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Káprázatos futballcsata után döntetlen a derbi

Lezuhant és meghalt 
a zugligeti TOndérszikian 
egy tizenhetéues umany
r Vasárnap délelőtt tiz óra tájban halálos 
luristaszerencsetlenség történt a Zugliget
ben.

Tizenkét méter magas szikláról lezu
hant egy urllcány,

akit a mentők szétzúzott koponyával száll!- 
ttflllri’-aMMlhManatóriumba, ahol félór.L
ygl beszállítása után, anélkül, hogy eszmé
letét egy pillanatra is visszanyerte volna, 
i , meghalt.

A borzalmas turistaszerencsétlenség, ame-

Hét diáklány turistautja
r Vasárnap zuhogó esőre ébredt a kirán
duló társaság, ez azonban nem zavarta meg 
a hét leányt abbán, hogy háromnegyed ki
lenckor találkozzanak és együttesen el is in
duljanak n megbeszélt kirándulásra. Vala
mennyien pontosan meg is jelentek a Széli 
Kálmán-téri villamosmegállónál, ahol villa
mosra ültek és turistaruhába öltözötten 
indultak a Zugligetbe.

4 A zugligeti erdőben

a turistaösvényen haladtak fölfelé a 
leánydiákok,

egészen addig, mig a turisták által jól

el-

magasságban 
tetején plátó 
platóra mcn- 
a kilátásban.

is
mert Tündérsziklához nem értek. A Tündér- 
Bzikla egy magányosan álló, mintegy a 
föld színétől tizenkét méter 
emelkedő tömb, melynek a 
húzódik. A d’áklányok erre a 
tek fel és ott gyönyörködtek

Nézelődés közben a lányok mind köze
lebb értek a szikla pereméhez: legszélén ál
lott Erdős Kató. Egyik társnője észrevette, 
hogy a kis Kató nagyon közel áll a meredek 
szeléhez és odaszólt:

— Vigyáz Kató, mert csúszós a pázsit, 
gyere hátrább.

Zuhanás a szikláról
Kató egy lépési hátrafelé telt, majd hátra 

is fordult s ekkor észrevette több társnője, 
*"°Ky . .... ..

a kisleány arca halálsápadt.

' — Mi bajod van Katóka? — szólította 
meg egyik társnője, mire Erdős Kató igy 
feleli:

— Nem tudom... Erői irtvdoboiáiom 
Van . . ,

A következő pillanatban a kisleány ujrn 
a meredek felé telt egy lépést. Inkább támo
lyogva,
' majd eltűnt Ursnól uemel elöli len- 

V luuit a meredekről.

lyet a túlhajtott turistaszenvedély idézett 
elő, a következőképen folyt le az esős, csú
szós időben

hét tizenhétéves kisleány szemcláttára.

Még a múlt hét közepén történt, hogy a 
női kereskedelmi akadémia III. évfolyamá
nak növendékei közül hét leány Erdős Ka
tónak, Erdős Pál, az Erőátviteli R. T. mű
szaki igazgatója leányának vezetésével elha
tározta, hogy a vasárnap-hétfői kettős ün
nepen kirándulnak a Zugligetbe.

A leányok között óriási riadalom vett 
erőt. Sikítani, segítségért kezdtek kiáltozni, 
majd egyikük, a legbátrabb, hason odacsu- 
szott- a meredek széléhez és letekintett a 
mélységbe. Borzalmas látvány tárult sze
mei elé: 

Lemondásra kényszerűi 
Csilléry Andrást 
a keresztény községi párt

A húsvéti szünet után erős politikai élet Indul meg e héten
A nagy húsvéti szünet után e héten teljes 

erővel meginduló politikai életnek egyik 
legkimagaslóbb eseménye lesz Fabinyi Ti
hamér pénzügyminiszternek csütörtökön, u 
képviselőházban tartandó költségvetési ex
pozéja, amely a költségvetés számadatain 
kívül kétségtelenül ki fog terjeszkedni 

az ország egész pénzügyi, gazdasági, 
sőt szociális életére is.

Politikai körök véleménye szerint, Fabinyi 
Tihamér a Darányi-kormánynak első költ
ségvetésével meg akarja mutatni, hogy mire 
képes az államháztartás akkor,

ha minden melléktekintet és mellékgon
dolat nélkül a költségvetés összeállítá
sánál csupán az a szempont vezeti a 
kormányt és a pénzügyminisztert, hogy 
az előirányzott bevételekkel szemben a 
kiadások valóban — a személyzeti ki
adásokon kívül — produktív célokra 

fordíthassanak.
Legalább is ezt a hírét terjesztik a mostani 
költségvetésnek politikai és különösen kor
mánypárti politikai körökben. Hogy azután 
ezek a híresztelések mennyiben nyernek 
megerősítést magában a költségvetésben és 
a pénzügyminiszter expozéjában, nz ki fog 
derülni a képviselőház csütörtöki ülésén és

még gurult lefelé a lejtőn a lds Erdős 
Kató, akinek arca már akkor a zuha
nás következtében a felismerhetetlcn- 

ségig össze volt zúzva.
Közben a leányok közül többen az ösvé

nyen lerohantak a villamosmegállóig, ahol 
elmondották az ott lévŐ^SejrA:rfr/-emberek
nek, hogy egyik társnőjükkel mi történt, 
miro értesítették a mentőket. A szerencsét
lenség színhelyére Zoltán főorvos vezetésé
vel vonullak ki a mentők, akik megállapí
tották, hogy

az ájultan és vértől borítva fekvő Er
dős Katót koponyaalapi törés érte, 
azonkívül koponyája több helyen ösz- 
szetört. sőt végtagjai is eltörtek és bor

dája közül is több bezuzódott.
Azonnal beszállították a szerencsétlen 

gyermeket a Jónos-szanatóriumba, ahol 

a
a
előtt — igy tudták meg, hogy, sajnos, nem 

gyermcKei a /unvi-szaiuiiunuuiiv, miui könnyebb baleset, hanem halálos szerei- 
rögtön a műtőbe vitték, mire azonban a | cséllcnség érit egyetlen leányukat.

nz expozét követő pénzügyi bizottsági ülé
seken, amelyeken a bizottságok veszik tár- 
galás alá a költségvetést.

A költségvetés sorsa tulajdonképpen már 
majdnem száz százalékig eldől a bizottsági 
tárgyalásokon, az idei költségvetési 
plénumban azonban mindenképpen 
nek és nagyarányúnak Ígérkezik.

A képviselők tisztában vannak 
hogy a mostani képviselőháznak — 
digi tervek szerint —

ez lesz az utolsó költségvetése 
és Igv természetesen minden képviselő — 
de különösen az ellenzéki képviselők —, 
meg fogják ragadni az alkuimat arra, hogy 
a csupán időben, de témában nem korláto
zott költségvetési beszédben a kerületek felé 
elmondják vécményüket a kormány gaz
dálkodásáról.

r,észt fog venni a költségvetési vitában 
a kormánypárt is meglehetős mértékben, 
mig

u ellenzéki pártok minden képvlseló- 
iagjn fel fog szólalni

a költségvetéshez, ugy, hogy a házszabályok 
szerint a költségvetésre megszabott 

negyven ülésnapot jóformán teljesen ki 
fogja meríteni a képrlaeláUa vitája.

vita a 
széles

azzal, 
az ed-

műtét megkezdődött volna,

■ szerencsétlen kis Erdős Kató meg
halt. 1

Erdős Pál, az Erőátviteli ff. T. igazga
tója feleségével és Kató leánykájával együtt 
lakott a Pannóni-ntca 8. számú házban. A 
szülőket a szanatórium értesítette telefonon 
a leányukat ért szerencsétlenségről. Termé
szetesen csak annyit mondottak a szülők
nek tapintatosan, hogy kislányukkal köny- 
nyebb baleset történt. A mérnökigazgató és 
felesége azonnal autóba ültek és felrohantak 
a szanatóriumha, mire azonban odaértek, I 

hét zokogó kisleány fogadta őket 1

folyosón s ennek a hét leánygye.rmcknek' 
könnye mindent elárult nz aggódó szülők

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter még 
a csütörtöki expozé előtt — valószínűleg 
szerdán —, a NEP-ben főbb vonásaiban is
mertetni fogja a költségvetés számadatait és 
ugyanezen a párlértekezleten leplezik le 
ünnepélyes külsőségek között Gömbös 
Gyula volt miniszterelnök arcképét is.

Darányi tanácskozásai 
a pártvezérekkel

Ezen a héten különben Darányi Kálmán 
miniszterelnök

folytatni fogja ujabb megbeszéléseit a 
pártok vezéreivel

ii h^rom és most már majdnem teljesen 
kész alkotmányjogi javaslatra vonatkozóan 
is. Ezeken a megbeszéléseken n miniszter
elnök egyes politikai tényezőkkel és a pár
tok vezetőivel Ismertetni fogja az alkot
mányjogi javaslatok főbb irányelveit, mi
után a miniszterelnöknek minden törekvése 
az, hogy ezek az alkotmányjogi javaslatok 
— amelyek közül elsőnek a koinányzól jog
kör kiterjesztéséről szóló javaslat kerül 
tárgyalásra —, minden nagyobb és élesebb 
vita nélkül kerüljenek a magyar törvény
tárba.
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AkAr jobbról, vagy 
balról...

A politikai él< I m%’>ndulásával egyidejűm 
politikai körök ben nagy érdeklődéssel vár
ják Darányi Kálmán miniszterelnök állás- 
foglalását a NÉP szélsőséges csoportjával 
szemben. Erre vonatkozóan ugyan már 
♦öbbirben nyilatkozott a miniszterelnök, ki
jelentvén, hogy

mindenféle arólsfiaégea Ugatást — jöj
jön aa jobbról vagy balról - n legeré- 

ívesebben mrg fog torolni.
Ízzel szemben úLíandóan hírek vannak ar
ról, hogv n NÉP néhány szélsőjobboldali 
képviselötagja szoros együttműködést te/ 
reintett a oyilasolikaj, er. az együttmüködás 
a mostani politikai szünet ideje alatt i*  
néhány összejövetelen erősen kidomborodott 
és éppen árért politikai körökben nagv ér
deklődéssel várják a miniszterelnök elhatá
rozását:

vájjon Hlrl-e továbbra Is egyes NÉP- 
képvlsclők állandó karérkodását vagy 
szeretkezését az ugyucvezclt nyilas- 

krrrsrtrs Irányzatokkal.
Kormánypárti körökben ugyan azt hangoz
tatják, hogy e tekintetben nincs szükség 
semmiféle Intézkedésre, mert a NÉP egysége 
teljesen biztosítva van é# az úgynevezett 
szélsőjobboldali képviselőknek kirándulásai 
a nyllnskereiztes vizekre csupán magánszó- 
rakozásnuk tekinthetők, amelyeknek semmi 
befolyásuk nem lehat a NÉP egységére 
ezeknek n kapcsolatoknak.

Abban ■ pillanatban, amint a párt egy
ségét veszélyeztetnék, már ki Is kellene 

lépniük a Nemzeti Egység Pártjából.
Amíg a NÉP egyáltalában nem tekinti ve

szélyesnek és komolynak a néhány szélső
jobboldali érzésű képvlselötogjának szerep
lését, annál komolyabb mozgolódás és bom
lási folyamat Indult meg a Keresztény /<<>:■ 
ségi Pártban, amelynek ma Csilléry András 
az elnöke és vezére és amely a Zichy János 
elnöklete tdult álló Keresztény Gazdasági 
Párt politikájával szemben teljesen külön 
politikai utat választott magának.

A keresztény párt — 
Csilléry ellen

Csilléry András dr. annakidején — Wolff 
Károly halála után. — szinte puccsszerűen 
került a Keresztény Községi Párt elnöki szé
kébe és utána belevetette magát az ugyne- < 
vetett Kék-kereszt mozgalomba, amely kék
kereszt mozgalom — mint az most piár ki
derült -A nem egyéb,

mint egyik nyúlványa a horog-, kaszás
éj nyllaskeresztea mozgalomnak. ,

Nagyon természetes, hogy éppen a főváros- i 
nál semmiféle hatása nem lehel az ilyen < 
szélsőjobboldali irányzatnak, mert hiszen ,

önálló exisztenciákat 
akar teremteni az ifjúság 
soraiból a kultuszminiszter

Nagyon sok szó esett az. utóbbi időben 
nz ifjúság elhelyezésével kapcsolatban ar
ról az ötszáz állásról, amelyet a pénzinté
zetek és a gyáripar ajánlott fel arra, hogy 
ezeket az állásokat úlláslulun diplomásuk
kal én egyéb főiskolát végzett fiatalembe
rekkel töltik be. Annakidején megállapítot
ták, hogy ez nz ötszáz állás csupán kezdő 
lépés aura, hogy a sokc/.ernyj álbísluhui 
<liplonjis elhelyezéséről gondoskodás tör
ténjék és már régebben jelezte //ómon Bá
lint kjiltuszirinlsztcr, hogy’ az állástalan 
ifjúság .kérdés, t

nemcsak a luinkok éa a gj árutok áldo- 
zatkésahégével, hanem Intézményesen 

akarja megoldani.
A kultuszminiszternek erre vonatkozó 

tervezetét nagy vonósokban már a leg
utóbbi minisztertanácson tárgyallak és 

mrtat r kedden tnrlandő minisztertanács 
elé már u teljesen kést tervezetét fogja elő
terjeszteni Hómon Bálint kultuszminiszter.

Hogy ml van ebben a tervezetben, azt 
még részletesen senki sem tudhatja: a kul
tuszminiszter h elzárkózott egyelőre min
den felvilágosítás elöl, annyi azonban bi
zonyos, hogy

na Ifjúság elhelyezésénél nagyon fon

boldogult emlékű Wolff Kérolv, — aki a 
keresztény Budapest jelszavát hirdette két
ségtelen jóhiszeműséggel —, nagyon sok 
esetben

egy utón haladt fővárnál kérdésekben a 
tői*  ugyancsak világnézetileg messze- 

álló szocialistákkal is.
Csilléry András ezzel szemben a főváros 

ügyeinek intézésében érvényesíteni akarja n 
legszélsőbb jobboldali irányzatot, ugy hogy 
a fővárosi pártnak azok a tagjai, akik 
együtt dolgoztak Wolff Károllyal, a legna
gyobb megdöbbenéssel látják,

hogy (Áilléry András irányításéval 
.lósággal lejtőre kerül a Keresztény
- ’’ Községi Párt,

ugy, hogyjnost már komoly mozgalom Jn- 
<UrH’ rut^őrra,

hogy Gsiiléry Andrást lemondassák a 
u Községi Párt elnökségéről

éj átengedjék teljes munkaerejét a kék
kereszt mozgalomnak.

A Keresztény Községi Pártnak régi tag
jai, de különösen azok, akik egyben Zichy 
Jánost vallják politikai vezérüknek, hivat
koznak arra, hogv a Keresztény Községi 
Párt, amely különben számarány tekinteté
ben vczetöhelyről most már a főváros má
sodik pártja lelt — ugyanazt a szerepet keli, 
hogy betöltse, mint anakidején az úgyneve
zett Kozma-pórt uz Egységes Párttal szem
ben. Külön fővárosi párt volt ugyan, azon
ban politikai tekintetben még fővárosi vo
natkozásokban is. teljesen együttműködött 
az országos párttal.

A Keresztény Községi Párt azonban kü
lön utakon akar haladni, amit a párt tapasz
taltabb és mérsékeltebb tagjai semmiesetre 
sem akarnak akceptálni, ugy. hogy

már a legközelebbi napokban kenyér
törésre kerül a dolog, és pedig utekin
tetben. hogy Csilléry Andrásnak le kell 
mondania a Keresztény Községi Párt el
nöki tisztségéről és esetleg ki kell lép
nie a Keresztény Községi, tehát az or

szágos pártból is.
Csilléry András távozásával mindenesetre 

esők egységesebb lesz a Keresztény Községi 
Párt, mert ma alig van két-három szemé
lyes híve Csillérynek a pártban, de értesü
lésünk szerint, még ezek sem fogják őt kö
vetni ■ száműzetésben, hanem továbbra is 
bennmaradnak a Kersztépy Községi Párt
ban.

A Keresztény Községi Párt legközelebbi 
értekezletén

már felvetődik a bizalmi kérdés Csil
lén Andrással szemben

s az eredmény — u helyzetet ismerők előtt 
t- egyáltalában nem vitás: Csilléry An<lfás 
nagy defcrál a Keresztény Községi Párt 
többsége kívánságának, vagy pedig nemcsak 
a: elnökségről mond le, hanem ki is lép a 
pártból.

tos szerepe lesz az úgynevezett önálló
sítást alapnuk,

mert a kultuszminiszter elgondolása sze
rint, nemcsak arról van szó, hogy állásba 
helyezzék az arra érdemes és megfelelő 
képességgel rendelkező fiatalságot, hanem 
esetleg arról is, hogy

önálló eilsz.lenclákat Is teremtsenek a 
gazdasági életben a kereskedelmi vagy 

ipari pályákon.
Hőman Bálint kultuszminiszter tervezete 

— értesülésünk szerint •— felöleli az egész 
ifjúsági problémának n megoldását éa ebbe 
természet esen balé van kalkulálva nemcsak 
az önállósitási alap, hanem a kormány 
egyéb jegitsége is, ugy, hogy

a magángazdaság által vállalt kötele
zettségek éa a kormány intézkedései 
végre teljesen nyeg fogják oldani a kér
désnek azt a részét, hogy az, aki a 
fiatalok közül dolgozni akar és tud is, 

elhelyezést találjon.

Kétségtelen, hogy nemcsak az érdekelt 
ifjúság, hanem maga nz egész magyar tár
sadalom a legnagyobb érdeklődéssel várja 
a kultuszminiszter tervezetét, amelyet u 
keddi minisztertanács után sajtóértekezlet 
keretében fog llórnan Bálint nyilvános- 
ságra hozni.

— Epebajokat, epehölynghurut, epekő, epe 
homok) gyógyítja a jászkarajcnöl Mha glau 
beraós gsógnlMcl tarlóit ivókúra. Kérdezze 
meg orvosát.

— f.tlteaőkocsl Szcrenealg. A Nemzetközi 
Vasúti IbUőkocsi Tíirsuság közlése szerint áp
rilis elsejétől kezdve n Buda pest-nyugati |>AIvá
llöv arról M óra 30 perckor induló és Budapest- 
nyugati pályaudvarra ló óm 10 perckor vissza 
érkező 1712/13. számú scb?svonaltn| Szerencsig 
és vizsla étkezflkncsi közlekedik. A társaság az 
utasközönség régi óhajtását t'ljeslli azzal az 
elhatározásával, hagy az étkezőkor*!  forgalmat 
a sebcsvonatfdtnál is fokoialosan bevezeti, még
pedig tesrálldott árak mellett. Az t’Hteaőkocai 
l.aiinálatAra bármely uMtélvu msuli jegv jo 
foait.

Miért nem híznak a színésznők?
Mert orvosi tanácsra hallgatva, gondot fór-1 is téplálkoznnk, megőrzik a karc.-u.^Jgot 4a 

-litunak a szervezet pontos működésére. Naponta, üdeséget. A Mira glaubersós gyógyvíz az ^mész- 
reggel, éhgyomorra, langyosan 1—3 deci Mira tésl-, anyagcsere- és vérkeringési zavarok ctpdás 
glaubersós gyógyvizet isznak és Igy, ha bőven I hatású gyógyszere. Kérdezze meg orvosátl

A szociáldemokrata páttkongresszus

a béke mellett, a nyilaskereszt 
és az antiszemitizmus ellen

A vasmunkások székházának hatalmas 
dísztermében Jöbbezcr főnyi közönség előtt 
kezdődött meg vasárnap a szociáldemokrata 
párt 31. pártgyülése. Pépét Károly ország
gyűlési képviselő elnöki megnyitójában a 
háborús állapottal egyenértékűinek mondta 
azt, hogy egyes országok lakosságát faji, 
vallási vagy más szempontok -szerint osztá
lyozzák politikai érdekből. .11 diktatúrák 
ncm alkalmasak a válság megoldására.

A békére*  váró demokratikus népeknek 
erősnek kell lenniük és ezt az erőt a 
diktatórikus törekvésekkel szemben 
egyedül a fegyveres hatalom képviseli. 

Magyarország számára demokratikus nép 
képviseletet követelt. Megemlékezett arról 
az .,időszaki rajzásról", amely guruló már
kákból táplálkozik. Üdvözölte a pártgyQlés 
külföldi vendégeit.

Ezután a holland szociáldemokrata párt 
képviseletében Cári Woudenbserg, a cseh
szlovák saociáldeniokraták nevében pedig 
Jan Becko beszélt. Büclder József főtitkár. 
Kovács József, Váraljai Jenő, Vida József 
(Győr) szólalt fel, majd ezután Takács Fe
rón*  országgyűlési képviselő rámutatott 
arra, hogy

a szentesi nyilasok a rendőrök szeme- 
láttára mocskolják be röplrataikkal és 

mázolásaikkal a város uccáit.
Wiener Tibor, Dávid Lajos és Bányász Jó
zsef (Mezőberény) voltak a következő szó
nokok.

Biau Sándor, Rónai Sándor (Miskolc), 
Sebők Imv, Bakai Lajos (Kispest), Böröndi 
Pál (Győr), Igaz Mária (Angyalföld) és Pin
tér András /Nyíregyháza) felszólalása után 
u kongresszus délelőtt befejeződött.

Délután Büfhlcr József terjesztett*  elő 
főtitkári jelentését, amelyet egyhangúlag 
tudomásul vettek. Ezután Pcyer Károly or
szággyűlési képviselő beszámolt a belpoliti
kai helyzetről. Hangoztatta, hogy azok az

Fantasztikus áíhir a német 
vezérkar megszállási terveiről

A Magyar Távirati Iroda vasárnap este 
a következő hírt adta ki:

Berlin, április 4.
Az Ami du Peuple cimü párisi lap sze

rint a német vezérkar alkalmas pillanat
ban, esetleg az angol koronázási ünnepsé
gek, vagy a párisi világkiállítás alkalmával 

meg akarja szállni Dániát, Hollandiát

Erkölcsvédelmi nap
a rendőrbiróságon

A Zr/nyl-gárda feljelentésére kereskedők, trafikosok 
és mozisok állnak a rendőrbiró elé a kirakatba tett 
fényképek, kombinék és melltartók miatt

Érdekes monstre-kihágási tárgyalási nap 
tesz kedden délelőtt 10 órakor a VII. ke
rületi kapitányságon. Róna Zoltán dr. 
rendőrtanácsos elölt

egész sereg kereskedő, trafiké*,  mozgó
képszínház-tulajdonos fog megjelenni, 
akik ellen nz crkölcsvédelnil rendeletbe 
ütköző kihágás elmén indult meg az 

eljárás.
Az ügynek érdekes előzménye van. A VII. 
kerületi kapitányságra sorozatos feljelenté
sek érkeztek különböző társadalmi állású 
emberek részéről, akik

legtöbbje mint a Zrínyi-gárda Ingja 
szerepelt

és feljelentésében arra hívta fel a rendőr 
ség figyelmét, hogy több kirakatban er
kölcstelen rajsok, lényképek és divatbabák 
vannak kitéve.

Az egyik feljelentő egy nagy mozgókép 
színházra hívta fel a rendőrség figyelmét, 
ahol

üvegszekrényekben melltartók, kombi- 
nék éa egyéb holmik vannak kiállítva 

kirakatbabákon,
azonkívül a feljelentők szerint más szemé 
remsértő tárgyak is láthatók.

A rendőrség minden egyes feljelentés 

erők, amik a Gömbös-kormány idejében fel
szabadultak, még n vezér" halála után sem 
akarnak megszűnni. Ez az irányzat

álhazaüas jelszavakba berkolódzva, 
kifejezetten horogkeresztes-faslszta tö

rekvések felé orientálódik.
Magyarországon az antiszemitizmusnak 
nincs talaja, mert az ellenkezik a nép ter
mészetével. A Festetics Sándor-féle szélső
séges társaság jelentéktelen. A Marton— 
J/ecsér-féle társaságot és az élharcos-rend
szert Darányi megpróbálta leépíteni a kor
mánypártban. Ez a társaság a NÉP-bői bi
zonyos fokig kiszorult, de n MOVE-ban és 
titkos társaságokban továbbszervezkedik. A 
puccshireket annakidején a közhangulat 
nem értékelte túl. Sürgette, hogy

vizsgálják felül annak a sajtónak a 
pénzforrásait, amely a horogkeresztnek 

csinál propagandát.
A kormányzati erély érvényesüljön minden 
irányban — a szociáldemokrata szerveze
tekben még sohasem foglaltak le muníciót 
és gépfegyvereket. A nyilasmozgolódás a 
bolsevista rendszereket felülmúló demagó
giával igyekszik halni a nyomorgó töme
gekre. Végül a titkos választójogot és a 
szociális reformokat követelte Peycr.

A viharos tapssal fogadott beszéd után 
Buchinger Manó képviselő külpolitikai be
számolót mondott. Nagy István (Mezőkö
vesd) felszólalása után Kertész Miklós or
szággyűlési képviselő közölte, hogy a felvi
lágosult ifjúság egyre nagyobb tömegekben 
csatlakozik a demokratikus Márciusi Front
hoz.

A szellemi munkásság sorsának Javulá
sát a kollektív szerződések hozhatják 

meg........
•Propper Sándor ezután berekesztette a kon
gresszus vasárnapi részét. Hétfőn reggel 9 
órakor folytatják a tanácskozást.

és adott esetben Svájc egy részét, to
vábbá Ausztria, Csehország és Posen 1 

tartomány egy részét.
A hírrel kapcsolatban itteni politikai kö

rökben kijelentik, hogy az

nyilván egy elmebajos
szellemi terméke.

ügyében megindította a nyomozást, detek
tívek mentek ki szemlére és akadtak egyes 
helyek, hol tényleg a rendőrség megállapí
tása szerint is olyan fényképfelvételek és 
rajzok voltak a kirakatokban, amelyek az 
erkölcsvédő rendeletbe ütköznek.

A VII. kerületi kapitányság keddi ,,cr- 
kölcsvédŐ-napja**  elé nagy érdeklődés

sel tekintenek 
nemcsak az érdekelt felek, hanem a nagy
közönség is, mert hiszen hosszú idő után 
most kerülnek ismét rendőrbiró elé ilyen 
természetű ügyek.

A Soproni Vamullpar II. T. ignzgaló- 
ügu és Hsrlvisclökara fájdalommal és 
mély szomorúsággal jelenti, hogy sok 
ivén -át hű munkatársa és helyi képvi
selője,

Slehw Rézsű ur
folyó hó 3-án jobblétre srenderűlt.

Földi maradványait folyó hó 5-én, hét- 
főn déli egy órakor kísérjük u rákoske
resztúri izr. temető halotlasháaából örök 
nyughelyére.
Emlékét cl nem múló kegyeletiéi őrizzük.
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A belügyminiszter kifizette 
valamennyi szegény 
ügyvéd tagdi|hátralékát

A Hétfői Napló legutóbbi számában be
számolt arról, hogy március 31-e ismét kri
tikus dátum az ügyvédség életében, mert 
aki nem fizette ki a múlt hónap ultimójáig 
esedékes kamarai és nyugdijintézeti járulé
kait, továbbá hátralékának esedékes részle
tét, azt az uj ügyvédtörvény értelmében az 
illatékelt kamara köteles törölni tagjainak 
névsorából és

• tagságától Igy megfosztott ügyvéd 
nem la folytathat gyakorlatot.

Március utolsó napjaiban derült ki, hogy 
ha nincsenek is nagyszámban olyan ügyvé
dek, akik képtelenek fizetési kötelezettsé
geiknek eleget tenni, mégis jónéhány kiváló 
és köztiszteletben álló ügyvéd vesztené el 
a szigorú rendelkezés következtében kama
rai tagságát. A Budapesti ügyvédi Kamara, 
tekintettel néhány értékes tagjának kétség
beesett helyzetére,

beadványt Intézett az igazságügyminisz
tériumhoz

és segítséget kért szerencsétlen, törlésre 
ítélt tagjai számára. Az Igazságügyminiszté- 
riumtől rövidesen megérkezett a válasz:

kérték azoknak a névsorát, akiknek gyors 
megsegítését ajánlja a kamara. A névsorba 
belevették valamennyi hátralékos és fizetni 
nem tudó ügyvédet, kivéve azt a néhányat, 
akit súlyos fegyelmi vétség miatt amúgy is 
a kamarai tagok sorából való törlés fenye
get. A törléseket felfüggesztették az igaz
ságügyminiszteri válasz megérkezéséig.

Most megérkezett a válaszleirat, amelyben 
az Igazságügyminiszter értesíti a kama
rát, hogy a belügyminiszter saját tár
cája költségvetésének terhére 6540 pen
gőt utal át a Budapesti ügyvédi Ka

mara elnökének kezéhez,
a tagdíjhátralékos ügyvédek javára. Ez a: 
összeg elegendő valamennyi kritikus hely
zetben lévő ügyvéd esedékes járulékának és 
hátralékrészletének kifizetésére. E hét ele
jén már meg is fog érkezni a kamara elnö
kéhez a belügyminisztérium által adomá
nyozott összeg, amelyből haladéktalanul ki
fizetik a járulékokat s igy baj nélkül elmúl
tak az ügyvédség kritikus napjai: a fegyel- 
mileg elitéltek kivételével egyetlen ügyvédet 
sem töretnek a kamarákból.

Éjszaka a Dunának ment 
egy kilakoltatott család

Szombaton éjszaka félkettö tájban Bal
táé István rendőr őrjáratát végezte a Petőfl- 
téren. Egyszerre csak arra lett figyelmes, 
hogy két férfi és egy nő összefogódzva 
egyenesen a Dunapartnak tart. Utánuk né
zett és megdöbbenve azt vette észre, hogy 
az egyik férti be akar lépni a Dunába és 
magával húzza karjánál fogva a mellette 
haladó nőt is, ez pedig egy öreg embert 
yon maga után.

— Megálljának! —kiáltott a rendőr, mire 
a Duna partján álló emeberek riadtan for
dultak hátra. A rendőr azután mind a hár
mat visszavitte a Pető/i-térre, ahol a két 
férfi között támolygó nő térdre vetette ma
gát és ugy könyörgött a rendőrhöz:

— Hagyjon bennünket meghalni, biztos 
ur, nincs a ml életünknek semmi célja. 

' — Hol Jaknak.? — kérdezte a rendőr.
— Ott — felelte az asszony és a belvárosi 

'plébániatemplom felé mutatott, ahol a sö
tétben egy ágy körvonalai tűntek fel, mel
lette különböző szegényes holmik.

Kiderült, hogy a Szerdahelyi-utca 3. sz. 
házban lakott néhány nappal ezelőtt Matyi 
Miklós 39 éves cipészsegéd feleségével és 
feleségének apjával, a 78 'éves Púm József-

Szalay Lajos 
drámájáról beszél

a ^'esésre
tokogia a*  öngyllkot gyógyszerész özvegye

Az utóbbi idők legrejtélyesebb öngyilkos
ságának titkát kutatja vasárnap óta a rend
őrség. Azt igyekeznek megállapítani,

miért lett öngyilkos Szalay Lajos gyógy
szerész,

aki verető pozíciót töltött be a városházi 
gyógyszerüzemben.

A rendőrségre nagy feladat hárul, hiszen 
búcsúlevél nem maradt hátra és • család 
tejjesen érthetetlenül áll a tragédiával szem
ben.

A hűvösvölgyi villamosvégállomás köze
lében nz erdőben talált rá szombaton késő 
este két cserkészül! a 48 esztendős Szalag 
Lajos holttestére. A gyógyszerész

előbb mérget Ivott, azután felakasztotta 
magát egy fára.

A gyógyszerész feleségével együtt a Ba- 
lassa-utce 7. számú házban lakott. A mo
dern, ötszobás földszintes épületet kettesben 
lakta a házaspár, az épület távolabbi ré
szében külön lákosztály van a személyzet 
részére.

Vasárnap délben kínt jártunk a bnlassn- 
utrai házban. Az épület kapuja állandóan 
zárva. Csengetésünkre egy fiatal rokonhölgy 
nyit ajtót. Ki vannak sírva n szemei, nem 
érti, hogy mi történhetett Az özvegy egy 
székre roskadva sirdogál. Állandóan mel
lette vannak,

egyik ájulásból a másikba esik, 

hiába vigasztalják, nem lehet csillapítani 
nagy lelki fájdalmát.

— Csak legalább azt tudnám, hogy miért 
tette... Magával vitte a sírba titkát... 
, Kezelt tördeli ■ szerencsétlen asszony,

fel. Hónapok óta nem fizettek már házbért, 
mert egyiküknek sem volt keresetük, mire 

kilakoltatták őket.
Szombaton délután kis kézikocsira rakták 

fel szegényes holmijukat és elindultak a vá
rosba. hogy helvet keressenek. így jutottak 
el a belvárosi plébániatemplom mellé és

a templom tövében, az Erzsébct-hid 
mellé letelepedtek. Éjszaka félkettőig 
olt búslakodtak. azután elhatározták, 
hogy véget vetnek nyomorúságuknak és 

a Dunába ugranak.
A rendőr a húrom embert előállította a 

főkapitányságra, ahol kihallgatták őket. Itt 
elkeseredve panaszolták, hogy nincs kerese
tük, lakásuk sincs és kijelentették, hogy 
nem mondanak le öngyilkossági szándé
kukról.

Egyelőre a főkapitányságon maradtak és 
vasárnap reggel átadták mindhármukat az 
életvédelmi osztálynak. Végül sikerült a 
három életuntat a Vöröskereszt Otthonban 
elhelyezni. Egyelőre ott maradnak, pmig a 
cipészsegéd és felesége kenyérhez nem jut
nak, mert az öreg Púm János már munka
képtelen és nem tud dolgozni.

percekig elmereng és alig tud beszélni:
— Szerencsétlen férjem a legpéldásabb 

bázasélclct élte. Anyagi gondjaink nem vol
tak. Soha nem panaszkodott betegségről. 
Mintaférj volt, aki rajongásig szeretett ben
nünket. Szombaton reggel szokása szerint 
félnyolc órakor ment el és mint máskor, 
most is megcsókolt távozása előtt,

nem gondoltam akkor, hogy utoljára 
látom

és hogy a csók bucsucsók lesz. Délben hiába 
vártam haza ebédelni, nem jött. Nagyon 
Ideges lettem, hiszen nem szokott elma
radni, vagy ha valami rendkívüli dolga jött 
közbe, mindig telefonon értesített, hogy ne 
izguljak. Estig vártam és azután rokonaim
mal együtt elmentünk a főkapitányságra, 
hogy érdeklődjünk, nem történt e valami 
baj. Ott tudtuk azután meg a rettenetes 
valóságot. Semmi magyarázatát nem talál
juk az öngyilkosságnak. Csak feltevésekre 
vagyunk utalva:

lehet, hogy talán valami kellemetlensége 
volt, talán valami egészen jelentéktelen 
dolog és a hőérzékeny lelkil ember ta
lán ezt vette annyira szivére, hogy ön

gyilkos lett,
de ez csak éppolyan feltevés, mint sok más.

A rendőrség kihallgatta Szalag több kol
légáját is, de azok sem tudtak felvilágosí
tást adni az öngyilkosság oka felől. Hivata
lában nem vettek észre rajta semmi izgal
mat, semmi olyan kijelentést nem telt, ami
ből következtetni lehetett volna arra, hogy 
miivon tervet forgat agyában. A rendőrség 
tovább kutat és abban reménykedik, hogy 
Szalag Lajos öngyilkosságának titkát mégis 
csak sikerül majd felderíteni.

Mohamedán 
hittérítők az

Akácfa-utcában
Az indiai mohamedánok missziós 

munkát kezdtek Badaoesten
Nagy feltűnést kelt az Akácfa-utca 1- 

számú házban két sötét-barna arcbőrt! tur- 
bános férfi, akik rövid idővel ezelőtt vet
tek fel lakást a bérpalotában. A bejelentő
lapra a következő neveket Írták: H. A. 
Ayar Khán és M Ibrahim Naszir, mind a 
kelten mohamedán papok. Londonból ér
keztek, hogv nálunk,

mohamedán téritő missziót létesítsenek 
londoni és párisi mintára. A két európai fő
városban ugyanis már hosszabb idő óta 
szép sikerrel működik az Indiai mohame
dánok téritő missziója. S most a nyugat
európai sikereken fellelkesülve,

Közép-Európában is hirdetni akarják 
a próféta vallását

Az ahmadita szektához tartoznak, ennek 
szeretnének híveket szerezni a magyar fő
városban.

Ayar Khan törve beszél magyarul Is, 

még Indiában, Bombayban kezdte el ta
nulni a nyelvünket Baktag Ervin ismert 
magyar Ázsia-kutató biztatására.

A két tmbános mohamedán lelkész az 
akácfautcai lakásban naponta tart

mohamedán ritusu Istentiszteletet
s szorgalmasan járnak át Budára, ahol 
Gül-Baba türbéjénél imádkoznak, hogv 
missziós munkájuk sikeres legyen.

Az egészségügyi razzia elvitte 
az egész rákospalotai cigánytelepet

Izgalmas és mulatságos események szín
helye volt tegnap a rákospalotai cigányte
lep. Gyakran keresnek és találnak ezen a 
városszéli telepen notórius bűnözőket a de
tektívek az időnklnt tartott razziákon. A 
cigánysor deszkából, téglából, vályogból 
összeeszkábált viskói azonban még nem 
láttak olyan nagyszabású razziát, mint ami
lyen a szombati volt Ezen ugyanis

a telep valamennyi lakóját, férfiakat, 
nőket, aggokat és gyermekeket, kivétel 

nélkül mind elvitte a rendőrség.
Pedig a rákospalotai cigánysor lakói, lóku- 
pec, vásári árus, vályogvető, jós és más ké
tes eiisztenciáju „füstösök**  nem követtek 
el semmi monstre-büncselekményt. Egész
ségügyi razzia volt a telepen.

Kora reggel váratlanul rendőrök gyűrűje 
vette körül a városszéli telepet Amikor a 
mintegy százhúsz főből álló lakosság rá
eszmélt arra, hogy körül van kerítve — ék
telen sivalkodás támadt a cigúnysoron.

Sokan elbújtak, mások kétségbeesetten 
menekülni próbáltak, 

mert nem egy palotai cigánynak van vaj a 
fején — kisebb lopások, lókötések, tiltott 
jóslás és kuruzslás miatt van félnivalójuk 
a rendőrségtől. A menekülési kísérletek 
eredménytelenek voltak, a sűrű rendőrsor- 
falon nem tudott kercsztülférközni senki 
Elfogták az egész lakosságot.

Ezúttal nőm volt okuk a cigányoknak 
félni a rendőrségtől, mert most senki sem 
törődött az apró bűncselekményekkel,

a razzia a piszok, az éltfsdl férgek éa 
bacillnsok ellen irányúit.

Nem rendőrtiszt irányította a „cigánytelep 
kőrülzárását", hanem egy kiváló orvos: dr. 
Pctróczy Miklós, a posta betegségi Intéze- 
nek főorvosa.

Amikor a cigányok megtudták, hogy fer
tőtleníteni fogják őket, még nagyobb lett 
a sirás-rivás: a „füstösök**  ugyanis jobban 
félnek a fürdetéstől, mint a toloncházlól.

U| köntösben, 
régi hangulat
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De nem volt kegyelem:
a több, mint százhúsz cigányt beállítot
ták a sorba és valamcnnylökct az új
pesti városi fertőtlenítő intézetbe kí

sérték.
Délre üres volt a cigánytelep. Fertőtlenítet
ték » viskókat és a cigányok valamennyi 
holmiját A telep lakóit az intézetben or
vosi vizsgálatnak vetették alá, majd meg
fürdették és fertőtlenítették őket. Rengeteg 
élősdi féreg pusztult el az újpesti intézet
ben, de

veszedelmes fertőző beteget egyet sem 
talállak.

Huszonnégy óra múlva patyolat-tisztán tér
tek vissza viskóikba a cigánytelep rendőri 
karhatalommal megfürdetett lakói.

—i ———E

Medvei rablótáma
dói ellen kitűzték 
a főtárgy alást

Az ügyészség pór nappal czeJőtt rablás 
büntette cimén vádiratot adott ki Havasi 
Károly és Bezzegi Zoltán ellen, akik Med
véi Dezső muzeumköruli könyvkereskedő 
ellen amerikai izü, vakmerő rablótámadást 
köveitek el. Eolcsallák egy Rákóczi-uti 
penzióba. Itt leütötték, kifosztották, üzleté
ben megfúrták a Wertheim-kusszát és több
ezer pengőt zsákmányoltak.

A rablótámadók nem adtak kifogást « 
vádirat ellen és igv a törvényszék már in
tézkedhetett a főtórgynlás kitűzéséről. Má
jus elsején délelőtt Ü órakor tárgyalja a 
büntetőtörvényszék Mar Ion-tanácsa a fel
tűnő rablótámadás ügyét.

A vádlottakon és sértetten kívül mintegy 
has: tanút és szakértőt fognak kihallgatni 
nz izgalmas főtárgynláson.

Móka, tánc 
reggelig!

Jatt- és Mnwnénekesnö

Kemdny Magda
• füttyöd dlsdz

Tabán-görlök!



Klirmendy Ferenc, a „Budapesti kaland' 
Íróját Plrandclh helyére a messinni filozó- 
fim akadémia tagjává választották. .4 vá
lasztással kiváló Irodalmi érdemein leiül a 
tnogynr-nlátz 
kívánták.

barátságot is dokumentálni

//.
este a Fészek-klubban sztgo- 

1 és előkelő publikum elült
Vasárnap t 

ruan zártkörű -- --------- .
előadást rendeztek á: amatőr-mágusok. Ké
vést n tudják, hogy van Budapesten egy tár
saság- az Amatőr Mágusai; Egyesülete. Jó- 
részi a Fészek tagjai sorából verbuválódnak, 
van közöltük professzor, bankár, művész, 
politikus, méltóságos, sőt kegyelmes ur is. 
Ezek az urak szórakozásból a mágia tit
kait kutatják és a nemzetközt varieté-világ 
leghíresebb sztárjait ts lefőzik a bűvészke
dés terén Hetenként egyszer zárt ajtók mö
gött gyakorolják magukat a Főszek egyik 
lulyiségében, ahová ilyenkor rajiak kívül 
senkisem léphet be. Féltve őrzik titkaikat, 
de Inkognitófukal ts. még a klubtagok s« 
ismerik a mágusok névsorát. Az amatőr má
gusok most vasárnap bizalmas körben be
mutatkoztak, előadást tartottak a mágia 
fejlődéséről nz ókortól a modern korig. .4 
példátlanul érdekes előadásra csak egészen 
dlsztinyváll, előkelő vendégeket hívtak meg, 
köztük a főhercegi család tagiad és kor
mány jir fiukat Ar előadást különben szom
baton megismétlik, ezúttal már nemcsak 
különlegesen kivételes nézők előtt. Aki látni 
akarja, hogy hirrs-ncvcs pesti emberek, 
komoly férfiúk, nagyságos, méltóságos és 
kegyelmes urak szórakozásból hogyan nyel
nek tüzet, miként varázsolnak cilinderből 
csirkét, zsebkendőből aranyórát, torokból 
pántlikát — az sürgősen jelentkezzék meg- 
hivó-igényléssel a Fészekben.

ni.
Előkelő és érdekes lakója van néhány nap 

"óta a Geltérf-szállónak. .4 harmadik emelet 
öitf. számú lakosztályban szállt meg. A ven
dégkönyvbe egy polgári néven jegyezték b< 
a lakót: Anna főhercegasszonyt, aki pár na
pos gyéigyfürdfiktirdt tárt a Gcllértben.

és 
ér-

A politikai világban, a sajtóéletberi 
arisztokrata körökben egyformán nagy 
deklődésscl figyelték azt a lovagias ügyel, 
amelynek egyik szereplője gróf Széchenyi 
György, a másik pedig Bulla Borisz, a ki
tűnő publicista. Hírlapi polémiából kifo
lyóan keletkezett n lovagias ügy és Ballt: 
Boris; provokállatta gróf Széchenyi Győr 
intőt. .4 megbízottak összeüllek és a lova- 
gias ügy a tárgyalások során békésen feje
ződött be: Bulla Borisz teljes elégtételt ka
pott.

V.
Bethlen Margit grófnő. akinek a ,.KIs- 

asszony" el-mű szép könyve mostanában 
jelent meg. uj regényt irt, ezúttal detektív- 
regéngt Egy társasági hetilap folytatások- 
bán közli Bethlen Murgit bűnügyi regényét, 
amelynek elme: „KI a tettest".

VI.
Megnéztük ar Arizona Áprilisi műsorát, 

melyről csak a legnagyobb elragadtatás 
hangján lehet beszélni. Tényleg ugv vnn. 
ahogy Pesten mondják: ami Amerikában 
Ziogílold, or Pesten őz Arizona.

VII.
A legédcsebb tavaszi társasutazás-kaland 

Utóját éka zajlott most az egyik utazási iro- 
fiúban. A budapesti nagykereskedő olasz
országi társasutazásra váltott jegyet magá
nak < i a feleségének. Mint ilyenkor szokás, 
„minden benne volt" a jegy füzetekben: 
két személynek utazás oda-vissza, kit sze
mélynek szálloda, két sieméiynek ellátás, 
két személynek belépőjegy a múzeumokba 
és a többi látnivalóhoz Akárhogyan is csik 
az eső, a: olasz ig csak olasz ég marad és 
bizony megtörtént az eset, hogy ónogyadna 
a: utón megismerkedett egy fess orral és 
a férj Velencében egyedül szállt fel a haza
felé induló gyorsvonatra. .4 hölgy ottmaradt 
ti lagúnák vámsában. 4 fér/ most haza
ér ke-élt és rendes kereskedni gondossággal 
let'élbin felszólította az utazási irodát 
térítsenek vissza neki ennyit meg ennyit, 
mivel nz egyik jegy fűzet visszafelé „nem 
vitetett igénybe" . ,.

f„ vm.

4 .Vogfor Vadtenyésztők Kereskedelmi 
Társasága altruista alapon egy esztendő 
alatt <i- ország területén összefogott élővad- 
ttál Stf.OfKl nyutat. SU.OM foglyot és 11.000 
fácánt exportált külföldre.

BAKTER : Ihaj szottyom Lepcses szom
széd, igaz-c hogy megen csak Pesten jártak.

ÖRZSI: Mit kérdi mikor úgyis tuggya.
BAKTER: No hadd hallom, áprilisa else

jén miféle na*  boloncságok vótak oda föl?
LEPCSES: Hát... vót aki házasodott, 

vót aki adót füzeiéit, többen jegyét váltót- 
tak a Bováriné című színházi komódijába, 
egy úriember elhitte, hogy mcgcsinújják a 
titkos választójogot,’cgy meg aszonta javul 
a gazdasági helzet.

BAKTER: No a*  nem sok.
LEPCSES: Nem nem. Régente ikább es

tek áprilus elsején mókók, főleg nálunk 
Bogy ócskán. Emlékszck, eceer az a Vállas 
Kátyó Pál fölbérülte Porhanyó Nagy Jánost' 
hogy- aszongyat „(ívöjjön sógor, máma áp- 
riius elseje van, csináljunk e‘ jó kis bolon- 
ekágoli Másszon fői kend a háztetőre, oszt 
mikor az anyósom kilép a pitarbul, ejcsen 
le c’ jókora na’ követ melléje, de jó közel
essen, hogy megrémüjjön u vén szájzörge- 
Iq!" No, Porhanyó fül is mászott, le is ej
tene n jókora követ, de ollan kötelesre si
került, hogy punktossan a/ öregasszony fe- 
iebúbját tanálta el. Hát mikor Kátyó Pál 
látta, hogy a napa hanyatt vágódik s men
ten elveszti a szemléletit, ijetten szólott föl 
a háztetőre: „Baj van sógor, boloncsúgot 
akartunk csinálni, oszt okoság lett belülié!”

ÖRZSI: Hogy a fénye tutulla ki.
BAKTER: ÜgyeskezO ember vót mindig 

nz a Porhanyó! — S azontúl mi újság Pes
ten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI' A Molnár Mária missziós naccsága 
njrkköszönte a magvaroknak, ho«y két má
zsa kuty»-z ép fogat kötlek néki Afrikába.

BAKTER t No fene, no fene! Oszt minek 
küllőit u’ néki?

LEPCSES: Ezt se tuggya? Otthun a pá- 
ptiékok órszópába .a kutya-fog a péz.

BAKTER: Mi a Manó?! Szóval ha valaki
nek főzetni valója van, oszongya, rögvest 
kiveszek a takarékból, avval nekimegy a 
harapófogóval a Bodrinak, oszt viszi epézt?

ÖRZSI: Akkurátusán.
LEPCSES: Hájjá, tuggya, van Afrikába 

r‘ másik ÓTszág is, ollan mcgintlcn uz em
beri fog a valuta. Hát eeccr egy cjurópai 
ember járt arra, akinek csupa müfoga vót. 
Egy napon levelet kapott ennek az illetőnek 
n felesége, akibe ez állott: „Szabadiccsatok' 
ki a fogsúgbuJ, mer lecsuklak hamis póz 
forgalomba hozatala végett!"

BAKTER: Kinőve a szeavedésitt — Hát 
a punyol háborúról mi hír?

ÖRZSI: Az Angolok rá akarják venni az 
olaszokat, hogy ne avatkozzanak bele.

BAKTER: S az olaszok mit mondanak? 
ÖRZSI: Hát hogy ük a békét akarják. 
LEPCSES: Nézze hájjá, eceer a Támszcdji

Hitvesemmel,űrzsiuel fisa Komámmal, a Bakerrel
PÓDIUM KABARÉ-ban

ffieffi1*’ Lepcses szomszéd

Három hét múlva lép életbe 
a Budapesti Nemzetközi Vásár 
50 százalékos utazási kedvezménye

X Buditpesti Nemzetközi Vásár előkészületei 
javában folynak. A Vásár tervezői érdekesen 
oldották n>rg nrt a feladatot, hogy az Ipar
csarnok előtt fekvő mintegy 13 000 négyzet
méter nagyságú területet egy elliptikus vonal
ban épült, művésziesen töhbszö**  tagolt Iáivá 
nyes pavilonsor vési körül. Több, mint fél
kilométeres zárt területen épül most o magyar 
ipar Fóruma, amelyben nz Ipar szlne-java kap 
helyet. Igy dominálni fog Itt a textilipar, de ott 
les*  a Fórumon a világhírű magyar üveg és 
kerámiai iparnak minden rerueke. A magyar 
pwreef/dnfpwe üvegpalotája mellett a magyar 
kender- ét lenipar kollektív kiállítása fogja 
magára vonni n figyelmet. A Koromon kap 
helyei a Külkeicskedelmi Hivatal, a főváros 
Elektromos- éa Gázmüvei, a nagybankok kol
lektív kiállítása, a rádióüzenet közvetítés, a 
szénbányák kollektív csoportja, valamint a vas- 
•'a gépgyárak reprezentatív kiállítása in.

A Budapesti Nemzetközi Vásár Fórumán a 
Vásár alapítóiról és előharcosairól elnevezett 
Sténátsy Bála , Tóvárosi Fiseher Emil-, vala
mint Károlyi Gyórgv sugárutak vezetnek a 
Nemzetközi Vásár körei kétszáz szakmáját be
mutató többi cáaárvárosréa/ekbe.

I Vasárnap sem tartottak munkaszünctot a 
városligeti vásárvárosban. Serényen folyt a 
uiunkn, további pültek azok a hatalmas pa' il-

kocsmája előtt ósszedulakodotí az a Me- 
nvecske Reszelő Vince, meg Csahoda Lu
kács. Ahogy ottan lökdösődnek, közéjük lép 
Ványolós Gyula, ketéválasztya tikét, majd 
hirtelen akkora marha .nagy pofont igazí
tott Csabodu füle mögé, hogy megrendült 
beléje még a vakbele is. — „Hejnye" — bő- 
dűlt föl Csaboda, — „mér ütött pofon en- 
gémét?" — „Hát azér" -- magyarázta Vá- 
nyolós, — „nehogy azt higgye hogy én a 
maga pártyán vagyok, mer én csupánlago- 
snn a békességet akarom!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt eh
hez n rettentő sok esőhöz mit szól Lcpcse-s 
szomszéd?

LEPCSES: Aztat, hogy nem szeretnék 
mostanság a hazai szántófődekbe egérpocok 
lenni.

BAKTER: De vájjon nem mén tönkre ez 
idei termés a ramaty sok csőiül?

LEPCSES: Nézze bakterom, miután az 
Úristen nem áll oda jelzőászlóval a félhár
mas vonatnál az örhúz elé, maga se avatkoz
zon a Magasságbéli dógába. Eceer aszón- 
gva templomim! jövet ez a Docskó Már
ton?: „Igen szépen kértem a Jóistent, hogy 
aggyon e’ kis esőt a gabonám végett". — 
„Nini" •— felelte rá Rogyadó Szí mák Józsi,
— „én meg azon rí má tikod tani, hogy napos 
idő legyék, mert szénát takarulok". Hát 
ahogy errül beszélnek, megered az eső. de 
a nap is igen forrón süt. — „Hcjnve só
gor." — csóválta fejit Rogyadó. — „más
kor állapoggyunk meg előre, hogy mellikünk 
miér csc'dez a templomba, mer ha össze
vissza instáljuk az Urat, abbul csak zavar 
lesz!"

ÖRZSI: Igaza is vót. —• Oszt gyerünk ap- 
tya.

BAJCTER: Még csak arrul szójjon Lepcses 
szomszéd, nii igaz abbul, hogy a kormány
párt meg a nyilasok összeházasoltak?

ÖRZSI: Hát aztat nem igen hiszem, hogy 
házasságlevelük is vóna.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
eceer egy külfődi városba megérkezett e‘ 
házaspár. Kora reggel beállít hozzájuk va
lami hatósági ember s mekkérdi a férfit : 
„Kicsoda az a nőszeméi a másik szobába?"
— „A feleségem" — monta az illető. — 
„Oszt van-e házasságlevél?" — firtatta a 
hatósági ember? — „A*  nincs kéznél" — 
monta a másik, —- „hanem fessen csak 
várni!" Avval bemén a másik szobába ’szt 
kisidő múltán kiszól, hogy lehet begyünnl. 
A hatósági ember utána járul s elcsudál- 
kozva láttya, hogv a faggatott egyén oda
pöndörödött a nőszeméi mellé s fejjes meg
győződéssel ölelgeti-csókulgattya. Persze, 
rákajbált mérgessen: „Mi az kérem mit mii
vel maga ?" — „Hát" — szólt vissza a mű
velő, — „más bizonyíték nincs!" — Oszt 
Isten álgva.

Ionok, anhtlyck ez évben niúr méreteiknél 
fogvg ís felkeltik mindenki figyelmét Vasár
nap a rossz Időjárás ellenért) is sok néxöje 
akadt ennek a munkának Találgatták, mire 
való az n félküralakn épület, az a sok torony, 
égig meredő pnvillon és már előre élvezték 
nzt a sok látványosságot, amelyet nr április 
30-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár 
ígér.

A vásárnak az eddig beérkezett ejőtetcs je
lentések szerint ezúttal a tavalyinál is nagyobb 
idegenforgalma lesz. Ezidón ti külföldi nagy 
i'árofbál jelentettek be külön uásdrnonatnk in
dítását s emellett rengeteg lesz nz egsénf utn. 
sok száma is, ugy hogy a főváros eddig nem 
látott méretű elszállásolási probléma előtt áll 
A Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala épp 
ezért újból felkéri mindazokat a főbérlőket, 
ukik idegenek elszállásolására alkalmas szo
bák felelt rendelkeznek, hogy jelentsék be 
azokat személyesen a Hivatal központi Irodá
jában nv„ Deák Ferenc utca 3.1 hétköznapo
kon délelőtt fi—11 és délután 4—A óra körött

A vásár utazási kedvezményei egyébként • 
belföldi közönség részére április 34-től, a kül. 
földiek részére pedig április 30 tói lépnek ér
vénybe. A vúsárigazolványok ugv a belföldön, 
mint n külföldön a menetj.^yirodóknál és a 
vásár tb. képviseleteinél már beszerezhetők.

Budapest. JW7 dprtns ».
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Usetty Béla
a németországi 
export ellen

Seszámoló gyűlés Kőbányán
Usetty Béla, Pősel István és vitéz Tótli 

András országgyűlési képviselők vasárnap 
délelőtt tartották Kőbányán bessámoló- 
gyülésüket. bongó Orbán megnyitója után

USETTY BÉLA
szólalt fel elsőnek. Gazdaságpolitikai kér
désekkel foglalkozott. Kifogásolta a német- 
inagyár export ügyét. Német íztvltál helyett 
gazdasági szempontból leghetyesebbnek azt 
tartaná, ha a monarchia egykori űltámm 
körött támadnának szorosabb gazdasági 
természetű kapcsolatok.

Az ifjúság elhelyezkedést nehézségeiről 
szólva art hangoztatta, hogy nemcsak or 
őUamnak, hanem a magánosoknál; is áldo
zatokat kell hozniak.

Helyesnek tartotta a kormány külpoliti
káját s nagy jelentőséget tulajdonit ar 
olasz király budapesti utjának. Helyi 
ügyekkel kapcsolatban bejelentette, hegy

a halálsorompók rucgszíinietése és a 
sertéaszállásnű kitelepítése bttejezett 

tény.
PÖSEL ISTVÁN 

beszélt ezután a jugoszláv-olasz viszony 
kedvező alakulásáról, majd a? idegen, szél- 
sőség’s eszmék ellen foglalt állást.

VITÉZ TÓTH ANDRÁS
volt az utolsó szónok, al^ ismertette » 
frontharcos-törvényt, amely mindenkit k» 
fog elégíteni.

Budapesten volt 
a kalkuttai 
egyetem rektora, 
három angol király barátja, 
aki magyarul is beszél

A magyar fővárosban töltött európai uta
zása során egv napot J. G. Smith profesr- 
szór. Indin legnagyobb egyetemének, a kal
kuttáinak rektora,

a világ egyik legkiválóbb nyelvésze, 
aki valamennyire csaknem minden nyelven 
ért, magyarul is. .

A közel hetvene&zlendös egyetemi tanár 
évtizedek óta nem járt Európában, holott 
Angliában született és a leghíresebb angol 
egyetemeken végezte tanulmányait. Mos*  
VL György angol király koronázására uta
zik .1. G. Smith Londonba és ezt a látogatást 
összekötötte egv- európai úttal. Enpek során 
érkezett most Budapestre. Megnézte a vá
rost. elragadtatással beszélt annak szépsé
géről,

találkozott Itt néhány kiváló tarlóssal, 
majd folytatta útját Bécsbe, ahol hosszabb 
időt tölt.

J. ö. Smith rektor másról Is névezetcs, 
mint példátlan filológia! tudásáról: Angliá
ban köztudomású, hogy

egyik Irgbenaőbb barátja volt V- 
Györgynek, az elhunyt angol királynak.
V. György királyt valatneunyi indiai ut

ján személyesen kísérte és az elhunyt ural
kodó rendkívüli módon megszerette a sok
oldalú tudóst, aki nemcsak nagv nyelvész, 
de Indiának egyik legalaposabb ismerője 
is. Jól iámért J. G. Smith ai uj angol ki
rályt is, akit ugyancsak kalauzolt Indiában, 
amikor VI. György még mint yorki herceg 
Iáit ott. A kalkutta! egyetem rektor*  való
aggal

Indiai mentora volt három angol ki
rálynak,

mert elkísérte indiai útjára az egykori 
walesi herceget, a későbbi VIII, Edurardot, 
jelenleg Windsor hercegét is. ,
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Heg akarták lincselni 
az aszódi rablógyilkost

A csendőrön mentették meg a népltélet haragjától
Maszngik Jánost, a huszonkét esztendős 

aszódi rablógyilkost még nem törte meg 
most sem a fogság. Szombaton este, amikor 
» főkapitányság detektivjei átadták az 
aszódi csendőrörsnek,

nevetgélni kezdteti, majd enni kért, 
mert mint mondotta, jó étvágya szokott 
lenni. Kolbászt és kenyeret adtak neki, az 
elemózsiát percek alatt elfogyasztotta és 
látszott rajta, hogy még mindig szeretne 
valamit enni. Később megint kapott enni, 
szalonnát és kenyeret fogyasztott második 
alkalommal a nagyétkű gyilkos.

A csendőrök kivitték Aszódra, ahol 
vasárnap délelőtt meg kellett mutatnia 
azt a helyet, ahol elrejtette a véres 

, vasdorongot,
amellyel a szerencsétlen idős asszonyt 
■megölte.

Masznyik a csendőrök gyűrűjében tette

Nem kérünk
a folytonos zsidózásból - 
hirdették a kisgazdák bihari gyűlésén

Sarkad, április 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A Független Kisgazdapárt vasár
nap a biharvármegyei Sarkadon és a bé
késmegyei Gyulán tartott nagysikerű és lel
kes hangulatú gyűléseket.

Sarkadon a gyűlés megkezdése előtt né
pes küldöttség kereste fel Tildy Zoltánt, a 
Kisgazdapárt ügyvezető nlelnökét. A kül
döttség tagjai, sarkadi földmunkások, azt 
panaszolták, hogy olyan aratószerződéseket 
kívánnak velük aláíratni a Magyar Föld
bérlő Részvénytársuság részéről, amely

még a tavalyinál is rosszabb feltétele
ket tartalmaz.

Tildy Zoltán megígérte a küldöttségnek, 
hogy a párt megteszi az ügyben a kellő in
tézkedéseket.

A községháza udvarán tizenegy óra felé 
kezdődőit-, meg közel kétezer főnyi közön
ség érdeklődése mellett a népgyülés, ame
lyen Makay János kisgazda mondott érde
kes beszédet. Beszélt arról a lélekvásárlás- 
ról, amelyet idegen pénzen folytatnak ná
lunk.

— A magyar népet — mondotta — a 
diktatúra jármába hajtani nem lehet. Mi 
csak egy utat követhetünk, amelyet Eck- 
hardt Tibor jelölt meg és

amelynek célja: népi politika alkotmá
nyos eszközökkel.

A nyilaskereszfesekuek nevezett urak a 
népbiztosok világában ároknak voltak a ke
belbarátai — folytatta. Csodálatos, hogv a 
Turul-vezérek is diktaturás irányba akarják 
vezetni a népet.

A barnára festett diktatúra ikertestvére 
a vörösnek. Ml nem kérünk a folyto
nos zsidózásból sem, mert ezzel csak 
el akarják terelni a figyelmet a népi 

problémától,
annak a hangoztatása, hogy a zsidót agyon 
keli verni,

ugylátszik, csak a kis zsidókra vonat
kozik, mert jól tudjuk, hogy a nagy

Gyilkol, pusztít, rombol
a dunántúli árvíz

Győr, április 4.
é.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

'jelentése.) A Felső-Dunántulon vasárnap 
fokozódott az árvízveszély. Óránként ér
keztek Győrbe a közeli és a távoli környék
ről a jelentések, amelyek mind arról szól
tak. hogy

állandóan emelkedik ■ fclsődunántull 
folyók vízállása és Ismét újabb és 
újabb bevetett területeket borit cl az ár.

Különösen súlyos a helyzet a Marcal rpen- 
lén. amely délről északi irányban végig
folyik az egész Dunántúlon. Hasonlókép
pen egyre magasabb és magasabb a Rába 
és a Rábca vízállása, a vízszabályozó társu
latok mérnökei és munkásai

állandó permanenciában vannak, a gá
takon.

Fdlyóvá dagadt a hatalmas esőzés követ
keztében a Bakonyere is, amelynek már 
halálos áldozata is van. Fclpéc határában 
Bozzay Frigyes 22 éves gazdalegény csó
nakkal akart keresztülmenni a folyóvá duz
zadt patakon. A hullámok azonban fel- 
fordították a csónakot, a legényt elsodorta 
az örvény és már csak 

meg az utat a gyilkosság színhelyéig és 
amerre elmentek, dacára a szakadó eső
nek, mindenütt nagy csoportosulás kelet
kezett, mindenki kiváncsi volt n Aő.-ség 
szégyenfoltjára. A tömeg felháborodása 
sok helyütt olyan nagy volt, hogy

attól kellett tartani, hogy meglincselik,
de erre természetesen a csendőrök erélyes 
föllépése következtében nem kerülhetett 
sor.

özv. Tóth Andrásné házában a kamra 
mellett volt elrejtve a véres vasrúd, ezt a 
csendőrség lefoglalta és mint bűnjelet a 
gyilkossági jegyzőkönyvek mellé csatolta.

Mabznyik még most sem bánta meg 
tettét,

csak azt sajnálja, hogy többé nem lát
hatja Ilonkát, akit ő annyira szeret.

Az elvetemült rablógyilkost a csendörség' 
még a hétfői nap folyamán átadja a pest
vidéki ügyészségnek.

zsidókkal ezek az urak napokig együtt 
szoktak vadászni.

(Itt derültség szakította meg a szónok be
szédét, majd igy folytatta Makay):

— A nagytőke karöltve dolgozik a zsidó 
nagytőkével. Le kell számolnunk minden
féle nngykapitalizmussal és az összehará
csolt nagytőkéket állítsák a nemzet szolgá
latába.

Végül sürgette, hogy valósítsák meg a tit
kos választójogot.

Tildy Zoltán mondott ezután nagy érdek
lődéssel fogadott beszédet.

— Ezen a megpróbált földön — mondotta 
többek között. — erős magyar népet aka
runk, mert ennek nz országnak óriási fel
adataival csak erős nép tud megbirkózni és 
azt csak erős nép tudja megtartani.

Beszélt ezután a közteherviselös kérdésé
ről is:

— Nekünk kell az állami rend. Ezért 
mondjuk, hogy kell adót fizetni,

de a mai adórendszer igazságtalan. Vígan 
és könnyen élnek ebben az országban azok, 
akik nem munkával, hanem n nagytőke 
hasznosításával keresik meg kenyerüket.

Beszélt ezután a munkanélküliség kérdé
séről.

— Ne mondja a kormány — mondotta, —• 
hogy nincsen a munkaalkalomra fedezete, 
mert amelyik nemzet a munkalehetőséget 
nem teremti meg, önmagát Ítéli halálra. Mi 
lesz ebből a nemzetből, ha mindig inség- 
kcnyérrel tartja az emberekben a lelket,

tessék ■ munkaalkalmak teremtésére, 
ha másként nem megy, kénvszerköl- 

csönt elrendelni.
Kun Béla beszédében különösen a Makay 

János által fölvetett kérdésekre reflektált, 
majd Czirják Antal és még sokan szólaltak 
fel a lelkes hangulatú gyűlésen.

Délután két órakor Gyulán volt látoga
tott népgyülés, amelyen Mandorf Emil dr. 
különösen a szélsőségek ellen beszélt. Tildy 
Zoltán, Czirják Antal képviselő és Vásárt/ 
József felsőházi tag tartottak beszédeket.

E

holtan tudták kihúzni a vízből.
Gyirmót, Kornnco és Malomszok hatá

rában ötezer hold van viz alatt. A legsú
lyosabb a helyzet Mórtchidánál, ahol n 
Marcal kétméteres magasságban öntötte el 
a szántóföldeket. A viz már három oldal
ról körülvette a községet, az alacsonyabban 
fekvő részek viz alatt vannak.

Győrből utászok vonultak ki vasárnap 
a vízből félszigetként kiemelkedő köz

ségben.
Vaspbnlonokat vittek le autókkal a vég
veszélyig került községbe. Egész nap folyt 
n mentés,

előbb a lakosságot, azután pedig az el
öntött istállókból az állatokat vitték 
dereglyéken a község templomterére, 

amely körülbelül másfél méter magasan 
fekszik. Itt várják meg a kilakoltatottak, 
mig apad a viz.

(.elldőmölk környékén Vérkesző és Egy- 
házaskesző halárában szintén kiöntött a 
Marcal és vasárna? az egész nap zuhogó 
esőben ujahb nyolc centiméterrel emel
kedett a viz állása,

MarcaltŐnél már a vasúti töltést is el

érte a víz és félő, hogy ^luinuMU. 
tartani lehet attól, hogy a vasúti közleke
désben zavarok állanak be Vasárnap már 
utasítást kaptak b mozdonyvezetők, hogy 
ezen a részen csak lassú tempóban vezethe
tik a szerelvényt.

Győr köreiében, Rét falun
a Dunántúl legnagyobb barackültetvé

nyét Is elöntötte a víz,
az áradás már a község több utcáját is el
öntötte.

Szőnynél n Duna holt ága áradt meg és 
a part mentén ezer bőid földet árasztott el. 
Az, áradás területén két ház összeomlott, 8 
csnládot kilakoltatok.

A Felsödunántulon körülbelül
kétszáz családot tett hajléktalanná 

az árvíz.
az anyagi kárt pedig még fölbecsülni nem 
lehetett, mert az elöntött földek legnagyobb 
része bevetett terület.

Szombathely, április 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának tcle/ón- 

jelentése.) A Rába az épülő grác—körmendi 
műúton sokezer kilométernyi földet elso
dort. Sárváron több utca már viz alatt áll.

A sárvári cukorgyárat veszélyezteti
az, áradás,

az ikervári vízi eröműtclep is válságos hely
zetben van.

Veszélyben a Ba-a-Mohács 
szakasz

Baja, április 4.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) A Duna áradása egyre tart és az 
eddigieknél nagyobb veszedelmet, súlyos 
károkat jelent. A Dunafőldvár, Baja és Mo
hács közt elterülő szakasz van különösen 
veszélyben. A kalocsai püspökség erdőségé
nek és földjének nagyrészét is viz borítja, 
itt a viz árja elsodort egy 12.000 pengő ér
tékű házat.

A bajai hajóállomás mellett ugyancsak 
vig borit mindent, 

ugvannyira, hogy a közlekedés mór csak 
csónakokon történik. A sok esőzés és a ki 
öntött viz a partmenti rozoga házakat tel 
jesen megrongálta, 15 házban a falak meg
repedtek, a tetőzet is megrongálódott és u 
hatóság, hogy megelőzze az esetleges élet
veszélyt,

elrendelte a lakók kilakoltatását.
Ezen n környéken még ötven kisebb ház 

van, amelynek lakóit szintén veszély fenye-

Leleplezték a szélhámost, 
akit az angol követség 
az egész országban köröztetett

A budapesti angol követség pár nap előtt 
felhívást tett közzé, amelyben közli, hogy 
egv elegáns férfi klsebb-nagyobb szélhámos
ságokat követ el az országban.

Angol utasnak adja ki magát, előkelő 
nevekre hivatkozik,

azután pénzt kér kölcsön és eltűnik. A kö
vetség pontos személyleirást is adott a szél
hámosról: 40 év körüli, szikár magas, piros
arcú. férfi, jól beszél angolul.

At angol követség az egész országban 
kerestette a szélhámost,

de mindcsideig nem akadtak nyomóm.
■ Most sikerült leleplezni a szélhámost és 

rövidesen már a,rendőrség kezén lesz, ffri/.- 
Aoj/ Tibor dr. törvényszéki fogalmazó lep
lezte le Kecskeméten, almi ugyancsak töb
beket megkárosított, Bakkay mint egv elő
kelő ur angliai vendégét ismerte meg a 
szélhámost. Rövid ismeretség után n tör
vényszéki fogalmazótól a legkülönbözőbb 
ürügyekkel kért pénzt. Bakkay csakhamar

Meghódította Budapestet
NORMANN THOMAS 

AMERIKAI NÉ6ER QUARTETTJA A

PÁRISIÉN GRILLBEN
VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP MŰSOROS ÖTÓRAI TEA

Velencejáróknak nélkülözhetetlen.
Ára Velence térképével P 2.80.

dante r.iaoAs.

geti és ha az esőzés nem szűnik meg, vagy 
a viz magassága továbbra is emelkedik, 
kénytelenek lesznek ezeknek az épületeknek 
lakóit is másutt elhelyezni.

Az áradás egyre tart,
többszáz hold földön egv méter magasságot 
is eléri a kiöntött viz. Az összes órterületek 
a megyében viz alatt vannak. Ezen a vidé
ken

« lakosság apraja-nagyja éjjel-nappal 
talpon van,

folynak a mentési munkálatok.

megtudta, hogy az előkelő urnák semmi 
köze az, „angol vendéghez". Majd megtudta 
azt is, hogy

W. L I.awrence névre szóló okmányai - 
vannak a rejtélyes Idegennek, aki leg
utóbb Budapesten az Andrássy-ut 47. < 

szám alatt lakott.
Bakkay Tibor ndatait közölte a kecske

méti és budapesti rendőrhatóságokkal és 
tegnap mér detektívek járlnk az Ándrássy- 
uti házban. Kiderült, hogy W. L. Lawrence 
már nem lakik itt. Tovább folyt az izgal
mas nyomozás a Magyarországon tartóz
kodó angolokat kompromittáló szélhámos 
felkutatására. Információink szerint

■ rendőrség emberei már nyomában 
vanak és holnap mar előállítják ■ fő

kapitányságra,
hogy kihallgassák és földerítsek minden 
szélhámosságát, amelyek az angol követség
nek is oly sok bosszúságot és kellemetlen
séget okoztak.
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Tettenérték
a „halott" betörőt

Az éjszaka a Váci utcában siolgálatot telje- 
álló rendőr arra lett figyelmes, hogy a Corio 
mozi kötelében rgy h árihorga*.  kopotlruhás 
férfi fearegrti at rgvik kirakatot. Odalépett 
bort*  mire a meglepd! ember első ijedtségé 
hői magához férve azt akarta elhitetni, hogy ő 

vagyonőr 
és megnétta, Jól ha van-e tárva a kirakat. A 
rendőr nem fogadta el eit a védekezést, hiszen 
a vagyonőröknek egyenruhájuk van, és a gya
núsan viselkedő férfin semmiféle egyenruha 
nőin volt. Felszólította, hogy kővesse a rend
őrségre

A főkapitányság központi ügyeletén a delek- 
tlvizobában ugyancsak nagy volt a meglepetés, 
amikor megpillantották a áéfniéferea férfit.

Ml von veled Zoli? Hát feltámadtál^ — 
kérdezték egyszerre többen is.

Az előállított ember ugyanis nem volt más, 
mint ar alvilág hlrce, „hosszú Zolija*',  polgári 
nevén Stalal Jóska M éves, löbbstőröseu bün
tetett lakatossegéd, akiről at a bír terjedt el, 
horv külföldön meghalt. &

Hosszú Zoli, amikor látta, hogv leleplezték 
és Jóidéig kénytelen lesi a hatóságok vendég, 
axeretalét élvezni, közlékeny lett és elmon
dotta, hogy félév óta tényleg

halottként van elkönyvelve a pesti al
világban.

Külföldi kóborlásai kőiben Bériben tüdő
gyulladással kórházba került és akkor egyik 
ismerősével megüzeniette halála liirét Pestre. 
Pár napja tért csak vissza és olyan pechje 
volt, hogy első „munkájánál**  kézrekerült.

Új rendelet az iskolai 
tanítások kezdetéről 

és befejezéséről
Wdrnon Bálint kultuszminiszter körrende

letben közölte az iskolákkal, hogy különle
ges elbírálást igénylő felső mezőgazdasági 
iskolák és ipariskolák kivételével vala
mennyi iskola szorgalmi idejének kezdetére 
és végére vonatkozó rendelkezéseit n követ
kezőkben egészíti ki:

Az első tanítási mp szeptember 10-e he
lyett szeptember 4-e, az utolsó június 14-e 
helyett június 7-c. Amennyiben szeptember 
4e 'Qsárnnpra esik, az első tanítási nap 
szeptember ö, ha pedig június 7-e esik va
sárnapra. uz utolsó tanítási nap június ő. 
Ar első tanítási napol megeWrÖ napon törté
nik a tanév ünnepélyes megnyílása. Az ezt 
megelőző öt hétköznapon kell megtartani az 
alakuló értekezletet, a javító-, pótló- és ma- 
gánvizsgáknt, továbbá a pótbeirutásokat. Az 
utolsó tanítási napot követő hat nap alatt 
kel) megtartani az évzáró vizsgákat.

Ila a tanuló szülője at iskola igargatájá- 
ndl bejelenti, hogy gyermekét nyaralni kí
vánja vinni, qz igazgató köteles a lánytól az 
évzáró vizsgát vagy utolsó Összefoglalást 
követő napon, de legkésőbb június tő-én 
elbocsátani. Ebben nz esetben as évzáró 
ünnepségeit éa heiraUaon való személyes 
részvétel alól mentesíteni kell » tanulót és 
a be irat üst a szülő megbízottja útján is kér
heti.

A miniszter • rendeletét hasonló értelem
ben való intézkedés végeit megküldte vala
mennyi Iskolafenntartó egvházi főhatóság
nak is.

Titok
Nők tiszta felnijüket gyakran 
csak annak köszönhetik, hogy 
emésztésükre kalló figyelmet 
fordítanak. Kitűnő hatásával

— As élelmes háiiasaiony... A korszerű 
háitartásl kéaiülékok a háztartásnak olcsóbbá 
tisztábbá és egyszerűbbé tételét segítik elő. Ért 
belő tehát, ha aa élelmes hózititsiony ar ilyen 
készülékei üietne és beszerzése Iránt érdeklő
síik. mert sok újat tanul, ha résztvess ar V., 
Honvéd-utca *2.  szám alatti kiállításnak szer 
dán délután ’/sO órakor kezdődő bemutató elő 
adásán, továbbá csütörtökön óa pénteken dél 
•lőtt ' ito Arakor tartandó fősőgyakorlalaln 
l eveles-\aja*  ténta, tort, rácponty éa külön 
b’'iő húsok készítése, Belépés, ruhatár díjtalan

Reuma, kömény és hasonló betegségek 
hatásos új gyógymódját sikerült Az Alkoholos 
lórkölyfűrdő kérdésekkel (Törkötypakolás. 
gőiftlés és taglürdetfs) a betegségek Inküsdé- 
•ének szolgálatába állítani- A llungária-fürdö 
(VJI, Dohány ucca 41) verette be a szabadal
mazott gyógy tényezőt

SÁL, CSAT, CSAKUGYAN...
Nagyon kedvez az idei divgt az 

„gpróa«ígok”-nak. Ma ncm annyira a 
ruha, mint inkább a díszek teszik az 
embert: a gombok, a virágok, a 
gallérok, a csatok a főleg a fantasz- 
tikuaabbná! fantaszlikusabb sálak.

A eáJ ma nélkülözhetetlen tarto
zéka a jó kabátnak, kosztümnek éa 
ruhának. Rengeteg a muszlinnál, tarka, 
törökön, vagy egyszínű. De gyakran 
fogunk az idén találkozni olyan sállal 
is, amelynek mintáját utazási baede- 
kerek, kis apró kutyusok, nemkülön
ben rendes naptárlapok alkotják.

Az egyéb ruhadiszek közül különö
sen a gomb és az öv vezet idén. Az öv 
talp-, krokodil- vagy disznóbőrből 
készül a sportszerű holmihoz, mig az 
elegáns, ruhához a lakk és a bőr 
Ízléses összeállításait favorizálják két 
színben. A gombok pedig erősen alkal
mazkodnak a ruha, illetve viselője 
stílusához. Ha komolykodó vagy k. 
Olvasó, klasszikus gombra esketik 
választásod, szép sima fazónokban, 
mig ha hohókás a hangulatod, meg
maradhatsz a tavalyi tiroli gomb
csodáknál, vagy kíslányosan, matróz
combokat varrhatsz fel magadnak. 
Van azután, — ha borongós az éned —

Ifjúsági RT. a láthatáron!
Százezres alaptőkével üzleti vállalatokat finanszírozó 
részvény társaságot szervez az ifjúsági csoport

Most, hogv napok óta folyik a sajtó
polémia, miniszteri és más hivatalos nyilat
kozatok foglalkoznak nz állásnélküli ifjú
ság elhelyezésének problémájával, a GyOSz 
és a TEBE-iista körüli bonyodalmakkal — 
az ifjúságot, a hivatalos köröket és éppen 
ugy n közgazdasági világot Is egyformán 
érdekelheti nz az érdekes szervezés, amely 
a napokban indult meg néhány ifjúsági 
szervezet körében.

Egv ifjúsági csoport, amelynek tagjai 
jórészt műegyetemisták közül kerülnek ki, 
nagyszabású vállakózásba fogott,

prograinmjuk szerint „a cselekvő ke
resztény Ifjúságnak az üzleti életbe 
való bekapcsolódását" akarják meg

teremteni.
Pogány Béla dr. műegyetemi tanár nsz- 

szisetensr, Szilágyi Zoltán gépészmérnök a 
vezére énnek a mozgalomnak. A mozga
lom résztvevői azt mondják, ncm elegendő' 
az, lm miniszteri közbenjárásra néhány- 
száz diplomás vagy érettségizett ifjú állás
hoz jut,

a nemzeti alapon álló Ifjúságnak sze
rintük enné! Is aktívabb módon kell 
bekapcsolódni! a magángazdasági 

életbe
és lehetőséget kell tercmteniök különféle 
vállalkozások megalapozására.

Sok életrevaló eszme merült fel az 
utóbbi Időben — mondják —, de ezekhez 
töke kellene. A mozgalom vezetőinek sz a 
célja, hogy az ifjúsági szervezetek bevoná
sával olyan nemzeti vállalatot alapilson. 
amely az ifjúság üzleti törekvéseit finan
szírozná. Részvénytársaság formájában

A TÉBE elnökévé ismét 
Hegedűs Lórántot választották meg

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 
szombaton délelőtt tartotta meg Hegedűs Ló
ránt elnöklétével éri rendes közgyűlését, ame
lyen ugy a fővárosi, mint a vidéki pénzintézetek 
telles számban képviseltették magukat

Hegedűs Lóránt elnök megnyitójában minde
nekelőtt Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert üd
vözölte As megállapította, hogy a pénzügvmi- 
nhster milyen rendkívüli szolgálatot lett az or
szágnak, amidőn a mezőgazdasági depresszió 
Idején a gazdaadósságok kérdését sokkal szeren
csésebben lehetett megoldani nálunk, mint o 
környező államokban.

Ezután hnrédy Bélét, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökét üdvözölte és kiemelte annak nagy Jelen
tőségét, hogy a Magyar Nemseti Bank felár- 

eaernyős gomb is és ha nagyon bolon
dulsz valaki után, csiperkegomba- 
gombokat vehetsz. Legszebbek azon
ban aa üveg alatti virágok, kis és 
nagy kivitelben. Egészen újszerű az
után a tarka lepke és a szivárvány
színű pillangó. Kapható mindenféle 
nagyságban és színben — elsőrendű 
csomagolásban...

Egészen külön iparág is fejlődött 
ki az „apróságok” divatberkeiben: 
a kész gallérok divatja. Annyiféle, 
annyi fajta nyújtogatja, kínálhatja 
magát nyakunk köré, hogy a nézésébe 
is belefáradunk. De rengeteget is tud 
egy ilyen —- látszólag — jelentéktelen 
kis gallér a ruhán változtatni. Legyen 
a ruha régi bár, a friss gallér szinte 
egészen újjá tudja varázsolni.

Zsorzsett, transzparentc, piké és 
marocain, vagy egész virággallérok a 
divatosak, sőt a virágme(lények is, 
amelyekhez nemcsakegyszínű anyagot, 
hanem tarka, imprimé, pettyes és 
csikós anyagokat is használnak. Men
nél fantasztikusabb egy mellény színe 
és elgondolása, annál nagyobb sikerre 
számíthat viselője.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

okarnák létrehozni ezt a vállalkozást, 
amelynek

elme az eddigi tervek szerint ez lenne: 
Ifjúsági Szövetségek Nemzeti Vállalata 

R. T.
Szilágyi Zoltán mérnök, a gondolat lel

kes propagálója az utóbbi betekben sorra 
járja n bajtársi egyesületek gyűléseit, min
denütt felszólal -é, hirdeti a terveket. Ar 
ifjúsági vállalat alaptőkéjét részvényjegy
zési formában akarnák előteremteni. El
gondolásuk az, hogy hozzávetőleges becs
lés szerint

az Ifjúsági szervezetek legalább Haezer 
embert tudnak megmozgatni 

és ha ezek fejenként csak tíz pengő értékű 
részvényt jegyeznek, már százezer pengő 
tőke gyűlt össze és ezt a tőkét külső jegy
zésekkel rövidesen a sokszorosára lehetne 
emelni.

A mozgalom vezetői art az Információt 
adták, hogy ni eddigi jelek szerint az el
gondolásuk, illetve a terv megvalósítása a 
legjobb utón halad, aminek a bizonysága, 
hogy néhány hét leforgása alatt

már tizenötezer pengőnyi tökc-meg- 
ajdulás érkezeit

és az iíjnság körében egyre nagyobb és 
fokozódó érdeklődés mutatkozik.

A közgazdasági élet tényezőinek felfogá
sát erről a tervről egyelőre még nem is
merjük, Mindenesetre azonban megszivlelni 
való w érdekes dolog, hogy nz ifjúság — 
amelynek elhelyezezkedési problémájáról az 
utóbbi időben olyan sok szó esett —- most 
a saját iniciRtivájáhóI és főként saját ere
jével igyekszik életlehetőséget teremteni 
magának üzleti téren.

rendszere által, különösen pedig azzql, hogy azt 
előbb léptette életbe, mintsem a nyugati államok 
valutáinak devalvációja bekövetkezett, sikerült 
valutánkat a megrázkódtatástól megmenteni, sőt 
sít megerősíteni. Üdvözölte Keresztes-Fischer 
Ferencet, a Pénzintézeti Központ elnökét Ez In
tézmény vezetése alatt mintaszerűen bevált.

Hegedűs Lóránt elnöki megnyitója után a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabá
lyok módosítását, majd a közgyűlés köszönetét 
nyilvánította a TÉBE végrehajtó bizollságának, 
továbbá tisztikarának, Kresz Károly dr., Nyú
láséi János dr. igazgatóknak. Nyári Pál igaz
gatóhelyettesnek, Görög Frigyes dr. előadónak 
és Jármag Pál ar. főtitkárnak. Ezután az elnök
választás következett, amelynek tartamára

BENKŐ
Jf K Vl
p b»t- y
f Ne feledje el aaoj sorsjátékhoz 1 
owrtAlyMrajegy uereeeaeastUMt 

levelezőlapon vagy telefonon 
NÁLUNK megrendelni 

í BENKŐ BAIIK j
R-T. /A

BUDAPEST, Zjy
AKDIIÁSSY-UT tt®

Tel. 12-S8-4?

Scltovszky Tibor <lr„ a Magyar Általános Hitel
bank vezérigazgatója, vette át az elnöklést, mél
tatva azoknt nz érdemeket, amelyeket Hegedűs 
Lóránt a TEBE vezetése körül szerzett Indítvá
nyozta, hogy n közgyűlés ismét őt válassza meg 
a TERE elnökévé.

Ezután Kádár Gusztáv, a Magyar Leszámítoló 
és Pénzváltó Ránk ügyvezető igazgatója tartott 
előadást a magyar hitelélet kérdéséiről. Min
denekelőtt arra mulatott rá, hogy a válság ide
jében a nagy európai vizsgát legkitűnőbben a 
magyar pénzintézetek állották ki. Szólt azután 
a hitelpiac legutóbbi években mutatkozó tartóz
kodásának okairól, amelyek közt elsősorban áll 
a betétképződés elégtelensége, önként felvetődik 
tehát — mondotta — a betétet terhelő járu
lékok mérséklésének szükségessége, a k" :léle
zési kamat maximálásának esetleges mc,szün
tetése, vagy •mclise, továbbá meggondolásra 
késztethet, vájjon a pengő értékállandósága 
mellett nem volna-e lehetséges a svájci intéze
tekhez hasonlóan, a kél-húrpmévi lejáratú pénz
tárjegyek Intézményét megfelelően magasabb 
betéti kamat megállapításával bevezetni, ami 
alapja lenne a beruházási finanszírozásnak és 
előkészítője a későbbi, hosszabble járatú kötvény 
kibocsátásoknak is.

Kozma Ferenc, a Szeged-Csongrádi Takarék- 
pénztór vezérigazgatója tartotta meg ezután 
előadását a vidék gazdasógi és hiteléletéről.

Az Országos Központi Hitelszövet
kezet kongresszusa és közgyűlése

Nagy érdeklődés mellett folyt le werdón 
délelőtt ai Országos Központi Hitelszövetkezet 
kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek kongresr- 
sztua, amclvet Beöthy László, a felsőház al
elnöki*.  az OKH elnöke nyitott meg. Beszédé
ben utalt arra, hogy a gazdasági élei javulása 
u hitelszövetkezeti hálóiat területén is örven
detes mértékben éreztette hatását Farkas 
Béla dr.. az OKH felügyelőbizottaágának elnöke 
tartott ezután előadást Hitelszövetkezeti pro
paganda és szövetkezeti választmírtybk címmel.

Ezután Schandl Károly dr., az OKH olelnök- 
vezérigazgatója tartott előadást A falvak jövője 
és a hitelszövetkezetek címmel. Kifejtette, hogy 
a hitelszövetkezeti hálózat nyugodt lelkiisme
retid tekinthet vissza az elmúlt év sikered 
munkájára. A hitelszövetkezetekben tömörült 
családik száma elérte a 424.000-et, ami a tria
noni béke óta rekorderedmény. A hhelsaövet- 
kezetek legközelebbi feladatául a gazdasági és 
hitelélet megszervezését Jelölte meg- Több fel
szólalás után a kongresszus uj tagjainak meg
választására került sor Wanke Gusztáv igaz
gató plőterjesztóse alapján.

Ezután nyitotta meg Beöthy László elnök te 
OKH XXXVII. rendes közgyűlését. A zárszám
adások lelárgyalása után a közgyűlés újból 
három évre alelnSkké választotta Schandl Ká
roly dr. vezérigazgatót, az igazgatósági tagok 
sorába pedig beválasztotta PutnoJrjj Móric és 
Patacsy Dénes országgyűlési képviselőt.

A németországi tengeri-export ügyében most 
folynak a tárgyalások és még e bét közepén 
végleges döntés várható a Németország felé 
Irányuló 300 ezer méterméran tengeri export
jára vonatkozólag. Értesülésünk szerint a né
metek még több mennyiség átvételére !s haj. 
landók, |ia megtörténik az ár tekintetében a 
megegyezés.

♦
A Magyar Kézmülparosok és Kereskedők 

Szövetsége (KEKOSZ) a tömeges adáfelmor.dá- 
sok és tervezett adóemelések tárgyában óprilis 
7-én, szerdán este jó7 órakor központi helyi1 
ségeiben (VI., Király-u. 11. t. cm.) nagygyűlést 
tart, amelynek célfa az adóhatóságok úttal 
újabban gyakorolt és bizalmasnak nyilvánított 
méltatlan és igazságtalan adatbeszeriések el
leni egységes állásfoglalás és a: adózó polgár., 
súg jogos érdekeinek megvédése mindazon ano
máliák ellen, amelyeket a polgári tisztességet 
is érintő nyomozati eljárások produkálnak.

★
Abas«zinioi nyersbőrök jönnek Magyaror

szágba. Az április elsején életbelépett magyar
olasz gyarmati megállapodás alapján ugyani*  
800.000 Ura értékű nyersbőr hozható be.

♦
A Magyar Hitelezői Védegylettel kapcsola

tos reformokat éa uj szabályzati terveket már 
e bó 10-ike után fogják publikálni.

♦
A Magánmérnökök Országoz Szövetsége ö 

hő 12.én tartja rendes közgyűlését.

Kedden, április hó 6-án KJ. Lovászy Márton

A Kajnekli
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clmU, minden bűnügyi kalandnál árdeke-ebb regényét, amely egy 
mai pesti lány és egy mérnök-soffőr rejtélyes történetéi beszél! el

utas
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Melegebb idő, 
kevesebb eső

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
délben:

Az időjárási helyzetnek újabb rosszab
bodása oly rohamosan történt, hogy a ha 
iánkban este bekövetkezett átmeneti javu
lás csak néhány óráig tartott és vasárnap 
reggel az ország nyugati felében majdnem 
mindenütt esett Budapesten vasárnap dél
ben a hőmérséklet 8 fok Celsius, a tenger
szintre átszámított légnyomás 755, gyengén 
süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 őráru: 
Élénkebb szék A legközelebbi órákban 
az északkeleti megyékben is eső. Dél- 
nyugat felől a felhőzet fokozatos feJ- 
azakadozása. Hétfőn már csak rövid 
záporok. A nappali hőmérséklet emel
kedik. Az éjjeli lehűlés nem változik.

Vasárnap letartóztatták 
Gerhard Zenniget, 
aki a „sátán elleni harcra" 
toborzott híveket

— Prohászka Ottokár emléke. Tizedik 
gyász közgyűlését tartotta " ' 
és Székesfehérvár város 
hás z ka Ottokár emlékezetére. 
Viktor gróf főispán 
beszédet, majd utána

Fehér vármegye 
közönség Pro- 

ió.a. Széchényi 
mondotta nz emlék- 

Balassa Brúnó dr. 
tankerületi főigazgató tartott nagyhatású 
beszédet az elhunyt püspökről.

— Hegedűs Bertalan egyházgondnoki be
iktatása. Az angyalföldi református egvház- 
község most megválasztott gondnoka, Hege
dűs Bertalan székesfővárosi törvényható
sági bizottsági tag, vasárnap délelőtt letette 
az egyházközség színe előtt a? esküt. A 
iktatáson előkelő közönség jeleni meg.

be-

Két 
bankhivatalnok 

párbaja
Vasárnap délelőtt egy belvárosi vivő

teremben kardpárbajt vívott Mihailovies 
Jenő, a Nemzeti Bank tisztviselője és So- 
mogyi Pál bankhivatalnok. A fiatal bank
tisztviselők társaságban összeszólalkoztak, 
ebből keletkezett lovagias ügy közöttük.

A kardpárbaj háromnegyed órán keresz
tül folyt, a felek többször hevesen össze
csaptak.

Tizenkét menet ntón
Ml hajló öles harcképtelenségével fejezték be 
a párbajt, anélkül, hogy sebesülés történt 
volna.

A nárbaj után Mihajtovtes és Somogyi ki
békültek és

már öltözködtek, amikor detektlrck je
lentek meg, 

hogy a párbajt megakadályozzák, de el
késtek.

A párbaj lefolyásáról a detektívek szo
kásos jegyzőkönyvet vettek fel, aztán el
távoztak.

— Szabó Imre, a Budapesti Református 
Egyházmegye esperesének előadása a Cobden 
Szövetségben. A Magyar Cobden Szövetség 
szemináriumában f hó fi-án, kedden este Szabó 
!mrc, a Budapesti Református Egyházmegye 
esperese ..KalninirmUs is kapitalizmus" cint*  
mai előadást tart A rendkívül nagy érdeklő
déssel várt előadást a Pesti Fingd Társulat 
(V., Mária Valérta-u. Í2. sz.) előadótermében 
tartják és pontosan 7 órakor kezdik meg.

A Frontharcos Szövetség hírei. Az ■Országos 
Frontharcos Szövetség törvényelőkésiüű bi
zottságának mezőgazdasági albizottsága Gosz- 
tonyi Sándor elnöklésével ülést tartott, ame
lyen a frontharcos gazdák sérelmeiről tár
gyalt. — A budapesti IV. és XI. kerületi fő
csoportok jól sikerült bajtársi ismerkedési 
estélyt tartottak legutóbb.

•— Várakozó állásponton volt eddig? Nincs 
még sorsjegye az április lóén kezdődő uj 
sorsjátékra í Akkor siessen és vegyen, vagy 
rendeljen cgv azerencseszáinot Ittner és Társa 
föelárusitóknál Budapest, VJ., Tcréz-körut 10. 
(Aradi-utca sarkán.) Telefon: 1-287-43. Sür- 
Íönvcim: „Iltnyer". Alacsonyszóniu sorsjegyek 
-250-ig csak itt kaphatók. Rendeléshez leve

lezőlap elegendő.

Rheuma.
köszvénv, osúz, isohlás, 
izUleti fájdalmait 

gyógyittassa 
alkohol,.

Törkölyfürdő
pakoláa, gőzöléssel a

Hungária Fürdőben
VII, Dohány ucca 44. reám

Orvoal telQffyelal. lam*rt*W  küldünk I

Tegnapelőtt a nyíregyházai rendőrségről 
Budapestre kisérték Gerhard Zennig német 
állampolgárt, Zennig Felsósnagyarországon 
egy misztikus, furcsa szekta számára tobo
rozott híveket, agitált a nép között éa kü
lönböző füzeteket árusított

nJebova Isten tenor — ea volt a neve 
a szektának, amely a sátán elleni 

harcra hívta fel a hívőket
A zavaros, furcsa fűzetek, propaganda
nyomtatványok is a sátán ellenes harcra 
buzdítottak. Legutóbb Mátyus községben 
bukkant fel a német agitátor és itt próbált 
híveket szerezni szektájának, amig a 
csendörség nem ütött rajta a szekta- 
alapításén.

Gerhard Zenniget vasárnap délelőtt a 
budapesti ügyészségen kihallgatták.

A sápadt arcú, középkoni férfi kljelen-

tette, hogy 
származnak 

amelyeket
Hónapok óta ____ _____  _ _ ...
dúl) vidéki útjára. Hangoztatta, hogy nem 
Izgatott egyetlen vallás ellen sem, hanem 
az volt o célja, hogy „kiűzze a gonoszságot 
ax emberek leikéből. . .'*

A kihallgatás után ez ügyészség
Gerhard Zennigei előzetes letartózta- 

fásba helyezte,
mert hitfclekezet elleni izgatást látott tevé
kenységében. Zenniget hétfőn hallgatja ki 
a vlugálóbiró és Ő fog dönteni további 
Korádról.

Zennig a vasárnapot az ügyészség Markó
ntól fogházának egvik külön cellájában 
töltötte.

Amerikából és Indiából 
azok a nyomtavá^yok, 

az országban terjesztett.
Budapesten él ás ii .ion in

Benes átutazott 
Budapesten
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ütvén csapat, háromszáz játékos 
a Hétfői Napló nagysikerű 
vállalati bridzsversenyén

Rekordnevez&sel, 800 főnyi reprezentáns 
Iiridzsversenyzö felvonulásával éj hatalmas, 
kibic.haddal nyitották meg a Llovd-palota 
dísztermében szombaton a második villa- 
labti bridzscsapntversenyt a Hétfőt Napló 
rendezésében

Színes forgatag benyomását keltette a 
versenyterem a megnyitás előtt. Elegánsan 
öltözött hölgyek és urak

csoportokba tömörülve tárgyalták a 
tárgyalták a verseny külön Izgalmat 
hozó rendszerét, a svájci rendszert.

Nagy csoport álldogált a dijaaztal körül és 
találgatták, melyiket sikerül majd clhódi- 
taniok. A dijasztalon egymás mellett sora 
koznak a kupák, coctailkftxlelek, bőrköté
ses könyvek, pezsgősüvegek, bőrdobozos 
kdrtyaössxedllítások és sok-sok más tfszle- 
letdij. Sok nézője van az eredméuytábla 
kedves újításának. Az agilis rendezőgárda 
ugyanis minden egyes benevező vállalatot 
kis karakterizáló rajzzal tüntetett fel a táh 
lón. Érdekes képet nyújt igy a terem, 
amelyben

ötven csapat versenyasztalal
állanak, fölöttük dróton függve az asztalt 
jelző szóm.

A teremben hullámzó, sétáló csoportok 
elhelyezkednek az asztaloknál és a verseny 
megnyitását hirdeti a megafón. A küzdel
met Klek Hugó dr., a Hétfői Napló főszer
kesztőjének felkérésére

Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, • 
magyar és európai brldzaazAvetségek 

elnökének beszéde nyitotta meg.
Kállay Tibor dr. lelkesen méltatta a gyö
nyörű díjakat s a rendező gárda munkáját, 
amely eddig még nem látott, nagyszabású 
csapat versenyt rendezett meg.

A megnyitó beszéd után elhalkul a terem 
zsongása, megkezdődik a verseny és végre 
kialakul az általános kép:

a halkan játszó versenylók, akiknek 
asztalai körül klh legyűrő figyeli • 

játékot
Egymásután játsszák le a loosztásos parti
kat. Alpár Imre, Darvas Antal és Róbert, 
Ladányi Lóránt, Sdtory Géza rendezők nagy 
igyekezettel bonyolítják zavartalanul az 
arányai miatt komplikált versenyt.

A konkurrens vállalatok nagy szlemm- 
csatája közhen érkezik Pétery Jenő dr. 
szövetségi kapitány és dr. ó’zífitefi Pál szö
vetségi alelnök s az első forduló lebonyo
lítása után üdvözli a játékosokat.

Vége az első fordulónak: szomorú hírt 
közöl a tnegafon. az első kiesetlek nevét. 
A Generáli Biztositó R. T-, Cvegkereske- 
dél ml fí. T. és az Országos SzeszértékeWő 
R. T. csapatai nem állják tovább az erős 
küzdelmet, kiestek a versenyzésből. A ki
esésnek külön pikantériája van. ugyanis az 
Ovegkeretkedelml R. T-, dr. IHlb sokáig 
nem versenyzett világbajnokkal erősítette 
meg csapatát, de mindez hiába, nem egy 
emberen múlik a csapat sarreplév.

Az első kiesettek bánatát pesagős vi- 
gaszdijjal enyhíti ■ rendezőség.

A vacaoraszünet külön meglepetést hoz, 
zenével kedveskednek a játékosoknak, majd 

a jól szereplő hölgyek 
llszteletdljait osztják azét.

Alpdr Imrénél, Cohén Rafaelnél. Dídsp 
Sándornál, (leró Emilnél, dr. vitás Rományi 
Sándornál, Kulpet Endrénél, dr. Retek Gyű- 
lánét, Riefiner Károlynál, Robiesek Rudolf- 
nét, Roger'Tibornál, dr. Rudas Bélánál, ár. 
Rudas blvánnét, Surdnyl Miklósnál, Szé
kely Jenőnél, lovag Tihanyi Izásrlónét éa _ 
Zolther Ágnest lepte meg a rendezőség Já-'

i tálukért egy-egy tiszteletdijjaj.
A vállalatok nemcsak csapatok kiállítá

sával, hanem
szép dijak felajánlásával Is reprezen- 

tálnak
a csapatversenyen.

A Piatnik kártyagyár bőrdobornj kártya
készleteit mindenki külön megcsodálja, 
nagy sikere van a Lingel Károly és fia bú
torgyár tálaló asztalainak. A hölgyek kö
rében nagy örömet okoz a Siűhmer Ftaj R. 
TDreher-Kőbányai, Boon J. B. és Tdr^a, 
Korona Kakaó, Duna keksz csokoládégyá
rak tisztelítdijói. Remekül enyhítik a ki
esők bánatát a Törley és Liliké pezsgőgyá
rak vigaszdijai. Szép dijat ajánlottak fel 

, még a Salgótarjáni üveggyár és a dr. Bat
sányi László zomúnegyár. A Steruberg 
hangszergyár megafon és zeneközvetitö be- 

, rendezését ajánlotta fel a rendezőségnek.
A legjobban szereplő bankcsapatnak 

Pesti Tőzsde főszerkesztője.
Kallós János külön ezüstserieget tűzött 

ki tisztetetdljul.
A hajnali órákba nyúltak 

forduló küzdelmei, amelynek 
ként holtversenyben vezet a „„ . „
Cjtaki éj a Rokkagyár csapata, ezután sor
rendben a Magyar Általános Takarékpénz
tár, Veggpapírgyár, Saller építési vállalat, 
ÖKH és Grill Könyvkiadó csapatai állanak.

A vasárnapi küzdelemben
a következő csapatok álltak a starthoz dél
után félhatkor:

Adriai Biztosító, Bauxlt. Braun Likőr
gyár, Chlnoht, Monori Egyelértés, Grill 
Könyvkiadó, Gyémánt Textil, Hitelbank 
I. és II., Kispesti Textil. Kréiagyár, Magyar 
Általános Takarékpénztár, Molnár Áruház, 
Nagybáton-Ujlaki. OKH, Pénzügyi Compass, 
PTÓE, Magvar Poraíadugógyár, Rokka 
Kötő-Szövőgyár, Saller Építési Vállalat, Vá
rosi Fntán L és U., Magyar Vegypapír, 
Weíss Manfréd, Zsidókórház orvosi csapata.

A vasárnapi első forduló este nyolc óra 
kor ért véget Ismét kiesett nyolc csapat: a 
Gyémánt Textil fí. T-, a Kispesti Textil, az 
Adria Biztosító, a Hitelbank L, a Hitel
bank ll., a Monori Egyetértés, a Bauxit és 
a C hl no In.

A szünetben zene szólt, de senkit sem ér
dekelt a muzsika, mindenki a pillanatnyi 
eredményt hirdető táblák köré csoporto
sult Nyolc csapat ál) az élen, ezeket alig 
választja el valami differencia egymástól, 
csaknem valamennyi megnyerheti még a 
monstreversenyt.

Vasárnap későn este
a vezető csapatok sorrendje a követ
kezőt 1. Nagybétony-Cjlakt, 2. Saller, 
3. OKH, 4. Grill, b. Rokka, 6. Braun 
Likőr, 7. Pénzügyi Compass, 8. Vegy

papír.
Érdekes, hogy a Hétfői Napló vállalati 

bridzsversenyének legutóbbi kypanyertese. 
a Vegypapír R. T. meglehetősen hétraszo- 
rult a küsdelemben, de még lehetősége van 
rá. hogy a finisben előretör és a legelőke
lőbb helyek egyikét foglalja majd ej.

óriási Isgalomban kezdődtek el a döntő 
mérkőzések,

valamennyi asztal körül valóságos kibic- 
gyürii sorakozik, játékosok és nézők izga
tottan várják, hogy ezúttal ki nyeri meg a 
sgeann legnagyobb bridzsversenyét.

3

a szombati 
eredménye- 

Naggbátony-

<— Jtadapeaf eieUhas mlvéMveníéga. Elseje 
óta « fővárosban tartózkodik Saramani liami 
tánerntivéixnő, aki aa „Aieller" meghívására c 
hóban ott vendégszerepel. Nálunk még eddig 
nem produkált meztelen táncaival nagy fel 
tűnést keltett

Prága, április 4.
Benes dr., csehszlovákiai köztársasági el- 

nők sasúriup délulúu %0 órakor l’rugáuol 
elindult belrrá:i| útjára. Az elnök éa kísé
rete különvonaton utazik.

Az ut Magyarországon keresztül vezet 
Jugoszláviába.

Az első fogudtatás u szabadkai állomáson 
lesz, ahol a jugoszláv kormány nevében 
Spulro közlekedésügyi miniszter fogadju a 
eseh államfőt. Benes hétfőn délelőtt 10 óra 
25 perckor érkezik meg a jugoszláv fővá
rosba.

Benes elnök budapesti átutazásáról a kö
vetkező tájékoztatást adták ki:

— Benes csehszlovák köztársasági el
nök vasárnap átutazott Budapesten. 
Ezzel kapcsolutosan a rendőrség a 

szükséges intézkedéseket megtette.
A budapesti csehszlovák követség részé- 

ről art a felvilágosítást kaptuk, hogy Benes 
elnök

éjszaka 11 óra 82 perckor érkezeti a 
prágai vonattal Budapestre, maid 12 óra 
20 perckor sznlónkocsHán tovább foly

tatta útját
Belgrdd felé. ______

— Törs Tibor az Esti l'jság főszerkesz
tője. Az Esti IJjsdgot mostantól kezdve 
mint főszerkesztő jegyzi Törs Tibor ország- 
gyűlési képviselő, lürlapirótórsunk, aki kö
zel két évtizede dolgozik mint újságíró. 
Hosszabb Ideig volt a 8 órni Újság felelős 
i<zerkesztőj(*.  majd az utóbbi időben a 
Budapesti Hírlapnál mint publicista műkö
dött. Törs Tibor eddigi működésével nem
vsak n közéletben, hanem az újságíróba ria
dalomban is csak szimpátiákat szerzett ro
konszenves egyéniségével éj uj pozíciójá
ban kétségtelenül gyarapítani fogja eddigi 
munkásságának sikereit, annál is inkább, 
mert nála ez családi tradíció: édesatyj.i. 
Törs Kálmán, volt országgyűlési képviselő 
annakidején mint publicista a kowuthi esz
méknek volt lelkes, tántoríthatatlan har
cosa.

— A ^Romantikus Asszony* 4, az Andrássy- 
utí Színház uj operellrevűje a siker jegyében 
folytatja diadala tjút Honthy Hannával az 
élén. Az opcrcttrevíl kétségtelenül mulatságos 
és pazar kiállításával elismerést vívott ki. de 
a nagy sikerhez méltán hozzájárult llonthy 
Hannának ízléses toalettjein kívül nz a csoda 
szép fehér rókák tömegéből összeállított fcepp 
Is. amely, — mirt megtudtuk — Sehmideg 
szíkj (Pórisi.utcn 3) kreációja és amelyet oly 
úhitatosan megcsodált a wüértó publikum.

— Az augolok gyakorlati érzékéről tanús
kodik u mlunp 1000 incríöldcs a utó-csillag- 
túrón rászívott kocsik után megtorlóit karos
széria kondiclóvizspa Ezen verseny első és 
második diját a megbízhatóságával népszerű 
Ausfín-kocsik nyerték. Az AusBn-gyárnak ezen 
sikere még előkelőbb helyre emelte gyártraá- 
nva’t. mint eddig voltak.

Kővaase pőldánkatl
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színház
Ben Blumenthal 
ötévre meghosszabbította 

a Vígszínház 
bérleti szerződését

Ben Blumenthal néhány nap óla 
Pesten van, hogy befejezze azokat a 
tárgyalásokat, amelyeket Hoboz Imre 
l'árisban megkezdett. Ben Blumenthal, 
n Vígszínház tulajdonosa, ezek szerint 
nem szándékszik eladni a Vígszínházát 
— mint hirlelt — és Hartmann nevű 
londoni tojáskereskedő nem veszi meg 
a Vígszínház épületét, ellenben igaz az, 
hogy Ben Blumenthal

további üt évre bérbeadta a Víg
színházát Koboz Imrének,

‘Az uj bérleti szerződés 1937 októberé
ben lép életbe és 1942-ben jár le. A 
szerződést jogában van mindkét félnek 
tizenhat hónapra felmondani, termé
szetesen nz ötéves bérleti időtartamon 
túl A szerződés igen fontos pontja az, 
hogyha Ben Blumenthal mégis áruba 
akarná bocsátani a Vígszínház épületét, 
akkor

rzt elsősorban Roboz Imrének kell 
felajánlania.

Ezzel a szerződéssel tehát megdőlnek 
minden olyan irányú hírek, amelyek a 
Vígszínház bármilyen irányú rezsim- 
sáltozásáról szólnak.

Németh Mária láza 39.6
Komplikációktól félnek az orvosok

Németh Mária ólhi|M)(a vasárnap sú
lyosra fordult. Már szombaton azt az óhaj
tását fejezte ki, hogy a Svábhegyről a 
Ihinapalotába költözhessen. Ez meg is tör
tént, Az orvosok konzíliumot tartottak be
tegágyánál. A konzíliumot az telte szüksé
gessé, hogy Németh Mária láza váratlanul 
rendkívül magasra, 30.(1 fokra szökött fel 
és kezelőorvosai komplikációtól félnek.

Egyelőre azonban szerencsére sikerült 
minden szövődményt elhárítani.

A művésznő betegségéről érkező híreket 
aggódva figyeli » közönség és a Duna- 
palota szállóban kitelt látogatási ivet bará
tai «'s tisztelői nagyszámmal Írták alá. Be- 
ftzélhink Németh Mária férjével, aki ezeket 
mondotta:

— Két-három napon belül remélhetően 
eldől, hogy gyorsan talpruállhal-e a felesé
gem, vngv sajnos, huzamosabb betegségnek 
n« z.e elébe. Feleségem állapotút

súlyosbítja
az a körülmény, hogy akaratlanul miatta 
szünetelnek a Josephine császár nő előadá- 
t>ai és egy nagy sereg színész é.s színházi 
ember kenyere forog veszélyben. Hozzám 
i*  eljutottuk azok a pletykák, amelyek ar
ról szóllak, hogy feleségein nem akart 
'"Ina tovább játszani a Josephine császár 
nőben. Ezzel szemben a tény nz, hogy

valósággal szerelmes ebbe ■ szerepbe, 
amelyben valahányszor fellépett, óriási si
kere volt. Teljesen érthetetlennek és rossz
indulatúnak találok tehát minden ellenkező 
hírt, mert sajnos, az az igazság, hogy fele
ségem súlyos beteg.

Színházi hét
SZERZŐ! JOC.BITORtAS rímén indított pert 

NnjoroMy Aladár zeneszerző és karmester a 
Kési Cotnoedin Vvrlng Illetve ennek tulajdo
nosa. Páni Gordon ellen. Majorossy azt állítja, 
hogv ..I gv Irány, aki mindenkié" elniö epe- 
tett muzsikája részben nz é szellemi munkája 
és ért anélkül használta fel a kiadó, hogy 
Majoros*?  ih xs | kitüntette volna a plakáton 
es luki ezért jogdijat fizetne. Majorosa? azt 
állítja, hogy nz egyes finálék, valamint az 
dmoA szám nem Benatzky, hanem az 4 milne

BII.I.T.R IRÉNTŐL Amerikából knptunk 
anzikszot Boldogan írja, hogv amerikai síin 
pádon, természetesen angol nyelven, eljátssza 
.Madame sutis (lene -nt". n Szókimondó nsz- 
• ron.Vságot. u melyet annakidején Fedők ját
szott idehaza, felejthetetlen sikerrel.

KI NF. EMLÉKEZNEK n kitűnő Pnpp Jan
csiin. a 'tcc-pocnlovóbnhmkra. a nagyszerű 
tialénckcsrv. A kitűnő Pnpp János negyven- 
éves színészi működését ünnepli jövő vasár
nap. este félnvole órai kezdetet n Zenemüvé
ért főiskolán, ahol a legkitűnőbb kabaré- 
in.K.siek lépnek fel, élükön Nagv Endrével, 
d>- ahol Papp János az ő utóiéi heteden ked 
s ességével dnlbzin hetiéli el az atoltá negyven 
én történetét. PoengvilkosUg nélkül.

JOOSS-BALETT MA KÉT ELŐADÁS
fogat Színházban M h ! órakor.

a s > 1 nh á 3 i s > tn 1 io1ik:

Bajor helyett Bulla lép fel az telén a Vigszinházlar 
viszont Bárdos Csortossal tárgyalt a Liliom főszerepéről

A SZINHAll SZEZON FINISEBEN Ii-
galmos színházt szenzációk robbantak ki. 
■4 sort Bulla és Páger vigszinházi elszerződ- 
tetése kezdte, amely Muráti Lili, Ráday 
Imre és A/tag Andor elkedvetlenedését és 
másfelé való orientálódását eredményezte. 
Ezzel kapcsolatban váratlan szerződtetést 
láz vett erői a tzinhátakon, amelyek ket
tőzött erővel készülnek fel a jövő évi küz
delemre is. Egyes darabok balsikere azon
ban az idén t s komplikációi 
okozott a színházak tájékán és ezt táv- 
iratstilusban a következőképpen foglalhat
juk össze:

1. Most már nincs mit tagadni azon, 
hogy Bajor Gizi vígszínházt fellépése 
nem járt olyon sikerrel, mint amilyenre 
számítottak. Bajor Gizit két darabra szer
ződtette a Vígszínház. Közös megegyezés
sel elhatározták, hogy a Bovaryné előadása 
után Bajor Gizi már nem lép 
fel a második darabban a Víg
színházban, hanem ezt a szerződést a fövő 
évre prolongálják.

2. Amikor a Müvészszlnház a „Liliom" 
reprizére készült, eredeti szerermsztás sze
rint Bulla és Páger játszotta volna 
a két főszerepet. Bulla az első próbára be 
is jött. Hogy mi történt ezután az Igazga
tói Irodában, 02 egyelőre Bárdos és Bulla 
titka. Tény az, hogy Bulla, akinek még 35 
estén kellene játszania szerződése szerint 
a Belvárost, Illetve Müvészszinháxban, kö
zös megegyezéssel felbontotta szer
ződését és Bulla szerepét Dayka Mar
git vette át.

3. Bárdos Artúr, ugy látszik, hasonló 
meglepetéstől tartott Págerrel kapcsolat
ban, éppen ezért már előbb bizalmason 
felajánlotta a Liliom címszerepét a Víg
színház egykori nagy Liliomának, C s ar- 
t o * Gyulának Beszéltünk a művésszel, 
aki a következőket mondotta:

— Igen, sző volt arról, hogy annyi év 
után ismét én játszom a Liliomot, de hát 
a Nemzeti Színházban nem kaphattam 
volna engedélyt.

Csortos vendégszereplésére azonban mint 
a jelek mutatják, nem Is lett volna szük
ség, mert Páger Antal hűségesen tartja azt 
a szerződését, amely a Belvárosi Színház
hoz köti.

4. Mára azonban kiderült, legalább is 
sejteni lehet, hogy mért bontotta föl hir
telen már az idén szerződését Bulla a Bel
városi Színházzal. A Vígszínház ugyanis 
hétfőn vagy kedden elkezdi próbálni Zoe 
Alkinson amerikai író „Két asszony" című 
darabját, amelynek főszerepét Bulla Elmu 
ás M a k a y Margit alakítják. Ez at a drtr 
rab, amelyet Bulla bemutatkozó darabjá
nak szántak jövő évre a Vígszínházban, de 
mintán Bajor az idén már nem lép fel 
a Vígszínházban, Bulla bemutatkozása már 
ebben a szezonban megtörténik.

Tanulságos mese
a felnőtteknek

EZ LEHETNE .4 CIMÉ Birabcau darab
jának, amelyben eltévedt bárány kőkről 
van szó, akikről azonban kiderül, hogy 
nem is annyira báránykák. .4 szülő soha
sem ismeri gyermekét és a serdülő kar 
miszticizmusa azok elölt a legködösebb, 
akik természetszerűen szintén végigélték a 
kamasz- és bakfiskor minden vívódását. 
Az áldatlan családi élet két szenvedő hőse, 
a Inán y, akt zsenge korában frldrixt- 
srlgra jut s akivel később sem törődik'édes
apja, a fiú, aki „összekötőkapocs" az 
egymást agresszíven gyűlölő apa és anya 
között, keresi az elvesztett családi tűzhely 
melegét. Hogy közben megtörténik a baj 
•’« <i gyereknek maguknak is gyerekük 
lesz, ez a vígjátékira merész fintora, aki 
ezzel még nem tart élesebben rajzoló, 
görbe tükröt a közönség elé. Rirabeau 
ugyanis sokkal ártatlanabbnak tünteti fel 
a bárány kákát, mint amilyenek ma a 
tizenliat-tizenhétévesek, akik — ne tagad
juk — ma már tisztában vonnak a szék- 
szadiit élet minden örömével és veszélyé
vé/. Ax előadás éppen eme ártatlanság je
gyében zajlik le, igy nem is érinti mélyeb
ben n közönséget, amely jókedvűen mulat 
a: eltévedt báránykák ártatlannak látszó, 
de valójában igen kényes szituációin és 
legszínesebben játékszernek tekinti a har
madik felvonásban megérkező bébit, akit 
a bölcsőben valóban játékbaba helyettesit. 
.4 Belvárosi Színház előadása gördülékeny, 
finom és sok helyen mulatságos. Síinészi 
Mse a kis Puskás Tibor, aki az eltévedt 
báránykák kis házikóról jáf alakítja tok 
kedvességgel és kamaszos bájjal, amely 
biztosan kijelöli a nyolc-tix év utáni na-
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turburst szerepkörét a felnőtt színészek 
között. Szépéi Lin a kis gyerekasszony 
szerepében csipogó kis beszélőbaba. Majd 
meglátjuk, mi lesz belőle. Lázár Gida, 
a gyermekapa, az első felvonásbeli gyen
gébb bemutatkozás titán a harmadik fel
vonásban ért el komoly színészi sikert. 
A felnőttek közül nagyon megdicsérjük 
P e é r y Piri lelkes alakítását, B o r a y 
Lajosnak a házastársi küzdelmekben meg
keményedett, kissé keserű alakját, Rózsa
hegyi Kálmán és Bársony István egy- 
egy kitűnő karakterfiguráját. A rendezés 
(mondhatnánk a betanítás} munkája 
Bárdos Artúr emelckedett szellemű és 
finomtónusu ízlését és kultúráját dicséri.

Egy sikerült szélhámosság
•JELES ROMAINS, aki a francia iroda

lom és költészet egyik kimagasló alakja, 
hirdeti azt az igazságot, hogy a „hit leg
kisebb csirája a terméketlen sivatagban is 
kikel és csodákra képes". A hitnek és a 
csodának ezt a kapcsolatát a Donogoo 
Tonha cimü, szatirikus színdarabjával cx- 
perimentálja, amelyben tulajdonképpen 
egy vakmerő szélhámosságot szentesit egy 
ólyan happy enddel, amelyből mindenki
nek haszna van. Julet Romains éles szatí
rának szánta darabját és nagy kár, hogy 
a Nemzeti Szinház előadása nem teljesen, 
csak egyes színészek ábrázolásán keresztül 
érzékeltette a mese irrealitását. Egy, csak 
a prospektusban létező aranyváros hogyan 
kel ki a földből és hogyan épül ki. n tér- 
njékeílen sziklán, ezt egy kevésbé sikerült 
film után, általában kitűnő előadásban és 
Németh Antal intuitív rendezésében láthat
tuk a Nemzetiben. Vargha Mátyás vetí
tett díszleteinek játékos stílusával, mint 
már említettük, talán csak R a j n a y Gá
bor, Jávor Pál és Gázon Gyula szí
nészi alakítása harmonizált, a többiek, saj
nos, valóban nemzeti színházat játszottak, 
színházat, amelyet komolyan kell venni. 
Már pedig ennek a darabnak csak akkor 
lehet sikere, ha nem vesszük komolyan.

Színpad helyett 
szégyenpad

ÍRNI KELL egyszer az artistavizsgák 
szégyenletes és döbbenetes botrányáról, 
mert tűrhetetlen, ami ezen a téren ural
kodik. Az artista pálya becsült és tisztes
séges foglalkozás, ezt ugyanolyan komo
lyon kell vennünk, amilyen komolyan ve
szik maguk az artisták, akik bizonyára til
takoznak a: ellen, hogy artistavizsgák 
ürügyével színpad helyett szégyenpadre 
vonszolják azokat a szerencsétleneket, 
akiket óriási közönség asziszJálása mellet! 
arcplritó és vérforraló módon ilyenkor 
megaláznak. Pénteken este az óriási mé
retű Városi Szinház zsúfolásig megtelt. .4 
pestiek jól tudják ugyanis, hogy nincs az 
a kabaré, ahol olyan jól lehetne „mulat
ni", mint az arttstavlzsgán. Valóban, a 
közönség, mint már évek óta egyszer se, 
most sem csalódott, Egy-két valóban kva
litásos és megfizetett komoly nrlislaszá- 
tMn kívül az Önként jelentkező vagy be. 
ugratott szereplők kínos-keserves serege 
„vizsgázott" azok előtt a komoly urak 
előtt, akik papírral és ceruzával a kezük
ben osztályoznak. Láttunk negyven é.v kö
rüli füttymiinésznöt, aki a tömeg gúny
kacaja közben sirvafakadt, szörnyű figu
rája táncosnőt, akit kifütyültek, egy sze- 
gedtanyni legényt, aki gyalog jött, hogy 
itt kot kodácsol hasson, de akit a közönség 
lekukorékolt, könnyező szülőket, rokono
kat a nézőtéren, akiknek utolsó remény
sége veszett el abba a gúny hahotába, 
amellyel bizony a közönség nem takaré
koskodott. Mi ez kérem? Ugy tudjuk, 
hogy az Artistaegyesűlrt élén most kor
mánybiztos áll, komoly, tekintélyes ur, 
akinek észre Ml venni at artistavizs
gák e megsrégyenifő k i n p a d j á t. 
Nem lehelne előzetes rostavizsgán ál csak 
a komolyabb igéreieket kiválogatni? Ugy 
tudjuk, hogy nem maga ax Arllstacgyesü- 
let rendezi ezeket a vizsgákat, hanem éirk 
lebonyolítását egy ű g y n ö kiégne h 
adja üzlhti albérletbe. Énnek természete
sen o: » céllá, hogy minél több .„attrak
ció" legyen, hogy ex minél jobban vonzza 
azt a közönséget, amely csak nevetni, fü
tyülni és lármázni szeret a szégyenpadra 
vonszolt áldozatok ki nini felett. Ki törő
dik a félbemaradt és félrebillent szomorú 
crisztcncídk torsával? 

hogy’ a kitűnő Joe Pastcrnák barátunkat, aki 
évekig Magyarországon gyártotta Gaál Fran
ciskával a r:agy Universal filmeket, azért hív
ták vissza Amerikába, hogy ott, magyarán 
mondva, nyakát törjék. Az. európai filmgyár
tás felszámolása után az Universal szabadulni 
akart terhes szerződéseitől és azt hitte, hogy 
ha Joe Pastcrnákra hollywoodi mértékekben 
nevetségesen csekély’ összegű büdzsével bíznak 
egv film elkészítését, ez menthetetlenül el
bukik. A kitűnő Pastcrnák, aki annakidején 
magával vitte Hcrmann Kosterlitz osztrák- 
francia rendezőt, csodára kényszerült. Egysze
rűen fölfedezett három bakfist, akik centekért 
játszottak és akik egy olyan üde, bájos, ham 
vas és mulatságos filmet produkáltak, hogy ar. 
Universal urainak elállt a szemük-szájuk. Ez a

HÁROM KIS ÖRDÖG
megbóditotta Hollywoodot, óriási hasznot ho
zott az Universal kasszájába, megerősítette 
Joe Pasterr.ák pozícióját, aki most már egy 
sereg európai barátját leszerződtette Holly
woodba. A kitűnő és friss filmben a kis 
Deanna Durbin az első. Angyali kis teremtés. 
A Kamara és a Décsl játsszák. — Korda Sán
dor gyárának egyik uj filmjét,

REMEK, ELLENKÉMEK
cimén mutatta be a Royal Apolló és az Át
rium. Főszereplője Konrad Vcidt és az egyik 
legszebb angol színésznő, Vivian Leigh. Izgal
mas kalandos történet, sok fordulattal, meg
lepetéssel, feszültséggel és, írjuk ide: színészi 
bravúrral. —

A JÉGHERCEGNÖ
cimü Sonja Hennie.film kvalitásairól már be
számoltunk, most csak konstatáljuk art a si
kert, amelyet ennek a végtelenül tehetséges 
korcsolvavjlágbajnoknönek és angyalian ked
ves filmsztárnak filmje aratott a P.adiusban 
és a Corsóban.

A MAGYAR HOLLYWOOD
hosszú szünet után teljes erővel kezd dolgozni 
A Magyar Filmiroda műtermében készül Nótf 
Károly vigjáléka, amelynek cime: „Szerelemből 
nősültcni". Székely István rendezi. Hajdú Imre 
szerezte hozzá a muzsikát és Gál Ernő produk
ciója. Hőse egy fiatal, modern pesti házas
pár. A főszerepeket Erdélyi Miéi, Ráday Imre, 
C.snrtos Gyula, Kabos Gyula, Vaszary Piroska. 
Sulyok Mária. Kiss Manyi, Köpcczy-Boóez La. 
jós, MrfZy Gcrő és Nagy György játsszák.

A Hunniában már napok óta forgatják VadJ 
nay László

PESTI MESE
cimü vígjátékét Gaál Béla rendezésében és 
Falus István produkciójában. Egy pesti kaia- 
poslányról szól a pesti mese. A film főszere
peit Turay Ida, Gombaszögi Ella, Békássy 
István és a magyar színészek elilgárdája 
játssza.
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Földrengés Pécsett

Pécs, ápr. <.
(A Hft/61 NtpU tudósítójának M'funlt. 

A„"'iL V,^rn«J’ M/omncgyedai
óra tájban kisebb földrengés vonult át 
városon és környékén.

Több báxban a bútorok elmozdultak 
helyükről, asztalok, székek feldőltek és 
csakhamar nagy rladakuu keletkezett 

A Oedá-uteáhaD volt különösen érezhető a 
föl'rengés. Itt erősebb földlökéseket lehe
teti érezni.

Tíz percig tartott az Irgalom, azotán 
elmúlt 8 veszély.

A földrengésről azonnal jelentést tettek az: 
egyetemi obszervatóriumnak.

Elcsapták Jagoda népbiztost, 
a GPU rettegett főnökét FENYVES NAPTAR

Moszkva, ápr. 4.
A Szovjetunió központi végrehajtó bi

zottságának elnöksége elhatározta, hogy 
Jagoda postaügyi népbiztost haladéktalanul 
elmozdítja állásától.

Jagoda elmozdítása azért történt, meri 
a népbiztos különböző bűnös üzelme
ket követett el a üzelnicinek most jöt

tek nyomára, 
A központi végrehajtó bizottság elhatá-
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rótta, hogy haladéktalanul rizsgálóbizottsá- 
got küld ki Jagoda bünlajstTomának meg- 
vizsgáláaára.

Az elcsapott népbiztos nemrég még a 
GPL rettegett főnöke volt.

Ettől az állásától nemrég felmentették s 
ekkor nevezték ki potfaűgyi népbiztossá. 
Jagoda bűnös manipulációinak felfedése 
nyílván nagy feltűnést fog kelteni egész 
Szovjet-Oroszországban.

A naptárból látható... 
hogy mi a nagy vxcnxációl

— MUSSOLINI NAGY SZEMLÉJE A 
LÉGIHADERÖ FELETT. Mussolini minisz- 
terelnök vasárnap nagy szemlét tartott a 
Ciampino repülőtéren háromszáz repülőgép 
és tízezer repülő-katona felett. Mussolini a 
szemle alkalmival több katonát kitüntetett 
afrikai vjtézaégééért éa jelképesen arany .vi
tézség! éremmel tűntette ki azokat a hős re
pülőket, akik az abesszin harcokban életü
ket vesztették.

— Lin<”'«rgh Zágrábba érkezett. Ltnd- 
bergh ezredes, a világhírű amerikai pilóta 
vasárnap délután megérkezett Zágrábba. 
Lindbergli Zágrábból Bécsen keresztül tér 
majd vissza Angliába.

— TORMAY CECILE TEMETÉSE. A 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Tor
mát] Cecile temetésével kapcsolatban a kö
vetkezők közlését kéri: a gyászszertartás 
színhelye az Iparművészeti Muzeum kupola
csarnoka lesz. Ide csak névre szóló meghí
vókkal lehet bemenni. Meghívó igényelhető 
hétfőn 10 és 2 óra között VI., fíőzsa-u. 32 
Mansz, vagy JJold-u. 16 kultuszminisztérium 
művészeti osztály.

— Bajtársi összejövetel. A debreceni volt cs. 
ás ktr. 30. gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei 
családtagjaikkal együtt, minden hónap máso
dik csütörtökjén este 8 órakor tartják bajtársi 
találkozójukat a Zöldfa-étteremben, Krisztina 
tér 9. sz. alatt. A legközelebbi összejövetel áp
rilis 8-án lesz.

— Szélhámosság Fáy főispán és Básó 
alispán nevével. A debreceni rendőrség va
sárnap letartóztatta Rákóczi Mihélyné deb
receni varrónői, aki Fáy István főispán és 
fídsó István alispán felesége nevében élei 
miszereket -és - rubanemüeket vásárolt, a 
számlát pedig az alispán!, illetve a-föispáni 
hivatalba küldette. Az asszony nyomorával 
Védekezik-

Debreceni diákok
bátor kiállás*!  a diktatúrák 
és az idegenből importált eszmék ellen

Debrecen, ápr. 4,
Hétfői Napló tudósitójdnak telefonje- 

lentéae.) A debreceni egyetemi ifjúság ve
zérel vasárnap ismét

állást foglaltak a diktatúrái törekvések 
és az Idegenből importált eszmélt ellen.

A Verbőczy István bajtársi Egyesület deb
receni csoportjának vezetője, Gulyás Gábor 
nyilatkozatot adott a debreceni helyi lapok
nak arról, hogy minden ellenkező hiresz-, 
telissel szemben, sem ö, sem az ifjúság
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— Friedrich István az elek! beszámolón. 
fíeibel Mihály, az eleki kerület képviselője 
vasárnap a kerülete több községében beszá- 
nmlóbeszédel tartott. Résztvett a beszámoló
gyűléseken Friedrich István is, aki különösen 
a választójoggal foglalkozott éj azt hangoz 
tatta, hogy ti NÉP nem fogja engedni meg
valósítani a választójogi reformot, mert ez nem 
jelentene egyebet, minthogy japán módon ha
rakirit kövessen el ónmagán, Reibel Mihály 
beszédében különösen mezőgazdasági kérdé 
sekkel foglalkozott.

— Díjnyertes műépítészek. A pécsi szeretet
otthon és órvaházra hirdetett szőkébb körű 
tervpályázaton az első dijat tíőrner és Rőten 
berg műépítészek nyerték el. A díjnyertes 
épitsézek, akik a modern fiatal építész-gene
ráció tagjai, mér több hasonló pályázaton 
arattak sikert.

HABIG-KAI.AP
Kossuth Lujos-utca t.

— ADDISZ-ABEBÁBAN MEGSZŰNT A 
FRANCIA KÖVETSÉG. Addisz-Abebából je
lentik; Godard francia kővel végleg el
hagyta Addtsz-Abebál. A követség ezentúl 
mint főkonzulátus fog működni.

—- Lopkodják 8 bronzdlweket a temető
ben. A rákoskeresztúri zsidótemető gond
noksága feljelentést tett a rendírségbn is 
moretien lettesek ellen. A feleJJentés sze
rint hosszabb idő óta észrevették, hogy R 
sírokon elhelyezőit értékes b'ronzdiszekct 
lopkodják. Eddig mintegy tizenöt-busz sírt 
csonkítottak meg a lelketlen tolvajok. A 
rendőrség nagyarányú nyomozást indított 
a temető tolvajainak a kézrekeritésére.

— Halálozás. Orv. Cservényük Györgyné 
szombaton este váratlanul elhunyt Temetése 
kedden, f. hó 6-án délután 3 órakor a farkas
réti temetőben'.

— Budapesten elfogták a sikkasztó 
dombrodl végrehajtót. Szombaton délután 
a kisvárdai csendörség táviratot küldött a 
budapesti főkapitányságra, amelyben közli, 
hogy a Dombrod községi végrehajtó, Be- 
linszky Dániel 500 pengőt elsikkasztott és 
Budapestre szökött. A főkapitányságon 
megállapították, hogy Belinszky a Sziget
utca 42. számú házban jelentette be magát. 
Detektívek mentek ki érte és előállították 
a főkapitányságra. A megtévedt végrehajtó 
beismerte a sikkasztást, mire őrizetbe vet
ték, majd átadták a csendőrségnek, ahon
nan Kisváráéra fogják szállítani.

—• Minden műfaj képviselve van a Tabán, 
bár áprilisi műsorában. Marőthy 
molv sarzon-énekmüvészetévcl, Bodnár I irt 
hangulatos jazz-számokkal, Téglássy Emmy 
steppelő táncrilmusaival, Kemény Magda futy- 
työs számaival aratnak megérdemeli sikert.

A. segédhívatali 
tisztviselők 
országos közgyűlése

A Segéd hivatali Tisztviselők Országos Sző- 
vétségé vasárnap tartotta ezidci országos köz
gyűlését. A közgyűlésen háromszáz tag jelent 
meg, harminchárom sídéki csoport képvisel 
telte magát, olt voltak többek körött dr. Czett- 
ler Jenő m. kir. titkos tanácsos, dr. Metsler 
Károly országgyűlési képviselő és mások.

Vargha Ferenc ügyvezető-elnök megnyitó
beszédé után Zsolnay Zoltát titkár 

at évi jelentést Ismertette 
és kiemelte, hogy az elmúlt évben 3 díjtalan 
szakorvosi dllótást a vidéken Is bevezették, 
azonkívül a tisztviselői kölcsönöket az ideigle
nes kezelőkre és dljnokokra i« kiterjesztették. 
A részlegrts tisztnjitás következett ezután, majd 
Szabó Miklós főtitkár Ismertette az egyes mi
nisztériumokba eljuttatandó memorandumokat.*  
Többek között

kérik a hétvégi azünet egységes szabályo
zását, a tisztviselőt betegellátásnak a köz
igazgatási tisztviselőkre való kllerje^zlését, 

az OTJ alkalmazottak Mátuarendezézét,
MÁV térítési dijak elengedését, illetve mér- 

bejelentette a főtitkár azt is, hogy 
................................  felkérnek arra.

a . 
séktésél, , 
több országgyűlési képviselőt ............
hogy költségvetési beszédükben a családi pót
lék filtnjános fölemelését szorgalmazzák.

Czcttler Jenő és Meizler Károly felszólalása 
után a nagygyüés véget ért.

HÉTFŐ

Női ruhakelmék

CSÜTÖRTÖK

egyszínöek éi 
mintázottok.....

3A-es Paietó 
divatos szövotakböl j p

All
A két darab őuzasan: 9.60

.„1.90

más vezetője nem irta alá a dr. Koetyál- 
féle akcióval kapcsolatos pontokat, hanem 

teljes szívvel és lélekkel vallják azt • 
tizenkét pontot, amit március 15-én 
Budapesten a Nemzeti Muzeum kertjé
ben az Egyetemi Kör gyűlésén prokla- 

máltak
és tovább állják n harcot a diktatórikus 
törekvések ellen.

Debrecenben vasárnap sokat beszéltek az 
egyetemi ifjúság bátor kiállásáról.

<
fehér, 2-gcmboí 
fazónbon.
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kölönbőző tavaszi 
újdonságok____ ...

Kiadás

finom minőségek, 
kis gyári hibával.

Női glasszékesztyfl
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Női harisnyák
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a nagy siker

Pesti Színház

— VJABB vn.LAMOSKATASZTltÖFA 
LONDONBAN. A londoni Victoria pálya
udvar mellett ujabb villamosvasúti szeren
csétlenség történt. El a szerencsétlenség 
négy napon belül már a negyedik súlyos 
közlekedési baleset. Egy villamosvasúti sze
relvény összeütközött a vljlamosmozdony. 
mpzdoniiy,;? A vezető és a szerelő súlyo
san megsebesült. A szerelvényen szeren
csére nem utazott senki sem. A Battersea- 
parki szerencsétlenség súlyosan sebesült 
áldozatai közül egyik meghalt, úgyhogy 
ezzel a szerencsétlenség halálos áldozatai
nak szórna kilencre emelkedett.

— Gróf Appmyt Albert-Társaság előadása. 
Csütörtökön. 8-én este, negyednyok órai kez
dettel a Tisztviselő-Kaszinóban (VJI!., Eszter, 
házy.utea 4) előadóestét rendet a Gróf Apponyi 
Albert-Tíraazág. Dr Tahg László m. kir. titkos 
tanácsos, miniszterelnökségi államtitkár dísz
taggá avatása után dr. Nagy Emil országgvű. 
lést képviselő, volt Igazsgügvmtnisiter Űrt elő
adást „Társadalmunk mai problémái és Gróf 
Apponyi Albert" címmel.
_ Páriába autózik a holland trónJlrököa- 

pár. Júlia hollandi trónörökösöd férjével, 
több mint egyheti tartózkodás után kíséred 
lének taglalva! elhagvta Monacói. A trón 
örököspár gépkocsin Tárisba utazik. •

—4 Saásdy Alice autójából elloptak egy. érté
kes modellt. Saásdy Alice szombaton az Appo
nyi téri Jolanda ruhaszalónban egy gyönyörű 
modellt vásárolt. A ruhát levitette autójába, 
majd koiubsziózni indult. A gépkocsi megállt 
egv vád-utcai kalapkereskedés előtt és Saásdy 
Alice bement az üzletbe, hogv kalapot próbál
jon. Ezalatt ismeretlen tettesek az autóból ki
emelték a remek ruhamodellt. Saásdy Alice 
feljelentést lett a rendőrségen az ismeretlen 
tettes ellepi A nyomozás megindult

— Legitimista képviselek baranyai körútja. 
Vitéz Makray Lajos országgyűlési képviselő 
Réldp Béla képviselő társaságában szervező 
körúton van von Baranyában. A Legitimista 
Néppárt megbízásúból keresi fel 0 városokat 
éj falvakat. Vasárnap két helyen is tartottak 
beszédeket, Szen/lőrincen éj Zalántqn. Hétfőn 
Mohácson tart srervezőgyülést a két képviselő.

— Makláry püspök Merrtethárat akar épí
teni. Makláry Károly dr, debreceni reformá
tus püspök kérvényben ingyen területet kért 
Debrecen városától. Az ingyentelken szeretet- 
bázat építene a református egyház. Itt mun
kát és ellátást adnának a fogházból szabaduló, 
raboknak addig, mig a polgári életben el tud
nak helyezkedni.

<— Rozgoujlrál 3 köb. mellkép 8 R Kálvin tér fi.
— Vasárnap öngyilkosai. A Ferenc József- 

bid pesti hídfőjénél 3 hajnali órákban a Du
nába ugrott Rohács Raimund 32 évps szabó
segéd. A rendőrségi motorosnak sikerült ki
mentenie — A Jőrsef-lcörut 0. számú ház előtt 
vasárnap délelőtt összeesett Gottlteb József 20 
éves péksegéd. A mentők megállapították, hogv 
ismeretlen méreggel mérgezte meg magát. — 
Színterei Márta 2rt éves takarítónő a Rákóczi- 
utj Jmperiabbüifében sörfbep hlpermangánt ét
el ölt fel és klhörpinlette. Tnpucz János 29 
évas árukihordó az Avar-utca 18. számú ház 
előtt mindkét karján zsilettel felvágta nz ere
ket. A mentők valamennyit a Rókusba vitték.

— A Házfelügyelők Országos Szövetségének 
jiihllárls közgyűlése. Vasárnap délelőtt tar
totta a Budapesti Házfelügyelők Egyesülete 
negyvenéves jubileumi körgyüléaét, amely 
egyben a Házfelügyelők Országos Szövetségi
nek első évj tisztújító ülúse is volt. A jobilá- 
rís közgyűlésen dr. Pózéi István országgyűlési 
képviselő mondott ünnepi beszédet, majd meg 
koszonizták a negyven évez zászlót és lelep
lezték Friedrich Boldizsár volt elnök arcképét 
Is. A közgyűlés a jubileum alkalmából távira
tilag üdvözölte Magyarország kormányzóját és 
miniszterelnökét, valamint a belügyminisztert.

— Első Deragözbajózásl Társaság. Az Első
Dunagőzhajózásí Társaság közli, hogy a Wien— 
Pozsony — Budapest — Belgrád—Russe—Giurgiu 
közölt közlekedő expresszhajó járatait a folyó 
évben első menettel Wienből Budapestre, illetve 
sz Aldunára április ll-én, első menettel Giur- 
giu—Russe-ból Budapestre, lllalvp Wienbe áp 
rllis 17-én, első menettel Budapestről Wlanbe 
április 21-én az egyidejűleg kiadott menetrend 
szerint megindítja. Azonkívül egy menetrend 
szerinti járatot indít a társaság április ó-én 
Wienből Budapestre. Illetve az Aldunára és áp
rilis 12-én Glurglu—Russe-ból Budapestre, óp. 
riíls Irt án Budapestről V/ienbe- A társaság kü- 1 
lön fel ' --------- - ------- ------
hajói Budapestről ,r __ _ _______
állomásról, a. Ferenc Jócscf-hidtól Indulnak. <

mennyiség éa időbeni kor látóiét nélkül.

KÁLVIN TÉR 7
Kórja képes ár/egytdkttnM.

szentesi 
reformátusok 

szélsőségek ellen
Szentes, április 4.

Hétfői Napló tudósítójának telefőnje- 
leütése.) A Solle de Glória református 
egyesülés díszközgyűlést tartott vasárnap 
délelőtt Szentesen a református Iskolában, 
amelyen megjelent a város előkelő polgár
sága.

Böszörményi Ede református lelkész, 
megnyitóbeszédében rátért a keresztkitíi- 
zési mozgalomra és azt hangoztatta, hogy 
n szentesi református egyház történelmi éa 
élettani okokból iskoláiban s templomaiban 
egyelőre még nem függesztett ki a keresz
tet.

Vecserg Sándor főgondnok tartott ez
után nagyon érdekes beszédet.

— Az ifjúságnak — mondotta — nem 
lehet feladata, hogy a felekezetek egymás- 
közötti lvé.kéjét megbontsa. Mert abból sem 
nekik, setn másoknak nem tehet hasznuk. 
A közbéke megl»ontását el lehet indítani, 
de azután nagyon nejjé? megállítani.

— Szentes városi mentes attól uié®, 
hogy ablakokat és fejeket törjenek be 
és éppen azért erkölcsi éa bltbéll ala
pon felhívja az Ifjúságot, hogy tartóz- 
kodlék minden szélsőségtől és tartóz
kodjék a közrend, a béke és a hltfele- 
kezetek közötti egyetértés megzavará

sától.
Ezután Matolcsy Mátyás országgyűlési 

képviselő tartott nagysikerű előadást a ma
gyar jövő útjáról.

a
CA

— Magyar? Zoltán egyetemi tanár Szó- 
fiában. A bolgár és magyar szellemi együtt- 
működés ünnepe lett Magyaru Zoltán, a bu
dapesti Pónnánv Péter tudományegyetem 
tanárának előadása a szófiai egyetemen nz 
Időszerű jogi kérdésekről, „ 4 kormányfők 
és n közigazgatási gépezet" címmel. A tu
dós tanárt ugy megérkezése alkalmával, 
mint előadása után melegen ünnepelték.

—- Huszonötmillió autót Fi sem tudjuk egy. 
hamar képzelni, mennyi lehet ez. Ha egymás 
mögá óllllonók. kétszer érné körül az egyenlítő
nél a földgömböt Pedig ez az óriást mennyi’ 
nég nem egy elméleti szám, hanem ennyi autót 
gyártott » Ford 40 év alatt A világ eutóálln- 

’ ' ........... *_ ’s az ő gyárából került
gyakorlati követelményeknek 

igazán megfelelő autó érhetett el Ilyen számot.

’lhivja at otazóközőnsék figyelőéi. lK>(n*  mányinak több mint fele 
Budapsalröl már ez újonnan ^pOlt hajó- ki. Csak egy, a gyakori

SARAMANI
autentlque danseuae slámolse

tellor Dancing
Nagymező-utca 80. Telefon: 1-248-88
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Cseh élete legtöbb játékával 
döntetlenné tette az örök-derbit
Turay polipként tapadt Sárosira és ha Kardos játszik i a fölényes Hungárla- 
gyözelem már eldöntötte volna a bajnokság sorsát

HUNGÁRIA—FERENCVÁROS 3:3 (2:2)
Ősziesen permetező hideg csőre ébredt n 

főváros n vórvn-vnrl tavaszi derbi regge
lén. Viz-majar — mondta bosszankodásl 
leplező epés mosollyal az libáikon kikém
lelő pesti futballdrtikker és dörmögve bujt 
viasza a meleg Agyba egy kis vasárnapi 
jiólalvásra. Illába' Az öreg Neptunus, a vi
zek istene, nem törődik az ismeretlen druk
ker gúnyolódásaival, nem respektálja a ta
vaszi sorsolást, hanem kaján kárörömmel 
permetezi egész nap a sok áldástól sárguló 
tavaszi rügyeket.

Az obiigát vasárnapi eső rányomta rom
boló bélyegét nz örökderbi megszokott, 
szemetjeiket vidító tarka keretére. Rtiho- 
szekrények mélyén folytatják téli álmukat 
n tavaszi női tonlellcsodák, a férfiak színes 
tavaszi felöltőit n komorszinü télikabátok 
álmosszürkévé tompítják. Csak az érdeklő
dés dacol elszánt akarással a hatalmával 
visszaélő időjárás ellen. Villamosok nz 
autószörnyetegek százai fáradhatatlanul 
ontották a bejárók elé az ernyővel felszerelt 
nézősereget és nem kell különösebb jós
tehetség annak a megállaptásAhoz, hogy 
kedvezőbb Idő esetén rckordközönség sze
gélyezte volna nz esőáztnttn, üdén zöldclö 
játékteret. Így is kijött mindenki, aki va
lamelyes lelki közösséget érez a sablonokat 
nem tűrő, mindig eredeti és Izgalmas 
f u tballsport la!.

Több, mint húszezer ember
alkotott keretet a nagy tétre menő gigászi 
küzdelemhez. A futball külföldi előkelősé
gei, n Középeurópai Knpnbizottság Buda
pesten időző olasz, svájci, csehszlovák, 
osztrák, román és jugoszláv képviselői a 
szövetségi páholyokban elhelyezkedve vár
ják a középeurópni fiitbnllcsemcgét: a 
Ferencváros és a Hungária összecsapását

I.álhntallcn belső izgalom vibrál
a kitűnő állapotban levő zöld pázsit ember- 
gyűrűje fölött. Néma, befelé hangzó kér
dések izgatják a ferencvárosi drukkerek 
ezreit: folytatódik-c ma is a húsvéti bécsi 
bravúrt Ontja-e szokásos gólözönét ezúttal 
is a Sárosi-kvintett*  A Hungária-hl vök egy 
árnyalattal sápndtabb arcán az évtizedes 
hagyományos kétes reménye skálázik. 
Erén a vizes ffívön a: egyik csapat csúszni 
jog, — állapítja meg cgv „semleges**  Újpest
drukker. Vájjon melyik csapat fog csúszni? 
A nagy kérdésre gyorsan közeleg n felelet, 
mert az aluljáróban feltűnik a bajnokcsapat 
kék-fohércsikos harci vértezete.

Másfél perei 
géltói duzzad a Fradl-háló

Fdvarias tapsok és udvariatlan füttyök ke
veréke fogndja a pályára lépő Hungáriát. 
A füttyök bizonyára a dicstelen húsvéti sze
replésnek szólnak.

Egeiverő, orkánsrerll ó váció jár kt a 
Fradinak,

a húsvéti torna hőseinek. A Hungária térd- 
fájása miatt kénytelen nélkülözni Kardost, a.r 
örök bünbnkot <s n vezérkar helyette Zimo- 
nyit bocsátja — vízre. Sebes és Sárost állana- 
nak középre a helyt úhiKZlásra. A szerencse 
Sárosinak kedvez, aki a Kispest felé eső ka
put választja. A két bajnok várományos farkas
szemet néz, Ferencvárost lláda — Tátrai, Ko
rányi - Hámori, Polgár, l.ázár — Tánczos, 
Kis. Sárosi dr . Toldi, Kemény. Hungária: 
Siab" — Kiss, Kiró — Sebes. Torai, Dudás — 
Sas, Müller. ( seb, Zimonyi. Titkos. Cseh Matyi 
Júlia alól elindul a labda. — Elindult a labda, 
ki tudja, hol áll meg — mondja mellettünk 
egy költői lelkületű ur. Nyomban n Hungária 
loinimoz. Cseh orra elöl Polgár liútrnhuzza a 
labdát. Sárost dr. tőle szokollan kíméletlenség
gel gázol át bakterén és — Túrái a földön 
marad A következő pillnnntbnn már kővá- 
•lermcd a Fraditól csodákul váró hatalmas 
liézösercg.

Sebes remek pasast küld MUllerhea, a 
bécsi ésitutballlstn rövid körömpaMziil 
küldi ■ labdát (-sebhez éa a zsonglőr 
Mai s inak nem esik nehrsére elegáns 
könii.vrAÍséggr| átmenni Lázáron éa lapos 
Ithése Korányi orra elől a jobhMrokba 

álhit 1:0.
Ar aréna elcsendesedik Hitetlen arccal h<i 
múlnak egymásra a: emberek. A Hungária 
tigyláiarik ..durva lábakkal**  akarja sréttépni 
a bécsi nimbuszt, a Ferencváros húsvéti ki 
rwlysngát. A fürge S<i« indul biztató tárna 
dúsra. de Tátrái mint a pelyhe! elfujja.

A Hungária arép toposon és nyugodtan 
játMik,

p Ferencváros kapkod a gyorsan bekapott gól 
hatása ato *.  Táncos ront a kaput a Sorost 
szép labdájával, de a nagy rőttel futó Btró

n közönség közé vágja a labdát. Kemény ka 
pásból fölébombáz. .1 Ferencváros óriási elán 
nal dobja magát a küzdelembe. Toldi cl 
nkarju venni a íabd't Sebestől, de nem sike
rül. „Toldi szerelme” — mondja az előbbi 
költői lelkülclő ur. Remek Polgár—Sárosi— 
Kemény-Akciót Kis és Sebes egyesült erővel 
tisztáznak. Raffinált Müller -Sns-akclóból 
Matyi offszájdra fut. Felhördül az - aréna 
Dudás egy hatalmas luftján, de Tánczos nem 
tudja kihasználni a kedvező alkalmat Már a 
10. perc, körül jár a mérkőzés, de Titkos ed 
dig egyetlen labdát sem kapott. A túlbuzgó

Matyi ismét offszájdra szalad. Majd vészjós
lóan ugrik ki, Háda eléje fut, elesik, de a 
Fradi védelem óriási szerencsével tisztázza a 

forró helyzetet. A játék érdekes és hullámzó. 
Gyurka is megmutatja oorszlánkörmeit: hatal
mas fejese hajszállal a felsősarok mellett 
fütyül el.

CSEH MATYI CSENDET TEREMT

Csodás Sárosi-gólra még csodásabb 
Cseh-trilkksorozat a válasz

Még el nem ült a kezdés nyomán megszokott ütemes „Hajrá Fradi**  biztatás, az BrdöngŐs 
Matyi gyors góljával megdermeszti a nézőteret. Sebes „czerpengös**  labdával szökteti 
Mülícrt, aki művészi körömpasszal kiugratja a helyére húzódó Matyit. Lázár, a technika 
nagymestere szerelni akar, de Matyi váratlan félfordulattal kikapcsolja a játékból nagy 
technikájú ellenfelét és mielőtt Korányi beleavatkozhatna az „ügybe", topos lövése a Jobb
kapufát cirógatva suhan a hálóba. L félidő 2. perc. 1:0. (Copiright by Hétfői Napló — 

System Horváth)

süvítenek a gólok... Titkos nyugalma
zott balszélső pazar lövéssel egyenlít

Müller mellébombáz, majd Kemény fut le 
nagv iramban, de startja lesúllúsból eredt 
Toldi clrngja fütty után a labdát, a tulflnom 
Hcrtzka biró meginditóan beszél a lelkére. Le. 
irhalatlan üdvrivalgás fogadja a Ferencváros 
kiegyenlítő gólját.

Sárnál csodaszép labdát tálal Kemény elé, 
■ fUrgelábu szélső feltartóztathatatlanul 
rohan és félmagas, éles beadását Kis a 
kapu torkú toll a tehetetlen Szabó mellett 

a balsarokha fejeli. 1:1.
Felderülnek az arcok. Most jön a húsvéti fót
inál —c mondják egymást biztatva az embe
rek. A Hungária azonban nem hagyja magát. 
Tánczos bemutatja lövötudémónyát, elhúz 
Dudás mellett és irtózatos bombát küld a ka 
púra. Szabó a löveget kornerre üli ki. Hatal
mas füttyöt kap Cseh Matyi, aki a bitói jel, 
zés után offszajdról indulva messzire kirúgja 
a labdát. Hcrtzka biró neki is előadást tart a: 
Illemtan szabályairól. Titkos meg mindig nem 
kapott labdát, hála Zimonyi tehetetlenségének. 
Jobboldali támadásból kimaradt a félidő lég 
hatalmasabb gólhelyzete. Sas Zimonyi elé tá
lal egy puha labdát, de az újdonsült össze
kötő három lépésről az üres kapu mellé gurit. 
Toldi szabadrúgása a tizenhatosról messze 
kapu fölött süvít el.

l.ázár friss clcgónciávnl tör előre, kapura 
lő, de a lövés rosszul sikerül. Közben

Titkos, a legveszélyesebb Hungária-csatár, 
még mindig a nyugalmazott balszélső azé. 

rcpét tölti be.
Tánczos támadása komért hoz, de a sarok- 
rugós eredménytelen. Pazar Fradi-támadúst 
indít el Sárosi dr., aki fordulásból remekül 
szökteti Keményt és a balszélső lövése a há
lóba kerül. Óriási az öröm, de kissé korai, 
mert a. biró kapurugúst jelez. A labda ugyanis 
az oldalhálón került a kapuba.

Ellenállhatatlan erejű, szélvéazscerOen 
gyors Ferencvárosi támadás megérteti • 
vezető-gólt. A Frsdl-lrndületnek egy fő
szolgabíró sem tudna ellenállni, bát hogy 
állana ellen egy Kis—Biró? Gyurka In
dítja cl remek szöli tetőssel Keményt, a bal

Még erősen szemerkél az cső amikor a kö 
fönséig tapsvihara közt újra pályára lép a kél 
csapat. Hcrtzka biró csakhamar elindítja a 
játékot. Sárosi tói Toldin keresztül Keményhez 
röppen a passz, sima, gördülékeny továbbadó 
sok lendülnek a fürge lábakon,

már a tlaenhatosnál harcol Toldi, ügyes 
drlbllt csinál. Gyurkához juttatja Ismét a 
labdát, aki mesteri Ügyességgel rázza le 
magáról Turalt s hirtelen fordulatból 
óriási gólt küld a levegőben úszó Szabó 
kapujára. Csodás hustmélrres bomba volt! 

Első perc: 3:2.
Most könnyedén viharzik a Ferencváros tárna 
dássoro/ata s ugylátszik, hogy valóban telje
sül a Fradi győzelemért áhitozók reménye, 
mert Tánczos is, Kemény is parar lefutások
kal escellálnak. .4 Hungária most negyedórán 
keresztül lényegesen kevesebbet van /átékban, 
de viszont szórványos támadásul sokkal több 
veszélyt rejtenek magukban. Titkos megunta

szélső félmagasan lő, de Szabó nem öleli 
keblére a félmagas bombát, amely ott 
pattog a kezel közölt, míg Gyurka ott te
rem és a szó szoros értelmében benyomja 

a vezető gólt. 2:1.
Hatalmas ováció fogadja a vezető gólt, de még 
jóformán örülnie, sem szabad a hősiesen ázó 
Ö-Kö2épnek, mert az örömrivalgásba belesüvit 
a Hungária egycnlitő gólja.

Jóllndltott Hungária-támadásbói Cseh 
Matyi kapufát lő. A labda a kapufáról Tlt*  
kos elé kerül és a kényszernyugdijba kül
dött szőke balszélső a tizenhatos vonalon 
kívülről ritkán látott szép gólt küld a hal

astókba. 2:2.
Ez volt az első labda, amit a félidő folyamán 
Titkos kapott, igaz, hogy ezt is a kapufától 
kapta. Hungárla-támadással bezárul az izgal
mas félidő.

Szünetben szervezik
Sárost diszSrségét

A szünetben óriási Izgalom lesz úrrá mind
két öltözőben. Különösebb panasza e.gvik csa
patnak sincs a másikra, mert az első negy
venöt perc

példásan fair játékot
nyújtott. A Fradi-öltözőben Hádót igyekszenek 
csillapítani, aki szemrehányást tesz amiatt, 
hogy többször elveszik előle a látókört

A Hungáriánál Túrái újabb szigorú utasítá
sokat kap:

— Jósjca, nem állsz rá eléggé Sárosiral Ne 
mozdulj egy lépést se mellőle, mert ezen mú
lik a győzelmünk vagy a vereségünk...

A hangulat különben mindkét táborban bi
zakodó. A kékfehér drukkerhad nagyon meg 
van elégedve ugy a kedvenceivel, mint pedig 
az eredménnyel. A húsvéti gyenge bécsi sze
replés után bizony senki sem várta, hogy 
ilyen nagyot játszik a Hungária A fradisták 
viszont azzal vigasztalják magukat, hogy a 
csapat jobb kondícióban van, mint a Hungá
ria s az iramot feltétlenül Végigbirja.

a tétlenséget, félpályáról alig fut nyo)c-tiz mé
tert. amikor negyven méterről megereszt egy 
füvön csusszanó labdát, amit Háda kiejt, a 
leleményes és ötletes Cseh Matyi máris ott 
van. elcsípi, oldalra kanyarodik vele, Háda 
kergeti, majd visszafut a kapujába, ez a sze
rencséje, mert Cseh menthetetlenül gólba kül
dené. Jgy azonban Háda az utolsó szAzadmó- 
sodperchen mégis elcsípi u bizlos góllabdái 
Most a túloldalon Kemény bombázza meg a 
kékfehér kaput. B’zi.ny Szabónak minden tu
dását bele kell adnia ebbe u védésbe. Egy kis 
vita támad a Hungória-játékosoknak Hcrtzka 
bíróval. Ugyanis Cseh igyekszik sakkmattrn 
játszani a Fradi-védelmet, de Hcrtzka off- 
stAjdon éri. Az Ítélkezést Biró valamilyen 
megjegyzéssel kiséri, ugy, hogy

Hertzka fejét csóválva figyelmezteti a 
temperamentumos Hungárla-bekkct.

Még egy kis vitatkozás, csoportosulás van, de 
Hcrtzka orélye és helyes judiciuma pillanatok

alatt lecsendeslti a lángoló kedélyeket. Most 
Tánczos fut meg egyedül. Hosszan maga elé 
adott labdára Szabó jóval a tizenhatoson kí
vül fut eléje és halálraszántan küldi mezőnybe 
a veszedelmes labdát. Polgár véletlenül bele
talpal az alacsonyan fejelő Zimonyi homlo
kába. de a kemény soroksári koponya ezt is 
kibírja. Emiatt Tarai küld egy nagy szabad
rúgást a Fradi-kapura, amit Háda biztosan 
fog mellre. A 17. percnél tart a játék, amikor 

százszázalékosan érvényesült Cseh Utlctes- 
sége és dugóhukószerü raffinált észjárása, 
.lobbra-balra ténfereg a tolalával, becsapja 
Polgást, testcseilci „hidegre teszi*  Tátrait, 
majd hirtelen elkauyarodik Korányi mel
lett, Hildának nincs mit tcnnlt, a két
ségbeejtő helyzetben kifut, de Matyi ezt is 
észreveszi s mint egy ballerlna eltáncol 
mellette és tizenöt méterről gurítja ■ ki
egyenlítést jelentő labdát az üresen ha

gyott Fradl-hálóba. 8:3.
Egetrengető, fergeteges taps köszönti a már- 
már elparentált Hungária-játékosok újabb si
kerét. A Hungária óriási elánra kap, mintha 
most kezdődne a meccs, minden erejüket, tu
dásukat a játékba vetik. A Fradi viszont lát
hatólag fejvesztetten kapkod. Újabb szép tá
madást intéz Sas s a beadása Cseh fejéről 
röppen Háda markába. Müller és Korányi kol- 
Lidúl s a Fradi-bekkek támolyogva kiviszik a 
taccsvonalra, de két perc múlva visszatér.

Megbénítják Sárosit,
Cseh korlátlan ur lesz

óriási harc fejlődik ki most a győztes gólért 
s a huszonkét játékos bizony nem naggon kí
méli a testi épségét sem. Szerencsére a saját 
testi épségüket nem kímélik csupán, az ellen- 
félét feltétlenül nagyobb becsben tartják, mert 
komoly összecsapás alig akad. Toldi faultolja 
ugyan Bírót, de nem nagy eset az egész, in
kább az okoz egy kis emóciót, hogy Hertzka 
tévedésből a Hungária ellen ítéli meg a sza
badrúgást. De amint az ideges Sárosi Gyurka 
kapu fölé lövi a labdát, elcsitulnak a viszá
lyok emiatt is. Most Háda sérülése miatt áll 
a játék egy percig, ugyanis merészen Cseh lá
bára vetette magát és egy kis vállrándulást 
szenvedett. De neki sincs nagyobb baja, tovább 
véd. A féüidö közepénél tart a játék, amikorra 
kialakul a két csapat teljesítményéről a párat
lan vélemény:

a Hungária játssza a jobb futballt, táma
dásai is veszélyesebbek s határozottan neki 

áll a győzelem.
Ami a két csapat tagjait illeti, a Hungária 

közvetlen védelem jobb a ferencvárosinál, igaz, 
hogy csak egy árnyalattal s ezt a különbséget 
Szabó vakmerősége és parádés közbelépései 
adják. Bíró néhány vaskosabb hibát is vétett, 
de viszont gyakran korrigált Kis oldalán is.

Túrái végzi nemcsak a Hungáriában, de 
az egész mezőnyben a legnagyobb munkát.

Különösen a második félidőben bénította meg 
szálszázalékig Sárosi Gyurkát, Sebes egészen 
elsőrendű, Dud<h viszont mérsékeltebb teljesít- 
ruényt nyújt. Különösen az annyira megcsodált, 
pontos passzjátéka hiányzik ezúttal.

A csatársor esze és splrltus rektora Cseh 
Matyi, aki ezúttal is ördöugős játékot nyújt 

s trükkjei minden számítást áthúznak.
A két szélső közül ezúttal Sas lényegesen töb
bet és jobbat nyújtott, mint a teljesen elhanya
gol Titkos. Zimonyi szürkén, sok csctlésseL 
botlással sehogysein tudja pótolni Kardost. 
Müller nagyon hasznos játékosnak bizonyult 
és nz ő okos elgondolásaiból indult ki csaknem 
valamennyi Hungária-támadás.

A Fradi ezzel szemben kissé enerváltan, 
fáradtan küzdött s mintha kölcsönadta 
volna a Hungáriának ezúttal a lelkesedé

sét Is.
Háda egészen gyenge elemi hibákat Is elköve
tett, kifutásai pedig sorra balul ütöttek ki*  
Tátrai és Korányi becsületesen látták el fel
adatukat, de bizony sok-sok gikszérrel. Polgár 
gyenge napot fogott ki. úgyszintén Hámori is. 
Még Lázár volt n fedezelsor legjobbja, de oz 
agyondicsért bécsi tüneményes szereplésétől 
nagyon messze maradt. A csatársornak Kemény 
volt a legaktívabb tagja. Toldi Idegesen ját
szott és semmi sem sikerült neki, Sárosi nagy
vonalú megmozdulásait Turul béklyóba kötötte. 
Kiss a mezőnyben nagy szolgálatokat tett csa
patának, de a kapu előtt nem sok vizet zavart. 
Tánczos fürgén, a tőle megszokott agilitással 
vezette támadásait, de lövései sorra célt tévesz
tettek.

Hátra van még egy negyedóra s a művészi 
akciók sorozata gyönyörködteti a szinte per
cenként lapsork.innai tüntető közönség tíz
ezreit

Emberfeletti a harc.
Feszülnek az izmok, pattannak _ az idegek, 

mert a győztes gól tolón a bajnokságot je
lenti. Most is a Hungária támad többet. Cseh- 
nak és Zi mony inak van két jő helyzete. Az 
utóbbiból korner lesz, ami viszont eredmény
telen marad. Sas mutat be egy gyönyörű ..re
pülő**  száguldást, majd a túloldalon Kemény 
ugyanezt produkálja. A Fradi-fábor ütemesen 
biztatja a lankadó csapatot de ez a halk tem
pózás nem tudja lángra lobbanlgni a zöld
fehér fiukat Az utolsó percekben akad egy 
ritka humoros momentum, amikor egy mesz- 
sziröl elrúgott tolnia a kornerzászlőnak gurul 
és lefékeződve megáll. A játékosok azt hitték, 
hogy kigurul a labda a amikor látták, hogy 
még rlcsiphető, egyszerre tizen is rástartM- 
nak és

valóságos rugbyjelenet adódik a komer- 
rászlónál.

Most két egymásután! szabadrúgás veszélyes*
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teti a Fradi-kaput, de Túrái mindkettőt kapu 
mellé helyezi, A 90. perc 50. másodpercét mu
tatja a stopperóra, amikor Tánczos még egy 
utolsó kisérleii't tesz. SiL*rül  is átütni a kék
fehér védelmen az, eszeveszetten repüiö labdát, 
azonban Szabó ‘Schinclingat megszégyenítő bok
szolással pofozza a mezőnybe.

Feloldódik az izgalom, megkönnyebbülnek 
az idegek, amikor a bíró hármas sipjelzéssel 
végét veti a játéknak.

Nagy, Izgalmas, Igazi derbi volt
Hiányos lenne a nagy mérkőzésről szóló be

számolónk, ha Hertzka Pálról, a mérkőzés bí
rójáról nem emlékeznénk meg. Talán közel 
járunk az igazsághoz, amikor röviden csak 
ennyiben foglaljuk össze a kritikánkat: a me
zőny legjobbja volt.

Fortuna és Pech meccse 
fantasztikus gólaránnyal

BUDAI—ELEKTROMOS 5:1 (4:0)
Az örök derbi előtt játszotta le nehéz baj

noki mérkőzését a Budai és az Elektromos. 
Aligha Játszhatnak még egyszer ilyen nagy 
közönség előtt, mert a derbi izgalmaira vágyó 
futballdrukkorek már erre a meccsre is mint
egy ttzenötezren jöttek ki. A nők legnagyobb 
bánatára vizbelöjtotlg az időjárás a tavaszi 
divatbemutatót, míg a játékosok bánatára 
szinte korcsolyapályává változtatta a gyepet, 
a sűrű, végeláthatatlan eső szemerkélése. A 
Budaiban az öreg Lyka nem játszott Ez azon
ban egy cseppet sem csökkentette a kieséstől 
félő Budaiak játékerejét. Valósággal megroha
mozták és lehengerelték góljaikkal a Elektro
mosok félelmetes hirii csapatát. Pedig

játékerőben egyforma ellenfelek 
hadnk óztak.

'Az Elektromos sem.támadott kevesebbet, több 
gólhelyzete a Budainak sem volt, de a pech
sorozat valósággal megbénította a fővárosi 
iijemi csapat eredményességét. Az 5- percben 
Szuhai gyenge lövése nyomán hatalmas kava
rodás támad, ugv henteregtek a játékosok, 
mintha tavaszi fü-fürdőt vennének, még a 
kapus lmsa alól is kikotorták a labdát, egye
nesen Sztancsik elé, aki gyors lövéssel véget- 
vetett a tavaszi hancúrozásnak. 1:0. A 15. 
percben Vermest száguldás közben Kocsis 
gáncsolta, amiért tizenegye? Járt és Sztancsik 
lába nem tévedett. 2:0. Most az Elektromosok 
1‘ákoztMja meseszép szabadrúgást küld har
minc méterről a kapura, de a labda a fán 
csattan el. Nem igv- a most következő Sztan- 
rsik és Rökk kombináció. A szélső éles lövése 
ugyanis a kapusba pattan és a tizenhatosról 
szép lassan begurul a hálóba. 3:0. A 25. pcív
ben Füzj hibájából Szuhai szerez ujahb gólt 
4:0. Majd a félidőig teljesen kiegyenlített lá
tók. szebbnél szebb húzások töltik ki az időt 
ji közönség legnagyobb örömére.

A szünet után már a második percben Rökk 
Jobog lo és keresztlabdáját Vermes szabályo
san helyezi a hálóba. 0:0. Isméd szép mezőny
játék következik, majd folytatódik az Elcklro- 
inosok pechszériája: előbb Szendrődi, utóbb 
Pázmándy lövése robban a kapufán. A gyöt-, 
relmes tortúra után a 42. percben az Elektro
mosok Pákozdi révén szerzik meg a becsület
gólt. 5:1.

AZ SBTC IS CSAK MEGNEHEZÍTETTE 
A SZÜRKETAXI GYŐZELMÉT...

Szdrketaxi—SBTC 4.J. Erzsébet—Vasas l:f. 
Váci Reminux'g----- Droguistált 4:2. A Nagy-
fépfp-Loden mérkőzés elmaradt, mert • pá
lya használhatatlan volt.

A szezónban először:
élre ugrott a BSZKRT!

Btrő'Ciopart: B. Vasúton—Postás 8:2. 
Tlerminomezö—Pamutipar 3:1. BSzKRT— 
Testvériség 2:0. UTE—Goldberger 2:2. 
URAK--Turul 1:1. A III. kér, TVE—BLK 
mérkőzést nem tartották ineg, mert a biró 
p pályát alkalmatlannak minősítette,

pártos-csoport: Kispesti AC—Budafoki 
MTE 2;L EMTK-Szcnllőrinci AC 2:2. 
MAFC-BTC 10:1. Törekvés-SzFC 3:1.

A Biró-csoportban n Pamutipar és o 
Postás vereségével a BSzKRT ugrott ni élre, 
pml annál is érdekesebb, mert a Nemzeti 
Bajnokságra erősen felkészült és a HAC- 
l’ól átigazolt Táncossal most megerősített 
együttes ebben a bajnoki szezonban még 
nem tudott ax éke kerülni.

A Pártos-csoportban a Törekvés folytatja 
BUdalutját.

„Elszenvedte**  első tavaszi 
győzelmét a Kerület

in KÉR. FC-SZOMBATHELY 1:0 (0.0)
Szombathely, április 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonj derí
tése.) A két kiesésre álló együttes küzdelmén 
a napok óta zuhogó cső ellenére is köze! két
ezer főnyi közönség jelent meg. A Nemzeti 
Bajnokság utolsó helyezettje, a már teljesen 
clporentált III. kerület poraiból feléledt phö- 
nixként kapott szárnyra s ebben a küzdelem
ben megérdemelt vereséget mért saját otthoná
ban a teljesen összeroppant szombathelyi csa
patra. Érdekes, hogy

a mérkőzés megkezdése előtt az óbudaiak 
semmi szín alett sem akarták lejátszani a 

meccset,
tekintettel a zuhogó esőre és arra a kétségte
len körülményre, hogy a pólyát hatalmas viz- 
tócsák éktelenjük és az csak a legnagyobb jó
indulattal mondható alkalmasnak futballmér
kőzés megtartására.
A mérkőzés bírája azonban kimondta a szen
tenciát, játszani kell. S mit tesz Isten, a szóm 
bathelyi csapat, amely minden körülmények 
közt a játék megtartása mellett kardoskodott, 
teljesen kedv nélkül bocsátkozott a küzde
lembe. A nagy elbizakodottság, a féltucatos

/ //OOA/^zf^/^erczo? Edvin a Phöbus
C/JL/L//VOAiL7/ külügyi meghatalmazottja

Érdekes pikantériája van a labdarugó sport
nak: Hcrczog Edvint a Phöbus felkérte nem
zetközi ügyeinek vezetésére s ezzel jelentős 
mértékben biztosította a csapat előkelő helye
zésének értékét.

Ami ezt megelőzte, méltán tarthat számot az 
érdeklődésre, mert a mai magyar futballnak 
tanulságos keresztmetszetét adja. Herczog Dob 
récén büszkeségének, a Bocskainak volt a men
tora eddig. Munkássága során sokszor bizo
nyította be áldozatkészségét és önzetlenségét 
egészen addig, mig az utóbbi idők eseményei 
kedvét szegték a további áldozattól. A 
Bocskai nagy propagandát jelentett a külföl
dön, mert ahol szerepelt, játékával, fellépésé
vel és tökéletes sportszerű viselkedésével ma
radandó nyomot hagyott maga után és ismé
telt meghívásokat kapott. Ennek ellenére sem 
Debrecen városa, sem a vidéki centrum kö
zönsége nem támogatta megfelelően, sőt csak
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Kulisszatitkok a KMAC karfelszerződésébői
Néhány héttel ezelőtt virágos kommüni

kék számoltak be arról, hogy az ország 
összes -motoros klubjait a KMAC kebelé
ben egyesitik. Ülést is hívtak össze, aminek 
megvolt u maga szenzációja. Elsősorban is 
az, hogy már nz összehívás alkalmával na
gyon sok klubról megfeledkeztek és nem
csak tekintélyes vidéki egyesületek, hanem 
— ami még fontosabb — tevékeny sport
élettel rendelkező fővárosi egyesületek mo
toros szakosztályai is — véktleniil-c, vagy 
készakarva, do —- lemaradlak. Az össze
hívóit értekezlet második pikantériája az 
volt, hogy ennek jellemét nem annyira a 
tömörítős szándéka, mint inkább az a tény 
határozta meg, hogy az idén lejárt az a 
kartcllszerzödés, ami a KMAC-ot és <t többi 
egyesületet nemzetközi vonatkozásbaji egy
máshoz fűzte. Ezt kellett tehát megújítani 
s mindaz, ami hangulatkeltőén c rideg 
kényszerűség mögött felsorakozott, csak 
szimpla színjáték volt azok számúra, akik 
kényelemből, vugy hozzánemértósből nem 
ismerik a motoros materializmust. Elnöki 
és titkári tanácsot szerveztek, ezzel azon
ban korántsem tudták leszerelni a mozgal
mat, ami éppen a Hétfői Napló kezdemé
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Példátlan megpróbáltatás vár 
a magyar futball büszkeségére: 

a Fradira
A pazar erőre kapott Ferencváros híveinek 

tízezreit, de minden sportembert Is bizonyára 
meg fog döbbenteni az a kimutatás, amit most 
a Hétfői Napló hoz először nyilvánosságra a 
legendás zöldfehérek tavaszi munkaprogramjá
ból. Olyan feladat előtt áll a Fradi gárda, 
aminek ieljcsitéeo csaknem lehetetlen, ha a 
szövetség Idejében nem gondoskodik könnyí
tésekről. A toriura május 2-án kezdődik: 
Ferencváros—Ujpest-nieccs, dőnlő küzdflom n 
bajnokságért. A nagy csata fáradtságával még 
aznap éjjel kellene Belgródba utazni, hogy 
másnap ott a tervek szerint az Admira ellen 
harcoljanok. 6-án ismét bajnoki meccs, 0-én 
magyar-jugoszláv válogatott mérkőzés, lfl-ától 
27-éig három további mérkőzés a bajnokságért 
s ha’Párizsba kell menni, akkor közben még 
két meccs, összesen tehát öl mérkőzés 11 nap 
alatt. Ezután Párizs, majd további bajnoki 
meccsek, hogy iunlus 23-án a magyar osztrák 
válogatott következzék 5 ha mindezt lefutót- 
ták, okkor következik csak a haddelhadd: 
hadakozs*  hat ország legjobbjai ellen a Kö-

gólözönről szőtt Alom azonban megbosszulta 
magát. Az óbudaiak sziwel-lélekkel küzdöttek 
és mindkét félidőben jobbaknak bizonyultak. 
A szombathelyiek dühükben fizikai fölényüket 
dobták bele a játékba, aminek

csúnya jelenetek
voltak a következményei. Előbb Vértesit vit
ték le a mer lök s miután összeragacsolták a 
lerúgott lábát, visszatérhetett a pályára, de 
természetesen végig atatisztált. Úgyszintén Bu
davári kapust is durván lökték a kapufához, 
ö is soká fogja érezni a szombathelyi mérkő
zés nyomait.

Az első félidőben a kerületieknek három 
nagy gólhelyzetük volt, ezzel szemben a szom
bathelyiek csak szórványosan támadtak. Szü
net után az óbudai csapat nagyobb technikai 
fölénye alakult ki.

Befejezés előtt négy perccel biintetőrugás- 
hói esett a győztes gól: Schiller szabadon 
kiugróit, Kraszuul azonban nyomába sze
gődve, a lövés pillanatában ugv vágta fel 
a sebesen száguldó csatárt, hogy as IH 
métert repült a levegőben. A tizenegyest 

Komáromi értékesítette. 1:0.
A hátralevő percekben is a kerületiek szoron
gatták • szombathelyi kaput.

nem ellenségesen viselkedett. Ezt követte a csa
patban felébresztett, kívülről szított

furcsa mozgulom,
ami az utóbbi időkben már nyílt anarchiává 
fajult. A húsvéti luxemburgi túrára például 
egyes játékosokat a csapat szavazással vitt el. 
ami szinte
példátlan eset a magyar futball történetében.

Ez a kettős körülmény okozta, hogy Her
czog kilátástalannak tartotta a további munká
ját és igy elfogadta a Phöbus ajánlatát.

A Phöbus, mint a negyedik nagycsapat (nem 
a tabella, hanem a rangidő alapján), nem nél
külözheti egy hozzáértő szakember munkáját 
a külföldi relációk kiépítésében j igy a leg- 
jobbon választott, amit n közeljövő meglepeté
sei fognak Igazolni. A Phöbus-szal most már 
nemcsak a zöld gyepen, de a zöld aszta! mcl 
lett is számolni kell...

nyezése nyomán magindult:
a motoros társadalom önálló szövet

ségbe való beszervezését.
A megindult mozgalmat átmenetileg lesze 
rellék ugyan, mert — mint mondják — a 
leghangosabb vezetők nem is tiszteletbeli 
állásokban helyezkedtek el, sőt a nemzeti 
sportbizottságban is helyet kaptak. A moz
galom azonban korántsem fencklett meg 
és mindazok az egyesületek, amelyek most 
érthetetlen (?) módon nem kaplak meg
hívót az egység szent jelszava alatt össze
hívott kartelmegállapodáíhoz, s amelyek 
jóval nagyobb sporttevékenységgel dicse
kedhetnek, mint a KMAC, most a leghatá
rozottabb formában lépnek fel a motoros 
társadalom érdekeinek megvédésére és

követelik a szövetség megalakítását 
és elismerését a felettes sport fórumtól.

Egyébként teljes a tájékozatlanság n 
„keskenyvágúnyu**  motorkerékpáros Grand 
Prix ügyében is, mert minden ellenkező 
híreszteléssel szemben e versenyen még 
mindig csak a „motorkerékpáros Lovasa 
Lóni“ játssza a krekk momentán kétes ér
tékű szerepét.

zépeurőpal Kupáért megállás nélkül őszig.
Ehhez a programhoz nem tizenegy, de har

minchárom ember is kévést Valamit tehát 
tenni kell, mert igy

•z öngyilkossággal határos terheket rónak 
a nagyszert! gárdára,

amelynek •zükségképen össze keli roskadnla 
ettől. Kénytelenek vágjunk óvó szavunkat fel
emelni még idejében, mert a Ferencvárosra 
nemcsak n Ferencvárosunk, de az egész ma
gyar futballnak nélkülözhetcllen szüksége van 
Az emberi teljesítőképességnek vannak határai 
s ezek jóval innen állnak az elképesztően zsú
folt programon.

f. osztályú férfi kézilabda bajnoki mérkőzés. 
UTE—MAFC. 4:2 (8:0), Elektromos—BLE
lft:5. II. osztályú bajnoki mérkőzés: MTE— 
WSE 10:3 (3:2), BTC-SZTE 5:1 (0:1). BLE— 
Elektromos 8:5. VÁC—EK A SC 5:1, Olympia— 
VFSC 7:1 (női).

A Bocskai legyőzte 
Zamora és Samltler 

csapatét
Nizzából Jelentik: A Bocskai vasárnap aa 

OGC Nlea csapatával mérkőzött amelyet 2:1. 
arányban legyőzött A debreceniek erőa ellen
félre találtuk, amelynek kapuját a világhíres 
spanyol Znmora védte, a csatársorát pedig 
Samltler Irányította. A debreceniek az első fél
időben többet támndtnk, de Znmora meghiú
sított minden góllövé‘l alkalmat. Samltler ré
vén jutottak a vezető gólhoz a nizzaiak. Szünet 
után Finis egyenlített, majd Teleki szerezte 
meg a győzte# gólt.

Világbajnokverés az 
asztalitennisz-bajnokság 

küzdelmein
Az asztultcnnlsz szövetség a Duna Sport Club 

helyiségében folytatta az ezévl aszlaltennisz- 
bajnokság küzdelmeit. Vasárnap este az elő
döntőkre került sor. óriási meglepetést keltett 
Bcrgmann világbajnok veresége a páros mér
kőzések során. Az eredmények: Földi DSC, 
Beregi VÁC—Bergmann, Bécs, Ferenczy FTC 
17:21, 24:22, 21:19, 21:17. A férfi egyes küzdel
mek során Soós UTE 21:16, 13:21, 21:16, 12:21, 
21:17 arányban győzött Házy Duna 5C ellen. 
Házy majdnem meglepetést csinált, ha sport
szerűen küzdött volna, ugy győzelme nem ma
radt volna el.

A BELGÁK LEGYŐZTÉK A HOLLANDOKAT
Antwerpenből jelentik: A belga-holland vá

logatott futballmérkőzést óriási érdeklődés 
előzte meg. A két rivális ország labdarugóinak 
küzdőiméből ezúttal Belgium került ki győz
tesen. 2:1 arányban. A félidő 1.1 volt

BECSBEN CSAK EGY MECCS VOLT
Pécsből jelenük-. Az esőzések miatt csak*  

egyetlenegy meccset tartottak a császárvásros- 
bán. A Wacker 4:2-re győzött a Floridsdorf el
len. A féldiő 3:2 volt.

MEGUGROTT A SLAVTA-...
Prágából jelentik: A csehszlovák bajnoksá

gok során a Viktória Pilsen 1:1-es félidő után 
3:l-re győzött a Sparta ellen. A Slavia 7<1-re 
verte a Bratislavát és most már bárom pont
tal és jobb gólarápnyal megugrott örök rivá
lisától. iZdenicc—Nachod 3:1, Viktória Ziskov 
Prostejov—Ungvár 3:1.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
A berlini Sportpalotában Berlin jégkorong 

válogatott csapata 7:3-ra győzött a brüsszeli 
Nordstern ellen.

Nyugatnémetország és Hollandia gyephokkí- 
zói Mühlheimbcn 1:1 arányban döntetlenül 
mérkőztek.

Párlsbon Péter Cane pnhdysulvu angol box- 
bajnok legyőzte Denico francia bajnokot tech
nikai k. o.-val. i

A III- kér. TVE (cnnúlásónak ötvenéves ju
bileumát vasárnap tartotta uz óbudai Koroná
ién Vigadóban. Az ünnepségen nagy és előkelő 
közönség jelent meg. amelynek soraiban fel- 
kap Ferenc dr. székesfővárosi tanácsnok is je
len volt. Hangulatos beszédek hangzottak cl ■ 
nagymultu egyesület régi, szép napjairól.

A Beszkárt futballcsapata májusban svédor
szági túrát bonyolít le. A futballsport szétvá
lasztása óla amatőr klubcsapat még ilyen 
messze nem utazott. Reméljük, hogy a 
»égü villamoscsapat sikerrel fogja abszolválni 
a nehéznek Ígérkező svéd túrát.

A bsnkspnrtliga knrdrsapatlmjnokl verse
nyében: 1. Pénxlntóretl Központ, 2. Postataka*  
rékpénzlór, 3. Kcrcskedolmi Dónk.

A MAC vasárnap délelőtt országi*  junior 
sulyemelővcrsenjt rendezett a Nemzeti Torna*  
csarnokban. Eredeménye: Pehelysúlyban: 1. 
Androvlcs MAC 227.5 kg. Kőniryiisulyban: I, 
Bicska UTE 245 kg. Középsulyban: 1. holtver
senyben Német VÁC és Horváth DAC 255 kg, 
Félnehézsulybnn: 1 holtversenyben Sin. B. 
Vasutas és Seller UTE 255 kg. Nehézsúlyban: 
1. ifj. Gcro UTE 290 kg.

A Máv. Sportliga vasárnap délelőtt rendezte 
a vasutasok 1937. évi mezei futóbajnoki ver
senyét. Részletes eredmények: Szenior egyéni 
bajnokság; 1. Hernádi Törekvés SE 21 p 58.5 
mp. Szenior csapatbajnokság: 1. Törekvés SE 
30 p lfjuságl egyéni bajnokság: 1. Webcr 
Törekvés SE 11 p 32 3 mp. Ifjúsági csapat- 
versen v: 1. Törekvés SE 15. 2. Testvériség SE 
73. 3. MÁV Előre SC 35 ponttal. A levente
csapatbajnnkxágban: l. Törekvés SE 42. 2.
Miskolci Vasutas 50. 3. Székesfehérvári Máv.
Előre TK 76 ponttal.

A Bulesu polgári lövészcgylct vasárnapi cél- 
lövőversenyében az első csoportban Tarics 
Tibor, n másodikban D. Fekete, a harmadik- 
bon Erdős, u hölgyvtrsenyrők közölt pedig B. 
VoJnovszky gvözött. Piszlolyvenenybcr Tői- 
gveM iaratott sikert. A versenyt hélfJn foly
tatják.
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Mosoly országa a vasárnapi 
Eurűpa-Kupa tilosén

S/omhíilon és vasárnap Budapest volt a 
középéit ró pai futbnll központja. Hét nem
zet tizennyolc meghatalmazott íulhall- 
nílnlsztcre gyűlt össze, hogy a Középcuró- 
pai Kupa uj közgyűlését tartsa meg és ha
tározzon nz Európa Kupa ügyeiben felme
rült kénlésekről. A közgyűlés lezajlott és 
—- megtiszteltetés — Fischcr Mór szemé
lyében magyar embert választott elnökévé. 
Egy másik tiszteséget Kenyeres Árpád, a 
Magyar Labdarugó Szövetség főtitkára fog
lalt el, mig a harmadik megbízottunk, 
Fodor Henrik dr., egyelőre még megbízo
ttit nélkül maradt. Az ülésen ugyanis az 
elhunyt Meisl Hugó megürült főtitkári po
zícióját még nem töltötték be. ügy hatá
rozlak, hogy egyelőre a komilé vezeti to
vább az ügyeket. A közgyűlés tehát nem 
múlt cl minden meglepetés nélkül s ez
úttal

nz n negatívum számíthat érdeklődésre, 
hogy Fodor dr.-t még nem választották 

főtitkárrá.
Ennek megvan a mnga különös oka. Első
sorban is nz, hogy a nagy hatalmat jelentő 
pozícióra a bécsi Gerti dr. is pályázik. A 
másik ok pedig nz, hogy a magyar meg
bízottak közül

egyedül Fodor dr .az, nkl harclns hnn- 
gulnthan, csaknem azt mondhatnák: 
könyörtelenül védi a magyar érdeke

ket. Flscher és Kenyeres ezekben a 
szócsalákban nem vesz részt s Igy 
Fodorra vár a bajvívó tövises küzdel

meinek hálátlan szerepe.
Vasárnap délelőtt az Európa Kupa ülé

sezett és ez — információink szerint —
felidézte Lehár remekének: A mosoly 

országának negédes jeleneteit.
Csupa bübáj volt minden tag, élén az el
nökkel, pedig a Kupa történetének egyik 
legveszedelmesebb kérdése forgott szőnye
gen: a véres botrányba fulladt minapi 
osztrák—olasz félbeszakadt meccs ügye. A 
íutballdiplomaták, ugylátszik, tanultak 
Genfiül és olyan

pazar testesetekkel, taktikázással és 
halogatásául éltek, ami méltán vált 
volna díszére még a londoni nemzet
közi bencmavalkozási bizottságnak is.

Szívélyes mosolyok és sima gesztusok köz
ben állapították meg, hogy a botrány em
léke még friss s igy meg kell várni, amig 
az idő elvégzi a maga éllompitó tevékeny
ségét. A mosoly országának csaknem gyer
meteg kedélyű szereplői azonban ezúttal 
szükségtelenül óvakodtak a döntéstől, mert 
a mainál mézesebb perceket aligha fognak 
találni a jövőben az ügy tárgyalásához. 
Abban egyezlek meg, hogy a félbeszakadt 
botránynieccsről május 2-án a zürichi ösz- 
szeülés alkalmával fognak dönteni.

Minden idők legnagyobb kardcsatája
A magyar-olasz Tersztyánszky-emlékverseny a világ
12 pengeklrályát állítja plansra Budapesten

Április 9 én este a Városi Színházban nem
csak Európa, de az egész világ legnagyobb 
kardvivó csatája zajlik le a magyar és az olasz 
pengemüvészek között. Hat magyar és hat 
olasz vívó lép a plansra, ami már magóban 
véve Is fokozott izgalmat jelent, hiszen általá
ban (még nz Olimpián is) négy-négy vivő dönti 
el az országok közötti rangsor kérdését. Fo
kozza a verseny páratlan izgalmait nz is, hogy 

a szembenálló felek a világ legjobb vivői 
s ha évtizedek óta egy árnyalattal a magyar 
kard bizonyult is jobbnak, ezt sajátos okok 
magyarázzák. A magyarok specializálták ma

gukat a kardra, mig az olaszok mindhárom 
fegyvernemben dolgoznak. így azután vívásuk
ban sok a tőr-elem, ami előny a számunkra.

A nagy verseny a kormányzó által adomá
nyozott kupáért, a későbbi Tersztyánszky- 
díjért folyik. Másodszor ütköznek meg a mata
dorok e klasszikus díjért. Először Cremonában 
mérkőztünk érte 1935-ben és 18:18 arányú 
döntetlen után csak jobb tussarányunkkal 
győzhettünk. Ez az ujabb összecsapás minden 
eddiginél hevesebb lesz s méltán kelti fel nem
csak a két ország, de az egész müveit világ 
sporltársadalinának érdeklődését is.
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Sorra győztek a lavorlíok

KÁTYÚBA KERÜL A BT
Pardon: nem a Biró Testületről, hanem 
a párizsi Bajnokok Tornájáról van szó

A párizsi világkiállítás alkalmából a fran
ciák hallatlan áldozatkészséggel pazar fulball- 
progrninot szervezlek meg: Európa minden 
számottevő futballncinzetének bajnokcsapatát 
meghívták egy grandiózus körtorna megvívá
sára. Pikáns, de igv van, hogy a meghívó levél
ben nem a bnjnoki sorrendben legjobb magyar 
csapatot kérték, hanem n svájci emlékek alap
ján nz. Újpestet, vagy a Ferencvárost, vagy a 
Hungáriát. (Érdekes rangsor!)

Az. érdekeltek még nem egyezlek meg, hogy 
melyikük megy a május 30 tói június 0-ig 
tartó egyhetes viadalra. Sőt, mint mértékadó

körökből beszerzett információnk szól, 
kétséges, hogy magyar csapat egyáltalában 

részt vesz-e » nagy csatában.
Nagy veszélyben van a BT n tavaszi pro

gram zsúfoltsága miatt. Annak a csapatnak 
ugyanis, amelyik Párizsba megy, három baj
noki meccsét kellene a torna előtt hétközben 
lejátszani, ami emberfeletti megterhelést jelent. 
Ha nem sikerül enyhíteni a nehézségeken, már 
pedig erre semmi remény sincs, akkor Párizs
ból hiányozni fog a magyar színek képviselője 
és az egész torna értéke alaposan csökken.

Pikáns hírek a női sportfrontról

Gyenge mezőnyök és sorozatos. favoritgyő
zelmek jellemezték a vasárnapi versenyeket. 
Hét verseny közül hatban győzött az első fa
vorit s csak a Iladseregi versenyben kapott ki 
a favorit Doubtfoul az outsider Carmentól, de 
itt is inkább a lovas szenvedett vereséget s 
nem a lő. Az Akadály vei senyben Gyöngyház 
igazolta, hogy tényleg az a nagy sleepler, ami
nek első startjára ígérkezett. Á Gátversenyben 
Honvéd rcvánsot vett múltkori legyőzőjén, 
Kartárson. A Nyeretlenek versenyében a Rá- 
kosi-nyerő Czimer aratta első sikgyőzelmét. 
Az Urlovasok bandicapjét Pejacscvich János 
gróf lovasfölénye döntötte el Minek? javára. 
A Weltcr-handicapben a kimagasló esélyű 
Sivectheartnak erős ellenfele akadt a fogadá
sokban Charles személyében, de verseny köz
ben letört. A napot záró Handicapben a régi 
formáját visszanyert Pozőr idei második győ
zelmét aratta.

Részletes eredmények:
I. Akadály verseny. 1. Gyöngyház (6:10) 

Tóth A. 2. Giralba (4) Komolya. 3. Mankó (3) 
Balázs. F. m.: Kiskun (2) Koltny. Könnyen 
10 h., 4 h. 13. Bef.: 89.

II. Gátverseny. 1. Honvéd (pari) Steczák. 
2. Kartárs (1*/*)  Benyó. 3. Gyöngyvér (10) 
Szele. F. m.: Lajtygyöngye (6) Wolberl. Bizt. 
1% h. 5. 16. Bef.: 25.

III. HndseregI sikverseny. T. Carmen (5) 
Stielly hgy. 2. Doubtfoul (l’/a) Macbánszkv. 
3 Szarkaláb (3) Demkó fhgy. F. m.: Siva (2) 
Kolluy, Bokros (10) v. Czanth hgy.. Vívó (6) 
Pakuts hgv. Bizt. 1 h., 3 h. 107, 24, 12. Be 
futó 262.

IV. Nyeretlenek versenye. 1. Czimer (5:10) 
Kupái K. 2. Mese (10) Mányi. 3. Csodás (3) 
Csömöri. F. m.: Négus (8) Horváth I., Csa
vargó (3) Horák, Szamaritánus (3) Feliing A.,

VI. Weller-handlcap. 1. Sweethart (lJí)' 
Berta. 2. Salome (214) Klimscba II. 3. Csi
csóka II. (4) Csömöri. F. m.: Lilla (10) Schwad- 
lenka, Charles (114} Alt, Pavlova (4) KajárL 
Bizt. 8/< h., 1J4 h. 24. 13. 21. Bef.: 98.

VII. Handicap. 1. Pozőr (8:10) Esch I. 
2. Sylva (4) Lökös. 3. Dénes (134) Horváth K. 
II. F. in.: Saturnus (8) Esch Gy. II., Szelim 
pasa (3) Klimscba II. Könnyen 1% h., 2 h. 
24, 16, 24. Bef.: 119.

Megalakult az első magyar női futballcsapat — 
A női atlétikában a férfiak veszik át a dirigensi pálcát

Április 7 és 10-ón d. u. U-3 órakor

Rövidesen pikáns szenzációja lesz n magyar 
futballélctnek. Ncm Zsarnóczay akar lemon
dani, nem is a határtalan nyulékonysúgáról 
ismert Nemzeti B-liga ügye dől el, hanem — 
megalakul a: első női futballcsapat. Külföldön 
ez nem Ismeretlen sportág, mert hiszen 
Angliúbnn már bajnokságért is játszanak a 
hölgyek, sőt a .szomszédban, Bécsben is van 
egy nngyon jó futballcsapat, amely felett a 
bécsi lilák, az Austria vezetősége gvarokoljn n 
felügyeletei. A magyar női futbnll szervezője 
egy huszonkélévcs fiatal leány, E. Vera, aki a 
Hétfői Napló munkatársának kérdéseire a kö
vetkezőket mondotta:

— Nagyon kérem, hogy no Írják ki a neve
met — mondja az első magyar női Fodor 
Henrik —, mert nem akarom, hogy a szüleim 
megtudják ezt a szervezést. így is éppen 
eléggé haragszanak a sportén. De mit csinál
jak én, nki imádom*>  Allélizálok, futok, úszók, 
bokszolok, gyephokihoni, kézilabdázóm, bir
kózom, tcnniszczcm és — fűzök, most pedig

futballozni akarok. Nemrég jöttem haza 
Angliából, ott bizony már nngyon komoly a 
női futball. