díszpolgárok aranykönyvéből.

A szabadsógharc leverése után Buda és Pest 
még külön-külön város volt és Pest város ta
nárba 1849 december 31-én,

alig három hónappal as aradi tizenhárom 
vértanú kivégzése után felsőbb nyomásra 
beiktatta a díszpolgárok sorába Haynau 

Gyufa bárót
Ugyanezen a napon még hét gyűlölt név ke
rült a díszpolgárok könyvébe.

Díszpolgár lett Pasklevles Iván herceg, ak!

r— -
Uj távolbalátó csoda született 

egy magyar mérnök laboratóriumában 
Zworykin és Schrőder professzor budapesti látogatásának 
valódi oka: dr. Setényi mérnök találmánya

felme-
mind

izölgál-

wilk-

biztosan

Zmoryktn amerikai távolbalátó-kutató nem
régen dr. Schrőder német tudóssal együtt Bu
dapesten járt. Nyilatkozatuk szerint budapesti 
látogatásuk célja kimondottan magánjellegű, 
sőt találkozásukat Budapesten csak a véletlen 
hozta létre. Azok, akik a helyzettel Ismerősek, 
a látogatás mögött sokkal érdekesebb okokat 
sejtettek. Igazuk volt...

Most derült ki végre a két távolbalátó-ku
tató jövetelének valódi oka:

dr. Setényi Pál magyar kollégájuk kísér
leteit jöttek megnézni

és megtudni, hogy kutatásai mennyiben alkal
masak a nagyközönség számára is hozzáférhető 
távolbalátás tökéletesítésére.

Munkatársunk felkereste dr. Setényi Pál gé
pészmérnököt privát laboratóriumában, az Er
zsébet király né-utón. Szemüveges, kis barna- 
bajuszu, melegteklntetfl, vérbeli tudóst talál
tunk az Íróasztal mellett, előadását olvasgatva, 
melyben szerdán a Magyar Kinotechnikai Tár
saság előadásában nyilvánosságra hozza mind
azt, amit ő fedezett fel a távolbalátásról.

Szabódik, komoly tudós,
nem szereti a nylh ánooságot, 

de nmint a munkájáról érdeklődünk, 
legszik és eleinte tartózkodóan, majd 
szívesebben felelget kérdéseinkre.

— Mérnök ur felfedezései miben állanak és 
mennyiben vitték előbbre a távolbalátást?

— Én, hogy egyszerűen megmagyarázzam, 
egy „elektromos töltőtollal**  dolgozom,

amellyel egy szigetelővel beborított lapra raj
zolom fel a képet, amelyet a leadó közvetít 
Ezt a töltőtoll növekvő és fogyó árammennyi
ségével teszem, melyet közvetlenül a leadó 
áramerőssége szabályoz. A lapon

egyszerit kis sárga por rdfujásával meg
jelenik a kép,

metyet, ha elég erősen átvilágítunk, ki is Te
líthetünk.

— Hogyan lehet ezt a gyorsított eljárást 
praktikusan felhasználni?

— Ma még ott tartunk, hogy a rádió előadá
saihoz állókép-illusztrációkat tudnánk 
tatai, tekintve, hogy

a kép előállításához tir. másodperc 
séges,

kísérleteim szerint azonban majdnem 
mondhatom, hogy tizenöt képet is fogok tudni 
egy másodperc alatt leadni. Ex mór a jelen
legi fit rr,technikát is mcgkötellti. A kép finom
ságának kidolgozása pedig már csak technikai 
részletkérdés.

— Miért nem használják fel tehát ezt a tö
kéletes módszert és miért nem jön létre igy a 
közönség számára is a távolbalátó?

— A kép még egyelőre kk»i s a készülék 
nagyon drága. Épp ezért a jelenleg működő né- 
met adók sem a nngy nyilvánosaiig számára 
dolgoznak. Képrajtoló módszeremet

hangra Is alkalmasai tadom.
— A németek .Jmischenfilm"e\ használnak, 

amely állandóan körbe forgó filmre való kép
felvételből, előhívásból és n képnek lemosásá
ból áll, nmi áronban nagy technikai készüléke
ket igényel. Nálam a ..sórgnporfuTás’'-os elő
hívás és „légftivásoa**  képlemosás egyszerűsíti 
és megkönnyíti a dolgot: Igy tehát

bárkinek a beszédét tizenöt másodpere 
inaivá moctban híradóként vetíthetik ké

szülékem segítségévei,
— A külföldi tudományos világ mennyiben 

érdeklődik az ön működése Iránt?
— Nemrégen látogatott meg 2u>orykin amc-

• szabadságharcot lehengereli oroas hada
kat vezette Magyarországra,

Jellasich József báró horvát bán, Windisch- 
graetz Alfréd herceg, Radetzky József gróf, 
Schmarzenberg Félix herceg, Liechtenstein 
Ferenc herceg és Grünne Károly gróf. Pár 
hónappal később Buda városa is díszpolgáro
kat kapott: Haynau Gyulát, Grünne Károlyt 
és Schtoarzenbcrg Féüxet A sötétemlékű dísz
polgárok sora 1853-ban újabb két névvel bő
vült,

a Bacb-korszek két főszereplőjét. Bach 
Sándort éa Gcrlnger Károlyt is a díszpol
gárok sorába kellett Iktatni Budának és 

Pestnek Is.
bejegyzés még ma is változat- 
a díszpolgárok aranykönyvé,

Ez a tizenöt 
lanul szerepel _ „.......   .
ben és a vórosi politikusok egy tekintélyes 
csoportja elhatározta, hogy

még ezen a héten indítványt tesz 
arra, hogy a tizenöt nevet sürgősen tüntessék 
el a díszpolgárok aranykönyvéből.

rikal kollégám, Schrőder professzorral egye
temben, akik

gyáraik megbízásából nézték végig kísér
leteimet

és egyhangúan azzal a véleménnyel váltunk el 
hogy ezen az utón haladva fogjuk megoldani a 
közönség számára a távolbalátást. Természete
sen

a tárgyalásokat a gyárak fogják egymás 
között lebonyolítani,

ezekről én nem is szólhatok.
Megmutatja gépe modelljét, „az elektromos 

töltőtollat" és uz azzal készített képeit. Az 
újabbakat és tökéletesebbeket félretolja és sze
retettel nézi az elsőt, az első sikerült kísértet 
eredményét: Önarcképét. Még festőművész sem 
lehetett ilyen büszke portréjára, mint ő.

Elek Jdnoo

Rendőrkézre került 
a liget tolvaj démona, 

akit apja és fivére már a vád 
fegyházban várnak viszontlátásra

Tegnap este kilenc óra tájban kiáltozás zaja 
verte fel a Városliget csendjét. Az Iparcsar
nok irányából érzés férflhang hallatszott

— Fogják meg!... Fogják meg!. . Tolvaj!
A járókelők felügyeltek és csakhamar észre

vették, hogy a liget sétányai felől
egy elegáns nő szalad

a Vilma királynő-ut felé. Nem tudták elkép
zelni, mi történhetett, hiszen a divatosan öltö
zött, razsosajku „dámáról'' fel sem mcrlék té
telezni, hogy ő lenne a tolvaj, aki után kiál- 
tótnak.

Nem sokáig kellett tűnődnie az utca kiváncsi 
közönségének. Egy magából kikelt, jól meg
termett vidéki gazdálkodó ugrott a nőhöz és 
cseppet sem szalonképes kifejezések között a 
legközelebbi rendőrhöz invitálta. A rendőr az
után a főkapitányságra kísérte

a tettenért tolvajnőt
és velük ment a panaszos is. A rendőrségen 
érdekes dolgok derüllek ki. Az elegáns nő „hí
res" családból srármazik:

apja és két Övére jelenleg is a váci fegyház 

ismert betörők és a most elfogott Takács Kató 
a család legflatalabb tagja 24 éves.

Takács Kató mint a liget démona, sorozatos 
lopásokat követett el. Az esti órákban nz An- 
drássy-uton, nz Arvna nton vagy azok környé
kén sétálgatott és idősebb pénzeskinézésfi fér
fiakra vetette ki hálóját. A szép tolvajnő bájos 
mosolyával és behizelgÖ modorával rövid idő 
alatt ismeretséget kötött kiszemelt áldozataival 
és rendszerint

sétálni Indult velük a liget járatlanabb 
részeibe.

Ott leültek és beszélgetés közben egy óvat
lan pillanatban vagy a férfl óráját vagy a 
pénztárcát emelte el A lopás után valami ürü
gyet talált ki és gyorsan eltávozott.

Tegnap azonban nrm sikerült a terve, az ál
dozat ébersége rendőrkézre juttatta Takács 
Katót, akit letartóztattak és átklsértek az 
ügyészség fogházába.
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Színházi világban Igen óvatosan bár, de 
egyre Ifibbet beszólnék arról a a/erelemrAI, 
•mely most tavasszal annyi Idő után má- 
aodvirágzásul éli és amely szerelemnek fő 
azerepirtl Igen előkelő rangot képviselnek 
nemcsak a magyar, hanem a külföldi szín
házi életben Ls. Több évvel ezelőtt, mielőtt 
még egyik nagy színpadi sztárunk külföldre 
indult volna, sokszor fordult meg egy kiváló 
színházi ember társaságában. Sokan már há
zasságról Is beszéltek, amikor ez a színésznő 
váratlanul máshoz ment férjhez. A szerelem 
megszakadt és a férj, aki jó barátba volt az 
előkelő színházi embernek, barátjával hcsszu 
Ideig haragot Is tartott. A férj c:ci:!:r.n mezt 
már megenyhült és az év legrngycbb részét 
nem Is tölti együtt feleségével. Tübbllbcn be
széltek már válásukról is, náci.lan ez soha
sem bizonyult valónak. Színházi körükben 
tudni vélik, hogy ezúttal igaznak bizonyul n 
váló.-cr híre és a régi hódoló alig várja a 
pillanatot, hogy anyakiinyvvezető elé vezet
hesse a kiváló színésznőt. A dolgot azonban 
komplikálja egy másik válóper, amelynek 
hősnőjét la együtt emlegették ezzel a színházi 
kapacitással. Ugy látszik alaptalanul ...

SMTnAPIŐ
NAGY GYÁSZA VAN 

a magyar moziszakmának, amelynek egy je
lentős és rendkívül szimpatikus tagja. Kulin 
Károly, az Uránia filmszínház igazgatója, 
vasárnapra virradóra tragikus körülmények 
közölt elhunyt. Alig negyvenhárom éves ko
rában érte utói a halál Kálin Károlyt és a 
halálhír osztatlan részvétet és gyászt keltett 
mindenütt, ahol a kedves és szimpatikus 
moziigazgatót ismerték és szerették. Kilhn 
Károly nz. utóbbi időben többizben beteges
kedett, de senki sem gondolt arra, hogy a 
letterős és agilis fiatal férfit ily gyorsan 
érje utói n végzet, amely a világháború ól:: 
leselkedett reá. A világháború egyik legszeb
ben dekorált tisztje volt Kiihn Károly, aki 
az összes frontokon vitézül harcolt. Több 
sebből vérezve került ki a nagy világégés
ből. A lőtt sebek meggyógyullak, a szive 
azonban nem. Beteg szive mondta fel a szol
gálatot vasárnap hajnalban a Csepregliy- 
utcai lakásában, ahol két nővérével lakott. 

Minden jegy elkelt 
A NÉMA 
LEVENTE 

eddigi összes előadásaira!
Jegyekről ajánlatott olőro gondoskodni I 

Telelőn: 33-8-33
MAGYAR SZÍNHÁZ

MI LESZ HOLNAP? — 
kérdezi Korda Sándor nz uj Wells-fiimben, 
ml lesz holnap? — kérdezik a fl*m  budapesti 
rxpor.eaioi a 1 r le o I o r cég gazdái és u 
Rádius filmszínház vezetői. Holnap kerül 
ugyanis a cenzúrabizottság elé a rendkívül ér
dekes Wells-fllm, amely a jövő világ há
borújának borzalmait festi le. 
A WcUs Korda film tekercsei csak szombaton 
érkeztek meg Budapestre, még teljesen frissek. 
Szombat éjszaka és vasárnap egész nap dől- 
g< ztak a film feliratain, amelyeknek, tekintve 
Wells és Korda nevét, rendkívül nngv Igénye
ket kell kielégíteniük. Kétségtelen, hogy a 
film bemutatója Budapest nagy szer
zó c i ó j a lesz. A filmnek rövid tartalma a 
követke. ő: 1543 karácsony Ünnepén n „Város44

Miért maradt el a Nemzeti
Színház szin lapjáról Vaszary 
János vendégrendezö neve 

Nagy áttérőkről beszélnek, pedig csak feledékenység leheli 
— mondja Uaszaiy János

A Nomzeti Színház igazgatójának meghí
vására a szezonban két darab rendezését 
vállalta Vaszary János, az ismeri iró és 
rendező. Az egyik darab a Kristóf Katica 
volt, a másik pedig egy érdekes és eredeti 
repriz, a Lilionifi. Előre kell bocsátani, hogy’ 
mindkét darab a Nemzeti Színház nagy si
kerének számit, éppen ezért azok, aki a 
Nemzeti Színház szinlapját olvasták,

értlietetlcntll álltak nz előtt, hogy a 
máskor annyira pontos és a legkisebb 
segéderő nevét Ls feltüntető szinlapon 
ezuttul a rendező neve nem szerepeik 
A beavatottak tudni vcllék azt, hogy 

Vaszary János rendező nevének mellőzése 
mögött nagy afférok húzódtak volna meg 
és ezek végeredményben a rendező és a 
színigazgató teljes szakítására vezettek. 
Megkérdeztük Vaszary János, hogy mi az 
igazság.

— Valóban történtek kisebb nézeteltéré
sek közöttünk, voltak differenciáink is, de 
ezek semmivel sem nagyobbak, mint min
den színházban a rendező és a színigazgató 

felett megjelennek o bombavetrt repülőgépek 
éa pillanatuk chili minden rntnludmaxzá válik. 
A?, uj világháború nsonlmn c:é^!a kuss eszten
deig tart. Ez vaií.aág^ai laiarcija a világot és 
(linkrelcszl kultúráját. Mindent elpusztít, ami 
emberi alkotás, csak egyet nem, az ember 
ujraalkotó vágyát, amely végre is megteremti 
az uj világot. A film egyik grandiózus Jelenete, 
amint a kivándorlókkal a Holdba repül a 
gigászi rakéta. Wells fölteszi a kérdést: vaj- 
ion boldog lesz-e a diadalmas technikai világ 
uj embere? A Wells-fllm, bár egymillió dol
lárba került és angol pénzen készült, mégis 
magyar alkotás, mert amit Wells megálmodott, 
azt Korda százszázalékoson realizálta film
szalagon.

EGY SZOMORÚ GYÖNGYSZEM 
a vidéki színészet éleiéből. Kiskunfélegyházáról 
küldtek be egy plakátot n Hétfői Naplónak, 
Szalny Károly szinjgazgató társulata működött 
ott néhány napig. Íme a plakát:

Kedves jélegyháziakll Tiz napja vagyunk vá
rosunkban. Játszottunk operát, operettet, drá
mát, vígjátékot, gépies darabot, bohózatot. Be
csületes színészekkel, a lehető legfőbb előadás
ban — de mindig üres színháztermekben. Nap
pal a tavaszi nap sugarai n.iosolyognak, este 
minden törekvésünk az önök kérlelhetetlen kö
zönyébe /agy. Kedves félegyliáztak — miért 
nem jönnek színházba. A város negyvenezer 
lakójától kéri harminc jobb sorsra érdemes 
rhagyar színész, ne hagyják pusztulni a szín
házai, hiszen tiz nap alatt nem vettük be a fű
tés és a világítás költségeit, pedig a babona 
szerint sok másra is lenne szükségünk. Meghaj
tom köszönetéin és hálám zászlaját az előtt a 
húsz ember eláll, kik napról napra eljönnek 
hozzánk, akik tartják bennünk a Hitet! Ismé
telten és szépen kérem, járjanak színházba."

