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Nagy botrány a vizsgálóbíró szobájában 
Disznóölőkéssel megölte menyasszonyát

Átadták husvétkor 
a magyar kormánynak 
Törökország jegyzékét, 
amelyben szenzációs indokolással 

—. felmondja a lausannei egyezményt
A török kormány busvét vasárnapján el

juttatta Jegyzékét a magyar kormánynak 
Erről az aktusról a következő hivatalos jc 
lentés számol be:

Behldzs bej budapesti török követ áp
rilis 12-én, vasárnap megjelent Apor 
Gábor bárónál, a külügyminiszter ál
landó helyettesénél és átnyújtotta neki 
annak a jegyzéknek másolatát, amelyet 
a török kormány a lausannei szerződés 

aláíró hatalmához intézett.

A tőrük Jegyzék
London, április 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Miután Németország felmondotta 
a locarnói egyezményt, a szenzáció erejé
vel hatott, hogy

Törökország felmondotta a lausannei 
egyezményt.

Ez az egyezmény annakidején megtiltotta 
Törökországnak, hogy a Dardanellákon és 
a Boszporuson erődítményeket építsen.

Törökország a lausannei egyezmény fel
mondását bejelentette a Népszövetségnek és 

most közzétette azt az érdekes jegyzé
két. amelyben megokolja, ml tette 
szükségessé a lausannei egyezmény 

felmondását.
A jegyzék egy-cgy példányát egyidejűleg 

elküldötte az érdekelt hatalmaknak is.
A Jegyzékben Törökország rámutat arra, 

hogy 1923 óta, amikor Törökország Lau- 
sanneban aláírta a tengerszorosok szabad
ságáról ég a katonaságtól való menlcsltésé- 
IŐI szóló egyezményt,

az általános európai politika és katonai 
helyzet minden téren megváltozott.

Ma az európai nemzetek a fegyverkezés 
jegyében ülnek össze tárgyalásokra. Ilyen 
körülmények között Törökország sem tart
hat ki az 1923-lkl egyezmény pontjai mel
lett. A nagyhatalmak ugyanis az Ilyen meg
változott körülmények között

nem nyujhatnak elég biztosítékot Tö
rökországnak akkor, amikor a Föld
közi-tengeren egyre bizonytalanabbá 
válik a helyzet s az eddigieknél egyre 
hatalmasabb hajóhadak jelennek meg a 

tengeren.
A Jegyzék ezután hangsúlyozza, hogy az 

aláíró hatalmak ünnepélyes kijelentése sze
rint a tengerszorosok védelme tekintetében 
vállalt kezesség elválaszthatatlan része a 
szorosok katonamentes Jellegéről és sza
badságáról szóló szerződésnek. Ha tehát ez 
a kezesség év biztosíték alkalmatlanná és 
bizonytalanná válik, az egyezmény felborul. I

A politikai válságok azt mutatják, hogy 

az egyetemleges biztonság mai gépezete 
túlságosan lassan működik s az elkésve 
hozott határozatok a legtöbb esetben 
hatálytalanná teszik a nemzetközi be

avatkozást.

Nem lehet többé azt mondani, hogy a 
tengerszorosok szabadságát valóságos bizto
síték biztosítja, másrészt nem lehet Török
országtól azt kívánni, hogy közömbös ma
radjon azzal a nyilvánvaló veszedelemmel 
szemben, melyet megváltozott helyzet ma
gában rejt. A szerződés aláírása óta elő
fordult esetek nzt bizonyítják, hogy

egész váratlanul és minden formaság 
nélkül Ls bekövetkezhet hadiállapot, 

továbbá, hogy a védetlenség jelenti a leg
nagyobb veszedelmet. A jegyzék a leghatá-

Edén Berlinbe utazik, 
személyesen tárgyal Hitlerrel

Imndon, április 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 

/en/ésc.) Szenzációs hir röppent világgá va
sárnap Londonban:

Edén külügyminiszter Berlinbe utazik, 
hogy Hitler kancellárral személyesen 
tárgyaljon a német-francia közeledés 

Olasz repülőgépek cirkáltak
husvétkor Addisz-Abeba felett

Addlsz-Abeba, április 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Husvét 

hétfőjén délelőtt Hz óra tájban Addlsz-Abeba 
felett olasz repülőgépek Jelentek meg. Az 
eddigi Jelentések szerint kllcne olasz repülő
gép repült el Addlsz-Abeba fölött

Addlsz-Abeba felett mcg'elent kilenc 
olasz repülőgép rövid Idő mulva elrepült, 
de 10 óra 35 perckor újból

feltűnt egy hárommotoros olasz bomba
velő.

A városban újra elrendelték a készültséget. 
Ugyancsak húsvéthétfőn délelőtt egv olasz 

^om' avető repülőgép Jelent meg Dlrcdnoa 
felett. Dlrcdaua városa a déli fronton van. 
Ez a város fontos gócpont és jelentőségét

rozottabban leszögezi, hogy Törökország 
mindig békepolitikát folytatott s mindig 
tiszteletben tartotta más nemzetek jogait, 
ugyanolyan módon, ahogyan azt magának 
megkövetelte. Hajlandó leülni azokkal a ha
talmakkal, amelyek résztvettek a tengerszo
rosokról szóló egyezmény tárgyalásában, a 
céllal, hogy rövidesen megállapodásra jus
sanak a tengerszorosok kérdésének olyan 
rendezése tárgyában, amely megadja Török
országnak területe sérthetetlensége szem
pontjából az. elengedhetetlen biztosítékot.

Angol politikai körökben kedvezően fo
gadták Törökország Jegyzékét, 

melyben a Dardanellákon és a Boszporuson 
erődítmények építését megtiltó egyezmény 
módosítását kéri. Angol politikai körök vé
leménye szerint nem Igen lehel ellenvetést 
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megvalósításáról.
Hir szerint Edén azt ajánlja Hitlernek, 
hogv a tárgyalások tartamára tekintsen cl 
a rajnavidéki erődítmények építésétől.

A Malin katonai munkatársa feltűnést 
keltő tudósítást közöl

a francia vezérkar legújabb Intézkedé-

r-  —t—-

az is emeli, hogy vasútvonal mentén fek
szik.

Róma, április 18.
A sajtó- és propagandaügyi minisztérium 

a következő, 183. sz. hadijelentést adta ki: 
Badoglio tábornagy távlratozza: Az északi 

hadszíntéren csapataink folytatják győzel
mes előrenyomulásukat. Egyik hadoszlo
punk, amely Gondarból jött, április 12-én 

erodálta a Tana-tó Gorgora nevű fél
szigetét és kitűzte az olasz lobogót.

A félsziget lakossága örömmel fogadta csa
patainkat.

Csapataink útközben kiépítették a Gon- 
<1nr és Tana-tó közti utal, amely most már 
tehergépkocsikkal Is járható. 

támasztani Törökország kérelme ellen, hi
szen a katonaságtól való mentesítés rend*  
szere nem vált be.

Genf, április 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Népszövet

ségi körökben a húsvéti ünnepek ellenére 
meglehetős élénkség uralkodott. A török 
kormány diplomáciai lépése, amellyel köz
vetlenül a húsvéti ünnepek előtt felvetette a 
Dardanellák megerősítésének kérdését,

felkavarta a népszövetségi körök ünnepi 
nyugalmát.

A népszövetségi tanács kénytelen lesz má
jus 11-ikl ülésszakán napirendre tűzni a tö
rök kormánynak ezt a kéréséi, amely gya
korlatban azt Jelenti, hogy a népszövetségi 
alapokmány 19. szakaszát, az n. n. revíziós
szakaszt most első Ízben alkalmazni kell.

selről.
Eszerint a francia vezérkar elhatározta, 
hogy ismét felállít ja azt a gyalogos várezre
det, amelyet a háboru után (eloszlatott. Az 
uj várezred közvetlenül a határ mellett ál
lomásozik. Ezenkívül töhb más várezred 
fcjállitósát tervezi a francia vezérkar.

I'.gy másik hadoszlop, amely motorizált, 
levés és harcikocsis különítményekből állott, 

elfoglalta a Gondartól nyugatra levő 
Gallabat előtti abesszlu határállomást.

Csapataink útközben kisebb abesszin harci 
csoportokkal találkoztak, amelyek azonban 
megfutamodtak.

A déli hadszíntéren kisebb aostol lánd- 
zsás-különitmény földerítő útja során

Vadara közelében nagyobbszámu ellen
séges erővel találkozott, amelyet visz- 

szavonulásra kényszerltettek.
A harcok folyamán olasz csapataink 4Ó 

halottat és sebesültet vesztettek, az ellenség 
veszteségei sokkal súlyosabbak.
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vizet Iszik, amely nem kellemetlen izil és

legnagyobb szenzációja

EICHEL MIKSA 
ÉS FIAI
BÚTORÁRUHÁZA ÉS TELEPEI

ÜLLÖI-UT71,66aes68

Telefon: 306-13 *• 404-06

Teljes lakberendezések, 
fehér és színes bútorok 
óriási választékban. 
Feltűnő olcsó árak.

Toronyban az Eiffel, 
Bútorban az Elehet vezet t

Ké<e nagy képes Boldog 
Oithon árjegyzékünket.

letet csináltak, mert 
nemcsak

Rekord idegen
forgalom és előkelő 
vendégek a húsvéti 

Budapesten
Budapesten minden esz

tendőben a tavasz első 
nagy idegenforgalmi ese
ménye a husvét. Ez év
ben n szó szoros érteinké
ben vett húsvéti rekord 
volt a budapesti idegen
forgalom. A szállodások, 
vendéglősök, színházak és 
lokálok mind r»mek üz- 
n húsvéti idegenforgalom

mennyiségben, hanem minőség
beli rekord ia

solt, amit az bizonyít legjobban, hogy szo
katlanul sok vall at angol vendét) Budapesten.

A legelőkelőbb vendég kétségtelenül a finn 
köztársaság elnökének felesége volt, aki elra
gadtatással nézte meg a magyar fővárost. Proc- 
tér, az ismertnevü angol konzervatív képviselő 
néhánynapi budapesti tartózkodás után, hus
vét vasárnapján Sárospatakra utazott. Buda
pesten töltötte az. ünnepeket Alpár Gitta kis
lányával, Fröhltch Julikéval. Az angol pénz- 
nrisztokráciát Boris Schachow londoni bankár 
képviselte, aki feleségével együtt jött husvétra 
Budapestre. Számos angol nagyiparos is meg
nézte vasárnap és hétfőn Budapestet, sőt

egy részük trillázott Debrecenbe.
A legtöbb vendégel llécs szállította. A külön

vonatok és autóbuszok mellett négystát ma
gánautó is érkezett az osztrák fővárosból, kö
zel kétezer vendéggel. \ Dunaparton nagy fel
tűnést keltett a: angol diáklányok jókedvű cso
portja. Svájcból különvonnton érkeztek közép
iskolai diákok és egyetemi hallgatók, egész 
sor gimnáziumi tanár és egyetemi professzor 
kíséielében. Bulgáriából kOlonhajőn ugyancsak 
<liák> sopoit érkezeit. Bérsen keresztül jöttek a 
svéd kirándulók. Egész nap jártak a városban 
a holland újságírók. Hangversenyt is fognak 
adni Budapesten a bázeli dalosok. Finnország
ból, ugy látszik, az egyre barátságosabbá vájó 
lokoni viszony megnyilvánulásaként az államfő 
feleségén kívül is nagy csoport kiránduló ér
kezett. Két különvonat érkezett Erdélyből és 
főbbek közi eljött a román idegenforgalmi 
ügyek egyik vezetője is.

emésztési zavarok, „katzenjamnierok" kisó- . ------- ——— r
tik az ünnepek nagyobb evés-ivásait. E ha- enyhén, görcamentesen hajt. Kapható kis 
jókat pár órán belül megszüntetheti, ha üvegekben is, 52 fillérért 
reggcl, éhgyomorra fél pohár Mlra keserű- 

Husvétvasárnap tra
gikus hirtelenséggel 
meghalt Demertzis 
görög

Athén, április 13.
Görögországot húsvéthétfőn súlyos gyász 

érte. Demertzis miniszterelnök váratlanul 
elhunyt. A miniszterelnököt hozzátartozói 
reggel ágyában holtan találták. Heggel nyolc 
órakor nyitottak a miniszterelnök hálószo
bájába s

megdöbbenéssel látták, hogy már élet
telen.

A gyorsan előhívott orvosok megállapítot
ták, hogy a halál már hajnalban négy óra 
körül következett be.

Az elhunyt miniszterelnök hosszabb idő 
óta betegeskedett és már egy hónappal ez
előtt kénytelen volt a fontos politikai tár
gyalásokat is betegszobájából intézni. Né
hány nappal ezelőtt már annyira javult ál
lapota, hogy

elhagyhatta az ágyat és husvétvasárnap 
már kisebb sétát is tett.

Annál megdöbbentőbben hatott most azután 
a hir haláláról.

Demertzis miniszterelnök a király egyik

legbizalmasabb híve volt és mint pártokon 
felül álló személyiséget bízta meg első kor
mányának megalakításával.

György király hétfőn délben már ki is 
nevezte az pj kormányelnököt, aki 
azonnal meg is alakította kormányát

A király elsőnek Metaxas véderőminisztert 
kérette magához s amikor Metaxas távo
zott a királyi palotából, közölte az újság
írókkal, hogy az uralkodó megbízta őt az 
uj kormány megalakításával s a király már 
jóvá Is hagyta azt a miniszteri listát, ame
lyet eléje terjesztett. Az uj kormány nagy
jában a régi Demertzis-kormány tagjaiból 
áll, Metaxas összesen

öt miniszteri tárcát vett át.
A többi miniszter megmaradt hivatalában. 

A Metaxas-kormány hétfőn már le is 
tette az esküt György király kezeibe.

Demertzis miniszterelnököt államkölt
ségen temetik eL

A temetés előreláthatólag csütörtökön lesz.

Szépnek lenni: szakma —
mondta Miriam Hopkins, a hollywoodi színes 
Hímek sztárja, aki hétfőn Budapestre érkezett

— Husvét hétfőjén ragyogó napsütésben a 
mátyásföldi repülőtérre érkezett Hollywood 
„móiakmiynője", a agines filmek ,h|(?s 
sztárja, a Hiúság Vásárának boszorkányosán 
sokarcú Bccky Sharpja: Miriam Hopkins. 
Megérkezését néhány nappal ezelőtt furcsa 
sürgöny jelezte, amelyben az elsőrangú 
nparlmenton kizül egy .kifogástalanul elegáns, 
jellemez, angolul beszéld urat" rendelt meg 
budapesti titkárául a még hozzá tette hogy az 
illető „ne legyen zsigolő". Azok a fiatalembe
rek, akik véleményük szerint megfelelnek a 
fenti követelményeknek, elárasztották aján
lataikkal a Dunapalota-azálló igazgatóságát, de 
döntés ez ügyben csak kedden lesz.

Hétfőn délután négy óra után néhány perc
cel érkezett a repülőtérre az Imperial Airways 
nagy gépe, amelyből mosolyogva szállt ki 
Miriam Hopkins, utilársnőjével, Elisabeth 
Holttal. Azonnal a Dunapalota-szállóba haj
tatlak.

A Hiúság Vására ragyogó szépségű sztárja a 
magánéletben elegáns, disztingvált fiatal nő, de 

semmiesetre setn néznék filmsztárnak.
A repülőuthoz feketésszürke, egyszerű angol 
kosztümöt, fekete trottőrcipőt viselt s vállát 
egy (nem két!) ezüstróka díszítette.

— Mondjon el magáról, művésznő mindent, 
ami a budapesti nőket érdekelheti.

— Életkorom nincs. Hajam, amint látja, 
természetes szőke. Polgári nevein Miriam 
Parker. Véleményem szerint a szépséget főleg 
az egyéniség teszi. Hogy valaki milyen púdert, 
milyen ajakruzst hasznai s egyáltalában milyen 
krémekkel és kozmetikai szerekkel kezeli az 
arcál és a testét, az egyénenként változik a a 
kozmetikusok remek — többnyire ellentétes — 
tanácsokat tudnak adni. Fontos, hogy a nö 
(smerje nz arcát, a vonásait,

lamerje külsejének fénypontjait éa azokat 
előnyösen „tálalja**.

— Mi érdekli még? Csomagjaim száma, azt 
hiszem, tizenegy. Erre

az európai körútra tizennyolc pár cipőt, 
huszonegy ruhát, blúzokat, szoknyákat

a apróságokat hoztam magammal, de eg — ha 
meggondoljuk, hogy végeredményben a kora
tavasa és a nyár eleje határán mozmjnk 
nem is olyan sok. Egy igazi szép nőnek több 
ruha a teljes fegyverzete, de én nem oaggdk 
Igazi szép nő, csak hivatásos szép nő. Most 
nem filmezek, pihenek, megengedhetek magam
nak egy kié ellanyhulást.

— Hollywoodban nagyon szigorú az élet, az 
ember állandó lidércnyomása a mérleg, amely 
dekákban, sőt kilókban rögtön megmutatja a 
könnyelmű vacsora, vagy egy ágyban ellustál
kodott délelőtt hatását. Egy szó, mint száz: 
szépnek lenni szakma. Érteni keli hozzá.

10 lemezjátékost 
fogott el a rendőrség

Husvét vasárnapján ismét megkezdték „idei 
szetónjukat" a lemezjátékosok. A premierről 
azonban már idejekorán értesült a rendőrség 
is éa kirándulást telt azokra a helyekre, ahol 
különösen nagyobb játék szokott folyni.

A Városligeten és Népligeten kiviil főleg a 
Citadella környékén tanyáznak lemezjntéko- 
sok. Tizenöt detektív razziázta végig ezeket a 
helyeket és fellépésüknek meg is volt az ered
ménye.

A Városligetben mintegy 8-~!0 helven folyt 
a Játék. A rendőrség több régi Ismerőse „mű
ködött" itt, A „szőke Szepi", a „sasorru Muki*',  
a „dilis Jóska'1 (s más angyalföldi nevezetes
ségek, ismert bűnözők csábították Játékra a 
hiszékeny közönséget. Amikor megpillantották 
a detektiveket,

VII, forduló 
ssolvénye

IBM ápriU, 14.

futásnak eredtek,
de a rendőrség emberei sem voltak restek, utá
nuk eredtek és rövidesen el is fogták őket. A 
három jómadár most már a toloncházban el- 
mélkedbetik a lemeajátékról.

A Gellérthegyen, aho| tavaly véres közelhar
cot kellett vivniok a detektiveknek a lemezjá- 
tékosokkal, kisebb játék folyt. Itt

uj emberek játszottak, 
akiket nagyon meglepett a detektívek megje, 
lenése. Tizenegy játékost leigazoltattak, közü- 
lük kettőt, akik nem tudták igazolni magukat, 
előállítottak a rendőrségre.

A Népligetben hat helyen folyt a lemezjáték, 
sőt itt más szerencsejátékokat is játszottak. 
Innen

öt ember került a toloncbázb*.
A rendőrség ezeket a razziákat a nyár fo

lyamán többször megismétli, hogy végre ren
det teremtsen a lemezjátékosok körött.

Meghalt az iparügyi 
miniszter édesatyja:

Bornemisza Károly
Váratlanul, rövid betegeskedés után, szom

baton délután meghalt Bornemisza Károly, 
Bornemisza Géza iparügyi miniszter édes
atyja. Bornemisza Károly a MÁV nyugat- 
mázott fötisztviselője volt és nyolcvannégy 
éves kora dacára jóformán sohasem volt 
komolyabban beteg, mig most, rövid idővel 
ezelőtt meghűlt, influenzát kapott és szom
baton délután családja körében csöndesen 
kisienvedett.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter, aki 
a húsvéti ünnepek előtt Lovrar.ába utazóit 
néhánynapi pihenőre, közvetlenül édesatyja 
halála után értesült telefonon az öregur el- 
hupytárój. Nyomban vonatra ült és vasár
nap reggel megérkezett Budapestre, hogy 
résztvegyen édesatyja temetésén. Bornemisza 
Károly temetése hétfőn délután öt órakor 
v$!t a farkasréti temető halottasházából s 
a .végtisztességre nagyszámú, előkelő kö
zönség jelent meg. A miniszterelnököt és a 
kormányt bárcziházi Bdrezp István állam
titkár képviselte.

A gyászszertartást Hegedős Armand cím- 
tercita tanár végezte nagy papi segédlettel. 
Az engesztelő szentmiseáldozat április 22-én 
fél 9 órakor lesz a Szent Imre herceg-uti 
plébániatemplomban. Az elhunytat özve
gyén és fián, Bornemisza Géza iparügyi mi
niszteren kívül még négy fia és egy leánya, 
valamint menyei, vajéi és nagyszámú uno
kái gyászolják.

— A klinikai vegytani intézet kimutatta, hogy 
a JászkaraJenől MIRA vizek erősen jódosak is, 
tehát nemcsak az emésztést, gyomor, epe, 
májbajokat gyógyítják, de megelőzik az érel
meszesedést Is. Kérdezze meg orvosát

—Az Idei Automobllklállitáson szép alvázzal 
muUtkoaolt be a Detra-gyár. valamint hátsó 
differenciál metszetet mutatott be, melynek 
külön, érdekessége, hogy a magyarországi ve
zérképviselet Koschuta Gyula nevű élőmunkái*  
nak alkotása és bárki, aki a metszetet megte
kintette, könnyen megértette, a lengőtengelyca 
differenciúlmű egész szerkezetét. A Detra-típu
sokon kívül az Unltas B T. bemutatta halai, 
más nyolchengeres hátsó motorral bíró nagy 
Tútra-turakocslját, amely szintén a kiállítás 
egyik legszebb és legjobban mekonslruáll ko
csija volt.

A BELVÁROSI TAEARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSÁSÁfi Igazgatóága leliigyeWbl.ottadga, vdlawtmány. é, tlszbúelÓi kara 

a nagy csapástól megrendült lélekkel és mérhetetlen fájdalommal 
jelent a magyar közgazdasági élet, az intézet és a maga szomorú 
gyászát, amely ’ *

Kenjo fel ujjúval vékonyan az arcra a 
HexoHte-Rapld gyorsborolvakrémet és 
minden további várakozás nélkül borot
válkozhat. Nem kell az arcbőrét percekig 
dörzsölni, nem kell türelmetlenkednie, 
mert a Hozollte-Rapld arcápoló gyors
borotvakrémmel viz, szappan és eoset 
nélkül egy perc alatt tökéletesen borot- 
válkozhatlk, nem pattan tel, nem ég az 
arcbőre, állandó használatnál az arcbőr 
bársonyos és üdo lesz.

Próbadoboz 24 fillér
Est Is visszatérítem azután eredeti 

doboz vagy tubus vásáiláttánál.
Kapható minden zzakitzletben éa a készítő: 
Dr. HOI.CZEH vegyész illatszertáráhan, 

Budapest, VI. ler óz-korul 8. szAin.

Székely Ferenc
m. kir. udv.,1 tonfcw., . Ferenc Jöiíet ,e,4 e,llln,g.| íke.ll.lt kO,«pk.r.»llín.k 

tulajdonom, az Intézet elnökének,

Abháziéban, 1939 április hó 11-én, 78 éves korában bekövetkezett el
hunytéval érte,

Elvesztettük emelkedett szellemű, kivételes tudású és tósáens szlvű 
yezelönket, emberi példaképünket. Takarékpénztárunk az 6 nagy 
tudásénak é» azerv.zőképességének köszönheti fejlődését. Polgári 
erényeit a királyi kegy elismerése koszonizU, szivének melegét inté
seié minden tagjának hálás szerétét, viszonozta.
s jöWTen'1'' nem” ,clk« • földi enyészeten túl iz példánk less 

kösöírü85 halo,lunk 'íglhzlességének időpontját később fogjuk

Buds-Mt. 1938 április hó 11-én,

%25c3%25adke.ll.lt
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Példátlan botrány közben 
tintásüveget vágott 
a vizsgálóbíróhoz 
egy lopáson tettenért vlrágkereskedSnö

A törvényszék harmadikemeleti folyósója, 
ahol a vizsgálóbírók szobái vannak, példát
lan botrány színhelye volt húsúét hétfőjén, 
(léiben. Akik a folyósón állottak, csak azt 
látták, hogy két fogházőr egy középkorú 
asszonyt próbál lekisérni az emeletről. Az 
asszony éktelenöl kiabált,

artiknlátlan hangon üvöltött, aztán leve
tette magát a földre.

A íogházőrök, miután másképpen nem birtak 
vele, valósággal felnyalábolták a kiabáló or
dítozó nőt, aztán nagynehezen levitték a 
fogházba. Az izgalmas, hangos jelenetek 
előzményei a következők:

Pár nappal ezelőtt két jólöltözött nő tért

‘ ca y e r" kereszttel, m<ty
minden 'tablettán látható I
G^áq«|szcrfáral>bcin kapható 
Utániatokat utaiitson vusiaí

be a Rákóczi-uti áruházba, hogy selymet 
vásároljon. Az áruház segédei a legdrágább, 
legfinomabb selymeket rakták eléjük. A két 
nő sokáig válogatott, aztán eltávoztak anél
kül, hogy vásároltak volna. Alig léptek ki 
az áruház ajtaján, az egyik segéd észrevette, 
hogy

Tiz-tizenkét éves gyerekekből 
tolvajbandát szervezett 
egy negyvenéves férfi
Harminchat gyermekkocsit és temérdek sző
nyeget és párnát lopkodott el a tolvajbanda

Néhány héttel ezelőtt följelentés érkezett 
a rendőrségre, hogy a Belváros egyik házá
nak portásfülkéje mellett lévő gyermek- 
kocsigarázsból három értékes kis kocsi el
tűnt.

Ezt a följelentést sűrű egymásutánban 
követte mintegy húsz—huszonöt újabb föl
jelentés, amely mind arról szólt, hogy gyer
mekkocsik tűnnek el és hogy a földszintes 
lakások ablakaiból a szellőzésre kitett per
zsaszőnyegek és úgynemŰek kelnek lábra.

A rendőrség azonnal megállapította, hogy 
szervezett bandával áll szemben, de. hiába 
volt a legerélyesebb nyomozás,

nem tudtak a tolvajok nyomára jutni.
Vasárnap délelőtt azután egy különös 

csel leleplezte a gyermekkocsik, szőnyegek 
és ágynemüek tolvajbandájának tagjait.

Az történt ugyanis, hogy a Teleki-tér mel
lett két ember összeveszett s a veszekedés 
annyira hangossá fajult, hogy az örszemes 
rendőr hozzájuk lépett.

— Ne engem igazoltasson, — szólalt meg 
az egyik férfi. — Ez itt — s a vele szem
benállóra mutatott, —

hetek óta használja a gyermekeket 
lopásra 

és mikor arra kértem, hogy adjon néhány 
pengőt htisvétra, azt mondta, hogy 

följelent a rendőrségen.
A rendőr mindkettőjüket bevitte az őr*  

szobára, ahol azután kiderült a következő, 
szinte hihetetlennek látszó rémhistória.

Id. Horváth György 40 éves napszámos 
két hónappal ezelőtt szabadnlt ki a fogház
ból. A fogházban kieszelte, hogy apró 
tiz-tbennégyéves gyerekeket gyűjt majd 
maga köré és ezekkel olyan tárgyakat fog 
majd ellopatnl, amelyek csekély értéke mi
att egyrészt, másrészt pedig azért, mert 
akiktől ellopják, a jobb társadalmi osztály
hoz tartozó emberek, nem kerül majd a

egy vég finom selyem hiányzik a pultról. 
A következő pillanatban a nők után rohant, 
mig egy másik segéd a legközelebbi rendőr
őrszemhez futott, mert nyilvánvaló volt, 
hogy a két nő lopta el a selymet. A rendőr
őrszem ejőállitotta a főkapitányságra a lo
pással gyanúsított asszonyokat: Német .Iá- 
nosné virágkereskedőnőt és barátnőjét, özv. 
Fross Jánosnét

A rendőrségen kiderült, hogy Németné 
ruhájában rejtette el az áruházban ello

pott selymet, 
mialatt barátnője lekötötte a segédek figyel
mét.

Mindkét asszonyt nyomban letartóztatták, 
majd átkisérték őket az ügyészség Markó- 
utcai fogházába és tegnap vezették mindket
tőjüket dr. Molnár Ferenc vizsgálóbíró elé. 
Először Frossnét hallgatta ki u vizsgálóbíró 
és kihallgatása után letartóztatta. Azután 
Németné következett. A virágkereskedőnőt 
hiába faggatta a vizsgálóbíró,

Németné egyetlen szót nem szólt, némá
nak tetette magát

A vizsgálóbíró figyelmeztette, hogy ne szi
muláljon, hiszen pár nap előtt, amikor az 
áruházban a lopást elkövette, egészen értel
mesen beszélt. A vizsgálóbíró figyelmeztető 
szavaira Német Jánosné hirtelen felugrott 
székéről, odarohant az asztal elé,

felkapta a tintatartót s a vizsgálóbíróhoz 
vágta.

Szerencsére a vizsgálóbíró elkapta a fejét s 
így a tintósüveg nem sebesitette meg, de a 
tinta végigömlött a ruháján. Á dühöngő 
asszony, amit csak az íróasztalon talált, 
földredobta, összetörte. Mindez olyan gyor
san tör-tént, hogy mire a fogházőr lefogta, 
a vizsgálóbíró asztalán már nem volt egyet
len épen maradt tárgy sem.

A dühöngő asszonnyal nem birt egyedül 
a fogházőr, segítséget kellett kérnie. Két 
fogházőr rohant fel a vizsgálóbíró szobájába, 
hogy az asszonyt megfékezze.

Németné bírókra kelt a fogbázőrökkel, 
akik csak nagynehezen tudták kivonszolni 
a folyósóra. Itt aztán újabb botrányokat 
rendezett, míg végül is lekisérték cellájába

A botrányosan viselkedő Németnél ma 
ismét maga elé vezetteti a vizsgálóbíró s a 
fogház vezetősége, miután jelentést kapott a 
történtekről, Németné ellen megindította az 
eljárást.

rendőrségre az ügy.
— Tudtam jól, — vallotta be id. Hor

váth György, — hogy a városszéleken lakó 
munkanélküliek gyerekei egész nap az ut
cán csavarognak s ezért elhatároztam, hogy 

ezekből szervezem meg a bandát.
Ki is választottam kilenc fiút, akiket ki- 

tanitoltam arra, hogy az ablakokból a dél
et ölt ők folyamán lopkodják el a párnákat 
és szőnyegeket.

Heteken át sikerrel is dolgozott a Hor- 
váth-féle társaság s ekkor eszébe jutott a 
bandavezérnek. hogy „üzletkörét” ki kell 
bővíteni. így határozta el, hogy

gyermekkocsikat is topat majd el ezek
kel a fiukkal, 

mégpedig a Belváros területéről, ahol ele
gáns kiskocsikon tólják a csecsemőket, 
úgyhogy egy-egy kocsin húsz—negyven 
pengőt lehet keresnie.

Mindenképpen biztosítani akarta magát 
Horváth György és ezért ő maga mondotta 
a gyerekeknek, hogy egy-egy lopott szőnye
get, párnát, vagy gyermekkocsit

hazavlhctnek szüleiknek, hogy azok 
adják el.

Gyermekkocsinként neki öt pengőt kel 
lett átadni, mig a párnákat nagy lelkűén in
gyen adta oda az apró tolvajoknak.

Kiderült, hogy, sajnos, a szülök kapva- 
kaptak az „ajándékokon" és valamennyien 
a Teleki-térre jártak eladni a lopott holmi
kat. így került oda at a férfi is, akivel 
Horváth Györgynek vasárnap délelőtt 

elszámolási differenciája támadt.
A rendőrség Horváth Györgyöt letartóz

tatta, az apró tolvajok összefogdosása pe
dig most van folyamatban. Természetesen 
ugyancsak eljárást indítanak a gyermekek 
szülei ellen is. akiket orgazdaság elmén 
vonnak majd felelősségre.

QílltlC !

Vége a mérkőzésnek.
,, Könnyen nyert" — mondják a nézők. A giker kulcsa az

EH I tenniscipő.
Az előrelátó, takarékos látékost győzelemhez segíti az EMERGE »en 
nlscipő. Kiváló szakemberek ugu tervezték az EMERGE tennieclpőt 
hogy olcsó ára mellett a legkényesebb igényeké Kielégítse A pá 
ratlanul tartós EMERGE tenniscipő bordázatta! erősített, Könnyen 
hajló telsőresze légáteresztő, talpa rugalmas. Ne vegye addig kezébe 
reket|ét, amíg nem szerezte be a nélkülözhetetlen EMERGé tenmscipöt

Vigyázzl EMEIRGÉ védjegy «= EM E^GE minőség ! 
GYARljA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYAR

Két nő rejtélyes mérgezési 
ügyének titkát kutatja a rendőrség

Hasvét vasárnap kétszer Jelentkeztek együttesen 
a Rókusbán, ahol most eszméletlenül fekszenek

Vasárnap hajnalban két elegánsan öltö
zött fiatal hölgy jelent meg a Róktts-kór- 
ház portásánál:

— Segítsenek rajiunk, mert megmérgez
tük magunkat! — mondották. A portás 
azonnal az ügyeletes orvosért sietett, azon
ban mire ez előkerült,

az egyik nő elójull, a másik pedig ha- 
iálsápndtan ült a portásfülke küszöbén.
Az orvosi kezelés után csakhamar mind

ketten jobban leltek és miután további ápo
lásra nem volt szükségük, elhagyták a kór
házat. Természetesen mind a kettőt ki
kérdezték és nz egyik Ferenczy Alicc tiszt
viselőnőnek, a másik pedig Seelinger 
Lászlóné magántisztviselő feleségének mon
dotta magát. Lakásul mindketten a Vilmos 
császár-ut 22. számú házat jelölték meg.

Távozásuk után a Rókus-kórház az eset
ről értesítette a rendőrséget, amely meg

Bor helyett 
nyolcezer liter 
vizet szállított 
a vevőknek

Különös családi bűnügyben indult nyomozás 
Kiéin Salamon sátoraljaújhelyi borkereskedő 
ellen. Kiéin valamikor jómódú borkereskedő 
volt, aki a Felvidéken tekintélyes üzleteket l>o- 
nyolitott le. Később nzonban likvidálta a bor- 
nagykereskedését és egyik rokonának. Kiéin 
Dénesnek pincegazdaságát vette At. Mint szak
ember, ő kezelte a borokat, és ő expediálta a 
pincegazdaságból a különböző borszállitmányo- 
kat.

Nemrég Kiéin Dénes megdöl>bentő panaszt 
kapót üzletfeleitől:

bor helyett vittel telt hordók érhettek 
hozzájuk.

Kicin Dénes azonnal közölte vevőivel, hogv itt 
valami tévedésről lehet szó, utánanéz a dolog
nak.

így tudta meg a pincegazdaság tulajdonosa, 
hogy rokona

milyen vakmerő manipulációt követett el 
a horoahordókkal.

Kiéin Salamon több hatalmas hordót, ame
lyekbe nyolcezer liter bor fért, viszel töltött 
meg » azt küldötte meg különböző címekre. A 
hordókban lévő bort valószínűleg már régeb
ben értékesítette.

Miután a megrendelt nyolcezer liter bor 
helyett nyolcezer liter víz at üzletfelekhez 
érkezett. Kiéin Salamont már hiába kerea- 
ték. sem Sátoraljaújhelyen, sem a pince
gazdaság budapesti irodájában nem jelent
kezett többé, hanem nyomtalanul eltűnt.

Ezekutón megindult a bűnvádi eljárás a kü
lönös csalási ügyben s miután Kiéin Salamont 
scKol sem találták meg, a büntetőtörvényszék 
vizsgólőbirája 

akarta állapítani a két nő mérgezésének 
okát. Detektív ment ki a Vilmos császár-ut. 
22. számú házba, ahol azonban

a két nőt nem ismerik.
Alig tett erről jelentést a kiküldött de

tektív, amikor
újra a Rókus-kórházba került a két 

asszony.
A kórházban ismét mérgezéssel jelent

keztek. Most azonban már olyan súlyos 
volt az állapotuk, hogy a kórházban tartot
ták őket.

A hétfői naj) folyamán érdeklődtünk a 
két rejtélyes nő egészségi állapota felöl, 
azonban mindketten eszméletlen állapot
ban vannak és az orvosok véleménye sze
rint

állapotuk életveszélyes
s egyelőre ki sem hallgathatók.

elfogatóparancsot adott ki ellene.
Az elfogatóparancs alapján az ország rendőr
hatóságai kutatnak most mindenütt Kicin Sala
mon után.

Betörő
a betörő lakásán

Miskolc, április 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lenlésc.) Peches betörőt fogott cl husvét 
éjszakáján Miskolcon a rendőrség. Az Arany 
Jdnos-utcában szolgálatot teljesítő rendőr
őrszem egy férfim lett figyelmes, aki hátán 
nehéz csomagot cipelt. A gyanús férfi, mi
kor a rendőrt észrevette,

eldobta csomagját és futásnak eredt 
Izgalmas hajsza után azután elfogták.

A rendőrségen kiderült, hogy Nagy And
rásnak hívják és ő volt a tettese az utóbbi 
időben történt miskolci betöréseknek. Nagy 
András hamarosan

tizennégy betörést ismert be
és elmondotta, hogy a lopásból származó 
holmik nagy része még a lakásán van. A de
tektívek erre nyomban lakására kisérték az 
elfogott betörőt.

Amikor a lakásba be akartak menni, leg
nagyobb meglepetésükre azt nyitva talál
ták. Megállapították, hogy mialatt Nagy 
András br törni volt,

lakását egyik „kollégája" teljesen ki
fosztotta

s nemcsak a lopott holmikat vitte el magá
val, hanem Nagy András ruháját és fehér
neműjét is.

Nagy Andrást letartóztatták s a betörő 
betörőjét keresi a rendőrség.
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Kitört a tudományláz a színházi berkek

ben 4 felvonásközökben a kulisszák mö
gött sétálna, magoló ifju hölgyeket lehet 
látni, nz Öltözőkben pedig iskoldskönyvek 
húzódnak meg a púderpamacsok, masztix
tubusok és festéktégelyek közólt. A tanulást 
a széphangu ditőz hozta divatba, akt te
érettségizett ét gyógyszerész diplomám pá
lya: ik, majd a szőke éneket szubrett, aki 
átszőni a jogi diploma felé evez. Igy kezdő
dőit a dolog ét ma már sikk az iskola, 
egyre több magántanuló akad a színházi 
világban. Ha így megy és nem csökken a 
lelkesedés, a legközelebbi választói név
jegyzékbe már Iskolai végzettség fogán ke
lőinek ma/d bele azok a színésznők, akik 
eddig kimaradlak a listából mert az élet
korról szóló rubrikában kevés esztendővel 
szerepellek.

O
4 szankciós Angliában, úgy látszik, nem 

jósolnak nagy jövőt a négusnak: befejezett- 
vek tartják az egész dolgot. Az egyik lon
doni lap társasági rovatában olvassuk, hogy 
előkelő angol urakból álló yadászexpedictó 
készül már Abesszíniába. Amint befejeződ
nek az ellenségeskedések, indulnak is.

G
fícspight, a nagy olasz zeneszerző, bete

geskedik, a szivével van baja, Hasenfeld 
professzort, a kiváló magyar szivspeclalistdt 
most Olaszországba hívták konzultálni 
ftespighi betegágyához

o
llarry Plel a nyáron Budapestre jón. 

ötvcnbigu társulatot szervezett remek színé-, 
székből és artistákból. Európai körútra in- 
d :l velük. Első állomását között lesz Buda
pest is a közönség elevenen láthatja majd 
ennyi nyaktőrő bravúr, lélckzetelállitóan 
izgalmas kaland híres hősét.

0
Hosszú ideig képviselte Itáliát Budapesten 

O irini di Monza őrgróf Olaszország kitűnő 
követe és szimpatikus feletigt nagy népsze
rű t/nek örvendett az előkelő magyar tár- 
s lúgokban. 4z őrgrófot később Délameri- 
kába küldték fontos megbízatással, de sok
ét er kilométernyi távolságra sem feledkezett 
meg rólunk most érkezett a hir, hogy a: 
i 'én nyárt szabadságideje alatt feleségével 
e pjütl ellátogat hozzánk. Másik nagy bárd
iunk't. Chilston lordot, Anglia követét, 
annakidején Moszkvába nevezték ki nagy
követnek. Lady Chilston, a magyar művé
sz ck párt fogója, húsvéti vakációra Buda- 
pc trq érkezett Az előkelő társaságok nagy 
őrömmel fogadták.

0
Már Mistinguetle fölött is eljár az idő? 

í zt igazolja a: a per, amely a napokban 
indult Mistingueltc-et a brüsszeli l.r Polc 
Mard nevű színház szerződtette március hó 
napra Százalékos részesedés mellett, de leg
alább százezer frank jövedelmet biztosított 
iróniára. I tizenhetedik napon azonban — 
i ' I 'szinülcg a vendégszereplés sikertelen- 
féi/c miatt a vállalkozó azonnali hatállyal 
ft /bontotta Mistinguette szerződését, aki 
erre WfM frank kártérítés erejéig beperelte 
a vállnlko-ó Igazgatót. Vájjon mivel védeke
zik nt Igazgató Mistinguette követelésével 
szemben ’ o

Jiszkrct lexikon - ti n elme o legújabb 
pesti vdlal kórósnak. 4i egyik dunaparti 
cafébdrban szövögetik tervüket a lexikon 
vállalkozói. Tervük: havonként egyszer Író
gépen sokszorosított kiadványban foglalnak 
össze minden társasági eseményt. Aki elő
fizet, minden hónapban ábécé sorrendben 
megtalál minden társasági históriát. Az egy
szerűbb dolgokat névvel, a kényesebbeket 
név nélkül de ugy, hogy csak akkor nem 
ismer rá a: olvasó a szereplőkre, ha nem 
akarja. Nagy jövőt jósolnak a „hézagpótló* *'  
lexikonnak.

o
Harkányi János báró mint alperes szere

pelt a minap a bíróságon. 4 Harkányiak 
adonypusztai birtokán tavaly fizető vendé
gek voltak: egy pesti kereskedő, a frlcsége 
és hároméves kisfiúk. A flucoka beleesett 
»'7!/ parázzsal telt vödörbe és súlyosan össze
égett. As apa gyógykezeltetés és kártérítés 
fc ében tizenötezer pengőt követel. Ha meg
ítélik a keresetet, tizenötezer pengőbe került 
volna Harkányi bárónak a — fizető vendég. 
4 bíróság azonban elutasította a kereskedőt 
azzal, hogy az anyának, aki a közelben tar- 
tózkolott, kellett volna ügyelnie, hogy ne 
essék baj' a kisfiúval.

BAKTER: Aggyisten, Lepcses szomszéd, 
cwk nem vótak megen Pesten ?

ÖRZSI; De bizony hogy ott válunk. 
LEPCSES; Még pedig a Beszkár végett. 
BAKTER; No fene. Mi clóguk akntt vele? 
LEPCSES: Tuggya hájjá, úgy hírlik, 

hogy ócsóbh lesz a kurta-szakasz.
ÖRZSI: Rövidesson ftt fillérbe kóstál 

majd egy kis-tantalusz.
LEPCSES: Igen ám, de nekünk vót há

rom kis-tantnluszunk, akit még hat fillérér 
vettünk darabját. De mondok, a nyű essen 
bele, gyere Örzsi szalaggyunk fő Pestre, 
útazzuk le míg be nem áll az ócsóbbodás, 
mer nem leszek bolond hat filléres piculá
val zónázni, mikor mán csajt ötbe kóstál.

BAKTER: Ami igaz, igaz. — Hanem 
hájjá, igazán szép a Beszkártul, hogy 
ócsíttya a díjszabást.

ÖRZSI: ö csíttya?? Iszen az átszálló-1 
jegyet meg fölemeli harminchat fillérre!

BAKTER: Aztat Is meg lehet érteni. Kőll 
ám oda a pézl

LEPCSES: Az utasoknak tán nem kői)? 
RAKTÉR: Ammás. A Besrkárnnk be

ruházásra koíl.
LEPCSES: Az fitosoknak nem köll be

ruházás? Sxeglny örzsim má félesztendő 
útn zavadzál, hogy vegyek neki egy ollan 
babselem bugyogót. Mondok: hahselem 
ménkűt, hát még mi nem Jut eszedbe!?

BAKTER: Igen beles. Akinek szoknyája 
van, minek annak bugyogó? De villanyos 
köll. Gondójja el, mi vóna, ha agy nap meg
szűnne a Beszkár??

LEPCSES: Hát nem tudom, pünkösdkor 
szűnne meg, vagy karácsonkor, de biztos, 
hogy az a nap igen nagy ünnep vóna 
Pesten.

BAKTER; Nem vitugzok magával, mer a 
közlekedésből csak forgalmi szeméinek 
van kellő elmeállapota, Ikább aztat 
mongva meg, mi újság Pesten?

LEPCSES: Egy úriember nagy előadást 
tartott, hogy mit együnk: növényt, vagy 
húst.

BAKTER: No csak! Oszt magának. Lép
csős szomszéd, í ffelül mi a nézetei térése?

LEPCSES: A növényi étel mellett szava, 
lak. Mer a kenyér is az, meg a bor is. 
Telidtlan ha van e‘ jókora cipóm, meg 
másfélliter kadarkám, s hozzá vagy fél
méter fok hajmás kóbósz ...

BAKTER: Hő. hő, Ajjunk csak meg. 
A kóbász nem növényi étel!

LEPCSES- Nem hát. De ahhoz eszem a 
kenyeret, meg arra csúszik a bor. A kóbász 
azár kell, hogy a növényi étel jólessék. 
Mer különben úgy jár az ember, mint 
Komódi János hérese.

ÖRZSI: Az hogy Járt?
LEPCSES: Hát a Komád! nneeságos úr 

elrendflte, hogy a Czöndör kocsis három 
hónapig csakis növényi ételt egyék, a Hör- 
csők béres pedig igen sok húst, — mer ki 
akarta tróbálni. hogy mellik aggva a több 
e'öt. Hetek múltán egy vasárnap a kocs
mába nz a bikaerős Assznnvszárasztó Nagy 
Pál belekötött a búsfaló Hörcsftkbe. Hör- 
csők nem mert vele ujjat húzni, hallgatott.
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Nagyságos

Kovács Pálná uraasionynak
RaJtamaz 
Fő ut 1728. 

BpesL 1036 ápr. 13.
Drága Pannikám:
Cuű «iatva vAlasiothateli. aranyos, kár- 

désrkkal agyonsoáVlt leveledre. mert 
annyi o dolgom, hogy angyal frizurám sem 
látásik ki belőle. (Érzel egyszersmind vá
laszolok arra a kérdésedre, hogy milyen 
a mostani frizurám.) Hallatlanul sajnálom 
az urammal együtt, ho([y nem jöttél kós
zánk busvétra, pedig nagyítani program’ 
mól halmoztam m*r  elóre Ráncára ö«n 
ás most ~- egAedül kellett mindent lebo

Eccercsak a növényevő Czöndör odaugrik, 
oszt egy szoldátos üveggel úgy kupán 
nyomta Asszonyszárasztót. hogy’ menten 
elvesztette a szemléletit. Hinnye, — aszon
gya — Hörcsők, — e*  téged agyoncsap, ha 
megfog; nem félted nz életedet? Aszongya 
rá Czöndör: áz én életem üsse élet, ha fol
ton csak zőccséget köll zabálni.

BAKTER: Igaza is vót. — Hát arrú mit 
hallottak, hogy az Angolok, meg n franciák 
igen orrainak egymásra?

LEPCSES: Pedig összefogtak, hogy biz
tonságba legyenek a németektől.

ÖRZSI: Oszt mégis egymást dufálják?
LEPCSES: Úgy szokott a*  lenni. Eccer 

Fészkaló Mihál házába beszállásoltak e‘ 
huszárt. Szegi ny Mihál féltette a feloségit, 
oszt aztat fundálta ki, hogy a biztonság 
végett egy ágy ba fog alunni az asszonnyal. 
Hát első éccaka Mihál megfordút álmába, 
oszt a könyékivel pocsék módon szemen 
öklelte az asszonyt. Másik éccaka meg a 
felesége rúgta űtet hasba, de úgy, hogy 
máj kifakatt a hurkája. Reggel aszongya 
Fészkaló a huszárnak: hájjá vitéz uram, 
estére jobb lesz ha közénk fekszik, mer mi 
mán nem bírjuk a biztonságot.

BAKTER. Nem vót abba hamisság? Mer 
néha éccaka én is jó! képenmázulom a 
Julcsámat, oszt aszondom: pardepy, rosszat 
Almottam.

ÖRZSI: ölég disznóság. Asszonyra kezet 
emelni?

LEPCSES: Hát nem Is való. Azér van 
az embernek lába.

BAKTER: Nono. hát hiszen. — Affelül 
mi hír, hogy a Négus leborotviHta a sza- 
káliét?

LEPCSES: Bezony. A Bádog Leó, meg 
a Grazi Jani kegyetlenül elderecskőték ütet,

BAKTER: Oszt azér borotválta le?
ÖRZSI. Hogy nt. ösm?rjók meg az alatt

való!. Fél bogv agyonütik.
LEPCSES: Így van nz, ha egy ország el

veszti a háborút. Annak m’ndlg a kiró!, 
meg a zsidók isszák meg a levlt.

fJAKTER: Mégis az oroszok meg a Japú- 
nyok megen háborúzni akarnak.

ÖRZSI: Ila.i.iaL E*  ja vány tisztet agyon 
|s lőttek valnmellik éccaka.

BAKTER: Ilhö. Ki kezte a kötölőzést?
LEPCSES- A japányok aszongyák, hogy 

nz. prrszek keztők.
ÖRZSI: De a japény tisztet az oroszok 

fflngvin lőtték agyon.
LEPCSES; Ez is ippen ollan, mint m kor 

Jó-árt Mari főjelentotle K'skos Pistát 
éccnkal erőszak végett. Kérdezte a biró: 
hortvnn történt a balesemény? Hát aszongya 
a Mari, hogy <1 ott szögéit Klskogéknál. 
Lefokütt, oszt elnlutt. Eccer esek hawgvftU 
« legény, s igenyessen neki. „Megájjon 

— monta a biró, — ..a Pisla áztat 
állítlya, hogy maga az ü ágyába fekült”. 
„!gen“, — aszongya a jány. — „mer mái
kor is mikor hazatért a kocsmébnl. mindig 
odogvül ar én ágyamhoz, őszi nzér lekül; 
lem ét az üvéhe. hogy ne lanájjon meg - 
— No gyere örzsi, Isién álgva.

nyolítanom. Hogy mik azok?
Hát kérlek, tegnap, « ünnep első nap

ján d. e. természetesen lenn voltunk a 
korzón. Igen ugy ahogy mondod, az uj 
kompiamban A Bánnának majd kijött a 
szeme, amikor meglátott. Már csak ezért 
az egy pillantásért Is érdemes lett tolna 
feljönnöd • • • Délután ünnepi brldgcparU 
volt nálam. A valóságos ünneplői elte
kintve is ünnepi volt, mert az uram volt 
a partnerem. Eleinte jól la ment minden, 
de ó egyszerre nem tudom mi okból, két 
pikkel Indult, mire én lepassioltam. Hát 
láttad volna, mit wináll. Orditottlll Hogy 
lábbá nem ül le velem játzzani és majd 
6 megírja Culbersonnak. hogy a harmadik 
könyvét majd ugy kesdjo, hogy slaó sze- 
bély: férj, feleség ne üljön le egymáMal

/Q
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bridgalni. Hét most mit szólsz,..
Na, szóval azután lementünk vacsorázni 

kedvenc éttermünkbe a Sólypméklial. Te 
iimerod Sólyomnét, tudod, hdgj’ néz ki. 
Egy zöld kompié volt rajta olyajfc sállal, 
amire újságcikkek és hirdetések voRaU rá- 
feslvc (ShinpareJU hozta az idén ki). Páv
aié mindenki megbámulta. (Azt hltto sze» 
gény, hogy ót .,) Azt mesélte, h«gy a ne- 
pókban ebben a sálban utazott a villamo
son és leszólilotta öt egy ur, hogy miért 
nem nyomatott a sálra pikáns vicceket, 
amiken mindjárt nevetni is lehet...

