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Elhalasztották a lengyel miniszterelnök budapesti útját

Elfogták 
az ékszerrablókat
Egyik öngyilkos lett a rendőrségen

Vasárnap este döntő fordulat állott be a 
Váci-utcai ékszerrablás ügyében:

ai amerikai IzU gengsztertörténet há
rom szereplője már a rendőrség foglya, 

kettőnek a kézrekeritése pedig már csak 
órák kérdése.

Pénteken délben történt a Vdd-ufca/ 
ékszerüzletben az a nagystílű ékszerrablás, 
amelyhez hasonló a budapesti bűnügyi 
krónikában egyedülálló. Dóra Sándor fő- 
kapitányhelyettes és Csizmadia Sándor 
rendőrtanácsos és

százhúsz detektív azóta éjjel-nappal 
talpon volt 

és olyan hajtóvadászatot rendezett a pesti 
alvilágban, amilyenre eddig alig volt példa.

A rendőri nyomozás abból a feltevésből 
Indult ki, hogy a tetteseket nem az uj bű
nözők körében, hanem

a pesti alvilág régen ismert alakjai

Bevallom, én írtam a levelet...
Pusztaszeri) Ferenc, a laboratórium veze

tője, aki a zürichi rendőrakadémián vé
gezte tanulmányait és egyik legkiválóbb 
magyar szakértője a daktiloszkópiának. 
sorra iráspróbát vett az előállított szemé 
lyekröl. Már a vége felé járt munkájának, 
amikor egyszerre csak örömmel kiáltott fel:

— Megvan a levélíró! Nem nö, hanem 
'férfi irta a levelet, ügyesen utánozva a női 
írást

Szenzációs felfedezéséről azonnal jelen 
lést tett Dóra főkapitányhelyettesnek és 
ezen az alapon azután gyorsan követték 
egymást a többi események. Vallatóra vet
ték azt a férfit, akinek az írását fölismer
ték. Eleinte tudni sem akart arról, hogy 
bármit is tudott volna a dologról, de ami
kor a laboratórium vezetője a szemébe 
mondta, hogy a levelet más, mint ő, nem 
Írhatta, megtört.

— Beismerem, én írtam a levelet
— mondotta és ezután vallani kezdett.

öngyilkosság 
a detektlvszobában

Vallomása igy szólt:
— Egyik lakónk diktálta a levelet és azt 

mondta, kereshetek pár pengőt, ha meg
írom. A kis üzlet reményében csináltam az 
egészet. Fogalmam sem volt arról, hogy 
mire használják fel ezt n levelet, eszem- 
ágáhan sem volt, hogy a Váci-utcai ékszer
rablásnál lesz szükség arra. Az egész do
logról

csak később, az újságokból értesültem, 
akkor sejtettem, hogv hátha valami köze 
van ennek a levélnek a dologhoz, de akkor 
már lakóim eltávoztak.

Az előállított embert hiába faggatták, ál
landóan azt hajtogatta, hogy

többet nem tud a dologról,

között kell keresni
és különösen négy súlyt helyeztek azokra, 
akik kapcsolatban állottak az éjszakai vi
lággal, akik ékszerárusilással foglalkoztak 
a pesti alvilágban, mert biztosra vették, 
hogy ezek közül vetett valamelyik szemet a 
Váci-utcai ékszerész boltjára és eszelte ki a 
raíTinált szélhámosságot.

A hatalmas rendőri munka során
vasárnap délig hét férfi és két nő ke

rült a rendőrségre.
Ezek valamennyien szerepeltek már régebbi 
bűncselekményekkel kapcsolatban és az 
előállított egyénektől

Iráspróbát vettek
a rendőrség laboratóriumában, hogy melyi
kük irta azt a levelet, amelyet Neubauer 
üzletéből hamis cimre küldött a szélhámo
sok női cinkosa.

mindent elmondott amit tudott, többet nem 
mondhat.

A rendőrségen látszólag elfogadták ezt a 
vallomást, azt mondották neki, hogy elbo
csátják.

El Is engedték, de detektívek szegődtek 
a nyomába, hogy megfigyeljék, kikkel 

érintkezik,
arra számítottak ugyanis, hogy ha elbo
csátják a rendőrségről, első gondja az lesz, 
hogy találkozzék ismerőseivel, a lopás tu
lajdonképpeni tetteseivel.

Boldogan távozott a főkapitányságról és 
hazask-tett Dohány-utcai lakására.

Hiába álltak lesbe a detektívek a ház előtt, 
a folyosókon, a gyanúba vett ember felesé
gén kívül mással nem érintkezett.

A város különböző helyein nyomozó de
tektívek délután négy órára tértek vissza a 
főkapitányságra és olyan újabb adatokhoz

Döntő fordulat
a világpolitikában:

Olaszország tevékeny részt vesz a Népszövetség munkájában
Páris, április 19.

A párisi sajtó döntő fordulatot Iát az 
olasz kormány tegnap este közzétett emlék
iratában, amelyben Olaszország azt a remé
nyét fejezi ki, hogy nz olasz-nbesszin viszály 
rendezése ügyében megindult diplomáciai 
tárgyalások befejezése ulán nz olasz, kor
mány ismét abban n helyzetben lesz, hogy 

tevékenyen résr.lvegyen a Népszövetség 
munkájában, 

sikerült jutniok, amelyek szükségessé tették 
a levélíró ismételt előálitását.

Ekkor már feleségét is magukkal vitték 
a detektívek,

hogy Őt is kihallgatssák.
A detektívek most már pontos adatokkal 

rendelkeztek afelől, hogy
ez a házaspár Dohány-utcai lakásán 
titkos találkahelyet tart fenn, ahol azon
ban szerelmes párokon kívül az alvilág 
ismert alakjai is gyakran találnak szál

lást.
Mig kihallgatására került a sor, egy detek-

Egy elegáns szőke nő a rendőrségen
A találkahelytulajdonos feleségét egy kü

lön szobában fogták vallatóra. Először ő is 
ugy tett, mintha semmit sem tudna a do
logról. Jó félóráig tartott, mire vallomásra 
tudták bírni. Ekkor látszólag a legnagyobb 
nyugalommal felelte a feltett kérdésekre:

— Az uramtól hallottam, hogy Irt vala
mi levelet, egy jó lakónk kérte meg rá. 

Mást nem tudok a dologról.
Az asszony a késő esti kihallgatások és a 

szembesítés során sem mondott többet, bár
a rendőrség biztosra veszi, hogy sokkal 

többet tud a dologról
és a későbbi kihallgatások során részletes 
beismerő vallomást tesz majd.

Az esti órákban
a rendőrség őrizetébe került egy elegáns 

fiatal szőke nő Is,
akiről kiderült, hogy szintén tudott az ék- 
szerrahlási tervről, résztvett a tanácskozá
sokon is.

A nő eddig tagadásban van, de továbbra 
is a rendőrségen marad, mert súlyos terhelő 
adatok vannak ellene.

Ezalatt újra vallatóra fogták a Rókus- 
kórházból visszaérkezett találkahelytulaj
donost, aki

Az olasz emlékiratnak ez. a bejelentése olyan 
nagy megelégedést kellelt Párisban, hogy a 
lopok még a genfi békéltető tárgyalások ku
darcát is elfelejtik s olyan nagy optimiz
mussal Írnak a helyzetről, mintha már vég
legesen sikerült volna megtalálni a keletnf 
rikni konfliktus megoldásának útját.

A külügyminisztérium szócsöve, a Petit 
Párisién azt Írja, hogy az olasz emlékirat
ban kifejezésre juttatott remény 

tivszobába kisérték a találkahelytulajdo
nost. Egy-két percig maradt csak magányo
san és amikor a detektívek visszatértek,

felvágott karral találták: a rövid Idő 
alatt zsebkésével felvágta balkarján az 

ereit.
Az öngyilkosság nngy riadalmat keltett a 

rendőrségen, azonnal értesítették a mentő
ket, akik a Rókusba szállították. Ott be
varrták sérüléseit, majd miután megállapít 
tolták, hogy állapota nem súlyos,

átadták a detektlveknek, 
akik visszakisérték a főkapitányságra.

most már megnevezte azokat a lakóit, 
akik a levelet íratták vele.

A rendőrség most már tudta a nagysza
bású bűntény összes szereplőinek a nevét, 
tudták, ki volt az az elegáns szőke nő, aki 
a váci-utcai üzletbe azzal az ürüggyel ment 
be, hogy a férjét várja, majd onnan az 
Inasgyerekkel a Döbrcntei-térre a levelet el
küldte,

tudták, ki volt az a férfi, aki az ezüst 
ceruzát akarta „vásárolni**,  

de természetesen a nyomozás érdekében a 
neveket nem közölhetik a nyilvánossággal.

Megállapították azt is, hogy csütörtökön, 
vagyis az ékszerrablást megelőző este a 
bűnszövetkezet két tngja, akik azután más
nap az ékszerüzletben jártak,

egy Rákócz-utl vendéglőben vacsoráztak, 
azt is tudják pontosan, hogy 34 pengő volt 
a cechjük és éjfél után pár perccel távoz
tak.

A főkapitányságról késő este detektívek 
siettek a városba, hogy clőkeritsé'. a do
hány-utcai lakókat és a bűnügyi osztályon 
minden pillanatban várták, hogy megérkez
zenek az ékszerrablás tulajdonképpeni tet
teseivel.

nagyszerű ígéretet jelent Európa számára.
Párisban ugyan már napok óta Indiák, hogy 
nz olasz kormánv rövidesen kifejezésre fog
ja juttatni azt a kívánságát, hogy a keletaf
rikai viszály rendezése ulán tevékenyen 
közre akar működni az európai egyensúly 
fenntartásában,

az olasz emlékirat most közismertté 
váll szövege azonban még sokkal mezn-
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szebb megy, mint remélni lehetett volna.
Olaszország ebben nz emlékiratban nemcsak 
azt Jelenti be. hogy tevékenyen ki akarja 
venni részét az európai problémák megol
dásában, hanem ezt a jó hirt azzal az Ígé
rettel is kiegészíti, hogy együtt akar mű
ködni a Népszövetséggel.

A Petit Journal szintén rámutat arra, 
hogy az olasz kormány az abesszinlnl kér
dés rendezése után ismét el akarja foglalni 
helvét a Népszövetségben képviselt hatal
mak sorában. A Jour óriási jelentőségű for
dulatnak nevezi az olasz emlékiratban fog
lalt Ígéretet s a következőket írja: Mór az 
elmúlt napokban közismertté vált, hogy nm iamvi 
Ccrutti lovag pórisi olasz nagykövei Musso-1 munkában.

linl nevében azt a kívánságát fejezte ki a 
francia kormány előtt, hogy

Olaszország továbbra is fenn akarja tar
tani Franciaországgal azokat a kapcso
latokat, amelyeket az 1935 Január 7-én 
létrelí .t olasz-francia szerződés alapo
zott meg az olasz-francia együttműkö

désre vonatkozólag.
Az olasz kormány most közzétett mandádu- 
mából kiderül, hogy Olaszország nemcsak 
Franciaországot, hanem a Népszövetséget is 
biztosítja együttműködési készségéről. Olasz
ország az nbessziniai konfliktus elsimítása 
után haladéktalanul és minden kikötés nél
kül ismét hajlandó közreműködni a genfi

Festetics Domonkos 
öíói győzött 
Szigetváron

Szigetvár, április 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap volt a szigetvári kerü
letben a választás, amelyen újból a köz
igazgatási bíróság ítélete elölt lemondott 
Festetics Domonkos gróf NÉP-jelölt és báró 
Biedermann Imre pártonkiviili ellenzéki je
löli küzdöttek a mandátumért. A válasz
tást a negyvennyolc községből álló kerület
ben óriási és heves korteskedés előzte meg..... • a

Vili, forduló 
szelvénye

1936 április 20.
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Legújabb hir
a lengyel miniszterelnök

elhalasztott utazásáról
Varsó, április 19.

Jólértcsüit forrásból származó tájékozta
tás szerint Kosclalkowski miniszterelnök 
budapesti látogatásának elhalasztását 

nem csupán n miniszterelnök egészségi 
állapota okozta, hanem bizonyos mér
tékig a lengyel belpolitikái helyzet Is.
A látogatásra előreláthatóan két-három 

nap múlva kerülhet sor, ha ez a magyar

kormány óhajtásának megfelel.
Vasárnap reggel Varsóban még nem tud

ták, hogy elhalasztották a lengyel miniszter 
elnök budapesti útját és az összes lapok 
vezércikkekben foglalkoztak a zut jelentősé
gével. A lapok hangsúlyozták, hogy a kél 
ország barátságának különösen a dunai ál
lamok helyzetével kapcsolatbna van nagy 
Jelentősége.

Fecstetlcs Domonkos melleit nemcsak 
NEP-párti képviselők vonulnak fel, 

hanem még a nyilaskeresztesek vezére, 
Festetics Sándor gróf is élénken kor
teskedett és a kerület négy községében 

tartott beszédet.
Biedermann Imre báró érdekében — mint 
ismeretes — felvonult az egész ellenzék, 
Bethlen István gróffal és Eckhardt Tibor
ral az élen.

Vasárnap reggel nyolc órakor kezdődött 
a szavazás és tiz órakor már több mint 
3500 választó szavazott le. de már ekkor 
Fecsletics Domonkos gróf nagy előnyt szer
zett és két óra felé már több községben ki

ig tűzték a zárórát. Ekkor a leadott szava
zatok a következőképpen oszlottak meg:

Festetics 
Biedermann

A kerületnek 14.202 szavazójából két 
órára tehát már közel tizenkétezer adta le 
szavazatát, úgyhogy ekkor már Festetics 
Domonkos gróf győzelme biztosítottnak .lát
szott.

Este 
zárták

7 órakor már minden községben le*  
a szavazást. Leadatott :

Festeticsre 7271
Bicdermannra 5712

szavazat és igy Festeticset 1559 szótöbbség, 
gél újra megválasztották képviselőnek.

Biedermann pártja még a vasárnapi na
pon megkezdte a peliciós anyag gyűjtését, 
mert a mostani választás ellen is beadják a 
petíciót.

Ax abessxSn&k 
vasárnap bejelentet
ték, hogy nem védik 

A ddisz-Abebát
CsödBt mondtak a szankciók — Jelenti London

Adfisz-Abcba, április 19.
A genfi abesszin küldöttségeknek a béke- 

kísérletek meghiúsulásáról szóló távlratu 
nagy csalódást okozott uz abesszin főváros
ban és hivatalos jelentések szerint a kor
mány kijelentette, hogy Abesszínia ezentúl 
nem számíthat senki másra, csak Önma
gára. A kormány hivatalos nyilatkozatában 
közzétette, hogy

Addlsz-Abcba nyílt város, tehát sem a 
fővárost, sem környékét nem védik.

Abban az esetben tehát, hn az olaszok az 
addisz-abcbal utón való előnyomulás sorún 
legyőznék nz ellenállást, a város megszállá
sakor semmiféle katonai ellenállással nem 
fog találkozni.

hatvan kilométerrel vitte előbbre az olasz 
vonalat. Több barlangban még mindig tart
ják magukat az abesszin gépfegyverei osz
tagok és Igy a folyón való átkelés súlyos 
veszteségekkel jár.

Rómu, április 19. 
tudósítójának lelcfonje- 
propagandaügyi minise- 
hivatalos jelentésében

Bemutatjuk Budapest legboldogabb
embereit: 151 milliomost
Gróf Károlyi László a főváros leggazdagabb polgára, 
Dreher Jenőnek van a legnagyobb jövedelme

Holnap kerül a könyvpiacra egy füzet, Zentay 
Dezső, a kitűnő statisztikus munkája. A köny
vecske egyik fejezete felsorolja Budapest lég 
nagyobb vagyonú és legnagyobb jövedelmű em
bereit. A kimutatás, amelyet Zentay a tavalyi 
adóstalisztlkók alapján Állított össze, igen ér
dekes olvasmány. Ebből szakítottunk ki néhány 
érdekes részletet

Itt van elsősorban
a művészt, Irodalmi, színházt és filmvilág 

néhány tagjának vagyoni viszonyairól készült 
statisztika. A névsor eleién Hubay Jenő éli, 
az egyetlen budapesti milliomos-művész: a va-

* —««• -** “t az évi jövedelme 
szerepei

Nagy győzelem a déli 
fronton

Mogadisdo, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentést.) As északi fronton aratott győ
zelmek után a déli fronton Grazlanl tábor
nok haderői megkezdték a döntő offenzi- 
vát Harrur ellen.

A támadás első csatája vasárnap győ
zelmesen befejeződött és az olnu csa
patok fölmorzsollák Naszibu hadsere- 

génc’. jobbszúrnyát.
As ut nyitva áll a déli front legfontosabb 

stratégiai pontja, Ilarrar vára felé.
Abesszin részről mintegy tízezer nagy

szerűen felfcgyvcrzelt és sok gépfegyverrel 
megcrősilctt katona védelmezte állásait há
rom napon keresztül a Gora Vádi folyó 
egyik gázlójának barlangjaiban elsáncolva.

Aa ütközet niatt állandóan zuhogott az 
cső.

A Gora Vádi völgyében aratott győzelem

(A Hétfői Napló 
lentésc.) A sajtó és 
terhiül 188. számú 
közölte Badogllo tábornagy táviratát, amely 
szerint

az olasz csapatok a szomálil hadszínté
ren támadó mozdulatokba kezdtek. A 
csata az olasz harcvonal balszárnván 

folyik.
Suvleh külügyi államtitkár vasárnap táv

iratot intézett a Népszövetség főtitkárához 
és közölte Grazlanl tábornok több észrevé
tel t az abesszin csapatok hadviselési mód
járól. Eszerint Llberatl repülőezredest, aki 
annakidején Magyarországra hozta az olasz 
kormány ajándékát, az „Igazságot Magyar
országnak" nevű repülőgépet,

egy dum-dum lövedék Igen súlyosan 
megsebesítette, egy dubai katonát pedig 

az ahesszlnek megcsonkítottak.
Suvich külügyi államtitkár táviratában közli 
a Népszövetséggel azt Is, hogy az abesszl- 
nck újabb kegyetlenkedéséről szóló fényké
peket megérkezésük után azonnal továbbítja 
Gcnfbe. A külügyi államtitkár felkéri a Nép
szövetség főtitkárát, hogy értesítse bejelen
téséről a Népszövetség tagállamait is.

London, április 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 

lentése.) A londoni vasárnapi lapok meg
állapítják, hogy a megtorló intézkedések 
rendszere végleg csődöt mondott és rámu
tatnak arra, hogy a Népszövetség utoljára 
hétfőn rendezheti az olasz-abcssziu viszályt.

gvona 1 millió 115 ezer,
114.000 pengő. Mellette ezek a nevek 
nek:

Abrahám Pál 
Baróthy József színész 
Békeffu Lásztó 
Gaál Franci 
Gerenday Béla szobrász 
Gerő Jenó (Szóké Szak.' 
Gyárfás Gyula mozis 
Hatvány Lili 
Herezeg Ferenc 
Hunyady Sándor 
Huszka Jenő 
Kosztolányi Dezső 
Rökk Marika 
Törzs Jenő 
Voinovich Géza 
Dolmányt Ernő 
Gerő István 
Molnár Ferenc 
Kernstock Károly

Megtudjuk a könyvből,
06 olyan polgár él, akinek évi jövedelme 
meghaladja ■ százezer pengőt, olyan pedig, 
akinek 15.000 pengőn felül van a Jőve- 

dclme, harmincöt akad.
A politikusok igy szerepelnek a listán: 

jövedelem P
49.000

Jövedelem P
40 000
1V000 
15.000 
40.000 
48.000 
30.000 
27.000 
22.000 
23.000 
30.000 
31.000

Vágjon r

131.000

Néhány név a tudósok sorából:
Jövedelem P Vagyon P

Hűl ti Hűmér 60.000 409.000
Söpkéz Sándor 54.000 107.000
Husenfeld Arlhur 40.000 263.000
Walder Gyula 48.000 513.000

A lóverseny
tájékáról ezeket a neveket emeljük ki:

Jövedelem P Vagyon P
Hajdú Dezső 34.000 201.000
Bensőn Vilmos 25.000 79.000
Abongi Ödön 44.000 377.000
Gyöngy Lajos 125.000 1,102.000
Fischer Elek 70.000 350.000
lerray Gyula 40.000 205.000
Czinte Gyula 40.000 200.000

Most pedig
néhány érdekes adat:

jövedelem P VagyonP
Folkusházg Lajos 31.000 —
Frcystüdtler Jenő 69.000 631.000
Duklai Tibor fonalgyáros 56.000 327.000
Jant Rudolf rendörfelücy. 41.000 384.000
Rosenberg Guszt. kegydiiav 52.000 503.000

kiszakítottuk a sín
él

Közzétették a 13-as
Genf, április 19, I

('.4 Hétfői Napló tudósitójának tclc/őn- 1 
jelentésed A Népszövetség titkársága va
sárnap közzétette u 13-as bizottságnak a 
Népszövetség tanácsához intézett 16 oldalas 
jelentését, amely tartalmazza azokat a fel
tételeket Is,

amelyek mellett az olaszok hajlandók 
a fegyverszünetre és u bóketárgyalázok 

megindítására.
Ezek p feltételek, amint Aloisl búró a 13-us 
bizottsággal közölte, a következők:

1. A fegyverszünetről szóló tárgyalások 
csak a katonai parancsnokok között foly
hatnak le és a kívánatos biztosítékoknak 
felül kell mulnlok azokat a követeléseket, 
amelyek az előzetes békére Irányulnak. Ar 
olasz küldöttség az előzetes béketárgyalások 
haladéktalan megindítását kívánja.

2. Ezek a tárgyalások csuk azon az ala
pon nyugodhatnak, amely a félévi katouui 
tevékenység után valóban fennáll.

3. Az egyetlen móJszcr, amely a Jelenlegi

bizottság jelentését
helyzetnek megfelel, a 
megindítása.

4. Az olr.r.z küldöttség
nek ad kifejezést, hogy ..........)w______ ___
menetele lehetővé teszi majd as niasz kor
mány számára a Nfpszö vétséggel való 
együttműködését.

tartós tárgyalások

annak a reményé*  
a tárgyalások ki*

94.000
37.000
50.000 

260.000 
781.000

753.000
508.000 
610.000

hogy Budapesten

ángyán Béla 
Rernolák Nándor 
Fenyő Miksa 
Hegedűs Lóránt 
Gratz Gusztáv 
Ivády Réla 
Kállaii Tibor 
Oetl-Pálffy Dénes 
Báró Prónay György 
Ripka Ferenc 
Szterényi József 
Ugrón Gábor 
Teleszky János

29.000
15.000
33.000 
17.000 
23.000 
35.000
69.000

A társasági élet
szereplői közül ezeket a neveket

Mészáros Brtdn
, Masircvich Fodor 
Podmaniczky Attila 
ifj. Shell Gyula báró 
llerzog András báró 
Tascher Benjámin gróf 

Csonka László

Vagyon p 
100.000 
261.000

75.000

866.000
106.000
400.000
23.000

221.000

véltük ki:
((vedelem P Vagyon P
30.000 268.000
39.000 345.000
60.000 1,135.000
22.000 641.000
27.000 1,051.000
41.000 —
59.000 1,320.000

báró

Ezer titkával, félelmetes bestiáival, vérengző 
fenevadjaival lön

* *

Mikor ezeket a neveket 
tisztikéből, nem tértünk ki a bankvezérek 
közgazdasági kapacitások vagyoni helyzetére, 
mórt hiszen

ezek „hivatalból* 4 gazdagok, 
amit a közönség amúgy is tud róluk.

Zentay Dezső könyve érdekes adatokat közöl 
a budapesti milliomosokról. Megtudjuk, hogy 
Budapesten összesen

151 milliomos él, ezek közül harmJnkeltő 
nő.

A budapesti milliomosok ötödrésze ariszto
krata, harmlnchatan viselnek hercegi, grófi 
vagy bárói elmet

A főváros tiz leggazdagabb embere 
így vallotta be vagyonát az adóhivatalban: Ká
rolyi László gróf 15,200.000, Festetics Sándor 
gróf 13,500.000. József főherceg 10 millió, özv. 
Károlyi Józsefné grófné 8,700.000, Dreher Jenő 
8 millió, Semsey László gróf 7 millió, Fould- 
Sprinyer Jenöné 6,500.000, Kornfeld Mórié 
5,900.000, Hatschek János palagyáros 5,200.000, 
Mauthner Alfonz 5,100.000.

Érdekes különben, hogy Budapest polgárai 
közül

a legtöbb Jövedelme Dreher Jenőnek van, 
évi 307.000 pengő, mig a híres bankvezérek és 
közgazdasági kapacitások jövedelme nem éri 
cl ezt az összeget.

Végül a legújabb statisztikai kimutatás szó- 
rlnt Magyarországon összesen 363 millomos 
van és — mint Zentay munkájából kiderül —• 
a milliomosoknak majdnem a fele Budapesten 
ól. Tehát mégsem olyan szegény ez a Buda
pest . . .

Meghalt
az öngyilkos 
gróí Zichy István

A Rókus-kórházban vasárnap este negyed- 
kilenc órakor meghalt gróf Zichy István, aki 
szombaton este a Fcrry Oszkúr-uton levő la
kó són

lumlnállal megmérgszte magák
Gróf Zichynek ez mór a második öngyilkossági 
kísérlete, március 3!-én felvágta ereit, do ak- 
’<or meggyógyult.

