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Ragyogó helyszíni rajzos riport a magyar 
csapat csodás bécsi futballgyőzelméről

Királyi jogokat követelt 
a kormányzónak Bethlen 
vasárnapi nagy beszédében

Szigetvár, április 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap nagy eseménye volt az 
ellenzéki politikai életnek: a szigetvári ke
rület egyesült ellenzéki jelöltjének, Biedcr- 
mann Imre bárónak támogatására megje
lent a választói nagygyűlésen

együtt, egy pódiumon Bethlen István 
gróf és Eckhardt Tibor.

A jelölt rövid programbeszéde után Bethlen 
István gróf mondott nagyszabású beszédet. 
Azzal kezdte, hogy harmincöt éves parla

Bethlen három pontja
Beszélt ezután arról, hogy a kormány fel

adata, hogy megteremtse belpolitikáikig azt 
a nyugalmat, amelyre a nemzetnek szük
sége van.

— Ennek a belső nyugalomnak előfelté
teleit — mondotta — három kérdés elinté
zésében látom. Az egyik az, hogy 

megszűnjék ebben az országban az az 
értelmetlen, céltalan pártpropagauda, 

mely fizetett emberek segítségével választ is*  
el a magyart a magyartól, amely ismeretlen 
pénzforrásból tart fenn egy párt bürokráciát. 
amelynek egyedüli érdeke és kenyere, hogv 
magyar a magyarral meg ne értésé egymást.

— A másik feltétel az, hogy bevállassanal 
a kormány részéről azok az ígéretek, ame
lyeket a kormány a választás előtt tett és 
amelyekről nemcsak megfeledkezett a vá
lasztás sikeres befejezése után meg is másí
tott. Közjogi téren szükséges

a kormányzói jogkörnek a felsőházi jog
körrel együtt

való megoldása. A harmadik feltétel az, 
hogy tisztességes választások vitessenek ke
resztül az országban.

Beszélt ezután arról, hogy a közigazgatási 
bíró ág ítéleteit tiszteletben kell tartan'.

A kormányzói jogkör kiterjesztése
Reálért ezután a kormány működésének 

éles kritizálására s megállapította, hogv a 
kormány nem az életbevágó napikérdése
ket oldja meg, hanem sajtóreformhoz akar 
fogni és

büntető expedíciót tervez a közigazga
tási bíróság ellen, azon nz utón, hogy 
az Igazságügy-minisztérium alá akarja 

állítani, 
ahol a volt sajtófőnök ur lóg gondoskodni 
arról, hogy a közigazgatási bíróság össze 
állításában olyan személyi változások kö
vetkezzenek be, amelyek lehetetlenné teszik 
az eddig hozott Ítéletek megismétlését.

Beszélt ezután a kormány — szerinte — 
diktatórikus törekvéseiről.

— Minél nagyobb hatalmat gyűjt egy 
kormány Magyarországon — mondotta —• 
annál nagyobb szükség van arra, hogy

a kormánytól teljesen független legyen 
«r, a két tényező, amit a kormányzói 

hatalom és a felsőház képvisel. 

menti múltja alatt látott nagy, kiváló állam
férfiakat, népszerűségüknek, hatalmuknak 
legmagasabb pontjain.

— És láttam — mondotta — a kis, talmi 
államférfiakat, akik elcsodálkozva azon, 
hogy milyen hivatotlság vitte őket a hata
lom polcára, azonnal

az önimádat és önbál vány ozásba estek

és az utolsó napig ettől a betegségétől meg
szabadulni nem tudtak. Ezek is elmúltak és 
az ő hatalmuk is el fog múlni.

amint nz a múltban is volt, amikor a leg
felsőbb bíróság ítéletet hozott s tiszteletben 
tartotta azt a kormány, a jelölt s a kerü
let is.

— Most pedig azt látjuk — folytatta —, 
hogv a jelöltek, illetve képviselők nagy
része, akik petícióval támadtattak meg. 
amikor látják, hogy balul áll ügyük, egy 
szerűen megfutamodunk az ítélet elől.

— A nemzeti szocializmus — folytatta 
beszédét Bethlen István gróf —, amely ma 
Németországban uralkodik, a maga teore
tikus fejtegetéseiben azt mondja, hogy a 
parlamenti rendszer megbukott, és pedig 
megbukott azért, mert a választások rend
jén ugy pénzzel és plakáttal s a modern 
technika minden eszközeivel dolgozó pro
paganda ugy megfőzi a választót, hogy az 
mást sem tehet, mint azt. amit a párt ir dő 
számára. Ha a magyar kormány is így
akarja kezelni a magyar népet,

ez ellen felemelem a szavamat, mert 
ez a nép ezt nem fogja tűrni és nem 
tűrheti, mert ez a nép a szabadsághoz, 

volt szokva, 
szabadságban nőtt fel és abban is akar 
megmaradni.

— Annál nagyobb szükség van arra, hogy 
ez a két tényező erősen, függetlenül és 
olyan jogbiztositékokkal álljon a magyar 
közélet rendszerében, amely hatékony köz
reműködésüket a törvényhozásban és a kor
mányzásban biztosíthatja. Elengedhetetlen 
kellékké vált, amikor látom, hogy a kor
mány omnlpotcnciáját napról napra gyara
pítja. hegy

a kormányzói jogkör abba a körbe ál- 
littassék vissza, amellyel a magyar ál
lamfő akkor rendelkezett, amikor ki

rály állt az ország élén, 
még az ősszel kell, hogy a kormány elin
tézze ezt a két törvényjavaslatot, ha azt 
nkarja, hogv ebben az országban a nyuga
lom helyreálljon. Ez az

egyedüli biztosíték közjogi meglepeté
sek ellen.

amely közjogi meglepetésektől mindenki, 
aki egv kicsit belenéz n dolgokba, ebben 
nz országban IVI.

— Kapcsolatos ezzel — folytatta Beth
len — a titkos választójog törvénybeikta
tása, és pedig

a becsületes titkos választójog tör
vénybeiktatása.

amelynek intézkedéseivel biztosítani kell 
azt, hogy az ország házában ennek a nép
nek színe-java, olyan népképviselők gyűl
hessenek össze, akik tehetségüknél, jelle
müknél és tapasztaltságuknál fogva alkal
masak arra, hogy ezt az országot vezessék 
és irányítsák.

Hangsúlyozta ezután, hogy
a kormány és a magyar közönség kö

zött nui mély szakadék tátong, 
elégedetlen az egész társadalom. Elégedd-i

Aktív külpolitikát
A római hármas megegyezéssel s ezzel 

kapcsolatban külpolitikai kérdésekkel is 
hosszasabban foglalkozott Bethlen István 
gróf beszédében.

— A magyar kormánynak kötelessége, 
hogy felhasználva azt az eszközt, amit neki 
a hármas csoport nyújt, hogy aktin külpoli
tikát folytasson. Történelmi felelősség há
rul a jelen pillanatban a magyar kor
mányra, mert

minden követ meg keli mozgatni, hogy 
nagy nemzeti céljaink a mostani idők

ben előbbre jussanak, 
de ennek belpolitikai előfeltételei is vannak 
Igenis: nemzeti egységre van szükség, de

Eckhardt a választójogról és a búzáról
Utána Eckhardt Tibor, a kisgazdapárt 

elnöke szólalt fel:
— Kötelességemnek tartom —- mondotta 

beszéde elején Eckhardt —, hogy küzdjek 
azzal a rendszerrel szemben, amely nyilvá
nosan és ünnepélyesen mint legsürgősebb 
és azonnal megvalósítandó reformot

o becsületes titkos választójogot meg
ígérte és ezt uz Ígéretét a legcsekélyebb 
elfogadható indokolás nélkül egy

szerűen félredobta
és ma már négy év mulváfa ígéri, hogy elő
veszi ezt a reformot. Hát hol lesz négy év 
múlva ez a kormány? Ez az egyesült ellen
zéki megmozdulás, amelyből a független 
kisgazdapárt minden alkalommal kiveszi a 
részét, zászlajára irta a becsületes titkos 
választójog megvalósítását.

— Igaz, hogy egyéb fontos kérdések is 
vannak. Én is jól tudom — folytatta—, 
hogy

a kenyérkérdés és a gazdasági kérdések 
képezik ma különüskép a falu népének 

nyomasztó gondját, 
mégis azt mondom, hogy a kenyér kérdését 
nem tudjuk megoldani, ha egyidejűleg .1 
választójog kérdését nem oldottuk meg. De 
a titkos és becsületes választójog megvaló
sítása érdekében összefogva, egyidejűén 

ll’:,v.':i*  . rőrr IxyckcS'nk eirdrl a;ok::t 

len és munka nélkül tengeti életét a kisipar. 
Itt van a magyar intelligencia, amely fiait 
sem közpályán, sem a magángazdaságban 
elhelyezni nem tudja. Ez a magyar intelli
gencia, mely mindig ragaszkodott a hazá
hoz.

félti ezt az országot a kormánynak út
tól az. oninipolenciájától, amelytől csak 

egy lépés vezet uhlioz. a diktarához.
amely ma divattá vált Európában sok
helyütt.

— És higyjék cl nekem — mondotta -, 
hogy komoly időket élünk ma Európában, 
amikor szükség van arra, hogv a magvar 
kormány mögött necsak megvásárolt vök- 
sok. hanem meggyőződések is álljanak.

nem a kerékbetört buzakalász jegyében, 
mert ebben a jegyben nem lehet megterem
teni ennek a nemzetnek az egységéi, hanem 
csakis a három halom, a kellős kereszt és 
annak

a Szentkoronának a Jegyében, amely a 
magyar alkotmányosságot jelképezi, 

amely alkotmányosság mellett ez a nemzet 
ezer éven át kitartott és amely egyedül biz
tosítja jövőjét.

Közel ötven percig tartott Bethlen István 
beszéde, amelynek végén a jelenvoltak 
hosszantartó, lelkes ünneplésben részesítet
ték.

a közjogi javaslatokat, amelyek a kor
mányzó jogkörét kiterjesztik, a jól 
bevált felsőliámuk megadják az egyen

jogúságot
é.s ilyen módon megadják az ország meg
zavart egyensúlyi állapotában azt az össz
hangot, amely nélkül az ország életét 
előbbre vinni nem lehet. Ez az értelme és 
célja az ellenzéki összefogásnak.

Ezután a kormány gazdasági természetű 
javaslatairól beszélt és élesen támadta a 
gazdasági és ipari árak alakulására vonat
kozó kormány intézkedéseket.

A kormány intézkedett — mon
dotta , hogy a búzaárak ne emelkedhes
senek. A Nemzeti Bank köriratot intézett a 
malmokhoz, amelyben a malmoknak csak 
abban az esetben engedélyezi a kivitelt, ha 
gondoskodnak arról, hogy Budapesten ne. 
emelkedjenek a búzaárak Amig egyrészt

a kormányzat nem engedi a búza árát 
emelni, ,

tűri, hogy minden tcxtilnagyüzcm áremelé
seket hajtson végre.

Farkas/alid Farkasé Géza, Apponyi 
György gróf, Elein Antal, Szeesey István és 
Dinnyés Lajos, majd u gyűlés végére oda-, 
érkező Kállay Miklós tartottak még beszé-. 
eleket.
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Népszövetségi hadsereg 
felállítását javasolja 
a francia emlékirat

Pária, április 6.
A Qai d’Orsayn vasárnap Is lázas munka 

folyt. A francia külügyi hivatalban gőzerő
vel dolgoznak a francia ellenjavuslatok ösz- 
szcállitásán és megszövegezésén. A francia 
kormány emlékiratát a legközelebbi napok 
l m juttatják cl a népszövetségi tagálla
mokhoz s ugyanakkor u népszövetségi fő
titkársághoz is. Beavutoll körökben azt hi
szik, hogy

a francia emlékirat csak a hét végén 
készül el

s könnyen lehetséges, hogy a csütörtöki ml- 
nlsztertanácsot, amelyet a francia ellen
javaslatok megvizsgálására hívlak össze, 
huszonnégy vagy negyvennyolc órával el
halasztják.

A (.hűti d’Orsayhoz közelálló körökben 
sikerült értesüléseket szerezni a francia el
len javaslatokat tartalmazó

francia emlékirat Irányvonalairól.
I szerint n francia memorandum három 
fejezetre oszlik.

Az első fejezetben
a jogászok viszik a szót és Igyekeznek meg- 
dönteni a német kormány érveléseit, ame
lyek szerint á szovjetpaklum és a locarnoi 
egyezmény nem egyeztethető össze és a ka
tonámén tes ltajnavidék megszállása ezért 
jogosult volt.

A francia emlékirat
második fejezete

azokkal az elővigyázatossági rendszabályok
kal foglalkozik, amelyeket a locarnoi hatal
muk a technikai tárgyalások tartamára ki
látásba helyezlek. A francia kormány ebben 
a fejezetben kijelenti majd, hogy a néniéi 
válasz a locarnoi hatalmak javaslatain: 
nagyban és egészében ezen a ponton egy
általában nem kielégítő. Az emlékirat kü
lönösen behatóan foglalkozik ebben a feje
zetéhen

a Franciaország állal követelt bizto
sítékokkal

a raínavldéki erődítmények építéséről való 
német lemondásra vonatkozóan.

A harmadik fejezet
tartalmazza a francia kormány iigyncvezett 
konstruktív béketervét. Erre vonatkozóan 
csak annyit sikerült megtudni, hogy Fran
ciaország konstruktív béketerve abból Indul 
ki, hogy

az európai politikának a népszövetség 
keretei között kell maradnia.

A béke megszervezését a francia kormány 
szintén csakis a népszövetségen keresztül 
tartja elérhetőnek. Az emlékirat

a népszövetségi hadsereg felállítására 
vonatkozóan is tartalmaz juvaslulol.

A terv abban csúcsosodik ki, hogy nemzet 
közi rendőri hűdéről szervezzenek. Ezt a 
haderőt a nagyobb népszövetségi hutalmak 
li<»; ilitnák a népszövetség rendelkezésére 
és ez. a nemzetközi rendőri haderő bizonyos 
Irkintetlien a rendőri hatalmat gyakorolná 
Európában és n szerződésszegések esetén 
közbelépne.

Párisi hír a Ouna-medencéf 
összekapcsoló szerződésre

Páris, április 5.
A lapok főképpen nz e héten Genfben 

sorra kerülő locarnoi értekezlettel foglal
kozunk. A Petit Párisién szerint a tizenhár
ma*  bizottság szerdán megkezdődő tárgya
lásul mm igen vesznek Igénybe több mint 
másfél napot, úgyhogy

csütörtökön délután már a locarnoi ha
talmak értekezhetnek, 

amelyeknek megbeszélései szintén rövld- 
tart íninek lesznek és nem fogják meg- 
h: I.ülni a 48 órát. Megállapítják, hogy n 
locarnoi alapon nem folytatják a tárgyalá
sokat a német birodalommal és ezért

a német tervet tanulmányozás céljából 
a Népszövetség elé utalják.

Páris mindenekelőtt Európa biztonságól 
igyekszik rendezni. Lehet, hogy Locorno 
minliijáia kötött regionális szerződések 
rí iiószcrévei szélesítik k| a kölcsönös segély
nyújtás kötelékeit. Ilyen

szerződések kapcsolnák össze Nyugat- 
curópát, a Duna medencét és n Föld

közi-tenger vidékét.
Az F.cho de Paris Üdvözli Flandlnt, 

amiért sikerült elérnie, hogy u locarnoi 
megbeszéléseket nr halásszák cl.

A szocialista Popuialrc nem akarja ugyan 

bírálni a francia tervet, mielőtt ismerné, de 
rossz szemmel nézi, amit hallani lehet róla.

Az angol-francia-belga 
vezérkarok tárgyalása

London, április 5.
Pasárnap hivatalosan közzétették annak a 

vezérkari bizottságnak a névsorát, amely az 
angol-francia-belga vezérkari tárgyalásokon 
képviseli az angol vezérkart.

Az angol katonai bizottság elnöke Sir Ar- 
chibald Montgomcry Mnssingbcrd, az an

gol vezérkar főnöke, 
tagjai pedig a légi és tengeri haderők vezér
kari főnökei.

Az angol vezérkari bizottságban tehát a hú-

Mussolini meghívta

bizottság elnökét
Ulabb véres harcok — menekül a császári gárda

Genf, április 5.
A Népszövetség főtitkársága vasárnap 

közzétette a tlzenhármas békéltető bizottság 
jelentését az olasz-abesszin viszály ügyében 
folytatott tevékenységéről. A terjedelmes 
jelentés közli azt a levélváltást Is. amely a 
jzenhármas bizottság elnöke és az olasz 
kormány közötl lefolyt. A levélváltásból ki
derül, hogy

Mussolini meghívta Madurjaga elnököt,

FIM

A siker országutján repül a brilliáns 
négyesfogat:

Lázár Mária 
Csortos Gyula 
Kiss Ferenc 
Szakáts Zoltán
szenzációs alakítását egyforma elragadtatással 
dicséri sajtó és közönség!

Sridig Ottó Írása 

Vajda László rendezése:

Décsi • Kamara

VI. forduló 
•zolvénye

1036 április «.

rom haderő vezérkari főnökei személyesen 
vesznek részt. A bizottságot a három vezérkar 
magasrangu tisztjei egészítik ki. A vezérkari 
tanácskozások napirendjét részletesen még nem 
állapították meg.

„A francia fiatalság 
élni akar4*

Verdun, április 5.
A pacifista frontharcosok egyesületének 

mintegy háromezer tagja békezarándoklatot 
rendezett a verduni temetőbe. A temetőben 
Raynay ezeredes hitvallást tett a béke gondo
lata inellett.

— Elég volt a pusztításból -- mondotta —, 
olég volt a .szenvedésből és a gyászból,

a francia fiatalság élni akar és nem akarja 
életét feláldozni hasztalan vérengzésekben.

Valamennyien esküszünk, hogy minden erőn
ket latbavetjük a béke megőrzése érdekében, 
innen intézünk felhívást a világháború vala
mennyi Áldozata nevében a világ minden né
péhez, hogy velünk együtt biztosítsák az oszt
hatatlan béke fenntartását.

látogasson el Kómába 
és az első általános eszmecserét magával az 
olasz kormányfővel személyesen folytassa.

A jelentés bejelenti a bizottság ülésének 
egybehivását. A legközelebbi ülés szerdán 
délelőtt tizenegy órakor Genfben kezdődik.

A jelentés előadja, hogy a tizenhármai, 
bizottság Londonban március 23-án tartott 
ülésében megbízta Madariaga bizottsági el
nököt és Avenol népszövetségi főtitkárt, ke-
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oldalán)

Vidéki szállítás utánvéttel

ressenek közeledést a két hadviselő állam 
kormányához éa tudakolják meg, milyen 
feltételek mellett lehetne

leggyorsabban kölcsönösen beszüntetni 
az ellenségeskedéseket 

és létrehozni a tartós békét.
Beszámol a jelentés arról a jegyzékvál- 

hísról is, amelyet az abcsszln kormány in
dított meg azzal, hogy különböző panaszo
kat tett a Népszövetségnél az olaszok ellen 
amiatt, hogy

az olaszok áüitólag mérges gázbombá
kat használtak.

Az olasz kormány ezekre a panaszokra azt 
válaszolta, hogy a tlzenhármas bizottságot 
nem tartja illetékesnek az ügy elbírálására.

Nagy angol magán- 
kölcsönt kap Abesszínia

London, április 5.
A londoni abesszln követség bejelenti, 

!><kgy egy millió font sterling értékű magán- 
kölcsönt vesz fel Abesszínia, hogy katonai 
repülőgépeket vásároljon.

Döntő olasz győzelem, 
eltűnt a négus

Asrmara, ápr. 5.
(A Hétfői Napifi tudósítóidtól.) Az olasz 

léglrojok tegnap Addisz Abeba mellett el
terülő repülőgép hangárjaira bombákat ve
tettek.

Két abesszln repülőgépet felgyújtottak.
A légelháritó ágyuk lövedékei megsebesí
tették az egyik támadó olasz repülőgép le
génységét, de a repülőgépnek sikerült elér
niük az olasz támpontot.

A vasárnapi nap harctéri eseményei kö
zül legkiemelkedőbb mozzanata

az Asangi-tótól délre fekvő Kvoram 
városának elfoglalása és a császári gárda 

vad futása.
Az offenzivában résztvevő haderők, amelyek 
ideiglenesen az Asangi-tavat körülvevő sík
ságon vertek tábort, valószínük# csak a 
hét első napjaiban vonulnak be Kvoram 
városába.

Az abcsszinek vasárnap az Asangl-tó 
mellett ismét súlyos vereséget szenved
tek, ami végleg megpecsételte az abcsx- 

színek sorsát.
Olasz részről is elismerik, hogy a császári 
gárda hősiesen harcolt, többször megkísé
relte az ellenállást és még azután sem ad
ták meg magukat, mikor több vereség után 
meg kfllett győzőniök az olaszok megsem
misítő technikai fölényéről.

A körülkerítés fenyegető veszedelmét vad 
futással sikerült a császári gárdának el
kerülni,

az olasz légirajok azonban szüntelenül 
üldözik a menekülő csapatokat.

Az üldözés hatalmas méreteit mutatja az. 
hogy az olasz repülők vasárnap 121 renülő- 
utou hetven tonnu bombát doblak le ér 
húszezer golyót szórtak gépfegyvereikből a 
menekülőkre.

A négus tartózkodási helyét nem sikerült 
felfedezni. A foglyok szerint tegnap délelőtt 
még a csapatoknál tartózkodott.

Az oluszok nagy fontosságot tulajdoníta
nak Kvoram elfoglalásának, mert a város 
az Addisz Aliéba felé vezető régi ut mentén 
fekszik és „belső Abesszínia kapuja".

Badoglio tábornagy számol Abesszínia 
közeli összeomlásával.

Szerinte a négusnak most már csak három 
lehetőség kínálkozik: vagy Ismét támad és 
akkor az olaszok megsemmisítik csapatait*  
vagy megvárja az olaszok támadásait és ük
kor ugyanaz a sors éri,

végül teljesen visszavonul, ami az 
összeomlást jelenti,

mert az abcsszln csapatoknak csak Igen ke
vés ut és szállítóeszköz áll rendelkezésükre*
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Bosszúból a pécsi vonat elé 
lökte a pályafőnököt egy fűtő

Elet-halálharc a vasúti síneken
Pécs, április 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap reggel hét órakor véres 
verekedés történt a pécsudvardi vasúti ál
lomáson az induló vonat mozdonya előtt. 
Abban a pillanatban, mikor Lukács István 
pályafőnök felemelt tárcsával elindította a 
pécsi vonatot, Orsokics Mátyás pécsudvardi 
nyugalmazott fülő

a pályafőnökre vetette magát és a sí
nek közé lökte.

Lukács István magával rántotta támadóját

a két férfi a földön hemperegve vadul 
verekedett a közeledő mozdony előtt. 

A hangos kiabálásra kirohant az állomás 
épületéből az állomásfőnök is és utolsó pil-

tanaiban megállittatla a vonatot. A vere
kedő embereket Neuhauser János magyar- 
bolyi joghallgató rántotta el a mozdony 
elöl.

Orsokovics Mátyás, akit azonnal őrizetbe 
vettek és még vasárnap a pécsi ügyészség 
fogházába szállítottak, elmondotta, hogy 

hosszúból akarta a vonat elé lökni

a pályafőnököt, mert az nyugalombavonu- 
lása óta többször följelentette, amiért a 
vasúti síneken járkált. Lukács Istvánt a 
pécsudvardi mentők részesítették első se
gélyben és a lakására szállították. A véres 
verekedés nagy izgalmat keltett a pálya
udvaron. A vonat félórás késéssel érkezett 
meg Pécsre.

Nagy Ferenc fővárosi bizottsági tag 
véres verekedése a József-köruton

Válófélben lévő feleségét támadta meg Nagy és 
Összeverekedett az asszonyt védelmező munkással

az asztalok körül illő publikum, vendéglő
ben lévén, nem vetette meg az Italt

ős a közbe»zólósok egyre hevesebbek lettek az 
elfogyasztott nlkoholmennyiség hatása alatt.

Varga Károly Esztergomból Jött fel Pestre, 
hogv elmondja beszédét. Bejelentette, hogy ,a 
jelenlegi kormány lejárta magát", de

jönnek a nyilasok, azok majd rendet csi
nálnak Pesten

és mindenkire, aki nem zsidó, boldogabb jövő 
köszönt.

Nem sokáig beszélhetett, mert közben meg
érkezett Szervere Béla dr., nki ugylátszik na
gyon népszerű lehet a nyilasok körélsen, meri 
többen is felkiáltottak:

— Halljuk, Béla bácsit!
Szemere főorvos nem váratott sokáig ma

gára. felállt é.s beszélni kezdett. Végigment 
1020-161 az. összes kormányokon, mindegyikben 
talált valami hibát, a nemzet testén élősködő 
varangyom békáknak nevezte a bankokat és 
karteleket, majd egyszer csak a közönség per
cekig tartó nevetése közben odaszólt egy túl
buzgó fényképészhez:

— Nem tudsz várni, mig befejezem!? Mit va
cakolsz azzal a magnéziummal?

Azután tovább folytatta, részben olvasta be
szédet, majd azzal fejezte be harcias szónok
latát, hogy a fiatal magyar generációnak (Sze
mere hatvan felé jár), amelynek többsége a 
nyilasok táborában van. kell majd a mai szem 
fényvesztő politikusok helyett az uj Magyar
ország alappilléreit lerakni.

Több felszólaló után
a nyilasok harcias női veiére, dr. Dfleső 

Jánosné következett.

Botrányos, véres verekedés játszódott 
le vasárnap koradélután egy József-köruti 
ház kapuja alatt. Az affér hőse Nagy Ferenc 
kormányfölanácsos, régebben Wolff-párti, 
most NEP-párli fővárosi bizottsági tag, 
akinek neve az utóbbi időben többizben 
szerepelt a nyilvánosság elölt. Nagyné ez év
szeptemberében

tizenhat évi házasság után különvált 
férjétől,

bár egy tizenhat és egy tizenegyéves fiuk 
van. Nagyné meg is indította a válópert.

A fővárosi bizottsági tag mindent meg
tett annak érdekében, hogy feleségét vissza
térésre bírja. Az asszony azonban nem volt 
hajlandó visszatérni.

Nagy Ferencné már szeptemberben a 
József-körut 31/a. számú ház egyik negye
dik emeleti lakásába költözött és a Bel
városban, butorszállitó vállalatot létesített, 
hasonló céget, mint amilyen férjéé.

A fővárosi bizottsági tag válófélben lévő 
felesége annyira félt férjétől, hogy az 
utóbbi időben soha egyetlen lépést nem tett 
egyedül. Maga mellé vette kísérőül egyik 
megbizható munkását, Németh Istvánt, aki 
minden útjára elkíséri.

Vasárnap délután negyedkettőkor Nagyné 
Németh kíséretében elhagyta lakását. A Jó
zsef-körut 31/a. számú ház kapuja alatt 
egyszerre megtámadta öt férje. Az asszony 
kezét, amelyben retikülje volt, védőleg tar
totta maga elé. A vadonatúj rétikul el-

szakadt és a következő pillanatban elő- 
ugrott Németh István, hogy megvédje 
úrnőjét.

A két férfi dulakodni kezdett és néhány 
perc múlva már mindketten véresek 

voltak.
A munkás ökölcsapásától a kormányfőtaná
csos szájából folyt a vér, Némelhnek pedig 
hatalmas véraláfutás kéklett a szeme, fölött. 
Végre a házbeliek és a járókelők szétválasz
tották őket és Nagyné liften fölsietett a la
kosba Németh kíséretében. Nagy Ferenc 
pedig megmosakodott a házmesternél, majd 
elbagya a házat.

Vasárnap délután Nagyné ugyancsak Né
meth kíséretében megjelent a főkapitány
ság központi ügyeletén, ahol

följelentést tett férje ellen veszélyes 
fenyegetés elmén,

a munkás pedig, akinek sérüléséről rendőr
orvosi látleletet vettek- fel, könnyít testi sér
tés címén jelentette fel Nagy Ferencet.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
este nem sikerült a fővárosi bizottsági tag
gal beszélnie. Nagy Ferencnél azonban ott
hon találtuk, aki elmondotta a támadás tör
ténetét s ugy adta elő nz esetet, hogy férje 
a kapu alatt azzal a kiállással rohant felé:

— Most megdőglesz!
A rendőrség egyébként a botrányos vere

kedés ügyében megindította a vizsgálatot.

