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A Ferencváros Bécsben megnyerte a íutballtornát

Uéres botrány, 
súlyos balesetek és tömegrombolás 

a megveri tóversenytéren
Példátlan Eotrány tette emlékezetessé az 

'Urlovasok Szövetkezete idei galoppszezon
nyitó napjának versenyeit

A hosszú téli szünet után vasárnap ha
talmas, közönség kereste fel a megyeri pá
lyát, melynek elsőnapi fő versenye a Rá- 
kosi-dij, ezidén különösen érdekesnek ígér
kezett. A nap programmja simán bonyoló
dott le a hatodik futamig. Ebben a ver
senyben négy ló: Farandole, Epizód, Nap
felkelte és Cica álltak starthoz. A négyes 
mezőnynek Farandole és Epizód voltak nz 
S formán fogadott kedvencei. A négy ló

Ilt a 900 méteres verseny startjához.
A két favoritnak, Farandolenak, Epi
zódnak és Cicának lovasai: Soós, Ró
zsa és Klimscha II.. abban a hitben, 
hogy start lesz, teljes Iramban bele
rohantak a startgép karvastagsága kö- 

k teleibe.
Az Indító azonban nem engedte el a me

zőnyt.
A következő pillanatban a lovasok és 
lovak, mintha parittyából lőtték volna 
őket ki, ugy repültek vissza. A szörnyű 
erejű gépezet olyan erővel röpítette

őket vissza, hogy a lovak kétszer is 
megfordultak a levegőben. A lovasok 
közül kettőn, Soós és Rózsa fekve ma
radtak a gyepen. Mindkettőt a mentők 
szállították az újpesti gróf Károlyi 

kórházba.
Soós medencccsonttörést szenvedett, Rózsa 

pedig a lábát törte.
A húrom elszabadult ló valal „ 

a startgép kötelei alatt s hagy 
vágtatott a cél felé. A búrom közül 
Cicát sikerült hamarosan megfékezni, a 
másik kellő azonban elszáguldott Alag felé.

A közönség soraiban senki sem tudta, 
mi történt. A starlgép olyan- messze van. 
hogy csak jó távcsővel lehet lótni az otl 
történt eseményeket. Futótűzként terjedt 
el a pályán az a később tévesnek bizonyult 
hir, hogy’ a startgép nem működött.

Azt azonban mindenki látta, hogv a két 
favorit, amelyre a közönség elhelyezte pén
zét, már beláthatatlan messzeségben. Alag 
felé jár. Senki sem tudta, mi lesz. Vissza- 
hozzák-e a lovakat, megtarljúk-c a 
senyt s a nagy tanácstalanságban a 
senytéri mega fon is néma maradt.

Kőzápor a kasszák ellen
’ A tribünök előtt elfogott Cicát közben 
visszavitték a starthoz. Klimscha II, aki 
csodával határos szerencsével sérülés nél
kül úszta meg a balesetet, felült rá, s a kö
vetkező pillanatban felrebbent az indítást 
jelző fehér zászló.

A közönség ekkor tudta meg, hogy a 
versenyt a megmaradt két résztvevővel 

tartják meg.
Fülsiketítő zaj tört ki a tribünökön. Az 

élelmesebb fogadók rohantak a kasszához, 
hogy a két résztvevőn fedezzék elvesztett 
fogadásaikat. A totalizatörgépek azonban 
már le voltak zárva.

Tumultuózus jelenetek s példátlan kö
zelharc keletkezett annál a néhány 
kasszánál, melyet a közönség erélyes 
fellépésére a totalizatőr vezetősége újra 

üzembe helyezett.
Néhány perccel később azonban most 

Inár érvényesen elindult a mezőny.
Pokoli zsivaj fogadta a célba befutó két 

lovat.
A közBnsíg ■ célbíró páholyához nyomult.

tétekben 10.000 pengő volt feltéve.
Amikor a megafon bemondta, hogy a 
téteket visszafizetik, pillanatok alatt 
helyreállt a rend s az utolsó futamot 

lebonyolíthatták.
Az ügyeletes rendőrtiszt utasítására Varga 

Imre rendőrfelügyelő a mindjobban fenye
gető hangulat hatása alatt telefonált a 
rend/któkajMtánysá^rp, ahonnan Kócziás 

inos rendárfélugyeiá 30 rendőrrel autón 
robogót! ki a versenypályára. Mire nzon-

A kasszák elleni kőzápornak természete*  
sen sok sérültje van, ezek azonban orvosi 
segítség nélkül hagyták el a pályát.

Legsúlyosabban egy második helyi nő
látogató sérült meg, akinek homlokse
bét a pályaorvos kötözte be a hely

színen.

A második hely a megnyitónaD után egy, 
elhagyott csatatér képét mutatja. A totali
zatőr kasszákban nem maradt egv ép ablak

ihogy átbújt rer
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bán a riadóautó megérkezett, közbelépésre I sem, de sokhelyütt még a korlát gerendái 
már nem került sor, | is hiányoznak...
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Nyomoz a rendőrség!

Éktelen zajjal követelték a verseny 
semmisítését.

A három igazgatósági tag: gróf Szir
may Sándor, Horthy István lovassági 
tábornok és Gelst Gyula megdermedve 

nézte a leírhatatlan jelenetet.
Az igazgatóság levonult a stewardi pá

holyból és azonnal kihallgatta a startert: ifj. 
fíenson Vilmost és a versenyt lelovagló két 
lovast: Múltért és Klimscha ll-fít. A tanács
kozás alatt némileg helyreállt a rend. Ab
ban a pillanatban azonban,

amikor felhúzták a versenyt érvényes
nek jelentő vörös golyót, ujult erővel 

tört ki a vihar.
A második hely publikuma át akart tömi 
nz első helyre. A pályán lévő rendőri ké
szültség nem tudta megfékezni a mindin
kább elfajuló botrányt.

Amikor a verseny nyerőjére, Napfel
keltére megkezdték a nyerő tétek kifi
zetését, olyan kőzápor zúdult a máso- 
dlk helyi kasszákra, hogy pillanatok 

alatt egy ép ablak sem maradt.

A botrány ügyében kettős vizsgálat Indult 
hétfőn délelőtt. A vizsgálat egyik részét az 
Urlovasok Szövetkezetének vezetősége indí
totta meg.

Több szemtanút hallgattak ki. Vannak 
olyan szemtanuk, akik azt állítják, hogy a 
négy ló közül három egyenes vonalban ha- 

’ ladt n startergép felé, a negyedik pedig el
maradt,

az első háromnak a lovasa nekiütődött 
a startergép gumiszalagjának

és igy zuhant le a nyeregből.
Más’tanuk szerint a starterzászló leütése 

pillanatában
nem funkcionált az az elektromos 

szerkezet,
amely a startergép gumiszalagját felpat
tanja és igy szabaddá teszi az utat a ver
senyző lovak előtt. Akadt azonban olyan 
tanú is, aki szerint ifj. Bensőn Vilmos star
ter nem is nyomta meg az elektromos huzal 
gombját.

A vizsgálat más része arra irányul, hogy 
megállapítsa,

mi volt az oka, hogy a második start

előtt a totalizatörgépek lezáródtak.
Egyesek szerint a totalizatőr vezetősége 

abban a hitben, hogy a futam már elindult*
lezárta a gépeket és nem vette figye
lembe az újabb startot, tehát nem is 

nyitotta ki ti totallzatőrkasszákat.
A másik verzió szerint a totalizatőrgépe- 

ket működésbe akarták hozni, azonban az 
elektromos szerkezetben üzemzavar állott 
elő.

Rendőri vizsgálat is indult. A közáporozá, 
és tumultuózus jelenetek következtében 
nagy kár érte a versenypálya tulajdonosait, 
akik kárukat be is jelentették a rendőrségen 
és nz ismeretlen tettesek kinyomozását kér
ték. Vargha Sándor dr. dclektivfőfelügyelÖ 
vezetésével

meg Is kezdődött a nyomozás.
A rendőrség egyéb lépéseket is tett. így 

első sorban
a pályán megsérült, de eltűnt embere

ket igyekszik felkutatni,
hogy talán ezek kihallgatása révén tud máj 4 
közelebbi adathoz jutni.

Gróf Szirmay Sándor nyilatkozata

Sebesültek, bezúzott ablakok
Közben az utolsó futam indulói jelentek 

még a pályán. A második helyi közönség 
azonban ekkor már olyan fenyegetőleg vi
selkedett. hogy az ügyeletes rendőrtiszt, 
Nagy Imre rendőrfogalmazó a célbíró! pá
holyhoz rohant, felhúzta az óvást jelző 
kék golyót, majd

felmenj a. Igazgatósági páholyba * 
jelentette, hogy nem tudja a rend 

fenntartását garantálni.
ieaztfhtóság nyomban levonult s in

lett, hőgy a totalizatőr éj befutó té-

működése miatt az egyesület sajátjából

visszafizessék.
A versenyszabályok értelmében ugyanis 

minden olvan ló, amely a starter keze alatt 
V0H _ tekintet nélkül, hogy később vele 
mi történik — ugy tekintendő, mintha fu
tott volna. A versenyt tehát a startnál bal
eset miatl érvényteleníteni nem lehetett. 
Hibát követett el azonban a totalizatőr ve
zetősége, mely jóval az érvényes Indítás 
előtt lezáratta a kasszákat.

Ez a hiba 19.000 pengőjébe került az 
Urlovasok Szövetkezetének, eltekintve 
attól az anyagi kártól, amelyet a rom

bolás okozott.
A két favoritra ugyanis szőlő és befutó

Hétfői Napló munkatársa beszéli
SZIRMAY SÁNDOR GRÓFFAL, 

az Urlovasok Szövetkezete elnökével, aki 
következőket mondotta:

— Őszintén sajnálom a történteket, ön
hibánkon kívül történt. Amikor megállapi 
tódott, hogy a tofalisuletir-kasszák le vol
tak zárva, azonnal intézkedtünk, hogv n 
versenyben részt nem veit két lóra a téte
ket visszafizessék. Ezzel elmentünk a mél
tányosság legvégső határáig.

Az esetről egyébként nz lrlovasok Szö
vetkezete rtz alábbi kommünikét adta ki:

A

a

— A W/ftfm-dijat a versenyszabályoknak 
megfelelően futották le. Epizód és í'randole 
a starter keze alatt voltak, de megváltak 
lovasuktól és n versenyben nem vettek 
részt. A starter kihallgatása után a másik 
két lóra a kifizetés szabályszerűen meg
történt. Miután az igazgatóság meggyőző
dött arról, hogy egyesek a totalizatőr hibás 
működése következtében nem tudták fede
zeti tétjeiket elhelyezni, ugy intézkedett, 
hogy Epizódra és Frandolera a totalizatőr*  
nél elhelyezett tét- és befutófogadások fél*  
’ci a szövetkezet sajátjából kifizettessenek.

Szivszélhüdés megölte 
verseny után a taxiban 

Gabriel-Gábor Miklóst
véletlen tragikus játéka zajlott le aA ....................... . ..........

verseny után. Gábor Miklós, a Rojfo/-mözi 
ruhatárosa vasárnap délután a megyeri ló
versenyen volt. Verseny után taxit hozntott, 
beült és utasította a soffőrt, hogy hajtson 
a Glűck-szanatóriumhoz.

Amikor a kocsi a szanatóriumhoz ért,

a soffőr leszállt a volán mellől és ud
variasan kinyitotta az ajtót, az utas 
azonban sápadt arccal, mozdulatlanul 

feküdi az ülésen.

A soffőr Ijedten sietett be a szanatóriumba 
és előkerltette az figyeMes orvost. Az or-
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vm nyomban a taxihoi ment, de már nam 
Segíthetett, Gábor Miklós halott volt,

útközben meghalt,
amíg a verse apályáról a flenczur-utcábn 
érkezett.

A szanatórium azonnal értesítette a rend- 
ftrv'get. A főkapitányságról rendőri bizott
ság őrkf /ett, amely azután a holttestet a 
tórvőnvszcki orvostani intézetbe szállíttatta. 
A jelek szerint Gábor Miklós halálát sziv- 
szőlhGdés ••kozta, n holttestét majd felbon
colják.

A szanatóriumban nem Ismerték Gábor 
Miklóst,

nem tudják, miért hajtatott a verseny
ről a Benczur uteába,

„cm I, wjtlk. ml <!<.!«. Irl.HHl • 
riumban. ...

A tragikus hirtelenséggel elhunyt Gábor 
Miklós hosszú időn át aktív szereplője volt 
a versenytér i életnek:

Mr. Gebrlel név alatt néhány év előtt 
még futottak lovai,

inclyck közül C’sífrt és Tnbaba szép siker
rel szerepeltek a pesti pályán.

Maxencc Van dér Meerach;

Boldoggá teszlek
GONCOURT-DIJ 1®M

Hála ennek a harmlnceszteaöős fiamonrt 
eredeti! francia írónak, okit negyedik vagy 
ötödik könyvével világhlrövé lett a Gonoourt 
<lij: megszaporodott eggyel szoknak az. Irr» 
d.ilml ismerőseinknek száma, akikre egész éle 
tünkben endékaaai fogunk.

A kis Karolina ..
I’gyaserfl nripszán*<»a-!e<nyka  valahai a fnm 

ei:i —belga határ kőaeléban. Biionyágg nem Is 
történik vele semmi különös, ha gyroíkkorábaii 
egy úríemlvr bele nem szeret a nagy Kénjébe
■ el nem tréfálgat vele. Ar úriember (egyéb 
ként fró) egyszer azt mondja a kisleánynak: — 
Persze, hogy boldoggá teszlek téged 4a! Olyan 
boldoggá teszlek, hogy no...

Az ilyen ígéreteket — amint ed már Solness 
építőmester történetéből tudjuk —- a felnőttek 
el szokták fclejleui. a kislányokban azonban 
óéba csodálatos lelki folyamatokat indíts 
nők el.

Ezt a témát állította be Van dér Meeraeh 
abba a környetetb*.  amelyet nyil’ón Mj®b- 
ben ismer és szeret: a liatármenti flaanand nép 
világába. Ennek a világnak költője a -•fény 
férfihőse, Vnn Bér gén. akinek ambíciója, hogy 
Anrers ezeréves életének nagy eposzát írja 
meg. A regény tragikus magra éppen az, ‘•ogy 
r/t a baja. eszern-ÍMom, verekedő, bőwérő éle
tet, amelyet annyira szeret, megótá'Hatja a 
napszámos leány-kával, okit a finom úriember 
emléke kényesebbé tesz sorstársainál. Karolina 
nem lehet boldog a durva, részeges, vakmerő 
csempész mellett, nklhes feleségül adják.

Van Brrgm szavának áll. újra meg ojro 
kimenti a durva csempész keséből. De >pen 
ebbe a uagylolkű cselekedetébe posztul bele 
először házasélctének boldogsága, aztán ft sagn 
Is. Felesége sebzett lélekkel törődik bele az 
fró és a kis Karellna öntudatlanul kiboota 
koró szerelmébe — de a caempéaz nem hagyja 
n maga jussát. A hosszá párbaj vége: kél 5s- 
vagy asszony, aki ugyanott a férőt gyászolja
■ * egy gyermek, akire a nunkásláuyok ke 
aerves sorsa vár, míg apja hagyatéka fölSsle 
gesen, haszontalanul halmozódik fel.

... De a regénynek ezt a réazét, a kis Taré- 
lina történetének folytatását a két férfi háláin 
titán, mér nem szabad ilyen kurtán elmon 
dánt. Olvasni kel! magános, munkás éleiét, 
sóiéit az anversi kikötőben, látni kell art az 
úlomvllágot, amelyet az író (akinek művelt 
meg sem érthette! megteremtett benne ...

Megjeleni Dante kiadásban. ____________

— Egyperces delekth regény. Kovára ur 
hazamegy a hivatalid ól, megebédel és utána 
k< nyelembe helyezi magát. Bekapcsolja a 
rádióját, egy ideig külföldi állomásokat hall 
gnl seglgolvnssn a déli lapokat, majd igy szól 
n felen géhez: „Borzasztó, hogy a távolkdctcn 
milyen forradalmi hangulat van. Itt olvasom, 
óink kérdése, hogv Japánban forradalom tör
jön ki. Ma este hét ómkor is nagy katonai 
oix/eesküvést lepleznek lo Tokióban". A fele- 
s.ge csodálkozva néz a jólértesült Kovács 
orra és nem hisz. luki. Másnap azonban kör- 
lik a reggeli lapok, hogy Japánban előző este 
bé| órakor katonai összeesküvést lepleztek le. 
Kérdés. Honnan tudta, Kovács ur ebéd után, 
hogy este összeesküvést lepleznek le Japán
ban? (Megfejtés- Kovács urnák Orion rádiója 
volt és ebéd után rövidhullámon Tokiói hall- 
pilla Miután ott akkor már este volt, az 
oltani leadóállomás bemondója közölte hall
gatóival a néhány perccel előbb leleplezett 
AssicezkÜvásl japán éa angol nyelven.

Bernaz, urna, családi ház
i es telak ételénél — eladásAoiU forduljon 
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Az angol-olasz közeledés 
fordulatot hoz 
a spanyol háborúban
Bombazápor a feltámadás! körmenetre

London, március 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon- 

jelentése.) Az angol-olasz feszültség eny
hülése ugylátszik fordulatot hoz a spanyol 
polgárháborúban. A lapok római tudósítói 
fizertnt Mussolini hosszasan tanácskozott 
Sir Érte Drnmmond római angol nagykö
vettel. A tanácskozás után Mussolini kije
lentette, hogy

Olaszország hajlandó módosítani a 
spanyolországi önkéntesek kérdésében 

elfoglalt álláspontját,
annál is inkább, minthogy olasz részről 
már kijelentették, hogy készek visszaren
delni önkénteseiket Spanyolországból, ha 
a többi hatalom Is így jár el.

Az angol kormány most megvárja a to
vábbi fejleményeket és azután hívja össze 
a nemzetközi benemavatkozásl bizottság 
teljes ülését.

Belgrád, március 29.
Április első napjaiban újabb politikai lá

togatások lesznek Belgródban. Április else
jén és másodikon tartja értekezletét a jugo
szláv fővárosban a kisantant külligyminisz- 
tévéinek állandó tanácsa. Krofta cseh és 
Anioncscu román külügyminiszter kedden, 
március 30-án érkeznek Belgrádba.

A belgrádi klsantantkonferenela napi
rendjének legérdekesebb pontja aa 

olaaz-jugoszláv szerződés.
Belgrádi politikai körökben meg vannak 

győződve arról, hogy n másik kél kisantant- 
áilam jóváhagyóim tudomásulvoszl ezt a 
mcgállapodóst.

Mához egy hónapra, április 30-án nvilik 
meg a Budapesti Nemzetközi Vásár. A hátra
lévő alig több mint négy hét nlatt amerikai 
tempóban épül fel mindaz., amit Budapest kö
zönsége ,,vá»úrvárofc"-nak nevez, a számtnlnn 
pnvillon, díszkapu, torony, ezernyi kiállítói 
stand. Rengeteg tehát tnég a munka, amelynek

Benes Belgrádba utazik

Megindult az építkezés, a vflsárigazolvány árusítás 
és a lakáselölegyzés

az április 30-án menny Hó Budapesti Nemzetközi Vásár alkalmából

Az albizottságok azonban közvetlenül 
hús vét után összeülnek

ős a nemzetközi ellenőrzést végrehajtó kö
zegek kijelöléséről tanácskoznak.

Madrid, március 29.
A húsvéti ünnepek alatt a spanyol pol

gárháború a tengeren ős a levegőben folyik 
tovább. Franco tábornok légirajai a köz
társaságiak több városát bombázták.

A vörös csapatok hadihajója Malagá
ban éppen akkor jelent meg, amikor a 

feltámadási körmenetet tartották.
A hadihajó félórán át bombázta a várost, 
az utcán fejvesztett rémület támadt s a kör
menet résztvevői hanyatthomlok menekül
tek. A vörös bombázásnak több halottja ős 
sebesültje van.

A nemzetiek repülőgépei a vörösök ke
zén levő Sagunto kikötőt bombázták ős 
nagy károkat okoztak.

Antonescu román külügyminiszter a két
napos kisantantkonferencia befejeztével 
visszautazik Bukarestbe, mig Krofta cseh 
külügyminiszter Újvidék környékére megy 
és végigjárja a bácskai tót falvakat. Újvidé
ken nyilvános előadást is tart.

Április 5-őre Krofta visszajön Belgrád
ba, mert ezen a napon érkezik a jugo
szláv fővárosba Benes cseh államelnök.

Benes belgrádi tartózkodásának program
ján nagy katonai díszszemle is szerepel, 
amelyet ezúttal nem a főváros környékén 
tartanak meg, mint más alkalmakkor, ha
nem az uj parlament előtt elterülő térségen.

elvégzésén már ma ia közel 300 asztalos, ács 
ípitömonkás szorgoskodik n városligeti vú- 
sárterületen. Akadt is ennek a munkának a 
két ünnepnap alatt bőven nézője, akik elcso
dálkozva látták, milyen komplikált vázak, 
tetőszerkezetek, vasépitményok kellenek a 
vásárváros fcléplléséhct.

A vásárirodában Serényen folyik a munka. 
Husvét előtt 28 országba küldőitek szét a vá
sár utazási igazolványait, amelyek ez. évben 
28 állam területén biztosítanak 25—50%-lg 
ter|edfl utazási kedvezményt a vásár látogatói
nak. Az tgnzvdványok természetesen mór bel
földön Is eljutottak az Iparkamarákhoz, az 
ipnrleMületekhez, a kereskedelmi egyesületek
hez és a jegyzői hivatalokba, szóval mind
azokra a helyekre, ahol a közönség mától 
keidre beszerezheti a vdsárlgazolványokal. Az 
ignroMnyok alapján a belföldi közönség áp- 
rilla 24-étol május 18-áig 50%-o« jegykedvrz- 
mányi élvez a vasutakon a két dunai hajós
társaságnál és n MA VAUT járatain, mig a kül- 

érkező látogatók kedvezményei már 
,Aprllta 20-átől lépnek érvénybe.

A vásár Tenderősége ez évL*n  rekordlltoga 

tottsággal számol. Igazolja azt a feltevést aa 
is, hogy ez évben már napokkal ezelőtt meg
indult a látogatók lakáselőjegyzése. A Székes
fővárosi Idegenforgalmi Hivatal számolva 
azzal a körülménnyel, hogy a szállodák és 
penziók befogadóképessége sem lesz elegendő, 
fel is kérte már mindazokat a föbérlőkct. 
akik idegenek befogadására alkalmas szobák 
felett rendelkeznek, jelentsék be azokat sze
mélyesen a Hivatal irodájában: V„ Deák F<- 
renc-utcn 2. Az ilyen szobafelajánlásokat ar. 
Idegenforgalmi Hivatal április 1-éig fogadja el.

A csábító özvegyétől 
25 ezer pengő 

kártérítést követel egy 
pesti leány

Két nő állott szemben egymással abban az 
érdekes perben, amely most foglalkoztatta u 
törvényszéket. A pereskedést l>. Etel 28 esz
tendős budapesti tisztviselőnő indította egy 
háztulajdonos özvegye, R. Lajosai ellen. A 
leány arra kérto a törvényszéket, hogv

25 ezer pengő erkölcsi *s  anyagi kártérítést 
ítéljen meg neki. Keresetének lényege ez volt:

— R. Lajos hosszú esztendőkön keresztül 
udvarolt nekem és azután elcsábított. Fiatal 
tapasztalatlan leány voltam, amikor a csábítás 
történt és azután hosszú ideig a barátnője 
lettem. Megígérte nekem, hogy

végrendeletében h gondoskodik rólam.
— Elő kell adnom azt is, hogy a háztulaj

donossal történt kapcsolatomnak nemrég kö
vetkezményei lettek. R Lnjos ekkor orvoshoz 
vitt, aki műtétet végzett rajiam.

A műtét következtében munkaképtelen 
lettem.

R. Lajos periig nem gondoskodott rátám 
többé és nem sokkal később meghall. Tudo
másom szerint tekintélyes vagyont hagyott 
hátra, özvegye pedig tudni sem akar arról, 
hogy férje ígéretét beváltsa. Kijelentette, hogv 
nincs olyan végrendelet, amelyben az én kö
vetelésemről is »zó van. Ezért arra kérem a 
bíróságot, hogy R. Lajos hagyatékából 25.000 
pengőt ítéljen meg és

követelésem jogoa voltát bizonyítani fogom.
R. Lajos özvegye a keresel elutasítását kérte, 

mert szerinte az teljesen alaptalan. Bizonyítást 
ajánlott fel arra, hogy

■ hagyaték teljesen pasartv. aulyoa adó*-  
aágok terhelik

és már csak ezért sem követelhet a leány 
25.000 pengőt.

A törvényszék a felek indítványának helyt 
adott, mindenre kiterjedő részletességgel le
folytatta a bizonyítási eljárást, majd ugy Ítél
kezett, hogy

D. Etelt kártérítés! követelésével elutasította, 
mert azt jogszerűnek nem találta.

Ezzel azonban nem ért véget a pereskedés. 
D. Etel ökíratharmsitásért és hitelsértésért pa
naszt tett az özvegy ellen és feljelentésében 
art adta elő, hogy R. Lajosné elrejtette férje 
hagyatékát. A bűotetőtörvényszék a napokban 
tárgyalja az örökség! harcból támadt bünpert.

ülő
életmód zavarja az emésztést 
Székrekedés a vért beszennyezi. 
Következménye fej- és derékfájás. 

rtiSrt xnxssa
— Vásároljunk osztálysorsjegyet a mindig 

szerencsés Dörge Frigyes bank rt. főárusitóná], 
Budapest, 1V„ Kossuth Lajos-utca 4. (Város
ház-utca sarok.) ’/« sorsjegy 7 pengő. 70O.Q00 
pengő is nyerhető szerencsés esetben. Telefon: 
1 -898-80.
, r~. Kitüntetést érdemel a Behleu-ntcal Korzó- 
kdvéház tulajdonosa, aki hosszú hónapok óta 
hangulatos műsorral szórakoztatja publiku- 
*?. , et{smerfs méltó restese Harmonikát 
, :'nekara> akiknek speciális játéka ál
landóan derűs hangulatban tartja a közönsé-

— Az élelmes háziasszony. A korszerű ház- 
tartási készülékek a háztartásnak olcsóbbá, 
tisztábbá és egyszerűbbé tételét segítik elő. 
Érthető tehát, ha az élelmes háziasszony a?, 
ilyen készülékek üzeme és beszerzése Iránt 
érdeklődik, mert sok újat tanul, ha résztvesz 
nz V., Honvéd ucca 22. sz alatti kiállításnak 
szerdán délután fél fl órakor kezdődő be
mutató-előadásán, továbbá csütörtökön és 
pénteken délelőtt fél 10 órakor tartandó főső- 
gyakorlataln. Mákos-, dióstekercs, rácponty 
készítése. Belépés, ruhatár díjtalan.

— Örömmel jelentjük, hogy rövid Idő nlatt 
tokmillió pengőt fizettünk ki t üzletfeleink
nek. Ittncr és társa, a m. kir osztóijtorsjáték 
föárusitói, Budapest, VL, Teréz-körut 18. (Aradi
utca sarkán). Minden rendelést diszkréten és 
figyelmesen teljesítünk. Rendeléshez egysterü 
levelezőlap is elegendő.

, «"*•**«  VltmMwé Mfi». firrM Hma év
fwi «r»rsr e» Anáer porig sújtva ktollk, hogy 
imádott fri-hs és apjuk

Kecskeméti Vilmos
• Zsld4 Klet táMerkeaatája

hétfőn renget vtoatlnnul elhunyt.
Femeléiia ll-ta, aaeriMa, áttl lg árakev a rAkos- 

keraaaturl izr. temetAban lest.
Gyászolják Rí ég KecskemHI Uldor, Mihály, 

Adolf és fizv. Öanztau Vilmosáé testvérei, sógor
női és az ősues rokoRidá.

RétcvéUdtouattaok mellőzését ktojűk.
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Sírva osztott 
húsvéti áldást a pápa 
a Vatikán erkélyéről

OSZTALYSORSJEŰYET

oio’e
BANK R.T BUDAPEST KOSSUTHLAJ0S.UÁ 

í^ndoli/mmégma! 
Levelezőlap is elegendő. Tel. 1-898-80.

Hivatalos árak:

’/• — 3’/,, >/. = 7, ■/, = 14, </, = 28 pen|f6
Ki Baagaa nyereményeket nap-in ni klHxetjUk.

Kirabolták
gróf Almássy Imre 
belvárosi lakását

’ Ilusvét vasárnapján nagyszabású betö
rést fedeztek fel a Veres Pálné-ulcarést fedeztek fel a
•zámu házban.

A ház harmadik 
hatszobás lakásban 
Imre országgyűlési képviselő? ___________
a családjával. A gróf családjával együtt az 
ünnepekre vidéki birtokára utazott és ma
gával vitte a személyzetet is. Vasárna 
gel, amikor a házfelügyelő fennjári 
niadik ’ ‘ 
hogy

gróg

24.

emeletén, a 3. számú 
lakik gróf Almássy 

földbirtokos

emeleten, meglepődve vette

ap reg- 
a har- 
észrc,

Almássy Imre lakásának az 
járói hiányzik a lakat, 

holott jól tudta, hogy elutazásuk előtt az 
összes ajtókra lakatot tettek. A házfelügyelő 
meglepetése csak fokozódott, amikor az 
előszoba ajtaját nyitva találta és amint be
lépett a lakásba,

az előszobában feszi tő vasba botlott.
'Azonnal értesítette a főkapitányságot, 
ahonnan bizottság szállott ki a Veres Pál 
né-útcai lakásba. Detektívek és daktilosz- 
kópusok jártak végig a feldúlt lakást. Az 
összes szekrények tárva-nyitva állottak, a 
fiókokat is kiforgatták a betörők, l'gy lát
szik, elég idejük lehetett és a legnagyobb 
nyugalomban dolgoztak, mert az 
szobákat végigjárták, minden szekrényt 
nyitottak, megnézték, hogy mi van a 
kokban,

még az éléskamrába Is viziteltek.
[A leltározás során kiderült, hogy az isme
retlen látogatók nz összes ruhanemüeket, 
ékszereket, ezüst evőeszközüket és más ér
tékes tárgyakat is magukkal vittek.

A kár megközelíti a tízezer pengőt.
fA betörök annyira óvatosan dolgoztak, 
hogy ujjlenyomat sem maradt utánuk. A 
rendőrség széleskörű nyomozást indított 
kézrekeritésükre.

ajta-

összes 
fel-; 
fió-

r

mindenféle kivitelben a tea- 
jutányosaikban a készítőnél

LÖWY OSZKÁR WekerleSándor-n.S4.

Két villamos közé 
szorult az autó

Vasárnap délután az üllöi-ut 111. számú 
ház előtt a BC. 036. rendszámú magún 
autó, amelyet l.itncr Lajos soffőr vezetett, 
meg akarta előzni n Kúlvin-tér felé haladó 
43. számú villamost. Nem vette észre a 
éofför, hogy ugyanekkor az ellenkező 
irányból teljes sebességgel robogott az 52-es 
villamos. A szerencsétlenség nem volt elke
rülhető, a kocsi vezetők hiába fékezlek,

az autó a két villamoskocsi közé került.
Az autó utasa, Tankiss Ferenc műszerész 
súlyosan megsérült. A mentők a Szent Isi- 
'án-kórházba szállították, ahol nyomban 
rucgopcrállák fejsebéi. A soffőr csak kony- 
iiyehhen sérült meg. 

F

HÓVAL SZIKHOZ
minden oste Április 1—0-ig

K BflLLEn
Műsoron: „ZHlri Awta1“ és uj balettek. 
Jegyek: Színháznál. Koncertnél es jegy 

irodákban.

Vatlkánváros, mára. 28.
Husvétvnsárnap reggelén a Szent Péter 

templomban ünnepélyes nagymisén 60.000 
hivő, közöttük igen sok idegen vett részt. 
A pápa ez alkalommal jelent meg első Íz
ben hosszú és súlyos betegsége után a nyil
vánossúg előtt. A székesegyházat a kapuk 
megnyitása ulán

azonnal hatalmas tömeg lepte eL 
Néhány perccel tizóra után hagyta el a 
pápa magánlakosztályát, hogy helyet fog
laljon hordozható trónszékén.

Az ezüst pápai trombiták hangjai mel
lett érkezett meg Pilis pápa a bazilikába.

A tengernyi ember viharos tapssal és 
lelkesedéssel üdvözölte a Szentatyát 

és a megható kép felejthetetlen maradt a 
jelenlevők számára. A hatalmas boltívek 
alatt minden nyelven „Éljen a pápai” kiál
tások hallatszottak.

Lelkes ünneplés kisérte végig a pápát, 
amig az oltárig haladt. A Szentatya arcán 
meglátszanak a négyhónapos szenvedés 
nyomai és a hívők seregét lassú kézmozdu
lattal áldotta meg.

Az oltár előtt a pápa trónszékébe ült s 
végighallgatta a szentmisét, 

amelyet különleges engedély alapján Gra- 
nito Pignatelll bíboros mondott. A misét 
hangszórókon közvetítették a hivők ezrei 
nck, akik már nem fértek be a templomba.

Déli félegy óra volt, amikor a pápa meg
jelent a vatikáni székesegyház középső er
kélyén, hogy megáldja az egybegvült hívők 
seregét. A Szent Péler-templom előtti tér
ségen

közel kétszázezer ember gyűlt Össze, 
hogy a pápai áldásban részesüljön.

A Szentatya díszes ornátusban a tiarával 
fején jelent meg u beláthatatlan ember-a _ .

tömeg előtt. Az apostoli áldás szavainak 
elmondása előtt latin nyelven pár szóval 
hálál mondott azokért az imádságokért, 
amelyeket betegsége alatt érte intéztek 
Mindenhatóhoz.

A székesegyház elhagyása alkalmával 
pápa nem tudta titkolni meghatottságát 
lelkes ünneplésért, amelyben a hívők tíz
ezrei részesítették.

A közelben állók látták, hogy ■ Szent
atya nem Is próbálta elfojtani kitörő 
könnyeit, mialatt két kezével Intett 
köszönetét a meleg ragaszkodásért és 

lelkes tüntetésért
A pápa könnyei mélyen megindították a 
hívők óriási tömegét.

A pápa a délelőtti szertartásokon való 
részvétel után a délutánt fekve töltötte, or
vosa azonban alapos vizsgálat után 
állapított meg mást, mint 

általános fáradtságot. 
Állapotában nincs semmi rendellenes, 
téré asztmája kissé észrevehetőbb lett.

Készségesen Bemutatja:
■ Mngy. klr. és ad vari UnngiazergyAr 
VII.. RAkóczI-ut 60.

A« orsxAr l*t?n»cvnhb  Aa 1-eaarbb rAdtéterm*

sem

Es- Sternb^rg

házasságszédelgőt fogtak,
akit nyolc becsapott menyasszony keresett

Mészáros István detektív a Royal Apolló 
mozgóképszínház előtt egy férfit pillantott 
meg, aki egv elegáns nő társaságában 
nézte a reklámképeket. Ismerősnek találta 
a férfit és rövidesen rájött arra, hogy 

közismert házasságszédelgő, 
akit jelenleg köröz a hatóság: Mészáros 
Imrének hívják, negyvenkét éves, volt mű
szaki vállalkozó. A detektív felkérte, hogy 
kövesse a közeli VII. kerületi kapitány
ságra. A kapitányságon azután kiderült, 
hogy tényleg a körözött veszedelmes há
zasságszédelgő került rendőrkézre.

Mészáros Imre hirdetéseket tett közzé a 
lapokban, amelyben közölte, hogy dlsz- 
tingvált úriember hozománnyal nősülne.

Negyven nő jelentkezett a hirdetésekre, 

ezek közül nyolcat talált megfelelőnek, 
akiknek pénzük és ékszerük is volt. Mind 
a nyolc nőtől 500 1000 pengőig terjedő 
összegeket csali ki. azonkívül értékes gyű
rűket, fülbevalókat és egyéb ékszereket. 
Többé azután nem jelentkezett.

Mészárost letartóztatták és kedden kísé
rik át az ügyészségre,

Ez a pénz bírói letétbe került és csak az 
összes érdekeltek hozzájárulásával utal
hatja ki bármilyen célra a bíróság. Erre az 
összegre elsősorban Vlda Ottó, a Schmidt*  
léle bútorgyár üzemvezetője tarthat igényt, 
miután a végrendeletben, mint a Mányoki- 
úti és Kiscelli-uli kastély berendezésének 
hagyományosa szerepel. Az érdekeltek 
most tárgyalásokat folytatnak egymás kö
zölt és Vida Oltót is szeretnék megnyerni 
arra, egyezzen bele, hogy

a bírói letétben lévő 20.000 pengőből 
fizessék ki Schmidt Miksa 20.000 pen

gős bankadósságál
és ezzel mindenképpen akadályozzák meg, 
hogy a Mányoki-uü kastély ötvenezer pen
gős kikiáltási áron dobra kerüljön.

A különféle tárgyalások folynak és való
színűleg negyvennyolc órán belül eldőli 
lesz-e árverés a A/rínj/oM-uton.

9

Schmidt Miksa 20.000 pengős régi 
tartozása miatt árverést tűztek ki 
a Pálosrendnek hagyott kastélyra

Néhai Schmidt Mikst, a híres butorgyá- 
ros többmilliós örökségének ügye még 
mindig rendezetlen és most a sok bonyo
dalomhoz egy meglepően uj fordulat csat
lakozott.

A hagyatéki eljárás folyamatban van, 
semmisem bizonyos, még igy a többi kö
zéit az sem, hogy’ végeredményben kié lesz 
a Pálosrendnek hagyományozott Mányoki- 
üli kastély. Senkisem tudja, fellép-e a ha
gyatékkal szemben és igényt támaszt-e 
Scmidt Miksa törvényes örököse, Schmidt 
Leó bécsi gyáros. Ezt az amúgy is zűrza
varos helyzetet most újabb komplikáció 
kavarta fel.

Schmidt Miksa esztendőkkel ezelőtt 
20.000 pengő kölcsönt vett fel egy bu

dapesti banktól.
Az összeget a bank a Mányoklutl Ingat
lanra kebelezte be. A húszezer pengős 
kölcsön azóta is fennáll, mert Schmidt 
Mik«a csak a kamatokat fizette, a tőkére 
semmit se törlesztett. Schmidt Miksa ha
lála ulán a bank többször is felszólította a 
hagyatékot, hogv fizesse meg a 20.000 
pengőt, a felszólítás azonban eredményte
len maradi, mire n bank a telekkönyvi ha
tósághoz fordult és a kö’csön behajlása

végeit árverés kitűzését kérte a Mányoki- 
úti ingatlanra Ezt a kérést az I—III. ke
rületi járásbíróság teljesitette is: április 
8-ára,

a jövő csütörtökre kitűzte az árverést.
Az, árverési hirdetmény szerint az ingatlan 
három hold és 1393 négyszögöl terjedelmű, 
házból, udvarból és kertből áll, három ut 
határolja, a Kelenhegyi-, Mányoki- és Nagy 
boldogasszony-utja. A nagyterjedelmü és 
értékes ingatlan még ma is Schmidt Miksa 
nevén áll és

klkáltási ára az Árverésen mindössze 
50,378 pengő és 50 fillér lesz.

Akik járatosak a Schmidt-féle örökség 
bonyodalmaiban, azt mondják, előrelát
ható. hogy a telekkönyvi hatóság rendel
kezése ellenére ezt az árverést már csak a 
jelentéktelen kikiáltási árra való tekintettel 
sem tartják meg. Mindenesetre máris tár 
gyalások indultak a hitelező bankkal az ár
verés elhalasztása érdekében és egyéb lépés 
is törtért.

Annakidején 
kincseinek az 
aukciója során

az eladott 
húszezer pengő folyt be.

Autókarambol
a Rákóczí-uton: 2 sebesült

Vasárnap délelőtt a Rákóczi-uton a Ke
leti pályaudvar felé tartott a BO. 505. 
számú kéktaxi, amelyben Goldstein Zsig- 
inond kereskedő és n felesége ült. Amikor 
a taxi a Miksa-utca sarkához ért, oldalról 
n Rákóczi-utra kanyarodott a DL. 680, 
számú bérautó. A soffőrök azonnal fékez
lek, de

■ kocsik a síkos utón megcsúsztak és 
összeütköztek.

A kéktaxi ajtaja kinyílt, Goldstein és a fe
lesége kizuhant és mindkettő megsebesült. 
Goldstein a karját törte, nz asszony pedig 
súlyos belső sérüléseket szenvedeti. A men
tők a Rókus-kórházha vitték őket.

n Sc/imhff-kastélyok mü- 
ErnsLmuzeumban tartott

műtárgyakból körülbelül

GENERÁL/AOTORS OPEL

Nemzetközi Gép I n i yjupi a 
kereskedelmi Rt lULIIlrlM

V.Vörösmarlytér 
4-SZ.Tel. 1830-88

Húsvéti locsolás
15 becsipett beteget 
és sebesültet vittek el 
a

Husvét 
tőknek a 
lásnak öt 
:ata“ volt. Rabovszky Mihály napszámos a 
Közvágóhíd mellet! ittas állapotban 

egy meszcsgödörbe 
sérülésekkel vitték kór-

mentők
hétfőn sok dolgot adtak a men- 
részeg emberek. A húsvéti locso- 
sulyosnbb é.s tiz könnyebb „áldó*

kőműves a Hermina-ulon

beleesett
és súlyos égési 
házba.

Zimmer Jenő 
ittas állapotban

a villamos alá kcrüil 
és súlyosan megsérült.

Szentimrei Tamás kifutó a Frnngepán- 
utca 62. elölt összeesett. Eszméletlenül, 

súlyos alkoholmérgezéssel 
vitték kórházba.

Mucsák Imre napszámos a Dembinszky- 
utcában részegen elesett és

betörte a fejét.
Lusztig Gyula cipészsegéd a VII. kerületi 

kapitányságon ittas állapotban nngy bot
rányt rendezett,

súlyos alkoholmérgezéssel 
vitték kórházba

A többieket első segély után a mentők * 
lakásukra vitték.



4 HÉTFŐI NAPLŐ. Budapest. 1M7 mirdua M.

■ 'rbTin.f ¥bü<IH SfoxTHT
ISMÉTx

n 
O 
H 

s
Y. 
c 
A 
U 
r*  

g
aj 
0 
X 
0

c 
w 
0

i
d 
o 
« 
o

TÖRÖKNÉL
NYERTÜK A NAGY JUTALMAT

4OO p
a legnagyobb főnyereményt

300.000 p
valamint a

I
100.000 p

főnyersményt % nrsjsgdyeL
As aj sorsjátéh nytreményhatása 

április 1O-ón és 13-án 
Elérhető legnagyobb nyeremény

700 p
Hivatalos eare/egyárah i

KgéezP 2B.~, FélP tő.-, Negyed P 7_

fTrÍ a. és tsaJL vJ jfu X* *r  ÜL bankház ar. 

Budapest, IV., Szervita-tér 3, 
Jtcnd'IOa t levelció-lapon, lavAlbon v»FZ 
uLnlvAnyon. Telefon : 1-8OO 61.
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TOKOK || TOKOK TOROK

Párisi anziksz
az épülő álomvárosból

Piírls ntArduk 29.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjclefí 

lése.) A francia főváros ünnepi hangulatát tisz
ti leiben tartva, hatalmas fakerítések mögött 
folyunk szünet nélkül a vllógkiúflllás clőiliun- 
kálatal. „Semminemű balesetért nem vállalunk 
felelősséget!" — hirdetik a falragaszok és csnk 
külön igazolvány felmutatása utón engedik bo 
a kíváncsiskodókat a vllágklállitós területére. 
Sajót veszélyére járhat s riporter, mert nem 
fa tehet vállalni n billegő gcruidák, száJadgúló 
•lúváinrok és magaslinemelkedő cemcntlönibök 
veszélyét. Ha nem is halál.mogvelő bátorság, 
de egy kis hősiesség kell ahhoz, hogy valaki 
végigbukdácsoljon a sár, por, zaj és munka 
birodalmán, amelyből egy álomváros fog ki 
bontakozni

lln valaki az ElffelAorony emelőiéről léte 
kint » torony tövében épülő pavlllonokrá, 
mintha álomvilágr.i nézne le

Várna épül a város szivében, 
paloták, fedettsélányok és szökőkutak. Innen 
föntről látszik legszebben a májtishan megnyi
tandó kiállítás beosztása A Szajna inonlmait- 
rei partján épülnek a külföldi nemzetek ki- 
állitóe.sarnukni: Oroszország és Németország 
két hnlnJmus, egymással szembehelyezkedő pn 
Villonja ál) közvetlenül a Szajtuiparlon. Szinte 
szimmetrikusan helyezkednek cl. Mögöttük 
Hóba csnrnokos, tornyos épülete áll, egyelőre 
még bclcnvázban s közvetlenül mellette — lej. 
hoszral legyőzve a többi nemzeteket — üveg
falaival koszon áll a belga kiállítási épület. 
Arányaiban laláii a legkisebb, du

stílusában a legszebb loaz ■ magyar 
pás illőn.

Magvaros stílust varázsolnak elő az itthonról 
kihívott munkásaink az építőanyagból, Győr- 
gyl Dénes műépítész vezetésével és büszkén 
leng már n felhúzott tető kis tornyán a ma
gyar lobogó.

Alg hal hét van hátra a hivatalos megnyi
tástól, igazán varázslat lenne, hu elkészülné
nek, hiszen a város közepén 
városnak minden talpainfnvi 
són megy át. Fehér árkádos 
nak a Szajna hidjai.

Alulról silügil|ák ki

épülő kiállítási 
területe változó- 
Imrkolnlnt kap-

N folyót, 
amelynek közepén kis szigeten épül fő! Fran
ciaország csarnoka.

Felejthetetlen hitvány Igy n kis ri/omi’d 
ro« n maga sürgő-forgó mivoltában s ha valóm 
váltja mindazt, amit most még csak sejttel, 
ugy málló találkozója lesz a nemzetelthck.

—- FIAT nz uj szezont, amely ar év első ne
gyedének eladásaiból kővel keltethető prognó 
zit szerint n mullóvi forgalmat is túl fogja ha 
Iádul, három bevált típusával kérdi meg. A 
Magyarorarágmt több mint 1000 példánvbnn 
elterjedt közmondásos siket ü Bnlillája mellé 
mint még kisebb, <l<» nagy leljo*l(inényil  kocsi 
a gyorsan népszerűvé váll 500-ns, felfelé pedig 
mint legmodernebb és sokat ulánrolt közép- 
kocsi, n, |500ax sorakoilk, melynek feltűnő 
aikerc a monlcoarlói calllagturán újból igazolta 
mintaszerű szerkentének előnyeit
•— Aa angolok gytAortell értekéről taniMkodlk, 
a minap HMM) mérföldet ontócvillagturán résit 
veit kortik után megtartott karosszéria-kondí
ció vizsga. Erén verseny első és második diját 
a megbízhatóságával népszerű Austln-kocslk 
nyerlek. Fentiekből látható, hogy az Austin a 
remek konttiukciósal egyenlő rangúvá telto a 
karosszéria modern vetélésének elveit Is. Ar 
Austin gyárnak ezen sikere még előkelőbb 
helyre emelte gyártmányait, mint eddig soltak

— Példátlan események. A közönség érdeklő
dését váratlanul ragadta ki a mindennapi gon
dok körül a legutóbbi sorsjáték szinte párat
lanul álló eseménye. A Török A. és Társa 
Bankház Rt. (Budapest. IV , Szervita tér 3.) 
figvfelel nyerték a nagy jutalmat, 400 000 pen
gőt. B legnagyobb főny crcniénvt, 300.(H0 pen
gőt. valamint a 100.000 pengős főnyereményt 
’■« sorsjeggyel. Hivatalos sorsjegvírak; lg.it 
?8*~«  ,*L ,i~’ ? — péngő. Hálás máráprilis 10-ia te 13 áu

Selyemlopáson tettenértek 
két elegáns asszonyt 
a Rákóczí-uton

\z- 
lo-

Husvét vasárnapján két elegáns asszonyt 
kísértek a főkapitányságról az ügyészség 
Mnrkó-utcal fogházába és Itt lopás miatt 
letartóztatták 'őket. Huszonnégy órával 
előbb

a Rákóczl-utl Szövetkezeti Boltban 
gnlmaa jelenetek közben történt a 

páson tétlenért nők leleplezése.
A két asszony: Dér Józsefné és V altit 

Józsefné betért a Rákóczl-utl boltba és se
lyemanyagokat kért a segédektől. Közel fél 
óra hosszat válogattak a legdrágább se
lyemfélék között, aztán eltávozlak a bolt
ból anélkül, hogy vásároltak volna. Távo
zásuk után a segédek összeszedték a pul
ton heverő holmikat és pillanatok múlva 
észrevették, hogy

két vég drága, értékes selyem hiányzik.
Az egyik argód a nők után rohant. Az üz
let előtt még ott tnlólta őket.

— Tessék visszajönni nz üzletbei — szólt

Ultimói izgalmak és megcáfolt 
akciók az ügyvédek 
nyugdíjintézetében

Ismét kritikus napja van holnap, szer
dán, március ultinióján, a magyar ügyvéd
ségnek: aki nem Űzeti ki március 31 -lg ese
dékes járulékát, továbbá nyugdijintézeti 
tagdíjbólraléka 1936 december 31-ig esedé
kes részidőt, azt a törvéng értelmében har
minc napon belül köteles a: illetékes ka
mara törölni tagjainak névsorából s igy

a nem fizető ügyvéd nem folytathat to
vább ügyvédi gyakorlatot.

A magyarországi ügyvédi kamarák tehető
sebb tagjai é*  maguk a kamarák is a leg
több súlyos anyagi helyzetben lévő ügyvéd 
helyett befizették, illetve befizetik az ese
dékes járulékot — fényes példáját nyújtva 
a kari szolidaritásnak — s igy többszáz ve
szélyeztetett ügyvéd közül

előreláthatólag csupán tíz-tizenöt fogja 
elveszteni kamarai tagságát.

Ezzel kapcsolatban az ügyvédek körében 
hírek terjedlek cl, hogy bizonyos mozgal
mak indulták az ügyvédi gyám- és nyugdíj
intézet ellen. A tagok egyréaze ugyanis so
kallja a járulékokat és kevesli a szolgálta
tásokat. Már a legutóbbi kamarai képvise
leti közgyűlésen egy felszólaló beszélt a 
nyugdíjintézet ellen. Husvctvasárnapján pe
dig elterjedi ti hir, hogy

egy budapesti Ügyvéd több kartársa ne
vében is felterjesztési intézett az igaz- 
ságligynilnisklerbez, amelyben kéri, 
hogy terjesszen törvényjavaslatot a par
tement elé, amellyel megszünteti az 
Országos ügyvédi Gyám- és Nyugdíjin

tézetet
annak vagyonát felosztja a tagok között. 

: ügyvédek nyugellátásáról pedig másként
s I
nz „„.............. „ „ ...
gondoskodik. A magyar ügyvédség mérsé
keltebb elemei a leghatározottabban elítél
ték ért nz állítólagos akciót, amelyet hús- 
vél hétfőjén az ügyvédi nyugdíjintézet ve
zetői a Hétfői Naplő munkatársa elölt a 
loghatrtrozotlobban megcáfollak.

Beszéltünk ezzel kapcsolatban
dr. SZEGŐ FERENCCEL,

n Nyugdíjintézet ügyészével, aki elmondta, 
hogy gyakorlatilag nz intézet áttért mór nz 
úgynevezett vdromdnpfcdtzcti rendiseiről,

Páratlanul érdeke*

II. VÁLLALATI
BR1DGE-CSAPATVERSENYÉT

rendes! n 

HÉTFŐI NAPLÓ 
a vállalatok (gyárak, pénzintézetek, kereskedeim', Ipari vállalatok, 
irodák, hivatalok. Intő'mények) osnpatal siámára 

április 3- ős 4-en a Lioyd-paioia disziermaiien
A küzdelem • HÉTFŐI NAPLÓ rendkívül értéken ezUrt- 
•erlegéért lolylk, oxenklTtlI nímo. MKrértéktt tisztelet- 
és vlgaazdlj!

Érdeklődni lehet és meghívók igényelhetek*.
HÉTFŐI NAPLÓ ftisdOMvataimn. mi. ErzMbst-ROrat 28 
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rájuk, de az asszonyok el akartak sietni. 
Most már az áruházban szolgálatot teljesítő 
magándetektív Is beavatkozóit a dologba és 
pár perc múlva

az egyik asszony táskájából előkerült 
az ellopott selyem.

Mindez persze nem ment simán és hangta
lanul. A kiváncsiak nagy tömegéé nézte nz 
izgalmas leleplezést, az izgatottan kiáltozó 
nőket, akiket végül Is

az őrszeme*  rendőr előállított a főkapi
tányságra.

Itt kiderült, hogy Valett Józsefné lopta el 
a selymet, Dérné pedig közben szóval tar
totta a segédeket. Megállapították azt Is, 
hogy Valettné ellen már folyt eljárás ha
sonló bűncselekmény miatt.

A selyemlopáson tétlenért asszonyokat 
a főkapitányságról átkisérték a Markó- 

utcai fogházba
és a vizsgálóbíró dönt további sorsukról.

különösen amiatt

az úgynevezett kirovó-elosztó rendszerre, 
amely lehetővé teszi a járulékok emelése 
nélkül a szolgáltatások növelését. Az egye
sület uj vezetősége lehetővé tette, hogy a 
múlt évben már a törvény által bírói utón 
is kikényszeríthető évi kétszázezer pengő 
ellátási összeg helyett a nyugdíjintézet több 
mint háromszor ekkora összeget fizetett ki 
a rászorult tagoknak.

Az elégedetlenkedők 
panaszkodtak, hogy

az öregségi járulék ismeretien fogalom 
a nyugdijegjg?sülelben. Ennek okát Szegő 
Ferenc dr. a következőkben világította meg:

- Azért nincs öregségi járulék, mert az 
állam a törvényben előirt ötszázezer arany
korona helyett csak kétszázezer pengőt ad 
az egyesületnek s erre az özvegyek, árvák 
és rokkant ügyvédek támogatására van 
szükség. A másik ok, amely lehetetlenné 
teszi nz öregségi járulék fizetését, az, hogy 
az inflációs időkben

elveszett az egyesület kétmillió arany
korona Öregségi dijtartaléka.

Az intézet most megkísérli Ismét életrekcl- 
teni hz öregségi díjtartalékot.

KÖZGAZDASÁG
A Fonclére litvelle a Magyar- 

Francia biztosítási állományát
A Foncíérc Általános Biztosító Intézet még 

mull év december havában megszerezte a „Ma
gyar—Francia**  rősBvénylőbbségét és átvette en
nek a társaságnak legfőbb irányítását Is. Ez a 
művelet most egy újabb fontos állomáshoz érke
zett. A hivatalos lop március 20-án kelt számá
ban közli a bizloSsító magánvállalatok m. kir. 
állami felügyelő hatóságának 27.410/1936. sz. 
rendeletéi, amely n „Magyar—Francia" teljes 
biztosítási állományát a Fonciérc-re ruházza át. 
A rendelet értelmiében a „.Magyar— Francia" 
össice jogait és kötelezettségeit a biztosított fe
lekkel szemben a Fonclére veszi át. Az álló- 
mánvátruházús mindenképpen a biztosított fe
lek érdekét és legnagyobb!okú biztonságát je
lenti, mert a Fonclére 73 esztendős működése 

alatt ügy telei érdeket satuban ü unden kor a 
messzebbmenő, készséggel szolgálta.

A Magyar—Franciánál biztosítottak meg
nyugvással fogadhatják a felügyeleti hatóság 
intézkedéséi, mert biztosításukat minden 
változtatás nélkül annál az intézetnél foly
tatják, amely mint tőkeerős és köztudomás 
szerint kiváló hozzáértéssel és gondossággal 
vezetett vállalat, a magyarországi biztosítási 
piacon régi idők óta a vezető vállalatok kö
zölt toglal helyet.

A most folyó olasz-magyar kereskedelmi 
tárgyalásoknak különös jelentőséget kölcsö
nöz az a körülmény, hojflr Magyarország 
számára nagy kiviteli lehetőséget nyújtanak 
Abesszíniába. Az Abesszíniában megtelepedő 
olaszok számára nálunk vásárolnak tenyész
állatokat s iparcikkeket.

Az export ügyében többtagú olasz keres
kedelmi delegáció járt husvét előtt Budapes
ten és a Külkereskedelmi Hivatalban tárgya
lásokat folytattak a magyar gazda- és keres- 
kedőérdckellségek bevonásával. A kivitel le
bonyolítását a Magyar-Aethiopiai Kereske
delmi Kumara fogja elvégezni. A Külkeres
kedelmi Hivatalban most lázasan dolgozunk 
a kivitel előkészítésén.

♦
A gyógyszerész-törvényjavaslat lekerült a 

napirendről, mert az érdekképviseletekkel 
karöltve uj törvénytervezetet készítenek. Az 
uj javaslat ebben az évben már nem kerül 
képviselőházi tárgyalásra. A kiszivárgott hí
rek szerint uj kautélák várhatók a jogado
mányozásoknál és jogátirúsoknál.

♦
A Magúnnlkalmazottak Nemzeti Szövetsé

gének közgyűlése határozati javaslatot foga
dott el, amelyben a Magánalkalmazotli Ka
mara felállítását követeli.

*
Ma. kedden érkezik meg a 

ció Budapestre. Miután a 
megállapodás holnap lejár, 
befejezéséig provizórikus megállapodással 
fogják az egyezmény hatályát meghosszab
bítani. A tárgyalások ugy az áru-, mint a 
fizetési forgalom uj szabályozására is ki 
fognak terjedni.

♦
Az érdekképviseletek akciót indítottak az 

„olcsó egységáru áruházak**  ellen,, amelyet 
újabban Budapesten éa a nagyobb vidéki 
városokban létesíteni akarnak. Az érdek
képviseletek hivatkoznak azokra a törvény- 
hozás! rendelkezésekre, amelyeket az ilyen 
..áruházak’* ügyében külföldön hoztak. Min
denütt, igy Ausztriában, Németországban, 
Svájcban. Csehszlovákiában, Franciaország
ban gátat vetnek az egységáruházak műkö
désének*

román delegá- 
magyar-román 
a tárgyalások

♦
Április elsején éleibelép Romániában a fák

kal felemelt vasúti fuvardíj, amely a Romániá
ból vásárolt faanyagok árát ismét mendrágitjo. 
Ez a: emelés azonban nem les: lineátis, hanem 
a: áru bclértékéhe: alkalmazkodik.

★
A Magyar Villamosmüvek Országos Szövet-1 

sége ezidci közgyűlését vándorgyűlés keretében 
április 17—19-ig Pécsett tartja meg.

★
Március 31-ével jár le az a behozatali kontin

gens, amelyet a fonelárunagykereakedők részére 
annakidején megállapítottak és 24.000 kg.-ban 
határozták meg. A fnnaláruintportfírilk nagy 
meglepetésére április elsejétől csak 12.000 kg. 
külföldi gyapjnfonalat kapnak a kereskedők, 
lebát az 1937,1938. évre megállapított gyapjú
fonal behozatali kontingenst a felére redukálták.

♦
A Nyugdtfas Magánalkalmazottak Orsi. Sző- 

vétségé felterjesztette a miniszterelnökhöz ké
relmét az aggkori biztosítás sürgős reformjára 
vonatkotölag. Ezzel kapcsolatban 30 millió pen
gős nyugdíjas magánalkal mázott! és munkát 
kertváros építésére vonatkozólag tett javaslatot.

♦
A Tejtermelők Országos Szövetsége a jégkár

tel árdiktaturája ellen önálló iéqgyár fctátlitdsá- 
nak tervével foglalkozik, önálló jéggyárat fog
nak alapítani a húsiparotok is.

♦
„Hungária Containeforgalmi és Hűtőipari rt. 

cég alatt f. hó 20-án a Magyar Általános Hitel- 
bank, as Angol-Magyar Bank rt. és a „Hangya'*  
Termelő-, Értékesítő- és Fogyasztási Szövetkezet 
részvénytársaságot alapítottak.-A társaság, mely
nek alaptőkéje 600 000.— P. az Imperial Clie- 
mieal Industries Ltd londoni réggel szoros mű
szaki együttműködésben fogja tevékenységét 
kifejteni. Az Igazgatóság elnöke dr. Bareza 
Ernő, ny. földművelésügyi államtitkár, tagjai: 
dr. Aner Pál, Kálmán Henrik, gr. Károlyi Gyula, 
dr. Márkus Andor, dr. Perényl István, dr. Rhorcr 
Aladár, O. W Roskill (London), gr. Széchenyi 
Károlj-, D. H. B. Wrido (London), dr. Wünschcr 
Frigyes, M. Zveglntzov (London) urak.

♦
A Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatósága e 

hónap 19-én megtartott ülésében megállapította 
az 1030. üzleti év mérlegét, mely a mull évről 
álhozott nyereséggel együtt 56.519.52 pengő 
tiszta nyereséggel zárul. Ar igazgatóság indítvá
nyozni fogja az ezévi április 10-én megtartandó 
közgyűlésnek, hogy ez összegből 30.000 pengő a 
régi nyugdijak külön tartalékába helyeztessék 
és a fennmaradó 26.519.52 pengő a folyó évre 
vitessék át.

★
A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. Igaz

gatósága legutóbb tartott ülésében mególlanl- 
lotta * folyó évi április hó 7-én megtartandó 
közgyűlés elé teleszlendő 1936. üzletévi mérle
get. Egvuttnl elhatárolta nz Igazgatósáé, hogv 
belső tartalékolások, valamint n tartalék- és 
nvngdljalannak megfelelő javadalmazása után 
részvényenként — ’tgy mint * múlt évben — 
50 fillér osztalak kifizetését fegjg a közgyüUseo 
indítványozni.
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Fürdőkádban 
megölte magát 
egy budai uriasszony

Kfegrenditő tragédiát fedeztek fel nagy-
azombaton éjszaka a Nagy Lajos király-ut
183. alatti villában.

A villa egyik különálló szárnyában lakik 
már hosszabb ideje Gorócz István MÁV 
tisztviselő feleségével. A férj hivatásánál 
fogva sokat utazik és ilyenkor felesége a 
személyzettel tartózkodik odahaza. Nagy
pénteken a MÁV tisztviselő Szolnokra uta
zott hivatalos ügyben és onnan csak nagy
szombaton érkezett ha?a.

Felesége ■ személyzetnek kimenőt 
adott az ünnepekre.

Azt mondotta a szakácsnéuak és a szoba
lánynak, hogy csak kedden jöjjenek vissza, 
pihenni fog ar. ünnepekben, mert az utóbbi 
időben nem jól érzi magát, belső baja van, 
azonkívül nagyon ideges. Szombaton reg
gel távozott el a személyzet és ettől az idő
ponttól kezdve többé senki sem látta Go- 
rőeznét. Férje, amikor este tizenegy óra táj
ban hazaérkezett,

hiába csöngetett aa ajtón, nem bocsá
tóiéi be senki.

Dörömbölésére sem nyílt ki az ajtó, mire 
a házfelügyelőhöz sietett és annál érdeklő
dött, hogy odahaza van-e a felesége. A ház
felügyelő közölte, hogy feleségét egész nap

Szerencsi György
a váciuccal ékszerkaland első gyanúsítottja 

megismételte az ékszerlopás 
trükkjét, de póruljárt

Husvét hétfőjén a rendőrség letartóztatta 
Szerencsi György ügynököt, a váciutcai ék
szerrablás első gyanúsítottját és barátját, 
Hendel Nándor utazót. Mindketten ismert 
betörök és körözőlevél volt kibocsátva el
lenük.

Szerencsit és Hendelt a Hálló-biiffében 
fogták el a detektívek és előállították őket 
a főkapitányságra. Amikor megmotozták 
a két veszedelmes bűnözőt,

ezüst cigaretta tárca, óra, gyűrűk, útle
velek kerültek elő zsebükből.

Faggatni kezdték őket, hogy honnan szár
maznak az ékszerek, mire először azt a 
naiv mesét adták elő, hogy családi éksze
reik és él akarták zálogosítani. Később 
azután kiderült, hogy

a váciutcai ékszerlopásnál alkalmazott 
trükkhöz hasonlóképpen károsították 
meg pár nappal ezelőtt egy bécsi ke

Kloroformos vasúti rablókat 
keres Budapesten 
a svájci rendőrség

Az áldozat: Rueff Judit magánzóm!, a zsákmány:
20.000 svájci frank és egy kincsesbőrönd

A zürichi rendőrigazgatóság körözést 
küldött a főkapitányságra, amelyben egy 
érdekes és vakmerő vasúti rabi.’ nyomo
zásában kéri a budapesti rendőrség segít
ségét.

A zürichi körözés szerint Rueff Judit 
svájci magánzónő Párisból Zürich felé uta
zott a párisi gyors egyik elsőosztályu fül
kéjében. Mikor a vonat befutott Zürichbe 
azt az átmenő kocsit, amelyben Rueff 
Judit utazott, lekapcsolták és holtvágányra 
tolatták. Amikor azután a személyzet ta
karítani akart a kocsiban, nagy megdöbbe
nésre

az elsőosztályu fülke pamlagán eszmé
letlenül találták

n fülke egyetlen utasát, Rueff Juditot. Or
vost hívtak hozzá, aki rövid vizsgálat után 
kiderítette, hogy a magánzónőt valamilyen 
méreggel elkábitották, ez okozta az aléltsá- 
gát.

Rueff Judit mikor magáhoztért, rémül
ten mondotta el, hogy

Ismeretlen tettes kirabolta, elvitte fe
kete, bőrkézltáskáját, 

amelyben 20.000 svájci frank, 4300 francia 
frank és rengeteg nagyértékü ékszer volt 
A kincsesbőrönd tartalma a következő volt- 
egy brilliánsgyürü, értéke 80.000 francia 
frank, 18.000 frankos platina karkötöórn. 
egy platina bross 40.000 francia frank ér
tékben, kétsoros igazgyöngy, amelynek 
20.000 francia frank az ára, azonkívül mén 
két gyűrű, egy kisebb bross, egy karkötő 

nem látta eltávozni Hazulról, egész bizto
san odahaza van a lakásban. Most már 
együtt mentek fel a lakáshoz és észrevették, 
hogy

hz ajtó belülről van bezárva
és a kulcs benne a zárban.

Kosszal sejtve felfeszilették az ajtót és 
behatoltak a lakásba. Már az előszobában 
kellemetlen, fojtó faszénszagra lettek figyel
mesek, a fürdőszobából áradt ki a faszén
gáz. A fürdőszoba ajtaja is be volt zárva, 
azt is fölfeszitették és

a fürdőkádban, fürdőruhában, holtan 
találtak rá a MÁV tisztviselő ötvenkét- 

éves feleségére,
A fürdőkád félig volt vízzel, a szerencsétlen 
uriasszony a fürdőszoba kályhájába fa
szénnel fütött be, majd kivette 9 kályha 
csövét és igy várta a halált, A hálószobában 
az éjjeliszekrényen pár sor Írást találtak, 
a rendőrséghez volt címezve ■ levél és ab
ban a következő pár sor állott:

— Idegbajom miatt önként válók meg 
az élettől. Ne boncoljanak feL Bocsás

sanak meg tettemért.
A szerencsétlen sorsú uriasszony holttes

tét a rendőri bizottság a törvényszéki or
vostani intézetbe szállíttatta.

reskedőt.
Szerencsi és Hendel a bécsi Szent Rókus- 
templom közelében bementek egy ékszer
üzletbe, miközbeu egyik társuk az utcáról 
telefonhoz hinta az ékszerészt és mig a te
lefonnál tartózkodott, a pulton talált ék
szereket és egyéb tárgyakat magukhoz vet
ték, azután elmenekültek. Megjárták azon
ban, amikor értékesíteni akarták:

kiderült, hogy az aranynak hitt tár
gyak utánzatok.

Az útlevelek, amelyeket a zsebükben talál
tak, hamis névre voltak kiállítva, ezeket 
még az uj útlevelek kibocsátása előtt sze
rezték be.

Érdekes, hogy a váciutcai ékszerlopás 
után Szerencsi volt az, aki először gya
núba került, azonban sikerült alibit igazol
nia és ö hívta fel a rendőrség figyelmét 
Weiser Salamonra és Richter Hildegardra.

és
végül egy nyaklánc, amelynek végén 
platinába ágyazva, brilllánsokból ez ■ 

négy betű van kirakva; MALID. •
Rueff Judit semmi közelebbi felvilágo

sítást nem tud adni a rablás történetéről 
Csak arra emlékszik, hogy mikor a vonat 
az éjszakában vágtatott, kissé elfáradt 
hálókocsihelyet nem akart bérelni, 'elég 
kényelmesnek tartotta az elsőosztályu fül
két is, a parola gr a feküdt pihenni. Akkor 
teljesen egyedül volt a fülkében, nem 
tudja, ki lehetett a tettes, aki elkábitotta é> 
elrabolta a kincsesbőröndöt.

Érdekes, hogy ugyancsak a párisi gyor
son történt annakidején a nagy port felveri 
vasúti rablógyilkosság, amikor Strasser 
Károly volt budapesti diák és Todorescv 
Traján züllött román kalandor a nyomozó’ 
adatai szerint

kidobták a robogó gyorsvonatból Far- 
kasanu Mária bukaresti Igazgatónőt 

és n holmijait elrabolták. Strasser Károlyt 
azóta ezzel az üggyel kapcsolatban az 
osztrák bíróság ha Iáira ítélte, de éppen 
mostanában kapott kegyelmet.

A zürichi rendörfönökség körözőlevel*  
alapján

a budapesti rendőrség Ls megindította 
a nyomozást, hogy tisztázza, nlncs-e a 
bűncselekménynek valami idevezető 

szála,
amelynek felgöngyölítésévé! segítségére le
hetne a svájci hatóságoknak,

A gondos háziasszonyok már évek 
óta ezzel a szappannal mossák 
a ruhát. Ez a ragaszkodás bizo
nyítja az ABC szappan jóságát

Ügyészi szemle
a Hungária gumigyárban
egy munkáslány tűzhalála miatt

Egy gyári munkásnő rejtélyes halála 
ügyében folytat nyomozást a rendőrség a 
pestvidéki ügyészséggel karöltve. A buda
foki Hungária gumigyár alkalmazottja volt 
Fischer Gizella 24 éves gyári munkásnő. A 
leány hosszabb ideje állott a gyár szolgá
latában és esőköpenyegek vuíkanizálását 
végezte. Egyik napon, eddig meg nem álla
pított körülmények között,

vnlkanizálás közben súlyos égési sérü
léseket szenvedett Fischer Gizella

és a mentők életveszélyes állapotban vitték 
kórházba. A szerencsétlen munkásnő mel
lén, karján szörnyű sérülések tátonglak és 
az arcát is sebek borították. Hiábavaló volt 
a lelkiismeretes kórházi ápolás,

belehalt sérüléseibe.

't-cc/la. a.

GOLDBERGER ANYAG CSAK AKKOR VALÓDI, 
HA AZ ÁRU SZÉLÉN OTT A FUGGÓPECSET

A halálesetről jelentést kapott a rendőrség, 
több kihallgatást végeztek és nz a feltevés 
alakult ki, hogy a munkásnő halálát gon
datlanság idézte elő. A rendőrség a bonco
lási és a tanúvallomás! jegyzőkönyveket 
megküldte a pestvidéki ügyészségnek, ahol 
a gyárigazgatót már ki Is hallgatták.

Azzal védekezett, hogy a munkásnő nem 
járt el kellő óvatossággal és ő maga idézte 
e.lö a végzetes katasztrófát.

Az ügyészség a húsvéti ünnepek után 
kiszáll a gyártelepre, helyszíni vizsgá

latra,
azonkívül kihallgatják azokat az alkalma
zottakat. akik szemtanul voltak n szeren
csétlenségnek és a helyszíni vizsgálat fog 
dönteni a felelősség kérdésében.



Wlnd»nr hercege a bécsi kereskedelmi mi
nisztériumban engedélyt kért, hogy osztrák 
területen magánrepülőteret építhessen, /légi 
repülőgépét eladta és helyette újat építtet. 
Hatezer fontba kerül az uj gép.

' Ifjúsági mozgalom indult egy utcaelneve
zés érdekében. A mozgalom rétszvevől azt 
kérik a Közmunkatanácstól, nevezzenek el 
utcát Gömböt Gyuláról.

' III.
'Aaersperg 'Anna hercegnő annakidején 

Magyarországra ment férjhez, gróf Wildburg 
'Artúrhoz. A hercegnő már régebben özve
gyen maradt. Gyöngyösön élt, az ősparkkal 
szegett Orczy-kaslélyban. Auersperg her
cegnő elhatározta, hogy Ausztriába költözik 
és értékesíti a Gyöngyös közepén álló kas
télyt. A város megvásárolta tőle és ezzel o 
vásárlással gyönyörű közteret adott Gyön
gyös lakosságának. Az adásvételi szerződés
nek van egy nagyon érdekes pontja. X kas
tély két kapufát két-két hatalmas könrosz- 
lón strársálja. A hercegnő ezekre a kőorosz
lánokra fenntartotta a tulajdonjogát. A 
hosszú esztendők alatt nagyon megszerette 
a magyar földet, megszerette Gyöngyöst, jól
esne neki az az érzés, hogy ha mégegyszer 
el főn Gyöngyösre, megállhat a Sajátja előtt.

IV.
Megint eladó egy híres autó! Bálint Möry 

eladja a kocsiját, azt, amelyiknek hajnali 
autóversenye miatt fit napra és 50 pengőre 
Hélle a rendőrbíróság a gyorshajtásba sze
relmes Ifjti hölgyet.

V.
Most, hogy a Bttdal Színkör lebontására 

készülnek, sok szó csik arról, hogy állandó 
színház kellene Budának. A helyzet ez, 
hogy a budai lakosok számára meglehető
sen körülményes a színházbajárás, mert át 
kell jönnlfik a pesti oldalra. A reménybeli 
budai színház eszméjével kapcsolatban ér
dekes terv vetődött fel. Egy érdekeltség 
összeköttetést keres Karátsonyi Imre gróf
fal. Ugy tudják, hogy a gróf bérházakat 
akart építtetni a Karátsonyi-palota helyén, 
de különféle nehézségek miatt letett erről a 
tervéről. Az érdekeltség tagjai arra szeret
nék rábírni Kardtfonyi Imre grófot, hogy 
adja ót nekik a palota egyik szárnyát, 
amelyben hatalmas díszterem uan, ezt a tér 
met nem is túlságosan nagy költséggel köny- 
nyen átalakíthatnák színházzá.

VI.
Itt a tavasz, kirakták a székeket a duna- 

parti kdvéházak terraszára, megint kisért a 
vizikávéház terve. Ezúttal arról t»«n szó, 
hogy egy vállalkozó a Hangi! tájékán sze
retne lehorgonyozni egy hajót. Kávéhdz, bár 
és étterem lenne rajta, matróz ruhás kisasz- 
• rangok és pincérek szolgálnák ki a közön
séget.

vu.
A dízőzfik eddig, mint „hangszernélküh 

zenészek" a zenész szövetségtől nyerlek mű
ködési engedélyt, ('jobb rendelkezés szerint 
most, mint előadóművészek az artista egye
sülethez tartoznak. A Magyarországi Artista 
Egyesület tagjait nyilvános vizsgán veszi fel 
és tgy sok már népszerű, de sok Ismeretlen 
ditőzzel találkozunk majd az Artista Egye
sület nyilvános vizsgáján, április 9-án a Vá
ros/ Színházban.

Vili.
Vasárnap este a Dunapalotában jelmez- 

estélyt rendez a MAC. Ez a MAC utolsó tél- 
szezont táncmulatsága. Csodakosztümők is 
attrakciók felvonulása les- az estély.

/C/riZ fyfcSo
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BAKTER: Uccu nini Lépesét szomszéd, 

fogaggyunk e*  tepsi huzsvéti dióskalácsba, 
hogy maguk megen csak Pesten vótak.

ÖRZSI: Uccu nini, mán sütheti Is. mer 
bizony csak odaát vótunk Pákóczon, az 
öreg szüléknél.

BAKTER: Lássák, hogy megcsalódik az 
ember! Persze, mer eddig minden héten 
úgy jártak ide-oda, akar az izrajlitákba a 
fájás.

LEPCSES: Nézze hájjá, mostnndég igen 
divatba gyűlt ez a falu-kutatás. Mondok 
örzsinck: no nnnya, szuszogjunk át Pá- 
kóczra, oszt kutassuk meg. minő szopin- 
lom-nyalintom jó pletyka-beszédet hord a, 
szél arrafelé.

BAKTER: Ihaj r.o, még a fiilem Is kerté 
áll a kiváncsiságtul,

ÖRZSI: Hát elsősorban is Kaleczkiéknál 
kitört a válópör. Az asszony kimonta, hogy 
ii tovább nem tűri az ura veszekedésit.

BAKTER: Miúta Is élnek azok együtt?
ÖRZSI: Csekél negyvenhárom esztendeje.
BAKTER: No fene, no fene! Sz’ azok má 

úgv beleöregedhettek a házasságba, akar a 
lénia a kalamárisba.

LEPCSES: Ezen kezdődött a kataszlróka. 
Mer Kaleczki azsonta az asszonynak, hogy 
aszongya: „Hallod-e te Borcsa, ha én fia
talkoromba megöltem vóna valakit, mán 
rég szabad vónék. Lám, ni, semmit sem 
vétkeztem, oszt mán negyvenbárom eszten
deje senvvedek melletted, nz életfogytiglani 
rabságba.**

BAKTER: Nem huta ember a*l  Én is 
mán húsz éven fej.jOl kinlódok e Julcsám 
árnyékába. Biz n bánat fölgyíilemlik az em
berbe, akar a kódis cauporjába az elegyes 
étek.

ÖRZSI: De óm az asszonyok eztet Ippen 
fordítva láttyák. Mer a férli-nép fősvény- 
kedlk a jószóvnl, mint a százasbankóval. A 
gazdakörbe röhögnek, meg tréfálnak ... 
bezzeg odahaza csak óggnak-móggnak, akar 
az ázott kopubálvány. Pedig az asszony
nak jár n jószó, ahogy a lónak a vakarás.

LEPCSES: Eztet monta oda át jedzö 
úr is aunok a Borosókoló Cél Jánosnak, 
hogv aszonvgya: ..Nézze mán, mit gyölri 
kend az élete párját, vegyen níllam pél
dát, az én feleségem tüllem csak aliroga
tást kap!'*  — „Dejszen" — monta vissza 
az n kocsmntámogaló vén Gál, — „dejszen 
a jedzö úr szép fiatal feleséit magion is 
ándunggal simogatnám, de az én rozsdás 
öreg harapófogóm otthun, hájjá, kar an
nak mán az Lsmlrgli-papír is!"

ÖRZSI: Ugy a’, részeg csábos! Mútkor Is 
útgyült ide Bogyocskára, oszt az ablakom 
alatt aztat danóla, hogy „Ha bor vóna a 
tenger, nem rettegné az ember, mentíl job
ban merüne, istenuccse antú jobban örűnc"! 
„De" — montaiu néki — „belemászhat 
maga nyűgöt tan a tengerbe Igy is hájjá, 
mer akinek nz Úristen akasztóiét rendelt, 
nem fullad az n vízbe."

BAKTER: Jól monta.

Lefoglalták Pestszenterzsébet 
házainak bérjövedelmét

óriási feltűnést keltett Pestsrcnferzséhetcn, 
hogy egy körei félmillió pengős pereskedésből 
kifolyólag biztosítási végrehajtást foganatosí
tottak a város ellen és

letiltották a váróéi hátak lakásbérelt, Igy 
a mentők és tűzoltók által fizetett hát- 

béreket K
továbbá a piaci árusoktól járó helypénzeket.

Schaffer Annin caatornnépitési vállalkozó a 
várossal kötött srertődése alapján nagysza
bású csatornnépllkezésckrt végzett Peslsrent 
erzsébetin. Amint arra n szerződésben kötelezte 
magát, a csatornaépítő munkásoknak ágyán*  
olyan béreket fizetett, mint amennyit a város 
’ajót munkásainak ad és — ugyancsak a szer
ződés előírása szerint — alkalmazta a városi 
nyilvántartásban szereplő munkanélkülieket.

ÉRTÉ KALLÓ AIM
fekteti be pénzét.

x AUSTINÉT
Á R A tt f O \ A I. A N ! Uninfbs SttyuoR motor 

Clrltng telt. Foxya-ztAa 6 lile/.
KMárf lelop RniipX Tavaesmoeé-u 12 a.•• •erska. DKUVB jaiota. :/t

ÖRZSI: Levesen Gamó Antaléknál is nagy 
veszekedés vót Mer azon ritagznttak, hogy 
n férfiember csajja a feleségit ahun éri, de 
asszony bezzeg oda se szagúhat valami jó
képű íegényhöz.

BAKTER: Az a rengve, hájjá! Mer más 
nz hn én a csizmámmal belépek a sárba, s 
megen más, ha valaki a sarat belehánnya 
a csizmámba.

ÖRZSI: A gőzös lépjen a csizmájukra. Bi
zony mindegy az!

LEPCSES: Hát nem egésszen. Nézd csak 
örzsl, eceer az a Gatyaszomorittó Kis Balog 
Istvány fölkérdezte a patyikust, hogy hát 
mi nehezebb, e*  kiló vas, vagy e’ kiló pehel- 
loll? „Mindegy az" — nevetett a patyikus, 
—• „mer mindakettő e’ kiló." — „Nem 
mindegy az bizony" —- monta Gatyaszomo
rittó, — „mer ha én úgy másfél méter ma- 
gasrul rápottyantok a patyikus ur ballábá
ra e’ kiló vasat, a jobblábára meg e*  kiló 
tollat, máj megláttya miilen jajistenem kü- 
lömbség van a kettő közt!"

BAKTER: A ragya diszkese föl. de fáj- 
nul kipckulálta az a betyár.

ÖRZSI: Jó van, jó van, de atér mégse 
okosság az asszonyba belefojtani a szót.

LEPCSES: Nem, nem. Mer úgy járhat az 
ember, mint az a cseplészi Asszonyrágó 
Dominók Lajos.

BAKTER: Aki Avadzó Linát vette el?
LEPCSES: Ax. A Linát mán odahaza is 

úgy fogták, hogy amint szólt valamit, az 
upja ráhörkcnl: „Nem kérdeztelek, fogd a 
szád!" Azután osztán mikor férhvzment, az 
ura is mingyán odapökte ha beszélni kez
dett: „Téged nem kérdezett senki, fogd a 
szád."

BAKTER: Magam fa úgy szoktam a be
cses Julcsimmal.

LEPCSES: Igen ám, de eceer az a kecs- 
ke-kupecz Giza Bálind részeg fővel bemá
szott a Linóhoz, odapöndörödött mellé a 
nvoszolára, oszt lejjes meggy őződéssel kezte 
ölelni, csókúni ütet. Későbbed az ura föl
ébreit s kiverte a hívatlan vendéget, de 
utána Igen rátámatt nz asszonyra, hogy mér 
tűrte szó nélkül a kapatos betyár gyöngéi- 
kedésit. — „Mér?" — aszongya rá csön- 
dessen a Lina — „azér, mer engem nem 
szoktak kérdezni, tehátlan én mindig be
fogom a szám."

ÖRZSI: Meg osztán a Gira Bálind igen 
e’ jóképű ember. — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Nem addig, mig nem mond 
még egy pákóczi esetet.

LEPCSES: Hát mondok is. Azt a rátarti 
Rebék Andrást úgy fölveti a póz, hogy 
elhatározta, vesz a jányának egy ongorát. 
Föl is utazott Pestre, bé iá ment az ongora- 
bólba. — „Eztet vegye" — monta néki n 
bótos, — „iner ez valódi fajn bűzendorfi 
ongoral" — „Annem köll" — monta Ré- 
bék. — „hanem csakis szlmentAlit Rggyék 
nz úr, mer én bikába Is csak nztat tartom." 
— Oszt Isten álgya.

Röviddel a CMtornaépitkezéa megindulása 
után

■ váróé felemelte saját munkásainak bérét 
én ugyanígy kőtele*  volt Schaffer Is fel

emelni a béreket
így ntmcsnk a szakmunkátok kaptak fel

emelt fi rétéit, de a csatornamunkálatoknAl al
kalmazott pestszenterzsébell munkanélküliek Is.

Schaffer Ármin cégének, a kereset szerint, 
ez a váratlan kényszerbéremelés több mint 
háromszázezer pengő kárt okozott.

Ellentétek merüllek fel a város és a vállal
kozó körött a bekötő csatornák költségeivel 
kapcsolatban ts és Schaffer erekért, valamint 
műszaki költségekért

további azizőhenerer pengőt követelt 
a várostól.

Ennek a követelésnek egy részére vonatkozó
lag a bírósági tárgyaláson megemeltek a peres 
felek és ar egyezség szerint a város egy esz
tendeig köteles

havi tízezer pengőt 
fizetni Schaffer Ármin cégének.

A satornaépltő cég ennek a havi tízezer 
pengőnek Nztosltására foglaltatta le a városi 
épületek bérjövedelmét és a piaci helypénteket.

Április hó 2-án pénteken este 8‘,'t órakor a

.S. ÍRTISTflUIZSG/l
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Budapest 1237 március 3Ő.

Első ünnepi mise 
a felemelt
Flórián-kápolnában

A főutcai FZdridn-kápolnában husvét va« 
sárnapján tartották az első ünnepélyes 
szentmisét, amióta a templomfelemelési 
munkálatok befejeződtek. A nagyhéten vol
tak ugyan ájtatosságok a templomban, de 
mégis

a vasárnapi szentmise jelentette a két- 
százados kápolna ujab felavatását

A Ffőridn-kápolnában, mint ismeretes, no
vember óta nagy munka folyt Külföldről 
hozott emelőgépekkel és egyéb szerkezetek
kel másfél méter magasságra emelték fel 
a kápolnát, amely eddig mélyen a Fő-utca 
útvonalának szintje alatt volt.

Az 1700 táján épített görög szertartása 
katolikus budai templom meglehetősen el
hanyagolt állapotban volt és

alaposan rászolgált • restaurálásra.
A templom falain jól kivehetők a régebbi 
és az újabb építkezések és bizony több he
lyen repedések, nyílások és egyéb hibák 
észlelhetők, amelyek a több mint két év
század alatt keletkeztek és a mostani mun
kálatok sem tudtak eltüntetni. A templom 
kupoláját vastraverzek hálózzák be és a 
falak mentén is több helyen aláducolás és 
egyéb megerősítés látható.

A husvétvasáraapi ünnepi misére zsú
folásig megtelt a kis templom, a hívő
kön kívül sok kiváncsi is megjelent a 
Flórián-kápolnában, egymásután érkez
tek az autóbuszok osztrák, német, fran

cia és olasz vendégekkel
és a főváros idegenforgalmi látványossá
gainak száma gyarapodott a F/órídn-kápol- 
nával.

Az ünnepi misét Balogh Bálint plébános 
tartotta és szentbeszédében arról beszélt, 
hogy a széthúzás és a békétlenség helyébe 
el kell jönni a lelkek békéjének, mert más
képpen nem tudjuk elérni közös nagy cé
lunkat, hazánk felvirágoztatását.

MEGYERY ELLA:

Velencei notesz
Ha Megyery Ella könyvének egyéb érdeme 

«e volna, csak az, hogy magyar s hogy egy ro
konszenves magyar úriasszony egyéniségének 
bélyegét viseli magán: akkor is bölcsen tenné 
mindenki, ha útikalauzául választaná.

Csakhogy ráadásul ez a ml rokonazenveé 
honfltársnőnk igém gyakorlatias gondolkozásó 
hölgy (legalább Is akkor, ha felelősséget érc*  
magában mások kényelméért és gyér pengőiért) 
s n jegyváltástól kezdve az utazás, megérkezés, 
szobaválasztás, helyi közlekedés, vendéglői ét
lap minden problémájáig kedvesen szájunkba 
rágja mindazt, amire szükségünk van. S amit ö 
tanácsol, azt nyugodtan megfogadhatjuk, nem
csak azért, mert Velencét úgy ismeri, mint * 
tenyerét, hanem mert minket is ismer, minden 
gusztusunkkal, kényességünkkel, igényünkkel 
egyetemben.

Aztán nemasak Ismeri Velencét, hanem sze
reti is. Nem tudom, következő útikönyveiben 
(csak írjon mentül többet) megcsalja-e s képe*  
lesz-e más városokhoz vagy tájakhoz ilyen sze
relmi vallomásokat intézni. De annyi bizonyos, 
hogy az útikalauzok személytelensége, vagy 
szakszerű lelkesedése titán végtelenül jólesik, 
ha olyan valaki vezet végig bennünket Velence 
szépségein.

És végül: tudja a dolgát Lelkesedése nem 
frázisokban nyilatkozik meg. Ismeri Velence tör
ténetét. megszólaltatja a híres „köveket" » 
megtaláljuk a könyv változatos, rövid fejezetei
ben mindazt, amit az ódon palazzókrót, gazdáik
ról és építőikről tudni akarunk. Velence nem a 
múzeumok városa; legfőbb szépségei, ha nem. 
a tereken és uccAkon tárulnak elénk, templo
mokban rejtőznek. Velencén „lehel" átszaladni 
is (akkor is felejthetetlen emlék marad) — de 
ha valóban Ismerni akarjuk, száz és száz helyeit 
kell megfordulnunk. És ezért kell itt inkább, 
mint bárhol n világon, a megbízható, tudós és 
mégsem nagyképű, természetünkhöz és ízlésünk
höz közelálló vezető.

Megyery Ella könyvének háromszáz oldala 
'amihez még részletes térképet Is adott a Danié 
könyvkiadó) kedvesen, meghitten és komolyan 
mond el mindent, amire a Velencét járó ma
gyarnak szüksége lehet,_____________________

— Tud ön nélkülözni naponta 2ö fillért és 
akarja azt jól befektetni? Akkor vegyen vagy 
rendeljen még ma az új, április 10-én kezdődő 
osztálysorsjátékra egy negyed sorsjegyet a 
népszerű Dörgc Frigyes Bank Rt.-nál, Kossuth 
Lajos ucca 4. (Városház ucca sarok.) Teleién: 
I 898-80.

Husvétkor utazni: divat, 

husvét után: öröm! 
Április 14-töl málu» f-Ig

s nap n .Rahirnia*  és .Vn'rania**  Inxua-óoeAnJirő- 
Iton, — 10 nap Rómában és Caprin — Rapiza, 
PiUrae, Nápoly H Ve.nezla érintésével.

Résztvételi díj.... 373.— P
FelvnágoelUasal Molgál ta jelentkezést elfogad as 

,,OMIKE“ KSW”"**"  

’X, CUót-nt 11. Tetalon; 1-477-11. (M. N. B. 600. es. ang)
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Dráma a tanyán
A féltékeny férj leütötte a feleségét, 

azután a vonat elé ugrott
. Szeged, március 29.

(4 Hétfői Napló tudósitó jónak tele fon je
lentése. Borzalmas családi dráma történt 
vasárnap délután a Szeged melletti Csen
géié községben. Juhász Péter 28 éves föld- 
mlvcs. aki a 3G. szánni tanyán lakott fele
ségével es négy gyermekével, az utóbbi idő
ben

egyre több pletykát és suttogást hallott 
feleségéről.

Vasárnap délután szóváltás keletkezett a 
házaspár között, Juhász Péter haragjában 
fölkapta az ajtó mellé támasztott baltát, az 
asszonyra támadt és többször fejbeverte.

Az asszony véres fejjel eszméletlenül

Kozma György 
főispánt provokáltatta 
egy szentesi ügyvéd 
a zsidó hitközséget védő 
főispánt levél miatt

Szeged, március 29.
<.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Izgalmas fordulata van vasár
nap óta a szentesi szociáldemokraták már
cius 15-ike utáni gyűjtésével kapcsolatos 
eseményeknek.

A szentesi szociáldemokrata munkások 
gyűjtést kezdtek munkásotthonuk felépíté
sének költségeire és az ottani jobboldali 
körök súlyosan támadták a zsidó hitközsé
geket, amiért három tagja párpengős ado
mánnyal hozzájárult a munkásotthon fel
építéséhez.

Rotschild Ábrahámné halála 
ügyében gyűlést tartottak és 
meglepő határozatot hoztak 
a divatszalontulajdonosok

Az egész városban feltűnést és megdöb
benést keltett Rotschild Ábrahámnénak, a 
belvárosi Rotschild-szalon tulajdonosnőjé
nek tragikus halála. A legkülönbözőbb hí
rek, suttogások terjedlek el a városban az. 
ötvenketesztendős asszony halála körül 
Ezek a hírek arról szóltak, hogy husvél 
előtt, amikor a legnagyobb forgalom volt a 
szalonban,

egy másik divatszalon tulajdonosnője 
szerződtette Rotscblldné egyik legügye

sebb szabónőjét.
A szabásznő nem jelent meg a műhelyben, 
amikor a legtöbb munka várt rá s ez anv- 
nyira felizgatta az amúgy is szívbajos 
Rotschild Abrahámnét, hogy

szívrohamokat kapott és rövidesen meg
halt.

A Hétfői Napló információi szerint 
Rotschildné tragikus halála ügyében érde
kes események történlek.

..Óterrut
FAL- ÉS BUTOHBURKOLASOK 

BEMUTATÓHELYISÉGE 
VI., Ó-UTCA 4. SZ.
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A Bakonyban meggyilkolt főerdész 
özvegyének életjáradékot köteles 

fizetni a veszprémi püspökség
A Kúria érdekes döntése a püspökség felelősségéről

A veszprémi püspökség hatalmas bakonyi 
erdőségében vér fagyasztó kegyetlenséggel 

meggyilkolták vitéz Kőváry Lajost, a 
veszprémi püspökség főerdészét, 

mikor ellenőrző körutjót végezte az erdő
ség elhagyott részén. A csendőri nyomozás 
megállapította, hogv a szerencsétlen emberi 
fatolvaj, kóbor cigányok ölték meg. Kide
rült az is, hogy vitéz Kőváry Gyulát már 
többször
. megfenyegették, hogy clteszik láb alól.

esett össze.
Juhász Péter a véres baltát kezében tartva 
percekig állt mozdulatlanul az asszony mel
lett, mikor hazaérkeztek a gyermekek, akik 
súlyosan sebesült anyjuk láttán hangos si
koltozásra, jajveszékelésre fakadtak. Ju
hász Péter a gyermekek kétségbeesésének 
hatása alatt

kirohant a házból és a közelben lévő 
vasúti töltésen a személyvonat elé ve

tette magát.
A vonat mindkét lábát tőből levágta. Juhász 
Pétert és feleségét haldokolva vitték a kór
házba, a négy gyermeket pedig a szomszé
dok vették gondozásukba.

Kozma György főispán az üggyel kap
csolatban levelet Intézett a zsidó hit
községhez és közölte, hogy elítéli a 
jobboldali érzelmű emberek magatar

tását.

A levél kapcsán vasárnap lovagias ügy ke
letkezett: ifj. dr. Purjesz János szentesi 
ügyvéd

sértőnek találta magára nézve a főis
pán levelének egyes kijelentéseit és 
ezért segédei utján lovagias elégtételt 

kért a főispántól.

A nőiruhakészitők egyesülete tegnap
előtt gyűlést tartott,

amelyen csaknem valamennyi divatszalon 
tulajdonosa megjelent. A gyűlésen meleg 
szavakkal clparontállák a tragikus sorsú 
Rotschild Abrahámnét s ezután arról ta
nácskoztak, hogyan lehetne megvédeni a 
szalonok érdekeit és az egyre élesebb üzlet' 
versenyt hogyan lehetne megfelelő korlá
tok közé szorítani. Információink szerint 
meglepő határozatot hozlak a nöiruhaszaló- 
nők tulajdonosai:

abban állapodtak meg, hogy magán
detektíveket bíznak meg, akik figye
lemmel kísérik a szaténokat s amint 
azt tapasztalják, hogy valamelyk szálén 
tulajdonosa üzleti tisztességbe ütköző 
eszközökkel működik, jelentést tesz

nek az egyesület vezetőségének.
Elhalározták azt is. hogv megvizsgálják, 
milyen körülmények között távozott a 
Rotschild-szalónból a szabásznö, igaz-e, 
hogy egy másik ismert ruhaszalon tulajdo
nosa akceptálta őt. A gyűlésen több felszó
lalásból kiderült, hogv a szabásznö eddig 
nem lépett be abba a szalónba, ahová állí
tólag elszerződött.

A nőiruhnszalónok tulajdonosai, de a 
szalonokat látogató hölgyközönség is nngy 
érdeklődéssel várja most: mi történik a 
divatszalónok forrongó frontján.

A fűerdész nem törődött a fenyegetésekkel 
és tovább is n legnagyobb lelkiismeretes
séggel látta el hivatalát. Igyekezett az elsza
porodott fatolvajoktól megtisztítani az 
erdőbirtokot. Sorsa azután beteljesedett, a 
fatolvaj cigányok

bosszúból meggyilkolták.
Az özvegv életjárndékot kért nz urada

lomtól, kérését azonban elutasították, mire 
az özvegy pert indított a püspökség ellen 
Keresetében

hav| juu pengő életjáradekot kért.
Az első két fórumon elutasították, azzal, 

hogy a püspökséget nem terheli felelősség 
vitéz Kőváry Lajos haláláért s különben is 
az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál 
biztosították az erdészt, akinek özvegye a 
pénztárnál temetkezési segélyt is kapóit.

Az ügy most került harmadik fokon a 
Kúriához, amelynek Tóth-tanácsa mos*  
tárgyalta le nz ügyel s megállapította, hogv 
vitéz Kőváry Lajos állása meghaladta azt 
a veszélyt, amivel hasonló állás jár s

a püspöki uradalmat nem mentesíti a 
felelősség alól

az a körülmény, hogv alkalmazottját a 
Gazdasági Munkáspénztárnál biztosította. 
Kimondotta a Kúria, hogy

az özvegy igénye jogos
s utasította az alsóbb bíróságokat a jára
dék összegének megállapítására.

Izgalmas választási 
harc a hajdúnánási 

kerületben
Hajdúnánás, március 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A keddre kitűzött képviselő
választás nagyon izgalmasnak ígérkezik. 
Henkő Géza NEP-jelölt és Szakács Andor 
független kisgazdapárti jelölt állanak egy
mással szemben és a független kisgazda
párt részéröl hangoztatott panaszok szerint 
a NEP-jelölt érdekében

a közigazgatás nagyon erős nyomást 
fejt ki.

Hangoztatták a NEP-jelölt érdekében azt 
is, hogy a szociáldemokrata párt budapesti 
központjának az a kívánsága, hogy a szo
ciáldemokraták a kormánypárt jelöltjére 
szavazzanak. Ezt a kortesfogást ellen
súlyozandó,

megjelent n kerületben Takács Ecrenc 
szociáldemokrata országgyűlési kép
viselő és kijelentette, hogy h szociálde
mokrata párt Szakács Andor mellett 

foglalt állást.
A húsvéti ünnepekre elnémullak kissé a 

választási harcok, azonban hétfőn délben 
már a kerületbe érkeztek Tildy Zoltán ve
zetésével Soltész János, Kun Béla. Mózes

zz

Orizetbevettek a megmentett 
öngyilkost, mert kiderült, 
hogy a törvényszék körözi

Tegnap este a Rákóczi-ut 41. számú ház 
, elölt Ulbicz János utcaseprő a gyalogjáról 
tisztogatta. Egyszerre csak észrevette, hogy 
egy fiatalember megáll a kapuban, kést húz 
elő a zsebéből és mellbe akarja szúrni 
magát.

— Mit csinál, maga szerencsétlen*!  — 
kiáltott rá Ulbicz és odarohant, hogy meg
akadályozza az öngyilkosságot.

A fiatalember összerezzent,
kiejtette kezéből a kést és ■ következő 
pillanatban ájullan vágódott el a köve

zeten.
Ulbicz azonnal rendőrért sietett, egy közeli 
telefonállomásról felhívták a mentőket és 
néhány perc múlva már mentőorvos hajolt 
a fiatalember fölé, aki mellett az, utca kö
vén feküdt a kés, amellyel mellbe akarta 
szúrni magát. A mentőorvos megállapította, 
hogy

az izgalomtól Idegrohamot kapott, 
mire a Rófrrs-kórházba vitték.

Itt eszméletre tért és nz orvosok azt a 
véleményt adták: nem szorul kórházi ápo
lásra. Az intézkedő rendőr erre a főkapi
tányságra kisérte az öngyilkosjelöltet, hogy 
— mint ilyenkor szokás — megkíséreljék 
lebeszélni a tervéről.

A központi ügyeletén kihallgatták. El
mondotta, hogv kőműves a foglalkozása, de 
már jóideje nincsen állása,

anyagi gondjai, bajai miatt akart 
meghalni.

A kihallgatást végző rendőrtisztviselő a lel
kére beszélt, megmagyarázta neki, hogy az 
életet nem szabad eldobni magától köny- 
ny el miien, majd jobbrafordul a sorsa, addig 
is az életvédelmi osztályon valami támoga
tást kap.

Most már csak a szokásos formaságok el 
intézése következett volna, hogv azután el
engedjék. A rendőri szabályok szerint min
denkit. akit rendőr kisér a főkapitányságra, 
elbocsátása előtt „prinnálnak", utánanéznek 
az előéletének. Most is igv történt. A bűn
ügyi nyilvántartó hivatalban utánanéztek a 
dolognak és

nagy meglepetésre a kőműves nevére 
szóló körözést találtak.

A budapesti büntelőlőrvényszék stilj’os testi- 
sértés és magánlaksértés gyanúja miatt kö- 
tözl. Az öngyilkossági ügy referense most 
már erről kezdte faggatni a fiatalembert. A

lehetséges:
vagy már visel, 
vagy viselni fog

PALMA
KAUCSUK CIPŐSARKOT

örökké híve marad

MINŐSEGE
TARTÓSSÁGA 
RUGALMASSÁGA 
EGYEDÜLÁLLÓ

ezért 
követelje 
cipészétől

FALNA
kaucsuk oipősarkot.

Sándor, Mojzes János, Szetseg István, Crfr- 
jók Antal, Lázár Imre, Gaol Olivér, Ding- 
nyes Ferenc és Rakovszky Tibor kisgazda
párti képviselők és n párt több kültagja, 
akik oilmaradnak a keddi választáson.

A NÉP részéről az ünnepek alatt csupán 
Mcgay-Meisner Károly képviselő tartózko
dott a kerületben, de valószínű, hogy egy 
csapat NEP-kcpviselő ugyancsak leutazik a 
választás' napjára a kerületbe.

Mindkét párt hívei erősen bíznak a győ
zelemben. Heves küzdelem után előrelátha
tólag a kisgazdapárt szerzi meg majd * 
Hajdúnánási mandátumot.

megmentett öngyilkosjelölt kétségbeesetten 
tiltakozott:

— Lehetetlen kérem, én soha életemben 
semmi rosszat el nem követtem, valami té
vedés lesz, a dologban. Nekem rendes beje*  
lenlctl lakásom van Budapesten,

nem én vagyok az, akit köröznek, 
biztosan tévedés ...

Még egyszer megnézték a körözőlevelet, 
de hiába, minden adat egyezett. A rendőrség 
most már nem is lehetett mást:

a fiatalembert, akii cgv órával azelőtt 
megmentettek az életnek, nem enged
ték el a főkapitányságról, hanem a 

híres 200-as cellába kísérték.
A rendőrség holnap értcsili a véletlen el- 
fogalósról a törvényszéket és akkor tisztáz
zák majd, valóban tévedésről van-e szó.

Wowloqqá

vanderMeersch
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8 HÉTFŐI NAPLÓ,

Április 3-án, szombaton 0 órakor nyitja 
meg kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, a 
Magyar Brldgr Szövetség elnöke, az Idei 
szezon legnagyobb brldgrversenyét, a

IL VÁLLALATI CSAPATVERSENYT
■ Lloyd-palota dnnapartl dísztermében.

A nevezési /áriát csak április 1-én lesz, 
de máris megállapítható, hogy n mezőny n 
tavalyi rekordaaimot, a több mint negyven 
csapatot Is fel Ilim til ja. A esajuilok éribe- 
tőén méltányolják, hogy ezen a versenyen 
milyen példáikul bőkezű dljuzáa lesz és 
nemcsak nz aaszolnt sorrendben beérkező 
pápátok kapnak értékes tlszleleldljiit, ha
nem az egyes sriikmák legjobban szerepeli 
csapatai Is díjazásban részesülnek. A leg
szebb és legértékesebb dijak közé tartozik 
az «

gyönyörű ezüstserleg,
amelyet 

KALLÓS JÁNOS,
n Pesti Tőzsde ftfaterkeazlóje

lli/ötl ki a IL Vállalati Verseny köreiében 
legjobban szerepelt luinkcsiipnl részére. He 
nemcsak győzni, kiesni is érdemes a Hétfői 
Kapló brldgr-versenyén! rengeteg hölgy- és 
flgaszverseiiyt osztunk ki a verseny részt
vevői körött.

A versenyen a tavaly oly kitünően bevált 
„svájci" rendszert alkalmazzák, amely módot 
nyújt nz esetleg gyengébb vagy rutiniro- 
zatlan játékosokból álló csapatoknak is a ki
tűnő szereplésre. Amikor ezeket a sorokat 
írjuk, még ncm alakult ki teljesen a nagy ver
seny mezőnye, nagyjában nzónban nz eddigi 
nevezések és jelentkezések alapján a következő 
csapatok Indulása biztos:

Bankéra pfiluk- Nemzeti Bank 2 csapattal, 
Hitelbank csapattal, Általános Tnknrékpénz 
sár. Hazai Bank. Pénzintézeti Központ, Pénz- 
intézeti Tisztviselők OE, Országos Központi 
Hitelintézet.

Gyári csapatok: Chlnoln, Wolfner bőrgyár. 
Kispesti Tcllllgtár, Weiss .Manfréd gyár. Ma 
gyár Vegypapír és Pnpirnemügyár (ez a csapat 
volt a tavalyi győztes), Hungária gumigyár. 
Möcznik konzervgyár. Kréta Vegyészeti Gvá-, 
Vadátclüllénygyár, Glória harisnyagyár, Púin 
és Társa rlemgyór, Hókká kötszövögyár, Mn- 
gvar Pnraíadugógvfir. G.MIJ borobijpengegyíir.

Orvosi intézmények: 0T1 orvosok, MÁBI- 
nrvosok. Zsidókórház-orvosok, dr. Glück szana
tórium-orvosok, .Szeretetkórház orvosok, OlT- 
Osstvisclök 2 csnpiiltjd,

Rlrtosltúk: Oonerali, Adriai.
Ipar vállalatok: Országos SzeszérlékcsitŐ, Ma- 

Ívar Cukoripar. NTigybátony-Vjlaki. Phöbus. 
lausil, Rim.uniirónví-Salgótarjánt Vasmű Rt.

Különböző vállalati csapatok: BSzKRT Sport 
egyesülete, Grill könyvkiadó, Athennoum, „Vá 
rosl Futár" 2 csapattal. Magyar Pénzügyi 
Kuiuoassz, Gyémánt textilvállulat, Snilcr építési 
sálhslat. Kapuvári építési vállalat, Tihanyi 
Gyógyáru Rt, stb.. stb.

A fenti névsor természetesen még nem teljes, 
hiszen sok olyan vállalati csapat van, amely
nek például még i Mik három játékosa van és 
nmelynck egyelőre tejörést okoz, hogy ki 
legyen az engedélyezett vendégjútékos. A ver
seny nevezési dija rsapatonkint IN pengő, ikj 
verni április I én. csütörtökön estig lehet 
n rendező llftföi Napló szerkesztőségében 
(Telefon: 13-OK'Jtt).

♦
Bécsi tudásitőnk közli velünk, hogy a: 

nszlrákok nagyon késtíUnek a szeptember 
1t-i osztrák-magyar találkozóra. Népszerű 
elnökük, dr. P ti u I S I c r n maga trení
rozza a húrom csapatát, amellyel Buda
pestre jön, a bécsiek 3:0 győzelmet remél- 
.írk I verseny színhelye a F eszek Club 
les-, dr. Pétcry szövetségi kapitány már 
kijelölte a lidrom csapatot, akik meg fogják 
védeni a magyar bridge hegemóniáját.

*
4 ÍTSZEK kitűnő • fittese a húsvéti ün

nepeket Msén töltötte, ahol lA»a válogatottja 
ellen bemutató mérkőzést játszottak.

AZ r.V/t) 1 T. C. reorganizálta a bridge 
tsnpalat és a ut cg induló bajnoki szezonban 
mát ar uj na patával veszi fel a küzdelmet 
lietrnkint kétszer, szerdán és vasárnap tart 
tréninget, amrluen már az uj játékosok Is 
rísttvesmek. .4 club elnöksége n szakosztály 
vezetésére a kitűnő, agilis és közszeretetnek 
örvendő B a I d z s Jenőt kérte fel.

k múlt szombat-vasárnap zajlott le két jól 
Sikeiúlt páros verseny. A l.ipőtvámsi Polgári 
Kaszinóé. melyen nz egyesületi párok és n dr. 
Molnár llazry versenye, almi sok uj név, de 
kittinő nnvng startolt Az L. P K. győztese: 
Erdélyi-Holczer M T K ) 3. Saller-Szc 
lerakV <B L. K . 3 Fehér dr.— Niis/baam 
(I. P Ki A kitűnő rendezés Ijidányl IAránt 
munkáját dicséri. \ dr. Molnár sersenv győz- 
lese: Prelsa- dr. Farkas. 2 Révész ■- Tuchtcn, 
ö Kennel házaspár. A gyorsülcmü, példás ren 
darát Harsas Antal érdeme.

HA7KF7H ÍSHF7 ”'”!'* r^ftr'Vv*>,b<iNern)urtík  il A LBLLLL L JI1LL UkaayileántsrwW könyvek.

PAPÍR ÁRUHÁZ
Knssnth t *ju«  ntra to 
.AstArla-ssAliOta) stemben '

A BOLERO
és egyéb divatreítélyeb

Minden zzezónnak megvan a favo
rizált divathóbortja. Mindig furcsa, 
ritkábban egyszerű, ami kicsit — hogy 
ugy mondjam —, inegbolonditja az 
asszonyokat. Rendszerint idegen nép- 
képviseleteket veszünk elő s ennek 
hatása alatt születik meg az uj divat
hóbort. Az éppen aktuális események 
azok, amelyek inspirálják a divat
diktátorokat. Mikor a kínaiak mozgo
lódtak, kulikabátot és kalapot visel
tünk, sőt szemöldökeinket is ferdére 
nyirattuk. Később holland és flamand- 
hatás alatt furcsábbnál furcsább kala
pok kerültek fejeinkre és most, — 
spanyol hatás alatt torreádorszerü 
toilettjcink születtek, többé-kevésbbó 
nagy sikerrel.
Es most itt a bolero.

/V bolcrót vehetjük a rossz gazda
sági viszonyok természetes következ
ményének is, amennyiben olyan kabát- 
szerű jelenség, mely, ha akarom ruha, 
ha akarom kabát, ncm kell hozzá 
sok anyag és mégis elegáns, mert —* 
divatos.

Legsikkcscbbek tavaszra a sötétkék 
fehérbluzos, piros ővea összeállítások, 
nyárra pedig az imprimé és pasztell
színek „bolerósitása”. Láttam egy 
gyönyörű rózsaszín roggyó kombi
nációt : sima szűk szoknya, bőhátu 
boleróvnl, hozzá egy sötétkék linón 
blúz, dől nagy zsabóval, melynek 
fodrai u kosztüm rózsaszínjével voltak 
jiUÁzpolirozva igen dúsan.

De nagyon tetszett egy halványkék, 
piros-fehér pettyes bedolgozott mcl-

Tenyésztett igazgyöngysor. . . . . . . . . P 25-
CirKongyüro. tencrarany logiaialöan P 28 m

Kifüggesztették a keresztet 
a kecskeméti iskolákban
a református lelkészek tiltakoznak ellene

Kiss Éjidre dr. kecskeméti polgármester 
tuigy póni ekén a lanitóközgyiilés elölt nagy- 
halá.Mt beszéd kíséretében elrendelte, hogy 
a város által fenntartott iskolákban a ke
resztet kifüggesszék és rövid időn belül n 
magyar állami Mseimért is kitegyék.

-- Ezáltal iskoláink eddigi jellegében 
IvrmészclszerüJeg semmiféle változás nem 
történik, A niindnyújnnkat megváltó krisz
tusi gondolatot és erkölcsöt és az örök ma
gyar nemzeti eszmét kívánom kifejezésre 
juttatni — mondotta a lelkesen tapsoló ta
nítóknak. majd ezzel fejezte be beszédét:

— Az összes körülmények gondos mér
legelése után.

tisztán Sajót elhatározásom
és minden errevonatkoző megkeresés nél
kül határoztam igy.

A polgármesteri intézkedésre nagypénte
ken délelölt

az összes várost elemi iskolában a ta
nulók jelenlétében ünnepélyes keretek 
között ki is függesztették n váron által 

adományozóit keresztet.

-1 

Közokirathamisitásért körözi 
a rendőrség egy németországi 

gyáros magyar feleségét
l/galmas szerelmi és házassági regény, vnla- 

mint egy cadédhiatőria egvütlcs bonyodalmai
nak lett most rendkívül komoly következmé
nye: az ügyészség közokirathamisitás büntette 
tinién eljárást inuilott egy előkelő budapesti 
családból származó asszony ellen, aki jelenleg 

egy magyarországi xzillelésü dúsgazdag 
német gyáros felesége.

Tekintve, li >gv a kö/okirnthaniisitússal vá
dolt hölgy férjével együtt külföldön él és a 
rendőrségen egv idézésre sem jelent meg, n 
t’iriffdhJMrd elfogatóparancsot adott ki ellene és 
ennek alapján a rendőrség körösi. A különös 
és bonyodalmas regénv részleteit és azt. hogv 
néként robbant ki egy 40 pengős cselédpcr 
miatt az ügy.

a bUotelAtUrvénvs/éii Irattárában TV.
12.941 WA. Mim alnlt lévő akták mondják eL

Több esztendővel ezelőtt cgv budapesti autó
kereskedő c» felesége szétváltak. Az autókeres
kedő elegáns négvszolűs lakásába beköltözött 
nz a hölgy, aki miau s házaspár külőnköltőz- 
ködön. Együtt laktak hosszú Időn *t  és a hölgy

lónyu bolerós ruha is, derékon meg
kötött, hosszan lelógó pettyes övvel, 
halványkék nynlszórkalappal, piros 
szallaggal és további megfelelő acces- 
soirekkel. Ezt az összeállítást nevezzük 
mi röviden : angyalinak...

Vannak azután olyan elgondolások 
is, amikor a boleró csak hátul tűnik 
elő, mert • ruha különben elől teljesen 
egybe van dolgoeva és csak hátul 
bővül boleróvá. Különösen csinos az 
ilyen fazon sötétkék, vagy még inkább 
fekete gyapjuzsorzsettbőí feMjr beállí
tott linón mellénnyel és egy-kétrhárom 
ozfistrókával a nyakban.

A boleró különben belépett az estélyi 
divatba is. Ez már nem egészen uj 
most tavasszal, mert már télen is 
kezdtük a rövid, payettos bolerókat 
nagy estélyi ruháink fölé viselni s ezt 
most csak jobban ki fogjuk fejleszteni.

Egyébként ma az estélyi ruha fölé 
vagy egészen hosszú, uszályba könnyű 
selyem- és muszlinkabátot, vagy egé
szen rövid bolerót viselnek. Nagyon 
csinosak és ötletesek ezek a toilettek, 
különösen az imprimék, amelyeknél a 
boleró láthatatlanul „helyezkedik el.” 
Egy zippzár, vagy egy szalag kioldá
sával pedig kiderül a turpisság : a le
kapcsolt boleró alól mély dekoltázs 
tűnik elő. Nagyon ravasz!!! Asért 
írtam, hogy különösen az imprimé- 
ruháknál lehet ezt rejtetten elkészít
tetni, mert az összefolyó minták segít
ségére sietnek a rejtett célnak. (Egész 
biztosan nagy sikere lesz a hölgyek 
körében ennek a fazonnak, mert ők 
egyébként is nagyon szeretik a rejtett 
célokat...)( Dr. bétainé Erdős Böske.)

*
Ne utazzon külföldre, sem haza Budapest

ről. inig toilettjeil Jolié dioatikszereincl, Kígyó- 
utca 4—rt, ki nem egészíti.

A város társadalma lelkesedéssel vette tu
domásul a polgármester intézkedését, mely 
ti keresztény erkölcsöt és a nemzeti eszmét 
akarja szolgálni.

Husvét vasárnapján * református egy
ház kecskeméti vezetői:

Hetest Kálmán éa Vas Vince lelkészek 
hosszú nyilatkozatban tiltakoztak a ke

reszt kifüggesztése ellen
és hangsúlyozzák, hogy a polgármester in
tézkedése meglepte őket, de különösen az 
a mód, ahogy ezt a ténj't a polgármester 
végrehajtotta.

— A legnagyobb aggodalommal tekin
tünk a következmények elé, amelyek n 
polgármester eljárásából fakadnak — mon
dották a lelkészek, akik kijelentették, hogv 
nz ügyet a református presbitérium elé vi
szik, de addig is

óvást emelnek
az ellen, hogy ennek az intézkedésnek fo
ganatosítására református vallásu tanulók 
kényszerittessenek.

a házbeliek és a háztartási alkalmazottak előtt, 
valamint a társasógokhan. mint az autókeres
kedő törvényes feleséqe szerepelt. így természe
tesen ő fogadta fel a cselédeket Is. Az. ál-feleség 
cgv alkalommal kidobta a szakácsnőt, aki fel
mondási járuléka címén

H pengős pert Indított az autókereskedő éa
• vele együtt élő hölgy ellen, 

akiről azt hitte, hogv volt gazdájának felesége. 
A szakácsnő megnyerte a pert és a rendőrbiró 
előtt a jegyző könyvet a kereskedő barátnője 
mint feleség irta alá. Rövid idő múlva kikézbe- 
zitették az Ítéletet — a külőmtáltnn éló igazi 
feleségnek, aki igv tudta meg, hogy az a nő, 
aki feldúlta családi boldogságát, még azt ■ ne
vet Is használja, ami csupán őt illeti meg. A 
feleség ekkor ügyvédje, dr. Bodnár István Antal 
utján

bűnvádi fvljeleiitéat tett „utóda**  ellen, 
kőzrAlraíhamlalUa elmén.

Mialatt az éljáráa folyt, szakított az autó 
kereskedő és a feljelentett hölgy, akit Időköz
ben feleségül vett egv gazdag gyáros, akt bár 
magyar származású, Németországban vannak

üzemei és állandóan külföldön él. A gyáros fele
ségét is kivitte külföldre.

Noha az autókereskedő közben kifizette a 
szakácsnőnek a negyven pengőt, a bűnvádi el
járás volt barátnője ellen közokiralhamisitás 
dinén tovább folyt. Többizben megidézték n 
rendőrségre a feljelentett asszonyt, de az ew/ 
alkalomnál sem jelent meg, mert külföldön 
tartózkodik. A rendőrségen közben több tanút 
is hallgattak ki, akik

valamennyien azt vallották, hogy az asz-
MOny annakidején mindenütt mint az autó

kereskedő felesége szerepelt.
Tekintve, hogy a feljelentett nőt sehol sem 

lehetett előkeriteni, most a vizsgálóbíró kiadta 
ellene az elfogató parancsot és nagyhéten már 
a magyarországi államrendőrség országosan kő-, 
rözte a guárosnét. Amint kiderül, hogy jelenleg 
melyik külföldi városban tartózkodik, értesítik 
az ügyről az illetékes ország hatóságait és meg
indítják ellene a kiadatási eljárást.

—- A Generál Motors Opcl-gépkocsik ezévi 
típusainak gazdag sorozata: a Kadell, Olympia, 
„Super 6“ típusok ismét az élvonalra állítják 
az Opel autómárkát. A vezérképviselő Nemzet
közi Gépkereskedelmi Rt. és nz országszerte 
működő képviseleti hálózat révén e típusokat 
a közönség mind szélesebb rétege ismeri. Az 
Opel—Kadett 4 személyes, kényelmes, teljes
értékű csukott automobil, amely eddig nem 
létezett előnyáron mindazt nyújtja, amit a 
közönség az 1937. év automobiljától elvárhat. 
A nagy népszerűségre ' 'chiélkédóft Olympia 
1937. évi típusa a közismert Opel-előnyök meg
tartásával és továbbfejlesztésével (hydraulikus 
fékek. 4 sebesség) nz Olympia-lipust verse
nyen kívül helyezi. Az Opel ..Super 6" 2.5 
literes, 6 hengeres feHllsielepelt (Ovo.rtie.ad) 
65 lóerős mótorjával és rendkívül gazdag fel
szerelésével középtípusú kocsikban és közép
árkategóriában olyan műszaki kivitelt nyújt, 
amilyennel az 1937. év mestennflvévé vált.