Negyvenkilenc. íves volt gróf Zichy, a kon- 
Iunklura alatt cégvezetője volt egy magánbank*  
nsk, amely tönkrement, később gazdálkodóik 
le semmi ser' sikerült neki,

nagy nyomorba jutott
.'•'eleségótől. aki festőmfl vésznő, különváltak 
élt.
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Váratlanul elmaradt 
a lengyel miniszterelnök 
budapesti látogatása 
Betegsége miatt halasztotta el az utazást

A NYÁRI DIVAT URALKODÓ

Vasárnap reggelre zászlódiszbe öltözött 
Budapest, magyar és lengyel lobogókat len
getett a tavaszi szél, nagy vendégeket várt a 
▼áros és vele együtt az egész ország, Kos- 
elalkowskl lengyel miniszterelnököt és vele 
együtt több lengyel államférfit.

Gömbös Gyula miniszterelnök legutóbbi 
varsói látogatása, a lelkes fogadtatás, még 
jobban elmélyítette az évszázados tradí
ciókban gyökerező lengyel-magyar barátsá
got és igy

Magyarország nagy örömmel várta a 
lengyel államférfiakat.

Az igazi hűséges barátságot és rokoni ér
zést kidomborító fogadtatásra megtörtént 
minden előkészület. Vasárnap este tizenegy 
órára várták Koscialkowski miniszterelnök
és kíséretének érkezését a Keleti-pályaud
varra. Hóry András 
két nappal ezelőtt 
megállapították a 
programmját,

varsói követünk már 
Budapestre érkezett, 
hivatalos fogadtatás

Gömbös Gyula a kormány tagjaival 
együtt fogadta volna a pályaudvaron a 

lengyel államférfiakat.
A lengyel miniszterelnök és kísérete szá

mára a Dunapalotában tiz szobát foglaltak 
le és az ünnepségek egész sorát tervezték 
tiszteletükre.

Ilyen, az ügyhöz méltóan nagyszabású

előkészületek után jött meg a hir vasárnap 
délelőtt, hogy

a lengyel vendégek érkezése Koscial
kowski Marjan miniszterelnök beteg

sége miatt váratlanul elmarad.
A lengyel minisztereluök betegségéről és 

a látogatás elmaradásáról, amelyet a ma- 
gyar közönség fájdalommal vett tudomásul, 
a Magyar Távirati Iroda a következő hiva
talos jelentést adta ki:

Lepkowskl Szaniszló budapesti lengje! 
követ ma reggel telefonérlesitést kapott 
Varsóból, hogy Koscialkowski lengjél mi
niszterelnök váratlanul bekövetkezett meg
betegedése folytán

budapesti látogatását orvosi tilalom kö
vetkeztében kénytelen elhalasztani.

A lengyel követ ezt a hírt azonnal közölte 
Gömbös Gyula miniszterelnökkel és a kor
mány tagjaival. E közlés következtében a 
lengyel miniszterelnök látogatásával kap
csolatos budapesti ünnepi progranim a 
maga egészében elmarad. Elmarad tehát 
Horthy Miklós kormányzó és a lengyel kö
vet villásreggelije, továbbá a miniszterel
nök, a külügyminiszter, a vallás- és közok
tatásügyi miniszter ebédje, valamint a mi
niszterelnök és a képviselőház elnökének 
fogadóestje, a Pázmány Péter tudomány
egyetem rektoránál az egyetemi fogadás, 
úgyszintén az operai díszelőadás la.

KÜLFÖLDI ÉS HAZAI 

SZINPOMPÁS 

TAVASZI ÉS NYÁRI

VERSENYEN FELÜL!

MOSOKELME-ujdoneágai
RAKTARRA ÉRKEZTEK

DIVATSELYMEIMK
FFIÍÜNcSI KELI EKEK

NÖISZtiVETkiilönlogessénelnket

OLCSÖÁRAKON ÁRUSÍTJUK

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
IV., PETŐFI SÁNDOR-UTCA Í4-16

hantok a pince alagsorába, hogy az ott levő 
elektromos főkapcsoló segítségével isméi 
bekapcsolják a villanyt.

A sötétben botorkálva két alakba üt
köztek.

Ebben a pillanatban Emden elérte a vil
lanykapcsolót, felgyújtotta a villanyt és leg
nagyobb csodálkozására maga előtt látta a 
grófnőt és ennek kíséretében egy ismert fő
városi ügyvédet, nki a grófnénak az ügyésze,

A zajra előrohant a házfelügyelő, aki 
Fischer Luciónnnl s nz ügyvéddel együtt 
nagynehezen szétválasztotta a verekedőket. 
Közben hangos és tumultuózus jelenetek 
játszódtak le az egész társaság között, csu
pán Fischer Lucián állott tóvolabb és nem 
avatkozott bele a különös ügybe.

Érdeklődtünk a grófnénál az ügy lefo
lyása iránt, azonban nz éjszaka eseményei 
annyira megviselték, hogy

egyik idegrohamból a másikba esik 
és ágj’ban van. Az ügy másik szereplője, az 
ügyvéd, kitért a nyilatkozás elől azzal, 
hogy az ügynek lovagias folytatása lesz.

A főszereplő Emden Erich Jánost nem 
lehetett megtalálni. Ugy látszik őt is nny- 
nyira megviselték az izgalmak, hogy vala
hová máshova tért pihenni, miután a tör
téntek ulán nem hajlamló az albérletet to
vább is fenntartani.

Az ügynek egyébként rendőrségi folyta
tása nem lesz, miután a szereplő személyek 
ezt nem kívánják.

Ruhát lopott egy tóvárosi
orvos felesége

Oszhaju Rómeók és Júliák 
könnyes, viharos gyűlése 
a nyugdíjért, kenyérért...

A főkapitányságról elbocsátották a szerencsétlen asszonyt, 
aki nyomora miatt vitte el a IS pengő értékű ruhát

Szombaton, a késő esti órákban, a Kálvin- 
léren szolgálatot teljesítő rendőrőrszem egy 
zokogó fiatal, alig harminc éves uriasszonyt 
Állított elő a főkapitányság központi ügyele
tére.

— Tisztelettel jelentem — mondotta a szol
gálatban lévő rendőrtisztviselőnek —, hogy ezt

a nőt lopáson tettenérték
az egyik áruházban és azért állítottam elő.

Ezzel a rendőr egy kis csomagot is tett le a 
rendőrtisztviselő Íróasztalára, amelyben a 
Kálvin tér egyik áruházának csomagolópapiro
sában

egy ruha volt: értéke 15 pengő 80 fillér.
A rendőrtisztviselő megkezdte a tolvaj asz- 

szony kihallgatását. Néhány pillanattal később 
már az összes rendőrtisztviselők ott álltak a 
kihallgatást végző kollégájuk asztala körül és 
megindullan hallgatták végig a valóban szo
morú sorsú asszonynak a tragédiáját.

— X. Y. dr.-nak, a Ferencvárosban lakó or
vosnak, vagyok a felesége — kezdte vallomá
sát a szerencsétlen asszony — Négy esztendő 
vei ezelőtt mentem férjhez és férjem megnyi 
tolta rendelőjét. Hiába folyamodott a külön
böző betcgpénzlárakhoz. sehol sem tudott el
helyezkedni, privát prakszisa pedig nem akart 
megindulni.

— Hónapok óta
nem fizetünk házbért

Szerencsére a háziúr nagyon derék ember és ő 
maga mondotta, hogy csak maradjunk nyűgöd 
tan, majd ha lesz, kifizetjük a hátralékos ház
bért.

— Meleg ételt hetek óta nem ettünk, örü
lünk,

ha kenyerei é.s főzeléket tudunk ebédre 
szerezni.

Különös kaland a Somlo-uton 
egy grófi villában

és Nváry István né grófné kalapácsos altér le az alagsorban
Vasárnapra virradóra egy izgatott női 

bang telefonált a budapesti főkapitányság 
központi felügyeletének.

— Kérem, azonnal jöjjenek ki a Somló- 
ut 6. számú házba, ahol

nagy verekedés folyik.
Itt Nyáry Istvánná grófné született dorogi 
Szabó Erzsébet beszel.

Néhány perccel később már detektív ro
bogott autón ki a jelzett helyre, ahol három 
ural és egy hölgyet talált hangos vita köze 
pette. A hölgy, Nyáry Istvánná grófné, 

több srbből vértéit
és izgatottságában félig ájulton dőlt neki a 
Somló-uti villa alagsora egyik falának.

Hosszú ideig turlotl, míg végre nagyné 
hezen tisztázni lehetett, hogy mi történt rö
vid idővel ezelőtt a Somló-ut 6. számú vil 
Iában.

X villában Nyáry grófnak főbérleti lakásé 
van. A nagy lakásból két szobát albérlet 
képpen bírt Emden Erich János 25 éves

Megfakult, szépen kikefélt ünneplőruhás 
öreg hölgyek, őszhaju urak gyűltek össze a 
Színész Egyesület székházában vasárnap dél
előtt. Nyugdíjas színészek

Rivaldafényt megszokott mosolyra simulnak 
a ráncok, szerepként tanulgatják előre monda
nivalóikat és tárgyalják, hogy mi is lesz a nyug
díjas színészeknek ezen a hetedik tisztújító 
közgyűlésén. Zöldnsztnl mellett iil a vezető
ség, előre drukkolva, hogy a temperamentu
mos Rómeók és Júliák vitáját miként irányít
sák.

Heves Béla elnök, volt színigazgató, nz egye
sület legvérbclibb vezetője, Falussy István ügy
vezető titkár, Csele Lajos, a Színész Egyesület 
alelnöke ülnek az nsztal körül.

Könnyek, élénk közbekiáltások, viharos meg
jegyzések közben olvassák fel a titkári jelen
tést, amelyből a nyugdíjas színész megrázó 
életkörülményei őszintén tárulnak elénk. Mind
egyik újra ifjúnak érzi magát, szavalva szól 
a tárgyhoz, páthosszal igyekszik megnyerni 
szavainak kollégáit, ezzel bizonygatják, hogy 
ők

nem letűnt, nyugdíjas, hanem örök 
színészek

és nemcsak a múltra emlékeztető nagy nevek, 
Pintér Imre. Sugár Aranka kollégái ...

Titkári jelentés: az elmúlt évben aktivan 
próbálta a hétszáz főből álló nyugdíjas színész
csoport a társadalom és nz állam érckapuit 
döngetni. A belügyminisztériumba, a kultusz
minisztériumba mentek a megrázó kérvények, 
— felolvasását megkönnyezik, inegéljenzik —. 
de semmi eredmény. Csak a legutolsó, a leg
felsőbb helyre,

a kormányzóhoz intézett kérvény hozott 
némi reményt: végre komolyan tárgyalják 

kéréseiket a kultuszminisztériumban.
Disztagokat választottak az egyesület támo

gatói közül: Szendy Károly polgármestert, aki
hez azonban még nem jutottak be, hogy át
adhassák a díszoklevelet, Homonnay Tivadar 
országgyűlési képviselőt, Hlatky Endrét, a 
Rádió igazgatóját és még másokat.

Indítvány indítványra jön, Heltai Nándor, a 
Szinészcgycsiilct közgyűlésének korelnökc, Pin
tér Imre, az ősz, de örökifjú színész, Rogyó 
Zsigmondné, a Hadiözvegyek Országos Eyyesű- 
élténél: elnöke, rutinirozolt, örök ellenzék, vi
szik a szól, amelyet

vihar, éljenzés, közbekiáltás
és elnöki csengetés fest alá.

Sok javaslatból és viharos jelenetből kiala
kul végül az egyöntetű kép és vélemény, hogy 
mit Is akarnak a nyugdíjas színészek.

Koncessziót szeretnének ■ film- és szinház- 
statisztcrla ellátására,

mert hiszen ők szívesen szaladgálnának sta
tiszták után és ellátnák a ülmct és színházakat 
kisebb mellékszereplőkkel, közvetítenének, mert 
nekik ez az évi pór pengős jövedelem is élet
kérdés. Népoktató műkedvelő előadások ren
dezését és a kótniléro*  kulturbélyeg bevezetését 
kérik.

A nyugdíjasok szomorú helyzetét a pénztári 
jelentés mutatja leginkább. A tavalyi 15 pen

En magam az elöljáróság étkeztetési akciója 
következtében kapok nélia ingyen kenyér- és! 
élelmiszerutalványt és ebből tengetjük életün
ket.

— Leánykoromban tisztviselőnő voltam és 
hogy férjem nyomorán enyhítsek, elhatároz
tam. hogy állás ntón nézek. Csütörtökön hir
detést olvastam az egyik újságban és erre 
ajánlatot Írtam. Szombaton kaptam egy leve
let, hogy hétfőn menjek el jelentkezni.

— Nagyon boldog voltam, hogy talán sikerül 
nyomorult helyzetünkön segíteni, azonban 
ekkor jutott eszembe, hogv nincs egy rendes 
ruhám, amivel be tudjak mutatkozni és attól 
féltem, hogy ha szegényes, foltos ruhámban 
megyek el, leendő főnökömnek nem lesz hoz
zám bizalma és nem alkalmaz.. Ezért loptam 
el a ruhát.

A rendőrlisrlviselők meghatódva hallgatták 
végig az orvos feleségének nyomortragédiáját, 
azonban a törvény törvény és meg akarták 
állapítani, hogy megfelel-c előadása a valóság
nak. Egy detektívet küldtek ki az orvos laká
sára. A rendőrség embere szomorúan igazolta, 
hogy a doktor felesége

szóról szóra Igazat mondott.
Azt is megállapították, hogy a szerencsétlen nő 
soha büntetve nem volt.

A törvény rendelkezése szerint, miután az 
okozott kár csekély, a büntetés előreláthatóan 
szintén nem lehet nagy, a terheltnek bejelentett 
lakása van és még büntetve nem volt, a rend
őrtisztviselő elbocsátotta n szerencsétlen asz 
szonyt, akinek

a retlküljébe az egyik derék rendőrtiszt- 
viselő — tizenhat pengőt csempészett be, 

hogy legyen pénze a ruhát megvásárolni...

vállalati igazgató, aki nem a legjobb vi
szonyban van a föbérlő feleségével, Nyáry 
grófnéval.

Két bejárata van a villának, egy alsó és 
egy felső bejárat. A felső bejárathoz külön 
kulcsa volt Emden Erich Jánosnak és a 
gróné, nem tudni miért, ezt a felsó bejára- 
ratot lelakatolta, 
viszont igen kényelmetlennek talált az igaz
gató.

Szombaton a késő éjszakai órákban Em
den Erich János haza akart térni, meg pe
dig a felső bejáraton. Nagyon bosszantotta, 
hogy ilt ismét lakatot tnlúlt, amihez nem 
volt kulcsa. Kiment az udvarra, az alsó be
járaton át kiment az utcára, majd onnan 
kihozott egy kalapácsot és ezzel le akarta 
ütni a lakatot.

Alig sújtott le azonban u kalapács, ami
kor a villában, amelyben eddig világosság 
volt, hirtelen sötétség lett. Az igazgatóval 
együtt volt Fischer Lucián gyáros, aki Pá- 
risból van itt látogatóban és kelten leró- 

gős vagyonindulás mellett, adományozásokból 
befolyt pénzekkel együtt

csak 1370 pengő bevétele volt az egyesü
letnek,

amely tagdijat nem ismer. Ebből hétszáz tagra 
valóban évi 2 pengő nyugdíj jutna. De ennyi 
sem jut! Itt van az ezer pengőn felüli kiadás, 
pedig milyen kis tételekből adódik össze. Ha 
n bevételt és kiadást összevetjük, kiderül, hogy 
236 pengő és 35 fillér és 64 pengő kinnlevőség 
az egyesület összvagyona! Ebből jut csak a 
tagoknak „segély"!

A felolvasott pénztári jelentés szomorú való
sága nem veszi cl azonban lelkesedésüket s 
egymásután dobnak közbe indítványokat. 
Thury Elemér lelkes hangon kéri a közgyű
lést, hogy az eddigi elnökök arcképe mellé

egy vidéki színész képét: Petőfi Sándorét 
helyezzék el.

Egy színészét, akit az egész világ becsül.
Az öreg színészek nyugdijuk egy százalékát 

ajánlják fel közbekiáltással erre a célra.
A vidéki színészetnek követelik az elhunyt 

Sebestyén Géza örökét, a fíudal Színkört.
— Vezessünk küldöttségeket jótevőinkhez!—• 

hangzottak a kiáltások. — Maradjon meg to
vábbra is a tavalyi tisztikar!

Erre tör csak ki igazán az egetuerő zaj, pe
dig egyet akarnak, de azért

kiáltozlk mindenki, össze-vissza, vitatkoz
nak, személyeskednek, hiába szól az. elnöki 

csengő...
Végül együtt kiáltják:
— Éljen a tisztikar!
Ezután a közgyűlés eseményeit felhánytor- 

gatva kezdenek kiszivárogni a teremből és 
sorba gratulálnak a „szereplőknek" ...

Elek János

A Dunakorzón
immár virágzanak a pálmafák, ami
ket a főváros kertészeti hivatala 
állított ki az eltávolított villamos
korlátok helyébe, a villamos-sín
párokat ravasz módon letakarták, 
mert hiszen a járatokul április 
1-től klzdve szüneteltetik. A cso
dára járó budapestiek és külföl
diek ámuldozva, gyönyörűségtől 
borzongó háttal sétálgatnak a tel
jes pompájában díszelgő uj, kiszé
lesített Dunakorzón. Gratulálunk 
az Illetékeseknek, azaz gratulá
lunk ha — mindez Igy volna. És 
azt, ugj-e, már fölösleges meg
kérdeznünk, miért nem bólogat
nak azok u pálmafák a korzón és 
miért szaladgálnak még mindig 
villamosok olt, ahová olyan szé
pen eltervezték az összes illetékes 
és illeti kiden helyek a sétálgató 
Idegeneket?...

! SfeNATOR

SUELOFILTER



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest 1036 április 20.

űmprimé
daíban...

o
Sipőcz Jenő főpolgármester sóidig nem 

járt be a hivutulába, betegen feküdt a laká
sán. A hlvataloskodása azonban egg percig 
sem szünetelt, minden nap megjelentek la
kásán referálni a föllsttvlselők. A kitűnő 
főpolgármester otthon a betegágyán is dol
gozott. Sipőcz Jenő most már meggyógyult

0
Eszlerházy Pál herceg, a leggazdagabb ma

gyar arisztokrata tegnapelőtt a győri ország
úton hajtott autójával. Sofőr nélkül, maga 
vezette a kocsit. Az országúton találkozott 
egy elakadt autóval, amelyen egy háromesz
tendős, súlyosan beteg kis parasztgyereket 
akartak a győri kórházba vinni. .4 herceg 
leszállt az autójáról, kötelet, láncot kerített, 
hurokra vette az elakadt autót és maga von
tatta be a győri kórházig, hogy a kisgyerek
idején orvosi segítséget kapjon.

o
Minden külön értesítés helyetti tietek óta 

suttoglak egy csúnya pletykát a híres buda
pesti „gonoszok". Arról pletykáltak, hogy a 
dúsgazdag Ifjú hölgy és a fiatat arisztokrata 
házassága nem sikerült és már válnak Is. 
Ezennel tudtára adjuk mindenkinek, akit il
let, hogy egy szó sem ihat a dologból, nincs 
semmi baj, nem válnak, sőt: utón van a 
trónörökös, vagy ki tudja — trónörökös
nő .. .

0
A színpadi szerzők száma megszaporo

dott eggyel: gróf Zichy Tivadar színdara
bot Irt és benyújtotta a Vígszínháznak. A 
Patai grófnak nem első kísérletezése ez az 
irodalom terén. Mostanában két regénye is 
megjelent. Igas, hogy alaposan megnyomta 
a tollat és igy történt, hogy a vizsgálóid ró 
at egyik könyvet elkobozta. Ezekután min
denki azt hinné, hogy Zichy Tivadar valami 
kényes témája színdarabbal rukkolt ki- Hát 
tévedés: úgynevezett százszázalékos fehér 
színdarabot tett le a Vígszínház igazgatójá
nak íróasztalára.

•
A váciul col korzó napi szenzációja egy 

hét óta a Patai művésznő volt. Minden dél- 
ben, pontosan tizenkét órakor fari állt meg 
lakása kapuja elölt. A hölgy kilibbent a ház
ból komptett pilótadresszben, szép kényel
mesen, lassan a kocsihoz sétált, hogy a kor- 
zózóknak elég ideje legyen megbámulni a 
dresstt és a tart elrobogott vele. Szorgalma
san terjcsitette a hirt, hogy hódolója sport
repülőgépet ígért neki ajándékul és már ké
szül is a pilótavizsgára, minden délben ki
hajtat a repülőtérre, hogy órát vegyen. A 
barátnők persze sdpadoztak az Irigységtől, 
de csak vasárnapig, mert ma hekövetkezetf 
a szenzációs leleplezés. A legirigyebb barát
nőnek sehogy se ment a fejébe a nagy pilóta 
boldogság, utánajárt a dolognak és linpo- 
mozta, hogy a színésznő mindennapra egy 
órára farit bérelt, /elhintő ugyan a pilóla- 
rtihál, de nem a repülőtérre ment, hanem 
egg órát kocsikázott a kültelken, ahol sen
kire látta, azután szépen hazohajtalott a 
Belvárosba, hogy kipihenje a „repülés" fá
radalmait. Szóval: nincs ajdndékrepülőgép, 
nincs repülés — csak pilóladressz ...

0
Qxolikus fejedelmi vendéget várnak Bu

dapestre. Hosszú szézsürra érkezik hozzánk 
a kapurtálai maharadzsa. Pál ff y Ferenc 
grófék vendége lesz.

0
Lányi Xsigmond főszerkesztőt pár héttel 

eielőlt baleset érte Pécsben, egy biciklista 
elütötte. Hetekig feküdt szanatóriumban. 
Most már fölépült és megérkezett Buda
pestre.

0
4 sárvári Hatvány-házban nagy a sürgés

forgás, ul asszonyt várnak a házba. Hatvány 
Pál bdrif Htarritzban házasságot kötött egy 
romantikusan szépnevtl spanyol arisztokrata 
hölggyel: Maria de la Fueneisla Martinéi de 
Cgmpos grófnővel.

0
Londonból írják a Kis na pl ónak: London 

paddingtoni negyedében, u 2.1 Carlton Vált 
MW ő alatt Álltámé Rrausi Gitta, a kiváló 
magyar énekmüuésznó lakásán megalakult 
a londoni magyarok egyesülete.

®
As outákiallltás ugylótsrtk nagyon fellen

dítette az autóvezetési kedvet. Legújabban 
báró Hatvány Lajosné, Fény óné Hatvány 
Viola bárónő so/irozni tanulnak, Bubin- 
stcin Erna kocsit imH és aulát vásárol 
Dayka Margit It.

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

ÖRZSI: Még pétiig haláleset végett.
BAKTER: Haj, haj! Biz az élet kurta, 

mint a barátgatya. — Oszt ki hótt meg?
ÖRZSI: A Makszi.
BAKTER: Makszi?.? Ugyan ki vót a'? 
LEPCSES: Kamniajom az éleltkertbe. 

Foglalkozására nézve: cslmpánc.
BAKTER: Mi a menkül A*  maguknak ro- 

konnvuk vót?
LEPCSES: De még magának is hájjá. 

Nem emlékszik, mit mesélt tanéttó ur a 
gazdakörbe? Egy bizonyos Darviny nevű 
külórszági illető kimonta, hogy az emberek 
n inajomtul származunk.

BAKTER: Származik ám az illetőnek a 
fálcédulás körösztnnnya, de nem én.

LEPCSES: Hájsze mink se azér zöcskő- 
tettük magunkat a harmadosztálon Pestre, 
mintha tartanánk az atyahságot. Hanem 
egyik újság megírta, hogy a cimpóne-asz- 
szonv megözvegyül, mivel a férje, a Mak
szi. öngyilkos lelt...

BAKTER: No fenel Majom is tud öngyil
kos lenni? Áztat én el nem hiszem húsz 
pengőn alul.

LEPCSES: Pedig tényvalóság, hogy ön 
kezét ül hóit meg.

BAKTER: Mlrü gondója.
LEPCSES: Láttam a feleség!! neki. Tugy- 

gya hájjá, a maga Julcsijának is öléggé 
összevissza képe van, de az özvegy csim- 
pdnenéhoz képest igenyessen megnézhelős.

BAKTER: Megájjon. Eztet a Julcsám 
előtt világér se emiíecse, mer elhízza ma
gát. — Hát csakugyan ollan rusnya vóna 
uz özvc'ymajom?

LEPCSES: Nincs a? a férj, aki aztat 
hosszahb üdéi t kibírja.

BAKTER: Pedig a férjek sokat kibírnak. 
ÖRZSI: Majd annyit mint az asszonyok. 
BAKTER: Nono. — Hát mi újság Pesten: 

Lencsés szomszéd?
LEPCSES: Nagy per van. Egy újságíró 

azt Irta a Vlnkler kereskedelmi miniszter 
rül, hogv a nagymamája zsidó vót.

BAKTER: Dinnye a bllibáncs ájjon bele! 
Emmá nagv katasztróka.

ÖRZSI: Oszt nem is igaz. A miniszter fő- 
mutatta még a dódöreg-szüléi körösztleve- 
lit is. Fajtiszta magyar nemzedék.

LEPCSES: Nálunk Is vót eccer Rión vi- 
lagzás. Kemeneczkv naccságos úr gazda
tisztet keresett. Gyiitt is ajálkozni egy hor
gas-orrú ember. Ásszongya a naccságos úr- 
zsidót nem veszek föl. De aszongya az ajál- 
kozó: mán aztat megcáfolom, mer körösz- 
lény vót nékem minden retye-rutyám, ehun 
nz őseim körösztlevelei. A‘ semmi — monta 
Kemeneczky — mer a körősztlevelet a hl- 
vatalba szerkesztik, az ivadékokat pedig 
hun erre, hun arra, de csakis négyszem
közt.