TUNGSRAN
Fehér lávfény, 

sárga közelfény.
aranybetükkcl kell beírni a történelembe és 

megérdemelné, hogy már életében szobrot 
állítsanak neki,

mert olyan nagy magyar és olyan sokat telt 
nemzetének.

Ezzel aztán be is zárult a nyilas gyűlés.

Szidta a zsidó sajtót, kereskedőket, szocialis
tákat. Beszéde közben nagy meglepetésre kije
lentene, hogy Festetics Sándor gróf nevét

A Lógody-utcai támfal ötvenezer 
pengős költségét a háziurakkal 
akarja megfizettetni a főváros

A Várhegy vérmezői oldalán szünet nélkül 
folynak a támfelépitési munkálatok és az ed
digi jelek szerint busvétra befejeződnek az 
épitkezések.

A támfal felépitése
ötvenkétezer pengőjébe került a fővárosnak 

és a hírek szerint a város ezt az összeget az 
Attila- é.s /.ój/ody-utcai érdekelt háztulajdono
sokon akarja behajtani. Az a terv, hogy az 
összeggel megfelelő arányban

megterhelik az Ingatlanok tulajdonosait.
Ez a hir óriási megütközést keltett az érdekel
tek körében és már a szombati nap folyamán 
többen felkeresték a városháza illetékes ügy
osztályát és

bejelentették tiltakozásukat a nagy anyagi

megterhelés ellen.
A várbeli lakók szerint ugyanis őket a föld 

csuszamlás miatt nem lehet sújtani újabb ter
hekkel, hiszen eddig is elég sok helyen költsé
gük merült fel, amelyet nem tudnak behajtani 
senkin. A városházán nzt választoltak az ér
deklődőknek, hogy ebben az ügyben még nin
csen végső döntés: Szerűig Károly polgármes
ter húsvéti szabadságáról visszatérve, fog dön
teni ebben az ügyben

Az érdekelt ház- és telektulajdonosok termé
szetesen nem hagyják annyiban a dolgot és 

husvét után felkeresik a polgármestert éa 
annál tiltakoznak,

mert semmiképpen sem hajlandók a főváros 
által épilclt támfal költségeit megfizetni.

Egy család tragikus sorsa
bontakozik ki a biciklista országúti halála 
és a rendőr bűne hátterében

Nyilasgyiilés a Kinizsi-pincében, ahol szobrot 
követeltek gróf Festetics Sándornak

Napok óta zöldszinü plakátokkal és röp
cédulákkal árasztották cl a nyilasok a Ferenc
várost. Vasárnap a Kinizsi-pincébe invitálták 
a ferencvárosiakat, ahol a Nemzeti Szocialista 
Párt nagygyűlést hirdetett nem kisebb felszó
lalókkal. mint Szemere Béla dr.. Nesz Károly 
fővezérekkel, főcsoportvezctőkkel és más hang
zatos rangú nyilasokkal.

Három órám volt kitűzve a kezdet, azonban 
dacára a nagy propagandának, félnégyre alig 
nyolcvan ember jött össze. Ezek közül is lég- 
többet nem az eszme iránti érdeklődés, hanem 
az időtöltés vitt el a Kinizsi-pincébe, hiszen jól 
megtermeli kofaasszonyok, kimenő*  szakács
nők is szép számmal voltak a közönség sorai- 
bán. Egv pár környékbeli sváb legény Is el- 
i II és unatkozó inasgyerekek. Lenn a piacé- 
•' u alig egy-két villanykörte égeti.

Misztikus fény és nem éppen a legkelleme

sebb levegő
áradt szél a szűk helyiségben. Az elnöki asztal 
körül régi ismerős arcok. Mintha a régi IX. 
kerületi EME támadt volna fel. Márffy kebel
barátai közül többen ugylátszik ismét politi
zálni kezdenek, mert a nyilasok soraiban Nesz 
Károlyon, Varga Károlyon kívül

jó néhányon voltak „a régi fiuk**  közill.
Nesznek nagyon imponált a főcsoportvezetői 
megbízatás. Alig győzte kiadni az utasításokat 
a fiatal barnaingeseknek, még a szemöldökét i» 
összehúzta, hogy komolyabb képet kölcsönöz
zön magának.

ű nyitotta meg a „nagygyűlést", fegyelemre, 
közbeszólások mellőzésére szólilotla fel a hall
gatóságot. Figyelmeztetésének egyáltalában 
nem volt hatása, az égést gyűlés bővelkedett 
humoros eseményekben.

Nem is csoda, hiszen

BOKA 0U11ADA1
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MEREV ÍZÜLETEK
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Az orvos és szakember 
válasza:

NEM!
Szükségtelen szenvedni a lyukszemek és 

börkeniényedések okozta nyilalásoktól, égető 
és hasogató fájdalmaktól, amikor rendelke
zésünkre áll az oxigénét tejszerü lábfürdő, 
melyet egy kanálnyi Szt Rókus sóval állí
tunk elő. Az igy keletkező millió és millió

parányi oxigénbuborék hatása azonnal elvágja a fájdalmakat. Kosz- 
szabii ázlatás annyira megpuhitja a tyúkszemeket, hogy kézzel el- 
távolilhalók. A duzzadások leapadnak, n láb érzékenysége megszű
nik, járkálhat órákig vagy állhat egyhelyben, n lábak frissek és 
teljesilőképesek maradnak. Az eddig szűknek érzett cipő kényel
messé válik Egv kiadós csomag Rókus só már csekély összegért ufán ugy 
magát, mintha u/fá született volna!

Rövid idővel ezelőtt lejátszódott halálosvégü 
országúti affér tragikus háttere bontakozik ki 
egv per során, amelyet egy különös házaspár 
indított a magyar kincstár és egy fegyházbün
tetésre ítélt rendőr ellen. A tragédia bűnügyi 
részében ezzel egyidejűleg olyan újabb fór 
dulal következett be. amelyhez hasonló alig 
fordult még elő a magyar judikaturában.

Szinobri József 21 éves mázolósegéd néhány 
héttel ezelőtt kerékpáron ment a budakeszi or
szágúton. Útközben elvesztette u bicikli lám
páját. Egy utca keresztezésnél meglátott egy 
rendőrt, nki megállásra szólította fel. A fiatal
ember félt, hogy megbüntetik. mert lámpa nél 
kirí kerékpározik és ezért el akart suhanni bi
ciklijével a rendőr mellett. Szalag XII. József 
rendőrtörzsörmester erre belerúgott a kerék
párba. mire az felfordult, Szinobri

nekiesett egy lámpava.snak éa ájnltan te
rült el a földön.

A rendőr értesítése után kirobogtak a mentők, 
akik a fin! az f'/.srent/finos-körházba vittek, 
ahol koponyaalapi tőrés következtében más
nap meghalt. A büntetőtörvényszék Krayzell- 
tanácsa a rendőrfőtörzsörmestert két és félévi 
/egyházra ítélte és azonnal letartóztatta. Most 
meglepetésszerűen

ar. ügyész jelentett he felfolyamodáat ae 
ügyben — a vádlott Javára:

kérte a letartóztatás mellőzését. A felfolya 
modásról ma, hétfőn döntenek.

Ugyancsak ma, hétfőn nyújtja bt? a szeren 
c.sétlenség áldozatának ügyvédje, dr. Verebéig 
Hugó azt a kincstár elleni kártérítési kerese
tét. Szinobri hozzátartozói, akik kártérítést kö
vetelnek n kincstártól és a fegyházra Ítélt 
rendőrtől: édesanyja. Szinobri Emcrencia. aki 
1011. óta együtt él Linké Henrikkel, egy hadi 
lokknnt iparossal, a szerencsétlenül járt fin 
apjával. A keresethez csatlakozik Linké is. 
mint a fiú természetes apja. A magyar jndika 
túrában ez az első eset Arra, hogy

a törvénytelen gyermek apja hivatkozik 
arra, hogy fla tartotta őt el

és ezért köveid kártérítést.
l.inke Henrik előad ja a keresetében, hogy 

szaldós? óla neveli a fiút éa mindig elismerte 
őt fiának és önhibáján kívül nem volt módjában 
feleségül venni a fai anyját és adoptálni a 
gyermeket. Linké Henrik felesége ugyanis <

meg a háború előtt kivándorolt — bár- 
mllyc'i rzokattan Is er — Oro«zor«r.‘-ghs.

Időközben az asszonyunk njoina veszett és

Linkének nem sikerült sem elválni tőle, sem 
a holttányilvánítási kieszközölni.

Tekintve, hogy Linké Henrik a háborúban 
szerzett súlyos sebesülései következtében csak
nem teljesen munkaképtelen és Szinobri Eme- 
rcncia is alig keres, az utóbbi években a sze
rencsétlenül járt mázolósegéd tartotta el édes
anyját és természetes apját. Ar. évtizedek 
óta együtt élő, de mégsem törvényes házas
pár ezért temetkezési költségek és a fiú tragé
diájával kapcsolatban felmerült más kiadások 
fejében fiOO pengőt, továbbá, mert támasz nél
kül maradtak, havi 80 pengő járadékot követel 
a katasztrófát okozó rendőrfőtörzsőrnicstertől 
és a kincstártól.

Ezzel a kártéritési perrel kapcsolatban
jogi viták egész sora fog felmerülni:

igényt tarthat-c arra, a természetes apa, hogv 
törvénytelen fia dtarlsa? Felelőse nz állam 
egy rendőrnek szolgálat közben elkövetett sú
lyos következményekkel járt bűnéért?

IKustsétca

fccuapit

vegyen! Elegáns és tartós!
Az <i:«tzág minden Jobb kalap és uridivat- I 

üzletében kapható.
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/.
Albrecht királyi herceg palotájában tea

délután volt. Előkelő hölgyek vettek részt 
a teán, az idei gyermeknapi gyűjtésről kon
ferenciáitok.

II.
Szolnokot hosszú ideig úgy emlegették, 

mint a szomorúságok várónál. Most /ulott 
be a: első liir arról, hogy a szolnoki társa- 
súgókba visszatért a: életkedv: a minap 
Alexander Imre alispán fényes házibáll ren
dezett. Közel százan vetlek részt a bálon, 
budapesti táncosok is ropták a csárdást a 
< Igánymiizsika hangjai mellett és ifj. Wahl- 
kompi Henrik, a pesti bőik Irály volt a leg
főbb rendező!

II!
Vasárnap híre futott, hogy Marina her

cegnő és a kenll herceg, akik Pórison ke
resztül Belgrádba utazlak, visszafelé fővel 
megállnak Budapesten és vendégeskednek 
nálunk.

IV.
Ilcrzog András báró a legfrissebb buda

pesti „liá: tulaj": hatalmas bérpalotát épít
tet a Murgit-kőrulon.

V.
Az. Arizona parádés tavaszi műsora túl

szárnyalja a legforróbb téli sikereket is 
Külön művészi eseménye a műsornak 
t muzsika apoteózlsa cimü nagystílű lát
ványosság, amelyről hónapokig fog lx,szel'v 
Budapest.

VI.
Anyakönyvvezetési aranyos szenzáció de 

rült ki ezen a héten. Gróf Szupáry Gyuldné 
Hadik Etelka grófnőnek kislánya születeti 
ztz ifjú szülők valami gyönyörű nevel ke 
restek, mégpedig történelmi nevet. Ki is 
választották IV. Béla király fiatalabb teá 
nyának a nevét, amely igy hangzik: Kinga 
Az anyai,őnyvvezető nagy meglepetéssel fo 
gadta a dolgot, nem emlékezett arra, hogy 
megengedett név c a Kinga. Nagy tanács
kozás és tanulmányozás kezdődött, ami', 
végre kiderült, hogy a Kinga név mégis csal 
szerepel az engedélyezett nevek között, di 
a mull század óla, amióta az állami anya 
könyvvezetést bevezették, egyetlenegy be 
jegyzés se történt erre a névre. Á kis 
fizapdry kontesz megkapta a Kinga nevet 
és egészen bizonyos, hogy egyes városré
szekben ts (no, hol?...) kibír majd a 
Kinga híz1

VII.
Hadik Mihály gróf s-ombaton éjszaka ér 

kezelt haza Budapestre angliai tanulmány- 
útjáról.

Vili.
Nagy kavarodás volt a Párisién Grill ma 

táji táncosnői körül A rendőrség ugyanis 
kifogást emelt a polgári szemnek valóban 
szokatlanul merész dekoltázsuk ellen. .1 
sárga hölgyek azonban kijelentették. In 
kább fölbontják a szerződésüket, de nem 
hajlandók változtatni a kosztümjükön 
mert minden újítás zavarná őket a mozgás 
bán és lerontaná világát!rakciót jelentő szá
mukat. 4 Grill felsőbb vizsgálatot kért, a 
hatóság méltányolta a sárga sztárok pro
dukciójának művészi értékéi, a hölgyek is 
engedtek egy hajszálnyit (jobban mondva 
egy tüllfátyolnyit) és a napokig tartó Izgat 
mák után létrejött a Locarno: vasárnapra 
virradóra már zavartalanul bonyolódott 1< 
a Grill nagy száma.

IX.
Két érdekes vendége van a szigeti Palatí

nusnak. Két kínai ur Ll-Jung-Csin ezredes 
és Kiang-Fang-Van mérnök.

V.
Nagyvilági és fürdőhejyi képpel bővül n 

lámakor zó. ha megvalósul egy terv, amely
nek kivitelére most kérlek engedélyt a vá 
rosházán. A Hangit melletti kis térségen áll 
egy trafiképülel, ennek a helyén nyitott bárt 
akar felállítani egy vállalkozó. I'.spresso fe
leiét, pohár pálinkát, limonádét mérnének 
itt a Dunakorzón sétáló publikumnak.

Pár esztendővel ezelőtt a kokain divato
zott a pesti éjszakában, „kokős" hölgyek 
kóstoltatták a fehér mérget a kíváncsiskodó 
urakkal. A kokainláz azután lassan elült, 
amiben tekintélyes része volt a rendőrség 
szigorú munkájának Most azonban megint 
kezd divatba jönni egy bóditószer. Ezúttal 
a morfiumra specializálják magukat egye
sek. A: elmúlt negyvennyolc óra alatt két
szer akadt dolga a mentőknek morfintsták- 
lat Egy fiatalembert a lakásáról kellett el
vinni, mert dühöngött, egy kereskedőt pe
dig az utcán szedlek fel morfiumos bódu
latban.

Ezüst. schmideg m.i

ZÖ

BAKTER: Éhen ni. má meg ujfent Pestre 
vótak Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Igen, a gázmaszka végett.
RAKTÉR: Gázmaszka végett???
LEPCSES: Nem hallotta? Egy Angol kép- 

visellő kimonta, hogy a tehenyek is kapja
nak gázmaszkát.

RAKTÉR: No fene. Eddig ászt tuttam, 
hogy a' csuk embernek jár.

LEPCSES: Hát igaz, eddig a‘ vót a tény 
válladék. De most úgy megkavarodott a 
világ, hogy abszurdun nem lehet tűnni ki 
az ember, ki a marha.

ÖRZSI. Mán az Igaz.
LEPCSES: Akárcsak Ügyek vő Kiss 

Balázs esetébe, mikor a tehenye miatt vád 
alá belezték. Az Űgyvéggye rákajdált a tár- 
gyalláson, a szón gyű: maga szamár, hát nem 
hozott tanút? Erre Balázs szó nélkül ki
ballagott, oszt bevezette a Narancs nevű 
lebenyét. Persze a biró ráhnjániotl, hogy 
mér cselekszi eztcl. Aszongya (igyekvő: 
trkénletcs királi elnök úr, úgy látom teheny 
is lehet ottan tanú, ahun a vádlott szamár, 
az űgyvéggye meg ökör.

BAKTER: Hinnve a jebezeusát! Jól oda
lapított a tön én facsaró ügyvédnek. Oszt 
vájjon elfogatták tanúnak a Narancsot?

LEPCSES: Lehet hogy elfogatták vóna. 
mer igen jómodorú szolid jószág, de azon
ban kezte. magát otthonosan érezni s ollan 
lisztölellen eljárást tanúsított a pallóra, 
hogy a biró kéntelen vót ütet azonnal ki- 
ürítteni.

BAKTER: Igaza is vót. — Hát mi újság 
Pesten?

ÖRZSI: Szép dógok folnak ott Is. Az asz- 
szonvok egyre-másra az uceAn szülnek.

RAKTÉR: Csak tán nem?? Oszt mér?
ÖRZSI: Mer nem jutnak he a kórházba.
RAKTÉR- Hát mér nem sietnek vele 

amíg otthon vannak?
LEPCSES: Maga is úgy beszél, mint a 

hivatali emberek avval az úrral, aki kérte 
az illetőségi bizonvilvánt. Kérdezték tüle: 
hun született? Aszongya: röpülőgépen. Jó 
van. monta a hivatalnok, de hun járt akkor 
a röpülőgép? Hát aszongya az úr. ü bizony 
nem nézett ki az ablakon, hogy merre tar
tanak. de valahun Ejurópa fölött vótak. 
No, — aszongya a hivatalnok. — akkor 
maga a hibás, mer tisztességes magvar pó- 
"ár igyekezzék úgy tempérozni a születésit, 
hogy bele essen a hazai illetőségbe.

ÖRZSI: Mintha tán aztat ki lehetne szá- 
miltani, azon a zötyögös röpülőgépen.
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a tsodásan szép Dunakotzó. divatcsináló hatalmáról
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A ..Szomorú vasárnap" szerzője biztosan 
néni irta volna meg közismert. sírásra fa
kasztó dalul, ha ott ült volna mellettem a 
Buc hivat d-stiúse.n óh élvezte volna a ra
gyogó pesti napsütést, szemben a Várra 
tekintő dunai kilátással, a fel-alá sétáló, 
vldámarcu embereket, az ibolyát áruló, to
lakodó kis leánykákat és nem utolsósor
ban — a nőket gyönyörű uj, friss tavaszi 
toilettjeikben.

Itt van mindenki teljes számban.
Az igazi divatbemutatót is itt rendezik 

meg maguk a hölgyek az első tavaszi, me
leg napon. Itt derül fény a nagy titokra, 
itt nyer feleletet az izgalmas kérdés: ki 
mit csináltatott magának tavaszra?

A korzó hölgyközönségét két résire 
oszthatjuk. Azokra, akik ülve nézik a fel
vonulást és akik sétálva ..mutatnak". Ez 
utóbbi csoportba különösen a legújabb 
modellekkel rendelkezők tartoznak Majd 
bolondok lesznek leülni... nem azért csi
náltatták uz uj csodát...

A mellettem levő két széken két barátnő 
..gusztálta ‘ a nőket és a toiletieket. Har
madik barátnőjük tűnik fel a tömegben, 
odasiet hozzájuk és barátságosan üdvözli 
őket. A két hölgy fájós mosollyal viszo
nozza az üdvözlést és agvba-föba dicséri 
a barátnő uj komplt ját, mely homokszinü 
ruhából, zöld kabátból és kalapból állott.

— Milyen szép vágj’, drágám, valóságos 
Greta Garbó. Isteni ez a kompié.

Mikor azután az isteni kompié elköszönt

BAKTER: Hát április elsején mi vót 
Pesten? Bolonddá tették egymást a népek?

LEPCSES: Nézze csak, könnyű bolond
nak lenni, de okosnak nehéz, ösmeri maga 
aztat a halászt, a süket Latyoki Mártonyt? 
Eccer gvün u parton Kudar János, oszt 
odaszól neki: jónapot sógor. Feleli rája: 
csónakot fódozok Kérdi tűle Kudar: hogy 
van a felesége? Aszongya rá: elvásott a 
feneke. Bolond kee sógor. — monta Kudar. 
Hűt, — aszongya a süket halász, — egy
formán vagyunk mindaketten sógor, mer 
adót füzet maga is

BAKTER: Tán nem is ollan süket az a 
vén halkergető' — Arrul mit hallottak, 
ho' Gyugoszláviába főtámatt egy gazdag 
öregasszony?

ÖRZSI: Az ám. Elkezdett dörömbölni a 
koporsón, míg kinyitották.

LEPCSES: Oka lehetett annak is. Mikor 
Talicskalopó Nagy Balogh Andrásnak nz 
anyóssá ravatalon fekütt, akkor is illen 
katasztróka állott be. Mer Nagy Baloghné 
uvított, kajdált, hogy így idcsanyám, úgy 
drága szülém, kejjen föl, ne haggyon itt... 
oszt az öregasszony eccer csak fölült fekté
ből András megcsóválta a fejit, oszt aszonta 
a feleséginek: mindig montam ne járjon 
annyit a nagy pofád, hat most itt van.

BAKTER: Húszé jól csinálta az Úristen, 
hogy az asszonynak nem adott két nyelvet, 
mer az az egy is úgy szól, mintha három 
vóna.

ÖRZSI: Jó. jó .maguk se rakják a nyel
vüket a takarékba. — Na gyüjjön aptya.

BAKTER: Várjon csak. Arrul még nem 
nyilatkozott Lepcses szomszéd, hogy a né
met választás hogy vót?

ÖRZSI: Valamennyien Hitlerre szavaztak.
BAKTER- Ulláccik a hitlerizmus méllen 

gyűkeredzik a német népbe.
LEPCSES: Hájjá, tuggya. Hibácska 

Káról eccer átment fogat húzatni Cseklészre. 
a Firták boriiéihoz A borból leütötte e‘ 
lukas székbe, oszt míg a fogóval bcleakasz- 
kodott az agyarába, egyik inas e‘ jókora 
tűvel nagyot döfött a szék alá. igenvessen 
a pnciencs kidagadó gömbölegébe. Persze 
Hibácska odakapott alulra, s közbe Firták 
kirántotta a fogát. Aszongya Hibácska a 
foghúzás után: mindig tuttam, hogy ennek 
a fognak nagy a tuskója, de hogy illen fene 
méllen van a gyökere, aztat sohase hittem 
vóna. — No, Istennek ajállom.

tőlük, hallom, amint az egyik barátnő 
oda súgja a másiknak -

— Becsületszavamra, úgy áll rajta ez a 
rongy, mintha zsákot húztak volna egy ki- 
vénhedt lóra . .

E sorok irójónak nem lévén kcbelharát- 
nője a korzón, objektiven meg tudta szem
lélni a kialakult divatot. Kezdjük tehát a 
fejnél. Nagyon csinosak, nagyon nőiesek, 
nagyon sikkesek az idei kalapok. Amilyen 
a ruha, olyan a kalap és amilyen színek
kel van a kompié díszítve, olyan színek 
szerepelnek a kalapon is.

Egészen cgycnruhaszerüek a svelfolt, 
rövidkahátos. szürke kosztümök, amelyhez 
legalább egy ezüstróka kötelező, ennek 
nemlétében 2—4 darab nyest. A ruhától 
elütő színű kiskabát-ensemblét — úgy lát- 
szik — iinRy örömmel tették magukévá a 
hölgyek, akik közül igen sokan viselnek: 
fekete kabátot zöld ruhával, fekete ruhát 
rózsaszín kabáttal. zöldet barnával, kéket 
mustárszinnel és igy tovább.

Es a ragyogóan szép képet a kecses női 
lábak dísze, n remekbe szabott cipő teszi 
tökéletessé, amelyeknél idén a zöld és kék 
az uralkodó szín. (Dr. Dévainé Erdős 
Böske.)

*
Bent jártunk Salgó Gétánát (Kristóf-tér 2.), 

hogy megnézzük, mit Hz<Mt Parisból. Olyan 
harisnyákat láttunk, amit még seholscm eddig. 
Ezek az úgynevezett transzharisnyák. Égésien 
úttctszöck, fályolszerück. Na és a fehérnemüekl 
Pazarok! Nincs az a csúnya nő, aki SaLgó-haris-

3

Ctáközletnlnts!

nyában, fehérneműben meg ne szépülne. Höl
gyeim! Ezeket látni és vásárolni kell.

♦
A legszebb övék, csatok, gombok, a legfan

tasztikusabb sálak, csipkék, a tiroli. fiamard és 
kínai hatások minden elképzelhető díszeit együtt 
láttuk felhalmozva a Szemere cégnél (Deák I - 
renc-u. 13.). Akkora a választék, hogy a szem 
káprúzik bele. l)e minden szónál többet mond 
az a nagy tömeg vásárló, amely valósággal el
lepi naponta az üzletet.

Óriási érdeklődés nyilvánul meg a 
vállalni! csapatok részére május máso
dlkára és harmadikéra kiirt

brldge- versenyünk 
iránt, amelyen részt vehet minden ke
reskedelmi, ipari, gyári, bank- és bizto
sítási vállalat, továbbá a klinikák 
bridge-csapatal.

A Magyar Brldge Szövetség — tekin
tettel e nagyszerű verseny propaganda
értékére — kivételesen megengedte, 
hogy igazolt versenyjátékosai saját vál
lalatuk csapatában indulhassanak.

Nevezés! zárlat: április 29. Nevezni 
lehet: a „Hétfői Napló4* kiadóhivatalá
ban, 308-90. Meghívó igénylése telefo
non Is bejelenthető. Nevezési dij csapa
ionként 15 P.

A verseny szenzációja a kitűzött gyö
nyörű, nagy ezüst serleg, azonkívül az 
1., 2. és 3. csapat minden egyes tagja, 
valamint a versenyen résztvett legjobb 
női játékos értékes tiszteletdijat kap. 
A versenyt a Lloyd-palota dísztermében 
(Mária Valérla-utca 12.) játsszák le.

♦
FELADVÁNY

♦ -
V K B. 8
0 A, 3
4 A, 2

4 K. 10
9 D
0 10,4 
* K.B

4 A, D, B
V -
0 D, 9, 5
4 T, 3

ÉSZAK

S

DÉt

Pikk az adu. Dől Indul őw nem ad ki ülősL
♦

Szombat délután a Kmac-bun játszotlák 
le a bankok versenyének döntőjét. A Nem- 
zeti Bank csapata 45 meccsponttal győzött 
a PK ellen, a Hitelbank 62 meccsponttal 
megverte a Kereskedelmi Bank együttesét, 
végül a Nemzeti Bank csapata 2t pontiul 
nyert a Hitelbank csapnia ellen.

♦
Az egyik Szabadság-téri bridgeszalonban, 

— ahol még a jó Öreg plafond-bridgcjdték 
folyik — egy fővárosi ügyvéd és egy tőzs- 
dés ellen, akiket az elsőosztályu játékosok 
között is klasszisként listáznak, két „pan- 
eser" 6000 poént irt egy leosztásban, eb
ben egy rckontrázott nagyszlcm is benne 
van, ami maga (W00 poén).

*
A népszerű főtitkár, Cohcn Raffael bájos, 

szép felesége. Décsi leu beteg. Szanatóriumi 
szobáját a hálás bridgozök és a szigora kapi
tány" közlegényei vlrágoskertté varázsolták

•
A Saturnián pénteken indult Palesztinába és 

Egyiptomba dr. Halom István, az Ingatlanbank 
fiatal, agilis igazgatója és hogy a hajóuton 
unatkozzék, magával vitte hridgc-partljót (Pop
per, dr. Karnis és Biró).

«
Március 30 i brldge-feladványunk megfejtése: 

3 kárót lop 3 kis aduval, negyedik kárót nagy 
aduval, pikk impasszal lemegy, az asztalra 2 
pikkre ledob 2 kört. tTeffel közbejön és telje*  
silclt. (Ez az úgynevezett: ..Molnár-coup".) .
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Éjféli párbaj Santellinél
Hubay Ki Imán főszerkesztő és orosz! 
Marton György fővárosi ügyvéd közölt

Vasárnapra virradó 
éjszaka féltizenké) óra 
tájban két autó állott 
meg a József-lér 10. 
számú ház előtt. Há
rom-három ur ugrott 
ki a kocsikból, becsön
gettek a kapun, azután 
felsiettek az emeletre.

Az éjféli vendégek Santelli Italo vívó
termébe igyekeztek.

A bejáratnál a mester fogadta az urakat 
és az öltözőhelyiségbe vezette őket.