Drága Szivem, árra a kérdésedre, hogy 
mi mindent csináltattam tavaszra, sajnos, 
nem tudok hil hosszan sátaszolni, tekintve 
az uram szükerszényüségót. Most külön
ben lázasan kutatok az uram esntádfájá. 
bán, hogy nem akadok-c egy skót ősére. 
Akkor legalább nyilvános lesz, amit ő ugy 
tagad.

Szóval, hogy visszatérjek a tojlettjeimre. 
csináltattam egv sötétkék kompiét fehér 
piké kihajtóval, azután vettem egy ezüst
rókát, ehhez egy elegáns szürke kosztüm 
kelleti két blúzzal. Az átmeneti kabátom 
alá pedig vettem egy pepita taft egészen 
egyszerű ruhát és otthonra, moziba leazt’ 
tadni, brldpehez, miegymáshoz egy kis 
imprjmíl. Hát fiam, ez az egész. Csak Ne
ked, egyetlen barátnőmnek mondom cl 
ilyen őszintén, %« ittenieknek azt mondom, 
hogy még háromra kaptam pénzt a fér
jemtől, de — megspóroltam. Te, azért méf 
mennyi minden kellene most tavaszra, Is
tenem. Lőtted volna polhlknén azt a neri 
petarinl. . Igazán elment volna « kedved 
olyan vacak ezflstrókától, mint amilyen az 
enyém. Dohát sajnos, nekem csak ilyenre 
telik.

Na d® nem akartak tovább keseríteni 
Drágám, azt kérded, hogy Te mit csinál
tass? Hát kell Rakamazon ruha? Hordd 
c| a regieket s majd ha feljössz Pestre, 
csináltatsz epy csinosát. Nincs igazam?

Még csak azt akarom sietve elmondani, 
hogy találkoztam tegnap Pistával. Nagyon 
kedvesen érdeklődött irántad. Azt kér. 
derte, hogy még mindig olyan kövér 
vagy-e. Mondtam, hegy nem tudom, mert 
mér rég nem láttalak. Hát fiam, gyere mi
nél előbb, hegy meggyőződhessünk körvo
nalaid változásáról Ha valóban le akarsz 
fogyni, az egyetlen szer, hogy egyáltalán 
na egyél, in, mint jó barátnőd, tanácso
lom Nekad. Olyah leszel egy hét múlva, 
amilyen akarsz.

Az Uradat, és Téged nagyon sokszor 
csókol

szerető
RHd.

Dr, Dévalné Erdős pöska

Fontjártunk Fábiánná „blureldorádójá**-  
bán (Váci-u. 24). Nyugodtan megiUlapithaHuk. 
hogy Ilyen mennyiséggel, minőséggel, Ízléssel 
még sehol sem találkoztunk, mint Fáhlánnénál. 
Egyik hluza szebb, mint a másik- Piké ssnta- 
kingjai. eeorgetta és csikós selyenibluzai ki
elégítik a lagnárisíbb ízlést ia. Hölgyeim’ Egyat 
ajánlok, nézzék meg kollekcióját

*
ltaenent dr. K- M.-nének, hogy bundáját, 

szőrméit eszébe ne Jusson nyáron át otthon 
őrizni, hanem csakis a Kristóf.téri Kulncwsky- 
hej adja megóvás céljából, ahol bundákat már 
6.— P-tfll, kisebb darabokat pedig R tői 
kezdve fogadnak el. F-« még azt a kadvazménvt 
is nyújtják, hogy ha a bunda tőlük való. in. 
gyen óvják meg nváron ét, vidékiek porlókült- 
ségét pedig magukra vállalják. Higyje el, Asz- 
izonyom, a legjobb tanács, amit adhatok; Kul- 
newskyhex adja szőrme- és bundadarabjait 
megóvásra, mert a cég megbixható és szakszerű 
munkát végez. Rovatvezető.

★

Kétségtelen, hogy az ékszerdivat tarén a Ki- 
gyó-utcal Jolle-cég (Kígyó.u. 4-A) vezet. A 
Zsúfolt és mégis Ízléses kirakatok tele vonnák 
a maRtévoutésül hii brilliáns Utánzatokkal, te
nyésztett taaztyöngyökkel, magyar ötvesékaia- 
rekkel. Gyönyörű trotcur ékszereknek és apró 
assesoireknek is rengeteg nézője akad. Ez a kis 
bolt állandó találkozóhelye a peatl azépasszo- 
nyoknak, kik híresek arról, hogy Jól és olcsón 
öltözködnek.

*

Wm Klára ás Társa (VAei-u. fű) dlvatanlón- 
bán dr Rácz Kálmánná taratalajdosnővel volt 
alkalmunk beszélgetni é« volt sslvee modelllait 
megmutatni. Egyetlen jelző ven kollekció‘áréi 
isteni’ A társaságokban, a korzón, a legelőke
lőbb helyeken egyre több Réct-moddlel talál
kozunk Mindenei meg van a saalónnal elégedve, 
mert Illésben a legkiválóbb és ae árai nevelté. 
Ceten oletók.
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Herzog András bárót 
sibaleset - feleségét 
autókatasztrófa érte 
O1 aszországban

Megdöbbentő baleset híre érkezett husvét 
hétfőjén Budapestre. A fővárosi társaságok 
egyik ismert tagját

Herzog András báró feleségét autóbal
eset érte

Olaszországban a Turin felé vezető ország
úton.

Különös, hogy ez már a második szeren
csétlenség, ami gyors egymásutánban a csa
ládot éri. Herzog báróék ugyanis rövid idő
vel ezelőtt utaztak Itáliába. Az olasz Alpok 
közé rándultak ki. Herzog András báró bi
zonyára itt szerette volna kipihenni a sokat 
emlegetett budapesti kártyacsatáinak iz
galmait. Egy alkalommal autókirándulásra 
indult a havasok közé. Herzog András báró 
kitűnő síelő, a szokatlan havasi terep ne
hézségeivel azonban nem tudott megbir
kózni és egy lesiklás alkalmával

olyan szerencsétlenül bukott fel, hogy 
lábát törte.

Rejtélyes kötvénysiberek 
után nyomoz husvét óta 

a valutarendőrség
A valutarendőrség 

újabb kötvénysibolási 
bűnügyben indított nyo
mozást husvétkor. En
nek az uj bűnügynek 
szálai ahhoz a régebbi 
kötvénvsiboláshoz ve
zetnek, amelynek letar
tóztatottjai már hetek 

óta a markóutcai fogházban vannak. He
tekkel ezelőtt történt, hogy izgalmas utcai 
hajsza után elfogták a detektívek Grünblatt 
Mátyás volt tőzsdeügynököt.

Grünblattnál jelentős értékű kötvénye
ket találtak,

amelyek illegális utón kerültek az országba.

Disznóölőkéssel halálra- 
szurkálta menyasszonyát, 

egy földbirtokos tizenkiiencéves 
leányát a húszéves hentesflu

Hosszú esztendők óta lakik Tápiószecsön 
Szabó Dénes odavaló földbirtokos, feleségé
vel és Margit nevű leányával, aki nemcsak 
Tápiószecsönek, hanem az egész környéknek 
legszebb leánya volt.

Amint az egy szép leány életéhez illik Is, 
körülrajongták az udvarlók és ha bálba, 
mulatságba ment,

mindig ő volt a bál királynője, 
akit egy pillanatig sem hagytak ülni a fia
talemberek.

A sok udvarló közül Szabó Margit a leg
szívesebben Hegedűs -Ferenc idevaló húsz
éves fiatalembert látta. Hegedűs igen tö
rekvő. derék férfi volt, aki kitanulta a hen
tes és mészáros mesterséget, jómenetelü üz
lete volt az apjának s ő maga is állandóan 
itt dolgozott szorgalmasan.

PÁRATLANUL ÉRDEKES

bridge-csapatversenyt
rendez a

HÉTFŐI NAPLÓ
a vállalatok (gyárak, kereskedelmi, Ipari vállalatok 
irodák, hivatalok, intézmények) csapatai számára 

május 2-és 3-ikán a Lloyd-palota dísztermében
A küzdelem a HÉTFŐI NAPLÓ rendkívül értékes 
ezüstserlegéért folyik, ezenkívül számos nagyériékü 
tisztelet- és vigaszdiT!

Érdeklődni lehet és meghívók igényelhetők:
HÉTFŐI NAPLÓ K'ADÓHtVATAI ABAN. VII, Erzsébet-körut 28. Telexszám: 30-8-98

A szerencsétlenül járt bárót az egyik kö
zeli menedékházban részesítették elsősegély
ben, innen pedig Turinba vitték, ahol

az egyik szanatóriumban vették ápolás 
alá.

A szerencsétlenül járt Herzog báró mellett 
maradt természetesen a felesége is.

S most vele történt baleset. Kisebb autó- 
túrára indult. A kocsit azonban útközben 
defekt érte. A fék elromlott és

az autó egy kanyarodénál az útjelző 
betonoszlopnak futott.

Az összeütközés ereje a bárónőt kirepitette 
a kocsiból, szerencsére azonban nem történt 
komolyabb baja, csak kisebb zuzódásokal 
szenvedett.

Idegen autósok találtak rá a bárónőre, 
aki egyedül vezette a szerencsétlenül járt 
kocsit. Herzog András bárónőt bevitték Tu
rinba, ahol most a férjen kívül a feleség is 
várja a gyógyulást.

A valutarendőrség detektivjei most meg
tudták, hogy

több gyanús rejtélyes férfi érkezett 
Budapestre.

Ezek a gyanúsítottak annakidején össze
köttetésben állottak Grünblatt Mátyással és 
igy valószinüleg részük van a Grünblatt- 
féle nagy kötvénysibolásban.

A nyomozás eredményeként
ezen a héten a gyanúba vett embereket 

előállítják a valutarendőrségre, 
hogy részletesen kihallgassák őket s a nagy 
kötvénycsempészés fel nem derített részle
tei is világosan fog állni a nyomozóhatóság 
előtt.

A fiatalok közeledését mindkét család 
nagy örömmel látta és ugy volt, hogy hus
vét vasárnapján meg is tartják a kézfogót, 
amelyre úgyszólván az egész község készült.

Szombaton délelőtt Hegedűs Ferenc el
ment a Szabó-tanyára, hogy meglátogassa 
szépséges menyasszonyát, akit éppen piros- 
tojásfőzésnél talált. A fiatalok elbeszélgettek 
egymással, majd tréfálkozni kezdtek s en
nek során megkérdezet a leányt:

— Kinek fogod adni a legszebb piros to
jást?

— Annak adom — felelte a leány —, aki 
legelsőnek jön majd engem meglocsolni.

— En nem jöhetek olyan korán, mert az 
üzletben van dolgom — felelte Hegedűs Fe
renc, mire a leány évődve vállat rántott és 
ezt mondotta’.

-— Aki elsőnek jön, azé lesz a legszebb 
tojás.

Többet erről nem beszéltek, másra terelő
dött a szó a fiatalok között. Néhány perc
nyi beszélgetés után Hegedűs Ferenc eltá
vozott, Szabó Margit pedig illendően kiki- 
sérte a kertbe. Itt újra beszélgetni kezdtek, 
a házbeliek pedig bent a konyhában és az 
éléskamrában végezték a dolgukat: hagyták 
a fiatalokat, hadd tréfálkozzanak.

Mi történt keltőjük között, miről beszél
gettek, mi lehetett, azt talán sohasem lehet 
megállapítani, de egyszer csak

velőtrázó sikoltás verte fel n tanya egy
hangú csendjét 

és hangos kiáltás hallatszott:
— Segítség! Segítség! Agvonszur!
Mire a házbclick észbekaptak és kirohan

tak, már
ott feküdt a földön, vértócsa közepette 

a szép Szabó Margit,
előtte pedig hatalmas disznóölőkést tartva 
kezében, földbegyökerezett lábbal állt és 
vérző menyasszonyára bámult Hegedűs Fe
renc.

Valami miatt összeveszhettek talán a fia
talok és az ingerlékeny Hegedűs Ferenc, elő
kapta a hentesköténye alatt tokban hordott 
disznóölő kését és

a hátába szúrt a leánynak.
A vér ugylátszik elvette, teljesen az eszét 

ennek a szerencsétlen legénynek, mert mini 
az őrült kezdett hadonászni a véres késsel 
és a hátára esett leánynak

kétszer a hasába szúrt,
egyszer pedig a lábába s csak akkor hagyta 
abba az eszeveszett szurkálást, mikor a 
leány élettelen volt.

Szó nélkül tűrte, hogy Szabóék átvigyék 
a csendőrőrsre, ahol azonnal megkezdték 
kihallgatását.

— Hagyjanak, ne kérdezzenek — mon
dotta —, magam sem tudom mi történt. Azl 
tudom csak, hogy a Margit mondott vala
mit a tojásról, erre sötét lett előttem, elő
kaptam a késemet és elkezdtem vele szür
kéink Itt a kezem, bilincsel jenek meg . ..

Szabó Margitot a községi orvos részesí
tette első segélyben, azonban az orvos látta, 
hogy

szerencsétlen leány menthetetlen.
A Vármegyei Mentők Budapestre hozták n 
Mókus-kórházba. ahol anélkül, hogv egy 
pillanatra is visszanyerte volna eszméletét, 

vasárnap hajnalban meghalt.
Hegedűs Ferencet a tápiószecsői csendőr

ség átkisérte a pestvidéki királyi ügyészség 
fogházába, ahol erős felindulásban elköve
tett emberölés miatt

letMióztalták.
Kedden veszi az ügyészség kezébe a nyo
mozást, újra kihallgatja a szerencsétlen 
sorsit és magáról megfeledkezett húszéves 
fiatalembert és igyekszik tanukat keresni 

Ihogy pontosan rekonstruálni lehessen a 
I nagyszombati véres szerelmi dráma körül- 
I ményeit.

68 éves betörőt fogtak el 
az Orczy-wton

Az éjszaka egy óra tájban egy idős, t/őpörö- 
dött férfira lett figyelmes az ()nzy-uton szol
gálatot teljesítő rendőr. A kopottruhás ember 
egy divatáruüzlet előtt ólálkodott, májul az 
üzlet kirakatát feszegette. Amikor a rendőr 
megszólította, összerázkódott és alig báliható 
hangon mondotta:

— Ne bántson, biztos ur! Bevallók mindent... 
Ki akartam nyitni ezt a kirakatot, de nagyon 
remeg már a kezem,

nem való mór nekem es a „mesterség44.
Jobb is, hogy bekerülök a Markóba, Ifgalábh 
lesz kosztom és lakásom . ..

Ggenet Lajos fi8 esztendős rovottuspltu be
törő volt nz előállított ember. Régi ismerőse 
a rendőrségnek, aki sok munkát adott fiata
labb éveiben.

Endesz Árpád, Medvegy Vili és mis híres 
kosszofurók bandájában dolgoztot!.

Kivénült már a „mesterségből", öreg napjaira 
nyomorba jutott és tüdőbaj vett erőt rajta.

Gyenest letartóztatták és súlyos türiőbnjára 
való tekintettel rabkórházbn szállitotFflk.

Rejtélyes gyilkosság
New Yorkban

New York, ápnüű 12
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

lése.) Leutis Titterton ismert nmerikafi iró gyö
nyörű szép 34 éves feleségéi, aki Nancy Ewans 
álnév alatt ifjúsági regényeket irt s magv nép
szerűségnek örvendett, husvét vasárnap regge
lén

plzsamiinadrógjával megfojtottam holtan
találták meg fiirdőszobájáhiin.

A rendőrség azonnal előkeritette távollevő
férjet, nki n nyilvánvaló gyilkosságnál vonatko
zóan nem tudott felvilágosítást adni és ezért 
tovább folytatja a nyomozást a r<fj lélyes gyil
kosságban, amelyet a tettes valószjntüen

hosszúból követett el,
mert a lakásból semmit sem vitt mffligúval.

ÓH

okoznak az osztály sorsjáték fflár^sitók- 
nak mindazok, kik az előzékenységből 
küldött sorsjegyeket nem küldik azon
nal vissza.

A sorsjegyek árát van idő legkésőb
ben a húzás előtt kifizetni, de fontos, 
hogy azok, kik nem szándékainak a 
sorsjegyeket megfizetni, küldjék azokat 
postafordultával vissza, mert a későn 
visszaküldőit vagy pláne vissza r^m kül
dött sorsjegyeket a főárusltók mftr nem 
tudják eladni és lg,v veszteséget szen
vednek.
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IMrntlanul gazdag díjazású lesz a 
„Iit'iL'íi Nupió11

„VÁLLALATI BRIDGECSAPAT 
VERSENY“-c.

A „Hétfői Napló**  pompás, nagy ezüst
serlegét védi n győztes csapat, tagjai 
pedig tiszteletdijui ugyanolyan kicsinyí
tett, gyönyörű kivitelű ezüstkupát kap
nak. Ezenkívül még 6 team részesül re
mek díjazásban, a rendezőség külön 
gornloskodott ragyogó női dijakról is! 

lYlIiivjuk az érdeklődők figyelmét 
arra, hogy a vállalatok alkalmazottai
nak. közvetlen hozzátartozói is repre
zentálhatják a vállalat színeit. A meghí
vók. egy részét már a múlt héten szét- 
küldte a rendezőség, meg is van már az 
eredménye, állandóan csilingel a szer
it cMtőség telefonja és a munkatársak 
a legnagyobb készséggel adják meg a 
felvilágosításokat a különféle érdeklő
déseikre. A rendezőség nem tudhatja 
pontosan mely vállalatok keretén belül 
alakult már meg a bridgc-tcam, éppen 
eztut ezúton kérjük fel azokat a cége
ket, amelyek meghívót még nem kap
tak, hogy igénylésüket kladóhivata- 
lunkdba (telefon: 308-90) bejelenteni szí
veskedjenek.

M.ljus 2-án és 3-án tartjuk a monstre 
l)rld|$cvcrsenyt a Lloyd-palota dunaparti 
dísztermében.

Az Idei legnagyobb magyar brldge- 
versemy dlszelnökc K á 11 a y Tibor ny. 
pénBtfigyminhzter, a Magyar Bridge Szö
vetség elnöke. A verseny zsűrijének el
nöke. Dr. P é t e r y Jenő, a MBSZ ka
pitánya.

♦
B5*|ositva  van már a magyar csapat ki- 

kíildkíése az idei stockholmi Európa-baj- 
nokvigra, mert a stockholmi magyar kon
zol, Qirl Axel Pctlersson, — tekintettel arra, 
hogy magyar csapat távollétével az Euró- 
pa-bajfcnoki verseny sokat veszítene érdé- 
kességp'böl, — meghívta kastélyába az egész 
magyar csapatot a hivatalos szövetségi kí
sérővel együtt. A gazdasági kérdés ezzel 
egy csapásra megoldódott s most előtérbe 
kerülitek a személyi problémák. Természe
tes, hogy az európai válogatott gerincét 
Fészakt játékosok fogják képezni. Általános 
lehaiygollsúgot keltett, hogy Décsi László, 

ctlodázhatatinn hivatali elfoglaltsága 
miatt, — lemondta reprezentatív szereplé
sét. Szinte pótolhatatlan vesztesége volna a 
magynr csapatnak, ha ez az akadály ked
vezőre*  el nem intéződnék. Eszerint a Fé
szek ■le.niin kiegészítéséhez még 2 játékosra 
van szükség.

A sziketségi kapitány ezt a két játékost 
öt tatfjjíl álló keret tagjai közül fogja ki
jelölni Az ötös keret tagjai: Darvas, Feren- 
ezi. Leilner, Somogyi, dr. Szenic/.ky.

*
A LIpcB városi Kaszinó bejelentette, hogy ki

lép n hriÜlgcszlivetségból. A kaszinó két dele
gáltja dr., Milkó és dr. Farkas Mihály le Is 
mondtuk ‘bridgesziivctségl választmányi tagsá
gukról. VR. Farkas kijelentette n lléttdl Nupló 
nninkukrsti előtt, hogy a kilépés azért történt, 
■lert n kaszinó egyik delegáltjának a bajnok
sági rendgier megváltoztatása Iránti kérelmét 
elutnsilQUM a bridgcszilvetség. Érdekes az ügy 
háttere: a Lipótvárosi Kaszinó be akart nevezni 
• bridgrfi kjnokságba és hogy ne kelljen a má
sodik osr l.ályhun kezdenie, kérte, hogy első
rendű |át (kosokból álló team azonnal az első 
osztályba kerüljön. Ez nz a kérés, amit a vá
lasztmány*  megtagadott.

★

\ REAt.l- MAC II. mérkőzés első félidejének 
eredménye, 19 pont a kitünően játszó BEAC 
javára

♦
.1 /mwrfU ünnepek alatt érdekes kétnapos 

mérkőzés ivh/t le egy belvárosi klubban: két 
osztrák hÍQispdr játszott elsőosztályu fítagyar 
ji.h'l.onnh'^ul igen magas alapon. A pesti já- 
tikotok pestiesen srd/tm - „kinyerték*  a 
dupla költségeit.

Magyar kereskedelmi
delegáció Moszkvában

Husvét előtti napokban nagyjelentőségű 
kereskedelempolitikai esemény következett 
be. Kormánymegbizásból

delegáció utazott Szovjet-Oroszországba. 
hogy ott magyar-orosz kereskedelmi 
forgalomra vonatkozó megállapodást 

kössenek.
A delegáció vezetője Bornemissza Félix ke
reskedelemügyi minisztériumi főtisztviselő, 
miniszteri tanácsos már egy alkalommal járt

Iparigazol irányt nem adnak többé ki azok 
részére, akik ,,partic-áruk‘‘,„ alkalmi-áruk , 
„Occaslo" s hasonló tömeges és gyors vásár
lásra ingerlő megjelöléssel kívánják üzletüket 
folytatni *

Kétezer vagon ausztriai faanyagot engedé
lyeztek, amely már ezen a héten kerül kiosz
tásra.

♦
A Révai Kis Lexikonét márkáztatták, de 

azért a Prágai Magyar Hirlap utján 20 cseh- 
koronáért, vagyis 4 pengőért meg lehet kapni. 
Nálunk 16 pengő az ára. Mi értelme volt tehát 
a „márkázásának?

♦
Az Idei belföldi gyapjutermést. ami kh. 6 

millió kgr-ot tesz ki, a gyáriparosok teljes 
egészében átveszik és ezzel a nagy viharokat 
látott gyapjuértékesitési kérdés végleg rende
ződött.

♦
A MÁV az előző hónap folyamán bármikor 

foganatosítja a kereskedelmi utazók havi bér
letjegyének megújítását. Ezenkívül az utazók
nak a „nyári menetrend"-re vonatkozó kíván
ságait is honorálta

♦
Május 31-én kezdődik és junius 11-ig tart a 

Vili. Szegedi Ipari Vásár. Az országos Ipari 
árumintnvásár iránt rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. A magyar kézműipar remekei 
kerülnek bemutatásra a szegedi gazdasági de
monstráción. A vásár előkészítő munkálatai 
lázasan folynak A vósár vezetőségének elme: 
Szeged. Horváth Mihály-u. 3. Telefon: 14—15. 
A vezetőség minden kérdésre a legnagyobb 
készséggel nd felvilágosítást az érdeklődőknek.

♦
Uj keserűvízforrást fedeztek fel Esztergom

ban: rövidesen tehát egy uj keserüvizvállalattal 
lesz gazdagabb Magyarország.

♦
Az egységes kereskedelmi érdekképviselet 

ügyét befejezett ténynek lehet tekinteni. A 
kereskedelmi minisztériumban már megtörtén
tek a döntő tárgyalások az egységes keres
kedelmi érdekképviselet felállítására és műkö
désére nézve.

♦
Magyar perzsaszönyeg szövőgyárat létesíte

nek Cegléden. Cegléd városa különféle adó
mentességekkel támogatja az uj gyáralakulást.

♦
A magynr-jugoszláo kereskedelmi tárgyalások 

egyik sarkalatos pontja, hogy a jugoszlávok a 
magyar Ipar részére is ugyanazokat a kedvez
ményeket biztosítsák, mint amit a német Ipar
nak adtak, a most befejezett német-jugoszláv 
mególlnpodások során.

Igazgató-vőlegényétől követeli 
villájának 5000 pengős építési 

költségét a cserbenhagyott 
menyasszony

Érdekes polgári perben tűzött ki tárgyalást 
most a budapesti törvényszék. Vajda Mária, 
egy nagyvállalat tisztviselőnője indította a 
polgári pert Walter Sándor részvénytársasági 
Igazgató cllon

A tisztviselőnő keresetében arra kéri a bíró
ságot, hogy Wallerra! szomben

5600 pengőt ítéljen meg számára.
— A részvénytársasági Ignzgató — hangzik 

n leány keresete — esztendőkkel ezelőtt házas
ságot ígért nekem,

már 1926-ban megkérte a kezemet,
aztán 1928-ban megismételte a házassági ígére
tét, de az esküvőből nem lett semmi. Vjahb 
három esztendő múlva Walter megbetegedett 
s ekkor a már tényleg kitűzött egybekelésünk 
végkép meghiúsult.

Nekem Hnjdumegyébcn van egy telkem és 
ar Igargnló megígérte, hogy erre n leiekre vil
lát épít számomra. A vlllaépltés költségeire 
1000 pengőt folyósított s art igérle, hogy

■ további 5000 pengőt, amennyibe a villa

Moszkvában. Husvét előtt utazott el másod
szor, megérkezése után nyomban tárgyalá
sokat kezd, amely

a magyar termények és Iparcikkeknek 
kivitelére éa orosz nyersanyagok beho

zatalára vonatkoznak.

A most folyó tárgyalások során kötnék 
meg az első magyar-orosz árucsereegvez- 
ményt.

Uj textiloegyészeti gyárat alapit egy külföldi 
cég Budapesten, amely textilipari festődéi se
gédanyagok gyártására rendezkedik be,

♦
A Városligetben már megindultak a Vásár 

építkezési munkálatai és a hatalmas, több mint 
százhúszezer négyzetméteres területen itt-ott 
már készen állnak a pavillonok. A Vásár főka
puja idén közvetlenül a Stefánia-utnál lesz. 
Vele szemközt két hatalmas épületet terveznek, 
melyek közül az egyiket a külföldi államok ott
honának szánják. Ehhez csatlakozik a nagy 
textilország, a nagy gyárak textilutcájával, a 
konfekcióiparokkal, a hatalmas divatszinhátzal 
és a női érdeklődés körébe tartozó Iparművé
szeti kiállítással A Vásár rendezősége általában 
nagy egységek alkotására, áttekinthető beosz
tásra törekedett. Egyelőre még csak térképen 
látható a Vásár mintapályaudvara, amelyből az 
ideérkezett látogatót egyenes ut viszi a Vásár 
egyik legkedvesebb részébe, a magyar faluba. 
Kápolnaszerü épületben, a falu főterén helyezik 
el a kisipar remekbe készült, zsűri által váloga
tott munkáit. A Vásár építési munkálatain egész 
munkáshadsereg dolgozik. Boszorkányos gyor
sasággal emelkednek a Vásár óriáspavillonjai- 
nak falai, tornyai és huszonnégy nap alatt min
den elkészül s még ennél is rövidebb idő múl
tán megindul a Vásár idegenforgalma t». A 
külföldiek már április 23-tól érkeznek a Vásár 
vizumkedvezményével és féláru vasútjegyével, 
a belföldi közönség számára pedig május í-án 
lép érvénybe az utazási kedvezmény.

♦
A Magyar Általános Kószénbánya Részvény- 

társulat igazgatósága folyó hó 4-én tartott ülé
sében megállapította az 1935-i üzletév mérlegéi, 
amely a szokásos leírások után 4,444.609.99 
pengő tiszta nyereséggel zárul. Az Igazgatóság 
április hó 25-ére hívja egybe a rendes évi köz
gyűlést, amelynek indítványozni fogja, hogy ax 
1935-i üzletévre — n tartalékok és alapok do
tálása után — réeszvényenként tizenhárom 
pengő osztalék állapíttassák meg.

*
A Magyar Jelzáloghitelbank igazgatósága 

folyó évi április 6-ón megtartott ülésében meg- 
állapította az 1935. üzleti év mérlegét, mely a 
múlt évről áthozott nyereséggel együtt 57.681.08 
pengő tiszta nyereséggel zárul. Az Igazgatóság 
indítványozni fogja a folyó évi április 25-én 
megtartandó közgyűlésnek, hogy eren összeg
ből 30.000 pengő a régi nyugdijak külön tarta
lékába helyeztessék és a fennmaradó 27.681.08 
pengő a folyó évre vitessék át.

♦
A Magyar-Cseh Iparbank Rt. igazgatósága 

április 7-én megtartott ülésén megállapította az 
1935. üzletév mérlegét, mely megfelelő tarta
lékolások után 31.205.27 pengő tiszta nyere
séggel zárul. Az igazgatóság az április 21-éra 
összehívott közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
ez az összeg új számlára vitessék elő.

kerül, meg fogja Sietni.
A meghiúsult házasságért igy akart kárpótolni 
Walter Sándor. Én hozzá is kezdtem az épít
kezéshez és amikor felépült a villa, at igaz
gató nem folyósította az 5000 pengőt s a pénzt 
máig sem kaptam meg tőle. Walter Sándor 
nekem kötelezően, ajándékozás címén Ígérte 
meg az 5000 pengőt s miután azt nem folyósí
totta, igen súlyos helyzetbe hozott:

a villa készen ín, de as árát nem todma 
kiláttak

Ezért kérem a bíróságot, hogy, az 5000 pengőt 
ítélje meg számomra s art az igazgató 15 nap 
alatt fizesse meg nekem.

Walter a tisztviselőnő előadásával szemben 
hangoztatja, hogy

ő semmiféle kőteleid ígéretet nem tett,
Vajda Mária követelése teljesen alaptalan, 
ezért kéri a birósógot, hogy azt utasítsa el.

A meghiúsult házasságitól és villaépitkezés- 
bői támadt érdekes perben a napokban fog 
dönteni a bíróság.

Gyászülésen parentálta 
el a zsidó hitközség 
volt elnökét,aszombaton 
elhunyt Székely Ferencet

A magyar közgazdasági életnek és Buda
pest társadalmi életének egyik érdemes és 
méltán népszerű tagja halt meg szombaton 
reggel Abbáziában. Székely Ferenc, a Bel
városi Takarékpénztár elnöke és alapítója 
azok köré tartozott, akik a háború előtt év
tizedeken át a közgazdasági, irodalmi, po
litikai és társadalmi életben egyaránt hasz
nos, több vonatkozásban kezdeményező mű
ködést fejtetlek ki. 78 éves korában érte 
utói a halál Abbáziában.

Székely Ferenc fiatalon lépett a bank
pályára. Több vezető pénzintézetnél műkö
dött, majd 1892-ben résztvett a Belvárosi 
Takarékpénztár alapításában és annak első 
vezérigazgatója lelt Amellett, hogy az új 
intézetet naggyáfejlesztette és a közgazda
sági Irodalomban is jelentékeny nevet szer
zett magának, a politikai és társadalmi vi
lágban is élénk tevékenységet fejtett ki. A 
főváros törvényhatósági bizottságában év
tizedeken át képviselte a IV. kerület sza
badelvű polgárságát. Alapítója és hosszú 
időn át elnöke volt a Belvárosi Polgári Kör
nek, egy ideig elnöke a pesti izr. hitközség
nek és a zsidó hitéletben és a társadalmi 
életben vezető szerepet játszott.

Székely Ferenc sokoldalú tehetsége az 
Irodalomban is népszerűséget szerzett neki: 
a „Borsszem Jankó" néhány felejthetetlen 
figuráját ő teremtette meg.

A háború előtt legfelsőbb helyről több 
és magas kitüntetésben részesült, udvari ta
nácsos és a Ferenc József-rend közép
keresztese volt.

Holttestének hazahozatala iránt megtet
ték az intézkedéseket: temetésének Időpont
ját húsvét után fogják megállapítani.

A pesti izr. hitközség elöljárósága Székely 
Ferenc halála alkalmából vnsárnap délben 
Vagy Andor elöljáró elnökletével gyászülést 
tartóit, amelyen az elnöklő Nagy Andor 
mély megindultsággal emlékezett meg Szé
kely Ferencről, aki az összeomlás után kö
vetkező legválságosabb időkben a pesti izr. 
hitközség elnöke volt s ma is a hitközség 
választmányának és képviselőtestületének 
disztagja, elnöke a Ferenc József Országos 
Rabbiképző Intézet vezéilőbizoltságának, 
— amely ugyancsak vasárnap ünnepélyes 
keretben parentálta el a nagy halottat — 
valamint az Országos Izraelita Patronage 
Egyesületnek és egyik megalapítója az Iz
raelita Magyar Irodalmi Társulatnak, az Or
szágos Magyar Zsidó múzeumnak és a 
zsidó gimnáziumnak.

Beszámolt ezután az elnöklő Nagy Andor 
arról, hogy Székely Ferenc mellett Abbáziá
ban utolsó óráiban ott volt Stern Samu el
nök és kegyelettel gondoskodott a zsidóság 
nagy halottjának oltani méltó végső tisz
tességéről, — majd bejelentette, hogy a 
pesti Szentegylet Székely Ferencnek díszsír
helyet adományozott a hitközségi elnökök 
sorában. Ezután elhatározta az elöljáróság, 
hogy Székely Ferenc családjához részvétira
tot intéz, a temetésen testületileg vesz részt, 
Székely Ferencnek a hitközség közgyűlési 
termében levő arcképét harminc napon át 
gyászfátyollal borítja és a harmincnapos 
gyász elteltével a megboldogult emlékére a 
dohányutcai templomban gyászistentisztele
tet rendez.

»H>S7,1>»i:£S71>S 
<.*/WB!Ü SHx£r

6 ÍNTAt MB

Ha kis gÍMxímlát akar, látogatta a 
Gázmüvek közismert és nagy népszerű
ségnek Örvendő kedd-nénteki főzőbemu

tató előadásait.
Előadásainkat minden kedden és pénte
ken d. u. 5 órai kezdettel tartjuk a VI., 
Vilmos császár-ut 3. I emeleti előadó

termeinkben.
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KRÉMES HABJA 
FIATALÍT és 
BÁJOSSÁ TESZ

Kaptató mlndenOtf. Főraktár: Hunnia győgysxertár,
Budapest, VII., Erzsébct k-Jrut 56.

Melegebb Hó
A Meteorológiai Inté

zet jelenti husvét hétfőn: 
Európát a Hamburg— 

Klagenfurt—Belgrád— 
Isztambul-vonai men
tén fekvő időjárási ha

tárvonal szeli ketté. E vonal északkeleti ol
dalán szeles, változékony és hűvös az idő
járás, tőle délnyugatra csendesebb és eny
hébb. Hazánk pillanatnyilag még az idő- 
járás-választó-vonal kedvezőtlen északkeleti 
oldalán fekszik, de a határvonal mozgásban 
▼an és igy a legközelebbi órákban fokoza
tosan átkerülünk a kedvezőbb oldalra. Teg
nap az időjárás változóan felhős volt. Majd
nem mindenütt volt eső. Jégeső is volt 
Kecskeméten, Izsákon és a Kékesen.

Budapesten hétfőn célben a hőmérséklet 
10 Celsius fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 758 milliméter, mérsékelten 
emelkedő irányzatú. Várható időjárás a 
következő 24 órára:

Hétfőn délután és este: Még élénk szél, 
északon és keleten záporok, ■ hegyeken 
esetleg zdporszerii havazás. Éjjel: Egyes 
helyeken (kivált a délnyugaton, továbbá 
a széltől védett fekvésekben) mínusz 1— 
mínusz 3 fok körüli talajmenti fagy. 
Kedden délelőtt: Csendesebb, a mainál 

melegebb és száraz idő valószínű.

— Miniszterjárás Balatonfürcdcn. A hús
véti ünnepeket dr. Darányi Kálmán föld
mivelésügyi, dr. Hőman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi és dr. Ugrón Gábor volt bel
ügyminiszter Balatonfüreden töltötték. Lá
togatást tettek minisztertársaiknál dr. Fa
binyi Tihamér pénzügy- és Kánya Kálmán 
külügyminiszter, aki az ünnepeket balaton 
almádi villájában töltötte.

Megégeti a forró zsírtól 
a margitszigeti Nagyszálló 

szakácsnője
Vasárnap reggel az ebédhez készült a 

margitszigeti Nagyszálló konyhájának a sze
mélyzete. Figlár Erzsébet 27 éves szakácsnő 
egy tizliteres nagy lábasban zsirt olvasztott 
a szabad tűzön.

Olvasztás közben láng csapott ki a tűz
helyről és meggyujtotta az olvadó zsírt. A 
szakácsnő éppen az edény följ hajolva ka- 
vargatta a zsírt s igy

a fölcsapódó lángoktól ruhája lángot 
fogott

A következő pillanatban jajveszékelve ro
hant a nagy konyhában föl-alá Figlár Er
zsébet. A személyzet segítségére sietett, 
azonban addigra már

lobogó fáklyaként égett a Hibája.
Nagynehezen eloltották, majd értesítették 

a mentőket, akik ájulton találták n szeren
csétlen asszonyt. Megállapították, hogy 
rendkívül súlyos égési sebeket szenvedett. 
Életveszélyes állapotban vitték kórházba.

— Ami biztos, as biztos! őseink, ha valamilyen 
okirat valódiságát bizonyítani akarták, pecsétet 
raklak rá. Szokások nem tűnnek cl nyomta'a 
nul, csak megváltoznak: ha meg akarunk győ
ződni a női ruhaanyag valódiságáról, vagy 
finomságáról, nézzük meg az anyag szélén 4—.*>  
méterenként található függő pecsétet, amelyen 
•a a szó áll: Goldberger. Ami biztos, az biztosi

Borzalmas
hitvesgyilkosság Becsben
Megölte feleségét, azután öngyilkos lett, 
mert a különváltan élő asszony nőtartási 
dija fejében lefoglalta husvét előtt üzlete pénztárát

Bécs, április 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A III. kerületben lévő Rasimowsky- 
utca 11. szám alatt jól jövedelmező Üzlete 
volt Eidher Mátyás hatvanötéves hentesnek, 
aki szombaton délután hosszú évekig tartó 
viszálykodás után végelkeseredésében

meggyilkolta feleségét és azután saját
magával is végzett.

Eidher házassága hosszú évek óta bol
dogtalan és viszályokkal teljes volt, ugy, 
hogy néhány évvel ezelőtt a hózastársak 
külön is váltak és ez alkalommal a bíró
ság az asszony részére nagyobb összegű 
tartásdijat Is állapított meg, amelyet Eidher 
mindig pontosan fizetett. Az asszony azon
ban mégis állandóan követelődzőit s hol a 
bíróságon kívül, majd a bíróság utján

a tartásdljnak felemelését követelte.
Eidher többnyire engedett a felesége kíván
ságának s igyekezett nz asszony jogtalan 
igényeit Is békésen elintézni. Eidherné Igé
nyei azonban mindenkor kielégíthetetlenek 
maradtak s legutolsó alkalommal azt köve
telte férjétől, hogy állítólagos hátralékos 
tartozása fejében a husvét előtti héten 287 
schillinget fizessen ki neki. A férj erre is 
hajlandónak nyilatkozott, csak azt kívánta, 
hogy most csak 200 schillinget fizethessen, 
a hátralékot pedig néhány nap múlva Ígérte. 
Az asszony erre még a hét elején

•MHHBBWm——- <

Háromórás jégvihar 
pusztított Debrecenben
Kecskemétnek nem ártott a jégeső

Debrecen, április 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

lése.) Husvétvasárnapján a délutáni órákban 
háromórás esőzés, majd jégvihar volt Debre
cenben és környékén. A legnagyobb pusztítást 
a jég Mikcpércs-pusztán okozta, ahol

a gabonatermés nagyrésze, a burgonya 
pedig teljesen elpusztult.

Az Itteni lakosság a kormány segítségét kérte 
hogy vetőmagot bocsássanak rendelkezésükre. 
Debrecenben az esőzés következtében

Gombos János Iparos Szarvas-utcai háza 
összedőlt.

Gombos családjával az utolsó pillanatban me
nekült az összeomlás előtt álló házból.

Kecskemét, április 13.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen-

— A kereskedelmi miniszter sajtóperét 
holnap tárgyalja a Gadó-tanács. Érdekes 
sajiórágalmazási pert tárgyal szerdán dél
előtt 0 órakor a büntetőtörvényszék Gadó 
tanácsa Winchkler István kereskedelmi mi
niszter feljelentésére rágalmazás címén el
járás indult Kormulh Péter ellen, aki az 
IJf Barázda egyik multévi számában éles tá
madást intézett n miniszter ellen és többek 
között azt irta róla, hogy a kommfln akti 
Ágoston Péter népbiztos titkára volt. A vád 
lolt vizsgálóbírói kihallgatásán azt mon 
dotla, hogy cikkén a lop szerkesztője, dr. 
Bárkányl lényeges változtatásokat eszközölt, 
mire őt is vád alá helyezték. A vádat Ba- 
róthy Pál főügyész képviseli. A tárgyalás 
elé politikai körökben nagy érdeklődéssé’ 
tekintenek.

— A MABI cáfol. Megírtuk, hogy a MABI 
gyógyszállót épit Debrecenben. Nagy szégyen 
lehet a dologban, mert Hindy Zoltán ur 
helyreigazit, mondván, hogy a MABI bizony 
nem épit, ellenben kölcsönt adott Debre
cen városának ilyen célra. S minthogy a 
sajtótörvényre is hivatkozik cáfoló levélké
jében, megtesszük a szívességet az igazgató 
urnák, leközöljük n cáfolatot, amely lényeg
ben nem Is cáfolat.

- - Rorgonylndl 3 kablnctkép 8 P. Kálvin téri
— Megtámadta a rendőrt egy napszámos.

Vasárnap hajnalban a Fótl-ut 17. számú ház 
előtt két ember hangoskodott. Velencei János 
rendörlörzsőrmester a hnngoskodásrn odalépett 
éa csendre intette őket, mire Szilágyi Andor 24 
éves napszámos a rendőrt ütlegelni kezdte. 
A másik férfi elszaladt. A rendőr szorongatni! 
helyzetében segítségei kért, mire egy másik 
társával együtt sikerült Szilágyit megfékezniük. 
Bevitték a rendőrségre, ahol hálósig elleni 
erőszak elmén letartóztatták.
— Csónak- és motorvdsárlók figyelmébe! A csó
nak. illetve a motor vásárlása bizalom dolga, 
minthogy annak hosszú évekig hiba nélkül kell 
a pihenésünknél és szórakozásunknál szolgálnia. 
A Bcrgsmann-csónak és Könlg-motor évtizedes 
tapasztalat alapján, aktív sportemberek vezetése 
alatt késiül a legjobb anyagokból, elsőrendű 
szakmunkával. Forduljunk tehát vásárlás ese 
lén bizalommal a Bergsonná (König) céghez 
ilzabclla-lér ő vagy Népszigeten, a csónakház 
bán), ahol biztosan a legjobbat kapjuk.

reglszterkasszát Is, 
együtt.
ezt látta, végtelen dühre 
nz üzletből azzal, hogy

végrehajtást vezetett férje ellen
< ez alkalommal lefoglaltatta a lakás és űz- 

’.et értékes berendezését s amikor Eidher 
ekkor sem fizetett, szombaton délben ismét 
megjelent a végrehajtóval, aki ez alkalom
mal

lefoglalta a
unnak tartalmával

Eidher amikor 
lobbant. Elrohant 
most már végleg elintézi feleségével a hosz- 
szu évek óta húzódó viszályt.

Eidher órákon át nem tért vissza üzletébe 
mire családja gyanakodni kezdett. Elsiettek 
az asszony lakására, ahol azután rettenetes 
kép tárult a belépők szeme elé. Az egyik 
szobában

hatalmas vértócM közepette feküdt az 
asszony, 

mig a szomszéd szobában ugyancsak véráz- 
tntta földön,

holtan találták meg a hentesmestert, 
aki vadászfegyverével lelőtte feleségét és 
azután végzett magával is.

Az azonnal előhívott mentők az asszony
nál is már csak a bekövetkezett halált álla 
pithatták meg és a helyszínen megjelent 
rendőrség lepecsételte a lakást, ahol az ál
datlan családi viszály utolsó akkordjaként 
a borzalmas családirtás történt. —

lése.) Husvét hétfőre virradó éjszakán tiz őre 
tájban az órák óla tartó hatalmas záporeső 
közben Kecskeméten és környékén kismcnnyl 
ségu

„ég ta esett.
A nagy esőr.fa a hajnalt órákig tartott.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt dr. Kiss 
Endrével, Kecskemét város polgármesterével, 
tiki a következőket mondotta:

— A nagy esőzés
Igen áldásos volt,

mert a sok csapadék Ilyen időtájban nagyon 
jót tesz a gyümölcsnek. Hétfőre virradó éjszaka 
jég is eseti, de a hozzáértők azonnal látták, 
hogy csak jelentéktelen mennyiségű jégről volt 
szó is ez is annyi esővel együtt hullott, hogy 
egyáltalában nem volt ártalmas.

— Llchtenstein László felsőházi tag lesz. 
Politikai körökben elterjedt hírek szeriül 
Lichtcnstcin László nyugalmazott miskolci 
főispánt, az onódi kerület képviselőjét rövi
desen felsőházi taggá nevezik ki. Ebben az 
esetben az onódi kerületben uj választás 
lesz. A NÉP Nagy Iván dr.-t lépteti fel, akit 
mint ismeretes a köziguzgaásl birtóság nem
régiben megfosztott n inczőcsóti mandátum 
(ól.

-— Ttaztltita közben elsült a pisztoly. Hajnal 
Pól dr. ügyvédjelölt husvét vasárnap este szü
leinek lakásán pisztolyát tisztította. Közben a 
fegyver elsüli, a golyó flz ügyvédjelöltet a mel
lén sebezte meg A baleset áldozatát lakásán 
ápolják. Állapota nem ad aggodalomra okot.

— A nagy kommunista összesküvéa o 
törvényszék előtt. A büntető törvényszék 
Szemük tanácsú e hét péntekjén tárgyalja 
azt a nagyszabású kommunista bűnügyet, 
amelynek fővádlottjn Weil Imre dr. buda
pesti orvos, vádlott társai között pedig több 
intelligens férfi és nő von. A monstre bün
ügy tárgyalása két napig fog tartani.

— Az Elektromos Kiállítás értesíti a nagy- 
Közönséget, hogy az ünnepek után következő 
héten, mégpedig április 16-én, szerdán délután 
’/ífí órakor, továbbá csütörtökön és pénteken 
délelőtt H10 órakor a kiállítás (V., Honvéd 
utca 22. sz.) előadótermében, illetőleg villamos 
konyhájában a szokásos bemutató előadásokat 
megtartják. Kuglóf . torta- és levelesvajaslészta 
sütés. Belépés, ruhatár díjtalan. A kiállítás 
nyitva: hétköznapokon délelőtt 8—2 és délután 
4—7 óráig.

— Húsvéti sonkát lopott a fogházban ölő 
férjének. Husvét hétfőjén a Sárkány-utca 2 sz. 
alatt levő hentesüzletbe) beállított egy férfi és 
egy nő. A férfi töpörtyüt vásárolt, mialatt a nő 
egy húsvéti sonkát ellopott. A sonkatolvaj ősz 
Monyt: Tatár Józscfné, rrndőrnek adták át Az 
asszony sírva ismerte be, hogy a fogházban ülő 
férje számára lopta a húsvéti sonkát. Tatámét 
A társalgóban lévő férfivel, Schlff Ferenccel 
együtt letartóztatták.
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Húsvéti locsolás
Míg ön ott lóg a villany-lépcsőn. 
Mint szárról hervadt Ibolya,
Hadd mondom eL, hogy busvét-hétfőn 
A locsolás bogyau folya.

Reggel jeges zuhanyra teltem
Az első ugrást, mondhatom:
„Nézd" — szólott nőm, — „kalapot vettem. 
Harminc pengőért, szombaton.**

E szörnyű spriccer alapjába 
Rázta meg minden tagomat, 
Belerúgtam nöiu knlapjába 
S elhagytam kisded lakomat.

A*  orcán vidáman loholva 
öntöző-autó ügetett, — 
Lefröcskölt, mintha mondta volna: 
..Boldog húsvéti ünnepet!4'

A kávéházban épp köszöntött 
A pincér két agg bácsikat, 
Egy kávét a fejemre döntött
S szólt: „nem baj, hozok másikat4*.

Az nj kávét én felmarkoltam, 
—- El vakított a bánat !s —
S a pincért nyakonöntve szóltam; 
„Jó liosvétot magának is.44

t. r.

— Kádns Miklós dr. az uj borsodmegyei 
főjegyző. Borsodvármegye főjegyzői állá
sára kiirt pályázat határideje most járt le. 
A főjegyzői állás tudvalevőleg Vadeay 
László kényszernyugdijazásával üresedett 
meg. Egyetlen pályázat érkezett és ezt Ká
das Miklós dr. borsodmegyei főszolgabíró 
nyújtotta be. Kádas hírek szerint rövidesen 
nyugalomba vonul é.s ebben az esetben Vór- 
nay Bertalan 
egyzöje.
— RENDŐRI 

MAGÁT EGY 
József a szombathelyi kőzkórhár Idegosztályá- 
lak íőápólója, néhány nappal ezelőtt eltűnt 
izolgálati helyéről és távozásakor bejelentette 
■'ngyllkossúgát. A rendőrség kikutatta Bertha 
tartózkodási helyét s egy rendőr kíséretében 
vissza akarta szállítani Szombathelyre. A rendőr 
•>c is szállt Berthávnl a Szombathelyre menő 
vonatba, amikor azonban Szombathelyre érkez
tek és le akarta .szállítani Berthát, meglepetés
sel. észlelte, hogy a főápoló eszméletlenül íil 
helyén. Bertha útközben a rendőr jelenlétében 
megmérgezto magút s mire Szombnthclyro ér
keztek oly súlyos állapotban volt, hogy az 
azonnal előhívott mentők állapotát életveszé
lyesnek találták.

— A GármUvek felhívása ■ májusban köl
töző közönséghez. Budapest Székesfővóros Gáz
müvei felkéri a t. gázfogyasztókat, hogy költö
zés esetén ne feledkezzék meg gázmérője és 
gázberendezése felől idejében intézkedni, mert 
a munkák elintézése n bejelentések sorrendjé
ben történik. A Gázmüvek rendkívül előnyös 
feltételekkel teszi lehetővé a gázkészülékek fel
szerelését. Fillérekért bérelhetők a különböző 
háztartási készülékek, a készítendő vezetékek 
költségeihez n Gázmüvek hozzájárul, a készü
lékek megvételét pedig hosszú részletfizetésre 
is lehetővé teszi. Használjon gázt!

főszolgabíró lesz Borsod fő-

ŐRIZETBEN MEGMERGEZTE 
KÓRHÁZI FÖÁPOLÓ. Bertha

A CSODATELJFSITMÉNYÜ
1.5 It., léghűtéses, lengőtengelues. 
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Gál Jenőt
szanatóriumba 
szállították

A húsvéti ünnepek nlntt riasztó hirek 
terjedlek el dr. Gál Jenő volt országgyű
lési képviselő, n neves krlminalista sulyos 
megbetegedéséről. A hirek arról szóltak, 
hogy Gál Jenőt idegkimerültségget szanató
riumba kellelt szállítani. Más hirek szerint 
sulyos mérgezést kapott.

A Hétfői Napló munkatársa husvét hétfő
jén megállapította, hogy mi történt Gál 
Jenövei. Pór nnppal ezelőtt

Gál Jenő dr. valóban sulyos gyomor
mérgezést kapott a a mérgezés után 

magas láz lépett fel.
Miután háziorvosa megvizsgálta, egy orvos 
professzort hívtak hozzá. Az orvosok ugy 
döntöttek, hogy az ismert ügyvédet azon
nal szanlórtumba kell szállítani. Két nappal 
ezelőtt

bevitték Gál Jenőt a Park-szanatórium
ba és itt ápolás alá vették.

«^godalomra nincsen ok, a beteg jobban 
érzi magát.

FllrdöKid
BAlint-nál, Magyar-u ca 1. Kői

gyermekkád, mosdók, kló. 
zetok, kl.zet-tartányok, 
vizkűytók. Fürdőkályhák 
pohártartók, polcok 

Uib Lajos u. sarok, telefon

ELTEMETTEK TÚRI BÉLÁT, óriási 
részvéttel temették cl husvét hétfőjén Esz
tergomban Túri Béla országgyűlési képvi
selő, esztergomi kanonokot. A bazilika osz
lopcsarnokában emelt ravatal elölt a teme 
tési szertartást dr. Machovieh Gyula érseki 
helytartó végezte nagy papi segédlettel. A 
temetésen résztvett Seréái Jusztinián bíbor- 
nők hercegprímás is. Ottó királyfit Hu- 
nyady József gróf képviselte. A képviselő
ház tagjai Komit Gyula alclnök vezetésével 
jelentek meg. A beszentelés után a kopor
sót az esztergomi bazilika kriptájában he
lyezték el.

— Véres zavargások Írországban. Az ir 
fővárosban: Dublinben husvét vasárnapján 
véres zavargások voltak, amelyeknek több 
mint száz sebesültje van. Az ir köztársasági 
párt ugyanis nagy tüntetést rendezett nz 
1916 hu svét jón kitört felkelés megünnep
lésére. E tüntetés során került sor a véres 
zavargásokra.

— Modern hirdetési Iroda. Ugy n belföldön, 
mint a külföldön előnyösen ismerik Lcopold 
Gyula kiváló hirdető vállalatát, Budapesten. 
V|I,, Erzsébet körút 39. Telefon: 42—I—55. Te
kintélyes nagy cégek e megbízható iroda utján 
eszközöltetik hirdetéseiket, mert kiváló szak
tudással, felülmúlhatatlan pontossággal teljesiti 
nz összes megbízásokat és közel 40 év óta na
gyon becsületesen, odaadó lelkiismeretességgel 
tudja összeegyeztetni a lapok érdekeit n hirde
tők érdekeivel.

— A képviselőhöz pénzügyi bizottsága 
rslltilrlökün megkezdi a kliltségvctés tárgya
lását. A parlamenti vakáció ánrilis hó 27-ig 
tart ugyan, azonban a képviselőház pénz
ügyi bizottsága már csütörtökön délelőtt fiz 
órakor megkezdi tanácskozásait az 1936/37. 
évi költségvetésről.

ideális üdülőhely

DR. HORVÁTH és penzió
ARRÁ7IA n,ec«f tengeri gyógyfürdők, orvos' 

****•“ "^ diéták, min‘en modern kénveiem, 
napos (amazok. árnynn p- rk, Jw’ányon pansAIAn-k. Szoba
rendidén Britannia Szállodában d. e." ti—A-lg. Tel. 206—46.

— A lakás — az otthon, nz otthon dísze a 
kézimunka, a kézimunka otthona a Lipótvárosi 
Fonal Rt. (Lipót-körut 25), ahol a legremekebb 
kézimunkák, függönyök, fiiggönynnyagok, ágy- 
neműek legnagyobb választékban és legolcsóbb 
árban kaphatók.

— Sokezer hamvas arcbőril nőt lát nr em
ber. akik a leányos üde arcszinüket annak kö
szönhetik. hogy egy bélig használják a Leton- 
suppant, utasítás szerint!

— Ne mulassza el a határidőt! A m. kir. osz- 
tálysorsjáték húzásai mór 17-én, pénteken kez
dődnek. Akinek nincs sorsjegye, saját érdeké
ben vegyen bármelyik főárusilónál. Minden 
egves sorsjegynek egyforma a n ve rési esélye. 
Hivatalos árak: ’/i == 28. M : 14. % = 7. 
’/• = 3.50 pengő.

Leütött két rendőrt
egy részeg kocsis

Hétfőn este véres esemény játszódott !e 
Csepelen a Horthy Miklós-ut és a Duna-utca 
sarkán lévő vendéglő előtt. Dzubnár József 
kocsis Nonn József barátjával a húsvéti 
locsolás után Ittas fővel betért egy vendég
lőbe. A vendéglős az ittas embereket nem 
szolgálta ki, a személyzet segítségével ki
tuszkolta őket az utcára, ’ ’ ~
összeszólalkozott Nonnal • 
megszurkálta. A verekedés színhelyére siető

Döme István rendflrfőtörzsőrmestert

, ahol Dzubnár 
és több helyen

egy bokszerrel ugy vágta fejbe, hogy 
ájultan esett össze a földön.

Arra haladt Fábián II. János rendőr kerék

— ÓRIÁSI TŰZVÉSZ MISKOLC MEL
LETT. Hidvégnrdón, Hiikolc közökben 
husvét vasárnapján tizennégy ház leégett. 
A tüzet gyújtogatás okozta. A kár hetven- 
ezer pengő.

— Elet veszélyes szerencsétlenséget okozott 
egy tanító véletlenül elsült fegyvere. Kisfüzes 
hevesmegyei község tanítójának, Fábián Ist
vánnak fegyvere céllövés-órán váratlanul el
sült. A golyó két tanítványát találta. Zagyva 
József 11 éves és Vig Mihály 12 éves tanuló, 
knt. A kis Zagyva Józsefet életveszélyes álla
potban szállították az egri kórházba

Az őrizetes cellában 
felakasztotta magát 
egy előállított ittas asszony

Vasárnap este ittas állapotban előállította 
egy rendőr a Hársfa-utcában levő VII. kerü
leti kapitányságra Kő Bólinlné 57 éves koldus
asszonyt. Kihallgatása után az őrizetes cellába 
helyezték, ahol már több fogoly várta, hogy 
a rendőrtisztviselő elé kerüljön.

A foglyok egymásközti beszélgetését egyszer 
tsak egy zuhanás zavarta meg. Kő Bálintné. 
akinek bnllábn be volt pályázva, várakozás 
közben a köteleket lecsavnrgntta a lábáról, 
hurkot kötött belőle és a cellában levő priccs 
kiálló vastúmnsztójárn

felakasztotta magát.
A kötelék azonban elszakadt és Kő Bálintné

■ földre zuhant.
Az őrizetesek, akik segíteni' siettek, nem tud

ták életre támasztani az ájult asszonyt. Dö- 
römbölésükkel értesítették az firszobapnrancs- 
nokot, aki

kihívta a mentőket.
A mentők Kő Bálintnét n Rókus-kórházba szál
lították. Az öngyilkossági kísérlet ügyében a 
rendőrség vizsgálatot indított.

— Rozgonyl udv. fényképész Kálvin-téri mű
termét teljesen átalakította és az amerikai 
stúdióknál használatos legújabb lámpákkal 
szerelte fel. A mesternek igy módjában áll a 
legmodernebb felülmúlhatatlan tökéletességű 
felvételek készítése.

— Sulyos baleset ■ Gcllért-tércn. Tóth Nán
dor egyetemi hallgató a Gellért-téren egy 9-es 
jelzésű villamosról leugrott. Egy villany
oszlopba ütötte fejét és életveszélycsen meg
sérült. A mentők a Szent István-kórházba szál
lították.

— Budapest Székesfőváros Elektromos MU- j 
vei figyelmezteti a májusi negyedben lakást 
változtató fogyasztóit, hogy a költözések nagy 
tömegére való tekintettel a folytatólagos áram
szolgáltatást csak az esetben tudja biztosítani, 
ha a fogyasztók a költözködést legalább két 
héttel előbb személyesen jelentik be az Elektro
mos Müvek bejelentési osztályánál: V., Honvéd
utca 22. szám alatt A helyes adatok könnyebb 
megszerzése végett célszerű, ha a fogyasztó az 
utolsó havi áramszámlái egyikét magával hozza. 
Ha a fogyasztó a bejelentések elvégzésére meg
bízottját küldi el, a megbízottnak írásbeli fel
hatalmazást kell felmutatnia

— A trnnLsznél a legfontosabb kellékek 
egyike a megfelelő cipő. Szakértők megállapí
tása, hogy az EMERGÉ-tcnniszcipő tökéletes, 
mert légáteresztő, bordázattal erősített vászon 
felsőrésze és gumitalpa könnyű mozgást bizto
sit a játékosok számára. Az EMERGÉ-lennisz- 
clpö ára olcsó, tartóssága, minősége felülmúl
hatatlan.

páron, aki amikor látta, hogy társa a föl
dön fekszik, leugrott a kerékpárról és meg 
akarta kötözni a garázda kocsist. Erre

Dzubnár Fábiánra vetette magát és a 
nyakán megszurta.

Három rendőr tudta csak megfékezni a 
dühöngő embert. Eközben Rátkai József 
rendőr is megsebesült a jobbkezén. Dzubnár 
is súlyos sérüléseket szenvedett dulakodás 
közben. Dömét és Fábiánt sulyos állapotban 
a helyőrségi kórházba, Dzubnárt és Nonnt 
pedig a Rókus-kórházba szállították a men
tők.

| — Háromnapos szünet után megindult a
szigetvári választási harc. A szigetvári ke
rületben a pártok közötti megegyezés sze
rint a húsvéti ünnepek alatt szüneteltek u 
választási harcok. Szerdán azonban már 
Kozma Miklós belügyminiszter, Eckhardt 
Tibor és gróf Apponyi György is leérkez
nek a kerületbe, hogy egyrészről gróf Fes
tetics Domonkost, másrészről Ricdermann 
Imrét támogassák. A választási biztos mind
két fél ajánlásait elfogadta.

— A főkapitányhelyettes és a lovasrendör. 
Kovács XXIV. János lovasrendőr nagy
szombaton délután a Ferenciek-terén telje
sített szolgálatot. Közben lova megbokroso
dott és a földre dobta. Kalmár Béla főkapi
tányhelyettes, aki a közelben tartózkodott, 
látva a szerencsétlenséget, a rendőr segítsé
gére sietett és Kovácsot felsegítette a föld
ről A rendőrnek szerencsére komolyabb 
baja nem történt

— BETÖRTEK A BUDAFOKI POSZTÓ
GYÁRBA. Hétfőre virradóra a Budafokon levő 
Zenta-utca 1. szám alatti lodenposztógyárban 
falbontó betörők jártak. Megfúrták a pénz
szekrényt és onnan nyolcezer pengőt vittek el.

— Elmebajos nő a kOrnjenethcn. Nagy izga
lom támadt Nagyszomljnt este a pécsi- székes- 
c-’yház előtti téren, amikor Vírágh Ferenc 
püspök a fcllámndásj kermenetet vezette. A 
rendőrök egy feldúlt külse’fi asszonvt vezet
tek el a térről, akiről megállapították, hogy 
Proszt Jánosnénak hívják és hirtelen elmebaj 
tört ki rajta.

— Angliában és Franciaországban hava
zott husvétkor. Londonban és Anglia szá
mos vidékén a húsvéti ünnepek alatt hava
zott. Télre emlékeztető fagyhullám, heves 
hóviharok közepette ünnepelte Anglia a 
hnsvéto!. Franciaországban ugyancsak téli 
időjárás volt husvétkor. Töhbhelvütt hava
zás, hideg jégeső volt, amely óriási kárt 
okozott a gyümölcsösökben

— Két kisgyermek súlyos szerencsétlensége. 
Husvét vasárnapján a Bosnyák-utcában Ritpp- 
reitz Károly tízéves iskolásfiu felkapaszkodott 
cgv lovaskocsira s nem vette észre, hogy a' 
kocsi egy utszéli fa mellett megy el. A szeren
csétlen gyermek a kocsi és a fa közé szorult. 
Mire kimentették, sulyos sérüléseket szenvedett. 
— Újpesten is sulyos baleset áldozata lett egy 
tízéves iskolásfiu: Juhász István. A gyerek fel
kapaszkodott a C. jelzésű villamos ütközőjére; 
ahonnan lezuhant és koponyaalap! töréssel 
kórházba vitték.

— Az a valódi Aaplrln, amlyiken rajta van n 
..Bayer“ kereszt. Az Aspirin minden fajta fáj
dalom ellen bevált, lázas betegségét kedvezően 
befolyásolja. A „Baycr" kereszt minden csoma
goláson és tablettán is látható.

— ünnep után első utunk Törökhöz (Buda-, 
pest, IV., Szervita tér 3) vezet, osztálysorsjegyet 
venni a pénteken kezdődő új sorsjáték húzá
saira. Török sorsjegykészlele erősen fogy, te
hát ajánlatos a vásárlást vagy rendelést sürgő
sen eszközölni. Az új terv szerint már egy sors- 
•eggyel hétszázezer pengő nyerhető. Sorsjegy
árak: egész 28.—, fél 14.—, negyed 7.— pengő.
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Budapestből 
fürdővárost!

Szendy polgármester legutolsó rádióelöadá- 
sában megkapó módon ecsetelte a főváros ide
genforgalmi jelentőségét és annak fejlődési 
lehetőségeit. Budapestből fürdővárost akarunk 
csinálni — mondotta —, hogy ezzel még job
ban fellendítsük n főváros idegenforgalmát. 
Ennek azonban egyetlen előföltétele a tiszta le
vegő, a füstmentes Budapest.

A főváros bakteorológiai intézete már 1931 
óta rendszeres és a főváros egész területére 
kiterjedő levegővizsgálatokat végez. 4 vizsgála
tok eredményei azt mutat Iák, hogy fővárosunk 
levegője évről évre katasztrofálisan romlik Ko- 
romtarlalma aránytalanul magas a Nyugat váro
saihoz képest. Az idei fűtési évadban 10fi%-kal 
múlta felül az angol ipari .városok koromérté
keit. Ugyancsak magas a főváros levegőjének 
szcnmonoxyd- és kénessavtartnlma, amely 100 
százalékkal nagyobb a németországi városo
kénál.

A fűtési évadban valóságos füstfátvol lebeg 
a főváros fölött, mert nemcsak a ,akaréktűz- 
helyek, kályhák, hanem a központi fűtőbe
rendezések kéményei is ontják a füstöt s az élő 
szervezetre különösen ártalmas szénmonozydot 
és a kénes gázokat.

Fővárosunk, amely szerencsés geológiai for
mációk. révén hévforrásokban olyan gazdag. 
hogy fürdővárosnak van predesztinálja, fürdő
város jellegét csak akkor nyerheti el, ha a 
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok mellett fel
halmozódó nagymennyiségű kénessov- és égés
termékeket. füstöt, megfelelő tüzelőanyagnak 
helyes eltüzelésével megszűntetni tudja. Ez a 
tüzelőanyag a koksz.

A koksz népszerűségét annak köszönheti, 
hogy kiadós, mert magas fütőértékfí, s timel- 
\ctt'súlyra könnyű, h koksz nem egyéb, mint 
nemesített szén, előnye a szénnel szemben az, 
hogy nem füstöl, nem kormoz, mert a szén 
illő része, amely a kormot és a 1 üstöt elő
idézi, n koksz előállítása folyamán eltávozik. 
A koksz teljesen szagtalanul ég el.

A főváros fürdőváros jellegének előmozdítá
sát célozzák a korszerű és a haladás igényei
nek minden tekintetben megfelelő kokszkály
hák és koksztüzelésű kazánok. Ezért a fővá
ros minden igényt kielégítő koksztüzelésű ka
zánok szerkesztésére és megépítésére pályáza
tot hirdetett. Ezen a pályázaton dijat nyert 
kokszkazánok nagymértékben megjavították a 
kazánok eddigi évi átlagos hatásfokát, gazda
ságosságát és a mai kor minden igényének tel
jes mértékben megfelelnek. így biztosította a 
főváros n koksznak a központi fűtéshez való 
felhasználásának gazdaságosságát.

Ha tehát Budapestből fürdővárost akarunk 
csinálni és idegenforgalmunk fejlődését is biz
tosítani akarjuk, úgy kokszot kell használ
nunk a központi fűtéseknél mert ne felejtsük 
cl, hogv a koksz is magyar munkáskezek ter
méke. Meg kell tehát teremteni a füstmentes 
Budapest fürdővárost.

Igy irtok én!
DITRICHSTEIN

— Gyorsan, jól, alaposan és olcsón tanulhat 
meg főzni az Iskolónkivüli Népművelési Bizott
ságnak a Székesfővárosi Gázmüvek mintakony
háiban rendezett főzőtanfolyamain. A hathetes 
kezdő, haladó és különlegességi tanfolyamokra 
a Gázmüvek helyiségében (VI.. Vilmos császár- 
ut 3. I. emelet) lehet beiratkozni. A tanfolyam 
részvételi dija 5 pengő.

A mai idők szerelmi regénye, a Paramount ut film/e:

Letört 
szárnyak 

MYRNA LOY CASINO CARY GRANT

ingyen nyaraltatni
fiát, lányát Baldócfürdőn, a 
tátrai diákparadicsomban

Olvassa el az ÚJSÁG 
vasárnapi számát
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Méltóságot ur lesz Gólh sándor 01va. 
som mindenfelé, hogy a kiváló művészt a 
hivatalos Magyarország is elismeri és 
negyvenéves színészi jubileumán „a ma
gyar színházi kultúra szolgálatában elért 
eredményei" címén megkülönböztetett 
kitüntetésben részesíti. A hivatalos lap 
néhány sora nem lirizálhat és nem említ*  
heti meg, hogy ez a kitüntetés nem adja, 
legfeljebb csak megerősíti rangjában ezt 
a kivételes művészt, aki a magyar szín
házi kultúrának már régen nemcsak mél- 
tóságosa, hanem excellenclása is.

Excellenciása a magyar szónak, a ma
gyar színháznak, az egyetemes magyar 
kultúrának Góth Sándor, aki negyven 
évvel ezelőtt jött fel kincses Kolozsvárról, 
onnan, ahonnan a magyar kultúra annyi 
számos más értéke Is megrohamozta a 
magyar Olympust. Az a három év ott Ko
lozsvárott, amelyet Góth Sándor szeré
nyen nem számol bele színészi jubileumá
ba, ugylátszik, csak tréning volt, hogy iz
mai ruganyosabbak legyenek, hogy karja 
erősebb, hogy homloka domborubb és 
válla szélesebb. Mert Góth Sándor színé
szi jubileumát pontosan a Vígszínház 
fennállásának jubileumával kötik össze 
és ez annál érdekesebb és értékesebb, 
mert Góth Sándor az egyetlen ama nagy 
színjátszók közül, akik a Vígszínház 
kapunyitásakor megalapozták s tovább 
vitték azt a színpadi stílust, amelynek 
im úgyszólván egyedüli letéteményese ö 
maga és talán felesége, Góthnó Kertész 
Ella.

Azt olvasom a lexikonban, hogy 1869- 
ben született. Nagyon ismerős ez az év
szám, szivén is üt egy kicsit. Édesapám 
született ekkor, Góth Sándor az apám le
hetne... Nem, ez hihetetlen. Tegnap lát
tam csak fiatalon, ruganyosán lovagló
kosztümben sétálni Budán, biztosan jó
kétórás nehéz lovaglás után. Fiatal volt, 
mosolygós, azt hinné az ember, hogy 
negyvenéves. Ezért hálátlan és hiábavaló 
pohárköszöntőt mondani Góth Sándorra, 
aki éleiének delén, művészi életereje tel
jében érkezett el egy olyan számhoz, 
amely tiszteletet érdemel és amelyet ünne
pelni kell.

Mint most kiderült, két generáció fia
talságát bűvölte el szikrázó villamosság
gal telt mozgékony, hajlékony s annyira 
eredeti talentumával Góth Sándor, aki 
européer értéke a mi tehetségekben egy
általában nem szegény országunknak s 
aki még magasan tartja kezében azt a 
szellemi fáklyát, amelyet Varsányi Irén, 
Hegedűs Gyula, Tanay Frigyes bizolt reá. 
Ez a fáklya messze fénnyel lobog és min
denütt a világon, ahol a jó szil.házat meg
becsülik, ráemlékeznek erre a világitó 
pontra, akinek Góth Sándor a neve.

Isten éltesse. Sándor bátyám!
(8- »•)

A Komédia „Bika panzió" címen ra- 
gyogó, de pikantériájában teljesen egyér
telmű francia bohózatot játszott, amely
nek keretében Solti Hermint, Rottot, 
Sziklayt, a remek Radót, Berend Istvánt, 
Barna Ancit zsúfolt házak tapsolnak estén
ként.

Rákosi szlniiskola növendékei Dttrlchné 
Papp Júlia vezetöigazgatónö betanításában az 
ezévl vlzsgaelöadáson Én is a kisöcsém cimü 
darabot adták elő, amelynek során reményt- 
keltő tehetségükről adtak tanúbizonyságot 
Varró Manyi, Lantos Magda, Tábori Ernő, 
Sdrdg Gyula, Csefalvy Vilmos.

Nagy gyásza van Fclcky Camílnak, a 
kitűnő táncos MÍuéssnck, akinek édes
anyja halt meg husvét ünnepén.

A balatonfüredi Kisfaludy-izlnház esnten- 
nárium ünnepséget rendez és mindenkit felkér, 
hogy akinek e korból való bármilyen arek 
lyéje. képe, könyve, személyes feljegyséaü 
emléke, muzeális értéktárgya van, azt köb 
faunképpen, vagy ajándékba engedje át a 
centennárium bizottságnak, amely Budapesten 
a Király-utca 103. szám alatt székel.

„Ismeretlen ismerős" elmen husvét vasár*  
nap este mutatta be a Kispesti Színház Kár
pát Zoltán is Marczaly Frigyes operettjét, 
amelyben Antal Va, Bányay Timi, Gárdonyt 
Lászhl. KrSninr nrtittfik nnau sikert.

Husvsti ráuavis n€m olct*>  fi™™ 
jószagu, kellemes, 

kicsit ünnepi ízű is 
a Fővárosi Operettszinház uj, illetve kapu
nyitó újdonsága most, április közepén. Mi
lyen jó volt Ismét belépni e szén architek
túrájú hallba, e gyönyörű, páholykoszo- 
ruzta nézőtérre, amelyet szorgos kezek jól 
kiszellőztettek, lesurollak, lemosdattak a 
közelmúlt szennyétől, végül a színházi kul- 
fura minden rafinériájának, a táncnak, 
muzsikának, szép díszleteknek (Erié és 
Gara), ragyogó ruháknak (Berkovics) egész 
fegyvertárával hódították vissza a soha el 
nem múló legkönnyebb műfaj: az operett 
számára. De jó is volt nézni ezt a fény ru
ha tagot, a világos nézőteret, a gazdag szín
padot és elbámulni azon, hogy Íme, nem 
egy kiskutya szalad végig a színpadon, há
tára kötött luftballonnal, mellyel a „nagy- 
rabccsült igazgatóság" rövid Ideig a követ
kező számokat hirdette. Ha számunkra és 
mindazok számára, akik szeretik a színhá
zat, csak ezt jelentette a Vígszínház Mese
áruház cimü vendégprodukciója, ezért is 
hála és köszönet. Amit ezenfelül kapunk, 
az pluszt Szilágyi László, aki huszonötö
dik darabjával jelentkezett husvitkor ti 
közönség előtt tip-top darabot irt, amilyen ö 
maga. Elegáns és kedves. Eisemann Mihály 
pattogó slágereket költött. A maga pénzét, 
a maga slágereit költi. Szabolcs Ernő ren
dezői művészete társszerzőként csatlakozik 
hozzájuk s a bravúrosan elragadó színpadi 
képekben a tánc két nagymestere: Bobby 
Gray és Trojanoff, a görlök és boyok bo
szorkányos idomárjai csodákat müveinek. 
Az előadás tündére Bársony Rózsi, a lepke
szárnyú primadonnácskánk, aki bűbájos 
könnyedséggel röpköd számról-számra. 
Zárójel között jegyezzük meg: keveset tán
colt a pesti publikumnak, de helyette 
Gombaszögi Ella groteszk táncszámaln szó
rakozhattunk. .4 nagyszerű Gomba, aki na
gyot potyogott szegény a főpróbán, állandó 
harsogó kacagásban tartja a nézőteret, 
csakúgy, mint a remek Gárdonyi, Peti, Ke
leti és Kabos Gyula. Azt hallottuk, hogy 
Kabos nadrágletoló számán remekül mu
latott a próbákon Jób Dániel igazgató, el
lenben Szabolcs vörösre mérgelődte magát. 
Mi is elvörösödtünk a nézőtéren, pedig nem 
vagyunk tulljedösek. Ez a nagyszerű mű
vész, aki éppen keresetlen és közvetlen hu
morával érte el kivételesen nagy művészi 
pozícióját, miért fanyalodik ilyen trükkök- 
höz, amiről igy beszélnek egymás közölt 
ősidők óta a színészek: „És ha letolom a 
nadrágom, akkor még nagyobb sikerem 
lesz". Kabosnak erre nincs szüksége. A da 
rabnak sem, amelyben a férfi sex appealt 
Békásig István képviseli azzal a szerény 
férfiassággal, színészi önmegtartóztatással, 
mosolygó eleganciával, ami annyira szim-1 
patikussá teszi számunkra az amerikai 
repülőflotta filmhadnagyait.

a főváros másik 
reaktlvált operett- 

c* 1.***,  színházában, a
Városi Színház
ban került színre, 

ahol husvét hétfőjén este elragadta
tással tapsolt a legmagasabb vendég: 
őfőméltósága Horthy Miklós, Magyar
ország kormányzója és családja. A Pár
mai Ibolya, Szilágyi László és Doleesko 
Béla operettje a boldog ferenejózsefi 
időkben játszódik és a felejthetetlen mull 
humorát, romantikáját igyekszik vissza
idézni három röpke órára. Honthy Hanna 
gyémántfényü színpadi produkciója uralja 
az előadást. Körülötte csillognak-villognak 
a színpadi égbolt csillagai, igy elsősorban 
a rendkívül tehetséges, jól táncoló, friss 
László Lola, a küitünő Dénes György, Ker
tész Gábor, az elrapadóan humoros Sziklay 
Szeréna, Latabár Árpád és Gál Sándor- Di
csérjük még meg Lóránt Vilmos rendező
rét,

színházi csemegének 
Molnár számit. „Előiáték a
*T«r«xk3ruUn Hrólvhoi" o 

kabarészinpadon uj 
experimentum. Molnár annakidején ép
pen azért adatta elő ezt az egyfelvonáso- 
sát a Magyar Színházban, mert darabjá
val olyan színpadot keresett, amelyről el 
lehet hinni, hogy ott színre kerülhet a 
Lear király is. Tarnay Ernő rendezői zse
nialitása hidalta át Molnár elgondolásdl 
és a rendelkezésére állá kis színpad kö
zötti akadályt. Amikor a megcsalt férj 
elől menekülő Bánáti színész Lear maszk
jában beleül a színpadra állított aranyo
zott trónszékre, nemcsak a Shakespeare- 
tudós tanárt kell meggyőznte a színpadi 
maszk Őszinteségéről, áe az első sorok
ban ülő közönséget Is. A trónus képzeli 
és valódi magasságának uralnia kelt nem
csak a színpadot, hanem a nézőteret Is. 
hogy elmosódhasson az a határvonal, 
amelyen a szinéss a bőréből a szerepébe 
lép át. Hogy az intimhatásu Terézköruti

színpadon «i többé- kevésbé értékelhető 
volt, azt a rendelőn kívül a remek elő
adásnak is köszönhetjük, amelynek étén 
Ráday Imre, Gárdonyi Lajos, Békeffy 
László és Komlót Vilmos haladnak. Bér
ezel Zita esak — szép volt. Molnár egyéb
ként Nizzából hétfőn táviratban 
Iáit a színháznak. A műsor 
réssé kabaré, amelyben Salamon 
Rajna Atice, Kőváry, Peti, Kökény 
Nagykovácsi Ilona és Herendy 
arattak sikert.

• jelenti ki Gát-Mindennek ara van 'pdf Miklós> a 
férfinév mögé bujt kitűnő sierzönő. Mi igy 
fejeznénk be ezt a mondatot: a jó darab
nak pedig tehetség az ára. A mi Gáspá
runk, aki immár második darabjával je
lentkezik a Belvárosi színpadán, le
szurkolva a magasan fénylő, ez üstver etü 
tehetség-obulusait és bizony, a közönségtől 
meg is kapja az ellenértéket: a tapsot. 
Kicsit női darab Gáspár mester Írása, 
kicsit túlsókat rúg a férfinembe, hogy 
igazolja felmentő ítéletét a dolgozó nőt 
illetően Megtudjuk a darabból, hogy a 
férfitücsök csak ciripelni tud a jövendő 
boldogságról, az állásról, mig a női hangya 
alakját és erejét meghaladóan cipeli a 
terhet a kis családi fészek felépítéséhez és 
épségben tartásához. Megtudjuk, hogy a 
hivatalfőnők basa-fajta, korrupt, álnak és 
kellemetlen, a hivatalbeli kolléga Strlnd- 
berg tején nevelkedett boldogsággyülölŐ 
aktamoly, de a főhősnő, aki biztosan épít 
a fér fi jellem mindeme kilengéseire, 
valóságos angyal, bár szárnyai kissé meg- 
pörkölődtek a legénylakás éjféli randevú
jának kandallótűzében. Hogy az alakok és 
az eszmék az életszagu megfigyelések, a 
humor és a valóság eme ragyogó cocktail- 
jeben Gáspár Miklós a mai dolgozó nő 
szenvedéseinek is kiáltó hangot ad, az 
valóságos Írói bravúr. Az előadásról nem 
mondhatunk csupa jót. Mezey Mária he
lyenként tetszett, de ennek a szerepnek 
hitelt és igazat inkább Bulla Elma adhatott 
volna. Páger Antal a nőgyütőlő, öreg 
hivatalnok szerepében ennek a fajtának 
szobrát állította a színpadra. Elsőrangú 
volt Nagy György, finom és nobilis Boray, 
kiváló Mihályfi, Daybukát és Soltész Annié.

azonban e héten a mo
ziban láttuk. A film 
cime örvény, rendezője 
Edmond T. Greville, 
Claite-en kívül az uj

gratu- 
első 

Béla, 
Ilona, 
Manci

A. lstfí>eM» 
»xínl**s*i

akt talán Renée -----...
francia filmstilus megteremtője. Főszereplői 
Jean Gallon, Maurice Maillot, Jeanne 
Bőitek Ki ismeri őket*  Csütörtök óta az 
egész város róluk beszél, csak a nevüket 
nem tudja. Miről is van szó? St. Clair 
mérnök viharos nászutja után hazatérő
ben autóbalesetet szenved, elveszti férfi
asságát; Jeanne, a tüzes szerető, az izgal
masan karcsú, csodálatos asszony hűen 
és önfeláldozóan ápolja az urát. Mi ma
rad számára a szeretemből? Egy tekintet 
a csillagos éjszakába, egy langyos tava
szi szellő, egy bátortalan pillantás az iz
mos munkás felé. A férj egy éjszaka fel
sóhajt: „Bár meghaltam volna!” Az asz- 
szony átnyúl a másik ágyba, megszorítja 
férje kezét és ezt mondja: „Hát nem va
gyok melletted?" Az örvény azonban már 
kavarog és végül is hosszú, nehéz küz
delem után odasodor ja egy fiatal férfi
hez. A férj megtudja. Egyetlen szóval 
sem tesz szemrehányást az asszonynak, 
valami emberfeletti igazságszolgáltatással 
megérti a tettet, de levonja a konzekven
ciáit. Félreáll, végez magával. Az örvény 
tovább kavarog és ahogy összesodorta ezt 
a szerelmes párt, ugy sodorja el egymás
tól az emlékezés és a kegyelet örvénye, 
Egészen halk, finom, szinte szófián a 
fiim vásznán ez a történet. Emberi. Ez a 
hét igazi eseménye.

_ > • • • - is Ide illik. Ke-
ttfv •**»••*  Ml Uniót, a
hdori !> mulattágo, Jromltu«t het.kkel 
ezelőtt baleset érte és operációra lett volna 
szüksége. Hetekig liuzta-halogatta a dolgot. 
Tegnapelőtt éjszaka elpanaszolta fájdal
mát a körúti müvészkdvéház egyik asztalá- 
nál, ahol történetesen az egyik klinikának 
sebészfőorvosa is helyet foglalt. A színész 
orvosi tanácsot kért a kávéházi asztal mel
lett, a főorvos, aki nemcsak fanatikus, ha
nem szentje o hivatásának, odaszólt nekii 

„Na jöjjön fel a rendelőmbe, majd megné. 
zem, miről van szó." Éljél egy óra volt. 
Keleti követte rendelőjébe az orvost, rá
feküdt a műtőasztalra. „Most fogja csak a 
tálat” mondotta néki uz orvos és te szó se 
beszéd, hozzákezded a műtéthez. Szegény 
izinéss ijedtében nem mert szólni, kényte
len volt hősnek mutatni magát. Maga tar
totta a sebésztálat, amíg vágta, szívta és 
pumpálta a: oroos, Másfél óráig tartott a 
műtét. Már virradt. Az orvos bekötötte és 

leklsérte a kapuig. „Most üljön egy taxiba 
és menjen haza, feküdjék le." A színésznél 
nem volt pénz taxira, visszament tehát a 
kávéházba. A társaság még együtt ült, 
„Megopcrállak" mondotta boldogan és le
ült közéjük. Nevettek rajta, azt hitték, 
hogy vicc. Szegény fiú hajnali At óra
kor összeesett a vérveszteségtől és a 
fájdalomtól. A hét másik szinészhőstette 
Ladomerszky Margité, aki Gomba
szögi Ella helyett beugrott „Az én lányom 
nem olyan" egyik női főszerepébe. A kö
zönség, amely tudott a szerepcseréről, ün
nepléssel tüntetett Ladomerszky mellett. 
Bárdos Artúr is inkább a filmgyárban 
található mostanában, mint a színházban. 
Gertler Viktorral együtt rendezi az uj 
Bulla-filmet és akik látták, hogy egy hét 
alatt mit fotografált a filmre, azt mondják, 
hogy ilyen még nem volt. Bárdos Artúr, 
aki művésze a rendezésnek, Gertler Viktor, 
aki bűvésze a technikának, megcsinálják 
az igazi magyar művész-filmet. Majd meg
látjuk. Végül mondjuk el

amely azonban 
a kei letfkíkeáef- sajnos, szóról
lencbb iericneíe szóra igaz. A né

ma levente óriást 
sikere valósággal szerencsétlenség a szerzőre. 
Eltekintve attól, hogy mindenki milliomos
nak hiszi, pumpálják jobbra-balra, valami 
olyan is megesett vele, amire a költő leg
szabadabb és legcsapongóbb fantáziája sem 
gondolhatott. Egyik este barátai szűk kör
ben ünnepelték, erre eljött az ismert és 
kitűnő vállalati vezérigazgató is. Ez a ki
tűnő ur néhány fiatalkori színésznő-viszo
nyán kívül jogcímet váltott a müvésztársa- 
ságokban való részvételre néhány valóban 
szép és nemes gesztusával, amellyel szín
házi világunk egy-két tagján segíteni igye
kezett. Annakidején Heltai Jenővel egy 
vállalkozásba kezdett. Ebbe a vállalko
zásba Heltai vitte a szelemi tőkét, at 
illető vezér az anyagit. A vállalkozás nem 
sikerült. Passz. A társaság felszámolt. Nos, 
most ezen a vacsorán az Illető vezérigaz
gató beadta a számlát. Bizalmasan 
karon fogta a „Néma levente" költőjét ée 
ezeket mondotta:

—i Kedves elnököm, most már maga iá 
gazdag ember, már visszafizetheti azt « 
húszezret...

Hogy a költő mit válaszolt, azt nem 
szedi rímbe a vezérigazgató.

A LEGFELTŰNŐBB 
reklámja a szeptemberi utcának a jnblláló 
Városi Színház plakátja volt. Gigli, Tilts 
Ruffo, Grace Moore és hasonló világhírű 
miivészek nevel szédítették meg a zene
értő publikumot. „Vegyen jubiláris bér
letet...•* bömbölték teli az utcát és a 
jóhiszemű közönség szót fogadott, meg
vette a bérletet és táblás lett minden 
előadás. S a bérlők megértéssel tűrték, 
hogy nem lehet minden előadás világ
hírű művészekkel zsúfolt s ezért pesti 
névtelenek adják elő a Mignont és egyéb 
operákat. Megértették, hogy a befolyt 
összegből nem juthat összeszokott, jó 
kórusra, neves mellékszereplőkre s jól 
megfizetett, kipróbált zenekarra. Megér
tették és végigszenvedték a rosszul Irá
nyított, nem egy hangnemben játszó ze
nekart, s Illúziókba ringatva magukat, 
Grace Moore hangját hallották Zoltán 
Irén hangjában. Elszenvedték a Vá
rosi Színház híres hőségét, kisebb kar
zati botrányait... mindent, azért a pár 
nagy művészért, akikben részint csalód
tak és akik kötelező bclgérés ellenére 
egyszerűen nem jöttek el. Megértették 
és elszenvedték, de... jövőre, ha Ismét 
jubilálna a Városi Színház, valószínűleg 
kevesebb zeneérlő fog türelemmel várni 
a meg nem érkező világhírű művé
szekre. (e. j.)

uigsziiihAz
Szombaton, április 18-án először

AZ ELSŐ
TAVASZI NAP

(CaU It A Dny)
Irta: Dodin Smllh. Fordította: Zdgon Irtván 

Főszereplők:
Makay Margit, Tolnay Klári, 
Porczel Zita, Szombathelyi 
Blanka, Ladomerszky Mart It, 
Márkus Margit, Vágóná.Sltkay 
Irán. Pártos Erzsi, Szentiér 

Mária, Németh Romola, 
Károlyi Sári

Altay Andor, Ráday Imre, Vér'oss 
Lajos, Qollórt Endre. Mészöly Tibor

Jogyrondolé,: té.a.44
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Bajnokjelöltek szomorú

husvétvasámapja Bécsbeni 
vereséget szenvedett a Hungária és a Sparía az első napóra

AUSTRIA—HUNGÁRIA B:3 (4:2)
Bóca, óprilin IX

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)
Budapest Bécs futballrajongóinak fi

gyelme u luisvt'l kellős ünnepén a hütlcldorfl 
pólya felé fordult. A magyar bajnokság váro
mányosa, a Hungária a húsvéti túrák körül 
a legnehezebbet választotta s az Amtrlával és 
Rapiddal harcolt a hegemónia eldöntéséért. Az 
időjárás a lehető legszomorubb volt, mert 
észak felől kellemetlen szelek fujdogáltnk, 
amelyek nehéz esőfelhőket kergettek maguk 
elölt és szakadatlanul víz alatt tartották az

A HUNGÁRIA VEZETŐNŐI JA

Turay (1) okos labdáját Kardos (2) nagy Iramban viszi a kapu felé éa még mielőtt akár 
Scszta (3), akár Mock (4) elérhetné, hatalmas bombát küld, amit Zöi.rer (7) kibokszol. A 
labda, pechjérc. Cseh (5) elé röppen, aki közelről Andrilz (6) mellett a hálóba küldi. 1:2.

I. félidő 17. pere. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

egyébként érdekes párviadalt. Kellemetlen „zá
porpróba" volt ez. amelyet a sok tűzben meg- 
edzett Austria jobban állt, mint a Hungária el
kényeztetett csapata. Ilyen körülmények kö
zött, bár szomorúan hat a hir, semmi csodála
tos nincs abban, hogy az első napon

■ feltámadt Austrta megérdem-'lt győzel
met aratott a budapesti kék-fehérc'kcn.

Mindössze hétezer néző vállalta a hütteldorli 
pálya és az eső kényelmetlenségeit. A fütty 
után az Austria kezdi a támadásokat és nyom
ban könnyű fölénnyel erőszakolja a vendé
gekre a maga haditerveit. A bécsiek büszke
ségtől dagadó kebellel látják, hogy a st.-veithi 
csapat ezúttal kitűnő napot fogott ki és élve
zetes játékknl fogja bebiztosítani a győzelmet. 
Amint az már régóta tudott dolog,

az Austria csatársora brilllrozlk ezúttal I**:  
Sindelar, Stroh. Jern<-alcm és Viertl olyan 
frissen és ötletesen kergetik a labdát, 
mintha az osztrákok egykori büszkesége 

ma újra fénykorát élné.

AZ UTOLSÓ HUNGÁRIA GÓL RAJZRIPORTJA

Miiller (1) okos szüktctésscl Gall (2) és Mock 
(3) között küldi rohamra Sast (4), aki elhúz 
Scszta (ő) mellett. A beadás pontos Ivbtn száll 
Cseh (0) elé, aki kiszemeli nz üres sarkot és 
Andrilz (7). valamint Zöhrer (N) nagy bánatára 
védhctctlen sarkos labdát helyes a hálóba. 4:X 
II. félidő ?G. perc. (Copyright bt/ Hétfői Napló 

— Systen.' Horváth I

Két korner jelzi a támadások hevességét és 
veszélyességét a magyar kapu előtt, amit a 6. 
percben gól zár le. Viertl pompát labdát kap 
Nauschfól, Idába próbálkozik Sebes, majd 
Mandl a roham megáilitásával, ez nem sikerül 
is a beadás pontosan száll a szőke „Sindí" 
elé, nki hat méterről kapásból zugatfa az első 
bombái Szabó kapu lába. 10. Ez mint egy koí 
fclnlnjckrló hat a Hungária játékosaira és ala
posan belcfekszcnck. Egyik roham a másik 
ut in és a liadirend súlypontja a jobbszélre 
tolódik. Ennek nz a magyarázata, hogy

a balodalon Titkos helyett tartalék harcol 
Szabó III. személyében.

A nagylorináju válogatott bnlszélsöt a tar
tat k nem tudja pótolni, annyi haszon azon
ban mégis van. hogy egy rohamát Nnusch 
csak faulttal tudja megállítani. Ezért tizen
egyes jár, amit Zöhrer kapujába Cseh Malvi
nok kell behelyezni. A feladat nem nehéz, bár 
Zöhrer helyezkedése mintaszerű.

Tizenegyemet egyenlítenek tehát a kék
fehérek. 1:1.

Változató*  játék következik ezután, amiben 
az Austria viszi a főszerepet. A hungáristák 
jól kombinálnak a mezőnyben, de határozatla
nok a kspu előtt F.zt • „szabályt" Kardos vi

föl ja meg, mert a 17. percben
Turay Jó labdájával szokatlan iramban 
viszi a támadást. KcresztQlful Sesztdn és 
még mielőtt Moek közbeléphetne, hatalmas 
bombát kli’d Zflhrer felé. A kapus csak 
kliu k-rolni tudja s a labda Cseh elé száll, 
akinek csavaros lövése ezután már védhe- 

tetenttl köt ki a jobb sarokban. 1:2.
öröm dagasztja a magyar nézőket, de nem 

sokáig, mert egymásután két komor, majd a 
26. percben egv remek osztrák gól következik. 
Mock—Sindelár—Stroh kódexszerűen kombinál 
és vígül Stroh, a gólzsák védhetetlcnül egyen- 

lit. 2 2. A Hungária ezután ellankad és a tárna 
dósai erélytelenek. Ezzel szemben a kéksárgák 
rohamot rohamra halmozunk és a 29. percben 
ismét övék a vezetés. Viertl a mester ebben, 
szélsebes lefutása után keresztlabdát küld a 
jnhbszélre és a befutó Rieglcr pontos fejessel 
küldi a hálóba. 3:2.' Pár perc mnlVn Jerusidem 
dolgoz ki pompás helyzetet Viertl számára, aki 
olyan tisztán áll. hogy nem lehet vita a góljá
val izemben. f.-2. Ebben a gólban

az. egész, magyar védelem alaposan „benne* 1 
volt.

Szerencse, hogy a félidőig nagyobb baj mái 
nem történhetik.

A szünet utón mintha ólomcipőkel kaptak1 
volna, lelassul az eddigi élénk Iram, A féket a' 
felázott talaj szolgál latja, amely mór az első 
félidőben kiveszi a játékosok erejét. Ennek el

lenére a nehéz talajon is változatos játék ala
kul ki, amelyben nz Austria kőt korncrrel és 
Viertl kHpufnlövésévcl jelzi, hogy a játék még 
korántsincs lefutva. A 16. percben Szabó pará 
dós védése tudja csak Jerusalem veszélyes lö
vését megállítani. A szerkezeti hibákkal küzdő 
Hungária csatársorát mont átcsoportosítják és 
Cseh helyet cserél Kardossal. Különös, hogy a 
csere beválik és n 26. percben a gólrajz sze
rinti mlntaakc.ióhól

Miiller—Sas—Caeb ■ labda útja és Cseh 
lövésével szemben Zöhrer tehetetlen. 4:X

Ex már olyan eredmény, amelyet egy kis erő
bedobással legalább döntetlenné lehetne módo
sítani! Szerencse kellene hozzá ezenkívül, de 
ei most cserbenhagyja a Hungáriát, mig • — 
mint az általában szabály — a jobbik fél: az 
Austria mellé szegődik és ez elég ahhoz, hogy 
egy nagy kapuelötti kavarodást a szőke „Sindi" 
pontosan kihasználjon és beállitsn a magyar
osztrák mérkőzés végeredményét. 5:3. Ez aztán 
elég Is a bécsieknek. A jótők mindvégig élve
zetes és fair volt a nagy eső ellenére is ás bár 
a Hungária nem játszott rosszul, az Austria 
kivételesen nagy formájával szemben az eső
áztatta talajon nem volt esélye a győzelemre.

MI VOLT A CSŐD OKA?
A Hungáriában a két szélső fedezet Sebes és 

Dudát csődöt mondott és ez hatással volt 
Mándl játékára is Bíró rengeteget dolgozott.

Szabó újból bebizonyította, hogy a legjobb for
mában lévő magyar kapus. Túrái a fedezetsor 
közepén mindent meglett, azonban szélső fede
zetei nem támogatták. A csatársor legjobb 
tagja Cseh volt, nki valamennyi magyar gólt 
lőtte. Miiller tartózkodóan játszott. Kardosnak 
a nehéz pálya nem feleli meg Szabó III. a hal
szélen nem tudta Titkost feledtetni.

RAPID—SPARTA 5:1 (5:1)
Cl Hétfői Napló tudósitójának telefbnjelen- 

lése.) A húsvéti serleg körmérkőzéseiben lehe

A holland kék-fehéreken nemes
bosszút

ÚJPEST—BLAUW-WIT 6:1 (3:0)
Amsterdam, április 13.

f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése). A holland főváros futballtársadalma nagy
szerű húsvéti programmhoz jutott: az Újpest, 
a Vlcnna, a Blauw-Wit és az Ajax négyes kör
mérkőzése kitűnő nemzetközi csemegét nyújt. 
Husvét vasárnapján a Vicnnü nz Ajaxot kapta 
ellenfélül, az L'jpcst csapata pedig a Blauw-Wit 
(kék fehér) kitűnő együttesével mérte össze 
erejét. Az clőmérkőzésen még orkánszerü szél 
söpöri vé,g:g a pályán és kellemetlen havas eső 
zavarta meg a mérkőzés szépségeit. A bécsieket 
azonban ez nem nagyon gátolta a biztos győze
lem kivívásában, egyszerű, sablonos, gólratörő 
játékkal fölényeien 4:0 arányban győztek az 
Ajax ellen. A félidő 1:0 volt.

Ezután került a sor a tavalyi magyar bajnok
csapat: az Újpest bemutatkozására nz aunter- 
danii közönség kedvenc csapatával, a Blauw 
Wil-tel. A nagy attrakciónak az églek is meg
kegyelmeztek, amikor a csapatok a pályára 
léptek, mintegy varázserőre elállt a szél, a fel
hők szerfcoszlottak és kisütött a ragyogó nap. 
4 gyönyörű füves pálya kitörő. állapotban 
vúrla a játék megkezdését. A hibünökön több 
mint

liuszezerSőnyl
közönség gyűlt össze. Az Újpest Szalag nélkül, 
egyebekben kompleli összeállításában vette fel

Forré ssircfc&ób&ZHi 
búcsúzott el a Bec?itai Tel-Áwiveúl

A Bocskai FC labdarugó csapata a Paleszti
nái válogatottal 3:3 (3:1 j arányban döntptlenül 
mérkőzött. Forró szlrokkóban játszották le a 
mérkőzést, s ennek tulajdonítható, hogv a ma
gyar csapat nz első félidő remek játéka után 
szünet után clbngyndt s nőni tudta a győzelmei

Belga fö'dön feltámadt a Fradi!
FERENCVÁROS—BEERSCHOT AC 7:t (2:0)

Antwerpen, április 13.
(A Hétfői Napló Indósitójától). Az ant

werpeni nemzetközi labdarugó tornán a 
helybeli Royal Antwerpen, a sokszoros baj
nok belga Beerschot, a Ferencváros és a 
krakói Wisla vett részt a husvétvasárnapi 
mérkőzéseken, amikor Is a Ferencváros n 
Beerscbottnl, a Royal Antwerpen pedig a 
WislAval került szembe. Tizenötezer/őnyi 
közönség jelent meg. Csanya, havasesős idő 
rontotta el a remek programmot, a pólyát 
teljesen feláztatta az eső és többhelyen ha
talmas víztükrök éktelenitelték el a külön
ben szép gyeppázsitot.

Az előmérkőzést Lengyelország bajnok
csapata, a Wisla vívta meg n Royal Antwer
pen együttesével. A Wisla játszotta a szebb 
és kulturáltabb futballt, félidőben 1:0 arány
ban vezetett is, szünet után azonban a bel
gáknak sikerült kiegyenlíteni és a mérkőzést 
döntetlenné tenni. Á mérkőzés végül 1:1 
(1:0) arányban végződött.

Fr»Hj>n k-rfilt a sor a Ferencváros—Becr- 
.schof-inecesre. A zöldfehérek a következő 
öfszeállilásban álltak fel: Kutast — Polgár, 
Korányi — Lyka, Móré, Lázár — Tánczos, 
Kis, Sárosi, Toldi, Kemény. A Ferencváros 
nz első perctől kezdve hatalmas fölényt har
colt ki magának és ezt megtartotta a játék 
végéig. A közönség nem győzte a technikai
lag és taktikailag kifogástalan játékot ün
nepelni, melynek során

szebbnél-ssebb gólok repültek a Beer- 
schot hálójába.

Az első félidőben a tömörült belga védelem 
még meg tudta akadályozni a nagyobb gól- 
arnnvu kifejlődését, szünet után azonban a 
gyors és szokatlan átütő erővel dolgozó 
Fradi-csalárok lényegesen kisebb ellenál
lásra találtak és helyenként valósággal hen

tetlenül rossz, telázott talajon került egymás
sal szembe a két nagyhírű csapat. Á rossz ta
laj ellenére erős tempójú, de

goromba mérkőzés
alakult ki. amelyben a futball csillogó szépsé
geinek csak nagyon kevés szerep jutott. Az 
első félidő irama meglehetősen nagy volt, de 
az iram a második félidőben teljesen elíar.y- 
hűlt és valósággal öreguras futball alakult ki. 
De nem is csoda, mert a mély talaj a mérkő
zés első félidejében mindent kivett a jótéko- 
sokliól. A prágai Spárta szerencsétlen napét 
fogott ki és nem kevesebb, mint két öngóllal 
erősen segítette a Rapidol a nagy gólaréns : 
győzelem kivívásában. Az oszlrók g<'Uk4 
Ostermnnn, Birtder és Pcsscr lőtték. Burper - s 
Boncok öngóljai további két gólhoz juttatták 
a lelkesen támadó Rapidol. A Spárta becsület, 
gólját Nejedig lőtte. E győzelemmel a Papid a 
húsvéti körmérkőzés favorit jóvá lépett elő.

Andor I.con

az Újpest
•» küzdelmet és végig kitűnő játékkal, fölénye
sen győzött. Mór nz első félidőben 3:0-ra vezet
lek a lilafehérek a keményen védekező Blauw- 
Wit-tel szemben, szünet után az elemében lévő 
satársor féltucatra növelte a gólt, ezzel szem

ben a hollandok óppenhegy a tisztelctgólhoz 
juthattak. A gólok közül Vinczc é.s Kocsis ket
tőt-kettőt, Balogh és Pusztai egyel-ogyct lőtt.

A második félidőben Újpest csapata látha
tóan lefékezett, tekintettel a hétfői dőnlőmcr- 
kőzésre, amikor a sorsolás a bécsi Vicnnával 
hozta össze. A csapat nem nagyon erőltette 
meg magát, inkább a szép játékra fektette a 
súlyt és ebben valóban nagyot produkált, A 
különben csendes és

ídegnélkilll holland publikumot is felvilla
nyozta a i'.lab'-hér. k kitűnő játéka

i’« cgy-egy szép momentumnál nem is fukar
kodtak a meleg tapssal való honorálással. A 
közvetlen védelemnek aránylag kevés dolga 
akadt, de az isméi válogatott formát kijátszó 
Futó vezényletével, könnyedén, elegánsan ol
dotta m< g. A fedezctso.rban Szűcs teljesen 
uraltá mezőnyt éis sakkban tudta tartani a 
Bhuv.• Wit egész belső trióját. A csatársorban 
Vincze rmokéit, de igen jó volt Kocsis, Balogh 
.'s fiiszlai is.

A mérkőzés utón n közönség meleg ünnep
lésben részesítene a nap hőseit, az újpesti fiu
kat.

megszerezni. A Palesztinái válogatott 11-esekkel 
egyenlített ki. A Eocskai góljait Teleki, Berccz 
és Markos lőtte.

A Bocskai FC vasárnap Kairóba utazott, ahol 
hétfőn mérkőzik. A debreceni csapatot kitűnő 
játékáért a pályaudvaron is ünnepelték.

gerellek. Félidőig 2:0-ra vezetett a Ferenc
város, végül 7:1 lett az eredmény. A gólok 
közül Sdror.i és Kemény, kellől-kettőt, Tán- 
cios, Toldi és Kis cgycl-cgyet szérze'.L A 
zclfehér csapatban különösen a fedezetsor 
pompás teíjrsilménye keltett feltűnést, ren
geteg labdával tömték a csatárláncot, amely 
ezúttal ugyancsak elemében volt és szép, 
kidolgozott gólokkal biztosította be a győ
zelmet.

A Nemzeti Ungváron 
sem vaitett szégyent

Ungvár, április 12.
A Nemzeti FC labdarugó csapata vasárnap 

fölényes játék után a CSK Vngvár együtteset 
4:0 (2:0) arányban verte. A magyar csaralnt 
ünnepélyesen fogadták fs a mérkőzés alatt is 
ünnepelték szép játékáért. A Nemzeti gól fii 
közül Morvát hármat. Molnár pedig egyet rú
gott.

Ez azután túra I...
Tágranyitott szemmel olvashatja ezt a 

rövid hirt minden magyar amatőr fut
ballista és intéző. A Grúci SK, a nálunk is 
jólismert osztrák amatőr csapat újabb meg
hívást kapott Indiába. A gráciák kitűnő já
tékát ugyunis több évsei előbbi fura alkal
mával annyira megkedvelték az indiai csa
patok, hogy Ismét komoly összegeket szán
nak az osztrák amatőr futball reprezentán
sának lekötésére. Csekély 12 mérkőzést kö
töttek le eddig. A bajnokság befejezése után 
nyomban elutaznak a szerencsés gráciák és 
csak ősszel érkeznek ismét haza. Ez az 
amatőr-túra túltesz még a legedzettebb pro
fikén is.
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Harmadik lett a Hungária 
a kétnapos bécsi tornán 

Három góllal vezetett a félidőben a Rapid ellen, de azután elfogyott a puskapor
HUNGÁRIA—RAPID 3:3 (3*0)

Bécs, április 14.
t A Hétfői fcaplá bécsi szerkesztőségének te- 

Icjonjelentése.) A bécsi négyes torna második 
napján az Austria a Sportéval, mig a Hungária 
a napiddal került szembe. A magyar és cseh
szlovák bajnokjelölt nem kis feladattal indult 
a tilzvonalba. A Sparta játszott először az 
Austiiával éj vesztett. Ezzel már eldőlt a 
torna két helye:

a négyes körmérkőzés győztese az Austrla 
lett, alig az utolsó hellyel a Spartdnak kel

leti beérnie.
Igen nagy érdeklődés várta n bécsi zöldfehé- 

rck és a budapesti kékfehérek nagy csatáját. 
A Hungária a rendelkezésre álló legerősebb 
csapatát küldte harcba az osztrák bajnokság 
második helyezettje ellen. Résztvett már Tífjros 
is a nagy tálért menő küzdelemben- Az első 
félidőben gyilkos tempót diktált a Hungária. 
3:0-ra vezetett és katasztrofális vereséggel fe
nyegette a bécsiek büszkeségét. A szünet után 
azonban elfogyott a puskapor és meg kellett 
elégedniük a szerény döntetlennel.

A játék első percétől
• Hungária óriási fölényt harcolt ki.

Tizennégyezer néző előtt játszottak a kék
fehérek és ez első félidőben alaposan kiteltek 
magukért. A csapatban helyet kapott Titkoson 
kiuiil Kalkusz és Újvári is, de a tartalékkapus 
a második félidőben

vállrdndulás miatt 
kénytelen volt átadni a helyéi Szabónak 
A fermás Hungária-támadósoknak már az első 
percben eredménye van:

Sas beadását Cseh pontosan lövi a hálóba. 
1:0.

Változatos játék alakul ki, kimondott Hungária 
fölénnyel, amit a IQ, percben újabb gól ko
ronáz.

Dudás passióval Titkos végigvágtat, be 
kanyarodik a közénre és onnan gyilkos 

lövéssel éri el a gólt. 2:0.
A Rapid most feljön, de a jó Hungária-véde 
lem szilárdan állja az ostromot. Cseh lövését 
Raftl csak nagynehezen tudja menteni, a köl
csönt azonban gyorsan visszakapják, mert 
Binder huszméteres bombája nagy gondot okoz 
Újvárinak. Ezután a Hungária továbbfokorza 
az iramot és valóságos

bomba záporral
árasztja el a bécsi kaput. Szakadatlanul süví
tenek a lövések hajszállal a kapu mellett. 
Végű) is Kardos ügyes testeseiével becsapja n 
rá futó védelmet és

Cseh a Us«ta labdával nyugodtan lőbeti az 
újabb gólt. 3:0.

A szünet után érthetetlen módon megváltozik 
az egész játék képe.

A Hungária ugy visszaesik, hogy rá sem 
lehet ismerni.

az újjáéledő Rapidet viazont közönségének eget 
verő tombolája villanyozza meg-megujuló ro
hamokra. A 11, percben

Binder olyan nagyerejü bombát küld, hogy 
Újvári a kapuba ejti. 3:1-

.4 gyilkos lövéstől a válla is megrándul s ezért 
Szabó áll be helyette, de vesztére, mert a kö
vetkező percben Binder fejespasszát Őst er maiin 
simán továbbit ja a hálóba. 9:t. A Papid most 
erősen szorongat s a nagy ostromnak gól a vége. 
Kaburck kaparja be a nagy tolongásban. 3.3. 
Ezután titáni harc indul meg a győztes gólért 
s az utolsó percek Öldöklő iramára jellemző, 
hogy

Pcsser Bíróval ugy fut össze, hogy agyráz
kódással « mentők szállítják el.

A győztes gólt egyiknek sem sikerül megsze- 
- ezzel a Hungária a harmadik helyre 

szorult.
AUSTRIA—SPARTA 1:0 (1:0)

A torna győztese a Sparta ellen kivívott egy- 
gólos győzelmével az Austria lett. A csehszlo
vák bajnokjelölt nagyon gorombán játszott s 
<'Z bizony lefékezte ar. Austria t-madókedvét. 
Az első féldő 14. percében azonban mégis be
biztosította a győzelmet Jerusalem gólja. A szü- 

után, akárcsak a Hungáriára, az Austriára 
'*•0)  lehetett ráismerni.

A níCS! TORMA VfGEREOMltHTE:
1. Austria 4 pont 6:3
2. Rapid 8 pont 8:4
3. Hungária 1 pont 0:8
4. Sparta 0 pont 1:3

Andor León

Győr kitett magáért
GYŐRI ETO—DONAU FC 1:1 (1«).

Győr, április 13.
(A Hétfői Naptó tud ősit fi fának telefonjelen

tése.) Győr város sportközönsége nemzetközi 
nicrkőzést kapott husvétra eacmegének. Ezer 
néző ülte körül az ETO pólyáját és izgulta 
végig a változatna és heves Iramú mérkőzést. A 
bécsiek támadásával kezdődik a niQccs. I)e a 
Ryőri véde|cn) Idejében rombolja széjjel a 
szépen felépített akciókat. A Jő. pereién már 
'■ezeléshca is jut ft magyar csapat. Tóth Üj- 
métercs erős bombájával szemben tehetetlen a 
becsiek kapusa. f.O. Gól után erősödik a ven- 
degcaapat nyomása, de a mindent tulkorublnáló 
osztrák csatárok a legjobb helyzeteket is ki
hagyják. Szünet után változatos és élvezetes 

•WmiU ***•  A Perd,en sikerül a jó 
^bnlkáju, de erélytelen bécsi csatársornak 

■após, balsnrkos, szép lövéssel dőnthetellenné 
ovsll l meccsct- Az egyenlítő gól felrázía 9 
8. őrieket és egymásután vezHnek erős téma

sokat a bécsiek kapuja ellen, de ezek n tá

madások két hatalmas kapufalövésen klvfjl 
egyéb eredményt nem hoznak. A közönség lel
kesem ünnepli a mórközév végén ugy a honi-, 
mint a vendégcsapatot.

DAC—Zalaegerszegi TE 2:0.

Husvét hétfőn Is győzött 
■ Hemzeti

Ungvár, április 13.
(A Hétfői Napló tudósitájának telefonjelen- 

lése.) A profiliga vezetőcsapata, a Nemzeti

Az Újpest sem bírt a bécsiekkel!
VIENNA—ÚJPEST 1:0 (0:0) 

Amsterdam, április 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Husvét hétfőn nz Újpest csapata a ki
tűnő formában levő bécsi ViennAt kapta ellen 
felül az Ajai futbnlltornója során. A lllafehé 
rek igen jól játszottak, azonban a zuhogó eső
től felázott talajon képtelenek voltak a jól 
tömörült osztrák védelemmel szemben ered
ményesek lenni. Az első félidő 40. percében

Solti belejött a gőlgyártásba
PHÖBUS—SK PH-SEN 5:3 (4:2)

Pozsony, Április 13. 
A pozsonyi Bratislava húsvéti labdarugó

tornáján vasárnap a Phöbus FC 5:3 (4:2)
arányban győzött az SK Pilsen csapata ellen. 
I mérkőzést Leuchter bíró vezette. A Phlibu- 
csapatában a csatársor kitűnő ősszjátékknl 
Jolgnzott és a kapu előtt igen veszélyesnek bl- 
'onyult. KUlünöeen Solti volt elemében, aki 
egymaga három gólt szerzett (az. első gól 11- 
esből esett). A Phöbus további két gólját Békl 
is P. Szabó szerezte. A Pihen góljai közül 
kettőt Hajek. egyet Gibic lőtt. A husvétvusár- 
nnpi torna második mérkőzésében a vendéglátó 

A „nagyok"

FERENCVÁROS—WISLA 3:0 (1:0) 
Antwerpen, április 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
ése.) A Ferencváros húsvéthétfőn, az nntwer- 
iení futballtorna másodnapján n krakőj Wls/lá- 
.al mérte össze erejét és remek játékkal

3:0 (1:0) arányban biztos győzelmet aratott
's ezzel megnyerte az értékes húsvéti serleget. 
A zöldfchérck a mérkőzés egész ideje alatt fö- 
’ényben voltak és szóhoz sem engedték jutni 
:. többszörös lengyel bajnokcsapatot, nmely 
alárendelt szerepet játszott. A Fradi nem any- 
’iyira a nagy gólnranyrn, mint inkább a szép 
látókra törekedett, mert már nz előzönapi ha
talmas győzelme után egy pillanatig sem volt 
kétséges, hogy ő lesz a torna győztese. A Fradi 
vezető gólját Sdrosi lőtte a 10. percben, vgyan- 
•sak Sárosi szerezte meg a második gólt szü
net után a 2’. percben, majd néhány perc 
múlva Toldi jzcdüleles bombával beállította a 
végeredményt. A Ferencváros valamennyi csa
patrésze kifogástalanul mozgott, egyénileg 
Sárosi nyújtotta n legrngyogőbb teljesitményt. 
A Ferencvórost a tizenötezer főnyi közönség a 
meccs végén nagy ünneplésben részesítette. Kii-

Csak Zehetmayer
ökle diadalmaskodott
az osztrák-magyar meghívásos mérkőzésen

Nagyszámú közönség előtt bonyolított; k le 
a vórösllg'etl sporlnrénábnn a meghívásos oszt
rák-magyar boksrmérkőzést. A nagy érdeklő
désre jellemző, hogy n közönség között mint
egy száz ofztrák vendég foglalt helyet, akik 
erre a mérkőzésre jöttek fel Budapestre. A 
mérkőzés nem bővelkedett különösebb irgal
makban, mert a magyar kokszolók. egy súly
csoport kivételével, fölényesen verték ellen 
feleiket. Részletes eredmények a következők:

Bondy ímagvar -Takercr (osztrák). Az első 
menetben Bondy erősen támad és állandó fö
lényben van. Takercr védekezésre szorul. A 
második menetben Bondy egyenesei jól ül
nek. Takerer feltűnően horogütésre megy, ami 
nem sikerül neki. Az. utolsó menetben Bondy 
erősít és nagv pontfölénnycl győz, a ringben, 
de az eredmény kihirdetésekor bemondják, 
hogy átesett a súlyhatáron. A furcsa bejelen
tést zajongással fogadja a közönség, amiben 
Igaza is van, mert kezdéskor mindkét ver
senyző súlyát M kilóban mondták be.

Énekes 1. (magyar)—/ozo (osztrák). Énekes 
nyílt stilusu bokszot mutat. Jaro állandóan ha
jol, balhanoi kényszerít, amiben gyors ét 
Jobb Énekesnél A m-'sodik menetben Énekes
nek sikerül néhány ütést tisztán bevinnie. A 
harmadik menetben erősebb az Írem és pnn 
(oeással győz Énekes. Az osztrákok kifogásol- 
Ják az eredményt, de a mérkőzést nem óvják 
meg

Fisch (magyar) —Vo/ámor (ojrtrúk). Fisch 
gyors egyenesei tcllesen elárasztják az osztrá
kot, aki védekezésre szorul. A magyar bokszol'' 
kitünően bokszol: ütései, sorozásai rendre *1  
kerülnek. Az utolsó menetel as osztrák bokszoló 
teljesen ősszcvfne, alig bírja kihúzni. A kő- 
zönség zajos Ünneplése közepette győz Fisch. 

husvét másnapján az SK Rusj együttesével 
mérkőzött és még az elsőnapinál is szebb já
tékot nyújtott. A mérkőzést több mint ötezer 
főnyi közönség nézte végig, amely elragadta
tással honorálta a kitűnő pesti proficsapat 
szcmgyönyörködtctő játékát. A félidőben 1:0-ra 
vezetett a Nemzeti, majd szünet utón újabb 
három gólt ért el, ekkor azonban a kissé dur
ván játszó ellenfelével szemben visszaesett, 
úgyhogy a Rusj is két gólt tudott lőni a pesti 
csapat hálójába. Végeredményben tehát a 
Nemzeti 4i arányban fölényesen gyár fitt.

Kocsis egy teljesen szabályos gólt rúgott a 
Vienna kapujába, azonban Iioekman biró a 
gólt nem adta meg lesóllás címén. Szünet utón 
a Vienna is mind többet támadott és a 25. 
percben sikerült Palink révén a győztes gólt 
megszereznie. A Blnuw Wlt, amely husvét va
sárnap az Újpesttől Ő:1 arányban sulyos vere
séget szenvedett, másnap az Ajaxot 5:2 (3:0) 
arányban verte. Az amsierdami torna győztese 
tehát a Vienna lelt, 2. Újpest, 3. Blauw Wit, 
4. Ajax.

Rratl luva 5:0 (2:0) arányú győzelmet aratott 
a Grazcr SK ellen.

BRATISLAVA—PHÖBUS 1x0 (0:0) 
Pozsony, április 13.

(A Hétfői Napló tudósítójánál telefonjelen- 
lése.) A Phöbus husvét másodnapjún a kitűnő 
Bratislnvával került össze és 1:0-ás vereséget 
szenvedett. A félidő 0:0 volt. A rendes játékidő 
is gól nélkül telt el és ekkor a mérkőzést két
szer tíz perccel meghosszabbították. A meg
hosszabbított j; lék második félidejének 5. per
cében a Bratislava Újpest volt válogatott kö
zépcsatára, Jakubc-Jávor révén érte c| győztes 
gólját.

közül csak
a Ferencváros nyerte 
meg a körtornáját

lön ünneplés járt ki Sáros! Gyurkának, aki 
meleg ováció között vette át a szép húsvéti 
serleget.

TUD. A BUDAFOK ...
Kassa, április 18.

A Budafok FC csapata husvél-vasárnap a 
Kassai Törekvés ellen 5:2 (3:1) arányú győ
zelmet aratott.
MÁSODIK MECCSÉN IS GYŐZÖTT BUDAFOK 

CSAPATA
Kassáról jelentik: Budafok csapata húsvét

hétfőn a kassai Törekvéssel került szembe, 
amelyet 3:0 (1:0) arányban biztosan legyőzött. 
A budafokiak igen Jól játszottak és nagy tech
nikai fölényben voltak az egész mérkőzés folya
mán. Budafok ezzel a győzelmével a kassai 
futballtorna győztese lett.

KIKAPOTT A BUDAI KRAKÓBAN
Krakóbél jelentik: A Budai „tl“ csapata 

húsvéthétfőn a Gabarnia együttesétől 21 arány- 
bnn vereséget szenvedett. A félidő ugyancsak 
2:1 volt. A budaiak gyengén játszottak, egyel- 

|len góljuk is az ellenfél öngóljából esett.

Farkas (magyar)— Zehetmayer (osztrák!. Az 
első menetben Farkas respektálja a legjobb 
osztrák bokszolót, akinek fölénye feltűnő. A 
második menetben az osztrák válogatott szép 
bokszot, kitűnő testeseteket mutat és Farkast 
erős gyomc>rsz:|jütés éri. A kötélre hajóba 
várj® ba a magyar bokszoló a kiszámolást. 
Győz Zehetmayer.

'Nagy (magyar)—tutr (osztrák). Nagy bal
egyenesekkel az első menetben pontfölényt 
szerez. A második menetben a hatalmas tér- 
pietü nwgvar bokszoló, akit a közönség Hajrái 
Csőpif-vel biztat, fölénybe kerül. TöLb tiszta 
ütést visz he. amitől Lutz orra erősen vérzik. 
A menet közepén Nagy egy jobb állkapocs
üléstől megszédül. A biró betel számol, de 
Nagy folytatja a küzdelmet. A menet osztrák 
fölénnyel zárul. Az utolsó menetben Nagy erő
éit. sorozott ütésekkel az osztrákot többször 
találja, nki többször közel van a kiütéshez. 
Győz Nagy.

BOTRÁNY A KERÉKPÁROS SZEZON
NYIT ányon

A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap a 
gödöllői éa a bécsi országúton uáz kilométeres 
távou bonyolított*  le évadnyitó országúti kerék- 
púrverwnyét. Aj első osztályú versenyzők 
eredményéi a magyar kerékpárossport történe
tében példátlan botrány következtében meg 
semmisítették. Ar történt ugyanis, hogy a 
35 km ej jelzőköpél ahol a versenyzőknek 
'urdulniok keltett, a kiküldött fordítók ért- 
letétién okikból eltávozlak. Részletes ered
mények: 11. oszfáttf: 1. Szalny (UTE! 3 órn 
37 p 48 mp ///. osrtály: |. Sehmldt (Postás! 
3 ára 45 p 38 mp. IV. osttályt 1. Kárász iPos- 
tás) 3 óra 15 p 30 mp.

Szenzációsak a
BERGSMANN-csónakok 
iíÖNIG-motorok 
legújabb modelljei A moto
rokon rengeteg praktikus újítás van.

BERGSMANN
Bemutatás a népszigeti vízi csónakházban

BOCSKAI—ÚJPESTI MÁJUS 101 A Bocskai 
FC—Újpest FC-mérkőzést közös megegyezéssel 
április lll-ről május 10-rc halasztották igy a 
vándoruton lövő Bocskai csapata egyiptomi 
mérkőzésének Htjából elhórult az akaduly. 
Az Újpest FC április 10-én a Bo< skai helyeit a 
Törekvés csapata ellen játszik.

Berlin és az olimpiai előkészítelek cínw4 
Szieherth Imre kormánytanácsos, nz ismert 
sportember és előadó április 16-i.n, csiltfirtő- 
kön este !47-kor a Kir. Magyar Automobil 
Clubban (IV., Apponyi-tér) vetített képekkel 
kisert előadást fart.

Elsősorban Berlin történelmi embke.it é» 
modern alkotásait imerleti. azután beszelni 
fog az. olimpiai jálékok keletkezeséről, leluji- 
tásáról és a inagyur versenyzőknek a 40 év 
előtti athéni első olimpián történt dicsőséges 
szerepléséről, végül Ix-inutatja azoknt a nagy
szabású teljesítményeket, melyekkel a néme
tek minden eddigi olimpiát felül akarnak 
nudlii. Szieherth éveken át élt Berlinben, azon
kívül mint a magyar olimpiai bizottság tagja, 
több olimpián résztvett, úgyhogy előadása igen 
érdekesnek Ígérkezik. Vendégeket szívesen lát
nak.

Szeged uj bckszbajnokal. Szegedről jelentik: 
Husvét első vasárnapján tartották ineg Szeged 
város bokszbajnokságoil. A csapatbajnokságot 
a szegedi vasutas nyerte, az SzTK. a békés
csabai MÁV és a Kecskeméti AC ellen. Af 
egyéni bajnokságokat Bakacsy, Dénes, Kon- 
kolyos, Ambrus, Szilágyi, Kovács, Vámos és 
.Szabó nyerték
TÍZ GÓLLAL KEZDETT A SZEGED PÉCSEN

Pécs, április 13.
A hujvéii körmérkőzés első napján a Szeged 

FC 10:0 (6:0) arányban győzte le a Pécsi DAC-t.
Nagyüzem a kézilabda-fronton. Hétfőn dél

előtt az UTE inegveriuti sporttelepén kézi- 
labdeniérkőzésl rendezlek. Először a MAFC 
mérkőzött volna nz MTE-vel, a műegyetemiek 
azonban visszaléptek a küzdelem elől. A ma
gyar kézilabdázó hölgyek A csapata mérkőzött 
a B csapattal. Az A csapat győzött 4:2 (2:1)
arányban a B csapat ellen. A Spciser-vándor-. 
díjért való küzdelem során az UTE csapata 
7:4 (4:2) arányban győzte le az Elektromost.

A Rlasz-iflk győ/elme Dorogon. Dorogról 
’clentik: A Blasz ifjusági válogatott csapata 
husvélvasámap Dorogon a DAC együttese ellen 
4:3 (3:3) arányban győzőit. A pesti ifjúságiak 
szép játéka nagy tetszést aratott.

Hungária—Budai 11 és Ferencváros—Sorok
sár kettős mérkőzés n Hungária-uton — Újpest 
—Törekvés, Kispest—SBTC, Attila Phöbus, 
Szeged—111. kér.

KÉT DÖNTETLEN A BÉCSI IIOKKITORNA 
VASÁRNAPI MÉRLEGÉN

Bécs, április 12.
Vasárnap délelőtt kél magyar hokklcsupat 

vendégatcrcpe’t Béeabcn, mindkettő döntetlen 
eredményt ért el.

Blauwalsa Wien Fckctcfehérek Budapest 
1:1 (1:1).

Ilakoah—Amatőr Hocki Klub Budapest 0:0.
CSEHSZLOVÁKIÁBAN NEM szünetelt 

A LIGÁI UTBALL
Prága, április 12.

Husvé|va.sárnapi cseh Liga bajnoki eredmé
nyek Zidcnlce... Koiln: 5:1, Viktória Pilsen—
Saaz; 7:0, Tcplitzcr FK — Proslejov: 2:4.
A SPANYOL NÍIK JOBBAN KÉZILABDÁZÓK, 

MINT A MAGYAROK
Berlin, április 12.

A női nemzetközi hokkilornán vasárnap a 
következő mérkőzések voltak- Németország— 
Dánia: 6:0 (2:0). Hollandia—Ausztria: 8:0 (rt:0>. 
Harátságos mérkőzés: Spanyolorszáig^-Magyar- 
ország: ti)

Gycphokklzó hölgyeink súlyos veresége Ber
linben. Berlinből jelentik: A kétnapos hölgy» 
gyepholckilorim húsvéthétfői méréséi sorón a 
magyar hölgy gyephekkizók Dániától 5 0 ará
nyú vereséget szenvedtek. A német hölgyek 
3 1-re verték a hollandokat, ezzel mrgnvorték 
.1 gycphokkilornát 2. Hollandia, 8. Dánia, 4. 
Spanyolország, 5, Magyarország

CARACCICLA NYERTE A MO.NTECARl.OJ 
GIIAND PRTX-T

)fonfecarloból jelentik: Az 1038 évi autó 
Grnnd Prix ( Cararclcilrt nyerte Mercedes Bcnz 
kocsiján. 2. Varzi, 3. Sluck.

embke.it
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A legjobbjaítól megfosztott fővárosi 
amatőrök súlyos veresége a vidéktől

Napfelkelte nyerte a Húsvéti dijat
Vasárnap nagy napra virradt e magyar 

amatörfutball. Ár olimpiáéira készülő amatő
rök első hatalmas hadgyakorlatukat tartották 
a nyilvánosság előtt. Sorompóba szólították 
nemcsak a főváros, hanem a vidék jeles ama- 
tőrfutballistáit is, hogy a vezérkar tiszta képet 
alkothasson ■ berlini forró küzdelmekre ki
küldendő csapat összeállításában.

Az elsőnapi nagy csatát a vidékiek nyerték 
meg, aminek főként az a magyarázata, hogy a 
budapesti csapat soraiból hiányoztak a legjob
bak: Kiss, Kállai és a többiek, akik proficsa
patainkkal külföldön igyekeztek a magyar fut- 
halinak propagandát csinálni.

A közönség nngy meglepetéssel tapasztalja 
a pályabejáratnál, hogy rendkívül olcsó a be
lépődíj. ölvén fillér az állóhely, egy pengő a 
p*l>  oly. Ennek ellenére is igen kevésszámú a 
közönség, alig ezer ember van kinn a pályán. 
Az első mérkőzésen a 11. osztályú Kárpáti- és 
.Stobfce-csoport válogatottjai küzdenek egy 
mássÁl-

VIDÉK Ar—BUDAPEST A. 7:8 (4:8)
A budapesti csapat gyenge összeállításban 

állott f<U. Hiányozlak a legjobbjai: Kállay. 
Kiss slb. Ez rá is nyomta bélyegét az egész 
játékra, mert a budapesti csapat szánalmasan 
gyenge szerepet játszott ezen a mérkőzésen, 
amit a gólaránv nem is mutat eléggé. A játék 
elején a vidékiek 4:l-es vezetéshez jutnak, ak 
kor sétálni kezdenek, Budapest valamennyire

Kevés nézője volt, az
A második napon még kevesebb volt a kö

zönség: 5—600 néző volt csak kiváncsi a küz
delmekre. Hiába, a húsvéti locsolás fontosabb 
volt ezeknél a mérkőzéseknél...
ni. OSZTÁLY A.—III. OSZTÁLY B. 8:2 (8:1)

Az első napi előjátékon is túltett nivótlan- 
aágban ez a játék. Legfeljebb abban volt kü
lönbség, hogy itt egyik-másik játékos iparko
dott valamit mutatni, de ez az iparkodás 
többnyire az önző játékban és céltalnn dribli- 
résben merült ki. Góllövők: Hoffmann (2), 
Büki (2), Bodnár és Király, illetve Vámos és 
Vargha II.
C. VÁLOGATOTT—D. VÁLOGATOTT 3:3 (3:2)

A két csapat körül egyik sem mutatott olyan 
Játékot, amilyet méltán el lehetett volna várni 
olimpiai jelöltekből álló csapatoktól. A játék 
végig összefüggéstelen volt, csupán egy két já
tékos csillogtatta tudását. A C. válogatott vala
mivel többet mutatott, jóval veszélyesebb volt 
mint ellenfele, de csatársora végig eredmény
telennek látszott. A gólokat Pintér (2), Zentai, 
illetve Ondrus, Jászberényi és Stift rúgta. 6

feljön, de szünet után a vidékiek lelépik a 
pesti csapatot. Az első vidéki gólnál pesti já 
tékos még nem Is érte a labdát, ugy került a 
hálóba. Ez a gól Soproni érdeme. Szendrődi 
gólja ezt még kigyenliti, Zsengellér (2) és Ko 
vács II. góljára már katasztrofális vereségre 
•számit a közönség, mikor Szendrődi II., majd 
Fekecs III. szerencsés gólja reményt keltett a 
pesti nézőkben. Szünet után Erdős két gólja, 
majd Soproni bombalövése lelohasztja a re 
ményeket. Pompásan játszott a vidéki csapat 
minden tagja, különösen Zsengellér, Soproni 
és Simon kapus. A pesti csapatban nem volt 
fix pont.

VIDÉK Br—BUDAPEST B. 3:2 (2:1)
Budapest csapata csak helyenként volt egyen

rangú ellenfele a nagyszerű csatársorral ren
delkező vidéki csapatnak. Keszey II. játékát 
kísérte a legnagyobb figyelem. Kiváló center 
Csak egy-egy húzásával és egy mesteri kapás 
lövésével igazolta jó hírnevét. Góllövők: kol 
lárth (2), Elek, illetve Stift és Keszey II

KÁRPÁTI-CSOPORT—STOBBE-CSOPORT 
3:2 (2:1)

Futballlmitáciő keretében pompás napfürdö- 
zést mutattak be a II. osztályú játékosok. Gól
lövők: Kovács (2), Petrás, Kürti (11-esből), 
illetve Juhász (11-esből) és Hermann. Nagy 
meglepetést keltett a nagyratartoll Sződy cen- 
terhalf siralmas játéka.

>limpíai tornának
B. VÁLOGATOTT—A. VÁLOGATOTT 4:8 (lH)

Ez a mérkőzés sem mutatott reménytkeltö 
játékot. Az első percek óriási iramban folynak 
le, a két csatársor tetszetős akciókat vezet, de 
hiányzik mindkét csapatból a nagyvonalú irá
nyítás, az egység. Szendrődi 11-ese szerzi meg 
a vezetést az A. csapat részére, amit Soproni, 
a viharszélsőnek elnevezett kitűnő vidéki já
tékos egyéni játékból kiegyenlít. Szünet után 
lanyhul a játék, különösen a védelmek lesznek 
egyre bizonytalanabbak, ami meg is látszik a 
sok gólból, amelyek főként védelmi hibákból 
estek. Pfandler fejesgólját Kollár hatalmas 
bombája kiegyenlíti, Erdős szélsebes lefutás
ból a B. csapat számára szerzi meg a vezetést. 
Reménytelennek látszik az A. csapat helyzete, 
amikor Karácsonyi madártávlatból rúgott 
potyagólja egyenlítést jelent. A győztes gólt 
Búzás! fejelte. A nap legszebb gólja tölt

A két nap óriási hibákra mutatott rá. Na
gyon gyengék a hátvédek, szürkék a halfok. 
Remélhető, hogy ezeket a hiányokat a nyárig 
kiküszöbölik.

A Husvétl-dij volt a kettős versenynap ki
magasló sporteseménye. A Megveren szokatla
nul nagy dotácjóju versenyben (2000 P) start
hoz állott a Pestmegyei handicap egyik sokai 
emlegetett jelöltje: Emese, de minden momen
tum nélkül helyezetlenül végzett.

Vasárnap Szelim pasa győzelme okozott meg
lepetést. Hétfőn a levitézlett Rákosi favorit 
Cheeky ujabh veresége érintette kellemetlenül 
a fogadó közönséget.

A hétfőn lefutásra kerülő Sorsolási handicap 
győztesét a 7131. számú sorsjegy szerencsés 
tulajdonosa: Benkovits József nyerte meg.

A két versenynap részletes eredménye:

VASÁRNAP:

I. GÁTVERSENY. 1. Klszombor (6:10) Fet- 
ting K. 2. Lajtagyöngye (4) Korák. 3. Lurkó 
(*/<)  Wolbert. F. in.: Sinai (25) Gál. Könnyen. 
5 hossz, Jí hossz. 10:18. Befutó: 10:64.

II. AKADÁLYVERSENY. 1. Tammtu (2K) 
Tóth A. 2. Mankó l‘/i) Balázsovics. 3. Losonci 
(6) Dósai. F. m.: Mecies (3) Jeney. Puskapor 
(8) Stircula, Rózsabimbó II. (6) Benyó. Köny- 
nyen. 8 hossz. 5. hossz. 10:35, 20, 15. Befutó: 
10:78. Puskapor kitört, Rózsabimbó II. megvált 
lovasától.

III. KATONATISZTI SIKVERSENY. 1. Doubt- 
fui (4 reá) Muhr fh. 2. Vihar (16) Vásárhelyi h. 
3. Lipótvár (3) Dókus h. F. m.: Lápvirág (5j 
Galánthay h., Bánffyhunyad (12) Pakuts h. 
Könnyen. 2M hossz. Ötnegyed hossz. 10:12, 12, 
20. Befutó: 10:43.

IV. NYERETLENEK VERSENYE. 1. Kundry 
(2H) Alt. 2. Bomba (2) Klimscha II 3. Füsti 
fecske (6) Nerhaft. F. m.: Admirable (4) Esch 
T., Gyöngyvér (1>$) Bihari. Csicsóka II. (18) 
Csclőtei, Gellert (16) Bakonyi, Szöszike (16) 
Pillér. Biztosan 1 hossz, 10 hossz. 10:55, 17, 
13, 16. Befutó: 10.154.

V. URLOVAS HANDICAP. 1. Szelim pasa (6) 
Lajtos h. 2. Rodostó (2) gr. Pajacsevich. 3. 
Vesta (3) Galánthay. F. m.; Banda down (3) 
Ehnberger fh., Allegra (25í) Dókus h„ Vivő (16) 
Pakuts h. Könnyen 1 % hossz, háromnegyed 
hossz. 10:142, 36, 15. Befutó: 10:588.

VI. WELTER-HANDICAP. 1. Csipkerózsa II. 
(2) Bihari. 2. Gyöngykaláris (4) Berta. 3. Bú
vár (%) Henrich. F. m.: Sorclla (6) Bakonyi. 
Boccaccio (4) Esoh T., Robinson (6) Wolbert. 
Biztosan 1 hossz, 2 hossz. 10:37, 21, 20. Befutó: 
10:122.

VII. HANDICAP. 1. Ráró H. (8) Bihari. 2.
Sylva (4) Gosztonyi. 3. Buzakalász (1K) Alt. 
F. m.: Csók 2%) Klimscha II., Senora (6) Hen
rich, Pozör (6) Ilorák, Africanus (8) Horváth 
II., Boszorkány (2H) Simics. Küzdelem, fej
hossz, 1% hossz. 10:76, 16. 19, 15. Befutó:
10:423.

HÉTFŐ:

L GÁTVERSENY. 1. Lajtagyöngye (4) Horák. 
2. Bokros (4) Stecák. 3. Cheeky (3 reá) BIezsek. 
Küzdelem. Nyakhossr. Fejhossz. 10:45. Befutó: 
10:143.

IL KATONATISZTI SIKVERSENY. 1. Kriti
kus (3 reá) Muhr fh 2. Mecies (12) Jeney. 3.

Vivő (12) Pakuls hd. F. m.: Limanova (5) 
2. Bokros (4) Stecák. 3. Cheeky (3 reá) Blazsek. 
Galánfh hd., Vihar (6) Dókus. Könnyen 2 
hossz, 2^í hossz. 10:14. 10, 11.' Befutó 10:29

III. HÚSVÉTI DIJ. 1. Napfelkelte (2%) WoL 
bért. 2. Baba (4) Klim. II. 3. Tékozló (6) Berta.

* F. m.. Kru (33) Bihari, Regulus (5) Esch T.
Minek (10) Horváth K. II., Soubrelte (4) Gu’ 

I lyás S., Emese (pari) Gosztonyi, Szelim Pasa 
I (10) Horák. Küzdelem. Nyakhossz. 5 hossz

10:31. 16, 20. 23. Befutó: I—Il-re 10:90. I—HLra 
10:132.

IV. WELTER-HANDICAP. 1. Matador (8) 
Mányi. 2. Bánom is én (l»/4) Csömöri. 3. Cár- 
mén (4) Wolbert. F. m.: Füsti fecske (4) Fet- 
ting A., Bátor (4) Horák. Biztosan. Három- 
negyed hossz. % hossz. 10;33, 15, 13. Befutó*  
10:73.

V. SORSOLÁSI HANDICAP. 1. Ignác (1%) 
Horák. 2. Bonn (3) Bihari. 3. Bocaccio (6) Sí- 
mics. F. m.: Nemere (2) Fetting A., Timpani (3) 
Klimscha II. Biztosan 1 hossz, 2 hossz 10 22 
12, 14. Befutó: 10:48.

VI. HANDICAP. 1. Léhütő (1«) Wolbert. 2. 
Charles (6) Mányi. 3. Gyöngykaláris (3) Ner- 
haft. F. m.: Saturnus (2K) Kollár, Livorno (6) 
Fetting A., Mesebeli (6) Simics, Dánia (10) Ba
konyi, Lilla (6) Schwadlenka, Col. Santo (2H) 
Klimscha II. Biztosan % hossz, hossz. 10-33 
17, 38, 27. Befutó: 10:245 és 129.

Bécsi versenyek
Vasárnap futották a Freudenauban a Három- 

évesek nagy handicapjét, amelyet a de Vries- 
istálló Cyranoja nyert meg könyen Ugo ellen. 
A hároméves könnyű győzelme jó fényt vet 
istállótársának, Napóleonnak, a Derbyk favo- 
ritjának képességére. Az eredmények a követ
kezők:

I. PREIS VON HIMBERG. 1. Norma (8:10) 
Trunk. 2. Dulcinea (4) Goldberg. F. m.: Mer
kúr, Goodnight, Vlrgo Regis. Tót.: 10:19, 15, 28.

II. PARDON HANDICAP. 1. Fllynla (5) Szilád 
gyi. 2. Bengali (2) Tuss. 8. Grey hope (4) Ta
kács. F. m.: Szomjas, Garas, Reine Herodini, 
Ruby, Fram, Atta Santorb, Pazmaniterin. Tot.t 
10:77, 26, 13, 17.

ID. LUSTHAUS RENNEN. 1. Bonaparte (p) 
Schejbal. 2. Fundus (2) Takács I. F. m.: Ves- 
nik, Helios, Pengő, Chalif. Tót.: 10:23, 14, 19.

IV. FRÜHJARS HANDICAP DÉR DREIJAHR.
I. Cyrano (7:10) Schejbal. 2. Ugo (ltf) Szilágyi. 
F. m.: Napnyugta, Ivánná, Dimokur. Tót. 10:16,
II, 13.

V. CAPO GALLO HADICAP. 1. Gavallér (7:10) 
Schejbal. 2. Wiedersehen (5) Heiling. F. m.i 
Pengő, Nergal, Happv go lucky, Xanfha. Tót.: 
10:10, 12, 20.

IV. FRÜHJARS STEEPLECH. 1. La Gulgne 
(p) Jiresch fh. 2. Ma Récompense (7:10) Weis. 
sengruber fh. F. m.: Queen Baston. Tót.: 10:18. 
14, 13.

VII. WELTER-HANDICAP. 1. Csák eWek 
(p) Heiling. 2. Perhaps (2Vá) Vasas. 3. Tüne
mény (8) Szijj. F. m.: Horace, Baranya. Back- 
hylides, Vienna. Arlberg .Tót.: 10:18, 11, 12, 20

Hetedik forduld
Poczkos nyeri

A dűlt betűvel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 
egy iparos ember neve állítható össze.

Szombaton nyitják a pesti pályát. A hagyo
mányos jellegű lóversenyben, a Pegtmerjgeí 
handicapben az alábbi mezőny indul:

a Pestmegyeit?
Hirak

Vasárnap az Áprilisi nagy handicapet futják 
Budapesten. A 2000 m. távolságú versenyben 
az alábbi mezőny indul:Szepes 61M Rózsa

Bácska 54 H Szentgyörgyi
Poczkos 51% Teltschik
Szerenád 50>á Klimscha
Emese 47 Vrábel
Búbos 44 K Csuta
lndiana 41 Gosztonyi

RÉSZLETES FELTÉ
TELEK A LAP MÁS 

RÉSZENI

VÍZSZINTES!
I. .San... “ ríiiicraí 

dóbeíu. 4. SrdnM Arinand 
ó MilulJu :enés
t’io/dteka. 14. Mátka IS. 
»■ . . 1.- ka, US .. H Mát 
fogoly. 17. Vármegye. IS. 
IVnnár 77. KoiMrrvativ. 
74. .Wpdal. 17. I .ok. taszít. 
7*.  Egykori királyság ax 
Apptnin-féhdiicten. Ztí. Bo
rsuk. 11. Nötnóv. 37. Bíx- 
t»Ut». M. Tar. puszta. 34. 
Felszít 
cM. 
ameta 
kkíolyója. »». A. A. A 4«. 
Az ilyen gyOmölca élvezhe
tetlen. 47. Érdekszövetség. 
4.1. Pennsylvania hív. rö
vidvese 44. Holland világ- 
rekorder-uátönö. 4*.  Szó- 
illusztrálás. 44. Más 
hangzó 47. Értekei 
tárgyalás - közkeletű 
gen szóval. 49. Kipusztu
lni. M. A rómaiak pénze 
roll. i7. Itójlí eledel, ál. 
Híres néniét Iróngyár. iá. 
Idöhatározó. át. ixlisziü. 
»*.  Európai államfő. 
Orosházai Kerékpár 
át. Gőtög hndMteik 
Klasszikus fajdalom 
Kcürinw szag U. Klubba 
tar át, ("lés köveik z'ébcn 
bcsüpped. 7á. I’edagi 
71. Neves politikus. 
Nemzilközi iróklub 

mássalhangzók.
— as épt birodalomban, 

belő.
Ufckölőve-l: kijelenteni, 

vánitani. Iá, Sziget csoport. I 
met kártyafigura. 7á. Angol kötő- 

| szó. Ii. Vlrfsport. 73. Ma . «> 
i Jézus anyja fa. Bizonyos takart'ési 

műveletet vógez. 74. Csuk »l. 
Supp.'-opere.'l hdrt belük A. C. I'i. 
33. Kenőcs, btlt-im 74. Közeim.■? 
bán elhunyt kiváló művésznőnk ke 
reszlneve. M. a 14 v'z« 37. A

Szépén klasszis sprinten, de sem a korai ter
minus, sem az 1200 méteres távolság nem kon- 
vcniál neki.

Báenka munkáiban eddig nem mutatkozott 
a tavalyinak, de — mentségére legyen mondva 
— soha sem volt munkáló.

Poczkos a legjobb öregek egyikével Duce- 
vnl dolgozott kielégítően. Súlya nem kedvezőt
len, a távolság is alighanem a legjobb neki s 
így minden valószínűség szerint Ő az a bizo
nyos, akit a nyerőnek meg kell vernie.

Szerenád könnyű kanca, tavaly klasszis 
számba menő kétéves volt A súlya azonban 
annyira kedvezőtlen, hogy csaknem megoldha
tatlan feladat előtt áll

Április 18 és 19-én d. n. 8 órakor

Ft'GOÖl.EGFAi
I. Erdei állat. t. (C.inko’4 IM 

fyurmi. 1. .Uűnépdnl. 5. Sumlriai 
odrot. « Ihr el 7. kereskedelmi 
kifr|<rf». R. HátlállM «. Elhunyt 
biboro*  hri.egnrimá*  II. Neves 
maayw í<MA II. Háború — Rugó
iul. II. írásra utasítást adni. IS.

t.

is.

legmngasabb c.sltcsa. 41. Amerikai 
Sámuel. ti. Futvs-emélyrs indián 
csónak ál. Olasz írónő. M. A Iái 
határ tőle emelkrd.k. 44. Ném-t 
filmarlnőainő • (Eliaabeth). 17. Uh 
baj báni elmar. M, Nyekhavnló. I' 
Alléi-. M. Klub, já ékterem I*.  
Nőlát maga elé zúmtn.ig. 13. Jeli ad 

.......................................... •». TmíróvMI'és. 48. ns*mát  ki 
resxineve. Sá. 14 v'sa 37. A 1 kölősrtros. 117. Etirómi főváros. M 

|'lobog teteje. is. Srlóvsiku nén. 41. , Polónv! C“-*  ■ ■ • — - *
Hé*  van rajta. 47 Csonka hazánk 73. Ruesus

r: Gyula névjele. 77. N. S. 
Ltcsuszó. 74. Névlek n adakozó.

Emese a legkoraibb istállóban áll. Munkái
ban jól mutatkozott.

Búbos n legjobb napjaira emlékeztet mun
káiban. Nagy istállóbizalommal Indul — ha el
indul, mert elég gyakran a startnál marad

lndiana papíron lehetőség, de nem fejlődött 
ugy, hogy a tavalyi Indiánál remélhetnénk a 
startnál.

Végeredményben a valószínűség ■ h-> y
Poszkos és Búbos 

küzdenek majd a verseny 600ü p. r.gjs első í 
dijáért. j

Raisonneur 57 Balog
Rozsdás 56 Tejtschik
Mórán 56 Csapiár
Rih 54^ Weissbach
Böske 5l« Nagy G.
Honvéd 51 Vrábel
Landler 48 Klimscha
Carthago 46K Csuta

Carthago tavaly derby-lónak indult. Most is
mét ugy dolgozik, mintha a tavaly tavaszi 
volna. Ha a munkaformáját futja, általános 
vélemény szerint verhetetlen.

Landler kissé aggályos lábú lő, de az idei 
esős tavaszon annyi munkát végezhetett, mint 
még soha. Legjobb formája várható.

Bfiske nagyon jól mutatkozott utolsó munká
jában Bohó és Rih mellett.

A verseny a munkák alapján:
Carthago—Landler és Böske 

között van.
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DR. ELEK HUGÓ
Srerkeutfiiófi éa kiadóhivatal:

Bod-nnl, VII. ke,., Erndbrt-kSral K.
VaaJrnap d. o. 2-tól keidre:

VL kér. Aradi-utca A aa. (Globus-ayonida) 
Telefoni 808 -M.

Vaiárnnp (d. u. 2-tdl)i 24ö—81. 100 -48.
AZ EI/1FIZETÉS ARA:

Égi ívre i jő Fajé*  sióm ára M.gyaroruó*  
non 10 ( Auvtriában 20 Grnichen. Franc.Boriiéi
ban I fi-, -t Ji.rowlárlában 2 50 dinár Németoruáí- 
bán 15 F.. 0’ woraxÁeban 1 Ura Romániában 5 lei.

■'M-hwlnváIdában 1.20 ék.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MülNTÉZET B. T. KŐRFORGÓGEPE1N, BUOAPEST* VI, ARADI-UTCA A
NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