BAKTER: Hásze ahhoz nem szokás ta
nút hívni. —- Mongya csak, úgy hallom. 
Gömbös apánk valami betegségbe kornya- 
dozott.

ÖRZSI: Az ám. Vesefájdalmai vótak sze- 
génkének.

BAKTER: Lám, lám. Vájjon mitű?
LEPCSES: Mítű? Ha magát folton vésés- 

nék azok, akik a hetibe pálláznak, magá
nak is vénának fájdalmai.

BAKTER: Biz igaz. A miniszterelnöki ál
lás is csak ollan mint a hathetes flatalasz- 
UOnyi ar.ép is, mutatós Is, de aki éccakn 
nyugottan akar alunni, a*  ne vegye ar 
ágyába.

PÁRATLANUL ÉRDEKES
bridge-csapatversenyt 
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ÖRZSI: Oszt mégis veszik.
BAKTER: Ez az emberi gyarlóság. Ma

gam is vennék eggyel a Julcsám helett. — 
llát az igaz vóna, hogy a négust majd el- 
fogt k az olaszok.%

LEPCSES: L'tósó pillanatba menekül 
meg.

BAKTER: Oszt hogyan?
LEPCSES: Tán úgy, mint Afrikás Gez- 

met Pál. Mesélte nékem eccer, hogy ütel 
megkergette e*  nagy behemót oroszlány. 
Ippen a gunyhója közelibe vót, hát persze 
esze nélkül szedegette a bokáit, hogy ajtó 
mögé kerüjjön. A*  vót a szerencséje, hogy 
az oroszlány utósó pillanatba megcsúszott 
oszt fi azalatt befutott a házba. Mondok 
.,az ántiját sógor, én úgy jártam vóna fél
tembe, akar a pici gyerek, ha Körtéién 
megijed, oszt tisztába kő tenni". Aszongya 
rá Gezmct: „hát mit gondul kend, mibe 
csúszott meg az oroszlány?"

ÖRZSI: Minek mászkál Afrikába? Itt 
hun nincs oroszlány.

LEPCSES: De ott meg nincs anyós.
BAKTER: Nono, hát hiszen. — AfTelüt 

mit halottak, hogy e*  száztíz centis törpe 
magyar legénv feleségül vesz e*  szép tér 
nietíí görög jánvt?

LEPCSES: Nem lesz abbul Jó házasság 
ÖRZSI: Hunnan lehet aztat előre tűnni’’ 
LEPCSES: Mer a szerelmi boldogságot 

■íz erő kormányozza. Ha a férfi kellő üdőhe 
nem mer nadrágszijjal az asszony nyaka 
közé rottyintani, abba a házba az ember at*  
kint, se bent, mint uz ablakfa.

BAKTER: Malmon, meg menyecskén 
gyakori az igazíttás.

LEPCSES: Meg más okbul se javallató*  
ha a férjuram kicsiny, ösmerte maga áztál 
a kőgyökömig érő, csupanadrág Kistopáu*  
Fergyit? Az eccer odaállt özvegy TaszaJ 
Ióné elé, hogy mennyen hozzá feleségül 
Aszongya Taszajtóné: engedelmet tisztölök, 
de nem tehetem. Kérdi Kistopány, hogy 
mér. Hát aszongya az özvegy: nézze csak 
Fergyi, a felejthetetlen boldogút első uram 
majd háromszor akkoru vót mint maga 
mégse vettem észre mikor hazagyütt, oszt 
rojtncsfpett a szomszéddal.

ÖRZSI: Hogy nem síit ki a szeme még e! 
is mondani. — No gyerünk aptya.

BAKTER: Csak e' mlnútát várgyon no! 
— Arrul nem szólt még Lepcses szomszéd, 
igaz vóna, hogy a Németországba uj fajtisz
togatás van?

LEPCSES*  Hát. Mostan az a jelszó, hogy 
csakis az a tiszta árja német, aki szőke.

ÖRZSI: Nem fog mán ott soha helre 
állni a béke?

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogv Szil
sárkányba, komin bukása után, a társada
lom igen nagy hazafias fölbuzdulásba vót. 
oszt ezáltal minden áldott nap elverték a 
Gestettner bótost, aki eggyetlen lzrajlítn 
vót a faluba. Persze a Gestettner desruktiv 
elem létire eztet nem méltányolta, szetté a 
betyárbútort, oszt agyesz-bugyesz fölkőtö- 
zött Pestre. Hát egy nap küidöccség átá
zott föl hozzá s a szólnak, az a falubajsza 
Kiss Káról, aszongya neki: „As Isten álgyn 
meg Samu, gylijjön vissza a faluba, hogy 
beire ájjon a béke!" „No láttyák" — ör
vendezett a Gestettner — „ugy-e mégis 
csak szeretnek maguk engemet". „Hát nem 
ippen a szeretet miatt híjjuk" — mondta 
Kiss Káról — „hanem miúta maga elgyOtt 
a fnlubul, egymást ütik-verik a hazafias 
pógárok". — No Istennek ajállom.

Egy kicsit untuk már a sok imprimé 
virágot, már valami más minta utón vá- 
gyott divatszlvünk. Valami után, ami még 
nem volt soha. Az imprimé tervezők, ugy 
látszik, magukévá tették srlvbéli óhajun
kat, tervezés elölt a régi dnloskönyvcket 
vették elő és „meglmprimesltettek" azok
ból Jónéhányat.

így eszembe jut a Kutya, kutya tarka 
c. gyermekmüdal, amikor ránézek 
azokra a különböző tarka-fajta 
ebekre, amelyek a sötét selyem- 
alapból felém ugatnak. Majd han

gos éneklésbe kezdek, (7'e/e van a várói 
akácfavirájgal), amikor felémbólogatnak a 
selyemre nyomott házak, amelyek
nek közeit fehér akácfák élénkítik 
Egyszerre két dal la eszembe Jut, 
amikor a zöld leveleket látom fehér 
mezőben. Vájjon az Imprimé szoizöje e 
„Hulló falevéta vagy a „Lehullott a rezgő 

nydr/d"-rói vette-e a mintát?.. Egy 
csupa kinyilt rózsa mintájú ruhát 
főleg azon hölgyek számára aján
lom, aikknek udvarlójuk „Szeret

nélek mindig rózsák között látni" dalia- 
mát dúdolja szerelmese fülecskéjébe. Hát 
nem szép, nem gyönyörű, vidám az élet, 
Hölgyeim? Csupa dal, csupa virág, csupa 
kedvenc madár és állat. Megkaphatja min
denki, ki mit szeret. Csak Jókedvűen, csak 
szívesen!

A kis malacok is bátraknak mu
tatkoznak az Imprlmébcn. Merészen 
néznek szembe a farkassal. Általá
ban sokat szerepelnek a színes 
trükkfilm alakjai is az idei anyagokban, 

amelyek között találunk persze egy
szerűbbeket is kis masnival és „bé- 
lyeg<*-mintAval.  Akiknek svithartjuk 
szereti a bélyegeket és a ritkaságo

kat, vegyék meg kedvükért ezt az éjdekes 
anyagot

Szó se róla, sok a virágminta is- 
Nem kétséges, hogy az Idén mindent 
rá lehet fogni az imprimét viselő 
hölgyekre, csak azt nem, hogy gard
róbjuk monoton, unalmas. Ha ugy tetszik, 
reggeltől estig Imprimében járhatunk anél

kül, hogy azt valaki is megunhatná. 
Reggeltől 11-lg felvehetünk olyan 

amilyen ti 
idei olimpiai Játékok márkája. Ez- 
sportszerűségünket érzékeltethetjük, 
korzóra, foxterrierünket éa a ho»-

' Reggeltől 11-lg felveti 
OCÖ karikás mintás ruhát, 
v—''~z ... IAaAl.~l.

zel a 
Délben 
zával. ruhát vehetjük föl. Délutáni 
bridgehez elegáns a kárókkal, tref- 
fékkel, pikkekkel és körökkel tele- **
szórt ruha, azonban akik inkább az 
irodalom felé tendálnak, azok a különböző 
Írásokkal teleszórt, Illetve tclenyomtatolt 
anyagot választhatják.

Estére pedig mindenki egyénisé- 
géhes valót választhat Itt főleg a 
virágminták jutnak sióhoz, rózsás, 
szegftis, nefelojtsei, ibolyái, lllio- 

mos, ki hogyan érzi magát...
Egyik anyagon egy integető kislány lát

szik. Viselője megspórol köszönni. Csak rá
mutat anyaga figurájára és közben dúdolja 
magában, hogy .,Pá kis aranyom.. 
(Mindezeket a gyönyörű anyagokat taft- 
klokékat, apró és hatalmas virágú impri- 
méket, hangjegyeket, kiskalapos, pagodái 
impriméket sülve, töve és nyomva a legna
gyobb választékban és a legizlétesebb ősz- 
szeállitásban Sugárnál láttuk (Deák Ft- 
renc-u. 23). Most tért vissza egy hónapi 
távoliét után Páriából és magával hozta 
ezeket a gyönyörű, nem mindennapi anya
gokat.)

Na már most elkezdek gondolkodni, 
hogy mi maradt még ki a daloscsokorból. 
Hopp megvan! Fölkérjük az i. t Imprimé- 
tervezőket, hogy nekünk sürgősen impri 
mesilsék meg az alábbi három dalt:

1. Kitették a holttestet as udvarra.
2. Az nem lehet, hogy engem elfelejtsen.
3. Minek a szőke énnekem.

(Dr. Lévaiad Erdős Böske.)

megálltunk
------- -------  ------ . lágyon 

egész (hlel, ialéses kirakat.

Erzsébet-Röruton sétiHtunkban magái 
egy Báltér Jelzésű dtvatóruhás előtt. Ni 
tetszett nekünk az Z-Z-’-. Í-’Z— ---
még Ízlésesebb áruk benne. Gondoltunk egyet 
és bementünk. Kiváncsiak voltunk, ki a tulaj
donosa ennek a szép k|s boltnak. Megismer
kedtünk a fiatal tulajdonossal, aki kérésünkre 
olmondotta, hogy üzletét uj Mellemben veseih 
Jó és Ízléses, finom árut ad nagyon olcsón- 
Megjegyzem, est, ha nem Is mondta volna, 
észrevettük volna, mert az üzlet zsúfolásig 
megtelt vevőkkel. Hölgyeinknek ajánljuk, hogy 
jegyezzék fel noteszükbe ezt a cimel: Báltér, 
Erzsébet-körut 33. Nésjék meg és vásároljanak 
Báltérnél!

I
Udttlűhel1* dr. Horváth 41 pen.14 I
ABBAZIA a® ttífi’

délelőtt U—6-lg. Telet,.n 2íMM6. MB
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Leszakadt a mennyezet
Dayka Margit 
hálószobájában és majdnem 
agyonütötte álmában a művésznőt, 
aki súlyos idegrázkőilást szenvedett

Vasárnap hajnali öt órakor könnyen 
végzetessé válható baleset érte Dayka Mar- 
gitot, az ismert és kitűnő művésznőt, aki 
az Aranykéz-utca 8. számú ház egyik első
emeleti lakásában lakik férjével, Kovács 
Károllyal, a Nemzeti Színház tagjával.

Kovács Károly hajnalban 

mennydörgésszerű robajra ébredt, 
a zaj a szomszédos szobából hallatszott, 
ahol feleségének, Dayka Margitnak háló
szobája van. Kovács Károly rémülten ug
rott fel ágyából, fellépte a szoba ajtaját. 
Döbbenetes látványt tárult eléje:

Dayka Margit ágyában halolthalvá- 
nyan, ájulton hevert, körülötte az ágyon 
hatalmas kőtörmelékek, tégladarabok.
Az első pillanatban nem is lehetett látni, 

hogy mi történt, mert porszerü füst lepte 
el a szobát. Kovács Károly azonnal ki
emelte ágyából Dayka Margitot, közben te
kintete feltévedt a plafónra. Akkor jött rá, 
hogy mi is történt.

Két fiatal
pesti gangszter izgalmas 
szökése és elfogatása a 
törvényszék épületében

Izgalmas fogolyüldözés zajlott le tegnap 
a törvényszék épületében. Pár nap előtt két 
fiatalkorú bűnözőt kisértek be a Markó- 
utcai fogházba.

As alig 16 esztendős fiuk a legvesze
delmesebb pesti zsebtolvajok közé szá

mítanak.
A hírhedt fiatal pesti gangszterek egész se
reg vakmerő zsebtolvajlást követtek el, 
míg végül sikerült kézrckeritenl őket.

Tegnap két fogházőr a Markó-utcai fog
házból a fiatalkorúak bíróságához kisérte 
a zsebtolvaj suhancokat. Ez a bíróság a 
központi járásbíróság szomszédos épületé
nek harmadik emeletén működik. Miután 
Itt kihallgatták őket, az őrök visszaindultak 
velük a fogházba

A Koháry-utcában, közvetlenül a fogház 
kapuja előtt

a két fiatalember futásnak eredt s ami
kor őreik üldözőbe vették őket, be

Tizenkétezer költözködés 
és nyolcezerötszáz kiadatlan 
lakás május elsején Pesten

Tiz nap múlva május elseje: a költözkö
dések dátuma. Az Elektromos Müvek hi
vatalaiban már megkezdődtek a költözkö
dések bejelentései.

Az eddig rendelkezésre álló adatok sze
rint

tizenkétezer lakás cserél tiz nap múlva 
bérlőt.

Körülbelül egy év előtt ugyanennyi hur- 
colkodás volt a fővárosban.

A háztulajdonosok szerint még mindig 
nyolcezerötszáz üres lakás van

Impozáns gyászpompával a gyászolók százainak részvételével 

temették el Székely Ferencet, 
a Belvárosi Takarék elnökét

A részvét impozáns megnyilatkozása kí
sérte vasárnap utolsó útjára Székely Fe
rencet, a Belvárosi Takarékpénztár Rész- 
vénytársulat elnökigazgatóját, aki néhány 
nappal ezelőtt hetvennyolcéves korában, 
Abbáziában meghalt.

Utolsó akaratához híven a Belvárosi
Takarékpénztár épületében ravataloz

ták fel koporsóját 
és innen temették el Székely Ferencet.

A hatalmas Apponyi-téri bérpalota ud
varát emelet magasságig fekete drapériával 
vonták be, a földet fekete szőnyeg borította 
s a hejárat mentén huszonnégy gyászhuszár 
állott diszőrséget lobogó gyertyával a kéz
ben. A komor gyászcsarnok közepén sápadt 
kandeláberek fényében feküdt a koporsó: 
bíborvörös párna a lábánál, rajta a

Ferenc József-rend középkeresztje a
csillaggal:

A mennyezet körülbelül másfélméteres, 
szabályos négyszögben levált és as 

alatta lévő ágyra zuhant.
Hajszálnyi véletlenen múlott, hogy 

Dayka Margitot álmában nem ütötte agyon 
a lezuhant kőtörmelékek tömege, de igy 
is kisebb zuzódásokat szenvedett.

Kovács Károly azonnal orvosért telefo
nált, majd felverte a .házfelügyelőt, aki a 
Phönix Biztositó Részvénytársaságnak, a 
ház tulajdonosónak mérnökét hivatta ki a 
helyszínre. Dayka Margitot orvosa 

súlyos idcggörcsökbcn találta.
A házaspár felöltözött és azonnal átköl

tözött a Vadászkürt szállodába. Dayka 
Margit csak a legnagyobb önuralom árán 
tudta végigjátszani a vasárnapdélutáni és 
az esti előadást.

Vasárnap folyamán a IV. kerületi mér
nöki hivatal mérnökei is megvizsgálták a 
lakást, illetve a házat, jelentésűket azon
ban csak hétfőn terjesztik elő az illetéke
seknek.

r-

rohantak a törvényszék épületébe, fel
szaladtak az emeletre 

s pár pillanatra eltűntek az üldöző fogház
őrök szemei elől.

A fegyőrök fellármázták az egész épüle
tet, segítséget kérlek a fogházból és most 
mór egész sereg fegyör, törvényszéki altiszt 
üldözte a szökevényeket.

Az Izgalmas fogolyiiidözésben részt- 
vettek a törvényszék folyosóin tartóz

kodó ügyvédek, ügyfelek la 
és percek múlva már minden emeleten 
valóságos embertömeg üldözte a megszö
kött tolvajokat.

Jó félórába telt, mig sikerült elfogni a 
két szökevényt:

a harmadikemeleti folyosó egyik zugá
ban találtak rájuk, 

azonnal megkötözték őket ■ lekisérték a 
fogházba az elfogott tolvajokat.

Rndapesten; az összes lakások négy száza
léka tehát kiadatlan.

A nagy kínálat különben lenyomta 
egy árnyalattal a lakbéreket, 

noha az építkezési költségek öt százalék
kal emelkedtek.

Budapesten van ma Európában a leg
több üres lakás.

A bérek a háztulajdonosok szerint ezért 
alacsonyak, a bérlők szerint azonban még 
mindig — magasak. Talán ez is egyik oka 
a nagyarányú köllözködési láznak.

Székely Ferenc udvari tanácsosi kitüntetései.
A gyászoló közönség áradata már a kora

délelőtti órákban megindult. Rendőrök és 
cserkészfiuk tartották fenn a rendet. Egy
másután érkeztek a barátok, rokonok, a ma
gyar közgazdasági élt kitűnőségei: Hegedűs 
Lóránt. Eresz Géza, Stein Emil, Nyári Pál 
dr„ Kálmán Henrik, Szél Jenő dr., Freyber- 
yer Béla, Szende Péter Pál, Frey Kálmán. 
Halász Manó, a pénzvilág arisztokratái; 
megjelent a tőzsde és a politikai élet is. 
Ott volt Temesvárg Imre, Bródg Ernő, Pu- 
rébl Győző, Frey Kálmán, Nagy Andor, Ma
gyar Bertalan, Krausz Simon, Drucker Gé
za, Bársony Oszkár, Gntbarit Tódor, Auer 
Róbert, Katona Lajos és míg sokan mások.

Körei ezer főre szaroredott a gyászolók 
száma,

mikor felcsendült Abrahám:,<dm fökántnr 
gyászéneke, azután fclzugolt a kórus, majd

RACHMANO
UJ REGÉNYE

Dante kiadás a Félvászonkötésben 2 50 * Bőrkötésben 4.SO

Hevesi Simon vezető főrabbi lépett a szó
székre s szárnyaló hangú beszédben búcsúz
tatta el a Belvárosi Takarék elhunyt elnö
két, utána Désy Géza lépett a ravatal mellé 
állított szószékre:

•— Nemcsak mint bankember volt nagy, 
hanem vezető-ember volt és első volt a hit
életben is ...

Szántő Jenő, az Angol-Magyar Bank igaz
gatója mondta a következő búcsúztatót, az
után Petri Pál, majd pedig Vészi József be
szélt. Utolsónak Gaár Vilmos a Belváros 
nevében mondott istenhozaádot. Ezután

■ takarékpénztár hat tisztviselője vállra 
vette a koporsót,

tompa hangon halkan, gyászosan felhang
zott a temetési ima és

megindult a gyászmenet,
Az utcán három koszorús kocsi és hat ló
val vont fekete furgon várta a koporsót. A 
gyászmenet az Apponyi-téren, a Kossuth 
Lajos-utcán, Károly király-utón át a do
hányutcai templom elé vonult, melynek ka
pujában Grossmann főrabbi várta a gyász
menetet, amelyet gyászdalokat énekelve kö
vetett a templomi kórus.

A templom előtt egy percre megálltak, 
a rabbi beszélt, azután tovább kígyózott » 
menet a temető felé a Rákóczi-uton és Fiu
mei-utón végig.

Künn, a temetőben ismét ravatalra emel
ték a koporsót, Guttmann Mihály, a rabbi
szeminárium rektora gyászbeszédet mondott, 
majd a sirhoz vitték a koporsói, ahol Ha
vas Miksáné beszélt a Pntronázs Egyesület 
nvében, majd Kammer Vilmos a barátok ne
vében bucsuzkodott, végül Makai Ernő, a 
Belvárosi Takarékpénztár vezérigazgatója a 
tisztviselői kart búcsúztatta el nz elhunyt 
elnöktől. Felhangzott Grossmann főrabbi 
Imája, leeresztették a sírba a fekete kopor
sót, amelyre tompa morajjal hullottak a 
mindent betakaró föld fekete rögei...

Felgyújtotta penzióját, 
hogy pénzhez jusson

Klagenfurt, április 10.
f.l Hétfői Napló tudósítóiétól.) Vasárnap 

váratlan letartóitatás történt a néhány 
héttel ezelőtt a wörthi ló mellett fekvő 
marlawörthi „SeegrelP'-pentib tüzkatasztró- 
fájóval kapcsolatban. A nyomozás első 
megállapításai szerint a penzió és mellék
épületei véletlen tűzvészben pusztultak cl, 

a legutóbbi napokban azonban 
gyújtogatás gyanúja merült feL

Több nyom dr. Maritschnigg asszony, a 
penzió tulajdonosnője felé terelte a nyo
mozó hatóságok figyelmét. Dr. Maritschnigg 
asszony meglehetősen költekező életmódot 
folytatott és ezért anyagi nehézségek közé 
került.

A penzió épülete feltűnően magas ösx- 
szegre volt biztosítva és azt hiszek, hogy 

a biztosítási összeg révén akarta 
rendezni helyzetét.

Dr. Maritschnigg asszonyt vasárnap le
tartóztatták.

Pesti 
szerelmesek!

Tudjátok-e 
milyen remek a

Gyertek el holnap 
ós nézzétek meg!

Magda schnelder, 
woit-Ainach Reng

Én is ott leszek: 

siezdk leo 
Kicsi sas, Kamara
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A Hétfői Napló május 2-ára és 3-ára 
hirdetett

„VÁLLALATOK
BRIDGECSEPAT VERSENYE44

mindenfelé hatalmas érdeklődést váltott 
ki. Most már biztos, hogy ez lesz az 
utóbbi évek legjobban sikerült ver
senye.

Fellángolt a közönség körében a ver
senyzési kedv, ennek legfőbb magyará
zata a verseny szerencsés kiírása, mely
nek értelmében minden csapat egyenlő 
győzelmi eséllyel veszi fel a küzdelmet. 
Sokakat vonz a küzdelemben való rész
vételre a szellemes versenytervezet is. 
mely érdekfeszitö küzdelmeket és reá
lis befutót igér. A gyönyörű és értékes 
vándorkupán kívül még 6 csapat min
den egyes tagja pazar tiszteleldijban ré
szesül.

Május 2-án és 3-án tartjuk a versenyt 
a /Joj/d-palota dumaparti dísztermében.

A verseny komolyságát és szakszerű 
levezetését biztosítja a zsűri összeállí
tása. A zsűri elnöke a Magyar Bridge 
Szövetség kapitánya, dr. Pétery Jenő; 
tagjai: dr. Hernád István, Keleti An
dor, dr. Molnár Ilarry*  Szabó Nándor, 
dr. Szerviczky György, dr. Szigeti Pál.

Meghívó-Igénylés kiadóhivatalunkban: 
VII., Errséöet-körut 28. Telefon: 308-90.

♦ -

'*

4 in, 8,5

Feladványt
♦ D, 9, 6, 2 

P -
0 D,0
+ D, 10

ÉSZAK ♦ A, 4, 8
V A, 8. 6 3 E V 10
0 K. Q 0 9. 7
+ B

V D, 9. ö, 8
0 10,3
+ 9,4

Sanradu. Dél indul és ötöt CU
*

Fontos változásokat közölnek at írásmód
ban:

1. Az első smnzadu 40, minden további 30.
3. A nagy azleinm jutalma féljAtékban: 1000 

(muna), végjátékban: 1500 (belli.
A jövőben tehát három szanzadu továbbra 

U 100 pontot Ir a vonal alatt, de már négy 
szanzadu 130 4a nem 140. A kis szlemm válto
zatlan.

♦
A blöff sem fenékig tejfel, Igazolja at 

alábbi történet, amelyben a szerencsétlen 
blöffölő egy rovati ellenblöff áldozata lett. 
Az egyik előkelő lipótvárosi klubban a Ló- 
vetkező lap került a textlluállalati igazgató
bot: & pikk bubival, 2 kit kárő, 3 kit treff 
és 2 kis kör. Az ellenfél beiben volt ét a: 
igazgató két patti után egy kört mondott. 
A negyedik játékot kicsit csodálkozott a 
liciten: fi kör volt a kezében a dámával ét 
a királlyal. .4 blöffre következett az ellen- 
blöff; a negyedik játékot — bár csak két 
kis pikkfe volt — egy pikkel válaszolt. Az 
Igazgató partnere mindebből semmit sem 
vett étire és lapja alapján, ötödik kör ász
bubit lapjával négy kört mondott. A Jicit 
után két patsz, majd kontra következett és 
miután nz Igazgató nem tudott más színre 
menekülni, megtörtént a katasztrófa: az el
lenfél tizenkettőt ütött, ami kilenc kontrá
zott bukást és 2700 poént /elint.

♦
A Nemzett Ránk bTldgeszakosztálya bead

ványt Intéz a szövetséghez, amrlybcn a bnj- 
nnksAgl rendszer olyan értelmű megváltoztatá
sát kérik, hogy ar első osztályban ezentúl ne 
tíz, hímem tizenkét csapni játszhasson. Régi 
kívánsága ez a bridgezöknek, sokkal nagyobb 
lenne nz érdeklődés a bajnokság iránt, ha több 
csapat vehetne részt nz alsöosztályu küzdel
mekben. Az ideális óllnpot nz lenne, ha meg- 
stünlelnék az osztAlybooszlásl és minden 
újonnan jelentkező csapat összemérhetné erő
jét a legktválóblmkkal le.

— Vera a Kossuth I-ajos-uteában. Az este fé
nyesen kivilágított utcában sétálók figyelme a 
11 sz. ház felé összpontosult, melynek kiraka
tában előszűr jeleni meg Vera. Kecstis formál 
körtctsn'st arattak. Hogy ne tévedjünk, ezút
tal neiu egy bájos hölgyről van sró. Vera 
ugyanis egv uj clpőüzlet márkáin Minthogy c 
helyen eddig is clpöürlct volt, érdeklődésünkre 
üst n felvilágosítást kaptuk, hogy n világhírű 
Ball linód hócipőkön kívül a Vera többezer 
pár szebbnél szebb női, férfi- és gyermekcipő
vel készül meghódítani a pesti körönléget, ami 
tekintve a Vers-cipők kitűnő minőségét és ju
tányos árát, minden bizonnyal sikerülni fog.

A nyári hónapokban vasárnap délelőtt 
nyitva lesznek az összes üzletek 
Csak azok tarthatnak nyitva, akik saját üzletüket vezetik

Rendkívül érdekes terv foglalkoztatja né
hány nap óta a budapesti kereskedőket. A tér 
vet egy szakmai érdekeltség vetette fel, még
pedig a lezajlott húsvéti idegenjárás következ
tében.

Arról van ugyanis szó, hogy a kereskedők 
május—szeptember hónapokban, esetleg októ
berben Is, az idegenforgalomra való tekintettel 

vasárnap délig nyílva akarják tartani ös- 
Iclelket.

A terv már kidolgozott formában a keres
kedelmi és IparOgyl miniszterek elé Is kerül 
ezen a héten és részletei a következők:

A kereskedők szakmák szerint: a norlnbergl 
és disrmüárusok, az ékszerészek, a magyar 
kézimunka és népi árut árusítók, a különleges 
magyar élelmiszerárusitók és a fotokereskedők 
azt tapasztalták, hogy

sok Idegen weekendeznl jön Budapestre. 
Rendszerint szombaton este érkeznek és hét
főn a kora reggeli órákban távoznak el Buda
pestről. Csaknem kivétel nélkül vásárolni sze
retnének egyel-mást, de kivéve a szállodák 
vitrinjeiben kirakott árukat — mást nem vá
sárolhatnak.

Magyarország kereskedelempolitikai tárgya
lásai ma Indulnak meg Kómában, ahol Olasz
ország éa Ausztria között a római megállapo
dások gazdasági részleteinek gyakorlati végre
hajtásáról döntenek. Ezen a tárgyaláson mó
dosítani fogják a magyar-olasz kompenzációs 
megállapodást Is, amelynek végrehajtása körül 
nehézségek mutatkoztak.

♦
A bőrgyárak megállapodást kötöttek a hitel

gyújtás és a fizetési feltételek tekintetében és 
ez az uj egyezmény már ma életbelépett.

*
A német gyapjúszövet-engedélyeket, a keres- 

kodelml minisztérium, e héten, 23-án adja ki a 
lextilblzottság utján.

♦
Az Omge most tette közzé a Mezőgazdasági 

üzemek 1934. évi eredményét. Az egyesület az 
országos mezőgazdasági száir.tartásstatisztikai 
adatgyűjtés alapján világítja meg mezőgazda
sági üzemeink 1932—1V3-1. óvj jövedelmezőségi 
viszonyait. Az érdekes tanulmónyszámba manő 
beszámoló előszavát Mutschenbaeher Emii dr. 
felsőházi tag, az Omge ügyvezető igazgatója 
Irta.

♦
A bucsuárusításokat szabályozni fogják, mert 

a kereskedelmi minisztériumban az a vélemény 
alakult ki, hogy a vallásos jellegű búcsúk köz
gazdasági feladatot nem töltenek be és Igy 
■zeken — eredeti vallásos jellegüknek megfe
lelően — csakis kegyszerek, emléktárgyak, élő- 
vlrágok, élelmiszerek és viasztárgyak kerülhet
nek majd árusításra.

★
A kárhátflggl kiállítás Magyarország klini

káinak és kórházainak rendezésében május 
28-án nyílik meg a Műegyetemen.

♦
A magyar kendert, amely szabadon Jöhet be 

rranclaországba, magánkompenzáció utján 
akarják értékesíteni. kllrinpen kívül, más 
nyersanyagok vagy szabad valuta ellenében.

*
A Tiszántúli Ipari Kiállítás és Arumlntauásárt 

■bben az évben is augusztus 29-tő| szeptember 
S-ig rendezik meg Debrecenben és pedig mező
gazdasági részek bevonásával, gyümölcs- és 
Helmlszerklállltással és exportvásárral.

Kristálypalota, tizenkétemeletes torony, 
légvédelmi pincék és padlások építkezése

a md/üs 8-án megnyíló Nemzetközi Vásár területén
Hatalmas Üvegtáblákat szállítottak vasárnap 

végig az AndrAssy utón át ki a Város
ligetbe. Nem klrnkatot. házat építenek be
lőle kint a vásár területén, üvegpalotát a ha
talmaira nőtt magyar üvegipar és porcellán- 
gyárak kiállítására. Sürgős n munka, mivel e 
szakmák vásári demonstrációjukon a legrafTI- 
náltnbb fényhatásokra, építészeti különleges
ségekre törekedtek. Oly

krlatálypalotát akarnak állítani, amely 
eleve leköti minden látogató figyelmét.

Hasonlóan nagyarányú önálló propagandára 
törekszik az klen

■ konfekció Ipar la.
A hatalmasra méretezett teztügyáripari pavil
onsor és az annak jelentőségét artisrtikusnn 
emelő, n teitilulca bejárata elé állított textil
torony mellett impozáns csarnok létesült n 
konfekcionált magyar textiláruk bemutatásával. 
A magyar konfekcióipar egyike az ország je
lentékeny ekporllényetőlnek. Főképpen azok
kal az árukkal vonulunk ki n május lián meg
nyíló Nemzetközi VásArrn, amelyeket a bevá
sárló külföldi kereskedelem keres és amelyek 
a nyugati országok szolid stílusának megf'cle- 

I lően bizonyára nagy tetszést fognak aratni a 
1 hasal közönség előtt la.

A kereskedők azt szeretnék, ha erre való te
kintettel felfüggesztenék az idegenforgalmi 
szezón tartamára a vasárnapi munkaszünetet 
és megengednék, hogy déli 12 óráig nyitva tart
hassanak.

Tervezetükben ök maguk Jelentik ki, hogy 
a munkaszünet be nem tartása nem érintené 
alkalmazottaik pihenését, mert csak azok ré
szére kérik ezt az engedélyt,

akik maguk árusítanak.
Ugy tervezik, hogy visszaélések kikerülése vé
gett még az olyan alkalmazott se dolgozhas
son vasárnapon át, aki önként jelentkeznék 
munkára.

Hir szerint a terv elöl
egyik érdekeli hatóság sem zárkózott el 

mereven, hanem hajlandónak mutatkozik at 
ország idegenforgalmi érdekeire való tekin
tettel — tárgyalni és ankétezni ez ügyről.

Lehet, hogy még ezen a héten komoly tár
gyalás indul meg ez ügyben és talán már 
május első vasárnapján nyitva lesznek a buda
pesti üzletek, pultjaik mögött a főnök urak
kal és a pénztárban a főnök urak feleségeivel.

Uj önállá Habadkikötő épül Csepe/en, Buda
pest átmenő kereskedelmi forgalmának fej- 
esztésére.

A Phönlx-blztosltottak által tartott nagygyű
lésen megválasztott 12-es bizottság dr. Zsig- 
mond Gyula v. orsz. gy. képviselő elnöklete 
alatt állandó permanenclában működik éa a 
felügyeleti hatósággal, mely ennek a szervnek 
egyedüli hivatottságát elismerte, állandó össze
köttetést tart fenn. A bizottság kidolgozta a 
biztosítottak érdekének megóvását célzó ki- 
bánságokat, miket a felügyeleti hatóságnál elő
terjeszt ós ennek érdekében a hét folyamán 
testületileg Is eljár. Az eredményről hirlapilag 
fog beszámolni.

*
A textilexportőrök érdekképviseleti szervet 

létesítenek, mely kizárólag a kivilel előmozdí
tását szolgálná. Ez a szerv tárgyalna a hivata
los tényezőkkel, intézné a küláJlamokkal kap- 
solatos*  szerződéses, kompenzációs áa kliring 

ügyeket.
♦

A magyar textiláruk Iránt érdeklődik Tel- 
ti/iu éspedig vászonáru, koiostorszövet, nyo
mott pamutszövetet, selyemszövetet vásárolna tő- 
lünk. A Kereskedelmi és Iparkamaránál Kyotá- 
Lói (Japán) érdeklődnek müselyem és fém
szövet után.

*
Az uj mtlselgemgyár megalakulását a mi

nisztertanács is Jóváhagyta és Igy rövid Időn 
belül, 10 millió pengő alaptőkével megalakul. 
A magyaróvár! müselyemgyár üzembehelyezése 
csak a jövő évben fog megtörténni.

♦
A Révai kis Lexikonról Irt mullhetl közfj- 

ményünk után az OMKE mai számában a kö
vetkezőket írja: „Panaszkodik a könyvkeres
kedő. E^ty márkázott cikk, aminek a márka 
árán kívül még ötféle ára van. így fest az első 
magyar márkázott könyv szigorúan betartandó 
egységes ára." Ez a rendkívüli sérelmei eljárás 
indította a könyvkereskedőket arra, hogy most 
már régebbi egyéb sérelmeiket Is csokorba 
kötve, végre erélyesen lépjenek fel egyes ki
adók ellen és panaszaik teljes és sürgős orvos
lását követeljék.

Ezek mellett a már majdnem teljesen készen 
álló épületek mellett állandóan sok nézője 
akadt rz egyelőre csak még vázában látható 

vásári mlntapályaudvarwak.
A pályaudvarhoz tartozó alnhálózntot mosl fe
jezik be. Ma éjjel szállítják különleges tech
nikai fölszereléssel a vásár területére azokat 
r 30 tonnás nagy motoros vagónokat, amelye
ket mint a magyar vas ipar büszkeségét a kö
zeli heteklten Argentínába kezdenek szállítani 
h Buenos-Alresl a 4—ÖC00 méter magas hágó
kat jelenlő Andeseken át Val Pár alsóval ősi- 
szekötó vasúti útvonal számára.

Érdekes látványt nyújtanak a vásár 
légvédelmi klállitáaÓMk 

befejezéshez közeledd építkezései. Itt Is folyik 
a munka a vasárnap ellenére. Vnskos falak me- 
redeznek az égho. Különböző típust mutató 
gizvédomi pincék és padlások rendszerét épí
tik fel. De szerte a vásár 120.000 négyzetméte
res területén javában folyik a munka a szo
kottnál is nagyobb sietséggel, mert ezévben a 
vásár nemcsak látványosabb, hanem egyben 
területben is lényegesen nagyobb lesz at eddi
gieknél.

Petíció három 
kispesti városatya 
mandátuma ellen

Alig két hete zajlottak le a kispesti tör*  
vényhatósági választások, de a választás 
izgalmai máig sem ültek el. Mint vasár
napra kiderült, a hétfőn elsőizben össze*  
ülő uj képviselőtestület

három tagjának a mandátuma ellen 
nyújtanak be petíciót 

a közigazgatási bíróságnál.
Kél baloldali bizottsági tag mandátuma 

ellen a NÉP, egy jobboldali tag ellen pe
dig a baloldali pártok emelnek kifogást.

Széllgh Imre és Stallmach Gyula szociál
demokrata képviselőtestületi tagok ellen 
azt a kifogást emeli a NÉP, hogy 

egyikük sem kispesti lakos 

és nem Is szerepeltek a kispesti községi 
választók névjegyzékében.

A baloldal viszont 
összeférhetetlenség elmén 

támadja meg Báthory Ferenc NEP-város- 
atya tagságát.

Fájdalmában bevette a 
lakásán levő összes 
csillapitószereket egy 
előkelő ügyvéd felesége

Vasárnap hajnalban sürgősen hívták ki 
a mentőket a Kazinczy-ulca 27. számú 
házba, ahol a földszint 1. számú lakásában 
él dr. András Ernő ismeri fővárosi ügyvéd 
felesége.

Az Ogyvédné néhány nappal ezelőtt fo
gat huzatott és emiatt erős fájdalmai vol
tak, úgyhogy orvosa csillapítókat rendelt 
Az uriasszony szombaton éjszaka erős fáj
dalmakra ébredt és hogy elviselhetőbbé te
gye a heves fájdalmakat, csillapitószert, 
majd altatóporoknt vett be.

Hiába alkalmazta azonban az előirt ada
got, sem fájdalma nem csillapult, sem 
aludni nem tudott s ezért hirtelen elhatáro
zással

az odahaza levő összes alta lőszert fel
oldotta egy pohár vízben és bevette.

Néhány perccel később megszólalt a lakás
ban a telefon, azonban hiába hallatszott a 
csengetés, senki sem Jelentkezett. Szeren
csére a telcfoncsengésre felébredt a szoba
leány, aki besietett a hálószobába s

ott találta habsó szájjal, ájul tan 
úrnőjét.

A leány azonnal értesítette a mentőket, 
akik szerencsére idejében érkeztek, úgy
hogy a móreg nem szívódhatott fel az úri
asszony szervezetébe. Gyomormosást alkal
maztak, majd a Rókus-kórházba szállítot
ták.

Menyasszony
sorozás 

a főkapitányságon 
Házasságok az égben köttetnek 
— rftf nrfha a rendőrségen is

k főkapitányság épületének Zrinyi-utcal 
földszintjén, a „sóhajok folyosóján", ahol 
napról-napra az életuntak és a megmentett 
Öngyllkosjelültek várakoznak, hogy bejussanak 
az életvédelmi osztályra, néhány nap óta fel
tűnően megszaporodott a női kliensek száma. 
Ennek az oka igen érdekes:

menyasszonyaorozás van ■ főkapitány
ságon!

Néhány nappal ezelőtt egyszerre kél levél 
érkezeti az életvédelmi osztályra. Az elsőt 

egy vidéki malom Igazgatója 
küldte. Megírta, hogy özvegy ember, két gyer
meke van, akiket rajongásig szeret. Nemrégi
ben hall meg a felesége és jószívű anyát keres 
gyermekei mellé. Arra gondolt, hogy az élet
védelmi osztály bizonyára ismer olyan nőt, 
aki valamilyen tragédián esett át és boldog 
volna, hogy ba megtalálná nyugodt, békés ott
honit. Kéri a rendőrséget, hogy

• megmentett önryEkaiJetfntek közül vá- 
lasanen ki számára egy Ilyen nőt,

akit feleségül venne.
A másik levél Is vidékről érkezett, 

egy Jómódn enkrásmncster küldte 
és a meiomigazgatóhoz hasonló okokra hivat
kozva kérte az életvédelmi osztályt, hogy ke- 
romén némára feleiézet.

Mindketten megírták különben, hogy milyen 
életkora feleséget keresnek és más egyéb ki
kötések Is voltak. Az életvédelmi osztályún, 
ahol nagy szeretettel és jósággal foglalkoznak 
a megmentett flngyilkosjclöltek ügyeivel, 

azonnal hozzáfogtak a munkához,
I hogy kél szerencsétlen nőnek boldog életet 
I biztosítsanak. Mosl egymásután hívják be az 

életvédelmi osztályra azokat a nőket, akik 
ázóbakcrülhetnck és megtárgyalják velük az 
ügyet.
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25-ször
korai színre a Niaggar színházban 

Hallal Jenő remoxmoue:

A Néma Levente

Vasárnap 
éjszaka: fagy, 
hétfőn: felmelegedés

A Meteorólial Intézet 
jelenti vasárnap:

A Balti tenger kör-, 
nyékén és Középeurópa 
legnagyobb részén Is 
tart a szeles, csapadé
kos és igen hűvös idő. 
Németországban sokfelé 
havazik. Hazánkban Is 
a nyugat-északnyugati 
dunátuli megyékben in

dult meg a szélgyengülés.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék

let 8 Celtiut fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 760 milliméter, gyengén 
emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Gyengülő szél. Vasárnap még cgy-kél 
helyen kisebb tutózápor. Éjjelre derü- 
lés és kivált a nyugati és középső me
gyékben minus 2—minus 4 Cela. fokig 
terjedő fagy. Hétfőn Ismét változóan 
felhős, eléggé nupsütéses Idő, némi fel

melegedés.

— ANNA KTBÁI-W HERCEGNŐ BETEG. 
Unna királyi hercegasszony, József Ferenc 
királyi herceg felesége, beteg. Meghűlt és 
két napja nem hagyta el a tnpolcsányi-uti 
Íalotőt. Vasárnap telefonon érdeklődtünk 
llapota felől. Azt a felvilágosítást kaptuk, 

hogy csak múló természetű, kisebb hűtés
ről van szó.

— Fabró-emlékek. Zimrner Ferenc kormány
főtanácsos, a " .. ......................
szerkesztője, „. —..........-...............
ötivet füzetet adott ki, amelyben Fabró ere
deti levelein kívül, amelyek nagyrészt való
sággal külpolitikai Intim dokumentum, néhány 
Fabróról szóló régebbi cikkét, valamint egy- 
pár derűs apróságot elevenít fel a magyar 
gyortlrósludomány egyik nagy harcosának éle
téből. Zimrner Ferenc, meleg szívvel és őszinte 
szeretettel őrök emléket állít Fabró Henriknek, 
amellett, hogy mindvégig vonzóan és érdekesen 
Ismerteti Fabró működését, egyéniségét és a 
magyar gyorsírás terén kifejtett úttörő műkö
dését.

— WELTNER JAKAB
a vasárnapra virradó éjszaka a 
Zsidókórházban hatvanhárom éves 
korában meghalt. A magyar politi
kai élet egyik régi tagja dőlt ki ez
zel a sorból. A szociáldemokrata 
párt legrokonszenvesebb vezető em
berei közé tnrtozott és mint Ilyen, n 
kommün előtt a Népszava szerkesz
tőségében dolgozott. A kommün alatt 
bátran szembeszállt a szélsőséges 
elemek túlzásaival és később Is, 
mint a szociáldemokrata párflap fe
lelős szerkesztője és a párt ország
gyűlési képviselője a mérsékelt 
Irányzat híve volt. Mint embert min
denki szerette, állandó mosolyáért és 
európai látókörű műveltségéért. A 
képviselőházba Weltner Jakab he
lyére először Györki Imrét fogják 
behívni. Györki valószínűleg debre
ceni mandátumát tnrtja meg és ha 
lemond, akkor a listán sornnkövet- 
kező pót képviselő — Kertész Miklós 
kerül Weltner Jakab helyére.

- Két Ismeretlen halott nőt találtak. A Nép
liget alsó részénél vasárnap reggel egy isme
retlen, ÍÖ—30 év körüli nő holdestét fogták 
ki a Dunáitól. Orvosi megállapítás szerint 
1-2 napja lehetett a vízben az Ismeretlen nő. 
■kin fekete kabát, piros ruha, srfirka haris
nya és fekete félcipő volt — Peslszcntrrzséhe- 
ten. n Budolf-iitránál elterülő rozsföldön a 
járókelők egv 50 év körüli, egyszerűen öltö
rött nő holdestét találták. A holdesten semmi
féle külsrrelnti nyomokat nem találtak.

— A Magdolna Ffihrreegnfi raltkllnlka kőz- 
őyüléae. A Mugdolmt Főhercegnő Follklinika 
vasárnap tailuda KrMi Ibtrrach Tihamér or
szággyűlés. képviselő elnöklésével évi rendes 
közgyűlését, amelyen megjelent Magdolna fő
hercegnő, o Poliklinlka fővédnöke. Dr. Her- 
fnan Emil Ignzgntó-főorvos. dr Baumgartner 
htván titkár éa a többi tisztikar! tag jelentése 
u’án a közgyűlés újra megválasztotta a régi 
tisztikart és igazgató választmányt.

-- Kartörés « futballmeccsen. Vasárnap a 
debreceni vasutnspóiyán amatörmérkőzés köz
ben az egyik játékos, dr. Lukácst látván mi- 
Cántisztviselő karját törte

Magyar Távirati Iroda felelőt 
„Fabró-emlékek" címmel kőiéi (

Rémdráma Kaposváron: 
a kilencéves menheiyi kislány arzénnel 
megölte hároméves játszótársét

Pécs, április 19.
Hétfői Napló tudósító jónak telefon-Hétfői Napló tudósítójának lelefon- 

felentése.) Vasárnap megdöbbentő yyer- 
mekgyilkossdyi bűntényről értesült a mén- 
hely igazgatósága.

A pécsi menhelyről több vidéki városba 
adtak ki gyermekeket, ezek közül egy há
rom és egy kilencesztendős leány Kapos
várra került A hároméves leány Kiss Má
ria, husvét vasárnap

hirtelen rossn.l lett, mire beszállították .
■ kórházba, ahol meghalt. I

A boncolás megállapította, hogy a kis
gyermeket arzén ölte meg. A rendőrség 
nvomozósa szenzációs megállapításra veze 
tett. ....................Kiderült, hogy

kilencéves leány mérgezte meg Kiss 
Máriát

szemétdombon zöldszinű golyóbisokat 
elhatározta, hogy azokat lelenclár-

A
talált s 
sóval megeteti, mert haragudott reá. A fél
tő néstkeltő ügyben tovább folyik a vizs
gálat.

•]

Vasárnap meghalt Denk László 
építési vállalkozó, M eMMai hMmlíu 

mentette meg a budai házomlás munkásainak életet
Megdöbbentő szerencsétlenség történt szom

baton délután Budán a Lévny-utca 9. számú 
hóz bontásakor. A katasztrófa áldozata Denk 
László ötvenhóromévcs építési vállalkozó 

vasárnap hajnalban belehalt euly.ro sérü
léseibe.

Denk László nemcsak áldozata, de hőse Is a 
budai házomlásnak. Az iainertnevü építési vál
lalkozó hivatásának és emberbarát! azereteté- 
nek eseti áldozatául: elmenekülhetett volna az 
omladozó fal aló], de ő

■em törődött a veszéllyel, csak mnnkájá- 
val...

A Lévay-ntca 9. számú épület lebontási 
munkálatait vezette Denk László, aki a szom
szédos, Lévay-utca 7. számú házban lakott. 
Szombaton reggel n munkások egy öt méter 
magas, vastag tűzfal lebontásához fogtak.

Egyszerre, — többen észrevették — hogv a 
fal megingott. Denk László azonnal utasítást 
adott, hogy valamennyi munkás távozzon el a 
veszélyes helyről, nehogy valakire rdomoljék a 
fal. ö maga azonban nem féltette életét és 
délben visszatért a veszélyeztetett helyre, bár 

tudta, hogy életével játszik, 
hiszen a munkásokat eltiltotta attól, hogy a

Minden külön értesítés helyett.
Ezúton közlöm t. vevőimmel, hogy n 

megóvandó szőrméket, téli ruhákat és sző
nyegeket, hogy molykár ne érje, már most, 
a meleg idő beállta elölt hozatom el.

A megóvás dija — beleértve a szőrme fel- í® SKi 3ÍPR® B 
frissítése és kisebb javítások, amelyekhez M||ga| fi |9B"| BI c7nnc 
szőrmét nem kell hozzáadni — változatlan. Awllfcl ■ " ■■■■M *>£UUo»

Nagy Ferenc városatya felesége 
vasárnap Híjai® feljelentési 
tett férje ellesi

A Hétfői Napló legutóbb részletesen be
számolt arról az izgalmas tettleges afférról, 
ami egy józsefköruti ház kapujában játszó 
dóit le. Nagy Ferenc kormányfőtanácsos 
megtámadta tőle különváltan élő feleségét 
és az asszonyt kisérő Németh István mun
kást. A kormányfőtanácsos és a munkás 
dulakodni kezdtek és

verekedés hevében mindketten megsé
rültek.

Annakidején Nagyné veszélyes fenyegetés 
elmén, a munkás pedig testisértés elmén 
följelentette Nagyot.

Vasárnap délben Nagy Ferencné ismét 
megjelent a fökupitánysógon és újabb fel
jelentést tett férje ellen,— ezuttal már nem 
veszélyes, hanem életveszélyes fenyegetés 
elmén. Elmondotta, hogy az utóbbi napok- 
Iron lakásán Ifibbikben megszólalt a telefon 
és himerrtlen hang közölte vele, hogy vigyáz 
tón mngárn, mert

férje halálra keresi, megcsküdölt, hogy 
elleni fit láb alól.

Az asszony megrémült és egtjetlcn lépést 
sem test alkalmaztsllja, Németh István mun
kás kísérete nélkül.

Orsolya Erzsi, Lánczy Margit, Medgyaszay Vilma 
bánéinak a legújabb magyarul beuilű franola filmben

AZ ÉH FIAM
MATERHITÉ a legjobb francia színészek játszanak... 

a legjobb magyar miivészek beszélnek...

falhoz közeledjenek.
Délben Denk László megvizsgálta a falat, mé

réseket eszközölt azon, sőt csákánnyal keiében 
próbát tett, hogy nem dől-e össze a fal, ha 
ismét hozzáfognak a bontáshoz. A kísérlet nem 
sikerült: a fal ismét megingott, majd

rettenetén robajjal ösMcdült
és maga alá temtette Denk Lászlót. Az életve
szélyes helvröl elparancsolt munkások a azé 
rencsétlenséglicz rohantak és lázas gyorsaság 
gnl munkához láttak, hogy kiássák a romok 
alól a vállalkozót, akit eszméletlenül, vérző fej
jel találtak meg.

Kihívták a mentőket, akik élet veszélyes ál 
'apóiban, koponyaalapi töréssel, bordatöréssel 
•s belső sérülésekkel szállították Denk Lászlót 
nz Ujszcntiános- kórház sebészeti osztályára. 
Még az éjszaka megoperálták. de az orvosok 
látták, hogy menthetetlen. Denk László vasár 
nap

hajnali negyed öt órakor meghall, 
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna. A 
katasztrófa hírét nagy megdöbbenéssel fogadta 
iiz egész építész társadalom. Denk IJhzlól né 
pes családján kívül munkásai gyászolják, akik 
rajongtak érte éa akiknek életét mentette meg

Torlódások elkerülése végett kérem lehető 
lég 1—2 nappal előbb telefonon vagy leve
lezőlapon szives értesítésüket, hogy mikor 
kívánják a megóvandó tárgyakat elhozatni

Váci-utca V 
Tál. #8-7-27

Szombaton délután expressz levelet kapott 
Nagy Fcrcncné barátnőjétől. Bor átnője Ír 
vélben arról értesíti, hogy beszélt Nagy l*e  
renccel, a kormónyfőtanácsos városatya 
rendkívül feldúlt idegállapotban van é» 
becsületszavát adta, hogy megölt feleségé: 
X feljelentés szerint a levélben az áll, hogy 
Nagy Ferenc kijelentette,

nem bánja, ha lecsukják Is, de lelövi 
az asszonyt

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délután beszélt Nagy Ferencnével, aki el
mondotta, hogy egy remegésben éli le életét 
és ezért volt kénytelen most újabb feljelen
tést tenni férje ellen. A rendőrség védelmé: 
kérte.

— Irtóztam minden szerepléstől — mon
dotta az Rsszony —, de mit csináljak, meg 
kellett lennem a feljelentést, mert a mun
kás. nki engem kisérni szokott, meg tudott 
ugyan védeni tettleges Inzultus ellen, de

a revolvergolyó ellen fi sem nyújt ol
talmat

Nincs más célom, csak nz, hogy két gyer
mekemet szépen felnevelhessem.

„VERA**  cipő 
az elegáns hölgy cipője 

„VERA**  cipő 
a kifogástalan férfi ipő 

„VERA**  cipő 
az Ideái s gyermekcipő 

„VERA4* cipő 
pehevkönnsü nyári cipő 

„VERA**  cipő 
az apart R/andalett-cipő 

„VERA**  cipő 
a nyári sporthoz

„VERA**  cipő
a kényelmes házicipő

„VERA**  c pő
sétára, kirándulásra

„VERA**  cipő
déle ő tre. délutánra

„VERA**  cipő
esíéie, alkalomra

„VERA**  cipő
strandra, nyaralóba

„VERA**  cipő
minden alkalomra

„VERA**  cipő
minősége jó

„VERA**  cipő
ára olcsó

„VERA**  cipő
hosszantartó

„VERA**  cipő
iu„ Kossuth Lajos-utca 11,

— A BÉCSI HELYŐRSÉG NAGY TAVA- 
SZI PARÁDÉJA. A bécsi helyőrségi csapa
tok tavaszi szemléjét vasárnap Szavojai 
Jenő herceg halálának kélszázadik évfor
dulóján tartották meg. A szövetségi elnök 
megkoszorúzta Szavojai Jenő herceg lovas
szobrát, miközben a légi haderő két re- 
r> időraja körözött a tér felett A szemle be
fejezéseként a csapatok diszmenetben el
vonultak a dlszemelvény előtt, amelyen a 
diplomáciai testület tagjain és n katonai 
attasékon klvíll az olasz, német és magyar 
katonai küldöttségek foglaltak helyet

Sicaklibaínokok 
balesete 
a Népligetben 

Vasárnap délben n Népligetben kerékpá
roz staféta Irén ing volt, amelyen súlyos sze
rencsétlenség történt Vapp László 20 éves 
és Kónya Sándor 21 éves műszerészek tré
ning közben 

kerékpárjaikkal egymásba szaladtak 
és az összeütközés olyan heves volt, hogy 
mindketten eszméletlenül, súlyos zúzott sé
rülésekkel terüllek el a földön.

Társaik siettek segítségükre, majd értesí
tették a mentőket, akik n két versenyzőt a 
Szent István-kórházba szállították.

— Vasárnapi öngyilkosok. Grossmann 
József 28 éves kereskedősegéd a Nyugall- 
nályaudvar előtt gyufaoldatot ivott. — Szi- 
tasy Jolán ?0 éves pincérnő aszpirinnel 
rnegmérgezte magát. — Gróf János 20 éves 
borbélysegéd a Vilmos csás zár-u tón mérget 
ivott. — Meggery Ernő 32 éves magán
detektív mérget vett be. — Mát hé Ilona 20 
éves kiszolgálólány leugrott a Lu/zu-utca 
23. számú ház első emeletéről. — Gubek 
Ferenc 24 éves fodrász rnegmérgezte ma
gát. — Imrcg Gyula 23 éves poslutisztvi- 
selő a Goroy-téren zsilettel felvágta csukló
ién az ereket A mentők kórházba vitték az 
életuntakat. — Lóczy Ilona 20 éves háztar
tási alkalmazott u Kazinczy-iüca 5. számú 
házban fölakasztotta magát és meghalt. 
Holttestét a törvényszék! orvostani inté
zetbe szállították.

Két (Tehreeml féri akart vasárnap a 
szerelem mlatl meghalni. Dberecenben 
Vargha Ferenc 34 éves magántisztviselő be- 
retvával elvágta a nyakát, Bojt! Antal 23 
éves munkás pedig marólúgot ivott. Mind- 
kellőjüket életveszélyes állapotban vitték a 
klinikára. A tisztviselő és a munkás is sze
relmi bánat minit akart meghalni.
- Elnökválasztásra készül a Kisfaludy Tár

saság. Ilcncvtczy Albert halálával megürese
dett n Kisfaludy Tár tusiig elnöki tinztségo. Az 
utóbbi hrtrkb.cn hírek terjedlek *•!  arról, hogy 
az Irodalmi társaság elnökivé Vmnoolch Gá
zát, a Kisfaludy Társaság alelnökit választják 
meg Szóbnkertílt Patmitz László püspök neve 
Is a Jelöltek közölt, úgyszintén Hegedős Ló
ránt és Pintér Jenő liodnlonitörlénész nevel Is. 
A Kisfaludy Társaság tagjai péntek délután 
hat Arakor a Tudományos Akadémián bizal
mas értekezletet Inrtanak as uj elnök meg
választása ügyében.

euly.ro
hrtrkb.cn
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HÖLGYEK! URAK! 
Baj van: 

drágul a fodrász 
és a borbély

A pesti körönséget újabb drágulás réme fe
nyegeti: n férfi és női fodráiztnunkák dijainak 
emeléséről beszélnek komoly formában szak 
mai körökben.

A mesterek maguk Is jól tudják, hogy 
a közönség nem Igen bír ki újabb megter

helést
ép ezért napok óta azon tanácskoznak, mikép 
pcn lehetne megoldani ezt a kérdést olyan for
mában. hogy mindkét fél érdekeit összegycz- 
t 've, méltányos megoldásra jussanak.

Az elmúlt bélen érkezeti le a férfi és női 
föd rá szipa rtesl liléihez

a legkisebb béreket megállapító miniszteri 
rendelet,

amely a segédek fizetését szabályozta.
A rendelet nagy Izgul mai keltett mindkét 

IparleUületben, de a legjobban mégis a férfi 
fodrászok lepődtek meg. mert szerintük a leg
több mester a mai üzletmenet mellett

nem tudja megfizetni a acgédelnek a ren
deletben megjelölt összeget, 

sőt maguk a segédek is belementek a kisebb 
fizietekben a százalékos részesedésbe.

A hét folyumán
közös megbeszélésre ölnek öaaza a férfi ét 

női fodrászok
és Írásba foglalják kéréseiket, amelyeket eljut- 
tat nők a kereskedelmi és belügyminiszté
riumba, ahol ügyeiket legfelső helyen Intézik.

A borbélyoknak az az álláspontjuk, hogy 
nem lehet aa összes üzleteket egy kategó

riába venni, 
amikor vannak előkelő luzusflzletek és kis kfll 
várod borbélyok, ahol a 10 filléres borotváikéi 
dijat is csak nehezen tudják a vendégek meg
fizetni.

A l>orbélyok memorandumot terjesztenek elő. 
amelyben kérik, hogy az üzleteket

különböző kategóriákba 
sorozzák és eszerint állapítsák majd meg a 
munkabéreket. Ugyanakkor kérik a minimális 
munkabérekről szóló jelenlegi rendelet felfüg
gesztését.

Göncz nagyközség legforgalmasabb 
helyin ber.eeoo egy llzieihem 
esetleg szoba, konyha la. Bővebbet
I1OKOV1TZ hirlapblzományoa GÖNCZ

— AKNAY VILMA KIBÉKÜLT VAJDA 
ERNŐVEL. Vasárnap kábelsürgöny érke- 
zell Amerikából Aknay Vilma Budapesten 
lakó fivéréhez. A kábelsürgönyben csak 
ennyi állt: ügyemet békéién befejeztem. 
Május 2-án hajóra szállók, 10-én fíudapes- 
ten leszek. ölel Vilma. Ez a kábel azt je
lenti. hogy a hosszú idő óla folyó Aknay— 
Vajda-háború, amelybe Fedők Sári is bele
keveredett, végeiért.

— F.rnszt Sándor progrnmbesr.éde Esx- 
tergombun. Vasárnap tartotta meg Ernszt 
Sándor, ez esztergomi kerület képviselő
jelöltje n Fürdő-szálloda nagytermében 
progrnmbeszédét. Utána Wolff Károly és 
Czelller beszélt. Ernsztlel szemben próbál
kozik n kerületben Vargha Károly nyilas
keresztes programmal, azonban semmi ki
lát ásn sincs.

— Felakasztotta magát ■ cacndőrlaktanyn 
kertjében. Kristóf József Csanádi földmives, 
aki lemploinépiléshez gyűjtött Abaujszántó 
községben, nz éjszaka felakasztotta magát 
n csendőrlaktanya kertjében. Mire észrevet
ték és levágták a kőtélről, halott volt. A 
templomépitésre gyűjtött pénzt nem talál
ták meg a tarisznyájában. Bizonyára ellop
ták tőle a pénzt vagy elvesztette valahol és 
bánatában akasztotta fel inngát.

— Viszontagságos légi utazás után kilenc 
angol újságíró érkezett vasárnap Budapestre. 
Vasárnap délután félhárom órakor a má
tyásföldi repülőtérre megérkeztek a Buda
pesti Gyógyhelyi Bizottság angol vendégei: 
kilenc újságíró, akik Londonból Jöttek re- 
Íülőgépen. Útközben Drezda fölött nagy vi- 

nrbn kerüllek, a gépük hétezer méter ma
gasba szállt fel, végül is kénytelen volt le
szállói a drezdai repülőtérre. Ugy volt, 
hogy a budapesti ut a kedvezőtlen időjárás 
minit elmarad. A gép utasai közül egyik 
mindjárt vissza is utazott vasúton Angliába, 
a többiek nzonban kitartottak s ma reggel 
ismét gépbe szálltak. A repülés ezúttal sike
rült és mindössze negyedórás késéssel lan
dollak Mályósföldön. A repülőtéren a ven
dégeket ünnepélyesen fogadták, Szviezsényi 
Zoltán, a Gyógyhelyi Bizottság Igazgatója 
kalauxolta őket n városba, este a Gcllérl 
szállóban bankett volt a tiszteletükre. Heten 
kél napig maradnak Budapesten, két ven
dég viszont már holnap hazarepül.

— (Ing; l'.koa lett egy aggastyán ég egy mat
róna. Steiner Lajos KO éves kiskőrösi lakos 
vasárnap éjszaka n győri Akác-utca 9. számú 
házban felakasztotta magát és meghalt. — 
öxv. Kont.cs Andiásné 88 éves békési asszony 
felakasztotta magát. Ilo’.’an vágták le a kőtél
ről.

— Ma te ni r tik KIm OHM. Kitt József, n 
nagv költő (la, Kitt Ottó ftl éves korában 
meghalt. Hétfőn délután 4 órakor temetik n 
rákoskeresztúri izraelita temető halottashásá 
hót

Iskoiásleányok kokainos 
bandáját leplezték le 
vasárnap Kopenhágában

Kopenhága, április 19.
(A Hétfőt Napló tudósit ójától.) A dán főváros 

rendőrsége vasárnap Izgalmas körülmények 
. őrölt leplezett le egy kábitószerelárusitással 
lógtál kozó különös társaságot, amelynek mű
ködéséről hónapokon keresztül érkeztek be 
ogyre-másra a jelentések. Az utolsó nyomot 
vasárnap egy tizenhatéves leány adta meg.

Vasárnap délelőtt a kopenhágai rendőrség 
■gyik őrszobájára egy tizenhatéves svéd leány 
állított be és arra kérte a rendőröket, hogy 
védjék meg, mert

életveszedelem fenyegeti.
A rendőrtisztviselők, bár kétkedéssel és cso
dálkozva fogadták a fiatal leány bejelentését, 
részletesen kihallgatták.

A., leányka elmondotta, hogy huszonöt fiatal 
leánnyal egyült, akik Kopenhága legelőkelőbb 
iskoláinak növendékei.

kiterjedt kábltászerkcreakedésben veaznek 
részt

Egy urlasazony, aki a dón főváros társaságá
ban Igen előkelő helyet foglal el, meghívta la 
kására a lányokat és

kokainnal elkábllotta őkeL
\ kábltószerorgia után bőkerüen megajándé

Az uj női nemzedék
céljairól és kö£elességeiről

beszéltek a cserkészleányok vasárnapi díszközgyűlésén
Vasárnap délelőtt tartotta a Magyar Cser

készlány Szövetség évi díszközgyűlését az 
tkadémia nagytermében. A teremben és a lép
csőn burkalapos, barnabluzos, kékszoknyás 
cserkészlányok álltak sorfalat és feszes vl- 
Vgdrz-állásban fogadták az érkező előkelősége
ket.

Szendy Károly dr. polgármester, Pintér Jenő 
főigazgató, azonkívül a közélet számos kiváló
ága vett részt az ünnepségen.

Anna királyt hercegasszony, az egyesület 
védnöknője, akt gyengélkedése miatt nem 
Jelenhetett meg az ünnepségen, táviratilag 

üdvözölte a eserkészlány okát

és Ltndenmayer Antónia országos elnöknőt 
kérte meg, hogy Írásba foglalt beszédét felol
vassa.

— Ennek a ml szerencsétlen hazánknak —

Németh Imre 
érdekes előadása 

az antiszemitizmusról
Miskolc, április 19.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje
lentése.) Németh Imre országgyűlési képvi
selő a MEFHOSz meghívására Miskolcon 
„A jobboldaliság és baloldaliság” címmel 
előadást tartott.

Előadásában azt fejtegette, hogy Magyar
országon a Jobboldaliság csak a kommuniz
mus elmúltával tudott kifejlődni, mert né
zete szerint

Jobboldaliság és baloldaliság a forradal
makkal és ellenforradalmakkal van 

kapcsolatban.
A szó szoros értelmében vett Jobboldaliság 
azonban kialakulni nem tudott, hanem ehe
lyett egy keresztény nemzeti szellem lett 
uralkodó Magyarországon, az antiszemitiz
mus jegyében.

Németh Imre azt fejtegette felolvasása 
további részében, hogy

az antiszemitizmusra szükség volt, de 
eredményre nem vezetett.

Sebeket és kelevényeket okozott csak a 
nemzet testen, megbántotta az érdekelteket, 
uj monopóliumokat gyártott anélkül, hogy 
a zsidóktól egyet is elvett volna. Az ország
gyűlési képviselő beszédét vita követte. 

— Agyonlőtte magát egy diák. Varga István 
hejőcsabai Hzennyolcéves diák a mezőnyéki 
országúton revolverrel mcllbelötle magát. Ké
sőn találtak rá és mire a miskolci kórházba 
szállították, elvérzett. ■ öngyilkosságának oka 
isnferetlen.

— Katolikus nap Jászberényben. Vasárnap 
Jászberényben katolikus napot rendeztek, ame
lyen megjelent Antal István igazságügyi állam
titkár, h kerület képviselője is, aki n Lehel
szállóban közel háromórás előadást tartott 
l katolicizmus és a magyarság címmel.

— Szachnrlncaempéazckct fogtak Debrecen
ben. A debreceni vármegyeháza előtt posztoló 
rendőr az éjszaka igazolásra szélitől! egy gya 
nus enibrrl. aki nagy léskával lopakodott vé
gig aa utcán. Az igazolásra szólított ember, 
S.-rtcs Gyula munkás bevallotta, hogy nyolc 
kiló csempészett srah.irinl visz. Elmondotta 
azt Is, hogy kél férfi bízta rá n táskát. Ezt n 
kettőt, Erőnk László htrdnpcsli ügynököt és 
Krciizivirt Imre kereskedőt is előállították a 

1 rendőrségre és értesítették ax esetről - buda
pesti főkapitánysáuoL

kozta a gyermekeket és kilátásba helyezte 
előttük, hogy fejedelmi életmódot folytathat
nak, ha szigorúan követik utasításait Sőt saját 
használatukra is annyi kokaint kaphatnak 
majd, amennyit csak akarnak. A legszigorúbb 
feltétel az volt, hogy az összeesküvésről senki
nek, de legfőképpen szüleiknek nem szabad 
’mlitést tenniük. Az esküszegő pedig életével 
lakói hűtlenségéért. A feltűnés elkerülésére, 
amit az iskolásleányok állandó jövésmenése 
kellett volna, nz állandó áruraktárt a svéd 
leánynál rendezték be, akinek semmiféle ösz- 
szeköttetése nem volt Kopenhágában. A svéd 
leányka már hosszabb idő óta szakítani akart 
a kokainárusitó társasággal, de az életveszélyes 
fenyegetések hatása alatt csak vasárnap mert 
feljelentést tenni.

A rendőrtisztviselők megnyugtatták a sírva 
valló iskolásleányt és vele egyült elmentek 
abba a vendéglőbe, ahol a társaság tagjai ta 
lálkoznl szoktak. Mikor a többi leányka is 
megerősítette a svéd leány vallomását

a kokainárusitó társaság vezetőjét letartóz
ták.

Az urlasszony mindent bevallott és igy valószi 
nünek tart iák. hogy hamarosan kézrekerülnek 
a banda külföldi tagjai is.

hangzott a beszéd — erőslelkü, dolgozó és 
hazaszeretettől

lobogó szlvil honleányokra, anyai szeretet
től ólhatotl lelkű asszonyokra 

van szüksége. Váltsa fel az egészségtelen gon- 
dolkozásu női társadalmat egy eleven életet 
élő, vidámlelkü és mégis komoly célokért ki
tartóan küzdeni tudó uj női nemzedék.

A nagy tapssal fogadott elnöki megnyíló 
után Szendy Károly dr. állott fel szólásra és 
néhány keresetlen, de érdemben nagy elisme
résről bizonyságot tevő szóval fogadta el a szö
vetség diszelnöki tisztét Beszédében kifejtette, 
hogy

müvcltelelkü magyar anyákra 
és bátor, erélyes férfiakra van szüksége az or 
szágnak és a leánycserkész szövetség a leány
nevelés legfontosabb célkitűzéseit tartja szem 
előtt

— A vidéki orvostársadalom kamarai 
szervezkedése. A Magyar Országos Orvos- 
Szövetség székesfehérvári fiókja vasárnap 
közgyűlést tartott abból a célból, hogy Szé
kesfehérváron felállítandó orvosi kamara 
tisztviselő karára jelölést tartson, egyben 
pedig megállapítsa a választmányi mandá
tumokat. Abban állapodlak meg, hogy Fe
jér-vármegye 143 orvos után két, Győr-vdr- 
megye 110 orvos után két, Veszprém-vár- 
megye 112 orvos után két, Esztergom 36 or
vos után egy, Komárom 141 orvos után egy 
mandátumot kapjon. Moson-vármegye 28 
orvos után nem knp mandátumot. Elnökül 
ajánlják dr. Mészöly Józsefet, alelnökül dr. 
Németh Lászlót, titkárnak dr. Sulyok Dé
nesi.

— Viharos Iparosgyüléa Gyulán. A békés
megyei ipnrtestiiletek vasárnap nagygyűlést 
tartottak. Az Iparosság nehéz helyzetével fog
lalkoztak. Hangoztatták, hogy a gazdaadőssá- 
gok rendezése után most már az Iparosadós
ságok rendezésének kell következni. A gyűlés 
során többször éles kifakndások hangzottak 
el Végül több határozati javaslatot fogadtak 
el, amelyekben az iparosság megsegítését ké
rik a kormánytól.

— Különös baleset a Wander-gyár mellett. 
Bernáth János munkás a Wander-gyár melletti 
mocsaras vidéken véletlenül beletepett az 
agyagos talajba és ugy belesüppedt, hogy at
tól tartottak, belefullad. A tűzoltókat hívták, 
akik nagy üggycl-bnjjal szabadították ki élet
veszélyes helyzetéből’

— Féltékenység! dráma az Alpári pusz
tán. Az alpári cscndőrörs vasárnap letartóz
tatta Barcza László kosárkötő legényt, aki 
szombaton délután féltékenységből meggyil
kolta Túri Ilona szolgálólányt. A gyilkos 
i merénylet után elmenekült, később azután 
öngyilkos akart lenni.

— A nyár színeinek pomnázó tarkasága teszi 
hangulatossá a László és Fekete cég (IV., Pe
tőfi Sándor-utca 14—16.) kirakatsorait Az Idei 
>yári divat anyagban, formában, fantáziában 
ninden eddigit felülmúl és mindezek dacára 
'ehctölcg nz olcsó ruhaanyagokat favorizálja 
’.észló és Fekete szívesen áll az érdeklődő 
hölgyközönsóg rendelkezésére és a legszebb 
' iilföldl és hozni mosónnyngokal, dlvalsclyme- 
'itt. szövetkülönlegcssógckct, trlrdcn vételkény- 
«zcr nélkül, a legnagyobb elözékenysógg-1 mu- 
’nljn he.

— Fő-őhcmnlatá villanykonybálién Elek
tromos Kiállítás (V. Honvéd utca 22) népszerű 
rözőelőa(1 ‘ sai és villamos háztartási készülék 
bemutatói szerdán délután fél A ómkor továbbá 
hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 
ómkor kezdődnek Kuglóf, tor’n és leveles 
vajastészta sütés Belépés ruhatár díjtalan. A 
kiállítás nyitva délelőtt 8—2 és délután 4--7 
óráig.

Községi választási 
nagygyűlés Újpesten

A jövő vasárnap képviselőtestületi tagokat 
választ Újpest megyei város, amely alkalom- 
mai hatvan választott tagsági helyet töltenek 
be. -Két politikai tábor áll egymással szemben 
a választásokon és pedig a baloldali ellenzék, 
amely a Nemzeti Demokrata Párt, a Kossuth 
Párt és a Szocialista Párt híveiből rckrutálő- 
dik és a NÉP, a keresztény jobboldali alaku
latokkal, nyilaskeresztesekkel, Nemzeti Tábor 
név alatt. Eddig a hatvan választott tag közül 
■18 volt baloldali és 22 a jobboldali tagja Új
pest megyei város ki'pviselőtest ideiének.

A mostani választásra a jobboldali pártok
nak bizonyos differenciál vannak a nyilas
keresztesekkel, úgyhogy előreláthalóon a nyi- 
laskereszlcscknek egy csoportja külön listán 
fog indulni,

bár a „Nemzeti Tábor” Is adott helyet a 
listáján néhány nyilaskeresztesnek.

Vasárnap délelölt a baloldali pártok az 
Apolló-moziban nagygyűlést tartottak, amelyen 
közel ezerötszáz válaszló veti részt.

Alscher Ödön, az újpesti ipartestület aszta
los-szakosztályának elnöke nyitotta meg a 
nagygyűlést, majd dr. Székely György a Nem
zeti Demokrata Párt nevében bejelentette a 
baloldali pártok együttműködését.

Tihanyi Kálmán és Kelemen Gyula után 
Apponyi György gróf elmondotta, hogy a szi
getvári választásról jön. ahol a NEPjelölt 
érdekében nyíltan horogkeresztes propaganda 
és agitáció folyt.

— Az újpesti községi választás — mondotta 
— belső ügye ugyan a városnak, azonban 
szükség van arra, hogy

ez alkalommal Ls összefogjanak azok, 
akik a szabadságjogokért küzdenek.

Fábián Béla arról beszélt, hogy ez a válasz
tás alkalmas arra, hogy dokumentálja, hogy a 
szabad és független polgárság szembe mer he
lyezkedni a reakcióval.

Propper Sándor felszólalása után a gyűlés 
véget ért.

— A török katonaság vasárnap bevonult 
Galllpoliha. Az ankarai török katonai at- 
tassé vasárnap táviratban értesitette a gö
rög haditengerészeti minisztert, hogy a tö
rök katonák bevonullak a gallipoli fél
szigetre.

— Viharos közgyűlést tart ma Debrecen vá
rosa. Debrecen hétfői közgyűlése viharosnak 
Ígérkezik. Többezer hold városi földbirtok 
bérbeadásáról döntenek a közgyűlésen, ame
lyen az ellenzék előreláthatólag Igen éles tá
madást Intéz a NÉP birtokpolitikája eilen.

— Nyllaskercszles gyűlés Szegeden. Va
sárnap Szegeden tartottak elsőizhen úgy
nevezett zászlóbontó gyűlést a nyilaskercsz- 
lesek, amelyen megjeleni Festetics Sándor 
gróf és Meskó Zoltán. A gyűlés után ki
sebb osztagok felvonulást akartak rendezni 
a városban, azonban a rendőrség szétosz
latta azokat. Délben nyolcvanteritékes ban
kett volt, amelyen ugyancsak több beszéd 
hangzott el.

— Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5,

Rachmanova: Irgalom!
Regény Dante kiadás

Az orosz lélek sugárzik ki Rachmanova uj 
könyvéből, az Irgalom-bői, amely nem önélet- 
leírás, mint az eddigiek, aki a kommunista 
err.bcrgyárban formálódik. Huxley utópisztikus 
regényében vegyi laboratóriumokban készül nz 
ember, mindenki eljövendő hivatásának meg
felelő adagolásban. A kommunista embergyár 
készen kapja a nyersanyagot: az embert Be
törőket, gyilkosokat, prostituált nőket, az el
múlt polgári társadalom produktumait. Ax 
embergyár fog belőlük tiszta marxista elvek 
szerint szabad kommunista elvtársakal nevelni. 
Lemondani, szenvedni itt Is kell, de nem a túl- 
világi életért, hanem a földi paradicsomért. A 
Jövö prolclúmemzcdék boldogulásáért. Az orosz 
lélek itt sem tagadja meg magát. De nz em
bergyár mégis csődöt mond, csődöt kell mon
dania, mert az orosz lélek levegőjét, a vallá
sosságot kizárták belóle. Az embergyár tagjai 
egyre-másrn megszöknek s egy titkos vallásos 
szekta tagjai lesznek. És meghasonlik önma
gával a gyár megteremtője, a fanatikus kom
munista, nz ateista, akiben lassan megérlelő
dik és tudatossá válik az az érzés, hogy van 
valami a matérián túl Is. Megint előbukkan a 
megváltás gondolata. A regény férfi hőse aka
rata ellenére niegvállódik. Szimpatikus akna
munkával, áldozatos szerelmével, mélyen val- 
lásoslelkü felesége váltja meg. Ez a ragyogó 
nőj alak igazán az írónő „leikéből lelkezett 
magzata". Das cwig Wcibliche. Ilyent csak az 
orosz föld termel KI, ha a szél beléhordta a 
nyugati kuliura magvait.

A regény kezdetétől fogva a hit heroikus 
küzdelme a hatalommal szemben. A hit ereje 
a szenvcdnlludás, eszköze a szeretet. A küzd - 
felek háznslérsak. A hatalomnak cl kell buk
nia. „Győztél, Tnnja, minden fronton “, mondja 
n férfi s ezzel tulajdonképpen véget is ér a 
regény. Mert ami még ezután történik, hogv a 
férfit szovjetellencs üzelmek minit trtarlóztat- 
t'ók. ez már csak a külső esemény. Mint ahogy 
Rnszkolnylkovrt Szibériába deportálják. A lel
kekben elkövetkezett a happy eud.

Rachmanova regénye még Inkább elmélyíti 
bennünk azt a képet, amelyet önlcirásalban 
rajzolt az orosz telekről. Ami ott nteg izzó, 
lírai élmény, itl kikristályosodott világszemlé
let. Vádbeszed a mai rendszer ellen és igazság- 
szolgáltatás az orosz népnek.
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SZINHÁZ-MOZI

A Moseáruházat megnézte a héten Ru- 
'dolf Behr, a bécsi Scala igazgatója, aki 
Bársony Rózsival együtt lekötötte az ope
rettet a bécsieknek karácsonyi ajándékul.

Korda Mária Pesten van és erősen folynak 
a tárgyalások a Tanitónő cimü film elkészíté
sére.

Ugy hírlik, hogy Békeffy László önálló 
kabarét akar csinálni, már ki is nézték a 
helyet, a volt Capri-mulató Podmnniczky- 
uIcai helyiségét.

A Szigetre vonult ki az Uj földesur diadal
mas vezérkara, hogy megcsinálják as uj Jó- 
kai-fllmet, az Aranyembcrt; Hunyady Sándor, 
Gaál Béla, Falus István dolgoznak együtt a 
forgatókönyvön.

Az „Egyiptlan Radlo" címlapján Gregor 
Vilmos operaénekei és zenekritikus képét 
közli, bellii pedig életrajzát abból az alka
lomból, hogy a kairói rádióban óriási siker
rel énekelt magyar dalokat.

Eöry Erzsi, a Vígszínház volt tagja, egy 
fával mérnök felesége lett, most férjével 
együtt Budapestre érkezett rokonai meg
látogatására.

K Kamaraszínház Bródy István és Kellér 
Dezső uj operettjére készül, melynek főszere
peit Bállá Licl, Orosz Vilma, Lengyel Gizi, 
Latabár Kálmán, Feieky Kamill játsszák.

Ányos Lacit, a nótaköltőt most operál
ták meg a Bakai klinikán, a műtét súlyos 
és veszedelmes volt, de Ányos Laci már 
jól van.

Kz „Édes mostoha" után a „Majd a Zsuzsi" 
cimü gyermekorerett is filmre kerül. Ameri
kai magyarok finanszírozzák ezt a filmet és 
az ő kedvükért vasárnap délelőtt mégegysezr 
eljátssza a Vígszínházban Lakner bácsi Gyer- 
mekszinháza ezt a gyönyörű színdarabot.

BELVÁROSI SZIVBÁZ

FELSŐBB PARANCS

Lil Dagover, ez a királynői termetű, 
finom és szép német színésznő a hősnője 
ennek a kómlörténetnek. Egy francia kém
nőt jászik a filmben, a napóleoni idők ro
mantikus kémnöjct. Nem pénz vagy ka
landvágy űzi, hajija a veszélyes mester
ségre, hanem a legtisztább hazafiasságból 
vállalja a nagy kockázatot. Sorsa végül 
ugyanaz lesz, mint a többi asszonyoké, akik 
a politika szolgálatába szegődtek. A törté
nelmi hátterű dráma időpontja a mull 
század eleje, amikor Napóleon még ha
talma tetőpontján állt. Az érdekes törté
nelmi miliő a rendezések és a film opera
tőrjének gyönyörű képsorozat alkotására 
ad módot. Lil Dagover egyik grandiózus 
jelenete az, amikor szerepe szerint meg 
akar hóditani egy német katonatisztet, akit 
Kari Ludwig Diehl alakit. A tiszt azon
ban nem áll kötélnek és amikor az asz- 
szony érzi, hogy csábitó művészete csődöt 
mondott, feltör belőle a megsértett assro- 
ny| hiúság és már szivét is odaadja a já- 
•ékba, majd éleiét teszi fel a szomorú sze
repre. Az Uránia mutatja be az izgalmas 

szép filmet.
A HftT TÖBBI FILMJE:

LETÖRT SZÁRNYAK. Közepes amerikai 
film, a főszerepeket Myrna Loy és Carrg 
Grant játsszák. Izgalmas repülötörténel, 
Ryönyörü képek. A Casfno játssza. — BÍ
BORBAN BÁRSONYBAN. A legszebb ame
rikai fllmszinésznö, Kay Francia játssza 
e7-i a szahályoz amerikai vigjátóktörténc-
*et, amelyet édeskés sziruppal öntőit le 
Hollywood romantikusa, Borzage mester. 
A Corso és a Palace filmszínház játssza.

Az EMBER A IlID ALATT cimü ki
lünő magyar filmet három hete játssza 
már két mozi, most a Átrium is műsorára 
'ette. A film gyátlói Décsben tárgyalnak. 
E| lest az első magyar film, amit németre 
szinkronizálnak és — Berlinben Is bemu
tatnak ..

BELVÁROSI SZINHÁS (

Hogyan tették tönkre
Lubitseh pesti nászutját

Amikor az elmúlt vasárnap délután Mi- 
riam Hopkins, a szinesfdm elragadó sztár
ja lelépett a repülőgép lépcsőjéről, az első 
kérdése ez volt:

— Hol találom meg Lubitschot!
— Lubitseh már elutazott, — mondotta 

a fogadására kirendelt „angolul kitünően 
beszélő ur", mire Mirlam Hopkins csaló
dással szállt be az autóba. Nem értette a 
dolgot, hiszen Lubitschék hívták őt Buda
pestre, Luhitsch-sal és ifjú feleségével volt 
itt randevúja. Nem tudták neki megma
gyarázni, hogy miért utazott el két nappal 
előbb Budapestről a nagy hollywoodi ren
dező és producer.

Most, mikor Lubitseh a gyönyörű Vlvi- 
anneal, ifjú feleségével már a csendes 
Moszkvában piheni a zajos Pest fáradal
mai, elmondhatjuk, hogy Lubitschék, akik 
nászutazni jöttek Budapestre, valósággal 
megszöktek ama roham elől, amelyet — 
óh nem a titkos drámaírók és szcenárium- 
irók vagy filmsztár-jelöltek, jelöltnők, eset
leg autogrammkérők, hanem — kiváló, 
íróink, művészeink, társadalmi életünk ki
tűnőségei indítottak ellene. Ez a roham 
ellenállhatatlan erővel letiporta, össze
zúzta és megsemmisítette a tavaszi Buda
pesten boldogságát kereső flhtal pár nyu
galmát.

volt

A ROHAM egy jóakaratu cocktailparty- 
val kezdődött. Incze Sándor adta, aki több
ször vendége volt Hollywoodban Lubitseh- 
nak és aki ilymődon akarta Lubitschot és 
ifjú feleségét „hivatalosan" bevezetni a 
pesti müvésztársasdgba. Nem Incze tehet 
róla, hogy Lubitseh, aki pihent idegekkel 
érkezett Pestre, a coektailpartyról már 
dultan volt kénytelen elmenekülni. Min
den pillanatban ezt hallotta:

— „Mit gondol, kedves Lubitseh, jó 
lenne ez a téma az őn számára!" „Én is 
kimennék Hollywoodba", „Meglátja, hogy 
a Paramount kifordítja sarkából a világot, 
ha én is ott leszek".

Egyik-másik sztárunk hajlandó 
azonnal Szerződést kötni Lubitsch-sal egy
két évre, zeneszerzők is akadtak, akik el 
akarták jtászani uj szerzeményeiket. Hat
vány Lili például Marton Sándor segítsé
gével mindenáron a „Láng" című darab
jával akarta Lubitschot megismertetni, 
hiszen Lubitseh szereti az ilyen témákat: 
a „Becsületes megtaláló" Lubitseh kiváló 
filmje, László Aladár barátunk kitűnő da
rabja is ilyesféle detektivdolog.

Egy ritka és nyugodt pillanatában, ami
kor a fíitz halijában ültünk együtt, Lu- 
bitsch fáradtan törülte végig homlokál 
zsebkendőjével. Elkeseredetten panaszko 
dott:

— Nem is tudja, hogy mi van itt. Én 
nem is értem, megmondottam, mikor jöt
tem, hogy magánemberként vagyok itt, 
szerelnék egy kicsit együtt lenni fiatal fe
leségemmel. De ez lehetetlent Megszok
tam, hogy ebéd után egy kicsit szundít
sak. Kérdezze meg a portást, hogy lehet-e. 
Hiába-tiltom meg, hogy telefonon kap
csoljanak, egyik-másik ur (biztosan te
kintélyes és befolyásos) egyszerűen félté
től ja a liftboyt, vagy a szobapincért be
kopog hozzám és felkelt. Kérem, én egy 
udvarias ember vagyok. De meddig!/,., 
— mondta fogcsikorgatva ...

Másnap bebizonyította, hogy tényleg 
fogytán a türelme. A Paramount pesti 
fiókjának k* *t  vezetője, Palugyay Miklós és 
Fodor Sándor kénytelen volt a háziveti- 
tőbe Invitálni Lubitschot, de „csak" tiz 
percre.

Csak tiz perc mondották a szabad
kozó Lubitschnak — ezt meg kell tennie, 
elvégre kiváló nagy művésznőről van szó. 
Gaál Franciska filmjeiből nézünk néhány 
jelenetet...

Gaál Franciska ugyanis a legutóbb ké
szült filmjeiből kivágatta a legjobb jelene
teket, ezeket összeregasztatta. Kétórás 
film lelt belőle. Lubitseh pont egy negyed
óráig nézte a képet, azután felugrott és 
elrohant.

Á tüneményes hangú dán tenorista

elsőmontimeDlálls hnngostllmje, Flotow klasszikus zenéJU vlgoperAja,a 
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CIPELTÉK IDE-ODA a magyar dara
bokhoz, amikből egy szót sem értett. Be
széljünk talán az alkalmi és hivatásos 
színházi kiadók tömegének ostromáról, 
vagy arról a makacs ragaszodásrót, ame
lyet egyik kiváló kollégánk, akit veszedel
mesen fütenek a színmű- és filmírói ambí
ciók, tanúsított iránta. Mondjuk el, hogy 
a picike hangú, de bájos sztárunk, hogyan 
akart cigányzene mellett magyar dalokat 
énekelni neki, aki esetleg Grece Moore 
hangmércteihez szokott és hogy hallgatott 
el, amikor Lubitseh kénytelen volt unot
tan elnézni felette. Vagy beszéljünk arról, 
hogy irodalmi bárónőnk minden szívélyes 
invitálása ellenére se harapott bele — a 
szendvicsébe ...

Felejtsük el. Tény az, hogy Lubitseh 
egyetlen egy szcenáriumot nem vett, egyet
len egy színésznőnek ígéretet nem tett 
arra, hogy elviszi, ellenben minden 
iratot itthagyott a Paramount pesti 
nál.

I 'gy fogadták őt, mint a gazdag 
kai nagybácsit s ugy szökött meg 
mini a szegény rokon. Szegényebb 
az álommal, hogy Pesten kedvesek az em
berek és szép a

Ódry Árfiád 

neveltleánya

kéz
fiók já-

ameri- 
innen, 
azzal

tavasz . ..

A nagyközönség még 
nemigen ismeri, de a

• ' ‘ ■ “j annál 
jobban becsüli és sze- 

Irént, a Nemzeti Színház 
segédrendezőjét. A kis Irén régebben He
vesi Sándor tanítványa volt, majd a Víg
színházban volontőrösködött és amikor 
Németh Antal dr. került a Nemzeti Szín
ház élére, Munkácsy Irént segédrendező
nek szerződtette a Nemzeti Színház. A fia
tal és rendkívül tehetséges hölgy, ódry 
Árpád nevellleánya, most sírva panaszko
dik, hogy váratlanul felmondta állását a 
Nemzeti Színház igazgatója.

Nem tartozik ide, de elmondjuk, hogy 
Ódry Árpád sincs a legjobb viszonyban 
Németh Antallal. A kiváló művész, aki 
„A két Bolyay" cimü darab játékmestere 
volt, egyik próbán alaposon őssrekfílőn- 
bűzött igazgatójával és attól a pillanattól 
fogva a feszült viszony nem engedett köz
tük. ódry Árpád teljesen elkedvetlenedett 
mint színészt nem foglalkoztatta gyakran 
a színház, csak legutóbb a Forr a bor
ban játszott egy kisebb szerepet.

Meg kell még említenünk, hogy ódry 
Árpád neveltleányának neve nem szere- l

, \r . színházi világ 
i, a -Nemz't, lnbk„„ k,r„„, 

réti Munkácsy 
segédrendezöjé

As utóbbi évek fegnngyobb operettsikere!

BÁRSONY 
RÓZSI 
és a nagy együttes

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ
MESEARUHAZ

Felfüggesztik az Artista
egyesület működését

Kormánybiztos vizsgálja meg a vezetőség elleni vádakat
Meglepő következménye lett most annak 

a bírói Ítéletnek, amely pár nap előtt hang
zott el a büntetőtörvényszék Schadl tanácsa 
előtt. Sándor József, a Magyarországi Artis- 
tacgyesület ügyvezető elnöke, annakidején 
sajtórúgaimazáséft beperelte Spencz Leó 
artistát, aki röpiratóban igen sulyos váda
kat emelt Sándor ellen. A röpirat szerint 
Sándor Józsbf tudtával különböző szabály- 
talnnságnk, visszaélések történlek az egye
sületben folyt hazárdjáték és a külföldre 
szerződött táncosnők artistalgnzolványainak 
kiállítása körül. A törvényszék hetekig tartó 
tárgyalás után

Spencz Leót felmentett*  az ellene emelt 
vád alól,

mert állításainak lényegét bebizonyította. 

pelt azon a listán, amelyet ö nyugdíjba 
küldőit, illetve elbocsátott tagjairól né
hány nappal ezelőtt Németh Antal köz
hírré tett.

A színházi
egyéb eseményei még a 
következők: Bajor Gi- 

-front z^ne^‘ május 5-én jár 
' le a szabadsága a Nem

zeti Színháztól, igy május fí-dn már be kel
lene rukkolnia. Bajor Gizi azonban imádja 
szerepét a „Néma leventé"-ben és imádja 
a sikert is. Ez érthető is. Nem valósríná, 
hogy simán megadja magát a behívó pa
rancsnak. Minden bizonnyal szabadsága 
meghosszabbítását kéri. És ha nem adják 
meg ...? Ismerjük a ragyogó művésznő 
energiáját. Egy igen tehetséges fiatal pesti 
színésznő karrierjét indilotta meg egy Pes
ten készült német film. Danáth Ági, a Té
ré. zköruti Színház fiatal naivája a nemrég 
készült „Veronika" cimü németnyelvű film
ben cg ykicsi, de jelentős szerepet játszott. 
A filmet már levetítették Bécsien és Ber
linben, eredmény két szerződtetést ajánlat 
a Tckla-gyártól és a Columbiától. — Utol
jára egy viccet: A rossz pesti nyelv ezt 
mondja a Mescáruházról: Áruháznak áru
ház, de hol a mese!

, M a multhetl Gáspár
Ismét írónőt Margit (Miklós) után, 

dicsérünk "k‘
talpán. Most Dodié 

Smilh kisasszonynak tapsolhatunk a Víg
színházban. Smitli kisasszony csak így 
egyszerűen: Smilh, aki költő és mellesleg 
elárusitónő egy angol áruházban, fényesen 
cáfol rá arra a tévhitünkre, hogy legalább 
bárónőnek kell lenni annak, aki forgatni 
meri a pennát. Smilh kisasszony szívvel, 
költészettel, talentummal és Írói bravúrral 
megírta a tavaszt, a Vígszínház stílusosan 
a darabhoz a saját első rügy fakarfását 
szervírozza. Az előállás hőse kétségtelenül 
Szombathelyi Blanka, ez a színpadra szü
letett csodagyerek, akit ugyan szerepe Is 
erősen segített ahhoz, hogy angyali csacso
gásával uralja az előadást. Bámulattal 
adóztunk Perczel Zitának, aki végre jó 
szerephez jutott és bebizonyította, hogy 
nemcsak szép, hanem kitűnő színésznő is. 
Az angyalian bájos Tolnay Klári édes vad- 
macskaszerüségét őszintén megcsodáltuk, a 
kis Párlos Erzsi pedig megmutatta, hogy 
ő már a Vígszínház nagyjai közé tartozik, 
akik közé most végleg besorozzuk a férfias 
Ajtay Andort (Csortos, Hajnap vígszínházt 
utódját). De dicsérjük meg a kiváló Ráday 
Imrét, az önfeláldozó Makay Margitot (ko
moly anyaszerepben), az Igen tehetséges 
Geltért Endréi, Vértess Lajost, Sitkét Irént, 
a komika szerepkörre áthelyezett Lado- 
merszky Margitot és egy — villanásra fel
tűnt Márkus Margitot, Szemlér Máriát, 
Vágó nénit. Mindent összevéve, siker van 
a Vígszínházban. A tavasz mindenütt si
kert arat.

Sándor József megfelebbezte a felmentő 
Ítéletet, amelyről hivatalból tudomást szer
zett a belügyminisztérium illetékes osztálya. 
Információink szerint

a minisztérium beszerezte a sajtóper 
Ítéletének másodpéldányát 

és ennek alapján, valamint egyéb adatok 
felhasználásával megindította a vizsgálatot 

A vizsgálat során
felfüggesztik az Artlstaegyesűlet mű
ködését, kormánybiztost küldenek ki ai 

egyesületbe 
és amíg a vizsgálat tart, a kormánybiztos 
fogja intézni, irányítani az egyesület to
vábbi munkáját.

A belügyminisztérium ezen a héten dönt 
a kinevezendő kormánybiztos személyéről.

Az Artistaegyesület vezetősége a napok
ban arról tárával!, hogy

rendkívüli közgyűlést hir egybe
és itt Sándor József felajánlja lemondását. 
Sándor elnök hosszabb felszólalásra készül 
és el akarja mondani, hogy ő mindig /ő- 
hiszemüen, lelkiismeretesen intézte az art le*  
fatársadalom ügyeit.
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Csoda történt: a Budai
pontot vett el a Hungáriától
Megkezdődött a teljes letörés vagy csak a bécsi 
viharmeccs súlyát nyögik most a kékfehérek?
A Ferencváros tiz gólt lőtt a derbimeccs előtt

A csípős északi szél ugylátszik frissilőleg hatott a budapesti pályák csatáraira, 
mert a vasárnapi fordulón zápor módra potyogtak a gólok. A llunyária-uti pályán nem 
kevesebb, mint 17 gól esett. Bár az előjelek a Hungária pontveszlesége mellett szóltak, 
mégis meglepetésként hat, hogy a kétgólos vezetés ellenére a bajnokjelölt csapat dön
tetlenül mérkőzött a „nagycsapatok réme", a Budai ellen. A Kispest kiadós győzelme 
Ismét nyílttá tette a negyedik helyért folyó ádáz vetélkedést.

A bécsi csontzene és a fáradság 
utóhatása egy pontba került 

a Hungáriának
HUNGÁRIA—BUDAI „11" 2:2 (2:0)

Hideg, télies szél süvített végig az üdezöld 
MTK pályán, amikor nyolcezer főnyi közönség 
tapsovációja közt a pólyára lép a két csapat. 
.4 Hungária nélkülözi a Bécsben megsérült Tit
kost, a budaiak pedig a beteg Sztancslk nélkül 
kénytelenek játszani. Vass Antal biró sípjelére 
erős szél és tiiző nap ellen játszik a bajnok
jelölt csapat. Váltakozó támadásokkal telik cl 
az első negyedóra. Hajós lövését Szabó alig 
fogja, majd bicegve, gyengén rúgja ki. őrajta 
1» ■ bécsi sebesülés nyomai ütköznek ki. Rökk 
szép lefutása önzetlen beadással Komáromihoz 
jut. aki öt lépésről éles lövést küld, de Szabó 
elvetődve védi. Szabó nem tud kirúgni, igy 
diszkosziendülettel küldi mezőnybe a labdát. 
Majd Turay csúnyán belclép Lykába, a közön
ség egy része felhördül, amikor

a tömzsi budai csatár összeesik.
Rökk lövi a bombát falankszba, onnan a fel- 
tápószkodó Lykához kerül a labda, aki dühö
sen nagy erővel lövi a — kapufának. Mándi 
faultja Sáros ellen humort kelt. A 19. percben 
lövi a Hungária a vezető gólt:

SchaMer bendaze miatt h tizenhatosról 
szabadrúgáshoz Jut a kékfehér csapat, Tu
ray áll a labdának és remek gólt ragaszt a 

Jobbfelső hálóba. 1:0.
Kardos és Szabó 111. a kerékkötői a Hungária 
kibontakozó támadásainak.

— Titkos már két gólt rúgott volnál — só
hajtanak a hungaristák.

Szabó kiejt egy labdát — kornerra, majd 
őnfelóldozóan lábbal véd nehéz, rumlis hely
zetben. Ezután Rökk lövi el a puskaport egy 
Jó beadás helyett. Az iram nem valami túlzot
tan erős,

gyenge a Hungária is, a Budai Is.
A Hungárin-kapu előtt nngy tumultus támad, 
minden pillanatban góltól lehet tartani, de vé
gül egy hendsz fclsznhadilja a szorongatott 
kékfehéreket. A Hungária kapusa válogatott 
stílusban bokszol le egy labdát Hajós fejéről. 
A 43. percben szerzi meg a Hungária a második 
gólt;

Magda kézzel tartja fel u lerohanó Csehi, 
■ bíró habozás nélkül tizenegyest Ítél. 
Hosszas disputa következik, végül Cseh áll 
a büntetőnek éa nagy erővel u Jobohhill 
kapufának lövi. nhoiuian a labda srép ív
ben röppen vissza a mezőnybe. Már-már 
felharaan u közönség csodálkozó moraja, 
amikor a bíró ismét szigorúan a sípjába 
fuj és újra a tizenegyes pontra mutat. 
Csak n szakértők vehették észre, hogy 
llava-s kapus szabálytalanul Ide-oda ugrált 
a labda clröppenése előtt és Igy a megis
métlés Jogerős. Cseh Matyi ekkor már nem 

téveszt. 2:0.
Ugv néz ki, hogy a második félidőben majd 

potvognl fognak a gólok, meg is jegyzi egy 
szakértő semleges:

— No, a „Lójának" már megint sikerült 
„palira" venni mindenkit, hogy milyen jó a 
csapata .. .

Szünet után még erősebbé válik n szél, de 
ti a budaiakat mitscin gátolja erélyes akcióik
ban Már nz első percben Rökk távoli lövését 
Szabó kénytelen fogni közvetlen utána pedig 
parázs rumli után Rökk előbb Mnndlba, majd 
közvetlenül utána felső kapura lövi a labdát. 
A játékvezető több hibás Ítélete kelt emóciót. 
A fi. percben

nökk lövését Sznbó ■ levegőben nsz>n el
ért ugynn, dr ■ búk szolás rövidre sikerül, 
úgyhogy a fürgéit rávlarloló Komáromi 

közvetlen közelről hálóba pöccinti. 2:1.
Ezután Havasnak van egy remek védése, ami 
kiváltja a meleg tapsot a didergő közönség 
bői. A budaiak mindinkább fölínybe kerülnek 
és a Hungária közvetlen 
csak rengeteg dolga akad. 
helyezett fejesét kénytelen .Srabó védeni, 
budai csapat már mngáratnlált 
kombinált.

Kardos álmos Játéka nagy 
vált ki.

Nem kétséges, hogy ezúttal is 
vstségl kapitányt, mert valóságos futballparó- 
dtát mutatott be. Annál okosabban játszik .Sas 
és Müller, akik egy szemre tetsretős összjátók-

vé-núl komért harcolnak ki a masszív budai 
delem ellen. Sas jó Ívelését Müller lövi 
Kardosba. A közönség nem tudja, hogy neves- 
sen-e vagy sirjon-c, ugyanis ha Kardos nem 
áll ott, a labda bizonyára gólba repült volna. 
Szidják is Knrdost, mint a bokrot, mert ha 
már nem csinál semmit, legalább a kapura 
irányított lövést ne fogná fel. Ezután egy kis 
„nézeteltérés**  támad Megyeri és Kardos kö
zött, Megyeri kisdiák módjára megy panasz
kodni a bíróhoz, de nem sok haszna van be
lője, mert a játékvezető a „spicliskedés" elle
nére is a Budai 11 ellen ad szabadrúgást. Szabó 
111. jó helyzetből fölé-mellé lő.

A Hungária nagyon visszaesik, 
a budaiak fölénye állandósul. Teljesen érték
telen munkát végez Kardoson és Szabó III.-on 
kiviil Dudás és Sebes, de abszolút 
mérve, 
tanulóra

óriási 
Turny

mértékkel 
szekundásMándi teljesítménye is a 

emlékeztet.
munkát végez ellenben
Is fáradhatatlanul mutatja be a 

futball perpetuum mobiléját, 
momentum játszódik le ezután, a Bu-

Blrő és

Érdekei ................._ ? ................. ........... . .........
dni kapusa, Havas, jóval a tizenhatoson kívül 
fut ki Sas elé, aki megrökönyödik, amikor Ha-

vassal szembetalálja magát és nem tudja, mit 
csináljon a labdával. A csatár és a kapus so
káig kergetik a labdát, amig végül a komor- 
vonalon túl jutnak vele, a közönség nagy ka
cagása közepelte.

Nagy ijedelmet kelt egy Turay-hendsz, de a 
labda szerencsére a tizenhatos vonalon kívül 
követte el a csintalankodást. A szabadrúgás 
ezúttal is a sorfalba ütközik. A budai csatár
sor öregurasan, kényelmesen és gólképtelenül 
játszik. Ezt megunja Megyeri is. az agilis cen- 
terhalf, aki végigdriblizi magát a kékfehér vé
delmen és éles lövése centiméterekre siivit el 
a kapuléc mellett. A szél ereje percről-percre 
növekszik és csodálatos módon ezzel egyenes 
arányban női a Budai fölénye. Mandl erőtel
jesen fellöki Sárosi, a szabadrúgás célt té
veszt. Alig van néhány perc hátra, amikor a 
közönség csalódottan, orrlógatva távozik a 
gyenge meccs színhelyéről.

Sok reménye már nem lehet, mert a Budai 
frontban van. Már csak másodpercek vannak 
hátra és a biró már az óráját nézi, hogy a 
meccs végét jelezze, amikor Rökk vehemensen 
töri keresztül magát az erélyes Bírón, beadása 
Mándi kezére röppen.

— Hendszl — Tizenegyes! — üvölti a Hun- 
gária-ellenes publikum.

Valóban a játékvezető jól látta Mándi ke
zeléséi és ■ büntetőt megítéli. Rökk áll a 
labdának s a lövés vészes erővel süvölt a 

Hungária hálójába. 2:2.
A bajnokjelölt csapatnak egy pontjába került 

ez .. kézilabdázás.
Tanulság: a mérkőzés kilencven percig tart...

HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Hungária: Ferencváros, III. kér., Bocskai, 

Budafok.
Budai: Kispest, Attila, Phöbus, SBTC.

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 22 79:15 42
2 ÚJPEST 22 68:25 35
3 FERENCVÁROS 22 fh':37 35
4 KISPEST 22 52:42 27
5 PHÖBUS 22 57:47 27
n SZEGED 22 29:36 20
7 BUDAI 11 22 33:39 19
8 III. KÉR FC 22 33:51 19
9 BOCSKAI 29 43:36 1810 BUDAFOK 20 44:57 18

11 SOROKSÁR 22 47:63 18
12 SBTC 22 30:73 10
13 TÖREKVÉS 22 24:72 9
14 ATTILA 22 23:59 6

Ferencváros—Hungária, Budai „11"—Kispest 
(egy pályán), 111. kér.—Soroksár, Bocskai—Sze
ged, SBTC—Attila, Phöbus—Törekvés (szóm- 
haton), Budafok—Újpest.

Elöíállók a pályaválasztók.

A szegedi labdarugdosáson kártya 
partikkal szórakozott a közönség

SZEGED—III. KÉR. FC 1:0 (0:0)
Szeged, Április 19.

I Hétfői Napló tudósítójának telcfónjelen- 
.) l’gv látszik, a hűvös idő hütötte le a 

szegediek kedélyét, mert olyan hideg, léleknél- 
kiili meccset már régen láttak a szegedi sport
emberek, mint amilyennel a budapesti vendé
get fogadták. Álom és unalom lepedője terül 
a pályára és a tribünökre, amit csak a sport
tól egészen távolálló viccelődések és itt-ott 

kedélyes kártyapartik 
tudtak némiképpen feljavítani. A nemes ellen
felek ezúttal lemondtak arról r dicsőségről, 
hogy a kezdeményező szerepét vállalják és 
egymástól várták az akciók megindulását.

Talán még most Is várnának erre, ha a bíró 
Idejében le nem fújja o mérkőzést.

Az egész első félidő egyetlen momentuma az 
volt, hogy a 31. percben hatalmas gólhelyzetet 
lőtt fölé Somogyi. Ha a toronyrugásban baj

(A 
tésc..

nők súgót imának ki, akkor Somogyi esélyes 
olimpikon lehetne.

A szünet után som változott a helyzet és a 
széteső, céltalan labdarugdosás továbbtartott. 
A 22. percben dőlt cl a „csata" sorsa — ez is 
jellemzői — egy tizeneggyessel.

Kocsis a büntető területen bellii hendszet 
vétett és ezért a megítélt tizenegyest Gyár*  

csó a sarokba küldhette. 1:0.
Ezután mutatkozott némi szegedi fölény — 
minden eredmény nélkül. Jellemző az egész 
délutánra az a jelenet, amely az utolsó pilla
natban alakult ki és keltett nagy derültséget: 
a szegedi csatárok áttörték az ellenfél védelmi 
vonalát, teljesen üresen állnak a kapu előtt, 
de Vastagh még igy sem tudja eltalálni a hálót 
és a labda a kapufáról pattan ki.

HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK: '
Szeged: Bocskai, Budafok, Újpest, Törekvés. 
111. kér.: Soroksár, Hungária, Kispest, Attila.

Negyvenötperces propaganda 
a derbi előtt

FERENCVÁROS—SOROKSÁR 10:3 (8:1)
A nngy derbi előtt fokozott érdeklődés ki

sérte a jövő vasárnap két bősének játékkész
ségét. Mintegy ötezer ember várta inár a Fe
rencváros csapatát — nem hiába.

Egy félidőn ál olyan propaganda-díszelő
adást rendezlek

a zöldfehérek, hogy a Hungária hívei alig 
győzték a forraltborral a hátukon szaladgáló 
hideget ellensúlyozni. Már a 2. percben ra
gyogó akció indul cl (amint a gólrajzunk is

Nyomban utána nagy izgalom támad, mert 
Toldi ismét nagy lövést ereszt meg, amit

Kovács kapus a hálóba ejt, de aztán ki
kaparja, majd izgalmában újból becjtl.

védelmének ugyan 
Most Komáromi 

.................. A 
és szépen, jól

stasiutctatési

Igazolta a ííő-

OFFSZÁJD, AMI MÉGSEM OFFSZÁJD

kitünően mutatja). Móré—Lyka— Sárosi, aztán 
n nngy centernek egv ügyes szöktetése, ami 
ugyan offszájdon találná Toldit, de közben az 
ellenfél bekkje fejjel írinti a labdát és igy

Toldi gyilkos erővel küldheti az első gólt 
a hálóba. 1:0.

A változatosság kliséért a Fradi-védclcm is 
bemutatkozik — két korncrrel. amiből gól

1 esik. A jól Ívelő labdát Takács II. fejjel ügye- 
I «en csúsztatja egykori egylete hálójúba. /./.

Móré (1) oldallubdáját Lyka (2) Sároslhoz (3) 
küldi. Remek klugrasztás következik, Toldi (5) 
olTszájdon lenne, ha Kállai (4) nem érintené 
fejjel a labdát. Így szállhat a bomba Kovács 
kapujába. 1:0. Első félidő 2. perc. (Copyright 

by Hétfői Napló — Syslem Horváth.)

Nagy elképedésre Iváncsics bíró nem ítél 
gélt.

Sokáig nem kell várni a ferencvárosiak 
újabb eredményére, mert egy kornerhöl a szél
sebesen érkező Kemény remek gólt fejel 2:1, 
A kornerck uieccsc ez, mert ezután ismét két-

szer veszélyezteti a Fradi hálóját sarokrúgás, 
de ebből kibontakozva szédületes ostromot in
dítanak a fejvesztetten védekező sokorsáriak 
ellen. A labda kétszer is a gólba tart, de min
dig mentik, végül aztán Sárosi megoldja a 
helyzetet és pompás gólt rugat Keménnyel. 
3:1. Még egy kis szünet, aztán Kemény kapu
fás lövése inditja Sárosit rohamra s a labda 
elegáns ívben csúszik a hálóba. 4:1. A nagy 
fölíny könnyelművé teszi a Fradi-védelmet, 
saját kapusukat is kidriblizik többször egy
másután. Ennek ellenére mintaszerűen mozog 
mind a tizenegy játékos.

különösen a csatársor van elemében 
s a teljesen széteső soroksáriak ellen szebbnél- 
szebb húzásokkal gyönyörködteti híveit és ré
míti az ellentábort. A 33. percben

Sárosi fordulásból miseszép gólt küld a 
felső sarokba. 5:1.

Azután Kemény - miiInt be egy életveszélyes 
produkciót, majd szinte pereimként esnek az 
újabb gólok. Kemény fejjel küld egyet n há
lóba, majd nyomban utána egy kornerhöl is
mét ő a „fejes" gólszerző, hogy a félidő vég
eredményét azután Sárosi pompás szöktetésé- 
vei Kis gólja fejezze be. 8:1.

A szünetben alig győzik egymást megnyug
tatni a Fradi kitűnő formája láttán alaposan 
megriadt kékfehérek.

Nem sejtik, hogy a nagy fonna csak 45 
percig tart

és nem veszik figyelembe azt sem, hogy ezt 
az abnormisan erős hátszél és az ellenfelet 
zavaró éles napfény váltotta ki. A második 
félidő ugyanis már nem nyújtja a Fradinak 
ezt a természeti előnyt és szemmelláthatóan 
lankasztja el a további góllövéslöí a nagy
hírű csatárokat. Az elején ismét bemutatkozik 
a Fradi gyenge pontja: a védelem. Könnyel- 
müsködnek s ez elég ahhoz, hogy Horváth 
pontosan helyezett gólt lőhessen. 8:2.

A Soroksár dolgozik, n Fradi alszik.
Jó negyedóráig tart, mig végre felébrednek 

s ekkor Sárosi nehéz helyzetben megoldott ki
tűnő fejesgóljával folytatják az első félidő 
szériáját. 9:2 Néhány perc múlva Tánczos, 
aki eddig seliogysem tudott gólt lőni, egyéni 
akcióba kezd és

ballábbal óriási bombát ragaszt a hálóba. 
10:2.

Hogy az egyébként unalmas mezőnyjáték 
némi élénkséget kapjon, Iváncsics biró soroza
tos hibákkal véteti magút észre. Majd újból 
a Fradi-védelem gyenge pontjaira hívja fel a 
figyelmet Korányi, aki nem tudja eltalálni a 
labdát s igy aztán kis Takács simán Ugorhat 
meg a mintaszerűen jó helyzetben és gólja 
vitathatatlan 10:3. Szép eredmény, de annyira 
mégse, hogy magyarázza

Móré, Toldi és Kemény hirtelen letörését.
Nem lehet rájuk ismerni, annyi hibát hal

moznak egymásra. Toldi négy méterről sem 
tudja eltalálni a kaput és alaposan fölélővi a 
labdát. A nagy elán, amivel kezdtek, még csak 
nyomokban sem fedezhető fel s a gólrekordrn 
áhítozó drukkerhad azzal vigasztalja magút, 
hogy — az elmaradt gólokat a Fradi a jövő 
vasárnapra tartogatja.

HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Ferencváros: Hungária, Kispest, Attila, Phö- 

bus.
Soroksár: III. kér., Bocskai, Budafok, Újpest-

Szlám volt trónörököse hat géppel Indul a 
KMAC Nagydijas versenyén. A KMAC Grand 
Prlx versenyének előkészületei erőteljes lépé
sekkel haladnak előre. A miiszaki szervezés 
munkáival egyidejűén gróf Szapáry Antal Mo: lo 
Carlóbnn a KM \C megbízásúból Lirdsay 
Lloyddal, az angol autóklub elnökével tárgyalt 
a legkiválóbb angol versenyzők érdekében. A 
tárgyalásokban részt vett Ilin, Sziám volt trón
örököse is, nki szintén kilátásba helyezte a 
KMAC Nngydijúban való indulását. Nem keve
sebb, mint hat oersenygépe van a legkülönbö
zőbb kategóriákra.
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A kapufa volt a meccs hőse Újpestem 

szenzációson védett
ÚJPEST—TÖREKVÉS 3:1 (0:0)

Nagy közönné, volt kívánd . minden
érdekesség nélküli mérkőzésre, de, sajnos 
olyan álmos játék folyt a pályán, hogy a druk-’ 
kerek kíváncsiságát ez nem nagyon tudta ki
elégíteni. A 8. percben Kállai jó helyzetben 
megszerezhetné a vezetést, de melléje ’ lő Az 
Újpest fölénye vitathatatlan és ugy néz ki 
mintha gólarányjavitó délutánra lenne kilátás.’ 
Mindebből azonban csak az marad a ténys 
hogy Vincze és Joós kísérletezik lövésekkel’ 
huszonöt méterről. Ezzel szemben a Törekvés 
sokkal agllisabb és egyik rohamot a másik 
ulón vezeti. Különösen Keszeg II. és Pás agilis. 
Mégis Kállai lövése a veszélyes, amit csak sze
rencsével fog a kapus. Két korner esik az uj- 
pesti térfélen, azután

megindul a kapufa-sorozat
Vinczéé az elsőség. Ennek már fele sem tréfa! 
— gondolja a Törekvés — és öt-hat bekkel 
védekezik az újpestiek gólétvágya ellen. Újabb 
kapufa durran el Szűcs lövéséből. Aztán Gerő 
biró kifut a pályáról, meri sértegetést hall.

A lovaglás eljárás nyilatkozattal Intéződik 
el, kiderül, hogy nem a bírót, hanem 

„csak” egy játékost sértegettek.
Ez már aztán, ugylátszik, nem tartozik a biró 
hatáskörébe, megnyugodva visszatér. A nyu
galmára jellemző az Is, hogy a Vinczére vl- j 
gyázó testőrök alaposan földreteremtlk a ve
szélyes újpesti csatárt, de a biró ennek elle |

Rommá főtték a kispesti ágyúsok 
a salgótarjáni kaput

KISPEST—SBTC 6:1 (2:1)
A kispesti sportközönséget, ugy látszik, nem 

érdekli különösebben a KK-ban való részvétel 
kérdése, mert alig 1200 néző jelent meg a mér
kőzésen. A Kispest csapata kénytelen volt vál
toztatni Összeállításán, mert az elfoglalt Déri 
nem játszhatott s igy helyette Székely ugrott 
be a balösszekötő helyébe, mig Székely he
lyett Havas Italt volt A Kispest szél ellen 
kezd. Már az első percben Rozgonyi szerelés 
közben véletlenül

megrugja Zsengellért, 
akit kivisznek a pályáról, de csakhamar sdntl- 
kálva visszatér Kispesti komért nehezen tisz
táz az SRTC-védelem. A 6. percben Better le
rohan a halszélen, a labdát betolja Mentet 

SZÉP KISPESTI GÓL

fc

Rdtkal (1) Kopányt (2) elől Nemeshez (3) passzol, aki két tarjdnl, Túrán (4) éa Wahlkampf 
(5) között Serényi! (6) küldi rohamra. Ijenner (7) nem segíthet a nagy lövésen, de Géczy (8)

sem. Isi. Első félidő 14. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

elé. aki ügyesen ugratja ki 2zengellért.
A center a balösszekötő helyéről laposan 

a balsarokba vágja a vezető gólt. 0:1.
Gól után erőa kispesti nyomás, aminek csak
hamar megvan az eredménye. A 14. percben 
Rátkal szépen szökteti Nemest, aki Serényi elé 
tálal.

a szemfüles halszélső a labdát kapásból 
a balsarokba emeli. 1:1.

Szép Zsengellér—.Wenic/i-okcióból előbbi 
gyengén mellégurit. Nincsen erős Iram. Szé
kely Nemes átadásót közelről felső kapuléc
nek fejeli. A 28. percben Szabó fordulásból 
pompásan szökteti Újvárit. A beadást

Nemes kapja el fa a vezetőffóllal • saé 
szoros értelmében beszalad a kapuba. 2:!.
A félidő végéig a kispesti csatárak erősen 

rohamoznak, de egy caomő korneren kívül

Polgárháború fenyegeti
a futballt egy 

elnöki nyilatkozat miatt
Az amatőr futballisták olimpiai kiküldetése 

ígyre nagyobb hullámokat ver. Nem amatőr 
körökben egyenesen nevetségesnek tartják a 
'ersenyt a nyugati és északi Jólláplált álama- 
’őr futballistákkal, akikkel szemben még a 
magyar proflvátagatolt Is tsak nehéz küzdő 
••'mmel kerülhet ki győztesként. A támadások 
az idő előrehaladásával egyenes arányban fo
kozódnak és szinte e tervszerűség látszatát 
keltik Nyilván a támadások hangja mialt szó 
iáit meg most Vsetlg Béla dr., az MLSZ cl 
n.ftks és kijelentette, hogy a kérdés koránt 
’lnes lazárva, mert

• magyar csapatot csak akkor engedi 
Berlinbe, ha legalább remény vau arra, 

hogy a 2—4. helyen végez.
Á remény kétségtelenül kitűnő tényező a fut-

8.

nére is nyugodtan tavibból int és nem ad 
tizenegyest. Gól nélkül teli el tehát a félidő.

A szünet után sem jön meg a tettkészség, 
ellenben az újpestiek obiigát kapufája ismét 
jelentkezik.

Kállai lő és a kapufa bravúrosan ment 
Nem ilyen pechesek a vasutasjátékosok. A 
percben remek összjálék indul és

Pás beadásából Sós megszerzi a vezető 
gólt. 0:1.

Nem sokáig örülhetnek a vezetésnek, mert egy 
•'ere múlva

Kállai mester feje nyúlik ki a mezőnyből 
éa máris rezeg a háló. 1:1.

Feltűnést kelt Balogh tehetetlensége aki egy
szerűen nem vesz tudomást a szélsőjéről és 
teljesen elhanyagolja Kocsist. Végre Kocsis 
mégis csak szóhoz jut,

Seres szabadrúgása száll feléje fa a jó 
formában levő újpesti szélső a labdát a 

bekkel együtt a hálóba sodorja. 2:1. 
Azután kellemetlen kollizió következik: Futó 
faultolja Soóst, aki mintegy tíz percre kiáll ■ 
játékból. Ez azután olyan előny már, amivel 
szemben a Törekvés tehetetlen és igy Balogh 
Pusztai korneréből újabb góllal bebiztosíthatja 
a lilafehérek győzelmét. 3:1.

HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Újpest: Budafok, Törekvés, Szeged, Soroksár. 
Törekvés: Phöbus, Újpest. SBTC, Szeged.

87
7.

egyebet elérni nem tudnak. Szünet után 
SBTC tárnod, Farkas közelről fölé lő. A .. 
percben Zsengellér kapósból küldőit gyönyörű 
dropplövését Vági úszva fogja ki. A szép Je
lenet nagy közönségsikert arat. A 10. percben 
Szabó tisztára játssza Újvárit, aki futtában 
Székely elé tálal.

Székely Nemest ugrnszlja ki éa a center 
félmagas, éles bombái zúdít a jobbsarok

ba. 3:1.
Gyönyörű akció volt. Gól után cllaposodi! 
játék és csak UJvurí Titkos szerű hatalma'a , ....................... .......

taccsdoiiásal kellenek méltón feltűnést. Tizper 
ces SBTC-támadás után a Kispest ismét táma
dásba lendül. A 27 percben Serényi lefut, Szé
kelyhez játsszik, aki

váratlanul csavart lövést küld a bal felső 
sarokba. 4:1.

Egy perc múlva Nemet lövése jut Géczi el 
nézése folytán a hálóba 5:1. Teljesen beszo
rul az SBTC. Egyik oomba a másik után rob
ban az SBTC kapujában, de Géczi résen van

— Ez még hombamérgezést fog kapnll — 
mondja valaki epésen.

A 40. percben egy kis botrány támad. 
rényí offszójdgyanus helyzetben elfut, a 
jáni védelem leáll, de a bíró nem fütyül.

Nemes átveszi a lerohanó Serényltől

Sé
ta r-

_____ _____  _..... . ■ 
labdát és a kifutó Géczi mellett a hálóba 

lövi. 6:1.
Thour vadul nekiront a tacesbírónak, ugy 

látszik, valami kedves dolgot mondhatott neki, 
mert a biró haladéktalanul lekiildl a pályáról. 
A rendőrök néhány pillanat alatt szétugraszt- 
jnk a taccsvonalon keletkezett izgatott cso
portot. Mérkőzés végóig a Kispest támad, ered
ménytelenül.

HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Kispest: Budai, Ferencvóros, III. kér , Bocs 

kai.
SBTCt Attila, Phöbus, Törekvés, Budai.

hallban. Máról-holnapra tengődő profijaink 
immár évek óta ebből élnek. Roménykertnoki 
hátha lesz még jó konjunkturc a futballban. 
Lehetetlenségben azonban még esek a rtméng- 
bajnokok sem bíztak eddig. Ugyanis a magyar 
csapat második vagy harmadik helyezésére — 
sajnos — még csak remény sincs. Ezek sze
rint ■' ■ • -•-«
Erre

amatőrjeinknek Itthon kellene maradni, 
a feltételezésre azonban az érdekeltek

■ legélesebben tiltakoznak, 
kikötéseket nem Ismernek a! Jogosnak, 

a futballban a véletlennek, • Szerencsé-
Ilyen
mert _ .........  _
nck és ezer mós tényezőnek is szorepe van a 
tudáson kívül, azonkívül a sportszerűséget is 
sérti, ha csak a prlmhegedü szerepét hajtandó .. .. ..
vállalni egy nemzet futballja. Valóságos poE | ugyancsak két győzelmet aratott Postással és 
gárháboru fenyeget az elnöki nyilatkozat miatt | BSE-vel szemben.

Az amatőrök feltétlenál ott akarnak tenni az 
olimpián, amiben — teljesen igazuk is van. 
Nemcsak győzni, de tanulni is lehet egy-egy 
nemzetközi tornán. Minthogy erre bőven rá
szorulnak nemcsak a mi amatőrjeink, hanem 
rajtunk kívül még számos más ország futbal
listái is, a mellékszempontokra való tekintette! 
valóban az amatőrök fékezhetetlen indulási 
vágya mellett kell szavaznunk. A melléksrcm- 
pontok között ugyanis jelentős súllyal esik 
latba az a “..................

véletlen

a nemetek

megállapodás, amelyről legutóbb 
elszólás kapcsán rántotta le a 

leplet
ittjárt olimpiai vezértltkára. Kije-

Didi Károly dr. Szövetségi kapitányságát 
egy-két véletlenül kicsúszott csatavesztésen kí
vül a teljes siker jellemzi. Értékes győzelmek 
tényét jegyezhette neve mellé a futball kró
nikása. amit kezdetben a szerencse számlájára 
írtak n mindenben kételkedők. Később kény
telenek voltak elismerni, hogy a szerencse is 
csak azokat kiséri hosszú utón át, akik tud
nak. Éppen ezért keltett feltűnést az a had
iárat, amit néhány izgága álszakértő irányit a 
kulisszá kmögött.

Kartell alakítottak a Jószcmü kapitány 
megbuktatásáru.

'ízek a törekvések azonban rendre megbuk
ik, mert az intéző körök józan elemei még 
sak elképzelni sem tudják hogy mi okuk 

lenne a feladatát kiválóan meg< Idó kapitány 
elejtésére A nyílt támadás kudarcba és neve
tésbe fulladt. Újabban más módot eszeltek ki. 
Az a cél, hogv elvegyék a kapitány kedvét a 
munkától s ezért bevezették a nagy csaták

Kartel alakult Dletz kannsny
meaBuwatasíra

Összetörte a fejét izgalmában
egy futballbíró

A Hungáriii-ut kellős nrofiinecc.se előtt az 
l'IK—SzFC amatőrmérkCzést bonyolították le. 

V Szentlőrinciek veszélyes játékkal már 3:1 
rányban vozctlek és alaposan megrémítették 

i kékfehér híveket. Orosz Jenő futballbiró is 
égignézte ezt a mérkőzést és az érdekes Ősz- 

.zccsapások Izgalmitól egyszerre hirtelen ösz- 

.zecsctt. Ideges szivhántalma ujult k| és mire 
segíthetlek volna rajta,

Pazar pompa és sport 
az UTE nemzetközi kardversenyén

Vasárnap tartották meg az UTE nemzetközi 
vlvóveraenyét, amelyet hat csoportban bonyo
lítottak le. A versenyben négy osztrák vendég 
Is résztvett, még pedig Wetzerek, Ixisert, Lny
el és Scliwltzcr. A remek, izgalmas küzdel

mekben a vívás minden szépsége a nagyszáma 
is előkelő közönség elé tárult, amely szllinii 
nem akaró meleg tapssal honorálta a szép

....... - 
\ tfólvíláfirekaífl leié!

A Nemzeti a tegnapi hat góljával immár a 
121. gólját érte el a szezonban. Meccsenként 
átlagban több mint 5^ gól, óriási nagy ered
mény, amire nem volt egyhamar példa.

Nemzeti—Ivódén FC 6:0 (3:0). Góllövők:
Wohlram (2), Horváth (2), Molnár és Tóbiás.

Vác FC—Vasas 4:0 (2:0). Góllövők: Magyar 
(2), Amscter és Weiszberger. Nivútlan játék. 
Csak Ujváry biró látta el jól a feladatát.

Nagytétény—Millenáris 4:1 (1:1). A Millená
ris szünet után összoroppant.

Szürketagi—Váci Remény 5:0 (3:0). Sima
győzelem. Góllftvőki Mclezz (2), Kiszely, Ko
vács és Rózsa.

Somogy—ErMébet 2:1 (1:0). A levegőválto
zás jót tett a Somogynak.

Drogulsták—ARAK 2:1 (0:1). A Droguislák 
lelkesedése csodát tett.

Az UTE kerékpárosai 
legyőzték a szelet 
és a — Postásokat

A Kerékpáros Szövetség vasárnap délelőtt a 
Népligetben bonyolította 1c négyes országúti 
csapatainak staféta versenyé), az OTT vándor
díjáért. amely iránt meglepően nagy érdeklő
dés mutatkozott. A 160 kilométeres távon a 
csapatok minden egyes tagja negyven kilomé
tert futott. A verseny végig Izgalmas, vólloza- 
tos és szép küzdelmet hozott, amelyet csupán 
az egész idő alatt tomboló orkánszerü szél be
folyásolt kórosan. A versenyt végül nBgv küz
delem árán az UTE nyerte, sőt a lllafehérek a 
második és a harmadik helyet is maguknak 
biztosították. a:nl szinte példátlanul álló he
lyezési sorozat a staféta versenyek történeté 
ben. A verseny erkölcsi győztese a Törekvés 
együttese volt A győztes ÜTE-csapat 30 kilo
méteres óraátlnggal abszolválta a távot, ami a 
nagy szélben inén ló eredménynek mondható. 
Végül: 1. UTE (Oláh. Bognár. Mády, Németh) 
I ó 2ö p 58 mp. 2. UTE II, 3. UTE III. 4. Besz- 
kárt. 4. Postás. 5. Beszkárt II. 7. MPSE. 8 
MTK. A versenyben tizenkét staféta vett részt 
és a vándnrdllat az UTE másodízben védi az

lentette, hogv az érdekelt testnevelési körött 
abban állapodtak meg, hogy Magyarországot 

tagú versenyző gárda képviseli Berlinben. 
Ebből a megállapodásból aligha engednek a 
németek. Mármost ismerve a magyar verseny
sportok esélyes jelöltjeit, a futball nélkül való
ban nagy munka lenne 250 versenyzőt össze
toborozni A helyzaj tehát az, hogy az amatőr 
futballisták részvétele biztosítva van, sőt csak
nem kötelező, ennélfogva a kiutazásukat elle
nezni — enyhén szólva — fűti allellenes tévé- 
kenység. Csak mentenek, ha nem is azzal a 
tudattal, hogy a második begyet kell megsze
rezni, de azzal mindenesetre, hogy tanulásra 
Jól használják ki nz ott töltött időt.

előtt az. „előzetes kritika'" rendszerét. Az ola
szok ellen jóformán a csapat valamennyi tag
ját kifogásolták és a „gyöngyösbokréta**  bo.l- 
litását tartották indokoltnak. (Ezzel az elne- 
vezessél a jóhumoru futballdrukkerek a gya
korlatlan, de tehetséges vidéki játékosokat ru
házták fel.) Kétségtelenül vannak közöltük 
nagy tehetségek, de a válogatott szempontjá
ból még nem érettek meg a rutinra épített 
nagy csatákra. Az olaszok ellen olasz földön 
e tanácsok ellenére is értékes döntetlent har
colt ki a kapitány csapata. Most utóbb a 
Becsbe küldött csapatot kritizálták agyon, aini 
persze nem akadályozta meg e kritikákra fü
tyülő játékosokat a nagy győzelem kivivásá- 
I anc. A kartel azonban sorozatos kudarcai el
lenére is tovább folytatja furcsa manővereit. 
Erre való tekintettel most a józan tényezők 
erélyesebb akció megindítását határozták el 
és rövidesen a nyilvánosság előtt is leleplezik 
a báltérben lapuló kartól k rtékony tevékeny
ségét és tagjainak sportszerűtlen munkáját.

önkii illeti vergődésében arcát és fejét ősz- 
szcverte a pálya belon(ép<*Sőjén.

Eszméletlen állapotban vitték ki a vérző em- 
ert a bejáróhoz, ahová perceken belül meg

érkeztek a mentők. Sebeit kimosták és bekö
tözték. A kékfehér színekért rajorgó futball
bíró azonban nem sokáig maradt távol, mert 
a Hungária—Budai „11" mérkőzésén már be
kötözött fejjel ismét megjelent.

teljesítményeket. A 30 asszóból 28 le vívása 
után a helyzet u következő volt:

1. Rajcsányi MAC 5 győzelem 1 vereséggel. 
2. Kabos UTE 5 gy, 2 ver. 3. Bcrczelll HTVK 
4 gy, 2 ver. 4. Zlrczy HTVK 4 gy. 3 ver. 5. 
Rajczy BEAC 4 gy, 3 ver. 0. Bay Béla BEAC 
2 gy, 3 ver. 7. Erdélyi e. k. 2 gy, 4 ver. 8. 
Gcrei MAC 1 gy, 4 ver.

KIKAPOTT A SLAVIA! 
jelentik: Vasárnap a következő 
eredmények voltak: Zidenicc—DEC

Prágából 
llgabajnoki 
2:1, Sparta—Teplitz 5:1, Sanz—Brutislava 3:1, 
Prostejov—Nehod 3:2, Moravska Dluvia—Vik
tória Pllsen 2:0, Kladuo—Kolln 3:3, Pllsen— 
Slavie 2:0 (1:01). A cseh bajnokságban a Spurta 
vezet 34 ponttal, a Slavia 32 poutja és a Pros- 
Icjos 20 pontja előli.
FELTÁMADT AZ AUSTRIA — AZ ADMIRA 

BÁNJA!
Bécsből jelentik: Vasárnap a ligabajnoki mér

kőzések során nz Austria 5:i-ro győzött az Ad- 
tnlra ellen, a Wackcr 6:0 ra verte a Viennét,’a 
WSC pedig 2:l-rc győzött a FC WIEN ellen.

SZAKADATLANUL TART 
A PINGPONGOTOK CSATÁJA

Az Asztaltennisz Szövetség a Teréz-köruti te
remben rendezte meg Magyarország asztalién- 
nlszbajnokságalt nagyszámú érdeklődő előtt. A 
döntő mérkőzések vasárnap kerültek torra. 
Résziétől eredmények: Férfi egyes elődöntőt 
Márton MTK—Lovászy MPSC 3:1, Szabadot 
DSC—Házy DSC 3:1. A döntőbe tehát Márton 
MTK és Szabadot DSC kerülnek. Női páros 
döntő: Mednvántzky MTK, Gaál DSC—Wilhel- 
mus FTC, Némothy TSL 3:0. A női párosban 
tehát a bajnokságot Medryántzky és Gaál keb 
•ős nyerte. A mérkőzések lapzártakor még tar
tanak.

A MÁVAG vasárnap hoszkllométeres I. ét IT. 
osztályú gyalogló versenyt rendezett a Nép
ligetben. Tíz induló közül hat érkezeit be a 
célba. Az atlétákat erősen hátráltatta a hideg 
szél s igy annál értékesebb Jánosi országos 
rekordja. 1. Jánosi MÁVAG 1 óra 42 p 42 2 
mp., országos rekord. 2. Farkas FTC. 3. Mol
nár MÁVAG.

nrofiinecc.se
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Itt a komoly atlétika-szezon:
a kezdők már elkezdték

A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap dél
után. a BBTE Széli Kálmán téri sporttelepén 
rendezte az évadnyitó at h tikai versenyt a 
Misóngyi Ottó dr. vándordíjért, amelyért n 
kezdő atléták küzdöttek. A hűvös idő ellenére 
is nagyszámú közönség jelent meg az év első 
atlétikai pályavcrscnvén. Eredmények:

Magasugrásban; 1. Temesvári BBTE 170 cin 
2. Holló TFSC 170 cm. 3. Patai TFSC 160 cin. 
4 Berecz R. MOVE 150 cm. 100 ni síkfutásban:
1. Kemény MIK 113 mp. 2. Vadas ARAK
11.4  mp. 3. Görk BBTE 11.5 mp. 4. Kőrösy 
KAOE 77.7 mp. Sulydobásban. 1. Zaharkó 
MIK 1208 cm. 2 Csányi BEAC 1268 cm. 3. 
Gyiinesi TFSC 1267 cm. 4. Varga MTK 1159 
cm. Rúdugrásban 1. Koronczai TFSC 300 cm.
2. Bocskai R. MOVE 290 cm. 3. Véri TESC 
270 cin. 4 Simon Testvériség 270 cm. 1000 in 
síkfutásban: 1. Tőkési MAC 2 p 47.2 mp. 2. 
Uivári UTE 2 p 40.4 mp. 3. Pataki FTC 2 p 
40.8 mp. Diszkos-vctésben: 1. Vadas ARAK I

.'■.868 cm. 2. Gylmcsl TFSC 3864 cm. 3. Csánvi 
BEAC 3842 cm. 4. Varga MTK 3338 cm 
M0 ni síkfutásban: 1. Vörös MAC 51.8 mp. 2. 
Mindszenti MTK 55.8 mp. 3. Szokolai FTC 
56 8 mp. 4. Óllal TFSC 57.7 mp. Távolugrás- 
bán. 1. Vadas ARAK 671 cm. 2. Mogyorósi 
TFSC 615 cm. 3. Kelemen TFSC 611 cm. 4. 
Faragó TFSC 594 cin. Gerelyvetésben: 1. Csá- 
nyl BEAC 5580 cm. 2. Gyimesi TFSC 4745 cm 
3. Pázsi MAC 44580 cm. 4. Varga MTK 4040 
cm. 110 ni (/átfutásban: 1. Hubai PeAC 18.7 
mp. 2. Mindszenti MTK. 3000 m síkfutásban: 
1. Köller Vasas 9 p 33.3 mp. 2. Szigetvári UTE 
9 p 37.4 mp. 3. Taró MÁV 9 p 55.2 mp. 4 
Zombori MI K 10.10 mp. 4X200 ni stafétában: 
I. BBTE (Böhm, Ceglényi, Görk, Temesvári! 
I p 36.3 mp. 2. MAC 1 p 38.6 mp. 3. MTK 
I p 40.4 mp. 4.TFSC 1 p 40.8 mp.

A Misángyi Ottó dr. vándordíjért való küz 
delemben: 1. TFSC 29 ponttal. 2. MTK 24 pont
tal. 3. MAC 18 ponttal. 4. BBTE 17 ponttal.

szerű szélben szerzett előnyét csak félsikerrel 
tudta megtartani. Góllövők: Haluska (2), Pin
tér (2), illetve Sárközi (2) és Molnár.

Biró-csoport
Az UTE vereségei szenvedett. Az UTE eddig 

0, a Postás és BSzKRT 12—12, a Turul 13 
pontot vesztett.

Postás—UTE 4:3 (0:1). Az UTE Róna II. 
gyenge játékának tudhatja be a vereséget. 
Góllövők: Kertész (2), Bene (2), illetve Sala 
mon, Horváth és Aranyossy. Az UTE egy 
11-est kihagyott.

BSzKRT—URAK 1:0 (1:0). A BSzKRT kínos 
küzdelem után győzőit. Góllövő: Szalay.

HAC—Testvériség 5:2 (1:1). A HAC magára 
talált. Góllövők: Kukonya, Csutorás (2) és 
Savanyú (2), illetve Kukonya (öngól) és Jávor.

Turul—TLK 2:1 (2:1). Vági, a Turul játé
kosa, összefutott egy másik Turul játékossal 
és sulyos sérülést szenvedett, a mentők szállí
tották el. Góllövök: Kucsera, Tauzin, illetve 
Simcsó.

BLK—ZSE 3:2 (1:0). A lelkes BLK némi 
szerencsével győzött. Góllövők: Reisch, Jera- 
bek és Lukács, illetve Fekecs és Vati.

Pamutlpar—B. Vasutas 7:0 (1:0). A B.
Vasutas védelme szünet után összeroppant. 
Góllövök: Németh (3), Mcrsva (2), Busa és; 
Ströck.

Az osztrák vívók Budapesten készülnek at 
ollmplászra. A Budapesten tartózkodó legjobb 
négy osztrák vívó megállapodott Filotás Fe
renccel, az MVSz ügyvezető elnökével. Eszerint 
a jövő héten mnid n négyen Budapesten ma- 
radnak és együtt gyakorolnak a magyar olim
piai kerettel.

Kézilabdauiérkőzések. UTE II.—SzTE 8:0 
(4:0), MTE II— VSE 7:4 (6:2), Elektromos II.

VÁC II. 11:2 (6.1). Női mérkőzések. VÁC— 
AMC 1:0 (0:0), Pollák SC—Hungária Jacquard 
3:0 (2:0)

Az evezősök olimpiai fogadalma. A Hungária 
Evezős Egylet vasárnap délelőtt jól sikerült 
háziünnepélyen, hajókeresztelővel és verseny
evezőseink ünnepélyes olimpiai fogadalom
tételével nyitotta meg jubiláris esztendejét.

Két érdekes futballeredmény Győrben. Az 
ETO és a Pápai Perutz összecsapását nagy ér
deklődéssel kisérték. Pápáról különvonat in
dult. A mérkőzést az ETO 8:2 (3:1) arányban 
nyerte. — A Győri Textil—Szombathelyi MÁV 
eredménye: 3:2 (1:2).

Ar. amatőr válogatottak már régen mérték 
össze az erejüket n profikkal és igy most az 
olimpiára való készülődés ismét aktuálissá 
telte nz érdekes sportesemény megrendezését. 
Plaketteket ajánlottak föl n mérkőzés győzte 
seinck és ugy tervezték, hogy pünkösdkor le
gyen a nagy főpróba. Nem számoltak azonban 
a mérkőzés kitervezői azzal, hogy az amatőrök

Váratlan vereséget szenvedett 
a húsvéti túráktól fáradt UTE és FTC

Pártos-csoport
Meglepetés nz FTC veresége s nz MTK dön

tetlenje. Az Elektromos 12, az FTC és MTK 
13—13, a WSC és BTC 14—14, a BMTE 17 
pontot vesztett eddig.

BTC—FTC 3:1 (1:1). Jakab élelmessége nz 
FTC számára szerzi meg a vezető gólt. Len
gyel mesés csavart lövése egyenlít, Horváth 
nagyszerű fejese már vezetést jelent. Maszáro- 
vits kétkapufás gólja élmény volt. A lelkes 
BTC győzelmét a bágyadt FTC. nem tudta 
megakadályozni A bíró sűrűn tévedett a BTC 
terhére, egy játékosát Is kiállította. Vissza
tetszést keltett Sevella, a BTC kapusának 
durva játéka.

EMTK—WSC 0:0. Hatalmas iramban folyt 
oiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiíiiiiiiiinHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniitiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiim

Nyolcadik forduló
A dűlt bellivel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűi 
egy fillérnél is kisebb értékű „pénznem**  nevét adják.

pünkösdvasárnapján a magyar—olasz mérkő
zés előtt Krakó válogatottjaival mérik össze 
erejüket és igy másnap semmiesetre sem állhat
nak ki a profik pihent B-csapata ellen. Ennek 
sem sportértéke, sem megfelelő propaganda
ereje nem lenne, legföljebb csak azt eredmé
nyezné, hogy az amatőrök és profik között tá
tongó szakadékot még jobban kiszélesítse.

le a mérkőzés. A csatárok aránytalanul sok 
gólhelyzetet hagytak ki.

MÁVAG—MAFC 10:1 (2:0). Boldizsárt, a 
MAFC kapusát akadályozták a védésben, ez 
jobbra balra rugdosni kezdett, amiért kiállítot
ták. A helyetteskapus igen gyengén védett. 
Góllövők: Stift (4), Zavadszky (4), Pintér, 
Bakó II.. illetve Szabó. Ivancsicsot a biró ki
állította.

Elektromos Müvek—33 FC 4:0 (2:0). Raffay 
megint nagy formában védett. Góllövök: Bu- 
zássy (3) és G. Tóth.

BMTE—Köb. AC 3:3 (2:1). A BMTE formá
ján alul játszott. Góllövők: Schidlik (2) és Ru
das, illetve Storch (2) és Vájná.

SzFC— MTK 3:3 (3:1). Az SzFC az orkán-

Carihanó nyerte az Áprilisi nagy handicapet
'A tavaszi nagy handicapck közül egyben 

végre a favorit is győzött. Carthago eminens 
esélyére már a teherkölés után felhívtuk a fi
gyelmet. A Fesletics-creck mindjárt kedvence 
is lett a versenynek s favorit pozícióját a start 
pillanatáig megtartotta. A versenyt a rövid 
oldal közepéig a vezetőlóként inditolt Mumus 
vezette a nagyon megnyúlt mezőny elölt. A 
célegyenesre fordulóban Carthagó élre megy s 
közönséges kanterben győz a második helyért 
nagy finist vívó Rih és Landler ellen.

A napot bevezető Nyeretlenek versenyében 
Crataegus most is kikapott, ezúttal a lesvári 
ménes Acacia-ja verte meg. Fiola, mint jő do
log nyerte a Pilisi dijat. Búvár szombatról 
magas befutás volt a Handicapben. In petto 
a Pejacsevich-istálló nagy formája mellett ért
hetetlenül el volt hanyagolva. Fajankó el sem 
veszthette az Eladók handicapjét s végül Já
tékos, mint a nap legszilárdabb favoritja 
nyerte az 1300 méteres Handicapct.

Részletes eredmények:
I. NYERETLENEK VERSENYE. 1. Acacla 

(3) Balog. 2. Crataegus (8:10) Esch. 3. Napra
forgó (%) Rózsa. F. m.: Ladoga (10) Gutal, 
Csókos Julis (10) Hatscher, Álba (25) Dósai. 
Küzdelem. Nvakhossz. 6 hossz. 10:64, 24, 15. 
Befutó: 10:110.

II. PILISI DIJ. 1. Fiola (1%) Nagy G.
2. Bitang (2>$) Weissbach. 3. Sokrates (3) 
Csapiár. F. m.: Little cat (25) Klimscha A„ Hali 
Gani (33) Hatscher, Pilóta (10) Szentgyörgyi, 
Pártfogó (4) Gutái, Kundry (6) Telschik. Küz
delem Felhossz. 2 hossz. 10.25, 12, 12, 13. Be
futó: 10:81.

in. HANDICEP. 1. Búvár (2) Fetting. 2. 
Bomba (3) Simics. 3. Kiskun (6) Berta. F. m.: 
Sempre (2J4) Alt, Gyöngykaláris (6) Nerhaft, 
Cserebere (10) Bihari, Camélia (4) Gosztonyi, 
Dánia (16) Bakonyi, Ignác (16) Esch T.. Dél
ceg (33) Mányi Küzdelem. Fejhossz. % hossz. 
10:41, 19, 17, 30. Befutó: 10:179.

IV. ÁPRILISI NAGY HANDICEP. 1 Carthago 
(2) Csuta. 2. Rih (8) Weisbach. 3. Landler (4) 
Klimscha A. F. m.: Mumus (25) Martinék, 
Arsiero (5) Csapiár, Raisonneur (10) Balog, 
Böske (3) Nagy G., Honvéd (10) Vrábcl. Könv- 
nyen. 3 hossz, ötnegyed hossz. 10:24, 14, 23, 
19. Befutó: 10:249.

V. Érdi DIJ. 1. In petto (2) Gutái. 2. Mű
vész (4) Tellschik. 3. Fokos (pari) Nagy G. F. 
m.: Barátom II. (6) Klimscha, Adamas (6) Vrá- 
bel, Pozőr (12) Wolbert, Gyöngyvér (33) Bihari, 

Káposztásmegyeri díj : Try Well 
Háromévesek nagy handicapja: Figaro

A szombati budapesti főverseny az 1300 m
távolságú Káposztásmegyeri dij. Indulnak a
versenyben:

In petto 59 Gutái
Lator 48 Hatscher
D< sperado 50 Teltschik
Mérgcspusrta 48 Rózsa
Try Well 48 Klimscha
Példás 57 Balog
Fokos 59 Nagy G.
Amanda 57^ Weissbach
Bácska 55% Szentgyörgyi

A versenynek Rhoda kiválása után Try Well
lett a favoritja. A hároméves jól dolgozik,
súlya nagyon kedvező. Jó
senyben Fokos és Mérgespuszta.

4
A Háromévesek nagy handicapjában

nlflbbi mezőny áll starthoz:
Botos 56% Nagy G
Figaro 53 % Guta!
Mályva 50 Teltschik
Barátom 11 49% Klimscha
Napraforgó II. 47% Rózsa
Pilóta 471^ Szentgyörgyi
Herlha 42% Bihari
Lulu 42% Esch I.
Gandhi 41 Klimscha II.

Mazsola (16) Rózsa, Bakony (8) Csuta. Köny- 
nyen. 1% hossz. 3% hossz. 10:34, 10, 11, 10. 
Befutó: 10:123.

VI. ELADÓK HANDICEPJE 1. Fajankó (8:10) 
Csuta. 2. Mesebeli (8) Klimscha. 3. Sylva (3) 
Alt. F. m.: Príma Vista (3) Teltschik, Robinson 
(6) Esch T., Nemere (5) Gosztonyi, Füsti 
fecske (12) Klimscha II. Biztosan. % hossz. 2 
hossz. 10:16, 13, 19, 14. Befutó: 10:128.

VII. HANDICEP. 1. Játékos (1%) Gutái. 2. 
Timoleon (2%) Klimscha. 3. Caracalla (8) Ba
log. F. m.: Rózsám II. (10) Teltschik Pici (4) 
Szentgyörgyi, Soubrette (6) Esch, Rajta (4) 
Weissbach, Tiro (6) Szabó LII., Maycrling (20) 
Dósai, O. K. (12) Alt. Könnyen, ötnegyed hossz. 
Fejhossz. 10:23, 14, 23, 23. Befutó: 10:118.

Április 25 és 26-án d. u. 8 órakor

a Magyar Meglel versenyei
Bécsi eredmények

Vasárnap a Marchfeldi dijat futották Bécs- 
ben, melyet négyes mezőnyben a favorit Ro
bin Hood nyert meg. A nap szenzációja Sím- 
plon veresége a Kisbér Rennenben, melytől el
tekintve csaknem az összes versenyt favoritok 
nyerték. Részletes eredmények:

I. AMATŐRVERSENY. 1. Norma.
II. BUZGÓ HANDICEP. 1. Hellos (6:10) Szi

lágyi 2. Chalif (12) Takács J. 3. Nergal (2) 
Schejbal. F. m.: Fityula, Siva, Wiedersehen, 
Castor, A1 Capone, Horace. Tót. 10:18, 12, 45,
14.

III. KISBÉR RENNEN. 1. Kalserjügcr (2) 
Heiling. 2. Simplon (3:10) Schejbal. F. m 
Parse, Karoilnger. Tót. 10:24, 13, 15.

IV. PREIS VON MABCIIFELD. 1. Robin 
Hood (pari) Szilágyi. 2. Napszámos (2) Schej
bal. F. m.: Pazmaniterin, Feireflz. Tót. 10:16, 
11. 11.

V. PREIS VON SCHÖNBRUN. 1. Pcrhaps 
(8:10) Trunk 2. Happv go lucky (2) Goldberg. 
F. m.: Csopak, Vindobona. ‘Tót. 10:15, 11, 12.

VI. CORELLI II. HÜRDENR. 1. Caran is 
(2%) Kapousek. 2. Penzacola (1J4) Patzák. 
F. m.: Cascade, Tugend. Tót. 10:24, 29, 22.

VII. WELTER HANDICEP. 1. Slblria (8:10) 
Valentin. 2. Goodnight (2) Tuss. F. m : Reine 
Herodini, Garas, Tünde, Vienna. Tót. 10:18, 12,
15, 15.

A versenyben valószínűleg a nagysulyu Bo
tos, Figaro és Mályva Játsszák majd a vezér
szerepet. Mind a bárom kitünően együtt van 
s köztük igen nyílt a verseny. A szombat-va
sárnapi eredmények közülök: Figaro-ra terelik 
a figyelmet.

HÉTFŐI NAPLÓ
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Vasárnap (d. o. 2-től): 5 5—81, 100—43.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 5 pengó. — Egyes szám ára: Mngyarorszá- 
Eon 10 fillér. Ausztriában 20 (íroséhen. Franciaország- 

an 1 frank. Jugoszláviában 2 50 dinár Németország*  
ban 15 H. Olaszországban 1 Ura. Romániában 5 le*-  

Csrhsrlcváktában 1.20 ík.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MIT.W.ZET H T. EOHFORGOGÉl'ELN, BUDAPEST, VL. ABADI-UTCa’,. - NYOMDAIGAZGATÓ? tUVASM?