TÖKÉLETES FÉNYHATÁS

CSODÁS EGYÉNI SZÍNEK 

rivoire takk
AJAK ÉS ARC ROUGEOKBAN
10 KOIDNIOZÖ ÁRNYALATÚ AJAK ÉS ZSÍROS 

(CRÍM) ARCROUOE SZlN

ÍZ COMTACT ARCROUOt SZÍN
10 ÁRNYALAT LAKK FÉNYÚ CRÍMS SZEUHÉJFTSTÉK

• 'c hűk N,B yfybipk figy’jJnitTi?' íatÁjoNji 

q**  flVOlfö' ndz.épcl' vo<qdr m mos

Kérje szakflzletekben |
is dr. HOLCZER illatszerlirában g

VI., Teréz-körut A I
— II ! 1
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Eső, hó
Báró Wlassics Gyula 

állapota válságosra fordult
’A "Meteorológiai Intézet jelenti hétfőn 

délben: Hazánk nyugati szélein — és még 
az alacsonyabb hegyein is — mindenütt 
havazott. A csapadék legnagyobb volt a 
Dunántúl.

Budapesten hétfőn délben a hőmérsék
let plus 4 Celsius fok, a tengerszintre át
számított légnyomás 764 mm, gyengén süly- 
lyedö irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt szél. Sok helyen eső, a he
gyeken hó, A hőmérséklet nem válto

zik lényegesen.

A húsvéti ünnepek alatt a nagybeteg 
báró Wlassics Gvula nyugalmazott kultusz
miniszter, a felsőház volt elnöke állapota 
váratlanul válságosra fordult.

Báró Wlassics — mint emlékezetes — 
szerdán a Duna-utca 1, számú házban levő 
lakásán néhány percre felkelt ágyából,

Diegcsuiszotl és oly szerencsétlenül esett 
el, hogy eltörte balcombját.

A Fasor-szanatóriumba szállították, ahol 
Ádám Lajos egyetemi tanár vette kezelésbe.

Husvét vasárnapján a sok fekvéstől a

nyolcvanötévé*  öreg urat
kétoldali tödőgyulladAs támadta meg. 

Hétfőre virradó éjjel szivgyengeség lépett 
fel és báró Wlassics Gyula eszméletét il el
vesztette.

Hétfőn késő este felesége, fia és menye, 
valamint orvosai aggódva álltak betegágya 
körül, mert

már alig volt remény
arra, hogy az agg politikus szervezete meg
birkózik a tüdőgyulladás és szivgyöngesé.g 
következményeivel.

— NAGY ÜNNEPSÉGEK KÖZEPETTE 
VISSZAHELYEZTÉK ELEKEN A LETÉ
PETT ORSZÁGZÁSZLÓT. Az eleki Ország- 
zászlót, amelyet egy nyilaskeresztes fökor- 
tes a legutóbbi választások során letépett, 
vasárnap ünnepélyes külsőségek között he
lyezték vissza óriási közönség jelenlétében. 
A németajkú kisgazdalársadnlom nevében 
Wittmann Elek György fejezte ki hűségét 
a magyar nemzet iránt, majd fícibel Mi
hály, a kerület országgyűlési képviselője 
tartott ünnepi beszédet, amelyben beteges
lelkűnek bélyegezte azt a nyilaskeresztes 
főkortest, aki az Országzászlót letépte.

— Berényi Pált átszállították a rabkór
házba. A kötvénycsempészés gyanúja miatt 
letartóztatott Berényi T. Pált — aki öngyil
kos kísérletet követett el — tegnap a Szt. 
János-kőrházból átszállították a rabkórház
ba. Berényit kedden részletesen ki fogja 
hallgatni a valutaügyészsóg.

— Gázolt aa autó, a motorkerékpár és a 
villamos. Pestszentlőrincen az W/őf-uton egv 
villamos elütötte Szabó Antal tízéves tanulót. — 
A Kcrepesi-ulon Marton Mihály villanyszerelőt 
elgázolta a C. 23.4J7. rendszámú csehszlovák 
autó. — A Szebeny AntoLtéren az .4.1. 928. 
rendszámú autó elütötte Horváth Vince váltó
őrt. — Dántrőlgyi Mihály autószerelő a Béla 
ktrdly-ulon próbantat tartott motorkerékpárján. 
Közben elütötte Osivald Ferenc segédmunkást. 
Ddnpöltnji is leesett a gépről és megsebesült. 
A mentők valamennyi sebusültet kórházba vitték.

IIABIG-KALAP
Kossuth jos-utca 1.

A motorosvonat elé vetette magát 
egy makói kereskedő. Zsiga László negy
venkétéves makói kereskedő a Szeged felé 
kirobogó motorosvonat elé vetette magát. 
A vonat mindkét lábát levágta. Az őrszeme*  
rendőr találta meg a hatalmas vértócsában 
eszméletlenül heverő embert. A mentők 
kórházba szállították, ahol rövidesen meg
halt.

— Az Ügyvéd autója elgázolt egy Bregasz- 
•zuoyt Baján, a Budapesti utón hétfőn dr. 
Reiner Antal ügyvéd autójával elgázolta Pécs 
Jánosné 79 éves asszonyt, akit a mentők ko
ponyaalapi töréssel, életveszélyes állapotban 
vittek kórházba.

— MAC-jeímezestély. A Magyar Áthlelikal 
Club rendező bizottsága f. évi április hó 4 én. 
vasárnap este, a Dunapalota-szúlíó összes ter
meiben rendezi élarcos jelmezes estélyét. Az 
estélyekre vonalközéi felvilágosítással a IV.. 
Gróf Károlvl u. 24. szám alatti titkárság szol 
gál. T.: 1-SÓ4-88.

— Bélyegnap ■ Vigadóban. A Pannónia Bé- 
lyegegyesület 20 éves fennállását ünnepelve a 
Magyar Bélveggvü.ltő Egyesületek Szövetségének 
égisxe alatt f. évi május 8-án és 9-én rendezi n 
pesti Vígadéiban nz idei „Bélyegnap"-ot és an
nak keretében nagyszabású bélyc.gkiúllitúst.

— Rejtélyes mérgezett ember az utcán. Hét
főn a kispesti Zríngi-utcúbnn n 80. sz. ház előtt 
egy ájult 26—30 év körüli munkáskiilsejü isme
retlen férfit talált a rendőr. A mentők megálla- 
pitoiták, hogy megmérgezte magát. Kórházba 
vitték.

Holtan találtak a vasúti síneken 
egy budapesti utast

Hétfőn délelőtt a budapesti főkapitány
ság sürgős értesítési kapott az apci cscnd- 
őrörstől. A csendőrörs arról értesítette a 
főkapitányságot, hogy

a község előtt elrobogó vonatból ki
esett vagy kidobtak egy férfit, akinek 
e zsebében Eichel Lipót névre szóló 

személyazonossági okmányok voltak.
Telcfonórdeklődésre azután részletes fel

világosítást kapott a rendőrség. Kiderült, 
hogv*  Eichel Lipót kemencemcster a sze
rencsétlen áldozat, aki az Apc község mel
lett lévő Szuha folyón átvezető hid korlát

Kidobták a vonatból vagy kiesett?
jára zuhant a vonatból és szörnyet halt.

Megállapították, hogy Eichel Lipót ke
mencemester Budapesten a Dob-utca 93. 
számú házban lakott, ahonnan azzal uta
zott el, hogy Zagyvaszántóra megy valami
lyen munkát elvégezni. Valószínűnek tart
ják, hogy

a mellékhelyiség ajtaja helyett tévedés
ből a vonat ajtaját nyitotta ki, 

a hidra vezető kanyarban elveszítette 
egyensúlyát és igy esett ki a vonatból. Zse
bében ugyanis minden értéktárgyát megta
lálták.

A
Elhalasztották

Míklas budapesti útját
— jelenti Bécs

Bécs, március 29.
Miklós elnök április közepére tervezett 

budapesti útját, a kormányhoz közelálló 
Weltblatt Jelentése szerint

néhány héttel elhalasztották.
Az osztrák államtól május elsején viszo

nozza Horthy kormányzó látogatását

Schoschoigg kancellár április 2-án uta
zik Olaszországba a 3-án érkezik Ró

mába,
ahol tárgyalásokat folytat Mussolinival, 
azonkívül pedig kihallgatáson jelenik meg 
AT. Pilis pápánál és meglátogatja Pacelli 
biboros-áilamtitkárt is.

VELENCEI
NOTESZT!
.ata. MEGYE RY ELLA

Ara: Velence térképivel... P 2'80

DANTE KIADÁS

Sorsiegy neikoinincs reménység!
Sorsjegy nélkül

se kis, se nagy, so tönyereményt nem nyerhet! 

sorsiegy noiKOi 
nincs alkalom, nlhca lehetősége, hopy mAról-hol
napra gazdag legvon. Fődig mllv )0IM4 trzta az
I remény, hogy egyszerre jómódú, vagyonos le»z

Most Itt az alkalom,

április 10.-én
keséé .'ik az

u] 38. m. Mr. osztálysorsjáték.

A nyerést esélyek páratlanok, 
rendelten mél ma egysors- 
jegyet oArmeiylk ftfárusltónAI. 

U| sorsláték-ul reménység!
A Méréseiét fa keresni kelti

—• A windsori herceg a Wolfgang-tó 
partjára költözik. A windsori herceg hus
vét hétfőjén elhagyta az cnzesfeldi kastélyt 
és a Wolfgang-tó partjára költözik, ahol a 
tavaszi és nyári hónapokat tölteni fogja. 
A herceg feladja a bécsi Brlstol-szállodában 
bérelt lakosztályát is. amelyet gyakori 
bécsi tartózkodásai idejére bérelt.

— Ijídábnn hu jók ázott a Dunán egy elme
beteg. Mohdcaon, a Duna parton egy rendőr 
észrevette, bőgj- a Dunán egy fehér láda 
úszik, amelyben egy ember kiabál. A külöuös 
alkotmányt kihúzták a partra. A láda utasa 
egy feketeszakállns ember, ezer-ezer hold föl
det ígért ti jelenlévőknek, ha tovább hagyják 
„hajókdzni." Kiderült, hogy Fucsi Ferencnek 
hívják, elmebeteg cipész. Elmegyógyintézetbe 
vittek.

— Autó és villamos karambolja a Nagy
mező-utcában. A .Vapyrnező-utca és Pod- 
maniczky-ulca sarkán Kovács Andor ma
gántisztviselő nz AE .100. rendszámú autót 
nekivezette n 10-es villamosnak. A kocsi 
eleje, összetört. A szctrepülő üvegszilánkok 
Kovács Andort súlyosan megsebesítették. A 
mentők u Balog-klinikára szállították.

— Vandál pusztítás a felaőiregi zsidó
temetőben Hétfőre virradó éjjel ismeret
len tettesek a fejsőiregi zsidótemetőben 
több sirt felhánytak és hat sirkövet össze
törlek. A rendőrség gyanúja szerint, ide
gen községben nyilaskercsztcsck követték 
el a sirgyalázásokat,

— Reklám és Szervezés, az üzleti siker lapja, 
uj száma megjelent. Éber Antal, Kropff lí. F. J., 
Aha Endre, Barinkny Erzsébet, Barinkay Fe
renc dr., Gellért Andor, GlnM Géza, Szilágyi 
Dénes, Wcrncr Géza Kázmér és még több reklám
éi szervezési szakértő Írása teszi értékessé és 
nélkülözhetetlenné a lapot. Bőséges kirakat- 
rovnt, riportok és szakcikkek. Szerkeszti Gellért 
Andor, kiadóhivatal Budapest, V., Vadász-utca 16.

— Inczc Kálmán ny. vezérkari ezredes elő
adása. A Magyar Coláién Szövetség szeminá
riumában kedden este 7 Arakor Szárazajtoi 
Incrt Kálmán ny. vezérkari ezredes A hadiipar 
államosítása címmel előadást tart. A rend
kívül nagy érdeklődéssel várt előadási a Pesti 
Lloyd Társulat (V., Mária Valéria ucca 12.) 
előadótermében tartják.

— HÚSVÉTI LAKOMÁVAL ÜNNEPEL
TÉK MEG A NÉPSZÁLLÓ HUSZONÖT
ÉVES JUBILEUMÁT. Huszonötévé épült 
fel a főváros emberbaráti szociális intéz
ménye: u Népszálló. Az intézmény jelenleg 
439 embert juttat lakáshoz. Ez a szám sem 
fejezi ki nagy népszerűségéi a Népszálló- 
nnk, amely 45 fillérért lakást, fűtést, vilá
gítást és fürdőt ad. Hugvétvasárnap gyűl 
tek egybe a lakók húsleves, kirántott ser
téshúsos és Ízes lésztás lakomára, hogy 
megünnepeljék a Népszúlló fennállásának 
25 éves fordulóját. Az üdvözlőbeszédet a 
főváros nevében Ilorony-Pálfl Aurél ta
nácsnok tartotta.

— GYŐR KÜLVÁROSÁT ELÖNTÖTTE 
A VIZ. A három nap óta tartó szakadatlan 
esőzés súlyos pusztításokat okozott Győr 
külvárosában. Több utca víz alá került és 
újabb há{összeomlásoktól kell tirtani a 
Irgutóbbi házbeomlások után.

— Ungár Imre világhírű vak zongora
művész vak tanárának halála. Bosen/eld 
Izsó, a pesti izr. hilközst^g lovag Wechsel- 
rnann Vakok Tanintézetének zenetanára, 
Budapesten hatvanéves korában elhunyt. 
Rvscnfeld Izsó vakon született és igy sze
rezte meg zenetanár! oklevelét is a buda
pesti Zeneakadémián. Csaknem harminc 
éven át működött a vakok intézetében és 
u világtalan növendékek egész sorozatút 
tanította zongorára. Az ő tanítványa volt 
l'ngár Imre, a világhírű zongoraművész is. 
Temclésc kedden délelőtt ’/jll órakor le,sz 
a rákoskeresztúri temető halottashúzúból.

— Légoltalmi kiállítást készít elő a Légoltalmi 
Liga. A magyar légvédelem kiépítésének során 
az Országos Légvédelmi Parancsnokság elké
szült a polgárság légitámadások elleni rnegszer 
vetését célzó Légoltalmi Liga előkészítő munká 
Jóval. A Légoltalmi Liga első megnyilatkozása 
a légoltalmi kiállítás lesz. Ez a nagyszabású 
keretek kötött megrendezésre kerülő felvonulás 
lepergcli a magyar légoltalom egész szerveze
tét, eddigi eredményeit és rámutat a megöl 
dúsra váró feladatokra, A résztvenni stándóko 
zók számára felvilágosítással szolgál az Ideig 
lenes működését máris megkezdett Légoltalmi 
Liga (Petróczy István ny. ezredes, I., Pauler 
utca 1).

— Havasok könyve. (Xyirő József írása.) 
A székclység és a havasi ember bűbájos 
mesealakla. Ez Véne után Ismét valami 
szépei és egészen nagyot adott át Xyirő Jó
zsef a magyar irodalomnak. Az új könyv 
méltatásakor csábitó alkalom nulllk a viláa- 
irodalom egyik legszebb alkotásával, lii pling 
,J)sungel Book“-jávat való összehasonlí
tásra és — bár kellő tisztelettel a nagy an
gol mesemondó iránt — szerényen és csen
desen meg kell írnunk, hogy valami egészen 
különös, még a „Dsungel Book“-nál is szebb 
könyvvel lett gazdagabb a magyar írásmű
vészet. A napsugarat, zivataros, könnyes és 
mosolygó, mindig új életre kelő és egyre 
haldokló, jóságos és végtelenül kegyetlen 
természet könyve ez. amelyet csak mély 
meghaladással és áhítattal szabad és lehet 
olvasni, (e. i.)

— Hirtelen halál a menhelyen. Vargha Ferenc. 
75 éves menhelyi ápolt a Vdcí-ut 98. szám alatti 
menhelyen rosszul lett és meghalt. Holttestét a 
bonctanl intézetbe szállították.

— FELTŰNŐ ÍTÉLET A BELGA SZOCIA
LISTÁK BONPERÉBEN. A brüsszeli bíróság 
feltűnő ítéletet hozott a különböző szocialista 
szakszervezeti tagok ellen indít'tt perben. A 
vádlottak ellen a valenciai kormány számúra 
szállított fegyverek miatt indult eljárás. Jou- 
haur, n francia általános munkaszövetség fő
titkárának fiát egyhónapi fogházra és pénzbün
tetésre Ítélték. A többi vádlott is hasonló bün
tetést kapott.

— Kiskorú templomfosztogatókat fogott el a 
nagyknnlzsal rendőrség. A nagykanizsai temp
lom perselyét hónapok óta megdéznmálták. 
Több mint ötszáz pengőt vettek el a perselyek
ből a tolvajok. A rendőrségnek csak hosszas 
nyomozás lilán sikerült elfogni a tetteseket. A 
tolvajok kiskorunk voltak és pléhkulccsal nyi
tották fel a perselyeket.

Rheuma,
köszvény, csilz, I s c h 1 á a, 
izületi fájdalmait

UEII ED ragiánlaiIlLLLCn szenzációsakI
U R I S Z A B Ó Budapest, Mkócxl-ut

alkoholos

pakolás, gőzöléssel a

Hungária Fürdőire
MI., Dohány ucca 44. szám

Orvosi felügyel t. Ismertető! küldünk !
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színház

műsora Is-

a Teréz
ia valóban,

Színházi hét
r A PÓDIUM ÁPRILISI MŰSORA. Mikor 
Béhiny hónappal ezelőtt Hékeffg László meg- 
nyitotta a magyar kabaréirodaJom eme kis 

ékszerdolwz/il, programmal jött. Azzal, hogy 
az események aktuális görbe tűkre akar lenni 
ez n kabaré. Ezt n programot BékefTy áprilisi 
m (Urnában vúltolln be százszázalékosan. Rob
banó tréfái, jelenetei éa viccrakétái tömegében 
n legtöbb helyet « napi események perszáflá- 
z*n  kapta, amelyet Békrffy László nemcsak 
szellemes, hanem komoly értékű és igényű 
konferanszival kot össze. A műsorban Békcftyn 
kívül Faragó Dezső György, Görög László, 
Kcllér Andor, llarmath Imre, Komjáthy Ká
roly, Váraiig Tibor, Boros Elemér, Ért Halász 
Imre Írtak ragyogó tréfákat. Külön említjük 
meg, mint n kabaré egyik legnagyobb sikerű 
jelenetét Török Rezső ,,Lepcses a biró előtt" 
című pnraszllréfáját, amelyben a kitűnő Kom
ló*  Vilmos, Anday, Szakács és Lónyay Ilona 
jeleskednek. Kondor Ibolya finom sanzonjait 
tapsolja sokat a közönség, nagy sikere van is
mét A’/,*  Manyinak, Kelety Lászlónak, Raffay 
Blankának, Somogyi Évának, .Szenes Ernőnek. 
Mindent összevése, a Pódium uj 
znél brilliáns.

TAVASZI KACAGÓ ESTÉK 
körutil/an — hirdeti az uj műsor 
ti Tcrézkörutl Színpad visszatért teljesen a ka
baréhoz, amelynek Jelke ugy szóban, mint 
hasban Köváry Gyula. Óriási sikere vnn egv 
s illámtréfónak, amelyet Rajna Alico és Kökény 
Ilona játszik és angyali az „Éljen Napóleon" 
< imii bohózat, amelyben a vezérszólamot Sa 
Iámon Béla viszi. lakatos László kisebb da
lt hja a „Kaland n Lidón" a kabaré egész gár
dájának, különösen Gárdonyi Lajosnak, Sass 
t Dívnak, Peti Sándornak, lengyel Gizinek, Mi
hályi Ernőnek, Bércry Gézának ad alknlmnt 
mulRtfntá.sin, Náray Teri koníeransza és He- 
rendy Manci mugánszáma tetszett.

NÉMETH MÁRIA három nap alatt ötazör 
énekelt- a .losrflnét a Városi Színházban, ahol 
vasárnap este a kormányzó és családja is meg
jelent.

A FŐPRÓBÁTÓL A PREMIERIG sze 
»rjdövultozás történt a Művész Színház uj dn- 
labjáhnn Egy kis kokolt szerepét Újházi/ Edit 
játszotta méi a főpróbán, a premieren viszont 
László Lola. Az ok rendkívül érdekes, valósá
gos tündérmeséi. A fiatal dáma, aki különben, 
rozsnyóhogvi és budavári Ujházg Edith, három 
hittel ezelőtt férjhezincnt egy előkelő ügyvéd- 
fiddhirloknshoz, dr. Hlraszek Károlyhoz. A 
férj Mfcllételo volt, hogv linlnl felesége mond
jon le a színpadról. Az nsszonvka azon
ban férji tilalom ellenére is titokban bejárt a 
/ lóbtikra. A főpróba után azonban nem lehe
tett tovább titkolni a dolgot. A férj allcrna- 
t.vu elé állilolla feleségét és n férj győzőit: n 
fntnt nswmvka sírva kérte Bárdos igazgat.lt. 
l ogy a premieren más játssza a szerepét. Igy 
lói u ni

NEM LEHET MEGTARTANI a torockói 
lakodalmat, mert állandőnn zuhog az eső. Az 
rgvctlcn most készülő magvar film műtermi 
LÍvélcleit befejezték, <lc külső felvételek aka
dályba ütköznek. \ Filmiroda műtermének ud
varán felépült már n torockói falu, amely há
rom napja ázik, ázik, és nem vonulhat végig 
rajta n lakodalmas menet, l'.z a várakozás ter
mészetesen rengeteg pénzébe kerül n vállalkozó 
jak, aki a szinészckkrl együtt reménykedve 
várja nz első igazi, tavaszi nnpsugarat.

NÉHÁNY ÉRDEKES Iliit. A kiváló szín
műíró, amint értesülünk, válik n feleségétől. 
• ki egy szanatóriumba vonult vissza. — Ugyan- 
csak válik a Nemzeti Színház egyik kiváló 
miivészA - - Viszont egy hymenhir: Zilahy 
Léül rövdrsrn feloségülvrszi egy egyetemi ta
nár. — Nagy Margit, nz. Oprraház kitűnő éne 
kosnöje, szerdán énekli először a János vitéz 
Iluskájál. Nemrég becsukott Pesten egy
színház, nmeivel telci’íríós színháznak nevez- 
I k. Az ember beült Pfslen a nézőtérre és 
ii/osmízsei előadást kapott — mondják a rossz
májnak.

„Hctvnkint 4 cltfadAa*  
<aU tűrtök, úprlllal-An este 8 órakor, 
szombat, április 3-án este 8 órakor, 
% anórnap, április 4-ón <1. u. lói 4 
ómkor, vasárnap áprilisi 4-ón este 

8 órakor

’ Á világhírű Andrí Plrabeao szenzációs víg
játéka. az

ELTÉVEDT BÁRÁNYKÁK.
amely párntlanul nagy sikert aratott Párisbnn, 
diadalmas hódilő utján április 8-án, szombaton 
este n budapesti közönség elé ker.il a Belvárosi 
Színházban. Az újdonság megindító, vidám és 
irgalmas jelenetek során a gycrniekszerelcm 
témáját viszi szinpndrn.

Páriában a Théátre de l'Oeuvre 1936. február 
18 a óta tartja műsoron és most viszik át egy 
másik színházba, a hatalmas Théálre Pignlle-ba 
Nemrégiben Rrinhardt színháza. a bécsi Theater 
in dér Josephsladl is szinrehozta és a vígjáték

Eltévedt báránykák
- A Belvárosi Színház szombati bemutat6|a -

(MOZI
A HÉT FILMESEMÉNYE:

SONJA HENNIE
JÉGHERCEGNÓHúsvéti premier-locsolás és locsogás

A NAGYHÉTEN négy színházi premier
ben válogathatott a nagyérdemű publikum 
és ha hozzászámítjuk a két kabarépre- 
miert, elmondhatjuk, hogy a hét minden 
napjára megkaptuk a magunk betevő
premierjét. Csak ugy záporozott ránk a 
húsvéti premier-locsolás, amelynek egy- 
része, sajnos, csak locsogásnak bizonyult.

1.
Amennyire vissza tu- 

Bajor Gizi dók emlékezni, félig 
előadóestjeés gyerek voltam még,ami- 
szavalókórus Áor először került a ke- 

a Vígban zrmbe Flaubert Bovary- 
né ja. Oldalakat átugorva 

faltam a regényes szépasszony történetét, 
meg kell vallanom, nem nagyon érdekelt 
a miért, Bovaryné tiulrészletes lelkirajza, 
inkább csak azokat a fejezeteket olvastam 
el újra és újra, amelyekben Bovaryné sze
relmi kalandjait jelenítette meg nnturalisz- 
tikus színekkel az iró. Nem tagadom, kissé 
csalódottan tettem le végül a könyvet és 
nehezteltem Flaubertre, amiért a végén a 
megvetett polgári morál győzedelmeske
dett. Miért nem élhetett tovább ez a ra
gyogó szépasszony a kalandot kereső ifjú
ság, az újabb Rodolphck és Leonok boldo- 
yitására. Azt azonban még Bovaryné ero
tikái képzeteitől túlfűtött ifjú fantáziám 
sem követelte, hogy Bovargnét lelkemben 
szentté avassam és menyasszonyi ruhába 
küldjem a mennyországba, amint ezt most 
a híres regény színpadi átdolgozója, Gus- 
tave Báty ur tette. .4 dramatizáló egyébként 
szükségszerűen ugyan, de pontosan ugy 
látta Bovarynét, mint én gyerekkoromban: 
átugrotta a lapokat és csak a „pikáns” 
részleteknél időzött egy-egy jelenetnyit. A 
mindennapi élet szürkeségéből kivágyó asz- 
szony bonyolult lelkiéletét, a lejtőn végzet
szerűen zuhanó szerető feltámadó lelkiis- 
méretét szimbolikus hangokkal magya
rázza a dramatizáló és a rendező.. 
Ennyi elég Báty urnák az irodalomból, 
de nekünk is, akiket már kezdett idegesí
teni ez a szavalókórus. (Egyetlen hang, 
Márkus Margité volt bensőséges és em
beri.) Sajnos, a szavalókórus tónusa el
uralkodott az egész előadáson, ahogy a 
Nemzeti Színház fénykorát megszégyení
tően klasszikus (miéttf) koturnuiukon 
állva recitáltak a színészek. Ha ugyan szó
hoz jutottak. Mert a darab egyetlen érteke 
az, hogy alkalmat adott Bajor Gizinek 
fölényes művészeit teljes skálájának ki
játszására. Ugyanis az előadás Bajor 
Gizi előadóestjének számítódik: hogy 
ebből a lefojtott tüzű asszonyból miként 
csap magasra a láng, felperzselve mindent 
maga körül és miként ég el maga is benne, 
az egy kivételes tehetségnek legnemesebb 
tűzijátéka.

az

2. Detektiv- 
operett 

sok zenével

— Mindig lesznek 
Bovaryék, — akik nem 
férnek selymes bőrük
be, példázza az And- 
rássy-uti Színház ope
rettje is, ahol a nagy 
eseménytelen jómódot 

tnmrinllL'ni otemnori*  
vagyon biztosította eseménytelen jómódot 
unja a mai kor „Romantikus asszonya' 
Ez a hölgy kalandot szerel reggelizni, ebé
delni, vacsorázni, sőt mit tagadjuk, utána 
is. Éppen ezért mi ezt a Romantikus asz- 
szonyt egyszerűen csak unatkozó hisztéri- 
kának neveznénk és felületes OH>o.vi tudá
sunkkal is a hideg zuhanyok alá állíta
nánk, ha nem a ragyogó Honlliy Hanna 
adna életet Szántó Armand és S z é- 
csen Mihály jól kiagyalt figurájának. 
Igy azonban szívesen elnézzük a kiváló 
színésznő mesteri alakítását, jókat neve
tünk a friss bohózati helyzeteken, robbanó 
vicceken és szívesen clandalgunk Carlo de 
Fries hangulatos muzsikáján. /I: operett 
egyébként bűnügyi fordulatokban gazdag 
és mint ilyen, joggal és büszkén viselheti 
az első magyar dclcklioopcrett címet. 
II o n t h y Hannán kivíil különösen Kiss 
Manyi az, aki megérdemli teljes elismeré
sünket egyéni, ízes, rendkívül tehetséges. 
I.atabár Kálmán mulatságos. Lóránt 
Vilmos gondos és nüúnszokra ügyelő ren
dezését, Upor Tibor díszleteit, B e r k o-

ar osztrák fővárosban szintén óriási sikert ara
tott, A darabot Orbók Attila fordilblta nir» 
gyárrá.

A Belvárosi Színház előadását
BÁRDOS ARTÚR

rendezi.
A felnőttek főszerepeit:
Peéry Piri, Rózsahegyi Kálmán, Boray Lajos, 

Bársony látván. Fenyő Emil, Bá*thy  Injos 
játsszák.

A gyermek-főszereplők:
Szeges Ui, I«ásár Glda, Foskás Tibor.
Divatéltét erő- Gam Zoltán.
A jegyeket már árusítják.

9 Nőragadás, 
razzia, 

pesti korrajz

olts Andor ruháit dicsérjük meg azzal, 
hogy az operett feltétlenül a nagy tavaszi 
sikerek sorába illeszkedik.

A színházi előadás 
helyett, amelynek „Kez
dete 8-kor, vége li
kőr”, randevuzni megy 
a kisleány egy jazz- 
zenésszel. Szerelmes ár- 

garniszállóba is követi 
azonban rajtuk üt a 

őrszobára kerül s csak 
rendőrtanácsosnak kö- 

VI

tattanságában egy 
álmai lovagját, ilt 
razzia, a rendőri 
egy emberséges 
szönheli, hogy tizenegy órára valóban ott
lehet a színházban, amely előtt aggódó 
nagymamája várja. Ez a gerendaváza an
nak a jól felépített és Írói módra megal
kotott darabépületnek, amely hasonlít a 
mai élet panoptikumához. Éles, sót 
sokszor kínos k o r r a j z ez a da
rab. T essék besétálni, itt látható egy un- 
gyali nagymama, unokája, a könnyüvérii 
anya s a táncosnőkért rajongó apa szűzi 
kisleánya, aki Lausanneban nevelkedik, 
de magában érleli származása adottságá
nak könnyelmüségl csiráit. íme, a jazz- 
zenész, akit az éjjeli élet és a rossz tár
saság, könnyű női sikerek formáznak 
„nő ragad óvá”, aki iparszeriien fosztogatja 
az ábrándos lelkű jómódú hájadonokat, 
itt a színigazgató, aki azelőtt ruhatáros 
volt, de kétliónapi direktorsága után örök
re színigazgató marad és garni szállókban 
szerződtet „színházához” telefonszinésznö- 
két, itt a filmrendező, aki sohasem rende
zett, íme, itt vannak a detektívek, rend
őrök, akiknek szigorú vacuum cleanerjc 
válogatás nélkül szívja fel az utca, a garni 
szálló szennyét. Éry-Halász Imre és 
társszerzője, Bihari László, pontos, 
szinte fotograflkus hűséggel fényképezik 
írói lencséjükkel ezt a világot, amely meg
elevenedik a színpadon az ellenállhatatla
nul robogó cselekmény keretében. Amint 
értesülünk, a főpróbától a premierig sok 
változás történt annak érdekében, hogy 
egyes képek kissé paszlcllszerübbek legye
nek és puhábban illeszkedjenek a külön
ben hibátlanul pontos korrajz keretéi)'. 
Az előadás színészit cg egészen elsőrangú 
,V agy György rendezői irányítása mel
lett, Ág a y Irén őzike szemeivel, bárso
nyos orgánumával és finom színészi oeuv- 
rejével az előadás sokszinben csillogó ék
köve. A jazz-.énekes antipatikus figuráját 
Békássy István művészete és kiváló 
alakítása tette szimpatikussá. Rajtuk kí
vül egy egész sereg kabinctfigurának tap
solhatunk. Nagy György, Bercnd István, 
Mihályfy Béla. Radó Sándor (egészen 
nagyszerű!), Zöldhelyi Anna (élethfí), Hal- 
may Imre, Harsányt Rezső és a premie
ren beugró László Lola kapott sok tapsot 
a közönségtől, amely megértette és méltá
nyolta az írók 
vált.

bátor és szókimondó sza-

A Gazdag
* produkció 

a Városiban

ünnepi nagy pro
dukciónak készült a 
Városi Színházban 
Kálmán Imre vilá
got be járta operettje: a 
Jose.phine császárnő. 
mese sok ismert törté-

az ő magas operai kultúrájúin);

Valljuk be, hogy a 
nelmi tényre rácáfol és kosztümök dolgá
ban sem törekedett hűségre, ez talán ki 
akarja hangsúlyozni azt a tényt, hogy itt 
semmi sem fontos, csak Kálmán Imre 
zengő, magasszárnyalásu, hatásvadászot- 
nélkilll, nemes muzsikája, valamint a kel 
főszereplő: Németh Mária és Fehér 
Pál együttes hangprodukciója. Néhícth 
Mária, aki elsőizben mutatkozott be ope
rettben, aranyos, idegen hájjal beszéli a 
prózai, játéka azonban maradéktalanul el
sőrangú, éneke pedig legyőz és lehengerel 
mindent. Csodálatosan csengő lírai szop
ránja “ .. . ...................
emeli ezt az operettet és a munkában 
méltó társa Fehér Pál, akinek zengő te
norja kitűnően simul Németh Mária ra
gyogó hangjához. Az operettszinészek kö
zül a pálmát Fele k y Kamill fölényes 
humora, Jókedve és boszorkányosán ügyes 
táncai viszik el, Fodor Artúr nagyon 
mulatságos. Vágó Müry üdén selypit, 
M i n d s z c n t h y Margitból pedig prima
donna lesz rövidesen, akárki meglátja. 
Nagyon finom Kemény Melinda és 
Li c s z k o v s z k y 7ibor tánca és dicsé
rendő az a komoly igyekezet, amellyel e: 
a művészi produkciói látványossá és ga; 
doggá tette a színház. Reméljük, hogy 
produkció is gazdaggá teszi a színházat.

-fát 2*̂
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EZÜST-]] r ajIKEPPEK XT"1
KÜK-ll LAI1 SCHMIDEG&3

A iOth Century Fox házlvetitőjében io*  
pergették előttem a sportrovatból a filmros 
vatba áttáncolt világbajnoknő-világsztár, 
Sonja Hennie filmjét, a Jéghercegnöt, Ami- 
kor ez az édes, fitosarcu, szőke, mosolygó 
jégtündér premier plánban először feltűnt a 
ásznon, már inforpiálva voltam arról, hogy, 

1913-ban született, tehát huszonnégyéves, 
norvég, tízszer nyerte meg egymásután a 
korcsolyázás bajnokságát és háromszor volt 
olimpiai világbajnok. Balettáncosnö akart 
lenni és húszéves koráig Karsavina asszon v- 
nál balettet tanult, amely tudományának 
óriási hasznát vette a jégen. Nyolcvan leg
különbözőbb, iegnyaktöröbb mutatványát 
végzi a legbámulatosabb könnyedséggé! — a 
filmen is.

A film maga nemcsak keret Sonja Hennie 
korcsolyamüvészctének bemutatására, hanem 
rendkívül mulatságos, épkézláb és izgalmas 
történet. Egy amerikai női jazz-zeneknr 
Svájcban turnézik, meglehetősen rosvz 
auspiciumok mellett. A zenekar élesszemii é« 
kissé hóbortos menedzsere (Adolf Menjoui 
fedezi fel egy kis svájci faluban Sonja Ken
uiét. Az apja valamikor a korcsolyázás vi
lágbajnoka volt, de a proliság miatt meg-*  
fosztották címétől. A papa élete célja, hogy 
kislányából világbajnoknőt neveljen. Ekkor 
jön a menedzser ajánlata, amelyet fenntar
tanak a világbajnokság megszerzése utánra. 
Lepereg előttünk a garmispartenkircheni 
korcsolyavilágbajnokság, ahol egy kis sport- 
hamisítással a mi hősnőnk, Sonja Hennia 
lett a világbajnoknő. öt azonban profisággi! 
vádolja saját apja, mig végül kiderül az 
igazság és a kis jéghercegnöből a Broadway, 
legiinnepeltebb sztárja lesz, aki egy csodála
tosan szép jég-balett keretében mutatja bft 
utolérhetetlen művészetét. A szerelmet egv 
amerikai újságíró (Don Ameche), a humort 
pedig, részint Borah Minatvich nevű száj*  
harmonikás világsztár, részint pedig három 
egészen elsőrangú zenehumorista képviseli.

Kivételes tehetségű, bűbájos, aranyos te
remtés filmje ez, amelynek talán legnagyobb 
előnye, hogy nem ,.sztárolja“ és plasszirozza 
feltűnően Sonja Hcnniet, aki a yilágbaj- 
noknő sp.orlszcrénységét átmentette a filmre 
is. így érezzük azt, hogy minden filmkoc
káról hiányzik, ha nincs ott és az elbűvölő 
korcsolyarevüképek fantasztikus produkció
jában is ennek a szőke kislánynak kecses és 
kedves mozdulatait keressük.

A KORMÁNYZÓI PÁR az Urániában 
húsvéthétfőn megnézte a ..Rád bízom a felesé
gem" című magyar fllmvigjátékot.

qillOtvcI/'Uk

hogy a filinpremierek nagyhetében 
A DODSWORTH,

Sinclalr T.ewis regényének filmváltozata tetszett 
a legjobban. Dodsworth szerepét Amerika egyik 
legjohb karakterszínésze, Walter Huston játssza, 
feleségét Ruth Chatterton. Amit ez a két fölé
nyesen kitűnő színész produkált, az igazi mű
vészet. A film is egészen elsőrangú.

A VÉGZET ASSZONYA
álnév alatt tulajdonképpen a Kamétiás hölgy 
filmváltozatát láthatjuk a Metróban Czukor 
György mesteri rendezésében. Gauthier Margit 
alakjának uj értelmet adott Greta Garbó csodá
latosan színes alakitásii.

SÁFÁRT,
a Fox uj kalnndorfilmje, a dzsungel mélyére 
vezette n nézőt, a főszerepeket természetesen a 
fencvadak játsszák. Az izgalmas film emberi 
szereplői Wnrner Bajctcr és .lnne Láng. —■ A 
férfi nllhatatlnnság.it két film is példázta e héten 
és mind n keltőt Walter Reisch irta. Az egyik 
a Royal Apollóban fut, a címe:

A FÉRFIAK NEM ISTENEK.
Egv angol Shnkespenre-szinészről szól, aki 

egy fiatal.rajongója kedvéért már-már otthagyja 
a becsületben kissé megöregedett hitvesét. Fi
nom, izgnlmas alakítást nvujtoll Miriam Hop-1 
kins. A Kamarában és a Décsiben

EGY FÉRFIÉRT SEM ÉRDEMES
cimü filmből megtanultuk azt. hogy bizony 
csak a férfiért érdemes élni a nőknek és könnyű 
szívvel olt lehet értük hagyni n női hivatást. 
Ered llcnnings nevű bécsi .színész pedig, 
oki n Burgtheater tagja, inkább a címet pél
dázná. 0 érte valóban nem lenne érdemes. Né
hány egészen elsőrendű színésznő, ragyogó 
rcvüjclenetek és Izgalmas mese a film értékei. 
VÉGCLs Uj fllmlcndógépct reklámoz a Fórum 
mozi. Szerintünk inkább jó filmeket kellene 
játszania, mert erre kiváncsi a pesti közönség.

igazgat.lt
nllhatatlnns%25c3%25a1g.it
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Bicskás kártyaparti 

Kőbányán
y. ,aka‘°8 nagyszombaton este 

kel ismerősével, Kiss Géza szobafestővel és 
Síamy Gyula szabóse^ddel betért a Ganz- 
i ,lrt.nia közelében egy vendéglőbe. El
beszélgettek, később borozgatni kezdtek, majd 

kártya került elő.
ftáczot balszerencse üldözte, egymásután vesz
tette el a pengőket és rövid idő alatt huszonöt 
pengő vesztesége volt. Kártyapartnerei tovább 
w biztattak a játékra, do ő kijelentette, hogy 
nincs pfnze, nem játszik és különben is az a 
velemányo, hogy becsapták öt, Szóváltás ke
letkezett közöttük, mire

a vendéglős kiutasította a hangos embe
reket,

•hlk az utcán tovább folytatták a veszekedést. 
Kiss és Szólal rátámadtak Rácsra, követel

ték hogy adja át óráját és értéktárgyait is. 
mert nagyobb vesztesége volt, mint huszonöt 
Kongó és ha nem tud fizetni, adjon valami 

Iztositékot. A lakatos nem volt hajlandó ele
get tenni felszólításuknak, erre

a Hildrcteperték, Szelni kést rántott elő, 
a jobboldalon, a veséje Iáján, összeszur

kálta Rácz Mihályt.
Kiss ezalatt kivette a mellényzsebéből a laka
tos óráját. Az összeszurkált ember jajveszé
kelésére többen összeszaladtak, rendőr is ke
rült elő, nkl elfogta Rác: támadóit.

A lakatossegédet eszméletlenül, súlyos álla
potban a Rókus-kórházba vitték, kártyapart- 
ncrcit pedig a rendőrségre állították elő, ahol 
őrizetbe vették őket.

Inci-finci, kicsi korsó, 
Hangulatos a C-afé Korzó 
Tutl-frutti, rizi-bizL 
Itt játszik a szőke Gizi. 

rMAttBetlilen-utcai 
KORZO KÁVÉHÁZIJÁN

HARMONIKÁS 6IZI
tomboló sikert arat! Tel. 1-393-81
3 öráig zene! JKk?* 4"—

, *— Vjabb zavargások Palesztinában. 
Észak-Palesztinában a zavargások tovább 
tartanak. Haifa közelében egy fegyveres 
csoport megálljtott négy kocsit és az utaso- 
sokat kifosztotta. A galileai zsidó telepet, 
Sedjerát, ugyancsak felfcgyver£eU csapat 
támadta meg. Csak a rendőrség erélyes fel
lépése mentette meg a telepei és annak la
kóit a nagyobb károsodástól.

—- A gyönyörű modell éa egy ismert 
sportember rejtélyes tragédiája. Ncwyork- 
ban az ötvenedik utca egyik elegánsan be
rendezett lakásában holtan találták Gepeon 
Veronika feltűnően szép, húszéves modellt, 
az anyját és egy ismert sportembert. A 
leány, akit megfojtottak, ruhátlanul az 
ágyon feküdt. A rendőrség feltevése szerint 
csak őrült ember rémtettéről lehet szó.

— Vére*  tüntetések az ír forradalom évfor
dulóján. Vasárnap ünnepelték az 1916. évi fr 
forradalom évfordulóját. Naivportban és Cast- 
lekor környékén zavargások voltak, mert az 
fr körtdrsnságpártiak az emlékünnepet az igaz
ságügyminiszteri tilalom ellenére tüntetésekre 
akarták felhasználni. Busz tüntető és több 
rendőr megsebesült. Negyven embert lctarlóz 
toltak.

— As amerikai szocialisták vezérét nem 
engedik be Oroszországba. A washingtoni 
szovjetnagykövetség megtagadta a Szovjet- 
oroszországba szóló beutazási engedélyt 
Norman Thomas-löl, az amerikai szocialis
ták vezérétől, aki tanulmányútra készült a 
szovjetunióba. A beutazási engedélyt azért 
nem kapta meg, mert tagja annak az ameri
kai komitének, amely Trockij védelmére 
alakult.

— Felrobbaol 4a hArom embert nir«01l 
'W plevel grináL Trwlm kornyékén egy 
háborús gránát robbanása borzalmas sze
rencsétlenséget okozott. A gránátra, amely 
nyitván a Piave-menti harcokból maradt 
ott, a mezőn dolgozó földművesek akadtak 
rá. A gránát felrobbant és három embert, 
egy negyvenéves földművest, valamint en
nek tizennégyéves fiát és kilencéves leányát 
darabokra szaggatta. A földműves másik 
kisfia életveszélyesen megsebesült.

— Husvétkor havnzott Zágrábban. Zágrábban 
vasárnapra virradó éjjel sűrűn hullott a hó és 
husvétvasárnnpra Zágráb utcáit vastag hótakaró 
borította. A város környékén hatalmas hóvihar 
dühöngött, és tönkretette a távbeszélővezetéke- 
ket.

— Soffőr tanfolyam. Az Állami gépjárómfl- 
rezetőképző (soffőr) tanfolyam a ni. kir. 
Technológiai és Anyagvizsgáló intézetben (Bu
dapest, VHI„ József-körút 6.1 április 12-én 
este J47 órakor nyílik meg. Beírás és a fel- 
v-ételhcz szükséges űrlapok kiadása naponta 
d. e. 10—12 óra között az igazgatósági irodá
ban.

— Az állástalan tanítókhoz. A Magyar Ál
lástalan Tanítók Országos Egyesülete felhívja 
az állástalan tanítókat és tanítónőket, hogy 
230 iiyaraltatási helyre nz Országos Központ
ban (VIIL, Revlczkv-u. 7, III. hív. órák na
ponta 10—12. csüt. d. u. 3—5 között is) ápr. 
6-éig jelentkezőnek oklevelükéi együtt.

—- Nagy földomlás Franciaországban. A 
franciaországi Scwoie-megyében vasárnap 
több nagy földomlás volt, amely már a la
kóházakat is fenyegeti. A földtömegek még 
nem jutottak egyensúlyba s éjszakára újabb 
fölomlásokait várnak.

—■ Utcai tüntetés Indiában-, rendőrsortüx és 
8 halott Londonból jelentik: Pand zsákon hús
ról vasárnap Ismét súlyos összeütközések vol
tak a hinduk és mozlimok körött. A rendőr
séget kövekkel dobálták, meg. Erre * rendőrök 
a tömeg közé lőttek. Nyolc ember meghalt, 
több mint húsz megsebesült.

— Hodzsa nyilatkozata Ausztria függet
lenségéről és a restauráció ellen. Parisból 
jelentik: Hodzsa Milán csehszlovák minisz
terelnök az Ercclsior munkatársa elölt nyi
latkozott az időszerű európai kérdésekről. 
Nyilatkozatában az osztrák restauráció kér
déséről szólva, nyomatékosan hangoztatta, 
hogy Csehszlovákia ellenzi az osztrák mon
archia helyreállítását, mert ezzel nem szol
gálná sem a békét, sem a középeurópai sta
bilitást. Hodzsa miniszterelnök leszögezte 
még, hogy a dunai államoknak Német
országgal és Olaszországgal való együtt
működése csakis ugy valósítható meg, ha 
Ausztria független állam marad. Hodzsa 
végül kijelentette, hogy’ minden híresztelés
sel szemben a kisantant szolidaritása meg- 
ingahatatlan.

— A SPÁRTA HALAD A BAJ.NOKSÁG FELÉ. 
Prágából Jelentik: A Spárta a husvétvasár- 
napot Is felhasználta bajnoki mérkőzéseinek 
lebonyolítására és (Jaguár csapatát látta ven
dégül, amelyet &:t (2:0) aránybnn fölényesen 
legyőzött. Prostcjovban a Kiadna ILO-ra, 
Brünnben * Moravska Slavia a Zidcnicélől 
6^-ra kapott ki.

— A kormánypárt győzött Szófiában. Vasár
nap tartották Szófiában a községi választásokat. 
A szavazatok közül 60 százalék a kormánypárti 
jelöltekre esett.

— Amerikai fegyver szállítások Mexikó felé.
A mexikói kormány nz utolsó hetekben szo
katlanul nagy mennyiségben rendelt fegyvere
ket és muníciót az. Egyesült Aílaaiok bndi- 
anyaggyáraiban. Megállapították, hogy ezekkel 
a megrendelésekkel akarja a mexikói kormány 
kiegészíteni a badianyngkészleteiben mutatkozó 
hiányt, amely azért állott elő, mert Mexikóból 
szünet nélkül szállítják a hadianyagokat a va
lenciai kormány számára. Formálisan az ame
rikai gyárak nem vétenek a semlegesség! tör
vény ellen ezekkel a szállításokkal, amelyek 
kifejezetten a mexikói kormánynak szólnak, 
gyakorlatban azonban mégis a semlegesség! 
törvény kijátszását jelentik n Mexikó számára 
történő szállítások. Amerikai kormánykörök
ben éppen ezért most a semlegesség! törvény 
módosítását sürgetik, hogy megakadályozzák a 
törvény kijátszását. •

Eladás: IV, Váci ucca 1 
Telefon :1-828-48

A fiatal Virovay Róbert 
bejutott a nemzetközi 
hegedűverseny döntőjébe

Brüsszel, március 29.
Most folytak le Brüsszelben az „Ysaye 

nemzetközi hegedűverseny" selejtezői és kö
zépdöntője. A zsűriben néhai Hnbay Jenő 
helyett Gertlcr Endre, n róla nevezett kvar
tett vezetője képviseli Magyarországot. A 
második zsűritag Szigeti József hegedűmű
vész. aki azonban csak a dönlőniérkőzé- 
'ekre érkezik meg.

A magyar versenyzők közül csak a fia
tal Virovay Róbert, Huhay felfedezettje 

jutott a döntőbe.
Gertlcr Endre az eddig lefolyt versenyek

ről a következőket mondotta:
— A verseny színvonala a lehető legma

gasabb, a rendezés >s kifogástalan. A zsűri
nek nehéz a feladata, mert egész sor he-

—- Halállal végződött a huxvtéi mulatság. 
Kovács László szarkúsi gazdánál vasárntp 
este ünnepi összejövetel volt. Italozás köz-, 
ben Farkait János negyvenötéves gn2da ősz- 
szesz ólai kozott Kiss Imre huswnhntéves 
föidmiwssel. Bicskát rántottak és Farkas 
mellbeszurta Kissi. A kés szivébe hatolt és 
azonnal megölte. Farkast őrizetbe vették.

— Rozgonylnál 3 keblnclkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Rejtélye*  támadás ■ Szent Imre-telepcn. 

A Felsőnyáregyháza mellett lévő Szent Imre- 
telepre igyekezett hazafelé Ornyik István gaz
dálkodó. Az utón ismeretlen emberek megtá
madták és dorongokkal félholtra verték. Agy
rázkódással eszméletlen állapotban szállították 
be a mentők a Szent fsfydn-kórházba. Táma
dóit keresi a csendőrség.

— Kérelem! A m. klr. osztálysorsjáték fő- 
árusítói kérik azon üzletfeleiket, kik sors
jegyeiket személyesen szokták átvenni, szíves
kedjenek haladéktalanul Intézkedni, mert a 
kereslet miatt a fenntartott sorsjegyek nem 
rezcrválhatók tovább, legföljebb április B-lg, 
lehűt keddtől a régi résztvevők nem számít
hatnak arra, hogy eddigi sorsjegyszárnalkat 
még megkapják, mert nz uj Igénylőknek kell 
kiszolgáltatni.

írvice: VI, Aréna út 81,
Telefon: 2- 88-20’

gedüzseni vesz részt a versenyen.
— Virovay n selejtezőben és nz elődön

tőben nagy sikerrel szerepelt és nagy fel
tűnést kelteit.

Sikereit meg Is éredemeltc,
mert nagyszerűen játszott és tényleg nagy 
és ritka tehetség. A legjobb kondícióban 
van s azt hiszem, remélhetjük, hogy

a közeli napokban nagy dicsőséget vív 
ki a magyaroknak.

A döntőmérkőzések kedden kezdődnek é*  
bárom napig tartanak.

— Erzsébet királyné, aki inkognitóban n 
legnagyobb figyelemmel kiséri páholyából a 
versenyt,

a legnagyobb elismeréssel nyilatkozóit 
nekem Virovay játékáról.

Ausztrlá- 
értesítése 
és nyári 
íletbe. A 
Idei kcd-

— Ujnbb utazást kedvezmények 
bán. Az Osztrák Szövetségi Vasutak 
szerint az 1937 évre szóló tavaszi 
kedvezmények április 1-én Lépnek 
magyar közönség szempontjából az 
vezmények sokkal előnyösebbek a tavalyiak
nál, mert az Idén egyöntetűen 80%-os vissza
utazás! kedvezmény lett megállapítva, tehát a 
nyári főldényhen, júliusban és augusztusban 
is 80% kedvezményt lehet a visszautazásnál 
élvezni. A kedvezmény feltételei nagyjában 
változatlanok. Előírás szerint hót napot, azaz 
pontosan hat éjszakát kell Ausztria területén 
eltölteni, de nem kötelező az egy helyen való 
tartózkodás. Az ausztriai tartózkodást igazol, 
látni nem kell, de a visszautazásnál fel kell 
mutatni az odautazást jegyet és az útlevelet 
A visszautazásnál esetleg körutazás! útvonalon 
is Igénybe lehet venni a 80%-os kedvezményt, 
de csak abban na esetben, ha az odautazás! 
jegy legalább 150 km útvonalra szól. A ked
vezmények részletes prospektusa április köze
pén jelenik meg.

— Aramszercn<*ét1ensé<  a Frangepán-nfcá- 
bán. Sípos Vendel gyárimunkás, a Frnngcpán- 
utca 12. alatti fatelepen véletlenül megérintette 
a 220 voltos árainvezetől. Égési sérülésekkel, 
életveszélyes állapotban vitték a Szent István*  
kórházba.

A jobboldali négyszög fekete kockái kivágandók, 
az Igy nyert ablakok a baloldali szövegre 
helyezve megfejtik a siffrirozott szöveget, 
melyből megtudjuk, hogy miről azól: CONIÍAD VHIM és a 

gyönyörű 
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Két nao futballtörténelem sok húsvéti örömmel

A csodacsapat gerincét, az Austriát a Fradi 
izekre szedte — A gőgös Hungáriát a hüttei- 

dorfi csikók alaposan megszégyenítették 2:3
Hatalmas és nem várt, de annál jobban eső sikert hozott a bécsi húsvéti torna 

n magyar fulballnak. A legendát Ferencváros újból feltámadt kitűnő csapata osztrák 
talajon izré-porrá verte a bécsi futball két legelőkelőbb reprezentánsát és hazahozta 
a: osztrák fővárosból a húsvéti serleget. A Fradi győzelme annál elisinerésreméltóbb, 
mert nz. Auslrióbnn az olaszok ellen győztes csodacsapnt gerincét fektette kétvállra. 
'N'igy csalódást kellett a Hungária kétnapos szomorú szereplése és magyar bajnokcsa
pathoz nem méltó Jélcknélküli sivár játéka.

Tökéletes futballt játszott
az önérzetes Fradi

FERENCVÁROS—Ál STRIA 7:2 (5:0)
17.000 néző, fíiró: Beranck

A szombati havazás 
után megkönyörült az ég 
a bécsi futball hívein és 
husvét vasárnap, ha nem 
is ragyogó, de szép szá
raz időben megkezdődbe- 

Rapid hütleldorfi 
tornája, amelyet 

magyar győzelem 
ezctetl be. A Fcrencvá- 
os legénysége játszi 
önnyedséggel végzett uz 

Austriával, amely ezúttal 
árnyéka sem volt Sl. Veit 
valamikor rettegett csapa- 

A Stroh és Jerusalcm helyén tártaié- 
szereplő csapattól már eleve nem sokat 
bécsi publikum, ilyen nagyarányú verő- 

legsötétebben látók sem

Toldi bombáit azonban nem kíséri szerencse. 
Az utolsó percekben Viertelnek sikerül meg
szöknie, beadásából óriási kavarodás támad a 
Fnidi-kapu előtt, a labda Sindelarhoz kerül — 
aki uzonbnn hat méterrel a kapu előtt addig 
habozik, mig megérkezik Toldi és gyengéd ta
pintattal — elveszi tőle.

A Ferencváros a második félidőben látha-

ható emberét. Rieglert küldi állandóan ro
hamra, akinek szép beadásaival a belső csa
tárok — Sindelarral egyetemben — nem tud
nak mit kezdeni. Toldi végre megunja az ud
variaskodást és erélyesen kereszlültör az Aus- 
tria-védelmen, Sárosi elé tálalja a labdát, aki 
lapos lövéssel ezúttal is rendeltetési helyére 
— Zöhrer hálójába juttatja. 0:0.

A tizenhetedik percben végre sikerül egv 
Austria-akció. Kis zavar a Ferencváros kapuja 
előtt, Tátrai és Korányi nem értik meg egy
mást, Sindclar kihasználja a helyzetet s a jó 
helyzetben álló Ncumerhez passzol, aki a bal
sarokba védhetetlen éles gólt helyez. 6:1.

Az Austria most lelkesen szorongat, Viertcl 
rendkívül veszélyes lerohanását gyönyörű lö
véssel fejezi be, amelyet lláda elvetődve esik 
kornerre tud kinyomni. A kornert Sesta lövi 
mesterien, gólszag a levegőben, de végül Toldi 
mindenkit legázolva, megmenti a Ferencváros 
kaput. Most ujabb Riegler—Sindelar-akciö kő 
vetkezik, Sindelar tiszta lesállásban várja a 
labdát, amelyet be is gurit lláda kapujába, 
ámde a biró természetesen nem ítéli meg.

Az Austria sorozatos támadásai végül ujabb 
sikert hoznak s az újonc Neumernek, Beranek 
biró jóvoltából, tiszta lesállásból indulva, si
kerűi az Austria második gólját elhelyezni 
Háda kapujába. 6:2. Most Sindelarnak lenne 
még nagy helyzete, labdája azonban a kifutó 

most meg- 
a

alaposan meg kell dolgoznia, hogy elhárítsa 
Binder bombáit. A 44-ik percben Turay 17 mé
teres szabadrúgása hajszállal a kapu felett 
megy el. Ez volt az első félidő utolsó lehető
sége.

Schaffer és Fodor dr. a szünetben, ugylát
szik, alapos fejmosást rendeztek, mert a kék
fehérek nagy ciánnal kezdenek s negyedóráig 
ugy látszik, mintha magukra talállak volna. A 
tizenötödik percben Cseh—Kardos akció, 
amelyből Kardos szép gólt lő. 2:2.

Müller két szép lövése után veszélyes Ropid. 
támadások következnek, amelyeket rendszerint 
Biró akaszt meg. Binder harminc méteres 
óriási saroklövését Szabó gyönyörűen vetődve 
kornerre nyomja, majd Schmistik 11., Probst 
és Zopp lövéseit védi bravúrosan A Hungária 
megint visszaesik, védekezésre szorul, Kardos 
sérülés miatt kiáll. A 35. percben Sas beadásá
ból nagy helyzet adódik az osztrák kapu előtt, 
de Müller és Kardos percekig gurigáznak s vé
gül is a kifutó Rafftl elveszi tőlük a labdát. 
Most újra Szabó lép működésbe, aki két vak
merő kifutással ment Schmistik II. és Probst 
elől, végül mégis kénytelen beadni a derekát 
és hátvédei békés asszisztálása mellett Binder 
harmadik gólja is berepül a hálójába 3:2.

A Hungária most végéig nyugovóra tér s ha 
a Rapid csatárai csak félannyira tehetségesek 
lennének, mint amennyire szorgalmasak, még 
pár gólt lőhetnének. Szerencsére nem igy van 
s Binder nagy helyzetből az utolsó percben 
kapu fölé emeli a labdát.

Andor León.

tónak, 
kokkal 
várt a 
aégre ózonban még .. „„...... .................... ......
voltak elkészülve. A lila-ingesek ezúttal telje
sen selejtes játékot mutattak. Ezzel szemben 
a Ferencváros egész legénységét dicséret illeti, 
t> zöld-fehérek friss, kiegyensúlyozott,

’Ukélelca futballt játszottak
a h tómndósorl .Sörözi dr. elvan elegáns 
Méllyel vezette, mint talán mar régen. A 
szélső közül ezúttal Táncos többet volt 
lókban, Kiss viszont a kapu előtt bizonyult 
veszélyesebbnek, miül Toldi, aki ezúttal in
kább a védelemnek használt. Dicséretére le
gyen mondva, hogy a játékban még a vele 
szemben meglehetősen elfogult bécsi publikum 
aem talált semmi kivetnivalót, aminthogy ál
talában az egész játék mindvégig példásan 
fair volt és csodák csodájára még Sesta Is 
minden gorombaságmentesen férfias beletörő
déssel nyugodott meg a nagyarányú vereségbe.

A játék lefolyása a következő volt: uz 
Austria kezd, n jobbszélen levúgtató Riegler, 
Korányi hibájából, tisztára játssza Adalbrech- 
tel, aki áronban szerencsére elrontja n hely
zetet Az Austria ezzel aztán az első félórára, 
ugylátszik, mintha cl is lőtte volna minden 
puskaporát, mert a Ferencváros veszi kezébe 
a vezetést, amelynek már a harmadik percben 
megvan nz eredménye. Polgár szép leadását 
Toldi veszt át. aki szökteti .Városit. Hiába ront 
Andrit z ts Seszta elkeseredetten a Fradi-cen- 
térré. Gyurka megtalálja köztük nz utat és 
éles lövése a balsaroklan ér hálót. 1:0.
( A Ferencváros továbbra is támad, Sesta és 
Amint: mint megzavart kopók keringenek a 
zöld fehér csatársor boszorkányos passznl kö
zött, anélkül, hogy a labdákat rendeltetési út
járól letéri leni tudnák Sárosi nz ötödik perc
ben s/ípen szökteti Keményt, akit a tizenha
toson biztos helyzetben szabálytalanul elnyom- 

A tizenhétméteres szabadrúgást Kemény 
a labda a kapu előtt öt méterre álló Sá- 

rosihoz kend, aki azonbun nem áll tisztán s 
így önzetlenül átengedi Kissnek s a jobbössze- 
kelő nyugodtan befcjcli. 2:0.

Az Austria hívei kétségbeesetten néznek az 
ólára, még rsak öt perc telt el. Ml lesz itt. ha 
a berencváros folytatja az ostromot? Pedig 
folytatja >s a nyolcadik percben már újra 
Zöhrer hálójában láncol a labda. Ezúttal Ke
mény n mester, aki szélvészként rohan le Sd- 
ro’í kiadásával. <i tizenhatos vonalon bekanya- 
r<>dik és éles lövését Zöhrer érinti ugyan, de 
fogni nem tudja. 3:0.

A tizenötödik percben Toldi vcrekszl At ma- 
g.it n védelmen, labdáját Kiss mellel Sárosi 
elé tálalja, aki egyet igazit még rajta s azután 
mintha a: Austria védelem ott sem lenne, szép 
nyugodtan belövi. 4:0.

Az Austria eddig szóhoz sem jutott, pár 
gyenge támadását a zöld-fehér fedezetek és 
hátvédek könnyedén visszautasítjuk, viszont u 
Ferencvárosnál n változatosság kedvéért most 
n jo|>b»rórny fekszik ImIc ii küzdelembe é« 
Ar « Táncos vezetik n szebbnél szebb támadá
sokat. Táncosnak van pár veszedelmes lövése 
Is. amelvrk azonban hajszállal elkerülik a k.i 
pút. A zöld-fehérek most nyilván udvariasság
ból öt penrc átadják a terepet ax AustriAnak. 
Sindelar ma nem sok vizet zavar, ezúttal 
Rieglert küldi rohamra, aki a bécsi csatársor 
legveszélyesebb embere Pár szép Sindclar 
/Hzjlerhurii következik, amelyek azonban 
megakadnak Korányin és Hámorin s a har- 
m neotoitik pcichcn mór újra Táncos rohan a 
jol.br zélcn. beadása Kiss elé ke.-ül. akinek 
liye-me labdáját a hibásan helyezkedő Zöhrer. 
bdr egyébként kényelmesen védhefte volna - 
beengedi 5:0.

A Ferencváros telhetetlen és még mindig 
tempóban szorongatja az Austria kapu

ját Táncos gyönyö-ü lefutásait és Kiss

tö
két 
jrt-

EGY MESTERI FRADI-GÓL A HÉTBŐL

Nausch
Seszta

lláda martaléka. A Ferencváros 
unja nz^Austria-ngomást és újra nekifekszik

Zöhrer
Mock

Polgár
Andrit:

Toldi
Fradi ellenállhatatlan rohamai már at első negyedórában 4:O-fg dagasztják a* eredményt, 

a negyedik! Okos belsőjáték — Sárosl-lővé-ssel... Zöhrer akár a Práterbe mehetne

Sárost dr.

A
Íme —— fe licujrumt unva vtiovj«iv«   ——— — —    .
korzózni, itt úgysem segít semmi sírás. 4:0. (Copyright by Hétfői Napló — Systcm Horváth.)

tóan lefékez, kétségtelen: másnapra kíméli 
magát, ezzel szemben a szünetben alapos fej
mosást kapott Austria legénysége energikusan 
nekigyürkőzik a munkának s a játék most 
már valamivel jobbon megy a félgőzzel dol
gozó ellenféllel szemben, természetesen mindez 
nem elég ahhoz, hogv komoly szerepet játssza
nak a pályán. Az Austria támadásai meglehe
tősen egyoldalúak, Sindclar egyetlen használ-

játéknak. Toldi szép labdáját azonban Sárosi 
a kapu fölé emeli. Három perccel a befejezés 
előtt Polgár kornert vét, amiből azonban nem 
lett baj, Kemény máris robog a labdával, most 
villámgyors Kemény—Toldi—Sárosi-akció kö
vetkezik .amelynek befejezéseként Sárosi a he
tedik gólt is beguritja a szerencsétlen Zöhrer 
kapujába. 7:2. Még egy perc s a biró lefújja 
a mérkőzést.

Cseh és Kardos versenyalvása, 
majd békés billiárdja Müllerrel

RAPID—HUNGÁRIA 3:2 (2:1)
Biró: Frankenstein

Az történt, ami a futballban már annyiszor, 
nz. elpnrentált Rapid újoncokkal tűzdelt csa
pata olyan játékkal, amelyet még a legna
gyobb jóakarattal sem lehet magas színvona
lúnak nevezni — ráveri a Hungáriára. A hüt- 
tcldorll zöld-fehérek megérdemelték a győzel
met, mert mindvégig lelkesen és kitartóan ját
szottak és tudáshiányukat szorgalommal pó
tolták.

A Hungária csapata * kilencven percből 
nyolcvanban ar. előkelő néző uerepét Ját

szotta,
áll ez különösen Cseh és Kardosra, akik egye 
nesen idegenkedtek a labdától Az ólomlábakon 
mozgó Hungária-csatársor rövid lapos pasz- 
szókkal operált, amit a gyors hütlcldorllak 
könnyen szétromboltak. Dicséret egyedül a 
Tarai által vezetett fcdezclsort illeti, amely 
agyon volt terhelve, mert a csatárok pár perc
nél tovább nem tartották a labdát. A védelem
ben Szabó kifogástalan volt, Kocsist a máso
dig félidőben szerencsére kicserélték Bíróra és 
tz a csere kétségtelenül nagyobb vereségtől 
mentette meg a kék-fehéreket.
\ Rapid kezd és nzoi nnl a kék-fehér kapu 

elé vonul, a Hungária Idegesen kapkod, a vé
dők hibát hibára halmoznak, nmit Binder a 
l-ik percben kihasznál és bomba gólt lő. 1:0.

Most rövid Hungária-szomorujáték követke
zik, a belső csatárok feltűnően bojkol tál jók a 
kél szélsőt. Müller—Cseh—Kardos gyengéden 
pörkölgrtik ide-oda a labdát, amig valamelyik 
Rapid-játékos megunja és elveszi tőlük. Mül- 
lerröl legalább még elmondható, hogv góllövö 
kedvében van és húsz harminc méterről éles 
lövéseket ereszt meg RnfTtl kapujára, de ezek 
-rndsterint emeletekkel a hütteldoríl szentség 
lelett száguldanak el. Nem igy a Rapid. Aured- 
nik szépen lefut a halszélen, keresztlabdája 
Schmistik II elé kerül, aki nem fllozófál. mint 
<i kék-fehér csatárok, hanem jól megnyomja a 
labdát s az már benn is táncol Szabó hálójd- 
bán. 2:6.

Eddig mindössze tizenkél perc telt el. Sze
rencsért a Rapidünk sincsenek klasszis csatá
rai és igy az első félidőre már ellőtték puska
porukat, érrel szemben Cseh a tizenharmadik 
percben váratlanul magához tér és ravasz exa-

Cseh gólja azonban csak szalmaláng volt, 
Matyi csak bemutatta a bécsieknek, hogy mit 
tudna, ha ... játszana ... viszont továbbra is 
változatlanul

versenyt alszik Kardossal, vagy békés 
billlárdot Müllerrel,

majd később a változatosság kedvéért Titkos 
ragyogó beadásából négy méterrel a kapu elölt 
isteni nyugalommal megcélozza a hütteldoríl 
pólya kijáratát... és azt el is találja. Turay 
megpróbálja újra és újra harcba küldeni a 
csatársort, a Hungárának sikerül is Sas és 
Cseh révén két kornert elérni, de ez minden. 
Most Rapid-negyedóra következik és Szabónak

m.g mrl lIM.tt Rof(| vtd.nl nem tud/a. 2:1.

A pártos belga bíró meg
fosztotta az Újpestet 
a megérdemelt 
győzelemtől

ÚJPEST—BEERSCHOTT 1:1 (1:0)
Antwerpenből jelentik: Az Újpest csapata 

huszonötezer néző előtt ütközött meg Belgium 
legnagyobb tudású csapatával, a Beerschott-al- 
Az Újpest a 22. percben Kállai tizenliatméteres 
lövésével szerezte meg a vezetést, majd döntő 
fölénybe került, amit Zsengellér két kapufalö
vése is bizonyított. Szünet után a belga biró 
szabadjára eresztette a belga játékosokat, akik 
nagynehcz.cn szabálytalan és igazságtalan mó
don a pártos bíró jóvoltából egyenlítettek.

FC Antwerpen— Wormalla 2:0.
A BUDAIAK BRÜSSZELBEN DÖNTETLENÜL 

MÉRKŐZTEK A BÉCSI VIENNÁVAL
Brüsszelből jelentik: A Budai It húszezer 

főnyi közönség elölt nagyon szép játék után 
2:2 arányban döntetlenül mérkőzött a bécsi 
Vicnnával. Félidő ugyan csak 2:2 volt, A bu- 
.............................................. ' a 31.daiak góljait a 15. percben Rökk és 

percben Vermes szerezte meg.
A KISPEST SÚLYOS VERESÉGE 

BRATISLAVÁTÓL
Pozsonyból jelentik: A kiesésre álló 

hatezer főnyi közönség előtt ütközött meg 
kitűnő Braíislavával, amelytől 1:0-ás 
után 5:1 arányú vereséget szenvedett, 
lyos vereséget '
feltűnő gyengesége okozta. Az egyetlen gólt 
Déri lőtte.

A második mérkőzésen a bécsi Floridsdorf 
4:3 (1:1) arányban győzött a csehszlovák Na- 
chod ellen.

A

Kispest
v a 
félidő 
A sn-' 

kispesti csapat védelmének

A Nemzeti győzelemmel 
kezdte Krakkóban

Krakkóból jelentik: A Nemzeti az első napon 
a többszörös lengyel bajnok Wisla ellen ját
szott és 0:0-ás félidő után 1.-0 arányban győ
zött. A Nemzeti könnyű csatárainak csak egy 
gólra tellett, amelyet Kisalagi szerzett meg 
pompás fejesével. Fenyvesi egy tizenegyest ka
punak rúgott.

Feltámadt Stofián!
PHÖBUS—BEOGRADSKI SK 3:3 (1:0)

Bclgrádból jelentik: Igen nagv érdeklődés 
előzte meg u kitűnő Phöbus vendégszereplését. 
A mérkőzésen a belgrádi magyar követség is 
képviseltette magát. A Phöbus az első félidő
iben igen szépen játszott, sok gólhelyzetét azon 
bán nem tudta kihasználni. A Phöbus vezető 
gólját Törös lőtte nz 5. percben.

Szünet utó na budapesti csapat Stofián és 
Béky góljaival mór 3:l-re vezetett, amikor a 
csapat az első mérkőzés és az utazásokozta 
fáradság nyomaitól visszaesett és a Beograd- 
skinak nz utolsó p. rcckbcn sikerült kiegyen 
litciiie. Stofián ugyan a 1)0. percben belőtte a 
Phöbus negyedik gólját is, azonban u biró les
állás címén ncm adta meg a gólt.

Két döntetlen mérkőzése után a 
hazaérkezett Bclgrádból. A belgrádi 
szereplésről Barna Sándor, a Phöbus 
zető elnöke a következőképpen nyilatkozott:
“ Nagyon jól és szépen játszott a csapat 

mindkét meccsen, de különösen a vasárnapi 
játék volt kimagaslóan fényes Tőrös, Stóflán 
és Béky góljaival már 3-0-ra vezettünk a 
Rcogradski ellen, amikor akcióba lépett a biró. 
Hihetetlen, hogy mit csinált! A BSK góljai 
közül csak egy volt stabályos. A biró hajme
resztő működésére a koronát azzal tette fel, 
hogy a második félidő 45. percében Stofián- 
nak egy teljesen szabályos gólját annullálta.

A csapat legjobb embere ■ redlvlvun Slo- 
fián volt,

aki régi nagy napjaira emlékeztető okossággal 
és lendülettel vezette a csatársort. Azt hiszem.

Phöbus 
vendég- 

ügyve-

Stoflánnal megoldjuk a centerkérdést. De hogy 
ki marad ki a legközelebbi mérkőzésen, azt 
még ncm tudom.

Bányai Lajos tréner a következőket mon
dotta:

— Ha a belgrádi túra látszólag félsikerrel 
is végződött, mégis örvendetes eredmény szá
munkra az a körülmény, hogy megtaláltuk az 
uj centerünket.

SOPRON VÁLOGATOTT CSAPATÁNAK SZÉP 
GYŐZELME A FAVORITNER ELLEN

Sopronból jelentik: A bécsi ....... ......
amely két héttel ezelőtt legyőzte a bajnokje
lölt Austriát is, Sopron vendége . T"’’.
mint kétezer főnyi közönség előtt a soproniak 
5:1 (2:1) arányban győzlek a bécsiek ellen.

A BUDAPESTI AMATÖRÖK NEM NAGYON 
DICSEKEDHETNEK

Szegedről jelentik: A Szeged*  FC közel ezer- 
fönvi közönség elölt 5:2 (1:2) arányban le
győzte a szegedi amatőrválogatottat. Az első 
félidőben az amatőrök igen szépen játszottak 
és Solt révén kétgólos vezetéshez jutottak. A 
profik ezután Korányi, Seper, Szojka és Szol- 
lár révén egymásután lőtték góljaikat, végül 
Antal öngólja után 5:2 lett az eredmény,

A nagy érdeklődéssel várt Délmagyarország 
—Blasz válogatott mérkőzés 1:1 (0:0 arány
ban döntetlenül végződött. Az első félidőben 
a budapestiek, később a déliek voltak fölény
ben. Tóth II. fejesgóljával a déliek szerették 
meg a vezetést, majd Készéi 11. egyenlített be
fejezés elölt néhány perccel.

A Favorit ner,

volt. Több,

nagynehcz.cn
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Tornanyertes a Ferencvárosi
ílw »1s*L la kélnaPos gyatra szereplés után az „előkelő**  negyedik 
•ezt Becsben i az Austria sem engedte el emlék nélkUI

A Fradi bécsi rajyngó fegyverténye ás hir
telen feltámadása valósággal megdermcszlelte 
a bajnokság fefé törtető Hungária táborát. A 
Hungáriával szemben olyan ragyogó és töké
letes futballt mutattak be Dicsben a röld-fchó- 
rek, hogy B szakértők szemében a jövő vasár
napi futballderbt nagy favortjává léptek elő. 
A magyar dicsőséget hozó húsvéti bécsi kör-

Győzelmes bécsi tréning a
FERENCVÁROS—RAPID 4:3 (3:1)

Bére, március 29,
(A Hétfői Napló tudósitójának tcle/onjclen- 

tése.) Még fri.s emlékezetében volt a több 
mint llzczerfőnyl közönségnek a Fradi előző
napi tüzijátékszerü bombagyőzelme,

amelyhez hasonlót a esászárvároa már 
régen látott.

Hosszantartó, meleg taps fogadta a Fradit. A 
Fradi hatalmas elánnal kezdett s az ember- 
feletti erőbedobás már az 5. percben meghozta 
a gyümölcsét, amikor Tátrainak egy hatalma
in előrevielt labdájára Raftl kapus kifutott, 
ae Sárosi Gyurka átemelte rajta a labdát, 
amely Keményhez röppent s az ellenkező sa
rokban már bent ált a fejesgól. 1:0. Egymást 
érik a Fradi-rohamok, a Rapid közvetlen vé
delme fejvesztetten kapkod. A 15. percben 
Kemény komért erőszakol ki, a sarokrúgást 
ugyancsak ő Íveli, amely pontosan száll Toldi 
elé, aki kapásból rettentő erejű labdát küld a 
felső léc alá. 2:0, A közönség most viharosan 
tapsolja a huszárbravuros Fradit, amely nem
csak fölényével, de szinpompás játékával is 
rászolgált erre nz elismerésre. Most n Rapid 
első komoly támadáshoz jut, Korányiról kör
meire perdül a labda. A sarokrúgás után tu
multus támad, végül is fíinderhez kerül a 
labda, aki véd hét ellenül hálóba lövi. 2:1. Meg
jön a közönség hangja s egy szempillantás 
nlatt átvillan a publikum agyán, hogy talán 
győzni is lehetne... A Fradi azonban dereka
san küzd tovább és már a következő percek
ben Raftl kapusnak ugv kell kapkodni Sárosi. 
Toldi és Kjss labdái utón, mintha legyet fog- 
dosna. A 33. percben Sárosi remek akcióval 
ugratja ki Toldit, aki a harmadik gólt küldi az 
osztrák hálóba. 3:1.

Szünet után a Ferencváros csendes Iramban 
játszik s csak arra törekszik, hogy szép játé
kával további sikert arasson, de a gőllövést 
nem ambiclónálja. A 23. Percben Sárost Gyurka 
újabb utolérhetetlen Őseiével sakk-mattra veszi 
az osztrák védelmet -4:1. A Rapid egy-két cm 
bort kicserél és friss erőkkel próbálkozik, de 
ez sem használ. A 41. percben a rosszindulatú 
h(ró tizenegyest Ítél a Fradi ellen és Btnder a 
büntetőt rendeltetési helyére juttatja. 4:2.

Alom, álom, lldércálom...
Al'STBIA—BüNGÁBU 4:1 (»il)

Bécs, március 29.
64 Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen

tése.) A Ferencváros győzelmes előtnérközése 
után került sor a magyar és azt osztrák baj
nokok találkozójára. A Rapid hütlcldorfl pá
lyáját a kellemetlen szemerkélő eső miatt alig 
tizenkétezer főnyi közönség látogatta meg ez 
alkalommal. Részint az Austria előzőnapi sú
lyos veresége n magyar zöld-fehérektől, tar
totta távol a közönség ezreit, részint pedig a 
mostoha időjárás, amely az egész mérkőzés 
alatt csak kellemetlenül befolyásolta a csapa
tokat művészi teljesítményük kifejtésében. A 
közönséget már nem nagyon izgatta a beígért 
húsvéti aranyserlcg sem, amelyet évek óta 
sonki sem látott. A bécsiek azt állították, hogy 
az elmaradt nranyserleget majd a piros tojás 
héjával pótolják. Ebbe a bécsi humorba azon
ban a Fradi aligha fog simán beleegyezni...

A Hungária az elözflnapi mérkőzéstől holt
fáradt Turayt pihentette, az ő helyén Sebes 
játszóit. A közvetlen védelemben ismét szóhoz 
jutott Mándi, Kiss pedig a jobbfedetet poszt
jára került. Miét biró sípjelére Indult meg a 
játék, amelyet a közönség néma csendben, 
minden izgatom és emóció nélkül, fenntartás
sal iigvelt. Sokan akadlak, akik még az előző
napi rosszkedvűkul hozták magukkal és dü
hükben o Hungáriát butditották. A kék-fehé
rek hálásan reagáltak is erre s az első percek
ben igazán tapsot érdemlő akciókkal gyönyör
ködtették a bécsi publikumot. A Ift. percben 
azután Gseh pompás testcsellcl átjátszotta ma
gát Adamekon ét Andritzon, önzetlenül a 
tiszta helyzetben álló Mfíllet elé gurította a 
labdát, aki remekbeszabott góllal megszerezte 
n zrezetést. 5:1. Most változatos hitek követke
zett. Csehnck a 25. percben alkalma lett volna 
n második magyar gólt is Zöhrer kapujába 
juttatni, azonban a Matyi addig késlekedett, 
amig leszerelték s a következő percben gyors 
baloldali támadás után Sindelar kapta a lab
dát. aki fiatal izmokat megszégyenitő bomba- 
góllal kiegyenlített. 1:1. Még fel sem ocsúdott 
á Hungária, amikor a balszélső Neumer végig- 
száguldott a tacctvonal mentén, ügyesen beka
nyarodott ét t:1-re tzépitette az eredményt. 
A félidő régéig a Hungária sokat és szépen tá
madott, de a csapatnak semmi sem sikerült.

Szünet után mór a 3. percben ujnbb góllal 
bebiztosítja győzelmét az Austria: Bifó hend 
stel vét, Miét bíró vita nélkül tizenegyest ítél. 
Sindelar belövi. 3:1. Ezután Titkot és Cseh 
egymásután vezetik szép támadásaikat, ame
lyek azonban a befejezés pillonatában az 
osztrák közvetlen védők szerelési tudományá
nak zsákmányaivá válnak. Sindelar a mezőny 
legveszélyesebbje. Most egv remek fejessel ex- 
cellái. Zug, tombol Örömében a közönség. 
Közben a Hungária játékosat lassan kedvűket 
vesztik s álmosan, fáradtan, enerváltan star
tolnak egy-egy labdára. Különösen a balötsze- 

mérkőzések végleges 
szerint alakult;

eredménye az alábbiak

Pontszám
1. 
2.
3.
4.

Ferencváros 
Rapid 
Austria 
Hungária

4
3
2

Gólarány
11:4 
5:6

3:7

derbire
kötőt játszó Dudás mutat hallatlan gyenge 
játékot, csellik-botlik s a támadó játék írón’ 
való teljes érzéketlenségéről tesz tanusái/ct. 
Cseh Matyiből néha kikirobban a klasszis s 
ilyenkor ugyancsak nehéz munkát »d az oszt 
rák védőnek. A 14. percben Moser megsérül 
és Vierll áll be a helyére. A következő perc 
pedig meghozza az újabb osztrák gólt: Nausch 
—Mock—Sindelar a labda útja, Mándi és 
Biró egyszerre rohannak a hirtelenszőkc ceti

Kikapott a
a lengyel bajnokcsapattól

Krakőból jelentik: A Nemzeti csapata hús
véthétfőn az ezévf lengyel bajnokcsapattal, a 
/íuch-hnl mérkőzött, amelytől 2:2 arányú fél
idő után 5:ő arányban vereséget szenvedett. 
A csúszós, sikos talajon a Nemzeti szép össz- 
játéka jól érvényesült, kapu előtt azonban a

feneketlen sárban elvesztek a könnyű fajsúlyú 
repiilőesatárok labdái az energikus s helyen
ként gorombán, durván játszó lengyel védelem
mel szemben. A Nemzeti góljai közül Horváth 
keltöt, Túli egyet szeriéit.

Az Kispest megnyerte 
az antwerpeni futbaiitornát

ÚJPEST—WORMATIA 1:0 (OrO)
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Az Újpest együtteső húsvéthétfőn a 
Wormatia csapatával került össze, amely ha
tározottan keményebb, nehezebb fajsúlyú csa
pat, mint a bajnok Beerscholt. A Wormatia 
a húsvéti kettős napon feltétlenül nagyobb 
formát és jobb játékot nyújtott, mint a jelen
legi Beerscholt, bár mögötte a második helyet 
foglalja el. Az. Újpest viszont ai elsőnopi tel
jesítményét is felülmúlva, oly

pazar játékot nyújtott,
amely a tizenkétezerfönyl közönséget teljes 
mértékben kielégítette s egy igazi futballünnep 
szinhelyávé avatta a gyönyörű antwerpeni 
sporttelepet. Az Újpest okos taktikáját kiegé
szítette a gyors szélsőkre épített erőteljes 
játékstilusa s a technikás Zsengellér pedig a 
center posztján egészen kimagaslót nyújtott 
ezúttal. A közvetlen védelem nehéz feladatát 
Igen jól látta el.

Az első félidőben a Wormatia egyenlő ellen
fele volt a lila-fehéreknek, 
dásait balszerencse kísérte, 
11. percben szélsebesen 
lövése kapufáról pattan

Ax Újpest tnma- 
, ugyanis Kocsis a 

futott le * hatalmas 
vissza. Zsengellér és

Belíihalatian kOvetHezmGnvBHHel lényégéi 
ZsarnúczayáK furcsa ítélete 
a Goldberger SE ellen

A Goldberger SE futballcsapata egy év óla 
rohamléptekkel száguld a fejlődés utján. 
Szinte meteorként robbantak az első osztályba 
s azóta — egyelőre kiderítetlen okok miatt — 
nz ellenségeskedés baljós légkörében élnék. 
Sorozatos inzultusok érték ezt a vállalati csa
patot a ezekre most

Bőr II. esete ax amatőr-véaztőrvényazékkel 
feltette n koronát. Zsarnóczay zordon elnök
lete alatt az amalőrzsiiri felfüggesztette a já
tékjogát, mert Debrecenből feljött Budapestre 
és itt a Goldberger-gyárban állást vállalt. A 
dolog természete szerint azóta nem Debrecen
ben, liánom a fős-árosban futballozott s persze 
ott, ahol azt a legkönnyebben lehellé: n GSE 
csapatában. Ezzel —- állítólag — megsértette 
volna a BI.ASz nmutörsznbólyzatát. Ha a 
„bűn" komoly lett volna, akkor nem-amatőrré 
kellett volna nyilvánítani. Minthogy ez nem 
történt meg, senki sem tudja, hogy miért Is 
büntették?

Öt tréner a Fradiban, 
a titokzatos hatodik a háttérben

trénerség ugyanis 
határozott sérelme

a testületnek, amelynek tagjai torában mn is 
több egészen kiváló tréner van állás nélkül. 
Rródy néhány napos műkődét után — talán a 
számúra szokatlan ..beugrás" miatt m — meg
betegedett és kénytelen volt visszaadni meg
bízatását n gyógyulásig Erre a fercncvórosi 
vezetőség Sándor Józsefet, volt FTC-jótékost 
bízta meg a csapat kezelésével.

Sándor nem hlrattaos játékmester, 
ami feltűnő:é teszi nz esete’, hiszen a Ferenc
város országunk egyik legkiválóbb nagyagylcte

Csernátoni Csiky János igazgató, n GSE 
ügyvezető alclnöke rendkívül érdekes és met 
szöen éles logikával világította meg a helyzetet 
a Hétfői Napló munkatársa előtt:

—Ha Bőr II. lehetetlen büntetése jogerőssé 
válhat — mondotta, — akkor szomorú idők 
következnek. A vállalati csapatok kötelékében 
sportoló ezrek kerülnek bajba, mert ezek után 

nem lesz szabad felvennünk olyan alkal
mazottakat, akik kiváló sportolók, 

még akkor sem, ha egyébként elsőrendű 
munkaerők. Vagy a másik konzekvencia követ
kezik: ha alkalmazzuk, akkor kénytelen les- 
lemondani a sportolásról. Bőr II. esete után 
Ítélve ugyanis bármelyik alkalmazott ellen 
hasonlóan lehet eljárni. Hogy hol von ebben 
a logika, azt józanul megérteni nem lehet.

A vállalati csapatok széles rétegeiben most 
aggodalommal várják, hogy Zsarnócíkyék sza
bályozható jókedve mikor és kiró 
hasonló „alapossággal".

Egyre szélesebb hullámokat kavar ország
szerte az a válság, ami a Ferencváros legendás 
csapatát érte utói. A válság e pillanatban — 
trénerválság. Bhtm Zoltánt, aki 22 évig szol
gálta válogatott trikóban az egyesületet, mint 
játékos, majd 7 év óta mint tréner, napok 
alatt kitették. Most itt áll az Izgalmaktól 44 
kilóra lefogyva két gyerekkel és 28 esztendős 
ferencvárosi múlttal — gyökórtelenül. Gt 
Rródy Sándor követte. Felkérésre amatörolapon 
vállalta a trón őrséget. Nciu tudott kitérni 
klubja kívánsága elöl s ezzel nagyon kényes 
helyzetbe került. Rródy ugvanis a trénerleslü- 
let alelnőke s mint Ilyennek ügyelnie kell kol
légái érdekeire ii. Az amalöralapon elvállalt

térre, aki kettőjük lőtt kidobja a labdát .Ven- 
mernek t a fiatal baltzélső hiba nem téveszt. 
4:1. Ettől kezdve pompásan Játszik nz Austria; 
támadást támadásra vezet, valóságos macska*  
egérharcot vív a teljesen visszaesett Hungáriá
val szemben. Sesta nagy lelkesedésében előre- 
ment ötödik csatárnak, mindent megpróbált, 
hogy bemutassa a góllövő tudományi!, de ez 
nem sikerüli s igy az eredmény sem változott.

Kállai is több szép lövést küldött a belga ka
pura, azonban a hórihorgas belga kapui nagy 
szerencsével védett.

Szünet után az Újpest lassan fölénybe ke
rült, de ez nőm jelentett egy állandó üdülést 
a belga kapu előtt, mert a győri és áttörő 
belga csatárok, amikor szóhozjutottak, ugyan
csak kemény feladat elé állították nz újpesti 
fedftrótsört és a közvetlen védelmet. A 28 
percben egy gvönyörfl baloldali támadás bon
takozott ki. amelyet Zsengellér egy ritkán lá
tott szép góllal fejezett be. Ugy látszott, hogy 
ez az egyetlen gól nem jeleni! a végeredményt, 
mert Újpest a síkor hatása alatt még jobban 
rákapcsolt s nz újabb gól minden pillanatban 
a levegőben lógott. Az utolsó percekben a 
Wormatia ismét szóhnzjutott, de komoly gól
helyzetet nem tudott teremteni s igy az ered 
inény nem változott.

A gyönyörű és változatos küzdelmet a kö
zönség nagy élvezettel nézte végig a a meccs 
végén a lilafchérekot meleg ünneplésben ré
szesítették.

Ax Újpest ezzel a győzelmével az antwer
peni firtbatllorna győztese lett, megszerezve a 
rendező egyesületek által kitűzőit nagyértékü 
húsvéti serleget.

A KISPEST HÉTFŰN DEREKASAN JAVÍTOTT. 
Pozsony, március 29.

Az itteni húsvéti labdarugó torna második 
napján a Kispest FC. csapata szép játékkal 8:2 
(3:1) arányú győzelmet aratott n Nachod csa
pata ellen. A Kispest csatársora igen tetszetősen 
játszott, a gólok közül Nemes 3, Déri 2, Seré
nyi 2 és Mikes egy gólt szerzett. A Kispest hét
fői győzelmével a torna második helyére került 
a győztes Bratislava SK csapata mögé. A har
madik helyen n bécsi Floridsdorf, negyedik 
helyen a Nachod végzett.

bet ismeretlen ssakerőkkeL
Különösen furcsává teszi az egész kavaro

dást az, hogy mindezek közben — mint azt » 
Hétfői Napló először jelentette — Tóth Potya 
Istvánnal is tárgyalnak, sőt — ez a legfrissebb 
szenzációnk — dr. Kovács Lajossal is előre
haladott stádiumban van a tárgyalás.

Egy hónap leforgása alatt tehát üt tréner 
fordult meg a Ferencvárosban.

Már maga ez a körülmény is bizonyítja, 
hegy valami nincsen rendjén e csodálatom 
muilu egyesületben. A bcnfflntesek tudni vélik, 
hogy a Fradi Blum szerződésének lejáriáig- 
(aug. 15.) anyagi okokból kénytelen amatőr
alapon biztosítani a caapnt trénerének műkö
dését. Ugyanezek éppen ezért rendkirül fur
csának tartják, hogy a báltérben álló Pataki 
Mihály, akit már hosszabb ideje a zöld fehér 
hadvezetőség főstratég.íjánuk tartanak, miért 
nem lép ki a porondra és

miért nem vállnlja el nz átmeneti Időre 
amatőralapon u felclűaséget jól Ismert 

elveiért.
Erre semmivel sincs több vagy kevesebb oka 

és joga, mint akár Bródynak, akár Sándornak.
Hogy Tóth Istvánnal miről folynak a tárgya

lások. az rejtély, mert Tóth István egyelőre 
még a Triestina trénere s amíg közte és ar. 
olasz szövetség között felmerült ügyben döntés, 
nincs, nem is vállalhat megbízatást, tír. Knváct 
Lajossal már egészen másként áll a dolog. 
Hivatásos szakember és olyan sikerekben gaz 
dag múlt áll mögötte, mint nagyon kevesek
nek. A Tricstinúl, a VFB Stuttgartot és n 
Póduát bajnokká tette, az AS Rómával a 
Mussolini-kupát, a Bolognával a Középeurópai 
Kupát nyerette meg. Ezek a tények mindennél 
hatásosabban bizonyítanak kivételes tehetsége 
mellett.

A zöldfehér ezrek és tízezrek táborában 
éppen ezért egyelőre

érthetetlennek tartják, hogy ml az akadó*  
l.va Kovács dr. megbízottadnak.

Reméljük, hogy n kusza iigvek egyhamar 
rendbejönnek, ami inóivsak azért Is kívánatos, 
mert a Ferencváros gondja nemcsak n klub 
gondja, hanoin nz egész magyar sportlársada- 
lomé, amely megérdemelten becsüli nagyra a 
zöld-fehérek legendás csapatát. Nyugvópontra 
persze csak nkk«>r kerülhet nz ügy, hé abba- 
hngyjók a kísérletezgetést és blvntásos szak
ember kezére blzzók a csapatot.

A Bocskai nagy sikere 
Luxemburgban

Luxemburgból jelentik: A Bocskai vaslrnop 
Luxemburg válogatottját 4:0 (2:0) arányban 
legyőzte. A gólokat Teleki, Flnta, Teleki ta 
Hajdú lőtiék.

Húsvéthétfőn a Sorhaux együttesével mér
kőztek a debreceniek vt 2:0-ta vezetés után 
2:2 arányban végeztek. A változatos, kemény 
küzdelemben a Bocskai mutatkozott jobbnak. 
4 gólokat a 18. percben Kemény, ,n 25. perc 
hon Teleki lőtte. A Sochans góljait Abheglecw 
és Brndoek szerezték. A második félidőben 
Janzsó és Orosz megsérült » ettől kezdve a 
Bocskai kilenc emberrel játszott. Minthogy ű 
mérkAzta a luxemburgi nagyherceg nag.vdijá- 
ért folyt, a döntetlenül végződött játék után 
kétszer hn.sr miit, majd kétszer tízperces meg
hosszabbítás következett, azonban ct sem ho
zott ujahb eredményt.

Kt'LFÖLDI EREDMÉN5TK:
Kopenhága: Shvls (Prága)-—Dán válogatott 

2:2. Amsterdam: Boheminns (Prága)—DVF 5:2*

csap le —

SÚLYOS BOXVERESÉG VARSÓBAN.
A magyar válogatott ökölvívó csapat hétfőn 

10:9 arányú vereséget szenvedett a lengyel vá
logatottól, Az eredmény nem igazságos, mert 
Szigcthil, aki jobb volt ellenfelénél, lepontoz- 
iák, Énekest pedig, aki Ugyancsak jobb volt, 
döntetlennek hirdették ki. Részletes eredmény 
a következő: Légsuly: Énekes—Solekosvíak 
döntetlen, fínhtainsulp: KoZlotek pontozással 
győzött Kublnyi. Prhelysuly: frigyes por to
lással győzött Kzcmlziskl ellen. Könnyü'tily: 
Wozniakewicz pontozással győzött Harangi el
len. Weltersuly: Mándi pontozással győzőit 
Sipinski ellen, Kötépruly: Chlniclettskl ponto
zással győzött Szigeti ellen. Kisnehé zsnly Szí*  
mura technikai kiütéssel győzött Szolnoki el
len. Nehézsúly: Nogy—Pilnt mérkőzése dön*  
tétlenül végződött.

LOCSOLÁS SZEGEDEN ÉS — 2:5
Dclniagyurorszúg—Szeged FC 5:2 (2:0). A 

Szeged FC ■, húsvéti locsolások rózsaszínű 
hangú lilának hatása nlatt több játékosát, köz
tük Korányit, Somogyit és Pálinkást nélkü
lözni volt kénytelen és tartalékokkal teletűz
delt csapattal lisztes vereséget szenvedett n 
lelkes amatőröktől. Visszakapták azt, amit 
előzőnap ők adtak.

A MAFC József nádor vlvóveraenyét Ke
resztes Pál MAFC nyerte 7 győzelemmel, 2. 
Nyilas MTK, 3. Hamvai MTK. Kevés induló.

Győri ETO—Haladta 2:2 (1:1) barátságos 
mérkőzés.

A győri húsvéti serleg-mérkőzést a Szürke
tori nyerte jobb gólarann.val. Ered mén vek : 
Szürketaxi—DAC 10:1. //. kcr.—GYAC 4.2.
Szürketaxi—II. kér. 2:2.

Hétfőn is vereség. Húsvéthétfőn a gyephokkt. 
mérkőzések közül csak egyel tartottak meg, azt 
sem h nagv cső miatt felózott lóversenvtéri 
pályán, hanem a MAC margitszigeti sporttele
pén. A Berliner Sport Véréin csapata a MIIG— 
BBTE vegves csapatával mérkőzött és 3:0 (2.O) 
arányú győzelmet aratott.

Blanleska nyerte a munkái mezei bajnok
ságot il p 47.2 mp-es Idővel. A táv 4300 mé- 
tér volt. Az ifjúsági bajnokságot, amelynek 
távja 2300 méter volt, Knebel nyerte 7 p 31.3 «... „i„,. * ra igy a Irénéi fontos posztján nem kísérletez*  mp alatt.



14 HÉTFŐ! NAPLÓ Bgdapf.l. 1937 mirettla M.

Nincs még krekkle a motorkerékpáros GP-nek jí.

A motoros Grand Prix helyett műsorra fű
lött pótlék, a motorkerékpáros nagydij nem- 
<>ak a rendezőket, hanem a tárgyilagos szak
embereket is izgalomban tartja. í gy hírlik 
ugyanis, hogy eddig még nem jelentkezett ko
moly krekk külföldről Mindössze egv angol
ról tudnak, aki szegről végről ismerőse a ma
gyar betonos útnak néhány rekord és rneg 
felelő anvngi áldozat kapcsán. J,\ külföldi gépe 
*an ás képességeinek bágyadt jellemzésére a 
hozzáértők csak annyit árulnak el, hogy ő a 
motorkerékpárosok Lonass Antalja. Fut, fut, 
de eddig még nem nagyon volt alkalma kiasz- 
szikii*  versenyekben bizonyságot szolgáltatni n 
l>enne rejtőző nngy képességekről. Aggoda
lommal említik hogy nem találkoztunk eddig 
komoly nevezésekkel és gépekkel, A híres né
met ist lló például, nz. előjelek után Ítélve, 
tóvnlmarad a starttól. Kozmát pedig valószí
nűm kőlesőngépen indítják. Az aggályoskodók

a várható mezőny gépeinek túlnyomó részét 
„mazsola” néven becézik és sanyarúén álla
pítják meg, hogy ezek a mazsolák aligha ódé 
sitik merj a nagydíj „tésztáját", amelyről egy 
idő óta belterjes nyilatkozatok és külterjes 
kommünikék harangzúgása*  himnuszokat zen 
yenek. Félnek attól is, hogy mig a tavalyi GP 
előtt ha nem is mértékletes, de legalább n 
hasznosság látszatával rendelkező tanulmány
utak gondoskodtak a rendezési rutin biztosítá
sáról, addig most mindennek még nyoma sincs.

Szóval félnek az idei keskenyvágányu GP 
tői és aggodalmukat legfeljebb az enyhíti, hogy 
:i hátralévő rövid idő alatt talán még sikerül 
bebiztosítani a sikert Ellenkező esetben 
ugyanis a rendezőség . vezérkara egy időre 
kénytelen lenne levonni a konzekvenciákat, 
ami bizonyos köröket érzékeny veszteséggel 
sújtana.

A HétfOI Napló íippje:
Címer könnyen nyerte a Rákosi dijat

Négy nagycsapat
négy fődrukkerének

érdekes nyilatkozata
a csodaváró bajnokságról és a 
Svájc elleni nagy csatáról

Olyan érdekes futbnllhajnokság, mint az 
Idén, még sohsein volt. Egy pillantás a bajnoki 
tabellára és látjuk, hogy az. első és negyedik 
helyezett közölt mindössze csak két pont a 
különbség. Emiatt és a gazdag válogatott mű
tér mialt az elpártolt futballrajongók ezrei 
Itmét visszatértek kedvenc sportjukhoz.

Tízezrek témája most az: ki lesz a bajnok 
is mi lesz a legközelebbi válogatott meccsün 
kön Svájc elleni A bajnoki tabella sorrendjé
ben kerestük fel a „négv nagyok" fődrukke- 
roll, akik természetszerűen mindent jobban 
tudnak. Ez mar n drukkerség lényegében van. 
Elsőnek Kovács Géza, a Hungária ismert Ilivé 
beszélt. Foglalkozására nézve borbély. Mialatt 
„haboz", rendíthetetlen nyugalommal vallja:

— Nem vitás, hogy mi nyerjük a bajnoksá
got. Tetszik tudni, milyen jó ma SchiiíTcr csa
pata. Nincs még egv ilyen. Ki verhet meg 
minket? A bajnokságot „r.lgre" veszem, máso
dik n Fradi lesz, harmadik pedig nem nz Új
pest, hanem a Phöbus. Svájc, ellen nem nehéz 
válogatni. Csapatom a következő: Szabó—Kis-s, 
Bíró—Szalai. Turul, Dudás—Sas, Cseh, Teleki, 
Zsengellér. Titkos. Sároslt nem tettem be; mert 
ő nem való a kemény svájciak ellen.

(A Hungária-drukker tehát nagy önmérsék
lettel nyolc hungaristát tett a válogatottba.)

A ferencvárosink részéről Hajós iJlszlóvnl 
beszéltünk. Civilben újságot árul — halkan, de 
eredményesen. A Fradi-meccseken viszont buz
dít, bömbölve és nz utóbbi időkben szintén 
eredményesen.

— Nehéz ez a bajnokság, kérem — mondja. 
-- Nagyon jók n „kékek”. Dohát akármilyen 
Jók, jövő vasárnap „elkapjuk” őket és mienk 
lesz a bajnokság, A második helyezett a Hun
gária lesz, a harmadik az Újpest—Phöbus- 
nicccsből kikerülő győztes — szóval a Phöbus. 
A válngotntt? Ilin, nehéz dolga van Dejclinck 
(keresztkérdések során derül ki, hogy Dejcli, 
nz Dielz kapitány beceneve francstadti kiej
téssel). Bár. ha rám hallgat, a következőket 
küldi Svájcba: Háda—Tátrai, Vágó—Hámori, 
Túrni, Lázár—Sas. (‘.seb. Sárost, Toldi, Kemény.

(A Fradi drukker tehát bét zöldfehér Játé
kost öltöztetett címeres trikóba.)

Az Újpest hlvét nem nz Izzóban, hanem egy 
kályhásüzlclben fedeztük fel. Harangozó Jó
zsef a neve. Rögtön cáfolattal kezdi.

— Nem vagyok azonos a Szeged Harangozó 
nevű játékosával -- mondja zordonan é.s min
den külön értesítés helyett — A bajnokságot

mi nyerjük Megverjük a Fradit, 
Második a Fradi, hurmndik a 

— ii Nemzeti. A vá- 
van. Tessék! Hóri—

vissza. Nagyon tudnak azok. Mi leszünk a 
másodikak, mert az Újpest és a Fradi olyan 
porhuny óra veri egymást, hogy azon csak ml 
„kereshetünk1'. A harmadik a Fradi, a negye
dik lehet az Újpest is. (Ejrtye-ejnyel) A válo
gatott csapatot ugy készítettem el, hogy ázzál 
nemcsak Svájcot, de fél Európát tönkreverhet
jük. (Melyik felét Európának?) Íme- Csikós— 
Wéber, Fekete—Szalui, Turay, Dudás—Rékj, 
Cseh, Túrni II., Tőrös II., Titkos. Meglepő, mi?

(Meglepő, hogy „csak” hat phöbuszista van 
benne.)

Ez a hnngulat a drukkerfronton, ahol min
dent komolyan mondanak és szentül hisznek. 
Igy van ez jól, mert ez élteti a százezernyi 
közönség-tábort, a futball létalapját. S mint
hogy mindegyiküknek igaza van, az idén, ugy 
látszik, négy bajnokunk lesz és Svájcot négy 
csapattal verjük meg. Talán igy sikerül...

Takács István.

pedig mégis 
n Hungáriát. ..................
Hungária, negyedik — 111 
lógatott csapat már készen ............_.................
Futó, Vágó—Szólni, Szűcs, Dudás—Kocsis, Cseh. 
Kállai, Zsengellér, Titkos. Győzni ugyan nem 
fogunk, de a csapat jó. (?)

(A lilafehér drukker is hét taggal tisztelte 
meg saját csapatából a válogatottat.)

A Phöbus jó szereplése során nagy tábort 
gvüjtöll már maga köré. Köztük a vezérszólam 
Siráki Pál lakatosé.

— Én szoktam Csikós kapujára a lakatot 
készíteni, hogv nz. ellenfelek ne lőhessenek 
gólt - mondja bibikén. — A bajnokságot n 
Hungária ugy nyeri, mint ide Lacházn és
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Tanulságos vereség 
kézilabdában

MÜNCHEN—BUDAPEST 9:4 (5:2).
A futball nélküli husvét egyetlen komoly 

sporteseménye a München—Budapest kézilabda
mérkőzés volt. Az előmérkőzést szolgáló női- 
bnjnoki döntő fontosságú mérkőzés szép játé
kot és ami a kézilabdában sem nagyon szokás, 
jó bíráskodást hozott A közönség neín is fu
karkodik a tapsokkal s amikor egy ízben a 
bírót tapsolják meg, egyik futballnéző fejcsó
válva jelenti ki. „Furcsa játék ez a kézilabda, 
itt még a bírót is megtapsolják!" A nagy mér
kőzés előtt benézünk n németek öltözőjébe. 
Talán a legelső Pesten járó angol proficsapattól 
láttunk ennyi nemtörődömséget és ennyi nyu
godtságot. Hogv mennyire biztosak a dolguk
ban, azt talán legjobban bizonyítja, hogy szom
baton délután 5 órától éjjel 1 óráig táncoltak a 
szállodájukban. Vasárnap pedig egész délelőtt 
városnézőben voltak. Nem is beszélnek a meccs
ről, ha valaki megkérdezi őket, nevetve mond
ják: „Nyerünk 3—4 góllal." Közben vége az 
elömeccsnek, melyet az MPSC nyert meg 3:2 
'3:0} arányban az AMC ellen.

A magvar csapat viharos támadásokkal kezd. 
A közönség tomboló lelkesedése közepette 
Czlráky a 3. percben megszerzi a vezetést a 
magyar csapatnak A 7. percben a Sdrosi-képü 
jobbösszekötö Röder egyenlít, majd rövidesen 
n center Loibl révén vezetnek, hogy pedig a 
belső trió összhangja teljes legyen, nz örök
mozgó balösszekötő Ka-l a harmadik német 
gólt is bevágja. Gyönyörűen passzolnak ezek a 
németek. Szinte szeme van a labdának, látszik, 
hogv nagyon tudnak, pedig nem is erőlködnek. 
Szép játék után lövi Loibl a 4. német gólt. 
Kültag javít. 4:2. egv kis kapcsolás. Kart 5:2. 
A második félidő eleién Is „nagy" a magvar 
csapat, nz 5. percben Kollav révén a németek 
előnye csak 2 gól lesz. Most lehetne „keresni", 
állapítja meg a tribün. Igen, ha a csatáraink 
tudnának lőni. De sajnos, nem tudnak. Loibl 
2 gyors, majd Seijferzit: helyezett góljával már 
behozhatatlanul 8:3-ra vezetnek a németek. A 
magvnr csapat keménv játékba kezd, ezt persze 
átveszi a német legénység is. A pálván birkó
zást is. boxoliist is sűrűn lehet látni. Közben az 
egész mérkőzésen gyengén védő Ujvárv hlbáIá
ból Seifferzit: lövi a németek utolsó gólját. 
Miután a mérkőzés utolsó percében vagyunk, 
felébred az eddig alvó magyar center Fodor Is. 
és javít 9:4-re. t. L

A megnyitó nap főversenye a Rákosi dij 
változatos lefolyású, ritka érdekes verseny 
volt. Az ut nagyrétén Lajtagyöngye vezetett, 
de amikor komolyra fordult az addig lanyha
iramú verseny, mindjárt eltűnt az élről. Mö
götte egycsonióban galoppozott Címer, Csók, 
Gavallér, Hozomány II. és Rátör (Monopol 
állva maradt az indításnál). Gandhi végig 
ulolsó volt, mert lovasa az olsö ugrásnál annyi 
sarat kapott a szemébe, hogy végig semmit 
nem látott. A célegyenesbe pillanatra Csók, 
majd Gavallér látsrik élen, de az utolsó ugrás 
előtt Címer,

amelyet egyedül ml jelöltünk elsőnek, 
nyomul élre s ezzel el Is dőlt a verseny. Ami
kor Gandhi az utolsó ugrás után előretör, 
Címer már kenternyerő.

Az első nap krónikájához tartozik még, 
hogy Mecics a Gelst Gáspár emlékversenyben 

elbukott, lábát törte és a helyszínen 
agyonlőtték.

Lovasát: Gál Istvánt, bordatöréssel szállították 
a Gróf Károlyi-kórházba

A megnyitónapi botrányról lapunk más he
lyén számolunk be 
t *

Hétfőn az Infortuné gátverseny volt a nap 
eseménye. A versenynek a Rákosi dij startjá
nál állvamaradt Monopol lett u favoritja, de 
kikapott a mély pályán nagy kedvvel menő 
Kartárstól. Az Idomárok versenyében az első 
három helyezett ugy lovagolt, mintha ma is 
aktív lovas volna. A Sorsolási handicap győz
tesét a 3064-es számú sorsjegy tulajdonosa 
nyerte.

Részletes eredmények:
— Vasárnap —

L Megnyitó verseny. 1. Raktér (2) Koltai fh., 
2. Klszombor (p) gr. Pejacsevich, 3. Szelim 
Pasa (5) Fodor fh. F. in.: Losonc (12) Bubics 
III.. Dévény (10) Pakuts h., Vívó (12) Máchán- 
szky fh., Minek (2) Vásárhelyi h., Tiro (4) 
v. Czúnth h., Sherry (10) Prehal. Küzd., fejh., 
fejh. 10:35, 15, 13, 24. Befutók: 10: 47 és 131.

II. Gelst Gáspár emlékverseny. 1. Tammuz 
(8:10) Jeney fh., 2. Gyöngyház (3) Tóth A., 3. 
Mankó Steczák. F. m: Giralba (6), Ko
molya, Mecics (3) Gál, Néni bánom (10) 
v. Muhr fii. Biztosan ’/i hossz, számtalan h. 
10:21, 17. 18. Befutó: 10:97.

UI. Rákosi díj. 1. Qmer (6) Tóth A., 2. 
(3) Müller, Gavallér (4) Bluzsek. — 
Monopol (4) Jeney fh., Bátor (12) 
Csók (4) Hauser. Lajtagyöngye (12)

Gandhi
F. in.:
Stecúk. ------ ---------- —a—v•
Wolbert, Hozomány II. (2>í) Fetting, Camélia 
(25) Balázs J. II. Könnyen 2 h., fejh., 10:98, 
30. 24. 26. Befutók: 10:374 és 366.

IV. Iladscregl sikverseny. 1. Brezova (6:10) 
Pakuts h„ 2. Ncgus (14) Stiely h„ 3. Lbna- 
nova (IS) Visy fh. F. m.: Szarkaláb (4) 
Múchánszky, Vihar (12) Dcmko fh., Lápvirúg 
(12) Bubics. BizlO'san ötnegyed h., 1% h. 
10:17, 16, 70. Befutó: 10:347.

V. Márciusi díj. 1. Timoleon (13-á) Kupái K„ 
2. Doboz (p) Kovács I., 3. Pártfogó (2) Müller. 
F. ni.: Crataegus (3) Koltai fh., Csodás (8) 
Cservény, Mese (12) Kajári, Kopó (5) Csö
möri. Küzdelem fejh., nyakh. 10:42, 14, 15, 13. 
Befutó: 10:215.

VI. Villám díj. 1. Napfelkelte (3) Müller, 2.
Cica (6) Klimscha II. F. in.: Epizód (p)
Itiüzsa, Farandole (p) Sós. Könnyen 1% h.
10:38. Befutó: 10:60.

VII. Pagony hundicap. 1. Csicsóka II. (6)

lT?iz.sa,

Mirirnml 
Franciaoraté*  

Vemelnraréd

A BERLINI GYEPHOKKIZÓK MINDENT 
LETAROLTAK BUDAPESTEN

A Berliner Sport véréin bárom gyephokki 
csapatával vendégszerepelt n kettős ünnepen. 
Ifjúsági csapata n MAC II. együttese ellen 4:2 
arányban győzött, old boti-csapata a buda
pesti kéksárgák ellen 1:0-ós győzelmet szer- 
ntt, mig az elilgárdójn a MAC ellen 6:0 (1:01 
arányú diadalt aratott. A MAC. csak harmad
rendű szerepet játszhatott a kiváló berliniek
kel szemben.

A bécsi Admlra súlyos veresége Zágrábban.
. .............................. . ,

0l.7tmrsiSkl>si> l líra. H<>m*ni*b»n  * lat 
raehwlnvék iában I »» ék I

Kovács L., 2. Sweethart (6’10) Berta, 3. Cső
kos Julis (3) Müller. F. m.: Saturnus (3) Félix, 
Carmen (4) Esch T. Pavlova (3) Kllmscha II. 
Könnven ötnegyed L, s/«h. 10:81, 14, 12. Be
futó 10’

— Hétfő —
L Hadsereg! sík verseny. 1. Gyöngyvér (4)' 

Slielv h„ 2. Doublful (1 %) Bubics fh., 3. 
Siva (p) Koltai fh. F. m.: Bokros (3) Visy fh.. 
Vihar (2‘, »-•- « »-
10:24, 14, 20. Befutó: 10:237.

ii. _ . ...
Benyó, 2. Monopol (p) Jeney fh., 3. Honvéd 
(2%) Stccák. F. in.: Tékozló (5) Sir.-.—,

(8) Pakuts h. Küzdelem. Nyakh., 5 h.

Infortuné gét verseny. 1. Kartára (4)

„.... ...................... _ _ , Singcr,
Gyöngykaláris (8) Wolbert, Baba (3) Sbanko- 
vics. ‘Könnyen, 2 h., l’A h. 10:177, 43, 14.vics. nonnyen, _ . ,
Befutó: 10:379.

III. Idomárok versenye. I. Signorinn 
GyŐrffy, 2. Bon Pás (1%) Kozuch, 3. Fóth 
Kertész. F. m.: Laboré (12) Edelmayer, 
diana (3) Zangen. Biztosan ’/< h., ötnegyed h. 
10:48. 27. 21. Befutó: 10:247.

IV. Gróf Esterházy Alajos emlékverseny. 1. 
Mumus (5:10) gr. Pejacsevics. 2. Kiskun (6) 
Koltai fh„ 3. Kritikus (2) Bubics fh. Könnyen 
l'/j h„ 2 h. 10:14. Befutó: 10:38.

V. Sorsolási handicap. 1. Hédié (5) Csömöri, 
2. Quasimodo (l’/<) Goszlonyi. 3. Charles (2%) 
Malatinszki. F. m.: Gardist "1Z' 
Szelasszié (5) Horváth K.
<16) Grosz. Küzdelem ’/< h.,
21, 14. Befutó: 10:127.

VI. Húsvéti handicap. 1. _ _ ,r, ___
scha, 2. Dénes (3) Müller, 3. Szelim pasa (2%} 
Félix. F. m.: Sylva (12) Lökös, Regulus (6)' 
Malatinszki, Prunelle (6) Balázsovics, Sherry 
(8) Prebál, Pitypalaty (8) Esch T., Mekkorka 
(5) Klimscha ÍI„ Dévény (12) Kajári. Bízta- 
san 1 b., 2 h. 10:27, 12, 14, 13. Befutók: 10:61 
és 34.

VÍZSZINTES:
1. Kezdő. 10. Vonatkozó 

névmás — ragozva. 12. Ma
gyar király (1041 — 1041). Ál
lítólag Szent István sógora. 
Amikor Pétert Magvnrország- 
ról elűzték, őt választották ki
rállyá. Folytonos harcban áll 
III. Henrik némcl-rónuii csá
szárral. A ménfői csatavesz
tés után menekülés közben el
fogták és kivégezték. 14. A 
' ' 1 ' állítólagos 'ellalálója.

................. Toldi
- .........„............ Üdülőhely.

18. Rag. 19. Hibát ejt a jegy
zetben. 20. Egy — angolul 
(ék. hiba.) 21. Helyhatározói 
kérdés. 22. Francia teológus 
és orientalista iró. Jézus életé
ről és általában a keresztény- 
ség történetéröl Írott könyvei 
tették nevét az egész világon 
ismertté. 23. Fed, lep. 25. Be
leszáll. 28. Kotrógép „teszi". 
30. Az ilyen zsebóra könnyen 
elfér n zsebben. 31. Tó Ázsiá
ban. 32. Sam — keverve. 33. 
Az óvoda „beceneve11. 34. 
Vissza: lom — társa. 35. Az 
egyik végtagja. 36. N. Á. Z. 37. Olasz iró. Fő
müve: Krisztus élete. 38. Uradalmi alkalma
zott. 39. Bégi fegyveres. Hómában a vatikáni 
svájci gárda tagjai. 40. összes. 41. Mértani mű
szer.

kölnivíz
15. Becézett szü'5. 
mássalhangzói. 17.

(5)
(P) 
In-

(l^í) Félix, Area 
II., Furfangos II. 
ötnegyed h. 10:66,

Pozőr (p) KUm-'

Bécsi eredmények
A Przedswit-Ilandicapet a favorit Formás 

nyerte Karolinger és Souvenir ellen. Prímás, 
melynek már a start előtt karambolja volt, 
megkésett az indításnál.

Részletes eredmények:
I. Good Hope-Rennen. 1. Plppa (lj-í) Vasas, 

2. Telehissi (3) Csula, 3. Mister Chum (2K) 
Heiling. F. m.: Ivánná, Admlra, Roland, Ro
kon, Alfa Sanlorb. 10:18, 11, 11, 11.

II. Zsupán-Rennen. 1. Flag (1%) Szilágyi, 
2. Szimat (3) Szabó L. II., 3. Alarmmá (1^) 
Gutái. F. m.: Brcgenz, Corsica. 10:18, 13, 15.

III. I’rzedswlt-Handlcap. 1. Formás (1%) 
Gutái, 2. Karolinger (2) Schejbal, 3. Souvenir 
(16) Dósai. F. m.: Satum, Parse. Kaiserjagcr, 
Prímás, Mulass, Thank von, Valentin. % h., 
ötnegyed h. 10:22, 12, 12, 17.

Március 31-én d. u. %3 órakor
••

IV. Capo Gallo-Handlcap. 1. Gellért (5:10) 
Csula, 2. Poseur (5) Dósai. F. in.. Grey hope, 
Burgschaft. 10:17, 11, 17.

V. Nugomorv Hiirdenrinnen. 1. Álba (2) 
Esch L., 2. Tribus (p) Blaskovics. F. :n.: 
Boissise, Csendőr, Cascade. 10:38, 21, 13.

VI. Wclter-Hiindicap. 1. Hitvány (2%) Va
sas, 2. Backhvlides (5) Rojik. F. in.: Rokon, 
Merise II., Sanlella, Coroncla, 19:22, 19, 71.

FÜGGŐLEGES:
1. Után — angolul. 2. Kert — franciául 3. 

Tobis — közepe. 4. Zola regénye. 5. Hasznot 
húz mások becsapásából. 9. Magyar lírai költő, 
a híres „Toborzó" szerzője. Ezt

Jogtalanul eltulajdonít. 18. Megy, mendegél 
előre. 20. Néró — eleje. 21. T. Ü- L. 24. Akasz
tani szoktak rá. 25. Tenyeres ikerszavn. 26. 
Ételen a romlás jele. 27. Ízesíti. 29. Bölcs 
rabbi volt, ö mondta állítólag: „Nincsen uj 
a Nap alatt.'1 30. Újságokban szokott elő
fordulni ez a rövidítés. 32. Égitest (névelővel.) 
33. Fás terület. 35. Becézett női név. 36. 
Ókori görög törzs, őse: Doros. őshazája Thesz- 
szália, ahonnan az északról elönvomuló 

verset Arany thcsszalosok egyre délre szorították őket. így nA< 0 I F II..I.H.I. I- _ ____ u , .
a spártai

.. — .. nrany ■ iwssiaiosoK egyre aeire szorítottak Okéi. 1
/../rdoMÍ jelentik: At Admirn 4:1 (ki) arány- János meg is zenésitetle. 7. Férfinév. 8. I. E. jutottak le Dorisbn, majd később Pelonom 
bán súlyos vereséget szenvedett Zágráb város Y. 9. Egyesületek. 11. Középiskolai tanerő. 12.’sósba. E törzs jellemét leghívebben a spúr 
siilegiiloltjaitól. I Jelkép. 13. Zavaros állapot. 15. Intő szava. 17. nevelés és alkolmánv tükrözi vissza.
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