ÖTVEN ESZTENDŐS 
színészi jubileuma ma a színpadon találja a 
kis Itottot. Ritka dátum ez és ritka alkalom, 
amikor meg kell állnia egy pillanatra a króni
kás tollának, hogy emlékezzék. Kis Rottt A 
boldog béke humorát a könnyű nevetés kor
szakát jelenti ez a név, a klábriászpartl egy
kori Mhleéf, akihez leutaztak Rácsból, Páris
itől és Londonból Is nevetni azok, akiknek 

között történni szoktak. Németh Antal dr. 
színié teljesen távcllartoUa magát a rende
zés művészi részétől, ebben nekem teljesen 
szabadkezet adóit.

Differenciáink csak anyagi, illetve tár
gyi természetűek voltak, 

nekem nem tetszett néhány díszlet, melynek 
átfestését kértem és amely kívánságomat a 
színház végül is akceptálta. Azok a hirek, 
amik állítólagos „parázs" jelenetekről elter
jedlek, 

erősen túlzottak.
Sajnos, a Nemzeti Színházzal kapcsolatos 

ügyeket szeretik az utóbbi időben erősebb 
színekben beállítani.

— /?« miért maradt el a neve a szín 
lapról ?

— Ezt csak feledékcnységnek tudhatom 
be, mert

semmi okom sincs feltételezni, hogy a 
dolog szándékosan történt.

Miután olyan sok kommüniké után köz 
tudomásu, hogy a darabot én rendeztem, 
ez az ügy számomra többé nem is kérdés.

pénzük volt s akiknek minden okuk megvolt 
arra, hogy jókedvűek legyenek Hallom, hogy 
VII. Eutvartí király a mostani angol király 
nagyapja b jól mulatott a kis Rótt mókáin, 
akinek sűrűn tapsolt Milán szerb király is. 
amikor inkogfiitóban Budapestre jött egy ki
csit körülnézni az éjszakai világban. Régi, 
aranyfüstös emlékek ezek, amelyek bizony na
gyon elkoptak és elhalványullak a mai végre
hajtás világban. Mert a kis Rollnak a végre
hajtókhoz az utóbbi időkben sokkal többször 
volt szerencséje, mint királyokhoz. Amit ré
gebbi vállalkozásával, a Révay-utcal Kis Ko
médián keresett a neveltetés másik bajnokával, 
Steinhardtlal együtt, az a pénz bizony el
úszott a későbbi Komédia Kabaréján. Ott vesz
tette el minden pénzét, ahol ma mint színész 
keresi meg a kenyerét. A kis Rótt most hat
vannyolc esztendős, fial szerteszcjjel a világ
ban és ő a híres Girardl és Ujházy Ede egy
kori barátja és pályatársa, most már csak egy 
ünnepre készül; ezűstlakodalmára Türk Bertá
val. Előre is gratulálunk!

RÖKK MARIKÁT 
várják haza husvétra. Marika ugyanis be
fejezte harmadik filmjét nz UFA-nál, de 
jelen akar lenni második filmjének bemu
tatóján az Urániában. Húsvéti tojásnak 
adja az Uránia az uj Rökk-filmet, nmoly- 
nok cime a „Forróvérű lány". Rökk Ma
rika ismét egy magyar lányt játszik a fil
men, kissé vígjátéki, kissé szentimentális 
szerepet kapott, amely pompásan fedi az 
egyéniségét. Természetesen gondoskodott 
rendezője, hogy nagyszerű tánctudása is 
érvényesüljön. Olyan csárdást rop a fil
men, hogy elállt a szemiik-szájuk a néme
teknek.

NEMCSAK OPERETTET, 
hanem drámát is bemutat a vidéki városok 
legnagyobb színháza, a szegedi Városi Szín
ház. Sziklay Jenő, a színház agilis igazga
tója, már próbálja Ácskuli Erzsébet szlo- 
vonszkói írónő és Simát Miklós budapesti 
hírlapíró közösen irt darabját, amelyet „Ta-

PESTI SZÍNHÁZ
VI., Révay-utca 18 
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Ián" cimmel mutatnak he. A darabot a bu
dapesti Kamaraszínház kötötte le előadásra, 
’e miután kis színpadán negyvenkét szerep
űt mozgatni nem tud, kénytelen volt le
mondani a darab bemutatójáról.

VIGYÁZAT, FELVÉTEL 
— ez a címe a Wiener Kammerspiele nagy si
kerének, amelyet nyári darabnak akarnak be- 
nutatni a Royal Színházban. A színház bérle- 

,’éről Bárdos Arthur tárgyalt, aki április első
éig nyilatkozik, vájjon bérbeveszi-e a szinhá- 

'.at vagy sem. Ettől a nyilatkozattól függ ter
mészetesen a nyári produkció sorsa is. Az 
.Achtung, Grossaufnahme!" egy filmstúdióban 

lejátszódó vígjáték, amelynek az az érdekes
sége, hogy mindennap filmet készítenek a kö
zönségről, amit azután másnap le is vetítenek. 
\ Magyar Színház is érdeklődik a Royal Szín
ház iránt, ahol a Házasság cimü darabot, il- 
elve Az Ur katonáit, akarják felváltva ‘játszani, 
’e az is lehetséges, hogy uj darabot mutatnak 
'■e. A színháznak ezévi nagy sikerei ugyanis 
iagy zavart ok< ztak a bérletrendszerben. A 
izínház ugyanis tiz uj darabot ígért a bérlők
nek és a sikerek miatt eddig csak hatot tudott 
ídni. A tartozást csak ugy lehetne megoldani, 
ia a Magyar Színház társulata egyszerre két 
'.zinházban játszhatna. Amennyiben a Magyar 
Szinház-i tárgyalások a Royal Színházzal nem 
.ikerülnének, ugy a Magyar Színház kénytelen 
'esz átjátszani az egész nyarat.

Mindig zenés darab volt
■ Llliomn, Sxlgllg.il •uly- 
lalan, vidám bohózata. A 
zene, a tánc nzonban egy
re fogyott belőle, olyan 
mértékben, ahogy a Nem
zeti Színház egykori szí
nészei táncolni vagy éne
kelni tudlak. A legutóbbi 
idők reprizeiben már mint 
zenenélküli bohózat sze

repelt a Liliomfi, amelynek most régi fényét és 
hangját adta vissza Vaszary János, a rendező, 
azzal, hogy kiemelte a bohózatot a klasszikus 
lomtárból, leporolta, Ernőd Tamás csengő- 
bongó verseivel fölékesifetle és Nádor Mihály 
muzsikájával felfrissítette. A közönségnek han
gulatba, vidám estét szerzett ez a bohózat és a 
minden kákán csomót kereső kritika legföl
jebb csak azt állapíthatja meg róla, hogy a sal
lang, tánc, ének, vers kissé megakasztja azt a 
rohanó tempót, amely az ilyenfajta műfaj lé
nyege szokott lenni. Uray Tivadar Liliomflja, 
C.sortos Gyula Sz.ellemfyje okosan vidámak és 
mulatságosak, elragadóan tehetséges alakítás a 
jóhangu és szép Olty Magdáé, aranyos az 
ennivaló Somogyi Erzsi és rendkívül mulatsá
gos Vaszary Piroska egyénien felfogott vén
kisasszony alakítása is.

Sxlgllg.il
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leánykereskedő, vagy váltó- 
hamisító — Ilyesféléket állapított meg e 
héten az elsőfokú bírói ítélet Sándor Jó
zsefről, az Artistaegyesület elnökéről. Nem 
hittem a szememnek, ugráltak előttem a 
betűk, amikor végigolvastam a tudósításo
kat, amelyeket kollégáim a törvényszéki 
tárgyalásról jelentettek. Lehetetlen, itt 
valami tévedés lesz! — állapítottam meg 
rögtön magamban, amikor egy öreg artista 
vádjait igy szankcionálta az elsőfokú bírói 
ítélet.

Jól tudom, hogy az Artistaegyesület nem 
a Jockey Club, sem a Nemzeti Kaszinó és 
a porond, a parkett világában nem olyan 
mértékkel mérik a becsületet s az elégté
teladás mínkéntjét, de mégis meglepett az 
a szabadosság, amellyel az Artistaegyesü
let választmányának többsége megerősí
tette pozíciójában és méltóságában Sándor 
Józsefet, aki természetesen sietve vonta 
le a még nem jogerős bírói Ítélet konzek
venciáját.

Itt valami nem stimmel. Nem hiszem el, 
hogy az Artistaegyesület, amely kiváló és 
dolgos emberek összességéből áll, szíve
sen tűrne meg legfőbb pozíciójában egy 
olyan valakit, akiről évtizedes működése 
után bírói ítélet állapítja meg a legdiffa- 
málóbbakat. „Pinkastrici“ mint egy társa
dalmi szakmai egyesülés elnöke — telje
sen uj figura, még a legliberálisabban gon
dolkozó emberek társaságában is. Itt va
lamit rejteget, valamit titkol ez a különös 
világ, amely Sándor Józsefet továbbra is 
büszkén vallja magáénak. Titkok lappan
gónak a dolgok mögött, vagy csak ők is
merik al artisták életének belső rendjét, 
labirintusait, talán csak ők tudják, hogy 
Sándor József a dolgok szeszélyes csopor
tosulása folytán lehetett egyelőre csata
vesztes abban a harcban, amely im áldat
lanul megbontja a világszerte jól ismert 
és megbecsült magyar artistatársadalom 
életét. Sándor Józsefet jól ismerem. Szám
talanszor hívta fel figyelmemet éppen 
azokra a vádakra, amelyeknek hálójába 
lm most ő maga esett bele, számtalanszor 
telefonált, amikor gyanús leánykereske- 
delmt üzelmek húzódtak meg az artista 
név égisze alatt és számtalanszor hallot
tam azt, hogy mindenkin segíteni akar, 
aki csak hozzá fordult. De ...

... lehet, hogy megbotlott a merev sza
bályok akadályain, lehet, hogy a segíteni 
akarás magasabb céljától nem látta a 
lába alatt lapuló paragrafuszsineget, ame
lyet talán éppen ellenfelei feszítettek ki 
előtte. A törvény azonban nem ismer ilyen 
érzelmi szempontokat. Néha a rideg betűk 
szabályozhatják csak a legjobb biró ítéle
tét is, amely egyformán méri a bűnt és 
oszt Igazságot a kaszinói tag, vagy artista
egyesületi elnök számára.

Ezekután várjuk Sándor József reha
bilitálását ...

Scitovszky Béla
volt belügyminiszter 
vezetésével uj filmgyártó 
vállalat alakult Budapesten

A komoly közgazdasági körök figyelme ugy
látszik végre észrevette a film területén kínál
kozó lehetőségeket is és hatalmas banktőke 
közreműködésével. Pallos filmgyártó kft. címen 
nj vállalat alakult.

A vállalat elnöke Scitovszky Béla volt bel
ügyminiszter, 

aki hivatali működése alatt is igen élénk figye
lemmel kisérte a magyar filmgyártás körüli 
próbálkozásokat és aki több okos rendelkezés
sel a magyar filmélet függő kérdéseit Is igye
kezett szabályozni. Az uj vállalat, amelynek 
gyártási vezetője Hegedűs Ferenc, már elhatá
rozta legközelebbi programját s ezek szerint 
először Bulla Eimával a főszerepben a Vallo
más cimü darab filmváltozatát készítik el, majd 
két németnyelvű filmet is gyártanak a közel 
jövőben. A Vallomás, Mellet Rózsi darabjának 
filmváltozatát Szatmári Jenő készíti el, a

film rendezője pedig Bárdos Arthur, 
a Belvárosi Színház művészeti igazgatója. Bár-

Elkészült és nyersen már le is vetítették 
a ftlmszakembereknek az Ember a hid alatt 
cimü filmet. Azóta f”|ótüz gyorsasággal 
terjedt el a mindenről jól informált város
ban, hogy megszületett az igényes magyar 
kamara filmdráma is. Talán ez a meghatá
rozás jellemzi talán az Ináig Oltó szüzséjé- 
jŐI készült uj magyar filmet, amelynek ren
dezője Vajda László, a kis Vajda egyszerre 
nagyot nőtt a fllmgyártók szemében. A 
Ilim mindenek előtt rendkívül finom, mű
vészi. A kissé egy körben topogó témát zse
niális bravúrral fűszerezte a rendező. Ami 
talán a legfőbb, a dialógusok kristálytiszták 
'•a eleven erejűek. (Vajda László, Kelety 
Márton és Indig Ottó érdeme). De talán 
elsősorban kellene beszélni az operatőrről. 
Bátran állíthatjuk, hogy igy magyar filmet 
még nem fotografállak (Kari Kurzmayer). 
\ szereplő négyes bravúros. A női főszereplő 
Lázár Mária először játszik hangosfilm fő
szerepet, tökéletes, hódító és elbűvölő. 
Igazi színésznő lehelletét érezzük a vászon
ról. Szuperlativuszban kell beszélni Kiss 
Ferencről, aki egy betörő maszkjában élete 

dós Arthur nagyjából inár megcsinálta a sze
reposztást. Ezek szerint Bulla Elmán kívül 
Rajnay Gábor, Csortos Gyula, Törzs Jenő, Tu
ray Ida, Vaszary Piroska és Nagy György ját
szanak jelentősebb szerepeket a filmben. Bár 
dós Arthur, aki most

elsőkben rendes hangosfilmet,
a következőt mondja uj működési köréről:

— Nem könnyen határoztam el magam arra, 
hogy itthon is kirándulok a film területére, de 
ennek a szüzsének és ezeknek a szereplőknek 
nem tudtam ellenállni. Eddig csak néma film
mel foglalkoztam Berlinben, de ugy gondolom, 
hogy

a beszélő film közelebb áll ahtioi, ami ne
kem mindennapi kenyerem.

Ha kellő Időm is lesz a film elkészítéséhez, ami 
a magyar filmeknél, sajnos, nem mindig adó
dik, akkor nagy a reményem, hogy valami 
szebb és érdekesebb dolgot sikerül megcsinálni.

egyik legjobb szerepét játssza és kísértetie
sen élethii. Csortos Gyula orvosprofesszora 
megrázó és emberi alkotás, a legjobb fllm- 
bonvivánok között kell elkönyvelni Szakács 
Zoltánt, aki nagyot nőtt szemünkben. Min
dent összevéve a Gál Ernő produkálta film 
nagy sikerre számíthat.

A HÉT FILMJEI

A HÚSZÉVES LÁNY. A pesti közönség 
ugylátszik megbukott ezzel a filmmel, mely 
a legérdekesebb amerikai filmszinésznő, Kat- 
herine Hepburn remeke. Nemcsak nagyon 
érdekes, hanem rendkívül mulatságos is ez 
a film. Számunkra nagy élményt jelentett 
például egy eplzódflgura, egy néger sza
kácsnő alakítása is. Lehet. hogy a közönség 
csak későn Ismeri fel e ragyogó filmnek 
báját és varázsát s igy csak a másodhetes 
mozikra szorul, ha nem siet a Radiusba. — 
ÉJFÉLI SZEÁNSZ. Charly Chan, a sárga de
tektív már regényhős korában is meghódította 
a világot, de mennyivel közkedveltebb most 
a filmen, amikor Izgalmas és újszerű nyo
mozása mindvégig a közönség előtt folyik 
le. Uj filmjében is sok előre nem várt fordu
lat követi egymást és ez kellemes szórako
zást nyújt az.okn.'ik, akik szeretik a bűnügyi 
problémákat. Az Omniában és a Cityben 
nagy sikere van a filmnek. A SIVATAG KA
LÓZAI. Nem nagyon humoros angol bohó
zatot játszik nz Uránia. Jack Ilulbert, aki

EZ A FILM SZEBB. MISÍT A ELEI KKÍA!

Sufóe 
kűlűÁiol

is tartós!

származására nézve skót, bizony skótul bá
nik a humorával is. A tropikus knlandoríll- 
mek burleszkparódiája azonban tetszik a 
közönségnek. UT A BOLDOGSÁG FELÉ. A 
Kamarában a hires Lilian Gi.sh sláger han
gosváltozatát játsszák. Aki szereti a roman
tikát, nézze meg. A hét többi filmjeiről 
inkább semmit!

Nem kell! Es volt a színigazgatók válusza 
n készülő fővárosi színházi szabályrendelet- 
re, a választ szombaton tették ajánlott levél
ben postára.

„Havi 200 fiz" cimü uf magyar fii mvig játékot 
a sajtó és a filmszakma reprezentánsai előtt 
csütörtökön, április i án fogják bemutatni, a 
nagyközönség előtt pedig a husvét előtti héten.

- Telke NI wa, a japán csalogány/-április-eb 
sején énekel a Városi Színházban, azután 
repülőgépre ül és hazájába, Tokióba tér 
vissza.

A Tecla svájci filmgyártő vállalat, amely a 
Veronika című filmet készítette, március 31-én 
befejezi a film budapesti gyártásét, amelyet 
Veidt Harland rendező vezetett.

A legnagyobb magyar nmeikor - színpadon 
Vasárnap délelőtt PÉCHY GIZI 

felléptével

ÉDES DIDSIOHA
Regényes gyermekoperett 8 felvonásban
Játmi! L4K1ER BÁCSI 6YKRHFK*  

SZÍNHÁZA a VÍGSZÍNHÁZBAN
I74kl> H111 Ma efit0 fél 1° Órakor
RT “ F ' 1"DI nyilvános főpróba

ELLOPOTT ÉRET
Holnap premier < 'T’BJP WWT1SM Jegyek egóaz hétre 

ttnlvvnal .lMs.tm.kMS S SE ■■'IVE elöro válthatók

A történelem leggazdagabb és legvéresebb napjainak grandiózus filmje!
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Éjszakai iagy!
A Meteorológiai In

tézet jolenti vasárnap: 
Nyugat • Európában 

déli széllel újabb e ő- 
zés indult meg. Közép- 
Európában és Kclct- 

csendes száraz és Kelet-Európa jórészén is
Európában nz évszakhoz képest szokatlanul 
hideg nz idő. Hazánkban nz elmúlt éjjel erős 
lehűlés voli: különösen a keleti megyékben 
a tnlajmenli levegőrétegekben 3—5 fokos 
fagy volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let lő Celsius fok, a tengerszinre átszámított 
légnyomás 767 milliméter, alig változó.

Várható időjárás n következő 24 órára: 
Északkeleti keleti légáramlás. Változó 
felhőzet. Éjjel a mélyebb fekvésű és 
szél védettebb helyeken gyenge talaj- 
emnti fagy. A nappali hőmérséklet nem 

változik lényegesen.

— SCHEFTSIK GYÖRGY PROVOKÁL- 
TATTA A H ÓRAI ÚJSÁG SZERKESZTŐ- 
JÉT. A 8 órai Újság szombaton délután 
megjelent számában „Csend a viharsarkon” 
cim alatt éleshangu cikk jelent meg, ame
lyet Scheftsik György, a volt jászladányi 
képviselő magára nézve sértőnek talált és 
vasárnap provokállatla Nagy Samut, a 
8 'órai Újság felelős szerkesztőjét. Nagy 
Samu még nem nevezte meg segédeit. 
Scheftsik György teljes elégtételt követel — 
kijelentése szerint — a cikkben foglalt 
sértő megjegyzésekért

— Vázsonyl Vilmos- és Pakots József-em- 
lékünncpély Vasárnap délelőtt a pesti 
Vigadó nagy- és kistermében Vázsonyl Vil
mos- és Pakots József-emlékünnepélyt ren
deztek, amelyen a főváros képviseletében
I.iber  Endre alpolgármester jelent meg. A 
Hiszekegy elének lése után Némethy Ellő és 
Koréh Endre énekelt, Orsolya Erzsébet Vá
zsonyi Vilmos és Pakots József verseiből 
szavalt, majd dr. Gál Jenő mondott emlék
beszédet. Az emlékünnep a Himnusszal ért 
véget.

— Megégett egy szakácsnő Újpesten. Va
sárnap (léiben az újpesti Arpád-ut 6. számú 
házban ebédet készített Vörös Jenőné 48 
éves szakácsnő. Főzés közben a tűzhelyből 
lóng csapott ki. amely meggyujtotla a sza
kácsnő ruháját. A szerencsétlen asszony 
súlyosan összéégett. A mentők haldokolva 
szállították a Gróf Károlyi-kórházba.

A szombathelyi 
háztulajdonosok 
a város vezetősége ellen

Szombathely, március 29.
(A líélfól Naptó tudósítójának telcfonjelen' 

tése.) Vasárnap délután a Szombathelyi Háztu
lajdonosok Egyesülete dr. Török Gyula ny. 
rendőrfőlanácsos elnökletével izgalmas nagy
gyűlést tartott, amelyen

elkeseredetten támadták a város vezetőségét
A nagygyűlés kimondotta, hogy küldöttségileg 
keresik fel Kozma Miklós belügyminisztert és

tiltakozni fognak az ellen, hogy a város ve
zetősége ötszázezer pengős kölcsönt ve

gyen fel, 
akkor, amikor Szombathely úgyis súlyos anyagi 
helyzetben van.

- Most, amikor a vizsgálat amúgy Is megál
lapította, hogy a városi alapok pénzét felhatal
mazás nélkül önkényesen más célokra használ
ták fel — mondották, —

a legszigorúbb takarékosságra van szükség 
Az uj vágóhíd felállítása egy cseppet sem idő
szerű, a régit kell restaurálni, nmi ötven—hat
vanezer pengőbe és nem százezrekbe kerülne.

- Tizcnkélnupos húsvéti vásár a Fenyves 
Áruházban. Március 30-tól április 11-ig hús 
vh vásárt rendez n Calvin-téri Fenyves Áru
ház. nmelyek többek között nz alábbi cikkek 
kerülnek eladásra: Női divatkeszlyiik szép szí
nekben 95 fillérért, női divat pikégnllérok 30 
fillérért, női sralmaknlnpok fekete, barna és 
leget színben 3.80 fillérért, florlna sznlninknln- 
p<>k divntos fazonokban 3.80 fillérért, svájci 
sapkák, jó minőségűek 98 fillérért. Férflraglú- 
nok, gabardin-kelniékbÖl, finom kidolgozással 
48 pengőért. Képes árjegyzéket díjtalanul 
küld n cég.

flz omz
„cmoamor

in r.zon a vé eaiényan vannak, hogy

Rászakadt a bálozókra 
a pécsi Nádor-szálló 

tánctermének üvegkupolája
Pécs, március 29.

Hétfői Napló tudósítójának t ele főnje-M . . . . ...
leütése.) Szombatról vasárnapra virradó éj
szaka a pécsi izraelita nőegylet hólabda- 
egyesületi táncmulatságot tartott a Nádor- 
szálló tánctermében.

Éjszaka egy óra tájban ki akarták nyit
tatni a táncterem üvegkupoláját, de a szét
nyitó szerkezet elromlott, mire egy pincér
gyereket küldtek a tetőre, hogy igazítsa meg 
a szerkezetet. A pikolófiu felment az üveg
tetőre, de megcsúszott, elesett és

beszakadt alatta két hzlalmas üvegtábla.
A tiz centiméter vastag, súlyos üveglemezek 
közül az egyik egy asztalra esett,

nagy recsegés-ropogással zúzódott szi
lánkokra és az üvegcserepek az asztal
társaság több tagját könnyebben meg

sebesítették.
Sikoltások, segitségkiáltások hallatszottak, 
a zene elhallgatott egy pillanatra, vad pánik 
támadt, mindenki fejvesztetten menekült,

ifflM
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Győr uj polgármestere 
programot ad a Hétfői Naplóban:

1. Béke. 2. Testvériség. 3. Munka
Győr, március 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Spaíh Gyula dr., az uj polgár
mester vasárnap fogajlta a Hétfői Napló 
munkatársát és a következőket mondotta:

— Azt a nagy szeretetet és ragaszkodást, 
amelyet a város polgársága a polgármester
választással kapcsolatosan tanúsított velem 
szemben, a legteljesebb mértékig ki is aka
rom érdemelni.

A béke, takarékosság és az igazság 
a progranimom.

A város tisztviselőkarában a legteljesebb 
harmóniát fogom megteremteni. Kell, hogy 
mindenkit áthasson az a tudat, hogy

fokozottabb mértékben kell dolgozni

— A HUNGÁRIA-TECHNTKUSOK KÖZ
GYŰLÉSÉ. József főherceg, Bornemisza 
Gí-za iparügyi miniszter ós notnbilitások 
egész sora jelenlétében tartotta vasárnap 
a műegyetem közgyűlését a Hungária Ma
gyar Technikusok Egyesülete. Mihailich 
Győző professzor megnyitóbeszédében az 
ifjúság problémáiról és kötelességeiről be
szélt. A Hungária egyik föfeladata — 
mondta — független cxisztcncia teremtése. 
Dr Nyúl Gyula beszéde után Bercncsy 
Bélát primusszá választották.

— Vasárnapi öngyilkosok. Müller György 22 
éves artista vasárnapra virradó éjszaka nagy
mennyiségű csillapitószerrcl megmérgezte ma
gát, azután a Rudolf-rakpartról a Dunába ug
rott. Kimentették és a RóÁ'us-kórházba vitték. 
Betegsége miatt akart meghalni. — Heinrich 
Magda 30 éves füzökészitönö anyagi gondjai 
miatt n Teleki téren gyufnoldattal megmér- 
■’ezte magát. A Rófcus-kórházban ápolják. — 
Parkos József 28 éves napszámos az Erzsébet- 
’iidról a Dunába ugrott. Kifogták és a Rókusba 
vitték. — Rudács Albert asztalos 19 éves fele
sége összeveszett az urával és elkeseredésében 
hipermnngánnnl megmérgezte magát. A Rókus- 
kórházban ápolják. az 

a 
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— Mértckszrrlnll fér fi ruha 38 P-ért rendel
hető n legújabb tavaszi dlvntsaŐvetekből remek 
szabással, két próbával, elegáns kivitelben 
Huhnkorcskcdclmi Vállalat. Ferenc-körut 39. 1.
cm.

— Aa Időjárás változik, do Jellegében most 
már tnvasztas marad, — ilyenkor diszharmoni
kuson balnak a nehéz léli holmik. Lepje meg 
magát Sugár-féle könnyű lavr.szi kőlappal. Az 
ország minden kalap- és urlclivnlüzlctében kap- 
haló.

— Főtőhemitlaló az Elektromos Müvek hon- 
vcdutral helyiségeiben. Az Elektromos Kiállí
tás (V. Honvéd u 22 az) népszerűvé vált 
főzői'lűadásaln n villamos háztartási készülé
kek ismertetésén kívül kuglóf, leveles-vajas
tészta és torták sütéséi is bemutatják. Elő
adási minden szerdán d u. fél 6 órakor n ki
állítás előadótermében, minden hétfőn, csü
törtökön és pénteken d o. fél 10 órai kez
dettel a villamos bemutató konvhábnn tarta
nak. Részvétel, ruhatár díjtalan. \ klúliitás 
nyitva: d. e. 8—2 és d. u. 4—7 őriig.

egymás begyén-hátán igyekeztek kijutni
■ teremből a vendégek.

Pillanatokig tartott, amíg a nagy kavarodás 
elült, de ekkor újabb baleset következett: 
a menyeseiről levált még egy üvegtábla és 
Ilonig Ferenc dr. pécsi ügyvéd menyasszo
nyára, llollósy Líviára esett.

Az első üvegtáblák lezuhanása után az 
ügyvéd és a menyasszonya nem rémültek 
meg, nem menekültek, hanem a táncot abba
hagyva, megálltak a parketten, a terem kö
zepén és itt álltak, amikor a harmadik 
tábla is lezuhant.

A nagysulyu üveglemez a fején érte 
Hollósy Líviát, aki véresen, eszméletle

nül terült el a parketten, 
mig a vőlegényének csodálatosképpen semmi 
baja sem történt

Hollósy Líviát a sebészeti klinikára vit
ték, ahol fejsebét nyolc öltéssel varrták ősz- 
sze, majd hazavitték a lakására.

tőinkből remek szabású férfiöltönyt qe
vaB:. felöltőt "íevw

P-firt 
készí
tünk

mint valaha. Én magam mindenkor jó pél
dával fogok előljárni a munkában,

a takarékosságot is magamnál kezdem 
meg, munkaátalányom feléről, 1800 

pengőről máris lemondtam.
— Százszázalékos Ilivé vagyok az auto

nómiának — folytatta. — Észak-Dunántul 
kereskedelmi és ipari központjává kell 
tenni Győr városát, a kereskedelem és ipar 
érdekeit mindenkor százszázalékosan meg
védem.

•— A munkásság részére munkaalkalma
kat igyekszem teremteni és egy célom van 
csupán: a város boldog, békés jövőjét meg-, 
alapozni — fejezte be nyilatkozatát az uj 
polgármester.

— IZGALMAK A SÁRVÁRI BIRÓVÁLASZTÁS 
KÖRÜL. Sárvár lakosságát nagy izgalomban 
tartja a közeli biróválasztás. A NÉP jelöltje, 
őry Vilmos gyógyszerár, az eddigi városbiró, 
akinek a személye ellen Huszár Mihály apát 
a parlamentben is kifogást emelt és aki ellen 
a kereszténypárt a legerélyesebben hadakozik. 
Vasárnap volt az első összecsapás. Erős János 
a kereszténypárt nevében felszólította Gryt, 
hogy mondjon le állásáról, mire a biró a de
klaráció hangját az 1918-as időkre emlékezte
tőnek minősítette. A biróválasztással kapcso
latosan még több izgalmas összecsapásra van 
kilátás.

— Hablg-kalap, Kossuth Lajos-utca 1.
*— Elgázolt az autó egy ötéves fiút. 

Pestszenterzsébeten a Nagykőrösi-ut és a 
Magyar-utca sarkán egy autó elgázolta 
Sztojka István 5 éves fiút A gyermek sú
lyos sérüléseket szenvedett. Koponya
alapja eltört és a kerék összeroncsolta lá
bát. Haldokolt, amikor a mentők a Szent 
István kórházba beszállították.

— Grösz püspök as OMKE szombathelyi gyű
lésén. Vasárnap az OMKE nagygyűlést tartott 
Szombathelyen Az előkelőségek sorában Grösz 
József püspök is megjelent. Vértes Emil, 
OMKE alclnöke és Horváth István főtitkár 
kereskedő súlyos helyzetéről beszéltek és 
lást foglallak a szövetkezetek nagyarányú 
Ínmi támogatása ellen.

—- Antó éa mclorbalesetek. Pestszenterzsébe
ten. a Nagykőrös-uicüban cgv teherautó el
ütötte Sztojka István ötéves kisfiút. — Kispes
ten az üf/óf-nton Eresei • Gyula kéményseprő 
motorkerékpárja elütötte Muringer Henrik nap
számost. A gép fölborult és Eresei is megsebe
sült. — Vargha Dezső mcCbnnikus motorkerék
párja a Cg. IH-utón összeütközött egy poroszt- 
szekérrel. A kocsis leesett n bakról, Vargha is 
megsérült. A mentők a sebesülteket a Szent 
István- kórházba vitték. — A Tüzolló-utcA- 
bán a BR. öftá. rendszámú motorkerók- 
’ár, amelyet S/.ti Rezső nyugalmazott MÁV 
tisztviselő veretett és amelynek hátsó ülésén 
Sáska Nándor hentes ült, összeütközött egy 
kékloxivnl. Mindkettőjükét súlyos sérülésekkel 
n Szent /ittnín-kórházba szállították n mentők.

— A Lipótvárosi fonal R. T„ Lipöt-körut 35. 
Fílpgönyüzlclc most is mint mindig árban, mi
nőségben, meglepetés.

— Minden autóvezető és motorkerékpáros ta
pasztalta már, hogy az eddigi fényszórólámpák 
közelvilágitósa több szempontból tökéletlen 
volt. A Tungsram Bicolor lámiio erős fehér táv- 
vilégllása nz országutat 300-140(1 mélerro tisz
tán áttekinthetővé teszi, tompított sárga közel- 
világítása pedig széles ivii vakllúsmentes fényt I. ■ I

i A boldog házasság alupfeltótele

havi 200 fix
Botrány a bajai 
temetkezési egylet 

értekezletén
Baja, március 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A bajai Szent Antul Temetkezési 
Egyletet a szabálytalanságok miatt felfüg
gesztett vezetőség helyett már hónapok óta 
hatósági biztos irányítja.

A hatósági biztos, dr. Horváth István va
sárnap délutánra összehívta az egylet rend
kívüli közgyűlését, amelyen azonban az

1600 tag közül csak ötszáz jelent meg 
és igy az nem volt határozatképes. Ezért 
csak értekezletet tartottak, amelyen az egyik 
szónok, Ferro József hevesen támadta a ve
zetőséget, mire a hatósági biztos megvonta 
tőle a szót.

Hangos botrány tört ki,
Ferrot rendőrök vezették ki

a teremből, mert netn akarta abbahagyni 
beszédét és végül a gyűlést Is rendőrség 
oftlatta szét.

— FÖLDGÁZ TÖRT ELŐ EGY ALFÖLDI 
TANYÁN. A főváros és az iparügyi minisz
térium költségén hónapok óta folyó alföldi 
földgázkutatásban vasárnap érdekes fordu
lat történt: a Földtani Intézetnek jelentet
ték, hogy Győrffy András földbirtokos Kun
hegyes közelében lévő tanyáján földgáz tört 
elő. A Földtani Intézet meg fogja vizsgál
tatni a kunhegyes! gázömlést és pár nap 
múlva tisztázódni fog: sikerült-e megtalálni 
a régóta keresett alföldi földgáz föforr ásót < 

— A Cukorbajosok Magyarországi Egyesü
lete felkéri a magyarországi cukorbetegeket, 
hogy címeiket az egyesület titkárságával (IV., 
Kuria-u. 2.) közöljék, ahol a kedvezményes 
gyógytényezőkre vonatkozó utalványok díjtala
nul átvehetők.

A főváros 
„sárga házára" 

a Károly király-uti fronton két 
emeletet akarnak huzni. Ez a terv 
már a legkomolyabb tárgyalások 
stádiumába jutott és több fórum 
foglalkozik vele. A két uj emelet 
mindenesetre megoldást jelentene, 
annak a megoldását, hogyan lehet 
a városházával, a főváros sárga 
házával még jobban elcsúfítani a 
Károly királg-utat, ahová egyszer 
valamikor jobb időkben az uj nagy 
sugárul kiindulását tervezik. Föl
felé akarnak építeni kél emeletet. Mi 
éppen az ellenkezőjét ajánlanánk: 
bontsák le a meglévőt is. Az ered
mény nagyon egyszerű volna: el
tűnne a sivár épületrengeteg és 
helyébe vidám parkocska kerülne, 
ami zöld ruhába öltöztetné a vá
rosháza Vármegye-utcai épületré

szét.

— Felrobbant ■ szódásüveg egy hatéves 
kislány kezében. Papp Éva hatéves kis
lány, egy asztalosmester gyermeke, vasár
nap délelőtt a Tisza-utca 5. szám alatt lévő 
lakásukon egy szódásüveget tartott a kezé
ben. A szódásüveg felrobbant és az üveg
szilánkok súlyos sebeket ejtettek a kisgyer
meken. A mentők a Madarász-utcai kór
házba vitték.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvintér 5. 

—w Ham Esüiim 

Granaöin U n cm. Bzélos... P o.so 
CSlttóeSZGuei iso cm. 8z«ic, P 248 
Sztúrlüggöny porc, P fl.50... 
LlpiWosi Fonal r.iJ.imri. 25

— Ha o>zl4ly«orajr|tyr von, hinni, bízni, re- 
mélni fog! Es ez feltétlenül szükséges a jelen
legi nehéz viszonyok közölt, tehát vegyen, vagy 
rendeljen még ina cgv oszlálysorsjcgyct bárme
lyik főárusitónál. A húzás április 17-én kez
dődik.
. ~~ P«lehatechnlkal soffőrlskola Budapesten. 

Érdekes sajtóbemutató keretében nyílt meg 
nemrégiben a megnagyobbított Fodor soffőr- 
iskola. Fodor István, akinek nevét /ól ismerik 
Duda pest sportolói társaságában, még ar elmúlt 

me0nyilotta Kossuth Lajos-ulcai soffőr- 
iskoláját, át idei stezont uj, modern felszere
lt ssel kezdi az iskola, amelynek szenzációja as 
•''"'1" pszlchoterhnlkai felszerelés: egy „élet
hír vezetőülés, amelyben a soffflrjelölt'ek alapo
san begyakorolhatják az aulóveiftés legrava
szabb fogásait. Érdemes kipróbálni.
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Három órán keresztül 
bombázták vasárnap 

az olasz repülők Harrart 
Tovább folyik az olasz előnyomulás

Húsvéti vásár!
Addlsz-Abeba, március 29.

Vasárnap reggel kilenc órakor 

megkezdődött Kelcl-Abcsszinia legfon
tosabb városának, Jlarrarnak bombá

zása.
A légi támadást az olaszok repülőgépről 
szórt röpcédulákkal jelentették be és figyel
meztették a polgári lakosságot, hoqn haqu i a 
el a várost. Teljes

bárom óráig tartott a bombázás 

és fíarrar majdnem teljesen elpusztult. Az 
olasz repülőgépek főleg a város határában 
lévő katonai ét raktárépületeket bombáz
ták. Az abesszin hadvezetőség jelentése 
szerint, a harrari légelhárjtó ütegek az

egyik támadó olasz gépet lelőtték.

A kormányzó ■ ozolnokl művész telep kl- 
áílitásán. Horthy Mikiás kormányai és felesége 
vasárnap délelőtt tekintették meg a szolnoki 
mővésztelcp nagysikerű kiállítását a Nemzeti 
Szalon Művészeti Egyesület helyiségeiben.

— Felszentelték az aj rákospalotai reformá
tus templomot. Ravasz László püspök vasárnap 
szentelte fel Rákospalota-Ujváros uj reformá
tus templomát A templomszentelési ünnepsé
gen a református hitélet, egyházi és világi elő
kelőségei közül sokan megjelentek. Ravasz 
László dr. püspök mondotta a felszentelő 
Imádságot. Vasárnap este megrendezték az első 
műsoros vallásos összejövetelt is.

—- A református püspökök pásztorlevele
• világ megjavulásáért. Vasárnap az összes 
magyarországi református templomokban 
felolvasták baltazár Dezső, Farkas István, 
Ravasz László, Medgyaszap Vince reformá
tus püspökök pájztorlevelét, amelyben kö
vetve a világ nagy keresztény egyházainak 
példáját, közös pásztorlevélben fordulnak 
az összes gyülekezetekhez, amelyben arra 
kérnek és intenek mindenkit, hogy szálljon 
magába és • nemzetek belső igazgatásában
• népek egymásközötti viszonyában a szere
tet uralkodjék.

Már ma váltsa meg a jegyét

tüneményes-világtilmjéhez!

Irta: SZÉKELY JÁNOS
Rendezte: BORZAGE ERNST

LUBlTSCH produkció

Premier csütörtökön:

CITV OMNIA
(P AR AMOUN T-FILM)

Az északi fronton végleg 
kiegyenesedett a barevonal

s az olasz haderőket most már nem fenye
geti oldaltámadás sem nyugat, sem kelet 
felől. Az olasz csapatok, amelyek sehol 
sem találnak ellenállásra, gyors ütemben 
folytatják az előnyomulást. A harmadik 
hadtest Sokota városát, a második hadtest 
Debarest foglalta cl vasárnap, a keleti fen- 
síkon előrenyomuló hadoszlopok pedig 
megszállották Birkután egész vidékét. Va
sárnap

olasz kéjre kerültek a Tana-tóhoz ve
zető összes fontosabb karaván utak Is.

Az abesszinek taktikája most már hetek 
óta arra irányul, hogy elkerüljenek min
den nyílt összecsapást.

— ECKHARDT BEJELENTETTE, HOGY 
MOST TAVASSZAL MEGBUKTATJA GÖM 
BŐST. Vasárnap délelőtt Csehszombathg 
László dr., a nagyigmándi kerület kisgazda
párti képviselője beszámolót tartott a kerü
let négy- községében. Útjára elkísérte Eck- 
hardt Tibor is, aki Ácson és Nagyigmándon 
mondott nagyobb beszédeket. Hangoztatta, 
hogy a kormánnyal szemben kemény harcot 
kell folytatótok. Minden törvényes lehetősé
get igénybevesz, hogy Gömbös Gyula lejárt 
politikai rendszerét még most, ez év tava
szán megbuktassa.

— Frontharcos gyűlés. Az Országos Szövet
ség VII. kerületi főcsoportja vasárnap tartotta 
rendes évi közgyűlését. Dr. Lltoezky Róla társ- 
•’hiölí megnyitója után Szathmáry Mester Géza 
vezetőtiszt számolt lse a főcsoport multévi te
vékenységéről. Ezután megválasztották a tiszti 
kart

Rejtélyes halálugrás a Böszörményi 
utón. Vasárnap este a Böszörményi-ut 44 
számú ház IV. emeletéről a? udvarra vetetíc 
magát egy húsz év körüli fiatalember ér 
meghalt. Semmiféle iratot nem találtak nála 
Személyazonosságát nem sikerült megállapi 
tani.

Képes dnegyséhet küldünk. 
Postán utánvéttel szállítónk.

Ili starterrel tartják meg 
a keddi ügetwerseoyeket

A szombati ügetőversenyek után ugy nézett 
ki a pálya, mint egy csatatér. A kirendelt 
■ endőrosztagok nem bizonyullak elegendőnek 
ahhoz, hogy az első hely tribünjének első eme
letén lévő egyesületi irodahelyiségek ablakait
i tüntető tömeg kőzáporral be ne verje. A 
versenyek titán "vált köztudottá, ho£y*2wTllln-  
tértől egy hónapra megvonták a hajtási enge
délyt. A keddre kiirt versenynap miatt kettő
zött gyorsasággal kellett a pálya rcndbelinzá- 
sához látni s pillanatnyilag az a helyzet, hogy 
addigra sikerülni fog eltüntetni a pépharag 
nyomait.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
vasárnap délelőtt a BÜE. egyik stewardjával:

Herényietet követett el 
kloroformmal elkábitott 

tizenhatéves laboránsnője ellen 
egy gyógyszerész
Hamis tanuzásra való rábírással is vádolja a bíróság

Szombathely, március 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

le ntése.) Szenzációs bünpör főtárgyalását 
tűzte ki a szombathelyi törvényszék Ma- 
nuszy büntetőtanácsa április elsejére, szer
dára. A bünpör vádlottja Komáromy Gyula, 
előkelő családból gzártnazó egyházasrádóci 
gyógyszerész, aki pár esztendővel ezelőtt 
került Vasmegyei)*.  Azelőtt Budapesten élt, 
ahol atyja ny. miniszteri tanácsos.

Komáromy Gyulát, aki az elmúlt héten 
egy feltűnést keltő rágalmazást bíinpörévcl 
kapcsolatban foglalkoztatta a nyilvánossá
got, erősznkkal és hamis tanuzásra való 
csábítás bűntettével vádolja a bíróság. A 
vád szerint Komáromy 1935 novemberében

tizenhatéves laboránsnőjél kloroform
mal elkábliotta éa erkölcstelen merény

letet követett el ellene.
Röviddel utóbb pedig egy másik 19 éves 
nőalkalmazottját Különböző fenyegetésekkel 
arra akarta rávenni, hogy az ő érdekében 

hamis tanúvallomást tegyen 
és egy kovácslegényt is arra akart rávenni, 
hogy ötszáz pengő ellenében

vállalja magára, hogy neki la viszonya 
volt a leánnyal,

a kovácslegény azonban a gyógyszerész 
ajánlatát bejelentette a csendőrségnek és a 
föszolgnbiróságnnk is.

A ÍŐIárgyalást megelőző nyomozás adatai 
szerint Komáromy Gyula gyógyszerész éven
te a fiatal leányok egész tömegét alkal
mazta. Azonban majd minden esetben ugy 
rendezte a dolgot, hogy ezek a fiatal leá
nyok este érkeztek meg a községbe, az is
meretlen helyen nem tudtak rögtön eliga
zodni és Igy kinyidének voltak n gyógysze
rész vendéglátó hajlékát Igénybrvennl. 
Utóbb pedig a fiatal leányokkal szemben

március 30-tól április 11-lg

Csak a vásár ideje alatt

Krepdesin női ruhák 7 nn
Igen csinos fazonok ...................... I lUv

Női tavaszi kabátok OQ _
krepdesin béléssel .......................... * 1

Kézzel varrott női CÍPŐk|^ QQ
legdivatosabb formák......................

Crepa-Marokén és < qn
Imprime —Crepe de Chine hJU

Cloque és Komplé- 
anyagujdonságok

Mintázott delének . . . .
Mintázott műsely-nek . .
Mintázott zefirek . . . .

.-.58

:-.68

Wampetich Károllyal beszélni, aki ■ szombat! 
sokáig emlékezetes versenynappal kapcsolat
ban a következőket mondta:

— Az Ügetőversenyegyesület igazgatósága 
nem tőrt napirendre a sajnálatos események 
fölött. Legsürgősebb teendő most a pálya rend- 
Gcfi’óz’ása, ’liőgy a keddi versenynapot megtart
hassuk. Erre minden remény megvan. Kedden 
egyébként rendkívüli igazgatósági ülés foglal
kozik a szombati eseményekkel s igyekezni fo
gunk odahatni, hogv n Jövőben hasonló esetek 
ne fordulhassanak elő. Annyi máris bizonyos, 
hogy a starter exponált tisztségét egy lerig- 
vérig sportemberrel: Pintér István alezredessel 
töltjük be.

azzal a követeléssel állt elő, hogy a labora
tóriumi szolgálat érdekében

mindenre kiterjedő egészségUgyl virá
gillatnak vessék magukat alá, 

amit ő maga fog foganatosítani.
így történt ez. most B. G. nevű Ifi éves 

csinos laboránsnőjével is, aki Komáromy 
gyógyszerész legényszobájával szomszédos 
laboratóriumban aludt. A tanúvallomások 
szerint egyik éjjel Komáromy kloroform
mal elkábilotta, az orvosszakértői vélemény 
szerint érintetlen és fejletlen leányt és tehe
tetlen helyzetében

merényletet követelt el ellene.
A leány, amikor tudatára ébredt, hogyan ju
tott a gyógyszerész hálójába,

öngyilkosságot akart elkövetni.
A szerdai tárgyalásnak külön érdekessé

get ígér az a körülmény, hogy a védelem a 
tárgyalás egész tartalmára teljes nyilvános
ságot kér, mert szenzációs fordulatot és a 
súlyos váddal szemben felmentést vár.

— Tévén felfogás, hogy a szájvíz használata 
- bár üdítő — néni feltétlenül szükséges. A 
szájvíz feladata n szájban levő kóros baclllu- 
sok elpusztítása, a szújüreg fertőtlenítése. A 
Kalqdont szájvíz összetételénél fogva ennek a 
feltételnek mindenképpen megfelel. Erősen 
koncentrált, dús aromúju.

— Az angol szövetekhez szokott, kényesebb 
Ízlésű közönség ellátása céljából ELERTEX 
elnevezés alatt egész finom gyapluszövetck 
kerültek forgalomba amelyek minden finom 
szövetüzletben és uriszabóságban már Is kap
hatók.

— TovmzI dlvatszövetből mérték ntán U 
aengőórt remek szahósu férfiöltönyt vagy fel
öltőt készít két próbával a Verzemjszabóság, 
VII., Rottenblller-utca 4/o. L emelet
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Botrányos Jelenetek között 
nehezen győzött a Ferencváros

a ..szegedi pokolban"
Szegeden tartotta a rendőrség — A FísSbus egyetlen góllal verte a Kispestéi

.4 fulballmentcs budapestiek vasárnap kénytelenek itattak vagy Újpestre, vagy Pest- 
szenterzsébetre kirándulni, ha meccset akarlak nézni. .1 bajnok Hungária Salgótarján- 
bar), a Ferencváros Szegeden telt bajnoki látogatást. Mindkettőjüknek meleg napjuk 
volt. At SfíTC már l:Ó-ra vezetett, végül a kék-fehérek bebiztosították a két pontot. 
Szeged ezúttal is parázs botrány színhelye volt. .4 „kisderbyt" a Phöbus nyerte a leg
minimálisabb gólaránnyal a Kispest ellen. .4 negyedik hely még vitás. A; Attila első 
győzelmét szerezte meg a Nemzeti Bajnokságban a Törekvéssel szemben. .4 Soroksár 
meglepefésszeril győzelmet aratott a Hildái It” ellen, bebizonyítva, hogy Pesterzsébe
ten jó talajba Delelték a fut bal Imagot. Újpest közepes teljesítménnyel győzte le a 
gyenge 111. kerületieket.

Öldöklő küzdelemben a Phöbus 
a 4. helyre JuioSt

PHÖBUS—KISPEST 1:0 (0:0)
Valóságos derbihangulat uralkodott a Phö- 

bus-nályún. Nagy tótért kellett mcgküzdeniÖk 
a játékosoknak, nem kevesebbről volt szó, 
mint a Középeurópni Kupa résztvevői közé 
való feltörné szánról. Egyben a bajnokság negye-

AZ EGYETLEN

futás ulán keresztlabdát vág át P. Szabóhoz, 
aki végigcselezi a kispesti védelmet és egészen 
középre kanyarodik be, azonban lövése nen> 
sikerül, alig néhány lépésről kapu fölé bom
báz. A túloldalon Serényi is hasonló gólhely
zetben téveszt és így az .giufgelegt" gólhelyze-

MECCSnöNTÖ GÖL

Szemére (1) rosszul sikerült felszabadító rugósát Péter (2) elcsípi, kitolja Borsánylhoz (3), 
aki Biítkal (4) elől Szikárhoz (5) játszik. Szikiír nem várja be Horgonyt (7) támadását és 
Soltihoz (fi) küldi a labdát, nki 25 méterről süvítő, lapos lövéssel terheli a hasztalan repülő

Viígl kapuját. 1:0. II. félidő 16. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

tek aránya 1:1. Most a Phöbns-közőnség uj 
harci riadót talál ki és csak ugy bömböl a több- 
flzernyl torok:

— Rá-rá, kapcsolj rá... Rá-rá! Kapcsolj 
rá!

.fölneveltek ezek a Phöhus-Játékosok, mert 
szótfogadnak és valóban rákapcsolnak. Béky- 
nek Jól sikerűi a lefutása, lőhetne is, de késle
kedik én Rozgonyi közvetlenül a kapu szájában 
szereli. Soltinak is alkalma nvilik a góllövésre, 
de a rumliba nem meri betenni a lábát. Annál 
pazarabb Dérinek egy negyvenméteres lövése, 
amely kapufát súrol. Csikósnak egy védése 
tapsot vált ki a közönségből. Majd három ered
ménytelen komerrel zárul a félidő.

Szünet után már nz. első másodpercekben 
Solti lerohan és Váginak merész, dolgot kell 
művelnie, hogy leszedje a lábáról a labdát. Egy 
pillanatra sem halkul a két tábor biztatása és 
csatakiáltása:

— Hajrá, Kispesti Hajrá, Kispesti
— Pliö-btis! Phö-bus! Phö-bus!
Most megkezdődik mindkét oldalon ismét a 

bombázás. Előbb Szabó lő nagy helyzetben 
kapu mellé, majd Szikárnak és P. Szabónak 
W-egy lövése megy a védők falankszába. Vági 
óriási szerencsével véd egv P. Szabó-lövést. A 
16. percben

Szemerének rosszul sikerül a felszabadító 
rúgása, Péter elfogja, Borsánylhoz tolja a 
labdát, nki Szikárhoz passzol, 6 viszont 
Soltit ugratja ki s mintegy 25 méterről Ir
tózatos erejű lapos lövés surran a kis
pesti hálóba. Vági métereket úszik a leve

gőben, de képtelen kifogni. 1:6.
Mindenki tigy érzi, hogy eldőlt a meccs, mert 
a Kir,pest azonnal visszaesik, a Phöbus pedig 
most már abszolút ur a pályán. Solti, P. Szabó 

I és Turay II. játéka fold fordul a figyelem, ők
■í vezérei a Phőbus-túmadásoknak. A kispes
tiek csak ritkán jutnak szóhoz, de egy-egy tá
madásuk nagy veszélyt rejt magában. Kispest
nek három esetben Is alkalma nyílna kiegyen
lítésre, de Nemes, Szabó és Déri elidegeskedik 
a kedvező alkalmakat. Állandó Phöbus-ostrom- 
mai végződik a „kis derbi1*.

A Phöbus megérdemelten győzött!

1 Iától G01 I’on

1 HUNGÁRIA 21 77:13 41
2 ÚJPEST 21 05:24 33
3 FERENCVÁROS 21 80:34 S3
4 PIIOBUS 21 53:47 75
5 KISPEST 21 40:41 *.’5
6 III. KÉR FC 21 33:50 19
7 BOCSKAI 20 43:36 18
8 SZEGED 21 28:36 18
0 SOROKSÁR 21 44:53 18

10 BUDAFOK 20 44:57 18
11 BUDAI 11 21 31:37 17
12 SBTC 21 20:67 10
13 TÖREKVÉS 21 23:69 o
14 ATTILA 21 23:55 6

OSZTRÁK-MAGYAR VÁLOGATOTT BECSBEN

dik helyéről, amely azonban a Kispest várat
lan vereségével Isméi nyílttá vált.

A kispestiek öltözőjében közvetlenül a pá 
Ivóra indulás előtt nagy riadalom támadt. A 
játékosok már éppen iitrnkészen voltuk, amikor 
Vágl, n csapat kitűnő kapusa ájultnn. eszmé

letlenül hanyatlott egy padra.
A többiek azonnal közrefogták, de Vági nagy 
rossznllétről panaszkodott. Csal hamar fello
csolták, úgyhogy néhány percnyi rosszullét után 
vállalta a játékot

A Phöbusnúl ii régi veterán Harsányt bemu
tatkozóin elé fordult minden figyelem. Taná
csokkal látják el a régi rutiniél, „Borcsa" 
azonban mosolyogva hallgatja a jótnnác.soknt 
ém mindenkit megnyugtat, hogy vele nem lesz 
baj. 0 meg fogja tenni a kötelességét.

Tízezer tenyér csapódik össze, amikor pá
lyára fut a két csapat. Kohfmyi bíró középre 
hiti a két kapitányt, Kispest választ, a Phöbus 
kord

Öldöklő iramban kezdődött a meccs. A kis
pestiek viharos támadásai szinte clsőprik a 
Phöbirvvédclmol nz első percekben. Szabónak 
■ gy remek, éles fejese kap tapsot, majd Déri 
lövését Csikós mellre fogja. A körülbelül két
ezer kispesti drukker gyorsiitemü biztatása 
tölti be a pályát:

— - Kispesti Kispest! Kispest!
De csakhamar tulhnrso’ja a l.eny.ülölt pub 

likum a jólismcrl monoton CMitnkiúltássnl:
— Phö bus! Phö bus! Phö-bus'
fíékynek egy szépen Iveit beadása Váginak 

nehéz munkát ad. Lassan a Phöbus is támadó 
kedvet kap és Turay It. nagyszerű szöktrtéscl 
' I P. Szabó régi nngv napjaim emlékeztet. A 
/ ri cho korn’eréL Bébi azonban kupu
mögé emeli a Inbdál. Most Rozgonyi kap a 
gyomrába Ogy rugóst. amitől összeesik, de csak 
hamar felinasszlmzzák és tovább játszik. Bor 
sányi okos passznlért tapsot kap és a Phöbus- 
had killAn kórusától üdvözletét.

— Ror-csu! Ror-csa!
P. Szobának ismét egv szélsebes lefutása 

kelt izgulnia! s bizony itt Bo:</onwí
csak a knpuvonalon tudja mentesíteni u 
kispesti hálót a biztosnak látszó góltól. 

RarS'inyi szinte szuverén nr a pasztlán. nr ó 
liagvszrrü játéka a meccs meglepetése. Irtózó 
tos iramban folyik n meccs, nincs pillanatnyi 
megállás, mindkét csapat tisztában van a 
mérés fontosságával és n Játékosok szivüket 
lelkűket adják bele a küzdelembe. Szikár kö
zeli lövése kelt riada’mal. majd Szabónak egy 
bombába süvít el a léc fölött Soltinak alkalma 
volna kiszöknie. azonban addig forgolódik, 
•míg tcszedik tőle n labdát és sahít dugába 
dől P. Szál At ugylátszik izgatja Vági ügyes 
sédéssnrozau. mert minden alkalommal meg- 
tftmad’a a kispesti kenust és külön harcol vív 
vele. A SS, percnél tart n játék, amikor a fél 
Idő legszebb jelenete zajlik le. B<'ku ügyes le-

Beütött a 21-es az Attilának:
21. meccsén végre először győzötta

ATTILA—TÖREKVÉS 3:2 (3:0)
Első győzelmét aratta az Attila a nemzeti 

bajnokságban vasárnap a Törekvés ellen. 
Mindössze 600 néző volt kiváncsi erre a ritka 
tüneményre. Az első félidőben az Attila óriási 
fölényben volt s három góljával alaposan meg
rémítette a budapesti vendégeket. Már a 2. 
percben Vajda beadását Bon nagy lövéssel 
küldi a hálóba. 1:0. Ettől felvillanyozva, sza 
kadatlantil támadnak, de csak a 20. percben 
érik meg n nagy nekibuzdulás gyümölcse. Szí;;- 
Iái a nngv fölény miatt a félpályán állt és egy 
előrelőtt labdát navz ívben küldött a Törekvés 
kapujára. Riesz a kapust támadva, lefedezte a 
lövés irányút és

az érintés nélkül fl hálóba hullott. 2:6.

A 37. percben ismét Riesz a gólszerző. Darázs 
beadását csúsztatja a kapuba. 3:0. A Törekvés 
Készei vezényletével igyekszik szépíteni az 
eredményen, de erre csak a szünet ulán kerül
het sor. Ekkor aztán megfordul az egész játék 
képe. Most a Törekvés van döntő fölényben. 
Már a (>. percben Pás egyéni cselezgetésscl kö
zelíti meg a kaput és küldi a hálóba az első 
gólt. 3:1. A II. percben Készei hatalmas bom
bát durrant huszonöt méterről a kapura, 
Barna kapus bokszolni akarja, de melléüt és 
kész a haj. S:2. A Törekvést nz egyenlítés re
ménye óriási munkára sarkallja, a gól a leve
gőben lóg, de nz Attila először szerencsésen 
szilárdan állja az ostromot. Beütött a 21-es az 
Attilának! A 21. mérkőzésen végre győzött...

A „Phöbus-paa-ketten" az Ulpest 
Káliai-kettSssel táncoltatta meg az óbudaikat

ÚJPEST—HL kér. 2:0 (1:0)
Ünnepi díszbe öltözött pálya fogadja a kö

zönséget Újpesten, ahol a Jegyszedökct is 
megkétszerezték n várható nagy forgalom 
miatt. A meccs nélkül maradt budapesti 
dnikkcrhndak szüntelen folyamban özönlenek 
n távoli Phöbus-pálya felé. Dlt: dr., a szövet
ségi kapitány gondterhes arccal foglal helyei 
és töpreng a jövő vasárnapi nehéz leckén: n 
megvár osztrákon... Kétezer néző előtt kezd

csekély kilenc gólt véshettek a bajnoki tabel
lába n nagy formában lévő újpesti csatárok 
kellemetlen működése nyomán. Az iram lassú, 
sőt valósággal vánszorgó s legföljebb az tűnik

0 '“"í- - - - - - *

FRONT-ÁTTÖRÉS!

Óbuda, 'le sok barátja nem lehet itt, meri 
nyomban felharsan nz Újpestet biztató hang
orkán. Vinczc kapufával hálálj# meg a bizal
mat, Farkas viszont valamivel följebb céloz.

Feltűnő r fal nagy agilitása, 
amit csnk nzzsl I megmagyarázni, hogy
jövő héten a lilább trikót címeres inggel 
szeretné felcserélni \z l'jpcst szorongatja a 
derék óbudaiakat, akik az ő»ri fordulóban

| Pusztai (1) Bcretvns (2) elől Vinciéhez (3) 
látszik. Vlncze nem oldalra játszik Kállaihoz 
(0), hanem Lnt« (5) és Tompa (4) között ki- 
ngrnszt’a. Icy «em Kceato (7), som Angyal (8) 
nem avatkozhat a remek helyzetbe és lövésbe. 
2:9. H. félidő 42. perc. (Copyright by Hétfői 

Napló — System Horváth.)

fel. hogy a Kerület passzfáléka szebb. Ezzel 
ellentétben az Újpesté eredményesebb, amit 
egyelőre Ké.Vai érvénytelen offsznjdgólja bi
zonyít. Árián Ralogh étvágya robban ki és 
süvítenek n bombák. A 21. percben megkez
dődik a „bál", amelyet ezúttal Kállai-kettőssel 

I nyitnak meg.

Pusztai remek testcsellel három óbudaitól 
távozik el, aztán kitünően csavarja a lab
dát Súrosl utódja, Kállai elé. A center 
mellel maga elé dobja ■ labdát, majd ha
talmas bombával a felsőlécről zugát Ja az 

□jpesilck első gólját. 1:0.
A „Kállai-kettős" első része igy tehát sikere

sen esett túl a bemutatkozás nehézségein a 
Phöbus-pálya gyepes parkettjén. Nyomban ezt 
nagy mázli követi, ami megmenti az újpestiek 
hálóját Fenyvesi góljától. Változatos a játék, 
egyik csapat sincs fölényben. Később az 
óbudaiak szorongatják a lilafehér védelmet 
majd Vadas a szezón legnagyobb gólhelyzetét 
hagyja kihasználatlanul. Egy pompás tálalásu 
labdát a lassúsága miatt két lépésre a kapu
tól sem tud hasznosítani. Hcrtzka bÍTŐ elő
ször és utoljára követ el hibát a meccsen és 
máris megvan a haj: zord fenyegetés száll a 
biró felé:

— Vigyázz, jön a Soltész!
Szerencsére Soltész, a torokropogtató Tö

rekvés-drukker még csak nyomokban sem ta
lálható meg és igy a népszerű és tehetséges 
Hcrtzka, garatját .ezúttal nem , fenyegeti halá
los veszedelem. Hogy csattanósan végződjék a 
félidő. Barna a labda és a kapufa között 
szemléltető módon mutatja be a fizikából 
jólismert ütközés törvényét.

A szünet után az óbudaiak — nyilván az 
irigységtől — „sárgaságba" esnek. A bíró kí
vánságára történt a színváltozás, mert a dresz- 
szek egyformasága az első félidőben sok za 
vart okozott. A sárga dresszekben sem megy 
jobban a játék. Korner . ellen kell védekez 
niök, amit Balogh durrant a léc fölé. Egy 
szép újpesti akció vezeti be a további meddó 
küzdelmet. Közben Kállai elterül a csatatéren 
és hosszú ideig tart, amig megint lábra masz
kírozzák. A gyors orvosi vizsgálat eredmé
nyét rövidesen megtudja a közönség, Kállait 
a védelem túlzott agilitása gyomron illette. A 
Játék csapkodóvá válik, aminek az nz oka, 
hogy az óbudaiak maximális biztonságra ren
dezkednek be s három bekkel állják útját az 
őszi kellemetlen emlékű gólőzönnek.

Nagy sikere van Lutznak,
aki öreg korára remek futballistává és csapata 
erősségévé változott. Most is vnstapsot kap 
sorozatos driblijéért, amellyel az újpesti csa
tárokat knpesolja ki Egyébként izgalommal- 
tes küzdelem. Izgalmat csuk az hoz a játékba, 
hogy stentori hang adja ki a csapalátszcrvc- 
zés munkájúm az utasítást:

— Langfeldcr a centerbei
A népszerű „Patyi ’ ijedtében két szivart 

szív el egyszerre, de mielőtt n végére érne, 
már megszűnik az aggodalma, mert Kállai 
bebizonyítja, hogy egy árnyalattal jobb Láng- 
feldernél.

Pusztai fnpnsun Vinczc elé csúsztatja a lab
dát, nki romok érzékel dobja rohamra Kál
lait s a félmagas lövés elegáns, pompás 

suhanússai duzzasztja a hálót. 2:0.
Ez történt a 42. percben, amit még húrom 
eredménytelen perc, követ.

Háromezer néző 
Pesíerzsébeten

SOROKSÁR—BUDAI ti 2:1 (2:1)
Pestszenlcrzséboton háromezer néző előtt Ját

szották le a mindvégig érdekes és crőslraniu 
mérkőzést. A soroksári csapat Pesterzsébet szí
neiben, sárga-fehér dresszben lép a porondra, 
a közönség egelverö tapsai közepette. A hatal
mas nézősereg ütemes biztatással tüzeli n so- 
coksárl játékosokat, akik egymásután vezetik 
támadásaikat a budai kapu ellen. Már a 2. 
percben komért ér el a Soroksár, de a kor- 
perből Kovács I. fölé 13. Nyomban utána Ta
kács gyenge lövését Havas fogja. UJabb kor- 
nert ér el a Soroksár. De ez is eredmény-felen 
marad. A 15. perchon Zlmonyi szökteti Ková
csot, de nz Ívelt beadás n kaptiléfcről jul ki “ 
mezőnyből. Az állandó nyomást megsoknlja a 
Rudat is és támadásba lendül. A támadások
nak kél komor az eredménye. Egy jól felépí
tőn és I izlaléan induló budai támadás Hajói 
ofTszájdállásón akad meg. A 25. percben

Takács II. mesterien szökteti Kovácsot, ■ 
Méhő jól húz kapu felé és mintaszerű
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beadását a jő tempóval érkeaó Zlmonyl 
kapásból védhetetlenül vá<ja a báló jobb

tarkába. 1:0.
Gól után a Budai támad. De újabb gólt mégis a 
Soroksár ér el. A 31. percben Odry előrevágott 
labdáját Takáca Kovácshoz továbbítja, a siélső 
ismét remekül centerei ét a jól iveit labda 
Zimonyi feléről a hálába kerül 2.0. A második 
gólt több budai korner követi, de a soroksári 
védelem elhárítja a veszedelmes sarokrugé j 
kai. Csak a 42. percben koronázza siker a bu 
dal támadásokat.

Bnrger—Lyka—Komáromi akcióból Rökk 
hóivellen közelről gólt lő. 8:1.

Budai támadásokkal ér véget a félidő.
Szünet után érős támadásba lendül a budai 

csapat, hogy a két pontot jelentő gólelönyl 
behozza. A kitűnően mozgó Bükk kél ízben is 
remek gólhelyzetet dolgoz ki Komáromi ré

szére. de Komaromi mindkétszer gyengén lő 
és lövéseit Kovács 11. kifogja. Újabb Rökk 
támadás hozza Izgalomba a drukktól kipirult 
hatalmas nézősereget, de Sztancsik lövésében 
idejében lép bele Vudász s igy a lövés kornerre 
pattan. Majd a budaiak lélegzete áll el. Takács 
gyönyörű keresztpasszával Magyar elfut. Huvas 
kirohan a kapujából, de Magyar ügyesen el 
gurítja a kapus melleti a labdái. A labda az 
üres háló felé tart, amikor az utolsó pillanat 
bán Fekete visszavágja a mezőnybe. Nagyon 
meleg helyzet colt. Változatos játék alakul ki 
ezután, de a védelmek mindkét részen kltü 
nőén működnek. A közönség hangos biztatása 
közben a régi formájára emlékeztető .kis 
Takl" tör a budai kapu felé, de elnyomják és 
a labda kornerre fut. A sarokrúgást elhárítja 
a budai védelem A mérkőzés végén a közön 
ség meleg ovációban részesíti a szép eredményt 
kiharcolt soroksári csapatot.

Meisl nem viheti el Múltért!
Az osztrák válogatottban csak a Hungária előzetes 
beleegyezése esetén szerepelhet, viszont a kékfehérek 
nem adják kölcsönbe

Óriási botrány után 
Toldi a szegedi rendőrség 
„leigazolt**  játékosa lett

FERENCVÁROS—SZEGED 2:0 (1:0)
Szeged, március 29.

(A Hétfői Napló tudásitójának telefonjelen- 
lése.) Izgalmas és botrányos jelenetekben bő 
velkedö mérkőzést vívott egymással a két csa 
pat. A botrányos jelenetek erélyes rendőrségi 
beavatkozást vontak maguk után. Maga a mér 
kőzés nem nyújtott szép sportot. Az első fél 
időben tapogatódzó játék Indult meg. Toldi 
játszik centert a sérült Sárosi helyett és tank 
szerűen vezeti a támadásokat, de a támadások 
bán nincsen elgondolás s igy eredmény nehe- i 
zen születik meg. A 31. percben a félpályán he
vesen összecsap Vastag és Korányi I. Mindkét 
játékos egyszerre ugrik a labdára.

Hangos recsegés hallatszik a tribünre, 
mindkét játékos élettelenül terül el.

Hosszas élesztgetés után Korányi tér előbb ma
gához, míg Vastag fekve marad a főidőn. Az 
öntudatlan játékost Toldi veszi karba és levi
szi a pályáról. Ettől kezdve

tiz emberrel Játszik a Szeged.
De Így is veszélyes támadásokat vezet Korner- 
ből Sonsogyi közéből sarokra lő. de Kutasi 
klöklözi a labdát. Most újból lő Somogyi, de a 
labda a kapufa mellett surran el. Tánczos visz 
jó támadást, de beadását Toldi fölé lövi. A 87 
percben váratlan gólt ér el a Fradi

A jobbszárny támad, a védelem Toldit 
igyekszik szerelni, de róla a labda estében 
leperdül Víg VI. elé, aki közelről a hálóba 
vágja. A szegedi játékosok hevesen rekla

málnak, de a bíró hajthatatlan. 1:0.
A szerencsétlen góltól paprikássá válik a han
gulat. A 40. percben viharos Jelenet is adódik. 
A Ferencváros támad, Toldi szökteti Tánczost. 
de közben Kemény és Toldi ofTszájdra futnak 
A határbiró intésére Majorszky biró lefújja a 
lesállást, de Toldi a batárbiróhoz rohan és 
élénken gesztikulál. A biró „Toldi vezért**  a 
kirohanásért figyelmezteti.

Szünet után visszatér Vastag Is és Így Sze
ged csapata komplett lesz. Az első félórában a 
Szeged támad veszélyesebben és több alkalma 
nyílik a kiegyenlítésre A 2. percben szabad
rúgás után Vastag hatalmas kapufát rúg. A 
labda ugylátszik, hogy a gólba pattan és bol

Az SBTC csak a „nagvok**  ellen tud: 
állapította meg a verejtékező Hungária

HUNGÁRIA—SBTC 8:2 (9:1).
Salgótarján, márc. 20.

Aj őszi Ferencváros mérkőzéshez hasonlóan 
» Hungária szereplése is megmozgatta nemcsak 
a város, hanem a környék lakosságát Is. Eger
ből, Gyöngyösről, Balassagyarmatról, sőt még 
Losoncról és Fülekről Is többszázan utaztak le 
a mérkőzésre. Körülbelül 1000 néző a hegyol
dalról ingyen élvezte a mérkőzést, amely Igen 
jó időben folyt le.

Az SBTC heves támadásaival kezdődött a 
játék. Koppén váratlan lövése kapu fölé ke
rült. A Hungária igen tartózkodóan mozgott. 
Csak a 7. percben bontakozott ki az első kék
fehér támadás, de Cseh lövése messze elkerülte 

kaput A 8. percben Ismét az SBTC támadott: 
Farkas és Koppány összejátszásából

Zsengellér elé kerül a labda, aki meg*  
szerezte as amatőrcsapatnak a vezetést 

•iL
A Hungária erősítette az Iramot, de a sikeren 
fellelkesedett SBTC csirájában elfojtott minden 
kezdeményezést. A helyi csapat nagy fölénybe 
került, de csatárai lövését elkerülte a szeren- 
f«e. A sarokrupAskat ?r.abó kapus sorra védte. 
A Hungária védelme a nagy nyomás elől azzal 
i? védekezett, hogy szándékosan lesállásba Jut
tatta az amatőr csatárokat. A félidő vége felé 
•gén erős iram alakult ki, amikor már a Hun
gária fölénye bontakozott ki A budapesti csa 
tárok lövéseit Géczi kapus sorra ártalmatlanná 
♦ette. Egyébként Cseh, Kardos és Müller gyenge 
napot fogott ki.

A második félidő szokatlanul heves H*  ..járta 
támadással kezdődött.

Müller kapufáról lepattanó labdája Géczi 
kapujába került már aa első pereben. 111.

A közönség biztatására a SBIC átvette az erős 
iramot. A 4. pereljen Pupák tiszta helyzetből a 
kapus kezébe rúgta a labdát. A 10. percben eseti 
a Hungária vezető gólja.

A határbiró lesállást Intett, aa SBTC vé
delme megállt, a bíró azonban nrm fü
tyült éa Kardos berúgta a labdát a hálóba. 

2:1
A közönség hevesen tüntetett a btró ellen. 

miközben az SBTC tovább támadott. Sorozatos 
urokrugéaok veszélyeztették a Hungária kapu 
?ó», amely előtt a hátvédek Is „hazasdóssal" 
könnyítettek helyzetükön. Stép, erösiramu játék 

dogan Indulnak vissza a szegedi játékosok a 
közép felé, de kisül, hogy nem volt gól. A két 
Korányi között

kitör a testvérharc.
A két játékos többször csap össze kíméletté 
nül, mig végre a kis Korányi megunja a dől 
got és átmegy a másik szélre. A 16. percben 
Korányi II. kornerére Kutasi rosszul ugrik, a 
csavart labda álivelődik a feje fölött, de 
Somogyi a kapu torkából kifejeli a biztos 
gólnuk látszó labdát. A játék határozottan 
heves,

kíméletlenül törnek egymásra a játékosok.
Polgár nekiront Vastagnak, aki elterül a föl 
dön. A bíró nem veszi észre a botrányos je
lenetet, de

a közönség beront a pályára.
A botrány a leuegőben lóg, amikor Majorszky 
biró a határbirókat kérdi meg és Polgárt éré 
Íves mozdulattal lekiildi a pályáról. Ez a birói 
Intézkedés lecsillapítja némileg a kedélyeket. 
Polgár helyére Kiss húzódik hátra. Közben a 
rendőrök a pálya szélén állitják helyre a ren
det, miközben

Toldinak nézeteltérése támad dr. Deák 
Viktor rendőrkapitánnyal. A rendőrkapi
tány le akarja Toldit vitetni a pályáról, 
nagy tumultus támad, a bíró, a játékosok 
és a rendőrök vitatkoznak. Majorszkynak 
végül Is sikerül ideiglenesen békét terem

tenie és Toldi tovább játszhat
A 32 percben éri el második gólját a Fradi. 
Toldi szökteti Táncost, akinek beadását Mik
lóst kézzel érinti a büntető területen belül.

Tizenegyest
A bűntetőrugást Vig VI. juttatja rendeltetési 
helyére. Az utolsó percekben Somogyi szépít
hetne az eredményen, de kitűnő helyzetből 
mellé plasziroz. Amikor a mérkőzés véget ér, 
a közönség nem mozdul helyéről és izgatottan 
várja a Toldi ügy fejleményeit A játékosok 
közrefogják Toldit s lekisérik az öltözőbe. Ott 
valóságos vitadélután folyik a Ferencváros ve
zetősége és a rendőrtisztek között, amelynek 
vége az lesz, hogy Toldit a helyszínen leigazol- 
tátják és megengedik neki, hogy hazautazzék 

alakult ki, amelynek azonban csak a 42. perc
ben lett újabb eredménye, amikor

Cseh beadását Müller a 16-osról kapásból 
továbbította Géezl bálójába. 8tl.

A gól azonban nem kedvetlenítette el az amatő
röket, mert a 43 percben Far’ias átadásából 
Zsengellér gólja szépített az eredményen 3:2.

Az amatörcsapat egyenrangú ellenfele volt 
a Hungáriának, sőt voltak percek, amikor ha 
tározott fölényben játszott. A győztes csapat 
bán Sas, Dudás és Szabó érdemel említést, mig 
az SBTC*  ben Thur, Kecskés, Géczi, Zsengellér 
és Túrán játéka emelkedett ki az átlag fölé.

A Nemzeti nyaralt és mégis 
növelte ponlelönyél

Ele FC—Csepel 4:1 (0:1). A Csepel elbizako
dottan játszott. Góllövő: Simon (2), Pataki és 
Kerekes, III Szabó II.

Vasas—IZdcn 1:0 (0:0). A győztes gólt Mól 
nár rúgta Nívódon játék.

Drogulsták -Somogy 2:1 (1:1). A lelkesebb 
csapat győzőt*.  Góllövő. Kisudszky és Zalai, 
III. Galnmbos.

Vác—Váci Remény 5.-0 (2:0). Góllövö: Ma 
gyár (3). Amszter és Singer.

Szürketaxi—Nagytétény 2:2 (2:1). Góllövő 
Mélesz és Kiszely, III. Fodor (2).

Női aOétlkal versenyt rendeztek vasárnap 
oz Állatorvosi Főiskola tornatermében. A 
sulydobásban Nagy Aranka győzött 1104 centi
méterrel. a magasugrásban Szentkirályi Margit 
135 centiméterrel lett első, n távolugrásban 
pedig Arnheiter szerezte meg n győzelmet 
met 427 cm rel. Az ujoncversenvzők közül 
Szánják Etelka szerepelt a legjobban, aki a 
helyből íávolugráshan 220 cm-rel, a magas 
ugrásban pedig 130 cm rel győzött.

Kézilabda. UTE—Széchenyi 15:1 (7:0). Elek
tromos—VÁC 10:5 (5:4).

Sok szó esett a napokban arról, hogy Mül 
lert, a Hungária bécsi játékosát, minthogy 
osztrák állampolgár, Meisl válogatott mérkő 
zésre elviheti. A túlzó klubdrukkerek éppen 
azzal magyarázták Müller gyengébb játékát, 
hogy ez mintegy „mesterséges védekezés" a 
beválogatás ellen Természetesen szó sincs 
arról, hogy Müller ne vállalná az osztrák vá 
logatottban szívesen a játékot. Do nem vállal 
hatja és

Meisl nem viheti
csak abban az esetben, ha a Hungária vezető 
sége erre engedélyt ad. Erre pedig aligha ke

A vajszívű bírót pofonnal
jutalmazták a Latorca-utcában

Pártos csoport.
Ai MTK és a BTC 10. az FTC 11, az Elektro 

mos 12, a WSC 18, a BMTE és az SzFC 14 
pontot vesztett.

MÁVAG—Elektromos Müvek 1:1 (1:0). A
MÁVAG gyorsabb és jobb volt. A bíró gyen 
gén működött Góllövő: Bakó, ill Pfandler. A 
játék végén a biiót egy néző megpofozta.

BMTE—MAFí. 4:2 (1:1). A MAFC szünet 
után visszaesett. Góllövő: Lindmayer (2). Ru 
das és Mayer II, ill. Sárosi III. és Gulyás.

FTC—EMTK 7:3 (2:1). Góllövő: Jakab (2). 
Karácsonyi (3), Keszthelyi (2) ill. Kemény (3) 
Az EMTK védelme gyenge volt.

MTK—Köb. AC 3:2 (3:0). Az MTK szünet 
után erősen visszaesett. Góllövő: Pintér (3), 
ill. Sípos és Vojna.

SzFC—FVSK 2:1 (1:1). A vasutasok jól tar 
tották magukat Góllövő: Huszár és Molnár, 
ill. Jancsi.

WSC—83 FC 1:1 (0:0). A budai csapat lelkes 
játékával meglepetést keltett. Góllövő: MátéfTy 
I., ill. Huszár.

A vidéki középiskolásoké 
a tornász-hegemónia

A KISOK kétnapos tomágzbajnokl versenyé
nek második napján, vasárnap as egyéni baj
nokságokat tartották meg a Nemzeti Torna
csarnokban. Az első napon már megcsodált vi
déki versenyzőgárda az egyéni bajnokságokban 
is remekül szerepelt, mert a hét bajnokságból 
ötöt a debreceni reformótus gimnázium ver
senyzői nyertek meg. Részletes eredmények. 
Magyarország 1935—36. évi KISOK-bajnoka a 
nyújtón: Szabó, Debrecen 19 pont; korláton: 
Both, Debrecen 18.5 pont; gyürühlntán: Szabó, 
Debrecen 18.9 pont; kilengésben: Both, Debre
cen 18.6 pont; müszabadgyakorlatban: Both, 
Debrecen 18.8 pont; ugrószekrényen: Temesv, 
lózsef, Nagykálló 19.4 pont; összetett szeren: 
lemeesy, Nagykálló 110.9 pont. Vasárnap dél
után a kétnapos bajnoki versenyben részt vett 
tornászok részvételével nagysikerű országos 
disztornát rendezett a KISOK A Verbőczy reál
gimnázium 80 tagú csapata szabadgyakorla
tot mutatott be. Nagy sikert aratott a lóaka
démia és a Werbőczy gimnázium csapatának 
furudgyakorlata. Gyürühintaakadémda után a 
Werbőczy g. csapata verbunkos táncot muta
tott be. Ezután korlát-nyujtóukadémia és lóug
rások következtek. Különlegesen nagy sikere 
volt Vékony Istvánnak, aki egészen különleges 
képességű humorral telített korlát- és nyújtó
paródiát mutatott be.

PAPÍRFORMA-FORDULÓ BECSBEN
Rapid—Hakoah 6:0, Admira—Libertás 4:0, 

Váenna—Wacker 2:0, Austria—Favorilner 3:0, 
WAC-SC Wien 4:4.

PONTOT ADOTT LE A PRÁGAI SLAVIA.
Prágából jelentik: A csehszlovák ligabajnok

ság során a következő eredmények voltak: Tép 
||tz—Kollin 4:1, Sparta — Saaz, 5-0, Bratlslava 
—DFC 3:0, Nahod—Slavia 1:1, Kladno—Mo- 
ravska Slavia 1:1, Viktória Pihen—Prostejov 
3:2, Zldcnlce—Pllsen 3:0.

VILÁGREKORDOK - ÚSZÁSBAN!
Newyorkból Jelentik: Newhavenben Jack 

Kasley amerikai főiskola’ úszó a 200 yardos 
melluszásban 2 p. 2 5 mp es, a 200 méteres 
mellúszásban 2 p. 37 2 mp es Idővel világ 
rekordot,

16.17 MÉTER SULYDOBÁSBAN!
Prágából jelentik: Reíchenbergben nemzet 

közi i'edetlpálya atlétikai verseny volt, mely 
nek fontosabb eredményei a következők: 
Sulydobásban o berlini Wollke győzött 16 mé
ter’1’ cm es teljesítménnyel. A 10000 méteres 
síkfutásban az nrgenlinnl Juan Zabnln mura
lőni olimpiai győztes lett első 31 p. 05.1 mp-es 
Idővel. 

rül sor. Profljátékosról van szó ■ az osztrák 
válogatott érdekeiért nem köteles a Hungária 
egyik legnagyobb érlékét liarcbavetni a ma*  
gyár érdekek ellen Ha minden további nélkül 
joga lenne Meislnek elvinni Müllert akkor 
nekünk Is jogunk lenne Franciaországból Kal
márt és társait minden válogatott mérkőzésre 
hazahozni Józan ésszel erre nem kötelezhető 
egyetlen ország szövetsége sem, hiszen adott 
esetben a bajnoki mérkőzéseket is el kellene 
halasztani az idegen honos játékosok otthoni 
szerepeltetése miatt. Meisl tehát nem viheti 
Müllert. Sőt, talán nem is akarja ..

Biró-csoport.
A három nagycsapat növelte előnvét. As 

UTE 7, a BSZKRT 10, a Postás 12. a Turul 18, 
a Pamutipar 15, a HAC 17 pontot vesztett

BSZKRT—-TLK 5:3 (2:1). Góllövő: Bencsiif
(2),  Szalay és Pásztói, ill. Érti (8, egyet 11-ea- 
ből) és . _

UTE—PTBSC 8:9 <1t0). Góllövő: Jakab (2| 
és Aranyosi. A PTBSC kapusa a Játék során 
súlyos sérülést szenvedett kórházba szállítot
ták.

Postás—Tnrul 4:9 (2:0). Biztos győzelem^ 
Góllövö: Gyarmati (2), Bene és Bódog.

HAC—BVSC 1:0 (1:0). A győztes gólt Csuto
ráé rúgta. Savanvó a mezőny legtöbbje volt.

URAK—Pamulipar 2:1 (1:0). Góllövö: M6*  
rócz (2), ill. Búza. A Pamutlpar csatársora 
igen gvengén játszott.

Testvériség—RLK 4:1 (1:1). Góllövő: Varea. 
Jávor, Keresztes, 111. Jerabek (11-esböl).

A csepeliek és kaposváriak veresége folytán 
a Nemzeti újabb előnyhöz jutott A' Nemzeti 
eddig 8, a Csepel 11, a Somogy 15, a Vác FC 
12, a Somogy és a Vasas 15, az ARAK 16 pon
tot veszteit.

MASZLAY NYERTE AZ OLIMPIAI VÁLOGATÓ 
TÖR VÍVÓ VERSENYT

A Postás Sport Egylet vasárnap rendezte ■ 
főposta épületében második olimpiai válogató 
törvlvó versenyét, amelyen as egéas elsöoar- 
tályu törvlvó gárda Indult, a beteg Ujfalusse 
Akoe kivételével. Délelőtt rendezték a selejtező 
mérkőzéseket amelyekben huszonegyen In- 
dúltak. A döntö délután öt órakor kezdődött, 
amelyben Kevey, Bedő, Hátszeg! Ottó, Masz- 
tay, Zlrezy, Hátszeg! József, Bleazlényi, Horné*  
ródy és Gerey vett részt.

Maszlay valamennyi asszóját megnyerte, Ia|»- 
zártakor már csak Kevey ellen való mérkőzése 
volt hátra, Igy biztos győztesnek tekinthető. 
Két-két veresége volt Zlrecynek éa Gereyneh. 
három veresége lleszlényinek.

Jól lőnek aa egyetemiek. A BEAC sióm ba
lon és vasárnap rendezte fedetpálya céllövő 
bajnoki versenyét, amelyet az egyes karok azé*  
rlnt döntöttek el. Első és második helyen • 
jogi és államtudományi kar, valamint az or*  
vostudományi kar végzett holtversenyben 25— 
25 ponttal, míg harmadik a bölcsészet tudó*  
mányi kar lett 8 ponttal.

Az egyéni bajnoki versenyek eredménye • 
következő:

Szénior bajnok: Kupa dr Jogi kar 20/188. 2. 
Koronkay jogi kar 20/171. 8. Kaszap jogi kar 
20/170. junior bajnok: Morvav jogi kar 20/108, 
2. Börzsönyi orvosi kar 20/190, 8. Orosházi*
Oberna orvosi kar 20/183. A kezdők versenyé*  
ben: 1. Harsányi-Henemann bölcsész kar 10/96. 
2. Magvar orvosi kar lO'Ob. 3. Bakó orvosi kar 
10/94.

Az MTE mezei versenye. Vasárnap délelőtt 
a Tárnái réten rendezte a Munkás Testedző 
Egyesület a munkás mezei futóbajnoki ver
senyt. A 2400 méteres Ifjúsági bajnokságot 
Kövér Vasas nyerte 7 p 33.4 inp. idővel. Ifjú
sági csapatversenyben első az MTE csapata. 
A 4'00 méteres szenior bajnokságot Szilágyi 
MTE nyerte 14 p. 40 2 mp. idővel. Csapatver
senyben: 1 MTE 10 pont, 2. Typographla 53 
pont.

Jánosi a gyaloglómüvéss. A Magyar Atlétikai 
Szövetség vasárnap délelőtt a népligeti nagy*  
'.őrben 10 km es gyaloglóversenyt rendezett 
Nyolc versenyző közül: 1. Jánosi MÁV 49 p 
■>3 2 mp 2. Stréll FTC 52 p 42.4 mp. 3. Farkas 
FTC 52 p 54 mp. Hóra FTC a versenyt fel
adta, Garami FTC eredményét pedig a verseny
bíró szabálytalan gyaloglás miatt megsemmi
sítette.

As osztrák-magyar mérkőzésre autóturát 
szerves a TTC. A TTC, mint minden évben, 
most is autóturát szervez a bécsi osztrák-ma- 
«ynr válogatott mérkőzésre. Okmányok és útle
vél rém szükséges. Vcndégekl Is szívesen lói
nak. Mindrrnémü felvilágosítással a TTC tit
kársága (270—90) szolgál.
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Barátságos mérkőzés Békésgyulán 
fejbetöréssel, vad kézitusával 
és nyolc előállítással

BékéogynMIn vasárnap a két helyi cMpat, a 
GYAC és a GYTE Játszottuk egymásául barát
sági**  aiérkfizML A meccset ■ GYAC nyerte 2:1 
arányban. A mérkőzés után botrányos Jelene
tekre kcrUlt a sor. A fanatizált drukkerek a 
csapatok levonulása után berohanlak a pályá
ra, a tömeget a rendőrség nem tudta vlaszatur-

BOTRÁNY-VIHAR DÉLEN!
Elfogyott az alszövetség vagyonának fele — 
Egyenlö-e a tékozlás a bűnös pazarlással

Sportkörökben nagy feltűnést kellett a dél- 
niagynrországl labdarugó alszövelség feltűnően 
súlyos ítélete, amely Bokor Ferencet, a szegedi 
vasutasok képviselőjét két évre minden funk
ciótól felfüggesztette. A különös ügy bálteré
vel behatóan foglalkozott az MI.Sz elnöki taná
csa is. ahol Zsarnóczay János nz ügy ismere
tinek birtokában n legerélyesebben védelmére 
ke.lt Bokor Ferencnek és követelte az Ítélet fel
függesztését. Kiderült ugyanis, hogy Bokor Fe
renc huszonegy egyesület megbízásából a köz
gyűlésen

bizalmatlanság] Indítványt telt a Jelenlegi 
elnökség ellen,

amelyben megállapította, hogy a szegedi egye
sületek részére a jogszolgáltatás egyenlősége 
megszűnt; megállapította, hogy az elnök, Gi 
dó/alvy Pál, a saját klikkjét támogatja és el
nyomja, sőt eltávolítja az ellenzéket Kimu
tatta, hogy

az alszővelség ölezer pengőnyl vagyonának 
a fele az uj rezsim ténykedései, utazgatásul 
és helytelen adminisztrációja miatt elfogyott. 
Tékozlásnak minősítette ezt. A kitételek mi

A Bocskai győzelemmel kezdte 
lutballpropagandáját Tel-Avivban

Telavlv, március 29.
A Bocskai FC vándorcsnpatn MIOO főnyi kö

zönség előtt fölényes játékkal 3:2 (2:0) arány
ban győzött h Mnkahl ellen. A gólok a követ
kező sorrendben estek: uz első félidő 19. per

Nagy vihar ax első Hungária-vereség körűi 
Szigorú megtorlásokat 
terveznek Klug és Bíró 
játékvezetők ellen

A Hungária több mint héthónapos szaka
datlan játék után először vesztett meccset. A 
vereséget nz Admira mérte a magyar bajnokra 
s igy különösebb ok a szégyenkezésre nem 
volna A mérkőzés kisérőköriilményei azonban 

magasra lobbnntották a szenvedélyeket, 
amelyek — az előjelek utón Ítélve — személyi 
áldozatokat követelnek és

Klug, valamint Bíró Sándor Játékvezető
ket a szereplés színpadáról cgyldőrc le

parancsolják.
A nagy vitát és vihari az Admira harmadik 

gólja robbantotta ki. Kist, n Hungária szük
ségjátékosát SchníTer felcserélte Egrivel. A já- 
t< kosrsere megtörtént, de néhány perces ját- 
tők után Klug biró azon a címen, hogy n já
tékos náln nem jelentkezett, szabadrúgást Ítélt 
it Hungária ellen, egyben leküldölte a pályáról 
Egrit és nem adott módot! Kis visszatérésére 
sem. Az Admira-csatárok nem ostoba ütik, 
nyomban nz üres oldalon futottak le és pilla
natok alatt belőtték a mérkőzést eldöntő gólt.

Eltekintve ntlól, hogy a Hungária tartalékos 
csapata amúgy sem volt favorit/a a nagy harc
nak,

eltekintve továbbá attól a különös és dicsé*  
rétre egyáltalában nem méltó ténytől, hogy 
u bajnokság várományosa a csapat tenge
lyében nem rendelkezik megfelelő tarta

lékkal.
objektívon megállapítható, hogv fájdalmas ve
reségét mégis a súlyos bírói tévedéseit soroza
tának köszönheti.

A nemzetközi mérkőzést ugyanis pusztán a 
játék szépségének bemutatása céljából rendez
ték Sem pontokra, sem kupára nem ment n 
játék. Magyar pályán magyar biró vezette a 
meccset s a közönség, ha részrehajlást nem is, 
de tárgyilagosságot mindenesetre megkövetel
hetett n jutók vezetőjétől. Ezzel szemben a vi
tás esetben

a Hungária egyetlen % Italhűtő hibáját há
romszorosan büntette a biró.

Nem vette figyelembe, hogy Egri beállásáról 
Sebes jelentést felt. Szabadrúgást Ítélt egyszeri! 
feldobás helyett ii kékfrhérek ellen, amikor 
Sebesnél volt a labda és nem Egrinél. Nem 
adott módot arra, hogy a játékra jogosult Kis 
visszajöhessen, végül u reklamációk nak úgy 
vetett véget, h<>gv jelt adott n játék folytatá
sára akkor, amikor n Hungária térfelében ón- 
pen n hibás hiról ítélkezés mint! legnagyobb

NYOMATOTT A GLCiil S NYOMDAI MI'IM I ZET R. T. KÖRFORGOGÉPEIN, BUDAPEST, VI., ARADI UTCA 8.

tűni, botok és öklük emelkedtek a levegőbe 
vad verekedés kezdődött, amelynek sorún hűl 
ember megsebesült. A sérüllek között csak egy 
>an súlyos. Se Lénk. Andor hlrlapblzományos, 
iklnek kődnbás bezúzta a fejőt. A tömegvere
kedés ügyében nyolc embert előállítottak a bő- 

kesgyulai rendőrkaplliínyságra.

att. amelyek egyébként az alszővctség hivatalé*  
lapjában is megjelentek, nz érdekelt elnökié, 
Bokori egyes fegyelmi bíró elé állította, ak 
szokatlanul erélyes indokolással meghozta i 
súlyos ítéletet a szegediek ellenzéki vezére el 
len. Megtörtént tehát az nz eset, hogy olyan 
fórum Ítélkezett az egyébként egészen más ha
tóság elé tartozó ügyben, amely érdekelve volt. 
A tékozlás szót az indokolás

bűnös pazarlással
helyettesítette és ezzel meghamisította Bokor 
felszólalásának valódi értelmét. Az MLSz el
nöki tanácsa behatóan foglalkozott az üggyel 
és Zsarnóccay kívánságára elhatározta, hogy a 
déli alszövetség nyugalmát fenyegető botrány 
ügyében szigorú vizsgálatot inait. Szükséges <z 
már csak azért is, mert a szegedi ellenzék álli 
tása szerint

az elnökválasztás sein volt szabályszerű.
A budapesti vezető körök ezenkívül aggoda

lommal szemlélik azt az irányzatot is. amely 
a közelmúltban indult meg a maga romboló 
utján és a sport területére a felekezeti kérdé
seket is belevitte.

cében Teleki, a 37. percében Markos és a máso
dik félidő 38. percében Teleki. Szokatlan me
legben folyt le a Játék. Azé ellenfél szívósan 
küzdött. A magyar labdarugókat már a hajó
állomáson nagy tömeg Ünnepelte.

volt a zűrzavar. Nem avatkoznánk a biró szu 
vérén jogába, ha dijtnérkőzésről, pontokr: 
menő harcról lenne szó De exhihition-mecs 
esek alkalmával a bíró szerepe is módosul. / 
méltányosságnak sokkal nagyobb teret ke. 
biztosítani és a botrányt minden körülménye 
közölt el kell kerülni. Sajnos, egyik követel 
ményt sem teljesítette a biró. Tetézi a pana 
szók jogosságát az a tény is, hogy nz osztrál 
c.snpat is cserélt játékost, sőt volt olyan perió 
dús, amikor 12 osztrák játékos mozgott a pá
lyán. A beállított Admira-tartalék saját beval 
lásn szerint egyáltalában nem jelentkezett a 
bírónál, mégsem büntették érte — nini véle
ményünk szerint, minthogy barátságos mérkő
zésről volt szó, — nem hiba.

Mindezek a vádak, beleértve Biró Sándor 
hnlárhiráskodásúnak sok hibáját, megmozgat
ták a Hungária egész szervezetét, de a birótes- 
lülct illetékes köreit is.

Biró Sándor ellen már életbeléptclték a 
szankciókul.

vasárnapi Újpest—111. kér. FC 
Klug ellen is — hir szerint — 
indítani. Az osztrák sportkö-

Elvctték tőle a 
meccs vezetését, 
eljárást fognak _______ . .
lökben befolyással rendelkező kékfehór veze
tők ettől függetlenül olyan akciót szándékoz- 
vak indítani, ami Klug részvételét a: idei kupa
küzdelmek sorában lehetettenni teszi.

Kerékiiáros tehclségkutató verseny. A Ty po
ra plda Nyomdászok Testedző Egyesülete április 
5-én, vasárnap, reggel 8 ómkor a gödöllői or
szágúton. n 10 km cs Jchökőtől 50 km-cs távon 
nyilvános tehetsógkutató kerekpárosversenyt 
rendez, külön fnkcrckcsck és külön vaskereke
sek részére A versenyen minden kerékpáros 
Indulhat, nkl 16. életévét Letöltőik*  és n 
MKSz-nél egyesület részére még nem volt Iga- 
zolvii. Nevezni lehet n rendező egyesület hiva
talos helyiségében (Vili. Bérkecsis-utca I., fél 
emelet), hétfőn és csütörtökön délután 5—7 
óin között.

A KMAC gazdag irrscnyprogrnmju 
26-nn kezdődik. A Grnnd Prix-t június
futják. Július 26 án megkezdik a BMYC ver- 
srnyszc.’oi’jót Is. amcynlrk kiemelkedő cseiné.*  
nvc n Rnlatnni Sporthót keretében lebonyolí
tandó többnapos nivlercsónakveri>eny. lesz.

Megnyerte Soubrette a Rákosi dijat
Jobban nem is sikerülhetett volna a megyeri 

megnvitónap. Életveszélyes tolongás a nyugati
nál. soha nem látott tömegek a különvonatokan, 
pedig a program még annyit sem váltott be, 
amennyit ígért .

A hagyományos főversenyt, a Rákosi dijat 
Hauser döntötte el Soubrette javára (amint 
egy héttel ezelőtt megjósoltuk). A favorit Cheeky 
vr'gig jól volt versenyben, de az utolsó két g t 
között menthetetlenül verve volt. Az utolsó ug
rást Maros és Soubrette egyszerre ugrották, de 
az utóbbit olyan lendülettel vitte az ugrásnak 
Hauser. hngv hosszakkal ellenfele elölt ért f> l- 
det s ezzel már el is dőlt a verseny. Az utolsó 
napok kft legjobban fogadott lova, Checky é« 
Kartárs a kft utolsó helyen ofgzclt.

A nap legnépszerűbb versenyét, a Sorsolási 
versenyt a kétszer Is starthoz állt Szellm Pasa 
nyerte. A lovat a verseny utáni sorsoláson az 
'>369. számú sorsjegy tulajdonosa. Szabó József 
kereskedő nyerte meg. aki mindjárt el is árve- 
reztcllc lovát, melyért 9C0 pengőt kapott.

A megnvitónno volt a premierje az nj book- 
mnkereknék, akik nagy élénkséget vittek a me
gyeri könyvesringbe, s kulantérlájukkal egv- 
c sapásra megnyerték a fogadóközönség szimpá
tiáját.

Részletes eredmények a következők:
I. Megnyitó verseny. 1. Kiszombor ifi) Ehrenb. 

fh. 2. Minek (4) gr. Pejacs. 3. Nem baj (7:10) 
Mtihr fh F. m.: Allegro (2’4) Dókus hd., Vihar 
(12) Pakots hd.. Szclirn Pasa (5) Jcney fhd. Biz
tosan ötnegyed hossz, 1J4 hossz. 10:112, 32, 25. 
Befutó: 10:681.

Hírek
A Tavaszi akadályversenyben a szerdai me 

gveri versenynap főszámában indulnak: 
Mankó lov. Balózsovics
Rúna lov Felt ing K.

A Pestmegyei handicapnek változatlanul Poc- 
kos a favoritja, de érdeklődés mutatkozik 
Búbos és Alsó iránt is.

Megver csődje 
bontakozik ki az első nap gyönge mezőnyei
nek s a második nap még gyengébb nevezésé
nek képéből. A galopp-sport valóságos anli- 
propagandái nz ilyen versenynapok, pedig az 
idén annyi startképes versenyló van Alngon, 
mint még talán soha. De ez érthető is, hiszen 
olyan időjárás volt az idei télen, aminőnél 
jobbat nem is álmodhattak az idomárok. Hát 
akkor miért ez a részvétlenség?

Nehezen érthető, de megmagyarázható az Is
tállók averziója. A hosszú telelés meglehető
sen komoly pénzébe kerül a tulajdonosoknak, 
a megyeri dijak pedig nem állnak arányban a 
két hét múlva nyitó pesti pálva dijaival. Aki
nek tehát módjában van, „kivárja" azt a lehe
tőséget, hogy ugyanazzal a fáradsággal két
szer akkora díjhoz jusson.

Ez a jelenség erősen volt észlelhető a Rá- 
kosi-előkésziiletek során is. Nem is tudjuk kit 
hibáztassunk, az idomárokat, illetve tulajdo
nosokat, akik nagyon is érthető anyagi okok-

Ötödik forduló

4.

1.
Alpcsckbcn 
zenes* érző 
néma"), 
t Annet. 
részlet.

Ils.m eltávolít. 24. Nag, 
hintó ifi. Omsi hossímirték 21 
Hcnfoiflalós-koraneli nagyerelft vi- 
ló. M. Hnrfap,i M. ígekötő. 24.

RÉSZLETES FÉLTÉ- 
FELEK A LAP MÁS 

RÉSZÉN!
VÍZSZINTES:

a budapesti francfa 
I neue fzdrt betűk:

A dilit betűvel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 
egy hangszer neve állítható össze.

t.
X A). 12. Sziivajkú nép. 
13. Alomba rinrtat. 14. A 
főár német neve. 1S. Fös
vény, zsugori. 1'X hló- 
határozó. 17. Japó i váltó
pénze. 18. Ártalmas. 11. 
Oldalirány. 20. A síron- 
tlum vegyjcle. 21. Nálunk 
á’laml kezelésben van. 22. 
Az első gyorsíró. 23. Ad
nak neki. 24. Angol kőltő. 
25. Ilnzzóiiemértfl. 27. Mes
terember. 28. D'plomas. 
31. A távbeszélő rövidí
tése. 31. Fortély. 32. Szí
nésznő (Juliska). 34. R. N. 
35. Különlegességi dohány. 
31. Az atjo klasszika*  
neve. 37. Wcst filmsztár 
keresztneve. 38. Ni'u rlrn 
odolozd, 31. Törne bestéi. 
48. Modern harci eszköa. 
41. Néger ollmniai fűlő- 
bajnok. 42. UJtő 43. VI- 
Idohiril tc icitcrzd

FVGGÖLE'iESt
Hegység nz osztrák

2. Francin 
(„A porticl 

3 FI'msztAr 
4. Tágas Utcn- 

........ L neiii/ttilrlrotó 
mp. 8. Már ‘degsn váltó 
zntn. 7. Teremt. 8. Aki 
közlekedési eszkötf vev 
Igénybe. 8. Dálvf aóg 18. 
Cégforma rövi utésc II. 
Zenei egyfltfes. 15. Fával 
befltctett. 11. Erdótvl folyó 18. A 
futballcsapat tncln IC. ítéletét, 
kritikát mond. 21. Kőmávcs teszi. 
22. \ Népszövetség mngynrorsiágl 
péitzüuyi meghízottja. 23. Rsdikí

II. Geist Gáspár emlék verseny. 1. Mecles 
(7:10) Jency fhd. 2- Meglehet (6) Mészáros. 3. 
Losonc (10) Balózsovics. F. m.: Sinai (10) Sin- 
ger, Aranyláz (2) Fetling K. Biztosan 1 hossz, 
8 hossz. 10:13, 11, 13. Befutó- 10:32. Aranyláz 
elbukott.

III. Rákosi díj. 1. Soubrette (2’4) Hauser. 2. 
Maros (fi) Stecák. 3. Lurkó (8) Dósai. F. m.t 
Checky (pari) Blazsek, Kartárs (2) Hujber. 
Könnyen 2J4 hossz, nyakhossz. 10:38, 16, 20. 
Befutó: 10:220.

IV. Hndecrcgi sikvcrscuy. 1. Vestn Muhr 
fii. 2 Carmen (7:10) Dókus hd. 3. Lápvirúg (12) 
Galánth. hd. F. m.: Limanova (3| Ehrenb. fh. 
Branylszkó (10) Vásárh. hd., Vívó (10) Pakuts 
hd. Könnyén 2% hossz, fél hossz. 10:28, 12, 12. 
Befutó: 10.53.

V. Sorsolási handicap. 1. Szellm Pasa (2J<) 
Berta 2. Ignác (2J4) Esch T. 3 Bonn (2) Keszt
helyi. F. m . Zsazsa (fi) Horv. K. II., Timpani 
(6) Mányi. Küzdelem 1J4 hossz, 8 hossz. 10:12, 
21, 10. Befutó: 10:100. Zsazsa és Timpani állva 
maradt az indításnál.

VI. Vilii m díj. 1. Baba (l’/s) Klimscha II. 2. 
Napfelkelte (3) Kiss F. 3. Timolcon (10) Csö
möri. F m.: Tékozló (4) Berta, Pozőr (2'<) 
Wolbert, Admirable (10) Bihari Küzd, nyak
hossz, háromnegyed hossz. 10:27, 17, 21. Be
futó: 10:130.

VII. Pagony handicap. 1. Swcetbeart (2^») 
Berta. 2. Col Santo (114) Bihari. 3. Saturnus
(3) Félix. F. m.: Doubtful (5) Heinrich, Léhiitő
(4) Wolbert. Csipkerózsa II. (6) Mányi. Könny. 

2J4 hossz, nyakhossz. 10:29, 16, 20 Befutó 10:44.

ból kénytelenek a megyeri versenyektől távol
maradni, vagy a megyeri versenyeket rendező 
egyesületet, aki legalább erre a néhány korai 
napra nem ir ki legalább is a pestieket meg
közelítő dijakat. Az idei versenyfeltételeken, 
sajnos, már nem lehet változtatni, de hogy a 
mai formájában a megyeri versenyek nem 
tarthatók fenn, ezt az idei szomorú megnyitó
napok után be kell látnia, úgy a versenyek 
rendezőségének, mint a futtatóknak

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő é» kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztősig 4a kiadóhivatal:

Budapest, VII. ker„ Erzsébef-körul 28. szám
Vasárnap d. a. 2-től kezdve:

Vl„ ker„ Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon t 308—96.

Vasárnap (d. u. 2-től)i 24Ö—81, 100—43.

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő — Egyes szám ára: Magyarorszá
gon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár, Németország-

Tetőfedő 
NobeldUtia német iró. 

eszng. 4b. Klubba |ár 41. 
('.inoésrAylrfítés. 42. SkAlnhnng.

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