A társaság tagjai: Hubay Kálmán, a 
„Függetlenség" főszerkesztője, Kapy Rezső 
dr. és Dobog Tibor hírlapírók, orosz.i Mar
ton György fővárosi ügyvéd, a Deák Fe
renc társaság egyik vezetőembere, Mik
száth Kálmán ny. főispán és Fráter Iván 
miniszteri tanácsos voltak. Pár perccel ké
sőbb két orvos is érkezett:

éjfélre volt ugyanis kitűzve Hubay 
Kálmán és orosz! Marton György pár

baja.
A Jovagias ügynek éles újságcikk-polémia 

volt az előzménye, amelyet Marton György 
sértőnek talált, mire Mikszáth Kálmán és 
Fráter Iván utján

provokúltatta Hubayt,
aki két munkatársát, Kapy Rezsőt és Do

Bukarestben elfogtak két betörőt.

akiknél megtalálták 
Lehár Bécsiben el
rabolt ékszereit

Bukarest, április 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A román rendőrség Jassyban va
sárnap letartóztatott két férfit. Michel Jo- 
nosout és George Anastasiut, akiknél kü
lönböző ékszereket és értéktárgyakat talál
tak. A rendőrség véleménye szerint ezek az 
ékszerek abhoz a zsákmányhoz tartoznak, 
.amelyet egy hónappal ezelőtt

Lehár Ferenc bécsi lakásából vittek el.
Egy hónappal ezlött pillanatok alatt haj

tották végre a betörést Lehár Ferenc laká
sában. Két vitrint fosztottak ki, amelyek
ből több értékes ékszer, brilliáns, rubin és 
smaragdgyürii közölt

elvitték a Johann Strauss hagyatékából 
származó brilliánstüt,

egy arany babérkoszorút, egy aranyköny
vet és egy arany karmesteri pálcát. A zsák
mány értéke messze túlhaladta az ötven

Öt ház tetején át mászott be 
egy betörő az ékszerüzletbe

Tűzoltók és busz rendőr segítségével tudták csak elfogni 
a veszedelmes betörőt, aki most szabadult a váci fegyházból

Vasárnap hajnalban olyan izgalmas, ame
rikai filmre illő belöröüldözés történt a III 
kerületben lévő Tavasz-utcában, amely az 
egész környék csendjét felverte. Tűzoltó
autók szirénáztak, rendőri riadóautó robo
gott végig az utcán és emberek százai ro
hantak az izgalmas betörőüldözéshez.

A Tavasz-utca 12. számú házban van

ahí szépét 
es tót sír az 
ételtől Keresse 
a reménységet, 

hajszolja a szerencsét! Egy elszalasztott pilla
natot nem pótolhat semmi! Április 17-én kez
dődik az uj osztálysorsjátók, melynek a játék 
tervét lényegesen megjavították.

A nyeremények összege több mint 0 millió 
pengő, melyei készpénzben fizetnek ki. Már 
egy sorsjeggyel szerencsés esetben 700.000 
pengő nyerhető. Jutalom 400.000 pengő, fő
nyeremény 300.000 pengő, azonkívül 100.000, 
60 000, 55.000, 50.000, 45.000 pengő stb.
Nyerési esélyek tekintetében az Összes sors
játékok élén áll.

Ezen körülményben és a feltétlen megbíz
hatóságban leli magyarázatát ezen intézmény 
napról-napra fokozódó közkedveltsége. A sors
jegyek ára: egész 28, fél 14, negyed 7, nyol
cad 3S pengő, tehát szerencse föl! Rendeljen 
még ma egy sorsjegyet akármelyik főárusltó- 
nál, fizetni van ideje legkésőbb a huzás előtt. 

bog Tibort nevezte meg segédeknek.
A segédek többszöri tanácskozás után 

szombat éjszakára tűzték ki a párbajt.
Pontosan éjfélt mutatott a vívóterem 
órája, amikor Hubay és orosz! Marton 

harcra készen felálltak.
A megállapodás szerint: nehéz lovassági 
kardokkal, félbandázsban.

Mikszáth Kálmán vezetősegéd, szokáshoz 
híven, a párbaj kezdete előtt kérdést inté
zett a felekhez, nem hajlandók-e békülni?

— Nem! — hangzott egyszerre mindket
tőjük válasza.

A sikertelen békítési kísérlet után a ve
zetősegéd rajtát vezényelt. Negyedóra hosz- 
szat tartott a párbaj. Az első két menetben 
senki sem sérült,

a harmadik menetben mind a ketten 
megsérültek,

mire nz orvosok megállapították ugy Hu
bay, mint oroszi Marton harcképtelenségét. 
Mind a két fél a jobb alsókarján sérült. Az 
orvosok kimosták és kötéssel látták el a 
sérüléseket, azután mindketten mosolyogva 
elsiettek a vívóteremből. A felek nem bé- 
kiiltek ki.

Egv órára járt már az idő, amikor az éj
féli párbaj után elcsendesedett a Santelli- 
vivótercm.

ezer schillinget. Nem sokkal a betörés fel
fedezése után kezrekerültek a betörők is. 
Kari Voltig, egy hírhedt lakásfosztogató és 
társnője, Leopoldine Degenhardt, akit a 
rendőrség szintén jól ismer. Az utcai járó
kelők vették észre, amint Bécs külvárosé 
nagv egyik elhagyatott helyén

nagy sietve el akarták ásni a zsákmány 
egy részét.

A többi értéktárgyról semmiféle vallomásra 
nem lehetett őket bírni. Most aztán kide
rült, hogy a Bécsben letartóztatott kél be
törő egy nagy

nemzetközi bandával állott összekötte
tésben

és a Lehár Ferenc lakásáról elvitt értéktár
gyakat sikerült keresztülcsempészniök r 
haláron.

Az értékes tárgyak megkerüléséről 
táviratban értesitették Lehár Ferencet.

Breitner Miksa ékszerészüzlele. Az őrsze
mes rendőr éppen szolgálati útját járta, 
amikor egy utcai járókelő arra figyelmez
tette, hogy a Tavasz-utca 12. számú házban 
lévő ékszerüzlet redőnyét a padlás felőli ré
szén egy ember feszegeti. A rendőr óvato
san felmászott a padlásra, ahol tényleg let- 
lenérte a betörőt, aki, amikor meglátta a 
rendőrt, hirtelen felugrott s a következő 
pillanatban macskaügyességgel

az esőcsatornán át a rendőr szcmelát- 
tára felkuszot*  a ház tetejére.

Innen kiáltott gúnyosan a rendőrre:
— Jöjjön utánam, biztos ur, ha tud... 

Úgysem hagyom magam elfogni.
A rendőr egy pillanatig tanácstalanul ál

lott, majd értesítette a tűzoltókat, akik két 
létrás autóval vonultak ki a Tavasz-utcába. 
Hiába másztak fel azonban a ház tetejére, 

a betörőnek közben nyoma veszett.
Már azt hitlék, hogy végleg eltűnt, amikor 
egy másik ház tetejéről gúnyos kiáltás hal
latszott le az utcára:

— Azért sem fogtok el, majd megmuta
tom!

Az Intézkedő rendőr a főkapitányságot 
értesítette, ahonnan riadóautón negyven 
rendőrt küldtek ki, hogy kerítse körűi a 
Tavasz-utca 12. számú házat és a környé
kező házakat s Így elfogják a betörőt.

Húrom óra hosszáig tartott, mig végre 
slkerillt egy tűzoltónak hurokkal ártal

matlanná tenni a betörőt, 
akiről megállapították, hogy Szappanos Fc-

FordOMd gyermekké, mondók, kín
zótok. ki z-» -•ertAnyok. 
vlzka-rylók. EtirdökAlyhAk, 
pohArtartók. polcok 

IIAIlnt-nál, Magyar-utca 1. Korhű.h Lajos u. sarok. Telefon 

renc, 38 éves, többszörösen rovott múltú be
törő.

— Március 30-án szabadultam ki két és 
fél esztendei fegyházbüntetésem kitöltése 
után a váci fegyházból — mondotta a rend
őröknek Szappanos. — Három nap óta já
rom ezt a környéket, mig végre felfedeztem 
az ékszerüzletet, ahova be akartam törni. 
Pénteken délután felmásztam a legalacso
nyabb ház tetejére és a tűzfalakon és csa
tornákon át,

öt házon keresztül bujkálva, 
ide jutottam.

Elmondotta Szappanos azt is, hogy arra 
a házra, amelyre először felmászott, ugv ju
tott, hogy az előtte álló eperfára kúszott fel 
és onnan egy lendülettel

átugrott a ház tetejére.
Két napig tartott a bujkálása és ez alatt az 
idő alatt a szomszédos házak padlásán meg
bújva aludt.

— Meglestem szombaton este, mig bezár
ják az ékszerüzletet s miután előző nap 
megállapítottam, hogy a padlás alatt lévő 
redőnyszekrény rozoga állapotban van, el
határoztam, hogy azt felfeszitem és így me
gyek he az ékszerüzletbe, amelyet ki akar
tam fosztani.

Szappanos Ferencet bevitték a főkapi 
tányságra, ahol jegyzőkönyvet vetlek fel 
vele, majd letartóztatták és vasárnap dél
ben átkisérték az ügyészség fogházába.

Érdekes kinevezések, 
áthelyezések a bírói 
és ügyészi karban

Vasárnapra kerüllek nyilvánosságra azok 
a kinevezések, amelyek a bírói karban tör
téntek. E kinevezésekkel kapcsolatban a 
Hétfői Napló információkat szerzett, ame
lyek érdekelni fogják a jogásztársadalmat.

A táblabiróvá kinevezett Janovics Tibor 
dr. és Bóka Károly dr.

az Ítélőtábla Harmath-taiiúcsában kap
nak beosztást.

Ez a tanács tárgyalja a sajtópereket s a 
nagyobb jelentőségű egyéb bűnperekel. Itt 
működött eddig Soóky József dr. és Sesz- 
ták Lajos dr., akiket most kúriai bírókká 
neveztek ki és a Kúrián Törekg Géza taná
csában fognak működni.

Több mint 150 autó
kihágásról tesznek 
naponta feljelentést 

Budapesten
Pontosan két hónappal ezelőtt kezdte meg 

működését Budán, a Mészáros-utcában — ahol 
valamikor a Délivasut igazgatóságának volt a 
székhelye — az autókihágások központi bün
tetőbírósága.

Mint a kialakult gyakorlat igazolja, nagy
szerűen bevált az. ujilás,

a kartoték-rendszer.
Eddig ugyanis akár tízszer is megbüntethettek 
egy-egy autóvezetőt, nem volt nyilvántartás és 
nem számíthatták be. súlyosbító körülmény
nek a többszörös büntetést. Az uj szerv első 
dolga volt, hogv minden odakerült „biir.ös"- 
ről kartotékot állítottak fel és először is azt 
vizsgálja meg az ítélkező rendőrbiró.

A kartotékok alapján kiderült az is, hogy 
a legtöbb dolgot a teherautók soffőrjcl 

adják, 
mig a sűrűn említett „úrvezetők" az utóbbi hó
napok alatt kevesebbet foglalkoztatják nz nutó- 
rendörség embereit. Kiszámították azt is, hogy 
naponta mintegy 150—'200 autákihágás törté
nik a fővárosban.

Az elmúlt első két hónap alatt
70(10 ügydarabja volt

a közlekedés ezen szervének és ebből 5000 
büntetéssel végződött. A büntetések 2 pengőtől 
200 pengőig terjedtek és sűrűn hozott n rend
őrbiró olyan Ítéletet is, ahol

1—2 hónapra eltiltotta 
az eléje került vezetőt a vezetéstől.

Nagyon érdekes, hogy a legtöbb autókihá- 
gós éppen ott történik, ahol legkevésbé látszik 
valószínűnek: a villanyrendőrök elölt. Ki-te
rült, hogy ennek az az oka. mert a vezetők 
bíznak a rendőrök éleslátásában és Inkább 
van bátorságuk szabálytalanul vezetni, mint a 
mellékutcákban, ahol nincs mindenütt rendőr 
és nekik maguknak kell óvatosaknak lennlök.

Az úgynevezett motoros baleseti járőrrend- 
őrség kitünően bevált
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Az ügyészi és bírói karban más érdekes 
átcsoportosítások is lesznek. Már befejezett 
ténv, hogy

Bary Zoltán dr.. királyi Ügyész, aki az 
ügyvédi pályáról emelkedett a buda
pesti ügyészség legképzettebb tagjai 
közé, az igazságiigyminisztériiimban fog 

szolgálatot teljesíteni.
Hír szerint Váradl-Brenner Alajos dr., 

törvényszéki bírót ugyancsak az ignzság- 
ügyminisztériumba osztják be.

Setényi Zoltán dr. törvényszéki jegyző, 
aki eddig Barátiul Pál ügyészségi elnök tit
kára volt, szintén az igazságügyminiszté
riumban kapott beosztást.

Fénykép- és terepfelvételeik olyan ponto
san rögzítik meg a helyszínt,

hogy az ítélkező rendőrhirónak azonnal tiszta 
helyzet tárul a szeme elé, s igy fölösleges a 
sok tanú kihallgatása is.

A budapesti baleseti rendőrök működése 
egyébként az. egyetlen Európában és máris 
több külföldi nagyváros, igy pl. Páris és Bécs 
is érdeklődött e fontos szerv iránt. A nyár 
folyamán több ismert külföldi szakértő láto
gat cl Budapestre, hogy „exportálja" a ma
gyar, illetve budapesti motoros-baleset-járőr 
intézményét.

Husvét hetében 
íe^üggesztefték 
a kilakoltatá sokat

A lakásügyi kormánybiztosság tegnap 
fontos és érdekes intézkedést tett a kilakol
tatások ügyében. Ez az intézkedés ugy szól, 
hogy

április 7-től április 14-ig senkit kilakol
tatni nem lehet.

A Hétfői Napló információi szerint a kila
koltatások felfüggesztéséről már értesítést 
kaplak a végrehajtók. Közölték velük, hogy 

ezen u héten a már elrendelt kilakolta
tásokat sem szabad végrehajtani.

A rendőrséggel és más illetékes hatóságok
kal ugyancsak közölni fogják, hogy hét na
pig nincs kilakoltatás.

Ezt a humánus, szociális intézkedést
a hiisvéli ünnepekre való tekintettel 

adtak ki.
A lakásügyek miniszteri biztosa a Feltáma
dás ünnepén eltünteti Budapestről a kila
koltatott. könnyes szemű embereket.

Érdekes, hogy ezideig csak karácsony 
előtt függesztették fel a kilakoltatásokat s 
ezúttal először történt hasonló intézkedés a 
húsvéti ünnepek előtt.
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Abból az alkalomból, hogv 50 évvel ezelőtt 
lépett be az Intézet kötelékébe, rendkívül me
leg részesítette tegnap este a
Magyi Takarékpénztár h.-vezérigaz
gntóját, Halász Manót, aki az 55 éves takarék 
pénztárt 50 esztendő óta hűséggel és értékes 
alkotó munkával szolgálta és szolgálja ma is 
Eleiének története összeforrott a takarék éle
tével, karrierje nz intézet karrierjével; ennek 
szentelte egész munkaerejét és minden ambí
cióját. Félszázadon át minden munkanapon je
len volt és felen van munkahelyén a takarék
ban. ahol mindenki szereti és becsüli. Ha van 
szives és megérdemelt ünneplés, ugy ilyen volt 
a szombatesti bankett, melyen elsőnek Horváth 
Llpót, majd Beöthy László, a felsőház alelnöke. 
rtípfo ’ •• •
János. Gergely Gyula. Turmayer Gyula 
sok más felszólaló fejezte ki az őszinte 
bee sütésnek, a 
meleg érzéseit 
fűéivé iránt.

Ferenc volt főpolgármester, gróf Teleki 
” ‘ és még

meg 
tiszteletnek és ragaszkodásnak 
az ünnepelt bankigazgató sze
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szabadalmak kimutatása, mely 

iparvállalatok, mint ..feltalálók'' 
reprezentálnák, most került 

ságra. A Gnnz-gyár 37. nz Egyesült 
n Gumigyár l-l, a .V. Wolframlámpa 

s a Wciss Manfréd Hl. 8 uj szabadat-

isn,Az ff>35. évi 
ben a magyar 
igen szép számot 
nyilvánossá 
Izzó 28. í 
gyár 9 és 
mai jelentett be az elmúlt cv folyamán.

♦
Vértes Emil ma hétfőn németnyelvű rádió

előadást tart a május 8-án megnyíló Budapesti 
Nemzetközi Vásárról. Alig öt hét múlva, május 
8-án nyílik meg a Budapesti Nemzetközi Vá 
sár. amelynek sikerét ez évben különös gon 
dosaAggal készítik elő. A több mint 1500 kiál 
litó és a vásár számos külön csoportjában részt
vevő cégek üzleti eredményének biztosítása ma 
a jelszó. Igen helyesnek tartjuk ezért nzt az. 
újítást, hogv ez évben a vásárról .szóló szoká
sos rádiócíőndások sorában idegennyelvü elő
adások is szerepelnek, melyek közül nz elsőt, 
már ma hétfőn. 21 óra 50 perckor tnrtja mer 
német nyelven Vértes Emil, n vásár ügyvezető 
alelnöke Általános érdeklődés mutatkozik a 
környező államok területén is Vértes Emil elő 
adása iráni, aki mint a kereskedelem érdek
képviseleti éleiének egyik évtizedek óla szere
pet játszó vezére, nz ország határán túl is igen 
jól ismert személyiség.

A Pénzintézeti Központ idei közgyűlésén dr 
Keresztes-Fischer Ferenc első elnöki beszédé 
ben ismertette a P. K. helyzetét, kötelességéi 
és feladatait. Megemlékezett báró Korányi Frí 
gyesről, hangsúlyozta, hogy a tőkeszaporodást 
kell clőst-gileni és rámutatott a javulás jeleire 
!>r. Posbli Gyula vezérigazgató elmondta, hogy 
a gazdasági helyzetben megindult javulás a 

‘pénzintézeteknél is éreztette hatását. Az 
1.559.024.41 pengő tiszta nyereségből hatszáza
lékos osztalékot, a kincstári üzletrészek után 
pedig négy százalékoséi állapították meg. Újra 
megválasztották Tormay Bélái és Kégl Jánost, 
választmányi tagokká <lr. Szende Péter Pált és 
Engel Jánost, a felügyelőbizotlságba uj tagok 
ként dr. Lömé Károlyt, Kovács Jánost és Fe
renc Lajost,
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A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-. Ter

melő és F.itékesitő-Szőuetkczete március hó 
31 ín tartotta Percnyi Zsigmond báró elnöklete 
alatt XI.Hl. évi rendes közgyűlését, ahol Te
leki István gróf dr. alclnök vezérigazgató is 
mcrteltc az igazgatóság jelentését, amely a 
szövetkezet eredményes íizlctévéről számol be. 
A közgyűlés nz igazgatóság összes javaslatait 
egyhangúlag elfogadta s ezek szerint a 115.000 
pengő tiszta nyereségből 2% osztalékot ’s 1% 
vásárlási visszatérítést állapított meg.

A kereskedő nem kötelezhető a márkacikkek 
árának betartáséin és azokat áron alul is el 
adhatja. ha a márkacikkek a kereskedő hibá
ján kivid, n megszabott áron cl nem adhatók 
és u gyáros az árut nem hajlandó visszavenni 
A kereskedő nens kényszeríthető arra, hogy a- 
árut énekig raktáron tartsa. Ezt nz érdekes 
határozatot a Kúria hozta meg

★

Farbenindustrie több uj tcxtilvegvi 
Ezek kő
eső ellen

Az /. G 
anyaggal gardagi'olta a textilpiacot, 
rótt különösen fontos szerepe jut nz 
impregnált uj anyagnak

*
A múlt héten megemlékeztünk 

radékáruháznk" körül dúló harcról, 
nck során a Grró mnrndékáruháznt 
tollúk a .,manidékáruliáz"-név 
és arra köteleztek, 
megjelölés mellett az „úri" vagy „női".divat 
jelzőt is használja, mert a maradék-áruház el
nevezés azt a hitel kelti a vevőben, hogy üzle
tében kizárólag maradékokat árusítanak, ami 
persze nem fedi n valóságot Az ügv érdrkcs 
.végéhez tartozik, hogv most a Gcrő-cég tilta
kozik a Vrirflíi é.s Gerő-cég „maradékárusifása" 
ellen.

a „ma- 
intőiv

el til- 
használatától 

hogy a „maradék áruház" 
íz „úri" vagy
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Sok textiláru iránt érdeklődik n külföld: 

Furacao. női blúzokat, hímzett asztalterítőt, 
Kairó, Bagdad. Páris: fehér pamutot, hímzett 
blúzokat, Alexandria : nvnkkcndŐ szövetet
Málta-Vallctta: nőj harisnvát keres a magyar 
piacon

U^RnCI R7INMA7 r«űisrtökftn. április 9-én este H órakor alóMór, huavétvasámap é» hnavót. ül Vwa UljninMfc hétfőn délután éa este, továbbá minden keid, eriUArtók, uonibat ét vaaórnap

PÁRMAI IBOLYA
<n ráfié ta három felvonásban Föeaereplék. 
fíénc*  Gyflríz. I niubár Árpád, t-nél Miiftnr. Krnltn. 
'■ I Pisilt trl.. (tara Zoliin. Jrltneaelc: Vegei Érlek,

Honthy Hanna
felléptével

Si'.Uiol I í.mIó M hokrakó Róla »tenráció*  cené» r>»rA«WI
MrrMia, I t.nla. Zni., Kírnia. Kertész Gábor, pénf-
l4>iént Vilma*.  Karnagy: Naiypól IMIa. Táncok: t't*M>  Glil

J»«vck a bemutatóra, a huivótl, valamint aa alsó 10 eldadAira máris válthatók.

bk: Síik la)

A „városok kongresszusát" e! évben Miskol
con tartják meg és ezen főképpen a közmunka- 
kérdéfeket vitatják meg

A fennálló rendeletek értelmében az első be
fizetések az exportkasszába e hó 15-én történ
nek. — még pedig a január—márciusi negyed
évre —, mig az első kiűzetések májusban vagy 
júniusban várhatók.

4
A pamittfnnál ára. a nyerspamut világpiaci 

árának emelkedése folytán újabb 2 százalékkal 
drágult.

miniszter ur március 30-án 
sz. leiratával értesítette az

¥
Az iparügyi

6063/JH.—1936. _............... ...
Iparlestülctck Országos Központját, hogy a szé
kesfőváros polgármesteréhez intézett leiratában 
elvileg hozzájárult az. időbeli korlátozással ki- , . ...
adott és 1936. évben megszűnő telepengedélyek' 15—20% át sem érik el.

Somorjay Miklós rendőr 
kapitányt Garami Ernő fiával történt

~ ” utcai afférja miatt

vád alá helyezték
Meglepő fordulni történt most abban az 

utcai afférban, amely Garami Ervin ipar
művész, a nemrég elhunyt Garami Ern<" 
fia és 
közölt

A 
hogv

Garami Ervint .Somorjay kapitány bc- 
k lsért cl tr

afférban, amely Garami Ervin 
a nemrég elhunyt

Somorjay Miklós dr. rendőrkapitány 
zajlott le.
Mátyás-téren történt annakidején,

ezek után

VI

a legközelebbi rendőrőrszo
bára

utcai botrányokozásért eljáró*  
Garami, mint Somorjay ellen

li
indult ugy
A rendőri büntetőbiró Garamit 8 napi elzá
rásra, Somorjayt pedig 30 pengő pénzbír
ságra Ítélte. A főkapitány helybenhagyta 
ezt az Ítéletet, de a legfelsőbb Ítélkező fó
rum: a belügyminisztérium ugv döntött, 
hogv

az ügy nem a rendőri büntető hatóság.

A hold mint koronatanú egy 
pesti szépasszony válóperében

A hold, a lirai költők örök témája, most kl- 
í» szerelmi históriák ábrándvilágából és 
koronatanú szerepeit a törvényszék

W/dsry-tnnácsa elölt egv pesti szépasszony 
válóperében.

A szépasszony férje, egy mngasrangu tisztvi
selő, tavaly nyár elején otthagyta a közös la
kást és elköltözött hazulról. Az asszony ideig
lenes nőtartást követelt tőle és miután a férj 
nem fizetett, pert indított ellene. A férj a 
járásbíróság előtt azzal védekezett,

nem fizet, mert az a-Mzony érdemtelen a 
tartásdijra.

Előadta, hogy még vőlegénykorában megtudta, 
hogv azelőtt egy orvos udvarolt a jövendőbeli
jének. Az esküvő után megtiltotta, hogy régi 
udvnrlójávnl érintkezzék. Ennek ellenére meg
tudta, hogy felesége továbbra is megtartotta az 
Ismeretséget a fiatal orvossal. Egyszer hivata
los ügyben vidékre küldték. Ugy volt, hogy 
másnap reggel érkezik haza,

váratlanul azonban még aznap e«te megjött 
és észrevette, hogy a házn elölt autó Ali: a fe
lesége éppen akkor érkezett haza az orvos tár
saságában.
itthngytn. ...........................
uszony a különélés alatt egy balatoni fürdő
helyen penzióban szállt meg 
szerint

egy orral

Erre összeveszett a feleségével és 
Később azután megtudta, hogy az

feltűnő módon 
magának, 

visszautasította

Információi

udvaroltatok

n férj állításait,Az asszony 
kijelentette, hogy

a fürdőhelyen csak a szokásos társasági 
formák között folytatott beszélgetés 

a társaság tagjaival, akik közölt nemcsak höl
gyek, de urak is voltak, azonban semmi olyat 
nem követett el. ami érdemtelenné tenné a tar- 
tásdijra.

A bíróság tanukat is hallgatott ki Ezek ellen
tétes vallomást tettek. Volt köztük azonban kél 
háztartási alkalmazott, nki azt vallotta.

látta, hogy a penzió parkjában éjjel tizen
két órakor a hölgy a legbizalmasabb együtt- 
Iétben volt egy magas, szőke fiatalemberrel.

\ bíróság főként ennek a két vallomásnak 
alapján arra az álláspontra jutott, hogy az asz- 
s/ony i’fl/óbon érdemtelen a tartásdijra és el is 
utasította a keresetet.

A válóperes hölgy nem nyugodott meg az 
ítéletben, fellebbezett és nz ügy n törvényszék 
elé került. A tárgyaláson

az elnök elővette a tavalyi naptárt 
és megállapította, hogy a kritikus éjszakán.

érvényének 1037 év végéig leendő tneghosz- 
szabbitásához arra való tekintettel, mert az uj 
telepengedélyezési eljárás költségei a mai napig 
is még fennálló súlyos gazdasági helyzetben 
nz érdekelt kisiparosokat érzékenyen terhelik 
s a kisiparosok helyzetének enyhítése a folyó 
évben is megokolt,

♦
Nagypénteken az ország pénzintézetei, pénz

táraikat zárva tartják, csak egy váltópénztár 
lesz, nyitva, nz esedékes váltók beváltására. A 
Tyorsutrlványforgalom szünetelni fog. A Nem
zeti Bank déli 12 óráig tart hivatalos órát. Az 
áru- és értéktőzsde zárva lesz. Nagyszombaton, 
a bankok pénztáraikat déli 12 órf 
nyitva.

♦
X Magyar Szállodát- és Vendéglősipar őszin

tén bevallja, hogy a külföldiek nyári hóna
pokra szóló előjegyzései a befogadóképesség

hanem a biintetőtörvénysz.ék elé tar
tozik.

Ezckután a királyi ügyészségre kerültek 
nz. utcai affér aktái. Az ügyészség Garam{ 
Ervin sérelmére elkövetett

hivatalos hatalommal való visszaélés 
vétsége elmén vádiratot adott ki a rend

őrkapitány ellen.
Somorjay kapitány azonban kifogást nyúj
tott be a vádirat ellen s ezért most a vád
tanácsnak kellett döntenie: vád 
lyezi-e Somorjayt, vagy sem.

A vádtanács Jankovics Tibor dr. 
széki tanácselnök elnöklésével ült 
a vádtanács ugy döntött, hogy’

Somorjay Miklóst vád alá helyezi.
Ezek ulán most már rövidesen kitűzik a 

törvényszéki fötárgyalásl az utcai afférbó1 
támadt bünperben.

alá ho-

törvenv- 
össze ér

azon az éjszakán, amelyről a cselédek azt Alii- 
tolták, hogy az asszony egv magas, szőke úrral 
csókolódzott a parkban.

teljes holdfogyatkozás volt, a tanuk nem 
láthattak semmit, tehát nem mondtak 

Igazat.
Kiderült az is, hogy ezt a két cselédet külön
ben a bíinlcfő birősúg már jogerősen elítélte 
rágalmazás és becsületsértés miatt, tehát meg
bízhatatlan a vallomásuk.

Ezen az alapon a törvényszék
kötelezte a férjet, hogy fizessen tartásdijat 

a feleségének,
aki mellett a hold vonult fel koronatanúnak.

Rövid idővel ezelőtt egy vasárnapra virradó 
éjszakán véres események színhelye volt egy 
kőbányai kocsma. Nagyobb társasággal tért be, 
kissé ittas állapotban, a kocsmába Kovács Ist
ván munkás. Rövid ivás után a duhaj társaság 
rugó lármát csapott, majd rávetette magát a 
zenészekre és

összevert két clgdnymuzslkust.

UJS,
húsvéti s
178 ol

&G
zárna
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Egyéb mellékletei egész heti 
szórakozást nyújtanak.

ARA CSAK 4CjÍ F.LLÉR

Ingyen melléklete:

Mit egyék. 
Mit ne egyék!
Az összes betegségek diétás szakácskönyve

9 6 oldal 
összeállította: U j v á r y Sándor 
volt hercegi udvartartísl konghafönók, az Orsii- 
got Magyar SiakícsmOvészetl főzőtanfolyamának 
vezetője.

Tekintse meg

SCI1NLR 
HENRIK
Rákóczi út 15

ahol a legújabb angol, amerikai 
és olasz morlvlek utón készült

r a (fi á n-, lellilttt-, 
öltöny- és siKÖTCt- 
ktilönlegességek 

láthatók
Mértékűié n I szabóság

Miután szétválasztották a verekedőket, Kovács 
társasága összevegyült egy másik asztaltársa
sággal és folytatták az ivást. A másik társasig 
egyik tagja szidni kezdte a bort és azt indítvá
nyozta, hogy vonuljanak át a konkurrens kocs
mába. Ezen ismét összevesztek, mert Kovácsék 
maradni akartak. Általános verekedés kezdő
dött és amikor

előkerültek a bicskák,
a kocsma személyzete kituszkolta a verekedő
ket a helységből. Az utcán folytatódott a harc 
és hamarosan meg is sebesüli a mulatozók kö
zül néhány. Valaki rendőrt hivott. A rendőr 
futólépésben ment nz éjszakai harc színhelyére. 
Mintegy száz méternyire lehetett a verekedés
től, amikor egy kidülledt szemű munkás elé- 
rohant. A férfi

a rendőr mellett ftsszerogyott és néhány 
perc múlva meghalt.

Amire a rendőr a kocsmához érkezeit, a vere
kedők mind elmenekültek. A nyomozás meg
állapította, hogy a kocsmaháboru halálos áldó- 
zatát Kovács István iparos késének szúrása 
ölte meg. Kovácsot másnap elfogták. Azzal vé
dekezett, hogy önvédelemből használta ’ 
A büntetőtörvényszék halált okozó festi 
miatt

kését, 
sértés

háromévi fegyházra Ítélte
Kovács Istvánt. Az ügyész és az elitéit ......
bezése folytán ma, hétfőn kerül az ügy a tábla 
A'd/fap-tanácsa elé.

felleb-

— A Budapesti Nemzetközt Vásár hely- 
díjvlsszatéritést ad a hirdetőknek. A Buda
pesti Nemzetközi Vásár vezetősége igen 
nagy súlyt’ helyez arra, hogy a vásár pro- 
pugandájn a sajtó útján minél szélesebb ke
retek között valósuljon meg. Erre való te
kintettel nemcsak a vásár vezetősége fejt ki 
propagandát, hanem helydíjvisszatérítés út
ján a vásár kiállítóit is ösztönözni kívánja 
arra, hogy úgy a napi-, mint a szaklapok
ban hirdetéseket adjanak fel cégüknek a 
Nemzetközi Vásáron való részvételével kap
csolatban. A vásár öt százalék helydljvissza- 
téritést engedélyez mindazoknak a kiállítók*  
nak, akik április 1-étől kezdődőleg május 
1-éig a vásárra utaló hirdetéseket tesznek 
közzé. Kiköti azonban, hogy a hirdetések 
lap-tarifa szerinti érteke legalább négyszer 
akkora legyen, mint amekkora összeg a 
fenti ötszázalékos kedvezmény címén a hir
detést közzétevő kiállító helydíjából levo
násba kerül.

— Bea Akiba állításai már nem helyesek, 
mert a terv megváltoztatása által olv fényesek 
a nyerési esélyek a Dörge Frigyes bank’r. t„ 
Budapest, Kossuth Lajos ucca 4. sz. alatt vá
sárolt sorsjegyekkel, amilyenek még sohasem 
voltak Lehetőleg még ma rendeljen. Sorsjegy
árak: ’/g = 3.50 P, '/< = 7 P, % — fi p «/. 
= 28 P

— Többévtizedes hagyomány, hogy a férfi
ruházkodás terén a Schnur Henrik cég (Duda
pest, Rákóczi út 15) a divatot és az elegan
ciái képviseli. Szemet gyönyörködtető az a 
nagy kollekció, melyet ez a cég Öt hatalmas 
kirakatban bemutat.
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Rémdráma Nyíregyházán: 
fejszével lemészárolta 
a családját, azután ön
gyilkos lett a családfotó

Nyíregyháza, úpr. 5.
(A Hétfői Napló tu

dósító jónak telefonjelen
tése.) Vasárnap óta meg
döbbentő szenzációja 
van a városnak. Három 
halottja és egy haldokló 
sebesültje van annak a 
véres szenzációnak,

amely egész nap izgalomban tartotta Nyír
egyházát.

A döbbenetes véres események Kozma 
Ferenc bérkocsis lakásán történtek. Kozma 
már hosszabb idő óta rossz viszonyban élt 
családjával,

napirenden voltak a eivakodások, 
de arra senki sem gondolt, hogy ezeknek 
a családi perpatvaroknak milyen következ
ményei lesznek s milyen tervek foglalkoz
tatják a férfit.

Kozma szombaton éjszaka ismét össze
veszett feleségével. Késő éjszakáig tartott a 
heves, izzó szóharc köztük, majd a férj ki
rohant a lakásból

hatalmas baltával tért vissza, neki
támadt feleségének

és egyik csapást mérte rá a másik után. 
Az első csapás a szerencsétlen asszony kar
ját érte s azt tőből lemetszette. Aztán a fel
dühödött ember •

valósággal szétdarabolta feleségét.
Miután Kozma Ferenc végzett az asszony

Ravasz püspök megrázó beszéde
a reformátusok nagygyűlésén, a széthullani 
látszó, lázbeteg világról

Virágvasárnapján délben tartották ezévi 
nagygyűlésüket a reformátusok a Vigadó zsú
folásig megtelt termeiben. Az emelvényen a 
közélet, az egyházi világ számos kiválósága 
foglalt helyet. Tasnády-Nagy András dr. egy
házmegyei gondnok, kultuszállamtitkár mon
dott megnyitóbeszédet.

— A vallásos nevelés a tiszta, nemes emel
kedett nemzeti élet sikeréért dolgozunk — 
mondotta többek között —, és a célt csak ugy 
érhetjük el,

ha a család, egyház. Iskola, magán viseli 
egy felülről kapott Ihlet bélyegét

Az elnöki megnyitó után Horthy Miklós kor
mányzóhoz hódoló táviratot intéztek, majd 
Vidor János dr. teológiai tanár ünnepélyes dek
larációt terjesztett elő Kálvin négyszázéves 
Institutjójáról majd a nagygyűlés fötémája ke
rült napirendre: a vallásos nevelés kérdése a 
családban, iskolában és egyházban.

fíuday Gergely dr., Csanády Györgyné fel
szólalásai után a kiváló költő: Aprily Lajos 
szólalt fel a nevelés iskolai vonatkozásairól. 
Ravasz László püspök ünnepi beszéde követ
kezett ezután.

—■ Gyermek és virágvasárnap között van va
lami örök kapcsolat — mondotta —. a gyer
mek kincs és felelősség, Isten legnagyobb aján
déka. Érezzük meg, milyen kincs bízatott reánk 
a gyermekben. Legyen a gyermek krisztusi, le
gyen a gyermek Krisztusé.

— Ne beszéljetek olyan balgaságról —< foly
tatta —, hogy a vallás magánügy,

nem magánügy
az, hogy ezen a földön minél több jó, hű és 
tiszta ember legyen. Ez fontosabb annál is. 
hogy a magyar föld termelőképességet felfo
kozzuk, fontosabb annál, hogy ezen a földön 
indusztria viruljon, fontosabb n technikai vív
mányoknál azért, mert ha

a kiművelt emberfőt krisztusi lélek és er
kölcs aranybélyegzőjével fémjelezzük,

az az. igazi nemzeti kincs, amely egy nemzet 
egész értékét meghatározza.

— A gyermek legalább otthon ne lásson pa- 
ráznaságot és küzdenünk kell azok ellen, akik

utcákon, sajtóban, társaságokban, színhá
zakban éa mozikban

megrontják a gyermek lelkét. Ma. 193A bán egy 
széthullani látszó, lázbeteg irtózatos konvulziók 
között reszkető világban, nmelvnek egy moz
dulása elscperheti a földről mindazt, ami 
drága és magyar, mi mégis bízunk és üzenjük 
Pál apostol római levelével:

-- A teremtett világ sóvárogva várja az Is
ten fiainak megjelenését! Üdv nektek, gyerme
keim, üdv nektek, a megérkerőknek!

Szabó Imre esperes zárószavában 
megemlékezett a középiskolákban leleple

zett kommunista szervezkedésről.
A Hinsnusr eléneklésévcl ért véget a refor

mátus nagygyűlés.
A református ifjúsági egyesület, a Solt fíeo 

Glória jubiláris nagygyűlést tartott, amelyen 
Balogh Jenő dr. nv. miniszter zsinati és kon- 
venti elnök a jobb magyar holnapról mondott 
ünnepi beszédet. Utalt arra, hogy

a világtörténelem gyökeresen uj Irányt 
vesz.

*z átalakulás forrongó idejét éljük és a válság 
— meggyőződése szerint — még hosszabb ideig 

nyal, a véres baltával elrohant felesége 
nagyanyjához, Magéra Andrásnéhoz és

a szerencsétlen öregasszonyt is halálra 
sebezte.

A szörnyű vérengzést még mindig nem 
elégelte meg s amikor már végzett feleségé
vel s az asszony nagyanyjával, beállított 
felesége apjának, Dravetzky Józsefnek a 
házába

IJravetzky már aludt, amikor veje be
állított hozzá és Koznia az alvó öreg

embert támadta meg,
aki vértől borítva segítségért kiabált, Kozma 
pedig kirohant a házból.

A vérengzést a hajnali órákban fedezték 
fel és a rendőrség elsősorban Kozma Feren
cet kereste. A reggeli órákban rátaláltak 
Kozma Ferencié. A város határában,

a sóstól erdőben egy fára felakasztva 
függött Kozma Ferenc élettelen teste. 

Csakhamar megállapították, hogy Kozma 
Ferenc miután borzalmas tettét elkövette, a 
sóstói erdőbe ment ki és itt

felakasztotta magát.
Kozma áldozatai közül feleségén és Mage- 
ránén már segíteni nem lehetett. Dravctzky 
Józsefet azonban kórházba vitték életveszé
lyes, súlyos sebeivel és haldokolva feküdt 
vasárnap a kórházban.

A rendőrség nyomozást indított, hogy a 
megdöbebntö halálos dráma titkait fel
fedje.

eltart, bár a forradalmi krízis rendszerint ró- 
vidéletü szokott lenni.

A gyűlés után a budapesti és vidéki diákok 
a főváros nevezetességeit tekintették meg. Este 
a A’d/oín-téri templomban nyilvános ünnepség 
volt, amelyen Győri Elemér győri lelkész hir
dette az igét.

UJ IDŐK
LEXIKONA

Húszkötetes, teljes, modern lexikon

Kétszázötven munkatársa a magyar 
szellemi élet kétszázötven képviselője

».6ooo oldal — ioo.ooo címszó

5000 rajz, kép, műmelléklet, térkép

Az UJ IDŐK előfizetői 
a lap mellékleteként

mind a húsz kötelet 
ajándékul kapják
Minden negyedévben egv kötetet

Az első kötet most jelent meg!

Tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal

BUDAPEST. VE, ANDRÁSSY ÚT 16

az univerzális permetezöszer gomba- és rovarkártevők 
ellen.
réz- ás arzéntartalommal 1'/,°/o-o« oldatban olcsó és 
eredményes.

1, l’/i. 5, 25 és 300 kg-os csomagolásban.

NOSPRASEN 
NOSPRASEN 
NOSPRASEN

Kaphatók Budapesten többek között:
AGRO RT. MONORI MAG MAUTHNER

IV, Hajó-utea 2. Tel.; 305-19 VJII., RAkócz.i-ut * Rottenblller-u. 33., Kossuth Lajos-u. 4

Izgalmas csempészüldözés 
Kispesten autóval, kerékpárral 
és verekedéssel

Schuch Mihály Kispesten szolgálatot tel
jesítő ren őr megtudta, hogy a Pestszent- 
lőrincen lakó Nagy Károly 38 éves ács 
nagyban foglalkozik szacharincsempészés
sel és ő látja el a budapesti szacharincscni- 
pészeket áruval. A rendőr ártalmatlanná 
akarta tenni a csempészt és ezért

vasárnap már kora hajnulban lesbe 
állott Nagy Károly lakása előtt.

Reggel öt óra volt, amikor Nagy Károly 
kilépett lakása ajtaján, majd kerékpárjára 
kapott és Vecsés irányába indult. A rend
őrnek is volt kerékpárja, iilánahajfotl 
Nagynak és rákiáltott.

Nagy Mihály hirtelen megfordult n rend
őr kiállására, majd nekihajtott a rendőr 
kerékpárjának, úgyhogy Schuch késett a 
földre, ő pedig futva menekült Kispest 
felé. A rendőr nagynehezen föltApászko- 
dolt. Ebben a pillanatban ért arra egv 
(llő felől jövő autó, amelyet a rendőr 
megállított és most már

autóval üldözte az eszeveszettig ro
hanó szacharin csempészt.

Már csak néhány lépés választotta el « 
rendőrt Nagy Károlytól, amikor ez az ul 
szélén egy kerékpárt látott, fölugrott rá és 
tovább vágtatott. A rendőr közbem észre 
vette, hogy Nagy Károly előtt föltűnik az 
őrszemes rendőr, mire annak integetett, 
hogy állítsa meg a csempészt. Ez azonban 
vakmerőén

nekihajtott a gyalogos rendőrnek.
Endrődi Istvánnak és fellökte. Kőiben azon
ban ő maga is leesett a kerékpárról, úgy
hogy Endrődinek sikerült elfogni. Közben 
odaérkezett az autón Schuch Miháüy is és a 
két rendőr elő akarta állítani Nagy Károlyt, 
ekkor azonban

egy Ismeretlen férfi lépett közbe, aki 
Nagy Károly segítségére sietett.

Izgalmas birkózás kezdődött a két rend
őr és a csempész és társa között, összefu
tottak az emberek, akik közül a rendőrök 
segítséget kaptak, úgyhogy nagynehezen

sikerült Nagy Károlyt elfogni, segllő- 
társa azonban elmenekült.

Nagyot előállították a főkapitányságra, 
ahol megállapították, hogy valóban vau 
nála nagymennyiségű szacharin. Ezt jelen
tették a pénzügyőri szakasznak, Nagy el
len pedig a rendőrség hatóság elleni erőszak 
elmén eljárást indított.

Szavazzon
► a közönség, egy vagy két slágert játsr ;
► szék a mozi, — ez most a jelszó a film- -
► szakmában. Hogy a kérdéshez •hjektl-
► ven hozzászólhassunk. inspekelóztunk *
► egy ni ásod hetes, kétslágeres moziban: a
► Belvárosi .moziban. Két teremben pereg

(► a film, folytatólagos előadásban. Rohan
nak, ugrálnak az alakok. érlbieteflcnül 
egybefolynak a szavak, kattog a gép. 
hadarnak az emberek. Sietni.. . sietni 
kell, mert expressztempóban kőt Mslá ; 
gert‘ kell lepcrgelnl mentöl több előadás ’ 
keretében. Az értelmetlen vetlldat még 
élvezhetetlenebbé teszik uz előadás kör
ben állandóan jövők és távoz*  ik zaja. * 
az andulgó emberpárok sultogiÍM, az 
utca közelről beszűrődő zaja Is. A képek

f közötti rövid Idő nem elegendő az aln- J 
É csony mennyezetű terem azcllílztetéaé-
» hoz, az állandó átható vogu hóhég pe- ; 
t dlg kellemetlenné teszi u mozlbrtn való 
» tartózkodó-1. Közben inegállásnélküll ro- ‘ 
» bánásban pereg a kep, érttlmollm 1 
I káoszba kavarodva a jóhiszemű klspol- ’ 

gár szeme elölt, aki pedig mozira adta ; 
a pénzét a helyette gyötrő hár om órát » 
kell álszenvednie egy zárt helyi lég ópo- ! 
rodntt levegőiében.-. »

Slelve leadjuk ml Is vokstin! ;at: ren- !
► des clőudísbun - egy slágert bérünk! J 
E ('• w
vVVVWTVVVVVVVVWVVVVVVVVVfVWVTVV vvvvvwwvv
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A nagy jelenet „till fdlugrt/, alapt 
'A színésznő szénit1 ben könny csillogott és 
fáradtan dilit vissza a pszichoanalitikus 
nfnot pamlayára. Egy kis sóhajt is utána- 
küldött annak, (unit mondott, ő és a költő. 
A kiftő az orvosi rendelőben boncolgatta 
hősnőjének, az élet viharában meglépett 
tolla galambnak beteg szivét. Megállapí
totta, hogy a láng betegsége éppen az, 
hogy túlságosan egészséges, Oh, nem pa- 
radíjton ez, ti kiütő sokkal jobban tiszteli 
a gtsndolatol. Csak azt akarja mondani, 
hogy színpadi Éva azt várja az élettől, 
titnin Éva Ősanyja született: nem a mun
kát, wnn a tülekedést, nem a kenyér- 
kemő gondját, nem az érvényesülést, ha
nem inkább párja gondjátderitő ti mogu
lért, n hitvesi, av anyai szerelmet, a gyer
mekűt.

Dtffka Margitról el lehetne mondani, 
hogy sízivét a torkában hordja és talán 
senki /sem tudja jobban megmutatni ezt a 
furcsa kis motort, amiről évezredek óta 
már annyit összedaloltak a költők. De ve
gyük át Szép Ernő megállapítását. Dayka 
Margitnál is éppen az a nagyszerű, hogy 
tulegénnséges, tulközcl van hozzánk s 
egyetlen másodpercig sem gondolunk 
orra, Jsogy színésznő mond el egy szere- 
■pld, daigy színésznő játszik meg egy 
figurát.

A nftgy jelenet után tehát felrúgott a 
laps kiderült, hogy a közönség méltó- 
■nyúlja és szereti azokat a lányokat, akik 
„urm dlyanok", hanem éppen ilyenek, 
mint Snép 'Ernő hősnője. Ki tud Itt Igaz
ságot tenni, ki látja, ki táthatja tisztán a 
rtolgohat? A testvérszinházban, a Vigben 
épptm a lánytipus másik végletének tap
solnak ijt emez tetszik! — vethetné közbe 
akárki. Végül mégis csak kiderül a nagy 
igazság, hogy a közönség nem az esz
mékért jár színházba, hanem <1 költőért, 
■aki néha-néha mégis megszólal ezeken a 
rlrsTriiáft deszkákon és a színészért — 
n rsrtbtin Daykáért —•, akinek örömmel 
tűzzük mellére, dobogó szive fölé e rovat 
kitüntető urdóját.

H'onthír Hanna meggyógyult és hétfőn is
mét mrefkezdi o Városi Színházban készülő 
uj operett .főszerepének próbáit.

.Megatokait a nyári elit fltniNzkeccK-gárda: 
Felek y Kapu ill, Radó Sándor, Komlón Juci é« 
KIm ManyA Irészfiik az idei nyári fllmszkcccsct.

A ..Havi HUfí fix” cimü, uj magyar film caak 
ni ősszel terül a pesti publikum elé, de sajtó 
bemutató közönsége már megállapította, hogy 
■ film ki(jftii6< i) Kikerült s ennek külön szén- 
rációja Ptyer Antal, l’ray Tivadar, Jávor Pál, 
valamint a két női szereplő. Bársony Erzsi és 
Fülöp Magda alakítása.

VerMrtriu lla, a kitűnő magyar primadonna 
Varsóból éhesbe < r:miatt. ahol muiy siker
rel mutafks>zott be.

Lubilscb Frnfi. a híres amerikai rendezd 
sromiuít »^jel kieségével, Vivian Grog ame
rikai írónővel Budapestre érkezeit, a Duna- 
palotáiba szálltak meg, vasárnap este pe
dig megnéztek a Magyar Színházban a 
A’émo levente előadását.

„Mindennek ara uan 1“
Nagy-szombati bemutató a Belvárosi Színházban

Pámtlnmil sikeres siciónjának negyedik új
donságát április 11-én, Nagyszombaton este 
mulatja be a Belvárosi Színház. Gáspár MJklós- 
**k. ar emlékezetes sikerű „RcndkivUll k ládán" 
lehetséges fontol szerzőjének,

„ (MINDENNEK ARA VAN!"
cfcnú ftl vl; ^játéka kerül színre, mely ni egész
séges derAt és megkapó feszültséget oly sze
rencsésen ínycstll, hogy — épágy, mint n 
Belvárosi S tfnh.lr minik három idei dnrnbin — 
méltán siáiBiflhnt n közönség nagy érdeklődé
sére.

Egy fialni kis tisztviselőnő és férje — állás
talan mérni*  f*  — a vígjáték hősei; és a cselek
mény a „m tsládfcnnlartó" asszony és otthonülő 
Mrj hárate*  Htanak múló válságán keresztül, a 
mai élet m'llaltágoi és megható keresztmetsze

A magyar filmgyártás diadala:

EMBER A HÍD ALATT
Kezdhetünk nagyon büszkék lenni az 

ngyonszidott és agyondédelgetett magyar 
filmgyártásra. Örömmel, söl ujjongással 
állapítjuk meg, hogy a filmgyártó tőke 
az utóbbi időben nem kizárólag az olcsó 
tümegizlés népkonyháján teríti a szóra
koztató táplálékot a mozi közönségének, 
hanem számol az igényesebb publikum 
étvágyával is. Talán ennek köszönhető, 
hogy megszülethetett hídig Oltó drámá
járól készült film, az „Ember a Ind alatt" 
címmel. A fenti megállapítás azonban in
kább a film szellemi értékét akarja ki
domborítani, az elhelyezkedni nem tudó 
fiatal infellektíielleknek azt a problémá
jút, amelyet ex a film távol a karrier
darabok szirupos romantikájától annyira 
emberi, annyira művészi és igaz módon 
old meg.

Hogy ezt a követelőén mai és lüktetőén 
izgalmas problémát hogyan teregette ki a 
százszázalékos film cselekményévé Vajda 
László, a film fiatal szerzője, az való
sággal bravúr. Igenis, érzziik a filmen a 
rendező párisi stúdiumait, a gall szellem 
fölényes és virtuóz effektusait, és éppen 
ez, ami szárnyat ad az ólomsulyu témá

Tőkés Anna ídegkimerültségére 
hivatkozva szabadságot kért 
a Nemzeti Színháztól 
és négy hétre elutazott
A művésznő valószínűleg nem szerződik jövőre 
a Nemzeti Színházhoz

A Nemzeti Színházban Tőkés Anna kö
rül váratlan bonyodalmak támadtak. Tőkés 
Anna, aki több mint három bele próbálta 
a Macbcth női főszerepét, néhány nappal 
ezelőtt

váratlanul beteget jelentett
és a vasárnapi délelőtti munkáselőadásra 
kitűzött Shakespeare-ánrab főszerepét már 
nem ő, hanem helyette egy fiatal akadé
miai növendék játszotta cl. Tőkés Annává-, 
sárnap már nem is volt Pesten.

a reggeli gyorssal Olaszországba uta
zott, ahol négy hétig szándékozik ma

radni.
Tőkés Annának a főszezonban való vá-, 

rallan elutazása természetesen sok kombi-: 
nációra adott okot, hiszen csak két hóna
pot kellett volna várnia, hogy rendes sza
badságát megkezdje. Tőkés Anna elutazá
sát

állítólag a művésznő elkodvctlcnedése 
okozta.

A színház igazgatósága ugyanis, ha nem is 
szándékosan, de a műsor összeállításában 
mégis

mellőzte a kiváló drámai színésznői, 
aki a színház idei szezónjában nem igen 
jutott szóhoz. Érthető volt az. az Igyekezete, 
hogy elhárítson magától egy délelőtti sze
replést. Tőkés Anna idegkimerűltségére 
való tekintettel hosszabb szabadságot kért 
Németh Antaltól, aki ezt a szabadságol meg 
is adta.

A színházhoz közelálló körök azt állít
ják. hogy

Tőkés Annának nincs szándéka vissza

tét mutatja. A Belvárost Szlnhás előadásában 
n két főszerepet

Metey Mária és Nagy György 
játssza, inig öreg nőgyűlölő telivér víg
Játék! szerepéi

Páger Antal
állítja színpadra, A többi főszerepben

Mihály fi, Borny, Dajbukát Ilona, Soltész 
Anny, Szigeti, továbbá Bcnkó, Hoykó, llosvay 
és Gonda lép fel.

Rendező: Hermán Rlchárd. Díszlettervező: 
Gora Zoltán.

A In-mutatóig, kedd kivételével, minden este, 
azontúl az új darabbal váltakozva, továbbá 
húsvélvn’árnnp és hétfőn délután a szögön 
nagy művészi szenzációja, a „Szent Johanna" 
kerül színre, csütörtökön SO-edsxer. Kedden: 
„Orildny.**  j 

nak. Meggyőződésünk, hogy a „kis Vajda" 
messze kiugrott első filmjével. Külön 
érdeme, hogy pompásan válogatta meg 
munkatársait és a film főszereplőit. 
Ezúttal igazat mond a film reklámja: a 
siker négyesfogata röpíti a filmet. Lázár 
Mária, a színpad elbűvölő párduca a fil
men milyen nemesen, milyen finoman 
bontakozik ki annak az asszonynak sze
repében, akinek választania kell a becsü
let és a szerelem közötti! Partnere, Sza
kács Zoltán egyike a legkitűnőbb film 
bonvivánoknak, minden édeskés mellékiz 
nélkül. Csortos Gyula fölényesen nyugodt, 
emberien mély orvosprofesszora hatóság
gal élmény. Kiss Ferenc egy betörő maszk
jában élete legjobb filmszerepét látssza. 
Ide Írhatunk még néhány nevet: Gárdonyi 
Lajosét, Ladomcrszky Margitét, fíerend 
Istvánét, de le kell szögeznünk azt is, 
hogy a magyar filmgyártás uj diadala a 
Magyar Filmirodához, Pán József pom
pás építőművészeiéhez, illetve Gaál Ernő 
Ízléses mértéktartó és nívós produkciójá
hoz fűződik. .4 Décsi és a Kamara igen 
nagy sikerrel játssza a gyönyörű fil
met.

térni jövőre a Nemzeti Színház kötelé
kébe

és az ország első színháza kénytelen lesz 
nélkülözni egyik legszebben beszélő, leg
tehetségesebb drámai művésznőnket.

ÉN VOLTAM!
a elme annak a filmnek, amelyet a Vallomás 
cimü darabból írlak és hétfőn kezdik for
gatni Bulla Limával a főszerepben a 
Hunniában. A tilni rendezője Bárdos Artur, 
a Belvárosi Színház művészeti igazgatója, 
de vele teljesen egyenlő hatáskört kapott u 
művészettechnikal vezetésre Gertler Viktor, 
aki sok éven át az l'fánál dolgozott. A sze
reposztás páratlanul érdekes, Páger szere
pét a filmen Törzs Jenő játssza, barátjáét 
L’ray Tivadar, a rendőrtanácsos Kiss Fe
renc, a professzor Csortos Gyula, két fő
szerepet játszik még Rajnay Gábor é.s Er
délyi Miéi. A film producere Hegedűs Fe
renc. az ismert és kitűnő fllmember.

SÁMSON ÉS DELILA.
Rcrczeli .1. Károly, a tehetséges fiatul szegedi 
szerző Sámson és Dclila cimü darabját mu
tatta be a héten a szegedi színház. Főszereplő 
a felen és a jövő Sámsonja, aki politikai rá
termettségével — öklével és izmaival — kihar
colja népének nz egyedül üdvözítő ököljogot 
Merészen, kétségbeesett nekilendüléssel, keserű

Fővárosi operettszinh^ 
a VÍGSZÍNHÁZ vendégjátéka

Szombaton, április II-ón előszűr

Meseáruház
Látványos operett 3 felvonásban, 12 kópben 

Irta: Szilágyi László. Zenéjót szerezte: Eisemunn Mihály.
Főszereplők:

Bársony Rózsi
Gombaszögi Ella, Kabos Gyula, Békássy István, 
ll|. Latabár Árpád, Gárdonyi Lajos, Peti Sándor

Görlök, -boyok, számos kisebb szereplő. 
Rendező: Szabolcs Ernő. Karmester: Polgár Tibor. 

Díszlet: Gara Zoltán. Ruhák : Erié. Tánook: Bob Gray és V. G. Troyanoff.
Jegyrendelési >9*8-83

MOLNÁR FERENC
remekműve

ELŐJÁTÉK LEAR KIRÁLYHOZ 
Ráday Imre. Percei Zita, iiekelíl László 
terézkörVtFszinpadon 

Kendőzi: Tárnái Ernő
-X z o n k I v ü ( nz uj, vidám, tavaszi knhnré-revü

Dr. FAUST VISSZATÉR...
A vezető szerepekben : Békefii László, Sutomén 
Béla, Ka|na Alléé, Gárdonyi, KóvAry, Peti, Napy- 
kovácsy Ilona, Kökéuy Ilona, herendi Manci, hass Ülly, 

Komló*,  László és a nagy társulat.

Premier nagyszombaton, április 11-én
Telefon: 29-5-54

humorral mutat rá Rerczeli az atra, amelyen u 
világ a „szellemi csődje" [elé halad. Merészen, 
kétségbeesetten, de mindcnckfőlött tehetségesen 
írja meg tiltakozását a világ folyása ellen 
Berczeli zt. Károly, akinek mondanivalóit teljes 
átérzéssel, ötletesen, néhol sziporkázó szelle
mességgel viszi színpadra a darab rendezője, 
Vér György. A szereplők, a nemzetiszinházi 
vendég, Könyves-Tóth Erzsi, Mészáros, Deréky, 
Vágó, Veszély, Rihary, Eöry Klára, Mindszentiig 
Magda, Pálóczy és a tehetséges gyerniek- 
szinész, Kiss Miklós, mindent megtettek a si
kerért.

RÖKK MARIKA
példátlan síkért

aratott Berlinben, ahol most mutatták be 
az Ufa and 20. moziban legújabb filmjét, 
amely nálunk Telivér lány címmel 
kerül előadásra. A fiatal magyar művésznőt 
harmincszor hívták ki a vászon elé és a közön
séget csak úgy lehetett rábírni arra, hogy a 
színházból távozzon, hogy eloltották a lámpá
kat. Mikor Rökk Marika az utcára ért és he 
akart szállni autójába, felismerték és a 
nagy tolongás miatt valóságos életveszede- 
lembe került.

NAGY ÖRVÉNY 

kerekedett az örvény cimü francia film kö
rül, amelyet Budapest művészvilágának ar 
egyik éjszaka levetítettek már a Fórum 
filmszínházban. Az utóbbi évek egyik leg
művészibb filmje ez — állapították meg lel
kesedéssel azok, akik látták. Kend kívül ké
nyes témát dolgoz fel, de ezt végtelenül 
artisztikus eszközökkel oldja meg. Ennek 
ellenére művészkörökben sokat tárgyaltak 
arról, hogy a film a nagyközönség elé kerül 
hét, vagy sem, nagy érdeklődéssel várták a 
cenzúra szombati döntéséi, amely végre is 
az örvény cimü filmet engedélyezte, de 
témájára való tekintettel, csak 16 éven 
felüliek számára.

VAGY

Marlene Dietrich uj filmje, amelyet az 
Omnia és a City játszik, igen kellemes meg
lepetés. A nagy sex-appeal királynő ezúttal 
játékénak ismert modorosságait letompitva, 
finom és miivészi eszközökkel éri el a leg
nagyobb hatást. Partnere, Garry Cooper ra
gyogó. Frank Borzage rendezte mesterien 
az uj Paramount-íiimet.

A HÉT TÖBBI FILMJE:

ELLOPOTT ÉLET. Megrendítő a téma. 
Egy fiatal milliomos életét mentik meg egy 
emberszerető tudós halálával. A fiatalember 
beleszeret az orvos feleségébe, akit szintén 
szerencsétlenségbe ránt. Csodálatosan szép 
és érdekes emberpár játssza a filmet, Iréné 
Dunne ég Róbert Taylor. Az „Ellopott 
élet“-et megkönnyezi a Forum-mozi közön
sége. — INTIMITÁSOK. A Scala-mozi Noel 
Covard ragyogó vígjátékét mutatja be, ainil 
Pesten az Ándrássy-uti Színházban láttunk. 
Főszereplői a finom és gyönyörű Norma 
Shearer, az elegáns és jóhumoru Róbert 
Montgomery. Igen sokat mulattunk a fil
men!



Budapest. 193# április S. HÉTFŐI NAPLÓ 9
Mindenki kérdése:

Mi lesz holnap?
Szeretnők hinr . hogy nem történelmet 

álmodott meg ebre II. G. Wells, nz újkor 
döbbenetes szavú prófétája. Szeretnők hinni, 
hogy nem igaz mindaz, amit Korda Sán
dor „távolbalátó" filmszalagjával előre fo- 
tografált, azzal a riporteri hajlékonyság
gal, tűzzel és fantáziával, amely döbbene
tessé, elevenné s sajnos, igen valószerüvé 
teszi a „Mi lesz holnap?" cimü filmet.

Jó lenne tanítani az iskolában ezt a 
filmet, vetíteni a házak falára, minde
nütt a világon, ahol emberek laknak: 
lássátok, ide juttok, emberek, ha Igy 

folytatjátok!
Mert az ember nem áll meg, az ember 

sohasem marad nyugton. F.verytoivnban — 
a képzelt Londonban — karácsonyestét ün
nepeinek. 1940-ct Írunk és az ünneplő ut
cára záporozik a repülőszörnyek bomba- 
zuhataga. Húsz évig tart az uj világégés, 
elpusztul minden kultúra, középkori álla
potba süllyed a világ, ho«*v  azután a tudo
mány és a géptechnika egy kis szigeten 
száz évre rá felépítse a jövő csodálatos 
üvegpalotáit, ahol mesterséges nap világit, 
ahol darazsak módzümmögnek a heli

PPEflllE^UTín
Ritka csemegét tálalt 

fel közönségének az Ope
raház : háromfelvonásos 
humoros dalmüvet. A ze
nei humor csak kevés 
komponistának adatott 
meg, a nagyok közül csak 
Mozartra, Wagnerre és 
Strauss Jánosra emlék
szünk. akik ezen a téren 

is halhatatlant alkottak. Kosa György most 
arra vállalkozott, hogy elejétől végig humoros 
operát írjon, vagyis a dalmű nagyszabású per ! 
sziflázsát alkossa meg. A merész tett sikerült.] 
Keleti Arthur érdekes középkori históriáját 
Raymond és Bcrtrand lovagok szerelmi versen
géséről, modern hangzású, mindig gúnyolódó 
és jól énekelhető zenei aláfestéssel látta el, a 
kórusokat mint zenei illusztrációs elemet al
kalmazta. Annyi bizonyos, hogy a mü, ame
lyet a szerzők teremtettek, ha nem is lesz nép
szerű, gondolkodásra fogja késztetni a komoly 
zeneértőket. A szereplők. Halász Gitta, Bársony 
Dóra, Laurisin és Koréh még nem tanultak 
bele teljesen az újfajta stílusba, de játékban 
és énekben a tőlük telhető legjobbat nyújtot
ták. Elmondhatjuk, hogy végre olyan operai 
estben volt részünk, amely távol volt a meg
unt sablóntól.

Nyilas Misi
felnőtt és Móricz Zsig
mond tovább görgeti a 
most már önképzőköri 
elnök, érettségiző nagy
diák figurájának törté
netét a színpadon is. 
Az igazságnak és be
csületnek ifjú bajnoka 
természetesen számos 
sebet kap most is és szinte elvérezve von
szolja ki fiatal életét abból az igazgatói iro
dából, ahol nemcsak fiatal diákéveitől, ha
nem első szerelmétől is búcsúzik. Móricz 
Zsigmond kétségtelenül jól ismeri a régi 
diákélet minden baját, keservét és örömét, 
figurái élnek és zamatosán jól, magyarul 
beszélnek a színpadon, lidércálmaik szabii
don kergetőznek a jövő felé. Azt kell hin
nünk, hogy romantikus lett eme izig-vérig 
naturalista iró, ha a színpad anyagához 
nyúl és minden bizonnyal saját diákéleté
nek még most is elevenen kisértő és talán 
még mindig fájó emlékeit teregeti ki az 
ezerfejü Caesar elé. Szép ez az Írás — de 
sajnos, nem darab. A megnőtt Nyilasi Misi 
alakját Unghváry László viszi sok hévvel és 
fiatalos lelkesedéssel a színpadra, kívüle 
még ragyogó figurát ad a fiatal és rendkí
vül tehetséges Várkonyi Zoltán. írjuk ide 
s<»k dicsérettel a felnőttek névsorát, amelyet 
Aomoypf Erzsi, Vizváry Mariska, ódry Ár
pád, Kovács Kálmán és a ragyogó Gázon 
Gyula vezet a Nemzeti Színházban a „Forr 
o bor" előadásán.

Együtt dobban
a költőével a közönség 
szive is, amelybe gyor
sabb ütemben szállítja 
az éltető vért a művész 
szavának motorja. Szép 
Ernő művésze a szép 
szónak, a hangsúlynak 
és a gondolatnak. A há
rom együtt maga az

irodalom! Szép szavak zuhataga önti el a 
'.Szívdobogás" nézőterét és ebben a nagy 
lelki záporban jólesően fürödnek meg a 
gondolatok. Tulajdonképpen a második fel
vonás nagy jelenete a darab. Hogyha szigo
rúan a színpad szempontjából vizsgáljuk 
Szép Ernő „Szivdobogás"-át, le kell Írnunk,

kopterek, ahol gépcsodák építik a háza
kat és az emberek ruhójuk alatt hordják 
televíziós, rádió- és telefonkészülékeiket. 
Az ember azonban nem elégszik meg a ha
ladás csodájával, megostromolja a Holdat 
is és ekkor megismétlődik a történelem: a 
tömeg álljl-l kiált a technikának és az 
Elnök, a legfőbb, elgondolkozva mered a 
jövőbe, éppen ugy, mint száz évvel ezelőtt 
egyik őse és magában kérdezi:

Mi lesz holnap?
Ez a mese azonban halvány váza annak 

a fantasztikusan lenyűgöző képsorozatnak, 
amelyet Korda Sándor és segitőtársai 
1,300.000 dollár költséggel, de

semmi pénzzel meg nem vásárolható 
művészettel

elénk tárnak. Egy kép vizionál bennem, 
nem hagy nyugton, mióta a filmet a Radius- 
ban láttam. A karácsonyfa tövében roham
sisakkal és játéktankkal játszó gyermek 
kis dobját pergetve az utcára téved. Mö
götte hatalmas árnykatonák dübörögve me
netelnek a halál felé: Mi lesz holnap?

hogy az első felvonás vékony rétestésztája 
néha-néha már szakadozik és a harmadik 
felvonás a gyermekszereplők mindig tapsra 
ingerlő hatására számit. Lakner bácsi cso
dálatosan bájos gyermekmüvésze, a kis 
Péchy Gizi valósággal már a szerelmeseket 
összeterelő Cupido maszkjában aratja nagy 
és kirobbanó sikerét, amiért, valljuk be, az 
előadás végén a szerző mond köszönetét. A 
mesterien rendezett előadás (Tarnay Ernői 
legfőbb értéke Dayka Margiton kívül, aki
ről más helyen is írunk, a remekbe szabott 
epizódszereplők egész serege. Nagy meg
lepetés volt számunkra Dénes György kí
sértetiesen clethü jampec-figurája. Számos 
nviltszini tapsot kapott Köpeczy-fíoócz egy 
félig-meddig már paranoiás beteg realiszti
kus ábrázolója, a kis Dévényi Lacinkat meg- 
közelítő fiutehetség, Puskás Tibor, a ra
gyogó Sulyok Mária, a lehiggadt Étsy Emí
lia, végül pedig egy divatos pszichoanaliti
kus orvos főszerepében az annyira mérték
tartó, komoly, okos és disztingvált Somló 
István. (s. z.)

A mi páratlan húsvéti ajándékunk: 
JAK

é. atadvs swartftoiit 
grandiózus filmje

Szerelek 
egy asszonyt

Zene: Erich Wolfgang Korngold 

Díszbemutató: szerdán esle 1O órakor

Premier csütörtökön

Royal Apolló
Paramount-Iilm

Budapest művészvilága mély 
gyásszal kisérte végső útjára az 
utolsó bohémet: Sebestyén Gézát

Vasárnap délben színészek, írók és Buda
pest társadalmi életének kiválóságai óriási 
részvéttel kísérték utolsó útjára Sebestyén 
Gézát, az országszerte ismert színigazgatót, 
színészt. Csak a legszűkebb családi köre

EOLIN ing 
finom műssiysmfon ólból készül 

EOLIN ing í 

lágy esésű, kellemes viseletű

EOLIN ing
nem trikó hanem szövött

EOLIN ing
nem nyúlik, nem tapad

EOLIN ing
kitünően mosható

EOLIN ing g 

rengeteg színben és mintá
ban készül, könnyű, bélelt 
mellel rávarrott vagy 2 külön 
gaiiérrai ,/IQ.—

EOLIN ing
ára kis szövő hibával

7.90
T^őí „£O£IA" ingblús 6.80 

Husvélra vegyen mindent a

Rákóczi-ut 72-74 M

tudja, hogy milyen
borzalmas élet-halálküzdelem titán 

váltotta meg
a tüdőrákban szenvedő nagybeteg művészt 
n halál. Az utolsó hónapokban az azelőtt 
mindig jókedvű és még sajótmaga betegsé
gén Is viccelődő és humorizáló ember 
lelkileg is teljesen összetört. Néhány hónap
pal azelőtt halt meg az egyik legjobb ba
rátja, Pajor Ödön operaénekes. Egy kór
házban feküdtek és házitelefonon állandóan 
érintkeztek egymással. Pajor az utolsó 
óráit élte, amikor Sebestyén Géza felcsön
gette s érdeklődött hogyléte iránt.

— En elmegyek, kedves Gézám — mon
dotta Pajor —de nemsokára majd talál
kozunk.

Sebestyén Géza akkor még nem fogta fel 
tragikusan a helyzetet és az ágya körül álló 
barátainak a következőket mondotta el:

— Ott voltam Gyenes Lászlónak, a Nem
zeti Színház kiváló művészének temetésén. 
Mellettem állt szegény Pethes Imre is. Egy
szerre rémülten hallom, amint a Nemzeti 
Színház diszletmcstere halotti búcsúztató
jában elvétette a nevet és ezt mondta:

— Isten veled, Pethes Imre!
Pethes Imre egy hét múlva meghalt, de 

hát velem nem fog ki ez a Pajor.
Az utóbbi időben azonban egyre többet 

emlékezett erre a kísérteties történetre 
Budapest utolsó bohémje . ..

♦
Gyászoló eml>erek hatalmas tömege, 

autók hosszú sora indult vasárnap reggel a 
rákoskeresztúri temető felé.

A gyász Impozáns megnyilatkozása 
kisérte utolsó útjára Sebestyén Gézát.
Már dél felé járt az idő, mikor felbugott 

a kórus panaszos hangja, Linecky főkántor 
gyászéneke, azután Grosszmann főrabbi 
mondotta el búcsúztató beszédét.

A szemek megteltek könnyel.
Mindenki sirt.

Rózsahegyi Kálmán hangja hangzott ezután:
— Mindenki Gézája és az özvegyek és 

árvák apja voltál, Gézám, Isten veled!
Csathó Kálmán lépett most a koporsó

hoz, a színpadi szerzők nevében búcsúzott. 
Pintér Imre, Roboz Imre és Dékeffy László 
mondtak egymásután istenbozzádot. Majd 
Lóránt Vilmos beszélt, hangja sírásba csuk
lik. Szirmai Imre a nyugdíjas színészek ne
vében búcsúzott, azután Faragó Ödön, 
Sándor József, Féld Matyi és Madarász 
László beszéltek. Felzugott megint a kórus 
éneke, felemelték a koporsót és kivitték a 
sirhoz, amelyet

kegjeletes kezek Ibolyával hintettek be.
A nyitott sirhoz odaállt Hagy Jenő:

— Elhoztam a Rudat Színkör földjéből 
egy morékkal, a: hulljon először a kopor
sódra — mondotta, ezután lehullott az első 
götöngy a koporsóra...

Grosszmann főrabbi imádkozott: Porból 
lettél, porrá leszel..,
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Fagyveszély, 
a hegyekben

havas eső
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap:
A hőmérséklet tegnap 

az ország legnagyobb ré
szében még 20 Celsius 
Tok fölé emelkedett, de 
az északkeleti határ
szélen erős borulás és 
élénkebb szél mellett 

lényegesen alacsonyabb volt. Az éjjeli le
hűlés általában G- 8 lók Cclsiusig terjedt. 
Eső sok helyen cselt, túlnyomó része csen
des jellegű volt, egyedül Kisvárdáról jelen
tetlek még zivatart. Az csőmennyiség is 
egyenletesebben oszlott el.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let ti) fok Celsius, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 758 milliméter, mérsékelten 
emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Elénk szél, sok helyen eső (kivált az 
ország keleti és déli részein), egy két 
helyen esetleg zivatar. A Mátrában éa 
a Blikkben hóval vegyes eső Is lehet
séges. Az éjjeli lehűlés erősödik, de 
fagyveszedclcm ma éjjel csak a szél- 
védett fekvésű és lazább talajú fagy
zugokban van. (Ezeken a helyeken 
valószínűleg mínusz 2—3 Celsius fokig 
száll le a talajmenti hőmérséklet.) 
A nappali hőmérséklet az ország keleti 
felében csökken, nyugaton és a főváros

ban alig változik.

ZANTÚHE
Klrály-u 21.

(KazAr-utcAva’ 
azetubot).

NŐI MODELL. 4K

KALAPOK S 
rendklvUl olcsó |HJj 
iirliun kuphutók

— A MINISZTERELNÖK V1I1EKI KÖR- 
TTJA. Gömbös Gyula miniszterelnök a hús- 
véti ünnepek után ellátogat néhány vidéki 
városim és részlvcsz a NEP-gyüléseken 
Először c hó 19-én Kalocsára utazik, majd 
a reákövetkező vasárnapon, április 26-án 
Pécsre látogat el. Mindkét helyre a NÉP- 
képviselők nagyobb csoportja kiséri el a 
miniszterelnököt.

— Revolverei verekedés n Ilungária-kör- 
ulon. A Hungária felsökörul 54. számú ház
ban lévő Hircsák György-féle kávéházban 
vasárnapra virradóra Schiller Imre és Ko
mi*  Mihály napszámosok összeverekedtek. 
Rendőr választotta szét a verekedőket. Ko
mi*  Megleste Schillert, revolverrel inellbe- 
1<-Itc. Schillert életveszélye*  állapotban szál
lították a /?óA*tf.s-kórházba.  Komit Mihály 
< llen a rendőrség eljárást indított.

— Tiltakozás a mérnöki kamara munka- 
fintartásl tervezete ellen. A felsőipariskolát 
végzett technikusok Gordon András, az Or- 
szágos Műszaki Egyesület ügyvezető elnöke 
elnökletével ülést tartottak, amelyen élesen 
bírálták a Mérnöki Kamara munkafentar- 
tási tervezetét. Határozati javaslatukban ki
mondották, hogy nz iparügyi miniszternél 
lépéseket fognak lenni olyan irányban, hogy 
a Mérnöki Kamara tervezetét egyáltalában 
ne vegyék figyelembe és a rendtartási tör
vényben előirt, augusztusban lejáró átme
neti határidőt a gazdasági válságra való 
Ickintcllel, tiz évvel hosszabbítsák meg.

— A Balatonfüredi Orvoshét. A Balaton- 
füredi Orvosból alatt, amely idén május 
18 23 ig lesz, a magyar egyetemek profesz- 
szorai n legfontosabb orvostudományi kedé
sekről, részben uj felfedezésekről és megáila- 
piláfokról fognak cgv héten út előadásokat tar
tani. 1 lőadasl vállaltak báró Kétly László, 
Ángyán, Illyés, Vcrebélv, l.enárd. Hainiss, Kra
lnál- egy. ny r. tanárok. Hasenlcld. Thurzó 
Zalka cgv. rk. tanárok. Hetónyl Schill, Bnrln- 
Szabó, llaynnl. Budny, Kanóc cgv. m. tanárok.

Ifj. dr. Balázs Dezső előadása: A po
litikus jelleme. A Magyar Iráslanulmányi 
Társaság április 7-én, kedden este pont 7 
órakor a Népegészségügyi Múzeum (VI., 
Eötvös u. 3.i előadótermében előadó ülést 
tűit, melyen ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd 
A politikus jelleme címmel ad elő.

Bajtársi összejövetel. \ debreceni volt es. 
és kir 39. gyalogezred tisztjel és tisztjelöltjei 
családtagjaikkal együtt minden hónap máso
dik csütörtökjén, este 8 órakor tartják baj
társi találkozójukat ii Zöldfa étteremben. Krisz
tina tér 9 sz, alatt. A legközelebbi összejöve
tel c hónap 9 ón lesz

— Kérdést teszünk fel önnek, s megadjuk 
rá n választ: Finom kalapot akar? . . Sugár 
kalapot választ!

Hosszas országúit vllágltáMpróbák bizo
nyítják, hogy a Tungsram Bicolor autólámpa 
éj lel és kódben fokozott biztonságot nyújt. 
M 'szireható éles, fehér távfénye az ország 
utat 330 400 liléiéire tisztán áttekinthetővé 
teszi. Szélesivü sárga közelvllágitása pedig sze- 
mctktmviő fénvt ad mely nagv forgalom ese
tén is f.'» kincs sebességei tesz lehetővé F< n 
tus tulajdonsa ■_> a a 'i'ungsr-un Bicolor autó
lámpának i mellett ho ;v minden modern autó
hoz használható, « fényszóró megváltoztatása 
nélkül.

Hauptmann utolsó 
óráiban szenzációs 

életrajzot irt
New York, április <5.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
Hauptmann Brúnó kivégzése még korántsem 
jelenti a Llndbergh-ügy végét. A jelek arra 
mutatnak, hogy Hauptmann kivégzésével

a Elndhergh-ügy újabb fejezetéhez, ér
kezett.

Nem Jersey kormányzója: HofTinann most 
azt a feltűnést kellő kijelentést tette, hogy

■ nyomozást a kivégzés ellenére foly
tatják,

mert olyan adatok birtokába jutott, ame
lyek támpontul szolgálhatnak a nyomozás 
más irányba tereléséhez. Az uj nyomozástól 
szánzációs fordulatot várnak.

A Markó-utcai fogházba akart 
menekülni az üldözött tolvaj

ról egy huszonöt

Tegnap délben a1 
Klotild-iücai Feldmann 
Mór-féle zsirkereskedés 
elölt áruval megrakott 
társzekerek álltak. Az 
alkalmazottak egyszerre 
csak észrevették, hogy’ 
egy kopottruhás férfi 
leemel az egyik kocsi

kilogramm súlyú zsíros-
bödönt és futásnak ered. Utánavetették ma
gukat és az utca csöndjét fölverte a kia
bálás:

— Fogják meg! Fogják meg!
A tovaj vad futással menekült végig a 

A7ofíM-utcán, az üldözők mindenütt nyo
mában. Mikor látta, hogy már-már utol
érik, hirtelen megfordult és

— Mussolini résztvett a balillák vasárnapi ■ 
ünnepségén. Az olasz balilla szervezet fenn-l 
állásának tizedik évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségek vasárnap Rómában- 
tovább folytak Mussolini miniszterelnök 
délben a Mussolini-fonimon leleplezte Gio- 
vani Hat lista Perasco nevű genovai ifjú 
szobrát, akiről az egész fasiszta ifjúsági 
szervezetet elnevezték. Ezután szemlét tar
tott a fasiszta testnevelési akadémia növen
dékei felett.

— Betörtek egy evűcszközgy árba. A Lehel
utca 53. szám alatt lévő Evőeszközgyár rt. he
lyiségében szombaton este betörők járlak. 
Mintegy kétezer pengő értékű evőeszközt vit
tek cl. A rendőrség keresi őket

Ötszáz dollár 
a fűzőben, 
száz dollár a cipőt alpban..,

A büntetőtörvényszék //ormífh-tanácsn ma, 
hétfőn érdekes valutasibolasi bűnügyben tart 
főtárgyalást. A biinper vádlottjai Hollündcr Sá
muel 63 éves nyíregyházai vásári kereskedő és 
18 esztendős leánya. A dehktivek heteken ke
resztül nyomoztok Hollöndcrék után. Egy bi
zalmas bejelentés közölte a valutarendörség- 
gél. hogy

a kereskedő és leánya különféle külföldi 
valutákat rendszeresen csempészett az or

szágba.
A vnlutarendörscg detektivjei Sátoraljaúj

helyre utazlak és amikor megtudták, hogy Hol- 
Ifinder Gizella Csehszlovákiából Magyaror
szágba érkezik, figyelték a leány minden moz
dulatát. Miután a vonat befutott Sátoraljaúj
helyre, a leányt az egyik hivatali szobába kí
sérték s ilt a rendőrség motozónői megmotoz
ták. Meglepő eredménnyel járt a motozás:

a leány fűzőjében 526 dollárt és 470 cseh- 
koronát találtuk.

Ezckután n leányt letartóztatták. Nemsokára 
megállapították, hogy édesapja is résztvett n 
valutasibolásban, llollánder Sámuelt is Buda
pestre hozták s itt előzetes letartóztatásba he
lyezték. Ekkor llollándcrnél semmiféle valu
tát nem találtak. Miután a fogházba vitték, 
megvizsgálták Hollander ruháját, cipőjét és 
ekkor

cipőjéből egyik külföldi bankjegy a másik 
után került elő. A felfejtett cipőtalpból 
250 francia frankot, 50 belga frankot és 

100 dollárt találtak.
Az ügyészség kiilföldi fizetési eszközökkel el

követett bűntett miatt állította most a bíróság 
elé Hollündcr Sámuelt és leányát

— Mozdítsa elő szervezetének tisztogató 
munkájút Darmol hashajtó használatával. A 
Durmol tisztítja a vért és szabályozza az emésx- 
lést. Eredeti csomagokba: kapható gyógyszer
tárakban.

— Gyümölcsfák tavaszt is nyári permetezé
séhez szüks-’ge. Irdnhnlóknt részletesen tár- 
f.; alja „Tava-al útmutatónk*  Kérje és portó 
és díjmentesen megküldi Apró növényvédelmi 
és mezőgazdasági rt. Budapest, IV., Ilajó-u. 2.

I A kivégzett Hauptmann Brúnó felesége 
kérte, ho-gy

férjének holttestét adják ki neki, 
hogy azt eltemcltes.se. Hauptmann Brúnó 
végrendeletében ugv intézkedett, hogy holt
testét hamvasszák el. A temetés hétfőn lesz

Hauptmann utolsó óráiban leírta az él
ni It években átélt élményeit és élete 
utolsó évelnek minden mozzanatáról be

számolt.
Végrendeletét következő szavakkal fejezte 
be :

Remélem, az én esetem tanulság lesz és 
igazságom kidcrülése hozzájárul majd ah
hoz, hogy a halálbüntetést egyszersminden- 
korra eltöröljék.

az üldözők lábai elé dobta a súlyos 
zsirosbödönt,

amivel sikerült is őket egy pillanatra föl
tartóztatni.

Ez a pillanat elegendő volt arra, hogy 
egy mellékutcán átvágva, berohanjon a 
.VnrArf-utcába és a nyomába igyekvő üldö
zők legnagyobb meglepetésére

hanyatt-homlok egyenesen a Markó-ut- 
cai fogház épületébe akart bemene- 

kiilni.
Éppen akkor jött arra Szabó Benő rendőr
altiszt, aki útját állta a fogházba menekülő 
tovajnak. elfogta, legyűrte és előállította a 
főkapitányságra. Itt régi ismerőst fedeztek 
fel benne. Eger Gyula huszonötéves ková
csot, aki már többször volt büntetve. A 
rendőrség őrizetbe vette.

— MEGTALÁLTAK az oltárt, amely 
ELŐTT PETŐFI SÁNDOR SZENDREY 
JÚLIÁVAL MEGESKÜDÖTT. A Petőfi 
Társaság vasárnapi felolvasó ülésén Pt>- 
kár Gyula mondott emlékbeszédet Bér- 
zeviczy Albertról, akit Berzsenyin túl utolsó 
latinistánknnk és humanistánknak nevezett 
Havas István főtitkári jelentése során el- 
parentálta Móricz Pált, majd bejelentette, 
hogy Várday Béla iró Szatmóron megta
lálta azt a bicdermeier-stilusu oltárt, amely 
előtt /847. szeptember 8-án Petőfi Sándor 
Szendrey Júliával Költőn megesküdött. Czó- 
bel Minka, Zádor Tamás és Szatmáry István 
saját írásaikat olvastak fel, majd Pékár 
Gyula bemutatta az Antonio Vidmar által 
fordított olasznyelvü Ember tragédiáját. 
Ezután zárt ülésen bejelentették, hogy gróf 
Teleki Sándor, a költői parkból kivágatja 
azt a somfát, amely alatt Petőfiék mézes
heteik idején üldögéltek. A kivágott fa tör 
zsét a Petőfi Múzeumban helyezik cl, ágai! 
pedig a múzeum kertjében elültetik. Gróf 
Teleki a múzeumnak ajándékozta a malom
kőből készült asztalt is, amelyen Petőfi a 
Szeptember végén-t irta.
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— Jubilálnak a nesicrzsíbctl mentők. A 

Pestszcnterzsébeti önkéntes Mentőegyesület 
vasárnap ünnepelte tízéves fennállását. Az 
ünnepélyen az alapitó elnöknek, Chikán 
Béla polgármesternek aranyérmet nyújtot
tak ót. Az egyesület uj elnökévé Nagy Orbán 
dr. gazdasági főtanácsost választották.

— Három Iclkészavntás Székesfehérvárott. 
Kovács Sándor evangélikus püspök n székes
fehérvári • templomban vasárnap lelkésszé 
avatta Benczúr Zoltán. Stovicsck Gusztáv és 
Máris István végzett teológusokat.

— Beleseiéit ■ Danába. Vasárnapra virra
dóra a Fővámpalotával szemben lévő Dunii- 
porton sétált Schmidt János 40 éves gyári mun
kás. Vele volt Emmer Lajos barátja is. Emmer 
egyszer csak azt vette észre, hogv Schmidt be
lép a Dunába és a következő pillanatban elme
rül. Habozás nélkül ulánaugrott és sikerült is 
kimentenie. Schmidtet a mentők n Rókus-kór- 
házba vitték.

— Minden sorsjáték előtt általános szokás, 
hogy a főáriisítók nz eredeti I. osztályú sorsje
gyet elküldik volt üzletfeleiknek és új sorsjegy 
rendelőknek Figyelmeztetjük t. olvasóinkul, 
hogy csak a húzás elölt kifizetett sorsjegyeknek 
van nyereményjogosullságiik. Nagyon káros, sőt 
lényeges veszteséget okoznak ha a sorsjegyeket 
idejében ki nem fizetik, vagy nem küldik azo 
knt vissza azonnal az Illetékes helyre, hu nem 
akarják megtartani

— A N'lkopáll-betétck abszorbeáló képessé
gének kémiai vizsgálata n következő adatokat 
eredményezte: Nikotint 64%-bnn, kátrányszerü 
anyagokat 54%-ban, ammóniát 00%-ban. szén- 
monoxidot 80%-bán. pyridint és methylalko- 
holt 100%-ban távolit el. A dohány izén sem
mit sem változtat s igy n jelenkor legtökélete
sebb füstszűrője. Nehéz légiesben, szivhántal- 
mákban szenvedőknek nélkülözhetetlen. Az. or
vosok is ajánlják.

- Máj- és l'pbajokat gyógyít az alföldi 
Mim glatibersős gyógyvízzel tartott ivókúra. 
Kérdezze meg orvosátI

BENKÖ
W/ KT M
jy Ne feledje el hzalsorsjátékhoz y 
7 osníiiisorsiegv sierencseszímtt
I üvelezömpon vagy telefonon
I NÁLUNK MEGRENDELNI 

k BENKÖ BANK ). 
w «•1 Ja
W, BUDAI’ESI,
W ANDKÁSSY-UT ft«

Pel.: 2K-H-47

TeieíonbreganO 
garázdálkodott vasárnap 
Budapesten

Vasárnap délután hat 
órakor megszólalt a te
lefon a Hungária-s7.h\\ó- 
bán és egy férfihang je
lentkezett:

— Kérem rezerválja
nak egy jó asztalt az ét- 
lerembcn,

uz osztrák követ ur
önöknél fog vacsorázni,

:i német követ ur és több előkelő magyar ur 
társaságában. Este hét órára kérem az asz
talt.

Az ismeretlen ember ezzel letette a tele
fonkagylót, a szálló igazgatósága pedig te
lefonon felhívta az osztrák követséget, hogy 
megbeszélje a vacsora előkészületeit, de a 
követségen kijelentették, hogy

.semmiféle vacsoráról nem tudnak.
Mialatt a szálló és a követség között folyt a 
beszélgetés, a szerkesztőségek telefonján is 
jelentkezeti a férfihang és elmondotta 
ugyanezt a mesét a Htingária-szá\\óhv.n ter
vezett vacsoráról.

Rövidesen kiderült, hogy az egész va
csoratörténetből egy szó sem igaz,

ostoba csinytcvö űzte a telefontréfát, 
ímely mostanában olyan „divatos" és en
nek a divatnak csak az fog végetvetni, ha 
i rendőrség valamelyik gonosz tréfaszerzőt 
lefüleli és elveszi a további kedvét a ha
sonló csüiycklöl.

Kék- és ezüstróka- 
keppek nagy választékban.... E/áánl 

f r. ü c r n é 1, Budapest, Váci-utca 22, félemelet

— OLASZ JENŐ DR. ÜGYVÉD LAKÁSÁ
TÓL ELTŰNT A 8000 PENGŐS EKSZER- 
XAZETTA. Vasárnap este megjelent a főka- 
lilánvságon dr. Olasz Jenő ügyvéd és rc.j- 
iélyes lopási ügyben lett feljelentést. Elő
adta, hogy mialatt távol volt Kecskeméti
idea 9. alatti lakásáról, eltűnt az Íróasztala 
mellett lévő kis asztalkáról vaskazettája, 
■unclyben 500 pengő készpénz és 8000 pengő 
értékű ékszerek voltak. A rendőrség a lo- 
: ási ügyben megindította anyomozást.

— Kőbányai hadviseltek gyűlése. A Magyar 
Hadviseltek Országos Gazdaságpolitikai Párt
jának kőbányai csoportja vasárnap gyűlést tar
hitt. Kovács Emil, K. Bernátli Viktor. Horváth 
Károly. Szabó Béla, Vizi József. Tóth Gyula. 
Pámor István, Villányi József, Gyurkó Imre és 
Oityán Ede szólaltak fel. Bejelentették a gyű
lésen, hogy megalakult az ifjúsági csoport, 
melynek célja a hadviselt apák előjogainak ki
küzdése.

— Bajtársi találkozó. A debreceni volt cs. 
és kir. 39. gyalogezred tisztjel és tisztjelöltjei 
családtagjaikkal együtt minden hónap második 
csütörtökén este 8 ómkor tartják bajtársi talál
kozójukat a Zöldfa-étteremben, Krisztina-tér 9. 
sz. alatt. A legközelebbi összejövetel f. hó 9-én 
lesz.

— Megjeleni a „Könyvpiac**.  Marschalkó Lii 
felelős szerkesztésében uj könyvga^dasági és 
bibliográfiai hetilap indult meg. Célja a racio
nális magyar könyvgazdálkodást élefrehivni. 
amellett, hogy a magyar Írók szociális érdekeit 
védi. A „Könyvpiac" szerkesztősége: Király
utca 3.

—• Az Elektromos Kiállitás értesíti n nagy- 
közönséget, hogy husvét hetében a szokásos 
bemutató előadások elmaradnak. Az ünnepek 
után következő héten, mégpedig f. hó 15-én. 
szerdán d. u. fél fi ómkor, továbbá csütörtökön 
és pénteken d. e. ‘ÍI0 ómkor a kiállítás (V.. 
Honvéd u. 22. sz.) előadótermében, illetőleg 
villamos konyhájában a bemutató előadásokat 
megtartják Belépés, ruhatár díjtalan. A kiállí
tás nyitva: hétköznapokon d e. 8—2 és d. u. 
4—7 óráig

— Dunafllred-S/ázha1omhntta állomás meg
nyitása. A M. kir. Folyam- és Tengerim!óz;ísi 
Bt. közli, hogy Dunníünd Százhalombatta ál
lomást folyó évi április hó 5-étö! kezdve az 
összforgalom számára megnyitja. Nevezett ál 
lomást a Budapest és Mohács között napon 
kint közlekedő xzcmélvliajók n már korábban 
kiadott menetrend szerint fenti naptól kezdve 
érinteni fogják.

— Ilyenkor tavasszal nagyon fájósak es érzé
kenyek a lábak. Egy osigénes, tejszerü Szí. 
Rókus-láhfiirdő csodát tesz. A lábak megujhod- 
link, ii fájdalmakat mintha elvágták volna. A 
valódi Szí. Rókus-fürdő után járkálhat, vagy 
állhat egy helyben fáradtság nélkül, a szűk cipőt 
kényelmesnek fogja erezni.

eltemcltes.se
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Betörővilág 
a Rózsadombon, 
ahol húsa porcot gyalogolhatnak 
a lakók amíg rendőrt találnak
Szombaton délelőtt rejtélyes betörés történt 

a Bimbó-utca 75. számú villában. Ebben a vil
lában lakik Angyal Árpád, a Magyar Általános 
Hitelbank cégvezető-igazgatója. A villa kert kö
zepén van, amelyet vasiácsok zárnak el. Szom
baton nagytakarítás volt a villában és a sze
mélyzet tiz darab értékes perzsaszőnyeget a 
verandára tett ki szellőzni.

Mig a szőnyegek a verandán hevertek, addig 
a személyzetnek valami dolga akadt bent a vil
lában. Mikor dolguk végeztével visszarakták a 
perzsákat, megdöbbenve látták, hogy

húrom értékes selyem perzsaszönyeg 
hlányz'k.

Az Igazgató kára ezer pengő körül jár.
A rendőrség azonnal nyomozást indított, 

azonban a tetteseknek nem akadt nyomára. A 
környéken egyébként

sűrűn fordulnak elő betörések
és titokzatos körülmények között tűnnek el ér
tékes berendezési tárgyak.

A villalakók ezen a környéken legalább 
húsz percig gyalogolhatnak, mig rendőr

őrszemet találnak.
Jelentették is az esetet már töbhizben a rendőr
ségnek. azonban a rendőrség főparancsnoka 
tehetetlen, miután a csekély létszám mellett 
nem áll módjában ide rendőrt vezényelni. A 
villatulajdonosok nzt szeretnék, hogy legalább 
a nyári hónapok alatt, mikor nz ablakokat 
nyitva tartják, álljon egy rendőr a környéken, 
hogy elriassza a betörőket és a besurranó 
tolvajokat.

— Prohászka Ottokár halálának évfordulója. 
Fejér vármegye és Székesfehérvár törvény
hatósági bizottságai vasárnap Prohászka Otto
kár püspök halálának kilencedik évfordulója 
alkalmából cmlékközgyülést tartottak. Széché
nyi Viktor gróf főispán és Shvoy Lajos me
gyéspüspök beszédei után Vadász József be
számolt arról, hogy a Pro/idazfco-emléktemplom 
építésére több mint félmillió pengőt adomá
nyoztak eddig.

— Vasárnapi öngyilkosok. A Hunyadi-téren 
Gleiser Károlyné 48 éves munkásásszonv szab- 
limáttal megmérgeztc magát. A rtientök kór
házba vitték. — A Szabolcs-utcá 7. szánni ház 
első emeletéről Kiima Irén 24 éves cselédlány 
az udvarra vetette magát. Súlyos állapotban 
vitték a fíókus-kórházba. — A Mester-utca 32. 
számú házban Miskcy Istvánná 51 éves elvált 
asszony felakasztotta magát az ablakkilincsre 
és meghalt. — Pestszenterzsébeten Zcchetner 
Vilmos 66 éves asztalos ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. A Rókus-kórházban 
ápolják.

— Lezuhant egy olasz bombavelő repülő
gép. Római jelentés szerint egy olasz Irom
ba vető repülőgép gyakorlatozás közben 
Ventotenc sziget közeiében a tengerbe zu
hant. A repülőgép őt utasa belefulladt a 
tengerbe.

— Bécsben a válogatott mérkőzés miatt 
csak egy bajnoki meccs volt. Pécsből jelen
tik: A magyar—osztrák válogatott mérkőzés 
miatt csak egy bajnoki meccset tartottak: 
a WAC 5:1-re győzött a Hakoah ellen.

— NEMZEÍGYALÁZÁSÉRT ŐRIZETBE 
VETTEK EGY HÁZALÓ ÜGYNÖKÖT. Helyka 
Demeter budapesti illetőségű ügynököt, aki az 
Aréna-ut 150. szám alatt lakik és aki a buda
pesti KÉVE megbízásából feszületekkel ügy
nökösködött a baranyai községekben. Kánya 
községben őrizetbe vették, mert állítólag több 
gyalázkodó kijelentést tett a magyarokról.

— Kanyarójárvány, iskolabezárás Debre
cenben. Dr. Láng Sándor. Debrecen város 
tiszti főorvosa ugy intézkedett hogy mától 
kezdve a város elemi Iskoláinak egy részét 
zárják be az egyre terjedő kanyarójárvány 
miatt.

— Belgiumban jelentősen csökkent a mun
kanélküliség. Vasárnap jelent meg a belga 
kormány jelentése azokról az eredményekről, 
amelyet a Von Zeeland kormány a parlament
től egy évvel ezelőtt kapott teljhatalom alap
ján elért. A jelentés beszámol arról, hogy a 
kormány megoldotta a valutárls kérdést. A 
munkanélküliséget sikerült egy év leforgása 
alatt 270.000-röl 160.000-re leszorítani.

— Debreceni tanár előadásai Olaszország- 
lntn. l)r. Hankiss János, a debreceni egyetem 
tanára Genovában az Istituto Fascista di 
( ultura meghívására ismertető nagyszámú 
közönség előtt az Ember traqédiájájdt több 
vetített kén kíséretében. Az előadáson jelen
voltak a katonai és polgári hatóságok kép
viselői és a helybeli mag var kolónia, lián- 
Kiss tanú razután a torinói fasiszta kultur- 
intézetben tartott előadást, amelv utón a 
fasiszta párt vezé.rtitkárának meghívására 
Márffu Oszkár professzor kíséretében végig
nézte a gondari győzelem hírére tartott ün
nepélyt. Milánóban két előadás tartására 
kapott meghívást.

— Érdekes futballvasárnap.fa volt Cseh
szlovákiának. Prágából jelentik: A cseh
szlovák nemzeti liga vasárnapi eredményei 
a következők: Sparta-Viktoria Pilsen 10:1, 
•Slavia—Zidenice 3:0, Mornvska Slavia— 
Saaz 4.1. Prostejov—Brntislava 3:0, Kollin 
—Nahod 5:1, Pilsen—Kladno 8:4.

— A PROTESTÁNS DIÁKOK ÁLLÁS- 
foglalása a felekezeti torzsal
kodás ELLEN. A protestáns diákszövetség 
kétnapos jubileumi kongresszusa vasárnap 
veget ért. Kulijai/ Gyula, Csonka Lajos és 
dr. Somos Elemér tartottak előadást. Ez
után Kósa Istvánt a szövetség uj elnökévé 
választották, aki lieszédében állástfoglalt a 
felekezeti torzsalkodás ellen. Hangsúlyozta, 
hogy a protestáns ifjúság szociális, de nem 
a pártpolitika szűrőjén keresztülment refor
mokra áhítozik. A lelépő Somos Elemér el
nököt örökös tiszteletbeli elnökké választot
ták.

— Diákot gázolt az autó. Manheimer György 
15 éves gimnazistát a Ferdínánd-hiáon egy 
autó elütötte. Súlyos állapotban vitték a men
tők a Rókusba.

— Ezer tűzesetnél vett részt egy debreceni 
tűzoltó. Sörét István debreceni tüzoltóőrmester 
ezer tűzoltásban vett részt. A ritka jubileum 
alkalmából most a tűzoltók diszéremmel tűn
tették ki a derek tűzoltót

Veszedelmes
katonai 
összeesküvés 
Madridban

tá-

Madrid, április 5.
A spanyol főváros politikai köreiben újból 

arról beszelnek, hogy veszedelmes katonai 
összeesküvést fedeztek fel. A kormány utasít: 
iára ugyanis

felfüggesztették állásától Cabtilleros tábor
nokot. a spanyol főváros térparancsnokát.

A felfüggesztés egészen váratlanul történt 
mindenfelé nagy feltűnést keltett. Cahalleros 
tábornok utóda Miaja tábornok lett. Politikai 
körökben hangoztatják, hogy Cahalleros tábor
nok felfüggesztése

egy katonai összeesküvés felfedezésével 
van összefüggésben.

A szocialista és a kommunista ifjúsági szer
vezetek vasárnap a madridi arénában közös 
nagygyűlést tartottak. A gyűlésen bejek 
a szocialista és a kommunista ifjúsági 
zclek összeolvadását.

-v Forró Pál: Az agglegény. Izgalommal ol A győri polgármester a por ellen. Az uj
nassa mindenki ezt a ragyogó könyvet, győri polgármester. Spöl Gyula félmillió pen-
nek minden lapja az eleven élmény erejével 
hat. Túl a regény szokványos keretein szinte 
orvosi leleplezést kapunk az agglegény lelki 
struktúrájáról, amely egy szerelmi harc tükrén 
keresztül mutatkozik meg rendkívül élesen. 
A könyv ellenállhatatlan erővel ragadja magá
val az olvasót és különösen az a rész bravú
ros, amikor Forró egy nösüléshe magát bele
lovalt agglegény házasságának fokozatos fel
bomlását irja. Ez már valóságos házassági kór- 
bonctan. Forró mindig önálló utakat járt, ép
pen ezért kivételes helye van és lesz mindig a 
magyar regényirodalomban.

Koldus-humor
Csukott szemmel bebotorkál a ké- 

regetö koldus az üzletbe:
— Jó annak, aki lát, adjon hálát 

Istennek, — sajogja kesernyés han
gon.

— Ugyan kérem, hiszen maga is
lát!

— Én is hálát adok, — mondja 
teljes nyugalommal és az alamizsná
jával távozik

Apró, szakállas ember kéregét:
— Vegyen, főnök ur, zsidó zseb

naptárt.
-— Keresztények vagyunk.
— Na éj? 4 naptárt úgyse hagyom 

itt.
♦

—- Szabad kérnem, szegény világ
talannak.

— Nincs már, öregem-
— Akkor legalább azt a darab 

spárgát kérem, ott a pult alatt.

Elchellakberendezései
a mai pénzszűke mellett csoda olcsó árakon mindenki részére elérhetők

1 szoba konyha 2 szoba konyha
Előszobafal 19pengölől - - - - - ♦- - - - - Konyha. . . . . . . . . 98.—
Konyha. . . . .  98 - “.7 ^7, Komblnállszoba378-
Hálószoba.... 3Ü5. _ _ _ _ _ _ _ _  Hálószoba .... 3Q5.

Összesen P 443.— * Összesen P 821.-
Egyenként Is szállítja a modern bútorok áruháza

Eichel Miksa és Fiai lakberendezők
Üllől-út 71, 66a é> 68. Telafon 30-6-13 és 40-4-06. Áruháza és telepet.

Garancia a minőségért nz elismert jó név: Elchel 
Kívánatra nagy képes Boldog Otthon árjegyzékét bérmentve küldjük

— KÖZSÉGI VÁLASZTÁS KISPESTEN. 
Kispesten vasárnap tartották a községi vá
lasztásokat. A harminc képviselőtestületi 
inundátumhól huszonkettőt a Nemzeti Egy
ség Pártjával egyesült jobboldali polgári 
pártok nyertek el, hét jutott a Szociáldemo
krata Pártnak és egy a Szabadelvű Pártnak. 
A választás teljes csendben és rendben 
folyt le.

— Állami ellenőrzés alá helyezik a jupán 
hadiipart. A japán hadügyminiszter tervezetet 
dolgozott ki. amelv szerint a honvédelmet 
érintő iparágakat fokozatosan állami felügyelet 
alá helyezik. Elsőnek a repülőgép-, automobil 
és petroleumipar kerül állami ellenőrzés alá. 
Ezenkívül elrendelik még, hogv a kőolajtársa
ságok állandóan annyi petróleumot tartsanak 
raktáron, amennyi félévi eladásaik fedezésére 
elegendő. A rendelkezés következtében az ame
rikai és angol petróleumtársaságok el fogják 
hagyni a japán piacot.

— Meghalt a portugál hajóhad háborús ve
zérkari főnöke. Santos Mamiéi tengernagy 61 
éves korában meghalt Liszabonban. Az elhunyt 

ilágháhoru alatt a portugál hajóhad vezér
főnök

gőt szán a város portalanítására. Uj utakat 
építenek, utcákat öntöznek és utakat olajjal 
portalanitanak.

— Üjahb ha társért és! Hsinkingi jelentés 
szerint a mandzsu-szovjet határon szovjet 
repülőgépek kélizbcn njabb határsértést kö
vettek cl.

— A .HABI gyógyszállót épít Debrecenben. 
A MARI vezetősége elhatározta, hogv Debre
cenben, a város határában lévő Nagyerdőn 
400.000 pengő költséggel gyógyszállót épít tag
jai részére.

— AMERIKÁN MAGYAR TITOKZATOS HA
LÁLA. Tápy Mihály Amerikából látogatóba ér
kezett gazdálkodó holttestét vetette ki a Rába 
Rábaszentmihály közelében. A halott zsebében 
nem találták rneg a pénztárcáját. Az n gyanú, 
hogy a szerencsétlen ember bűntény áldozata 
lelt. A csendőrscg nyomozást indítóit.

— KÉT GYÁRI TŰZ VOLT SZOMBATON 
ÉJSZAKA. A Gyömrői-ut 40. szám alatt lévő 
Pongor Adolf-festckgyárban vasárnapra virra
dóra tűz támadt. A tűzoltóság kivonult, de a 
tető már leégett. A másik tűz Újpesten volt, 
a Váci-ut 31. sz. alatt. Gere Lás/iő cnyvgyárá- 
nak olvasztójában támadt a tűz. A kárt egyik 
helyen sem tudták megállapítani.

— A Szent István-reálgimnázlum öregdiák
jainak közgyűlése. A Szent István-ffimnárium 
végzett növendéket, akik öregdiákok Szövet
sége címen egyesületbe tömörültek, azzal a cél
lal, hogy az iskola szociális működésében to
vábbra is résztvegyenck, most tartották évi köz- . .
gyűlésüket, amelyen az iskolájukból kikerült I lemből követte el a halálos t< 
közéleti előkelőségek is felszólaltak és a jövő | 
évre tisztikart s úlasztottak. ‘

Véres boxmeccs
a Ferdinánd-hidnál

a 
rikai 
nézőközönség

Az V. kerületi kapitányság rendőrbirája és 
bíróság előtt lesz folytatása annak az ame- 

Izü utcai afférnak, amely — szépszámú 
asszisztálása mellett — pénteken 

délben játszódott le a Váci-ufón a 15-ös autó
busz végúllonui sá n á I.

Két elegáns férfi, az angyalföldi benszülöt- 
tek nem kis örömére,

valóságos boxmeccset vívott
a Ferdinünd-hid torkolatánál.

Fuchs Nándor 35 esztendős sertéskereskedő 
az autóbuszra várakozott, miközben a meg
állóhoz érkezett Vú'/ő Sándor 32 éves magán
tisztviselő is. Fuchs és Vágó régi haragosok. 
Hónapok óta azonban nem látták egymást, s 
most, amikor váratlanul találkoztak.

Ismét felébredt bennük a gyűlölet, 
elkezdtek egymást .szidalmazni, majd a vesze
kedést csakhamar verekedés követte. Fuchs 
arculülötte ellenfelét, mire az boxütést inért 
le Fuchs fejére. Ettől kezdve mind a kelten 

agyba-tőbe boxollúk egymást,
míg nz elő. iető rendőr be nem szüntette a 
..meccsel''.

ézőközönség. nhelvett, hogy szélválasz*  
volna a verekedőket.

két pártra szakadt
ik része Fuchsot hizlalta, inig a többiek 

Vágó mellett drukkoltak.
A rendőr a legközelebbi őrszobára állította 

elő a magukról megfeledkezett, sebektől vérző 
embereket. Igazoltatták őket, sebeiket kimos 
Iák, kötéssel látták el és utcai botrányokozás 
ciinén megindították ellenük a kihágást eljá
rást. A két elkeseredett ellenfél kölcsönösen is 
feljelentette egymást durva becsűielsérlé 
rágalmazásért.

Dörge Frigyes Bamkrt
KOSSUTH LAJOS UTCA <

— Házasság. Nagy Vera és Somogyi György 
házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés 
helyett.I

— FELMENTETTEK EGY EIIDŐÖRT, AKI
HALÁLRASZVRT EGY FATOLVAJT. A pest
vidéki törvényszék Marfon-tanácsa érdekes 
ügyit tárgyalt le. Sólya József inárcskakucsi 
vadalom erdőőrének ugyanis sikerült hosszas 
utánjárás után az uradalom fatolvajait tetten- 
érnie. Egyik fatolvaj azonban szembeszállt Só
lyával és kézifürészével kétszer rásujtott. A vé
dekező erdőőr tőrével leszúrta támadóját, akit 
kórházba szállítottak, ahol belehalt sérüléseibe. 
A megindult eljárás folyamán Sólyát letartóz
tatták. A törvényszéki tárgyalison azonban 
megállapítást nyert, hogy nz erdőőr önvéde- 
' *.............. : ’ di sértést és igv
a Marton-tanács ítéletében felmentette. Sólyát 
nz ítélet után azonnal szabadlábra helyezték.

— Gyorsított tempóban fogja tárgyalni a 
képviselőhöz a költségvetést. A képviselőház 
szokatlanul hosszú húsvéti szünete, amely 
április 27-én ér véget, azt eredményezi, hogy 
az állami költségvetést, umclvnck junius vé
gére törvényerőre kell emelkednie, gyorsí
tott tempóban fogják tárgyalni a képviselő
házban és a felsőházban is. Miután havon
ként legfeljebb tizenhét-tizennyolc ülés
napja van a képviselőháznak és mivel Időt 
kell hagyni a felsőházi tárgyalásra is, ennél
fogva n képviselőházban csak huszonöt
harminc ülésnapon át tarthat a költségvetés 
vitája. Az egyes minisztériumok költségve
tési előirányzata még nem került ki n 
nyomdából, csókát csak legkorábban a hét 
folyamán kapják kézhez n törvényhozás 
tagjai.

— 2750 jelölt a francia választásokon. Fran
ciaországban az április 26-lkón megtartandó 
képviselőválasztásokra eddig 2750 jelölt je- 

| Icntkczcll. \ mandátumok száma mindössze 
I 610.
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SZÍNES HELYSZÍNI RIPORT a CSODÁS BÉCSI GYŐZELEMRŐL:

A lebecsült magyar csapat 
huszáros rohamokkal nagy 
győzelmet harcolt ki Bécsbera
Magyarország »Ausztria 5:3 (3:1)

A magyar sportközönség tízezreinek minden figyelme, minden idegszála a Ilohe- 
waite pokla leié irányult vasárnap, ahol egy sok előzetes kritikával terhelt, legjobbjai- 
lól megfosztott magyar csapat mérte össze erejét a félelmetes osztrák „Wundermann- 
schaft" utódaival. A régi császárváros is kizökkent egy napra közmondásos kedélyes
ségéből és az ősi riválisok helvcnkilenccdik elkeseredett csatája az idegesség feltűnő 
bélyegét nyomta a kedélyekre. Hiába beszélték meg hétközben egymás közt a jó osztrá
kok a biztos és fölényes győzelmet a „gyengén sikerült" összeállitásu magyar csapat 
felett, olt szorongott az idegesség az ünnepi ruhák alatt.

— Hány (/óllal verjük a régi riválist?
— Sikerűi-e alapot revansot venni a legutóbbi budapesti vereségért ? — kérdez

ték egymástól a bécsiek, mert arra nagyon kevés osztrák sportember gondolt, hogy 
Fortuna, a futballpályáknak ez a legszeszélyesebb és legeredményesebb játékosa, ver
hetetlenné erősíthet egy gyengébb csapatot és kicsavarhatja a legerősebb és legfélel
metesebb csapat kezéből is a győzelem pálmáját.

A másfél óra alatt lejátszódott idegkorbácsoló események alaposan meg
mutatták az osztrák sportközvélemén ynek, hogy nincsen előre lejátszott 

mérkőzés.
4 jóindulatú legyintéssel elintézett magyar válogatott csapat olyan csapást mért 
a büszke bécsi futballra, mint már nagyon régen. Igaz, hogy nem volt kupameccs, de 
a kiharcolt eredmény szinte

felbecsülhetetlen előnyt jelent a magyar futball presztízsének
és talán végre megtörik a jég és az eddig mereven elzárkózó Anglia a közeljövőben 
talán már vendégül is fogja látni azt a magyar csapatot, amely térdre kényszeritette 
saját otthonában az osztrák oroszlánt. Az 5:3-as magyar győzelem határköve a magyar 
sportnak a futball országul jón, amely minden bizonnyal felfelé vezet.

Gyilkos irammal rohamoz a bécsi 
csodacsapat

Bécs, április 5.
(.4 Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének te- 

lefonjclentésc.) Állandó rémületben tartotta a 
Meteorológiai intézet Bécs íiilballközönségét a 
legkülönbözőbb csapadékos hírekkel. A sze
szélyes időjárás azonban keresztülhúzta a 
meteorológusok baljós sejtelmeit és ragyogó 
napsütés aranyozta be a llohcwarte lázas siet
séggel ledöngölt és rendbehozotl talaját.

A hatalmas nézőteret negyvenötezer em
ber üli körül.

Már félórával a meccs kezdete előtt n pályára 
érkezik dresszben a magyar válogatott csapat. 
Az előnieccs befejeztével hatalmas tapsorkán 
közepette futnak ki a csapatok a küzdőtérre.

Magyarország: Szabó - Futó, Biró - Seres, 
Sziics, Lázár Sas, Vincze, Kállav. Cseh.
Titkos.

Ausztria: llavlicsek Schmaiis, Sesla 
Vrhanck. Smistik. Mock - Zischek. Ilane- 
innim, Stoiber, Bican llahnreiler.

•A helyválasztásnál a magyaroknak ke<lvez a 
szerencse és az osztrák csapat nap ellen kény
telen játszani. Ugylátszik, hogy

n hirtelen rajtaütés
'olt az osztrákok megbeszélt hadilcrve. mert

Kállay és Cseh pazar trükkje gólt hoz
A Ifi. perc magyar gólt hoz.

Kállay ügyes testcscllcl tisztára játssza 
< vehet, aki egyedül áll szemben llavll- 
csekkel. Az osztrák kapus csak klrohnnás-

A MESTERI El SÓ Goi. I<A IZI<IP<H< r,I.A

a bírói sípjel elhangzása után szélvészként 
rohannak a labdára az. osztrák játékosok és 
hihetetlenül hatalmas irammal akarják be
venni a magyar kaput. A 3. percben Zischek 
szélvészszerü Icrohtmása állítja el a lélegze
tet. Ezután változatos játék alakul ki. Az. iram 
még mindig pokolian erős. A 6. percben veteti 
észre magát először a magyar csatársor. Vin
cze csavart lövést ereszt a kapura, de a ra
vasz lövést Havlicsck kornerre öklözi. A sa
rokrúgást Schmaus hárítja el. Nyomban utána 
Zischek. Ilahnrcitcr, Bican akció viharzik a 
magyar kapu felé. Szabó idegességében ro.sz- 
szul öklöz, Eutó elesik az akciónál, de végül 
is megkaparintja a lalxlát bátor bclevetéssel a 
magyar kapus. Gyönyörű Cseh—Titkos akció
nak tapsol a nagyszámban felvonult Becsben 
elő drukkertábor. A gyilkos iram alábbhagy. 
A 11. percben V/ricze, szöktetésével Sas rohan 
az osztrák kapu felé, de kitűnő beadását Kül
tag és Cseh kihagyják. A 13. percben már a 
magyar kapu előtt folyik a játék. De Bican 
fejesét Szabó bravúrosan fogja. Zischek szél
sebes lefutásából kornerhez jut az. osztrák 
csapat, de a nagyszerűen iveit sarokrúgást 
Bican élesen incllélövi. Majd Smistik ereszt 
meg harminc ipélerről

egy bőd liletei*  szabadrúgást.

I
 Óriási' üdvrivalgással fogad fa a magyar tábor 
a nem várt vezető pő/f. Erősen biztatja további 
támadásokra a', magyar közönség a hősiesen 
küzdő csapatot, de biztatások elvesz az oszt-

amiért a francia biró szabadrúgást diktál 
a magyar csapat ellen. A szabadrúgást 
llahnreiler lövi mintegy húsz méterről és 
a jól irányított labda Zischek fejéről a 

magyar hálóba pattan. 1:1.
A kiegyenlítő gól még jobban fokozza az osz
trák közönség hangorkánját és egeiverő bizta
tással küldi tűzbe a kitűnő osztrák támadósort. 
A biztatás azonban nem használt. A lebecsült 
magyar csatársor a halfsor kellő támogatása 
nélkül is egymásután vezeti a támadásokat az 
osztrák kapu ellen. A sorozatos magyar táma
dások végül is gólban gyümölcsöződnek. A *23.  
percbén

Seres jó labdát ad Sasnak. .1 teljesen 
lámpalázmentes kis szélső átvágja a labdát 
a másik oldalra. Titkos elé, aki nyoinbun 
lyukra teszi Cseh Matyit és az összekötő 
lövése ezúttal sem téveszti el a célt. 2:1.

Titkos megsérül
Megint magyar hangokat hallani, az osztráko
kat teljesen elcsendesiti a jól megérdemeli ve
zető gól. A 24. percben

Titkos megsérül
és jó tiz percig tart, amig elfoglalhatja helyét 
U csapatban. Veszélyes osztrák támadás bonta
kozik ki Zischek lefutásából, de Szabó pompá
san véd. Az előre elparentált magvar csapat 
nirnlha ére?né a nagy feklŐységel. \ ... ...

emberfeletti erővel küzd a nagyobb osztrák 
rutin és összeszokottság ellen.

A 30. percben Sas kitünően fut el Mock mel
lett s a keresztbe futó Seszta csak kornerre 
tudja terelni. A sarokrúgást kitünően Íveli a 
szélső, de az osztrák védelem idejében lép 
közbe és menti a helyzetet. Két egymásután vi
harzó osztrák támadás ismét alkalmat ad Sza
bónak. hogv kivételes tudásál és vakmerőségét 
bebizonyítsa. Mindkét lövést

pazar védéssel 
teszi ártalmatlanná, amiért az objektívon vi
selkedő osztrák közönségtől is lelkes, meleg 
lapsokat kap. A kettős, bravúros védés után 
Zischek egyéni kitöréséi teszi ártalmatlanná a 
magyar Cerlzerus,

Seres és Szűcs mélyen rendes forma luk 
alatt játszanak, különössel Seressel van 
baj, aki sehogy sem bírja tartani a rend

kívül veszedelmes, ágyuslábu Blcant.
4 halfsor gyenge játéka azonban nem zavarja 
a vörös ördögökként küzdő magyar csatársort, 
mert újabb tüzes attakot indít az osztrák kapu 
előtt. Sas rohan le ismét, Vincéhez tolja a lab
dát, aki Titkoshoz, majd innen Káílayhoz

Szünet után jól kezdődik: 
gólt kapunk a 20. másodpercben

Szünet után éles füttyel fogadja a közönség 
az osztrák csapatot. Az elégedetlenség zaja el
nyomja a hocholást. A inagvnr csapat mosl 
széllel szemben áll fel. Stoiber Bicanhóz pasz- 
szol. aki hosszan ad ki Zisélicknck.

nz osztrák jobbszélső Lázár és Biró mel
lett clnyargal, beadását Ismét Bican kapja 
s a bomba nagy erővel zug a magyar 

hálóba. 3:2.
! Mindössze a Í0. másodpercnél tart a játék! 
I l.gv látszik, a félidőholi fejmosás nagyon hasz- 
| Hálhatott az osztrák csapatnak. Most Kállai és 
I Titkos próbálkozik egy akcióval, de szerelik. 
| Majd a következő másodpercekben Bírónak 

van alkalma lendületét bemutatni, amikor 
ügyesen teszi hidegre Urbancket. Ismét ma
gyar támadás lendül előre. Cseh—Vincze—Tit
kos— Vincze—Sas— Kállai—Vincze - Titkos a 
labda útja, a lövés Schmauslól Kállai elé per 
dűl, aki jó helyzetben nz osztrák védők fa 
lankszábn irányit. Most Szűcs szökteti Kállait, 
aki azonban hiába nyargal Stoiber élcsipi 
előle a labdát. Osztrák jobhszárnyi támadás
nál Sziics karján csúszik végig a labda. \ kö

Kettős, óriási szerencse, aztán... 
felvonul a félelmetes osztrák tüzérség

játszik.
A debütáló center hatalmas lövéssel ra
gasztja az osztrák háló jobbsarkába a húr- 

■nádik magyar gólt. 3:1.
A harmadik gól sem veszi el az osztrákok tá
madó kedvét és Stoiber vezérletével újabb 
lélegzetelállító rohamok gyűrűznek a magyar

MECCSBIZT0S1TÓ GÓL

Sas (1) rohamát Mock (2) s Seszta (3) nem 
tudja tartani. Közöttük Vlnrzéhez (4) röppen 
a labda, nki keresztbe játssza Titkoshoz (5). 
A balszélső Smistik (G) előtt Kállaihoz (7) 
passzol és Havlicek (H) tehetetlen az újpesti 
gólzsák bombájával szemben. I. félidő 34. perc, 
3:1. (Copyright by Hétfői Napló — System

Horváth.)

kapu ellen. De Szabó ismét helyén van.
Óriási vakmerőséggel és valljuk be, nem 
kis adag szerencsével hárítja el az osztrák 

bombák tömegét.
Félidő végéig szakadatlan osztrák támadások 
viharzanak, de a magyar védelem már csirájá
ban elfojtja a nagyobb bajok kialakulását. Fél
idő végén az osztrák közönség megtapsolja a 
hősiesen küzdő magyar csapatok 

zönség hendszet reklamál. Most Lázár kiug
rasztja Kállait, aki Titkos! küldi előre, de a 
Hungária-balszélső nem mer rámenni a vadul 
törő Sesztára. Titkosnak egy jó beadására töb
ben ugranak és a hossznnynku Schmnusnak 
sikerül elfejelnie a labdát. Ismét Kállai tá
mad, de a kapust vállal löki, amiért szabad
rúgáshoz jutnak az osztrákok. Kállainak egv 
szép szöktelésél Urhanek kézzel fogja el. de 
a biró nem veszi észre. Biró Lázárhoz fejel 
egy labdái, akinek szökletését azonban Zischek 
elcsípi, Hahnreiter fütty után is futni akar a 
labdával, de a francia kiró jól látta a kirívó 
offszájdot. Kállainak a ‘ passzával Vincze jutna 
előre, de hárman is lógnak rajin, úgyhogy nagy- 
nehezen tisztára harcolja magát, de igy sem 
tud lövéshez jutni. Fufó kézzel lóg cl egy lab
dát. szerencsére a tizenhatoson kívül folvik a 
játék.

Gyönyörű húzások vannak mosl mindkét 
részről.

A nehézsúlyú osztrák védelemmel szemben Sas 
pillének bizonyul Most a meleg helyzetek 
egész sora játszódik le a magyar kapu elöli.

szűr*  ||) kiadását Seres (2) Mock (3) elöl Sashoz (4) küldi, uki elfut es Schmaus (A) táma
dását be nem várva Smistik (7) fej - felelt Káltuyho*  ffl) passzol. Kállav rohamoz és S‘Sitit

(N) kikapcsolva Gaeh (») <lé tálal. „Matyi**  nem hibáz — Ilavllcek (10) sírhat. 1:0. I. fél
idő 1<h pere, 'Copyright by Hétfőt Napló ■-) System Horváth

sál próbálkozhat, de rajtaveszt, mert ur 
rtrdöngtVs technikájú éa hidegvérű Malvl 
■ kifutó kapus mellett a labdát a hálóba 

küldi. 1:0.
Írók hangok lengéiében. Egv perc múlva el

tűnik a magyar gólelőny.

Osztrák támadás közben Futó »zat ályl:tla- 
nul la: t ja lel a lerohanó Hah: rcil *rt.

A 14 percnél tart a jólék. amikor Zischek 
szélsebes lefutása után Bicanhóz passzol, /> vl- 

i szőni a tisztán állá Ilahnrcitcr elé teszi a. lab
dát. aki közvetlen közelről léc. fölé emeli! Még 
alig csitul el a harmincötezer főnyi közönség 
inéKatlnnkodása és csodálkozása, amikor Bican 
ugrik ki a két magyar hekk közölt és alig tiz 
méterről rettcn»ő erejű lövést küld n kapura. 

I amely a I nloldali kapuiéit éri és onnan pat

tan a mezőnybe, amit azonbun már Fűlő 
taccsm továbbíthat.

Óriási most az osztrák nyomást
I. rímnek beadós il Zischek felugorva kézzel 
fogja cl. majd maga elé tolja. 4 biró tisztán 
látta a hendszet. leftiifa. de Zischek ennek el
lenére tovább fül, lövése ezúttal is a kapufát 
■ii. A magvar csapat a védelemben is nngyszc- 

• «icn állja meg a helyéi ineg-incgujuló. velie-
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mens osztrák támadásokkal szemben. Végre 
Sziicsnek sikerül az osztrák térfélre terelni a 
játékot, amikor is Snz és Vincze viszik előre a 
labdát, azonban Vinciének a lövése nem sike
rül, a labda csak cammogva jut el az osztrák 
kapuig. Havlicek mosolyogva öleli magához a 
labdát, — a második félidőben most jutott 
hozzá először. Most Vincze Urbnnrkkel való, 
ságos

birkózó meccset
folytat lo. A 20. percben Vincze—Sas—Vincze 
a inbda útja, a fürge, újpesti csatár éleset lö, 
úgyhogy Havlicek ujjheggyel csak kornerre 
tudja tolni a labdát. A nézőtér teljesen elcsitul. 
Az osztrák közönség valósággal didereg. Most 
ismét nagy tetszetős magyar támadás köveiké- 
■zik, amely Vincién, Kállain, Sason keresztül 
jut cl az osztrák kapuig, Sas lövése azonban 
Urbanek lábáról komért eredményez. A Hohe- 
warte „poklának**  egyik kis sarkában néhány- 
sznz lelkes magyar tömörült össze, ajkukról 
erőteljesen zug a biztatás:
’ Huj, huj, hajrái... Tem-pö ma-gya-rok!

Sas szépen ivei egy komért, de végül Is Sest 
Iának sikerül felszabadítania. Hahnrelter mint 
.1 vihar száguld lefelé, de beleakad Bíróba és 
iclbukfcncczik. Az osztrák közönség tizen
egyest reklamál, Lcclcrq játékvezető azonhan 
továbbot int, tisztán látta, hogy Hahnrelter 
amolyan „P. Szabó*-féle  müesést produkált 
Nagyon szép magyar támadás bontakozik most 
ki: Vincze és Kállai a résztvevői, azonban ea 
Cseh offszájdján elakad. Zischekct Lázár és 
Biró egyesült erővel sem tudja leszerelni, be
adására Hahnreiler marad a gyepen. Ezúttal is 
felhangzik a tizenegyesért való reklamálás, de 
« jószemü francia biró nem hagyja magát be- 
jolyfisoltalni. A közönség percekig súgva szidja, 
pedig nincs oka rá. Egy jobbszélí osztrák tó- 
nádas után Stoiber föléfejel.

Csodás magyar gól
A 26. percnél tart a játék, amikor Szabd ki

rúgásával
Tjtkos fut le a halszélen, Sesrta erősen 
gáncsolja, de Titkos bukdácsolva Is to- 
vábbrohau, majd aa előkerülő Mackót re
mek oxforddal kicselezi, utána fejjel 
maga elé pofozza a labdát, de közben 
Seszta ismét nekiront, gáncsolja. Titkos 
ekkor estében Kállai elé pöccinti a lab
dát, aki a tizenhatos vonal előtt alig egy 
lépéssel kapja, leállítja és Irtózatos bom
bát küld a balsarokba. Havlicek a levegő
ben úszva sem tudja kifogni. Gyönyör! 

volt! <:J-re veactttnh.
A Hoheivarte nem látott még ilyen csodál- Az 
elparentált, a semmibe veit magyar csapat 
csodásán játszott Most Schmaus csúnyán bele
lép Kállaiba, akii kivisznek a pálya szélére, 
locsolják, masszírozzák a egy pere múlva

a meccs hőse visszatérhet.
Az osztrákok minden fizikumukat igénybeve
szik és sok durvaság csúszik bele a játékba. 
Most Mock összefejel Lázárral, aki a fejét 
fogja és támolyogva megy ki a pályáról. A „vö
rös Takács' nedves szivaccsal várja, ledörzsöli 
nz arcát s nyomban visszaküldi. Most Hahn- 
reiter csúnyán belelép Bíróba, aki néhány lé
pésig húsza a lóhát éa tovább Játszik- Szabó 
ügyesen bokszol ki egy lövést Mfdr még min
dig szédeleg éa helyet cserél Csehvel- Ismét 
fejzug a kis magyar kolónia biztatása;

— Tem-pá ma-gya-rok!
A heves, nagy Iramú játékon némi kis lan- 

kadás mutatkozik.
A magyar játékosok ugy játszanék, mint 

a tanárok,
• győzelem öröme higgadtságot erőszakot 
zájuk.

Mock a közönség tapsaira vágyik és fölé
nyeskedve passzol — Vinciéhez. Természete- 
sen harmincötezer torok pfuj-harsonája jut 
osztályrészéül. Az osztrák csatársor fejetlenül 
kapkod, rengeteget lótnak-futnnk céltalanul. 
H dmreiternek egy jól iveit beadását Szabó szé
pen lehúzza, majd Bicnn a tizenhatosnál .Sereit 
szereli nagv sikerrel. Cseh és Lázár visszafog
lalják eredeti helyeiket. Most Titkosnak egy jó 
kilökése Kállait offszájdon éri. Zischek is lö
vései próbálkozik, azonban Szabó azt is óriási 
lelki nyugalommal csípi el és megöleli a labdát 
— a közönség nagy hahotája közben. Most 
Kállai huszonötméteres lövését kénytelen Hay- 
licck fogni. A következő másodpercekben már 
ismét a magyar kapu van veszélyben, pírénak 
r«y felesleges hcndsM miatt srabndrugásbor 
jutnak az osztrákok, Stoiber irányítja a labdát 
'•« Szabó, aki túlságosan kimerészkedett ii ka
putól, éppen csak hogy elérte a labdát. Kény- 
nyelmiisködése majdnem gólhoz juttatta az 
osztrákokat. A magyar csapat oly könnyedén, 
oly biztosan harcol, amire még nem volt példa. 
A 41. percet mutatja az óramutató, amikor 
Lázárnak egy ügyes passsa Csehhez jut, ő vi- 
.'iont Vinciét ugraszlja ki, aki Sashoz továbbit.

Sas a tizenhatan sarkáról átíveli a labdát

TttkoAoa, «k| nagy lendülettel árkeslh to 
bel lábbei órMaáMtéal |!IÓ e jobboldalt 
kapufa (övére, onnan a labda Kállaikor 
perdül, akinek Meje van megállítani éa 

étenen a jobb sarokba lőnL ö:2.
0/p szép gól tutit és n huszáros rajtaütésnek 
oly remek példája, hogy mép at osztrák kö
zönség is önfeledten tapsviharba tör ki. Azon
ban a közönség torai most kezdenek megrit
kulni, nívgy tömegben indul hazafelé a csaló
dott publikum. Pedig a 43. percben az osztrá
kok vigasrgólja is beröppen a magyar kapuba:

Habnreller a tizenhatosnál kljátesra Serest, 
Bteanbos pasarét, aki gyenge lövést küld 
• balaarokba, amelyet Saabé elnéz én a 

labda a hálóba perdül. Ji.t.
Csodaszép magyar támadással végződik a játék: 
Titkos, Kállai é-s Sas — mintha nem is lenne 
ellenfél előttük — söpörnek végig a pályán, de. 
sajnos, Sasnak a hatodik magvar gölt jelentő 
lövése a kapu fölött süvít el.

Kimondhatatlan a lelkesedés a magyar tábor- 
bán, valamennyi játékost a bécsi magyarok 
vállraknpják és ölelve-csókolva, könnyek közt 
vtezfk ar öltözőbe.

Andor I>eon

„Harminc év óta 
nem Játszott Igy a magyar 

csapat..."
Langfelder Ferenc, az Újpest futballlga/iga- 

tója, a mérkőzés után a kővetkező nyilatkozat 
tót Intézte mikrofonon keresztül a magyar 
sporttársadalomhoz:

— Az utolsó évtized legragyogóbb fegyver
tényét érte el a Hnhetvarte poklában a magyar 
csapat. Én harminc év óta nem láttam ilyen 
szívvel, lelkesedéssel és akarat erővel küzdő 
csapatot, amely eteken n jó ttilajdonxágokon 
felül kiválóan Is játszott, úgyhogy megérdemel
ten fektette Pécsben, a saját közönsége elölt 
két vállra a Wundermannschaftot. Valamennyi 
magyar játékos becsülettel megtette a köteles
ségét. de külön ki kell emelném Sas és Kállay 
gólratörő játékát, huszáros rajtaütéseit. Vég

Rökk Marika fufballiséa bátyja 
hétíőn vizsgázik a polgári 
iskola harmadik osztályából

A Budai 1f lelkes és népszerű csapatának 
jobbszélén játszik már évek ótá Rökk Ede, a 
filmhez pártolt mozicsillag Marika bátyja. 
Hétfőn a csapat nagy ünnepre készül: Rökk 
a polgári iskola harmadik osztályából vizsgá
zik, hogy behozva a mulasztottakat, nocsak n 
ftttballhól, hanem a középiskola tantárgyaiból

A knock-outoló masszőr és az 
ősz uszóvezér pikáns botránya 

az olimpiai tréningen
Négyss affér Schtenker, Piti-Kiss, Páhok és Bárány dr közit!

Világszerte lázas munka folyik a sportolók 
táborában, készülődnek az olimpiára. Készülődik 
az úszás is. A külföldi táviratok remek rekor
dokról számolnak be. nálunk viszont csak 
most ébredt indokolatlanul hosszú téli álmá
ból az úszók hadserege. Amig Komjádi Béla, 
a korán elhunyt nagytebetségü és tudású aszó-, 
vezér készítette elő a magyarokat az ollm- 
piászra, addig a közvélemény osztatlan biza
lommal kísérte a munkáját. Az eredmény szá
mos világbajnokság é» a magyar vizipólócea- 
pat hosszú évekig tarló dladalsoroznta volt. Ha
lála utón az ő munkakörén többen osztoztak. 
Licit t na y dr. vette ót « vizlpólőzók előkészíté
sét. mig az úszókét Bárány István dr. A szak
értelemben egyiküknél sem lehet hiba, De te
kintettel arra, hogy elfoglalt emberek, nem kö
vethették Komjádi útjait, aki éjt nappallá téve, 
szakadatlanul nz úszókkal foglalkozott.

Bárány őz Bcleanay csak egyezer egy hé
ten érnek rá a tréningek megtekintésére, 
mig a többi napokén helyettesítők re bíz
ták ap várók gyakorlatainak ellenőrréaé.|.

Ez a rendszer, ugy látszik, nem vált be, mert 
— mint az alábbiakból kiderül — sorozatos 
afférek zavarják az olimpiáéira készülő úszók 
feltétlenül szükséges békéjét.

Az első affér nz egyik tréningen következett 
be. Sehlenkcr Antal, aki huszonöt éve szolgálja 
amatőr alapon a magyar uszósportot, vitába 
keveredett Piti-Kiss fizetéses uszómasszörrd, 
aki hétközien Bárány dr. helyett vezeti a tré
ningeket.

A vitának knock-out lett a vége.
Piti-Kiss adta, Schltnker kanta. A visszatetsző 
tettlegcsségct sorozatos szövetségi eljárások 
követték. Sehlenkcr klubja, az MTK, fegyelmi 
feljelentést tett Piti-Kiss elten A bizottság 
összeült és vizsgálatot tartott. A munkát egy 
érdekes levél zavarta meg. amit Bárány dr. 
küldött a bizottsághoz. Ebben röviden azt 
Irta (bár az afférnál nem volt jelen és Schten 
kert rém hallgatta meg), hogy Schlenker meg- 
akadályozta Piti-Kiset a működésében, gmit 
tetilegesség követett és ebben Schlenker vitte 
a főszerepet. A bizottságot ez a levél nem aka 
dályozta meg a határozatban, amely kimon
dotta, hogv

a durva inzultus miatt Pltl-Klsa vterződé- 
•ének aaonnall hatálya felasonóáeát java

solja a szövetség elnökségének.
Mielőtt döntésre került volna a sor.

I újabb affér
| támadt Bárány dr. és Pühnk, az ismert MTK

telenül örülök a maguar diadalnak, amely le
mét eggczapdsro helyrebillentette a magyar 
futball Jd Menzáét.

A biztos győartem helyéit bekövetkezett ve
reség az osztrák sportkörvélcményben hihetet
len csalódást keltett A magyar csapattól a 
mutatott játék Mvea aaáulábát sem tárták 
Bécaben. Szabó nagyszerű napol fogolt ki, 
voltak parádés ée ezereneaéa védései. A bél 
hátvéd végig biztosan állt a lábán, különösen 
Bíró vég ceti nagy mankót, de Fató sem csi
nált egyetlen hibát sem. A fedezetaor végig 
egyenletesen Jól játszott, a legjobb tagja Lá
zár volt, aki ezúttal nemcsak a támadásra, de 
a védekezésre le nagy súlyt fektetett éa szám
talan cselben, amikor a veszedelmes mist rák 
csatárok a kekkeken túljutottak, Lázár volt 
az, aki narr technikájával párosult hidegvéré
vel mentesíteni tadta a magyar kapót a gól
tól. Sltlcs és Seres a második félidőben kissé 
gyengébb volt, de lelkesedésükkel pótolták a 
hiányokat. A csatársor volt a csapat ereje és 
a mérkőzés meglepetése. Lelkes, céltudatos, 
gyors Játékot mutatott be az Öt magyar tá
madó, akik ezúttal sokkal eszesebbnek és für
gébbnek bizonyultak, mint az osztrák csatá
rok. Kállai lámpalázzal kezdett, de fokozato
san belejött a Játékba és éppen a legfontosabb 
momentumokban volt helyén az esze és hig
gadtságával terviutettc a legjobb helyzeteket. 
Vincze és San kitünően megértették egymást, 
ők voltak a csapat lendllőkerrket. A két öreg 
rutlnlé. Titkos és Cseh nagy ravaszsággal ol
dották meg feladatuk at.

At osztrák csapat leggyengébb réme • csa
társor volt Stolbrr mint center nem vált he, 
a csatársorból csak tisrhcb kttaelltette meg 
rendes formáját. A fedesetsor mint együttes 
aránylag jobb volt. mint a magyaroké, az 
osztrák közvrtteá védelem ellenben gyengébb.

Ix-clerq, a mérkőzést vezető bíró ellen tanú
sított gúnyos megjegyzések fa a reklamált 
tl-es miatti tüntetés Igazságtalanság volt, mert 
a játékvezető szinte hibamentesen*  kiválóan 
vezette a mérkőzést.

A. L-

Is Jeles bizonyítvánnyal örvendeztesse meg 
szüleit. A Budai 11 vasárnap külföldön játszik 
és csak- héttőn hajnalban érkezik Budapestre. 
Az állomásról Rökk. alvás helyett, at Iskolába 
s|ét —. vizsgázni. Valószínű, hogy ott is olyan 
fürge és találékony lesz, mint a pályán, ahol i 
vcszcdchnbs drtbternek ismerik.

úszó között. Páhokot ugyanis Piti-Kies ke
mény hangnemben szólította fel arra, hogy 
jelenjen meg a fegyelmi bizottság előtt és te
gyen tanúságot. Páhnk ezt vtazatitaiilolta az
zal, hogy nem tanúskodhat, mert a bokszolás 
alkalmával nem volt jelen. A hangnemért pe
dig, amelyet vele szemben Piti-Kiss hasznait, 
pnnaszra ment á kapitányhoz. Bárány dr.-hoz. 
Bárány dr netn engedte befejezni Pú hók pe
nészféléiét, hanem azzal utasította öt ki a? 
uszodából, hogy vele nem lehet telteti kalap 
pal beszélni. Az ügy békés elintézése érdeké 
ben többen közbeléptek, de hasztalan, mert

Páhokot • következő alkalommal iámét ki- 
filaaitották a tréningről.

Ezért azután ai MTK Bárány dr. ellen bead
ványt inlétetf az elnökséghez. Ezt a kettős, 
egymásból folyó ügyet tárgyalta legutóbb a 
szövetség tanácsülése. Az elnökség ugyanis Piti- 
Kiss durva bokasütésén-jk ügyében ugy ité||, 
hogy elvetette a fegyelmi bizottság javaslatát és 

jogi okokra való hivatkozással nem baeaá- 
tatta el Pitl-KIoat aa állásából.

sőt utóbb még fontosabb munkakörrel is meg
bízta és a folyamatba tett fegyelmi ügyet fel
függesztette mindeddig, amig azt bűnvádi utón 
nem tisztázzák.

A döntés óriási felháboroóárt váltott ki 
ar MTK köreiben. Szenvedélyes hangon támad 
tűk a határozatot. Boloyh L»ssió dr., a szövet 
ség ügyvezetője, szokatlan hangnemben utasí
totta ezeket vissza. Kijelentette, hogy az ilyen 
ügyekkel nem lehet as Időt rabolni.

A kettős affér teljesen felforgatta ar úszók 
tálmrát. Elégedetlenséggel tárgyalják a szövet
ség különös döntését a bokszolóaffér ügyében, 
azonkívül pedig az olimpiai uszóreménységelnk. 
(isik, Lengyel és Gróf elégedetlenek a mostani 
tréningrendszorrel is. különösen pedig azzal, 
hogy Piti-Kiss vezeti hétkösben a gyakorlatai 
kát Sem a szakértelmét, sem a bánásmódját 
nem tartják megfelelőnek, ami különösen ki
rívó akkor, ha Komjádi Idejének előkészítő 
munkólataival hasonlítjuk össze a Jelenlegi ál
lapotot. Számos sportember foglalkozik a 
visszavonulás gondolatával a nagy feltűnést 
keltett affér óta. mert tartanak attól, hogy a 
megtorlatlanul mhradt bokasütések rendszeré 
nemcsak Schltnker, hanem a többi verető á|. 
lát Is fenyegeti

Elvégre egy amtör álla nem mérfHlthet egy 
profi öklével.

Horváth ZHtáa

A Bocskai Misikere 
Tel-Avlvban

BOCSKAI FC—IIAI-OEt TELAVIV (Olt) 
Teifl'jv, áprilla 4- 

Rekordkörtteség elölt folyt te a debrecc.nl 
eaapat labdarngómérkőzése. órláAi fölényben 
Játszott a Bocskai, különösen a második félidő
ben. A vezető gólt a helyi együttes érte el, 
mire Igen nagytramo éa szép játék alakult ki, 
de a Bocskai eaak a második félidő 22. percé
ben Takáea góljával egyenlített, majd pedig a 
XI percben Berrcz megszerezte a vezetést la, 
a Hapoel aaonban kiegyenlített. A pocakai FC 
további góljait a bíró különböző einteken meg
semmisítette.

Döntöttek a „kardos" 
középiskolások

A középiskolások országos kard- és tőrvivó. 
csapat és egyéni bajnoki versenyeit vasárnap 
befejezték. Eredmények: Kardcsapatbajnoksáfr- 
bún: V. Hódmezővásárhelyi rg. 2. Zrínyi ig. 
Budapest. Az egyéni kardvívásban: 1. Szép 
debreceni rcf. gimn. 2. Radovlrs Zrínyi rg. 
7Örvsapatbajnokságban- I Bencés rg. Buda
pest. 2. Kecskeméti rcf. gimn. Tőregyéni baj’ 
t>oktágban.: 1. Priic.kler Vörösmarty rg. Buda
pest. 2. Jeney kisvárdai rp. A kardversenyre 
kiirt honvédelmi miniszteri vándordíját Hód 
inezővAsárhelv. a Bólyal tőreál tőrversenyre 
kiirt vándordíját a Bencés rg., n Hómos Nán
dor emlékére kiirt vándordijat (a legtöbb pon
tot szerzett középiskolának) a kisvárdní rg. 
nyerte.

A legjobb teventetornánzok a VII. kerületiek. 
A budapesti leventék vásárnap délelőtt a Nem
zeti Torna Egylet termében tartották meg tor
nászbajnoki versenyüket, amelyben 96 levente 
vett részt. Legjobban a VII. kerület leventéi 
szerepeltek, akik a - haladók versenyében há
rom, a kezdők versenyében négy bajnokságot, 
mind a két csapatversenyt és a kerületközi 
pontversenyt is megnyerték.

*
ELLESETT AZ ESKÜVŐJÉRŐL A REKORD 

MIATT
Neelg, egy amatőr amerikai főiskola 

trénere esküvőre készült. Az életbevágóan 
fontos aktus előtt kitárt belőle a sport’ 
ember és néhány barátjával kiment a ki
teli golfpályára, hogy a boldog óráig 
gyorsabban múljék az idő Nyilván a bol’ 
dogsdg motorikus ereje fokorta tudását, 
mert a derék h'cely már a félidőben ko
losszális rckordtelicsitménynek nézett elé
be. A második félidőben még jobban „be
lefeküdt a rekordjelölt és hiába figyel
meztették társai, hogy lekési az esküvöt, 
nem volt hajlandó abbahagyni a játszmát.

— Nyugalom fiuk, esküdni minden nap 
lehet, de P lyukat találni 31 ütéssel csak 
egyszer lehet az életben! — mondotta a 
derék Neely és hatalmas svungot vett ütő
jével. (A hiába váró menyasszony „lovag
járól" nem szól a krónika.)

*
A BMti birkózók letarolták Kecakemét baj

nokságát. Kecskemétről jelentik: A város bir
kózó bajnokságainak küzdelmeiben nyolc fő
városi egyesület versenyzői is résztveitek és 
letarolták az egyes számokat. Az egves súly
csoportokban Pataki MAC. Murányi FTC, 
Spanyol Törekvés, Lakihegyi MAC, Kls< MAC, 
Fcrencz MAC és Molnár MAC győzött.

Pados é> Vadnai győzött a céllövők próba- 
veraeayéa. Az Országos Lövész Szövetség 
olimpiai próbnversenyt rendezett n Marczibá- 
nyl lőtéren. A három verseny közül egyet Pa- 
doa százados, kettőt pedig Vndnai százados 
nyert meg. Vadnál már a multévl római lő- 
vészvilágbajnoki versenyen is igen jól szere
pelt.

t’j blrkóróbajnokokat avattak a leventék. A 
budapesti leventék bajnoki birkózóversenyé- 
nek győztesei: Szalny György, Knnóczky 
Imre, Horváth Vince, Kitllcr Rudolf, Kovács 
Ferenc, Wleser György tettek. A kerületi pont
versenyt a VJ. kerület nyerte.

Hernádi győzött ■ Vasutas merd bajnokság*  
hatu A Gyáli-ut környékén rendezték -i vasuta. 
•ok mezei futó bajnoki versenyéi haiklloniéte- 
rés tavon. A bajnok iternádi-líermanu Ferenc 
Törekvé.zl etl 2? p 02 mp es teljesítményével 
Gomola Törekvés és Farkai Testvériség előtt. 
A csapatversenyt a Törekvés nyerte. Az ifjú
sági bajnoksóg Halmay Andrós zsákmánya lelt.

CSEPEL A MÁSODIK HELYEN MARADT
A Csepel a Vác FC legyőzésével bebiztosí

totta a második helyét. A Nemzeti Ő, a Ciepel 
II, a Somogy IS, a Vgc FC 16, az ARAK 17 
pontot vesztett eddig.

Csepel—Vác FC üti (1:0). A csepeli csatár- 
•ornai minden sikerült Góllövők: Kolontér, 
Frigyes és Keresztes, |1| Amsrter.

Bzarkelaxl—Mlllenárte »:2 (7:1) A Millená
ris négy tartalékkal állt ki. Góllövők: Méles*  
(5), KÍszely (2), Rlchter, Kovács és Podma- 
nlczky, i|l. Kirschenheum (2).

Drófalsták—Vád Reménység >if (LO). Gól- 
lövők: Zalai és Klsudszky, ill. Kalkusz. Sima 
győzelem.

ARAK—Vasas Ibi 6 ól lövők: Varga (41,
Jámbor (2), Jancsák és Dolina, ill. Molnár.

debrecc.nl
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Az MTK „elvérzett" Wekerletelepen
Pártos-csoport.

Az MTK veresége a csoport legnagyobb 
meglepetése. Az FTC 11, nz Elektromos és nt 
MTK 12—12. n WSC 13, a BTC 11, a BMTE 
16 pontot vesztett eddig.

WSC—MTK 2:0 (1:0). Az első percekben 
Konriid megsérül, orrál elönti a vér. Az MTK 
emiatt megzavnrodik. Dezső kihasználja az 
lilkfllmnl és megszerzi a vezető gólt. Konrád 
ii*-/átérte  utón feljön az MTK. de csatársora , 
érthetetlenül gyengén játszik, nem tud egyen- 
lilcni Szünet utón változatos a játék. Az MTK 
szorongatja a hazai csapatot, de csatársora 
meddő. A 40. pereljen Dezső megint elfut a 
'édőklől, beadóéit Bainnynl a kapuba rúgja s 
ezzel lehúzza a kék-fehér egvüttest a tabella 
eléről.

Elektromos Müvek—Fér. Vasutas 1:0 (0:0). 
Az Elektromosok híveinek nem sok ölömet 
h«zoll a játék Nagyon gyenge volt a csatár
kor. Góllövő: Kolozsvári (11-esböl).

MA VÁG—BTC 3:2 (3:1). A MÁVAG lelkese
dése ellen kevés volt a nagyobb technikai tu
dás. Góllövök: Ivanlcs, Zavadszky. Pintér, iü. 
Füstös és Kiss.

FTC—BMTE 4:0 (1:0). A BMTE játékosai 
< -ak cseth ltek botlottak a .szokatlan, mély ta
lajon. Góllövők: Jakab (2i. Karácsonyi és 
Keszthelyi.

SzFC— MAFC. 1:1 (1:0). A MAFC védelme

igen jól játszott. Góllövők'. Bérlő, ill. Gárvay.
EMTK—33 FC 1 rt» (1H»). Rnffai koloísrális 

védése sem segített a budai csapaton A győz
tes gólt Kemény ingta.

Bíró-csoport
Az UTE pihent, de még álmában is szerzett 

két pontot. Most már 5 ponttal vezet. Az UTE 
7, a Postás és a BSzKRT 12-12, a Turul Iá. 
a Pamutipar 16 pontot vesztett eddig.

Postád—HAC 7:1 (2:1). A HAC védelme szü
net utón összcroppanl. Góllövők- Bene (4). 
Gyarmati (2) és Bajkay. ill. Csutorás.

ZSE—BSaKRT 3:2 (3:1). A BSzKRT játéko 
*-ai nem tudtak rendesen jlászani a mély ta
lajon. Góllövök: Fekeés II., UI. és Vall, ill. 
Zsoldos és Koronczay.

Pamutlpar—PTBSC 1:1 (!:•). A Pamutipar 
végig fölényben volt. Góllövök. Búza, illetve 
Gál (11-esböl).

1 ural—BEK 8:2 (2:1). A jobb csatársorral 
rendelkező csapat simán győzött. Góllövök: 
Fűzi, Szalai és Siroki. III. Reisch és Jerabek.

BVSC—TLK 3:3 (3:1). Szünet után a BVSC 
érthetetlenül visszaesett. Góllövők: Kreutzer 
(2), Lőrinci, ill. Czcise) II., .láger 11. és Erii 
(II esből).

Testvériség—URAK »:• (»:•). Az URAK 
half'.ora nem tudta feltartani a Testvériség 
csatársorát. Góllövök. Keresztzs (2) és Jávor.

Döntő fordulat
a pesterzsébeti fúzióban
Chlkán polgármester az elnök, nagyszabású 
kedvezményeket kap az erzsébeti csapat

SZENDY CSEHSZLOVÁKIA LÉGSULYU 
B1RKÓZÓBAJNOKA

Prágából jelentik: Csehszlovákia birkózóba)- 
nokl küzdelmeiben több magyar versenyző Is 
résztvett. A legeredményesebben Szendy, a
B. Vosutas birkózója szerepelt a légsulyu cso
portban, ahol tiz és fél perces birkózás után 
dobta a prágni Endert, majd 55 mp ulatt tus
solta a linzi Merkrlberget éa végül pontozással 
győzött Nlc eddigi csehszlovák bajnok ellen. 
Szendy ezzel Csehszlovákia légsulyu birkózó
bajnoka lett. A könnyüsulyban Nemes a cseh 
Hcrdától és Nikától vereséget szenvedett és 
kiesett. Hegedűs pontozással győzött KunM el
len, de pontvercséget szenvedett Maudrtól. 
Göndör legyőzte F.mingert, tussolta Martinéket 
és Igy n döntőbe jutott. Palotás tussolta Syselt. 
Bóhls kettős sereség után kiesett.

Remek küzdelmek a szabadstllusu birkózó- 
bnknoksághnn. A szombaton három súlycso
portban befejezett Budapest szahndslililsu bir
kózó hnjnoki versenyek küzdelmeit vasárnap 
folytatták, amikor is pehely-, kisközép-, nagy
közép és kisnehézsulyu csoportokra került sor. 
A Sporlnrémi nézőterén közel ezer főnyi kö-

ILII AA 1^ IIAIL

Hatodik forduló
A dűli betűvel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 

egy világváros neve állítható össze.

VÍZSZINTES:

RÉSZLETES FELTÉ
TELEK A LAP MÁS 

RÉSZÉNI

Tetet.

IS. Keit t». Egyfn

eanrimás

<i» férflnM IS. ttrágn- 
kAmérték

rl» tragikn kereatlneve. tt. Slláv 
léiflnév jj. Stélrsre n»il. M. Ame 
rikal Olnuzlnéat (J<>hn» 17. Híre* 
matematikus. M. Elrrndctés. remi 
ber»ká« S|. Konyhakerti pftvénv. 
U. S>e«rr» ital 11. Mitssrivt-
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1 Zilahu Ixifca Cíufclvo- 
r-dsoa s:ü>»inii»c (:<ir 
fül A. (.) 1. Elhuny 
ital i >k 
marha.
Akadály 
szer 1, 
olauul.

JMrnvtól, «. Gyapjú 
•. Kártyalap R

Sí. t'fnndlM, 11. Kinn*  egy 
11. Ol..v Varos. IS. VilAghlrO íren 
na frslA. IS. Óról. ti. Iliié*  fist:

zönség helyezkedett el. hogy szemtanúja legyen 
a huszonhárom Versenyző remek, technikás, él
vezetes küzdelmének. Az eredmények a követ
kezők: Pehelysúly: Tóth I. UTE győz Szőke B- 
Vasiita« ellen, Lőrinc? MAC Tenkev Ganz el
len. Tóth I. UTE Farkas MAC ellen, Simon 
EMTK Széli B.-Vasutas ellen. Kiskőzépstily: 
Lenkey UTE győz Káli MÁV ellen, Sóvári Hú
sos Próka I. ÚTÉ ellen Nagyközépfiily: Ma
daras MÁV győz Réti Húsos ellen, Taránvi UTE 
dr. Ilánky Beszkárt ellen, Riheczky MÁV Irázy 
UTE ellen. Kisnehézsuly: Virág MÁC győz Mol
nár Húsos ellen. Az Európabajhok ismét ki
váló formáiban van s remek technikával má
sodpercek alatt végzett jóképességü ellenfelével.

Pehelysúly: Tcnkei Ganz győz. Tóth I. UTE 
ellen, Lőrincz MAC győz Szőke B.-Vasutas el
len. Simon EMTK győz Farkas MAC ellen. Kis 
nehézsúly: Balogh Beszkárt gvőz Szamosi 
EMTK ellen.

Bartha győzött az olimpiai párbajlőr-próba- 
versenyen. Az ötös olimpiai próbaversenyek 
második részét, a párbajiőrversenyi vasárnap 
bonyolították le. Vitéz Bartha Rezső húsz 
ponttal győzőn Balás Lajos előtt. Pétneházy, 
Nvárády. Gyalokay, Bezegh-Hüszágh, Hetytyey 
és Bolgár holtversenyben követték őket. A 
penlnflonvcrscny állása a lovaglás és párbaj
tőr után: l. Vitéz . Batha, 2. Bezcgh-Huszágh, 
3. Nvárády.

A GSE az első osztálybon. A Goldberger SE 
tegnap a Föv. T Kört — némi szerencsével — 
31) arányban legyőzte és ezzel már(j az első 
osztályba került.

■-pvr*.  ts. Ki» Kámty 
ptrciről híres USA-vAros. 
Tik <1. Eresen lóbál U Eg) 
máit kftvctA béták. M. Kin Rí;<- 
dor névjele.

Érdekes fordulni állott be. a soroksári pro- 
fiésapál régóta húzódó fúziója ügyében. Ápri
lis 16-án tartják meg a közgyűlést, amely - 
ny élőjelek után Ítélve — egyhangúan ki 
mondja a soroksáriak beolvadását az ujohnnn 
létesített cízifébeti proficsapaíba. Ezt az egyéb
ként kiírta hirt sorozatos.

rendkívül érdekes
tárgyalások vezették be. A pesterzsébeti sport
körök ugyanis a város nyolcvanezer lakosára 
alakítva, ügy gondolták, hogy ar uj profi
csapat rövidesen versenyre kelhet az újpes
tiekkel, minthogy máris megállapítható a vá
ros sportrajongóinak nagy érdeklődése a fut 
ball fránt. Nehéz akadályt jelentett azonban 
n soroksári csapat tizennyolcezer pengős adós
ságának kérdése. Ezt érthető okokból az uj 
csapat részére kiszemelt vezetőség nem akarta 
vállalni. Végül is hosszabb tárgyalások után 
abban állapodtak meg, hogy

• tizennyolcezer pengős adósságot Koh 
dr, a soroksáriak eddigi mecénása szemé

lyt adósságként vállalja.
Ennek ellenében garancialevelet kap az erzsé 
heti pályától, amely a város tulajdona és eb
ben arra kötelezi magát a pólya, hogy ott ren 
dezetl mérkőzésként 250 pengőt fizet Koh dr. 
nak mindaddig, amig az adósságot ki nem 
egyenlítik. Ezzel a tranzakcióval elhárul tehát 
az uj, nagyjövöjü pestkörnyéki csapat fejlő
dése clöl a legnagyobb akadály. A szervezők 
azonban Fehít-Weis: Ferenccel, az FTC egy
kori sokszoros válogatottjával az élén tovább
szőtte a nagyarányú csapalkiépités terveit. 
Hosszas megbeszélést folytattak dr. Chikán 
Béla pesterzsébeti polgármesterrel. aki régi 
sportember, de aki a profifiitbnlllól eddig bi
zonyos okök miatt távoltartotta magát. Az uj 
vezetőségnek sikerült meggyőznie a polgár 
mestert, aki most kilépett rezerváltaágáhól és 
megígérte a kőtremilködését az uj egyesület 
életében arra az esetre ha előzetes kivnnságait 
mindenben honorálják. Az ehŐ kikötése az 
volt, hogy a peslerrsi'bcti csapat számára leg
alább két évre biztosítani kell a zavartalan 
üzemet. Ezért abban az esetben, ha

az aj vezetőeég garantálja két évre a havi 
négysiázpcngfa hozzá jár illáit.

Meglepetések napja Megyeren
A szezonkézdeti szokásos meglepetések ma 

esőstől hullottak Megyeren. Ignác az akadály
versenyben megverte a nálánál sikon csaknem 
egy méíerniázsával jobb Tammuzt. A Rákosi- 
dij tevilézlett favoritja, Cheeky a pótvizsgán 
sem tudta bebizonyítani, hogy tud s kikapott 
az öreg Bokrostól. Az urlovasok sikhandlcap- 
jében Tito és Sylva holtversenyt futottak. 
Mindkettő lovasa, úgy Pejncsevich János gróf, 
mint Jeney főhadnagy remek versenyt lova
golt. A nap legnagyobb meglepetése Tékozló 
veresége attól az Africanustól, mely eddig 1100 
méterre sem jött haza. Saturnus győzelmét fő
leg a Megycren szokatlanul lassú versenynek 
köszönhette. A nap utolsó versenyét a gya
korlatlan lovasa miatt elhanyagolt Minek 
nyerte starttól a célig uralva a mezőnyt. A 
nap krónikájához tartozik még, hogy egy fa
vorit: Lajlagyöngye is győzőit, a hadseregi
versenyben.

A részletes eredmények a következők:
I. Hadsereg slkverscny-handleap. 1. Ijrjta- 

gjöngyc (pari) Dókus hd., 2. Lápvirág (2M) 
Muhr fh., 3. Lima nova (2) Éhrenberg fl» 
F. m.: Vívó (16) Pakuts hd., Branyiszkő (12) 
Vásárhelyi hd. Könnyen, másfélhossz, 6 hossz. 
10:14, 11, 13. Befutó: 10:41.

II. Nugomorv-akadályverseny. 1. Ignác (3)
Volbert, 2. Tammuz (2) Tóth A.. 3. Losonc
(6) Balázs J. II. F. in.: Mecies (pari) Jeney I. 
íh„ Rózsabimbó II. (12) Bcnvó, Meglehet (4) 
Mészáros, Sinal (14) Gál. Küzdelem, másfél
hossz. 12 hossz. 10:63, 16, 21. 19. Befutó:
10:402.

III. Inkey Antal emlékverseny. 1. Bokros (2) 
Stecák. 2. Cheeky (pari) Blazsek. F. in.: Lurkó 
(IK) Wolbert. Biztosan, ötnegyedhossz. 10:25 
Befut: 10:54. Lurkó elbukott.

IV. Krauee Károly emlékverseny. 1. Tlro (3) 
Jeney fh. és Sylva (3) gr. Pejacsevkh. 3. Allegra 
(1K) Dókus hd. F. m.: Szellm Pasa (6) Vásár
helyi. Holtverseny, 4 hossz. 10:18 (Tiró). 17 
(Sylva), 20. 16. Befutó: Tirő—-Sylva 10:53. 
Sylva—Tiró 10:68.

V. Eladók vewenye. 1 Afrlcancw (2%) 
Keszthelyi, 2. Tékozló (4:10) Berta, 3. Kru 
(8) Heinrich. F. m.: Folyondár (12) Esch T. 
Küzdelem, fejhossz. 2W hossz. 10:25. Befutó: 
10:34.

VI. Áprilist bandlcap. 1. Saturnus (4) Félix,
2. Léhiitő (IWolbert. 3. Gyöngykaláris (4) 
Szcntgyörgyi. F. m.: Nemere (2) Keszthelyi, 
Co| Santo (2H) Bihari, Boccaccio (8) Esch T. 
Biztosan, V*  hossz, 2S hossz. 10:50, 20, 20. 
Befutó: 10:189.

VII. Hűvösvölgyi bandkap. 1. Minek? (8) 
Horváth K. II.. 2. Ráró II. (2) Bihari. 3. Csők 
(l!() Klimscha II. F. m.: Pozör (5) Horák, 
Citronetle (12) Henrich, üstökös (61 Dósai 
Carmen (6) Eích T. Gellert (12) Bakonyi. 
Mesebeli (51 Mányi, Charles (4) Gosztonyi- 
Könnvcn. IH hossz, 2K hossz. 10:77. 15. Í2, 
12 Befutó I—II-re 10:174. I—III ra 10:138. 

akkor elvállalja az alnökséget és sok olyan 
kedvezménnyel gazdagítja az uj csapatot, 
amely a vidéki futballéletben eddig egjjUtah- 
ban nem szerepelt. így hajlandó arra, hogy a 
város tulajdonát képező pályán

nz eddigi tízszázalékos pályabért három 
Százalékra csökkenti.

Azonkívül a btlffé bérletét, valamint a hirdeté
sekből befolyó jövedelmet is a csapat részére 
engedi út. Ez a páratlanul álló és nagyszerű 
gesztus egyszeriben >

■ legkomolyabban megalapozott sport- 
egyesületek sorába emeli a pesterzsébeti 

csapatot
Nem kétséges ugyanis, hogy a polgármester
iek a sport érdekében tett kikötését a város 
tehetősebb polgárai elfogadják és találnak 
negyven olyan sportembert, aki két éven át 
havi tizpengős hozzájárulással biztosítja a 
négyszázpengös alapkeretet. Az ilyen anyagi 
megalapozás azután beláthatatlan fejlődésre 
viheti a csapatot, már csak azért is, mert a 
város nyolcvanezer lakosának sportközönségn 
már az eddigi érdeklődés alapján is kitűnő 
prosperitást biztosit.

AZ OLASZ FUTBALL GYŐZELME KÉT 
FRONTON

Olaszország válogatott csapata vasárnap 
Zürichben huszonötezer főnyi közönség előtt 
2:1 (1:0) arányú győzelmet aratott Svájc válo
gatottjai ellen. Az olaszok kissé keményen Ját
szottak, a svájciak várakozáson felül jók vol
tak. Az Európa-Kupáért megtartott mérkőzés 
góljait De Maria, Colaussl, Illetve Weller tizen
egyesből szerezte. A svájciak az első félidőben 
Mlneill megsérülése miatt tíz emberrel ját
szottak.

Az olasz B-csapat Novarában Svájc B-esapa
tát 2:0 (0:0) arányban legyőzte.

Galambos hetedik lett. A MASz huszkilomé- 
teres időversenyében Galambos Beszkárt volt 
az előnyadó és igy 1 óra 9 p 54 mp-es idejével 
csak hetedik lehetett. Az első Lukács PSE. 
második Gégénv PSE, harmadik Konecsnv 
MÁV lett.

Hírek
A MEGYERI NAGY UGRÓVERSENYEK ne- 

vetései kitünően sikerülték. A Nemzetközi ka
tonatiszti akadály versenyre 21, a Jankovich- 
emlékversenyre pedig 23 ugrót köteleztek.

RAJTA nem áll starthoz a Pestmegyei handi- 
capl~.cn. A Némcth-istállóból Emese indul a 
Pestmegyei handicapben, mig az Áprilisi nagy 
handicaprc ma Rih a legvalószínűbb jelölt.

HUSVÉT MINDKÉT ÜNNEPNAPJÁN ren
dez versenyeket a P. V. E. Megyeren.

A PESTMEGYEI HANDICAP jelöltjei közül: 
Poczkos és Búbos dolgoznak legjobban. A ver
senyben egyébként előreláthatólag kis me
zőny. mindössze hét ló állt starthoz, A mai 
diszpozíciók szerint indulnak-

Szepes lov Rózsa
Bácska lov. Szcntgyörgyi
Alsó lov. Balog
Poczkos lov. Teltschik
Szerenád lov. Klimscha
Emese lov. Vrábcl
Búbos lov. Csutn

FIGARO lett a Háromévesek nagy handi- 
capjénck a favoritja. A Drcher-istúlló nagy
szerű Gay Crusader-ménje kitünően dolgozik, 
de ugyanez mondható a mi téli tippünkről. a 
még mindig hosszan álló Napraforgó Il-röl, 
mely feltétlenül ott lesz a verseny finisében.

AZ ÁPRILISI NAGY HANDICAP-nek Cnr- 
thagó, Landler és Böske a legrövidebben jegy
zett lovai. Mind a három jól dolgozik, közülük 
kerül ki a verseny nyerője.

A K.ÁPOSZTASMEGYERI DIJ-ból az április 
1-i törlések alkalmával Adttmas, HozománT 
II.. Indiana és Prímás váltak ki.

ÜGETÖVERSENYEKET a héten csak csü
törtökön rendeznek.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sterkeittlk:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős sicrkcstiő és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesitősés és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Ertsébet-körut 28. szánt.
Vaslrnap d. a. 2-161 kezdve:

VI. kér. Aradi-utca 8. aa. (Glóbus-nyomda) 
Telefont 308 M.

Vaiirmp (d. u. 2 tői): 245-81, 100—43.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 5 pentffl. — Egyes szám írat M/gyarors/* ’ 
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Groschcn. Frnnc.aorszí'íí' 
bán 1 frank, Jugoszláviában 2 50 dinár N'émctoraJí- 
bán 13 H Olaszországban 1 líra. Romónlóban 3 

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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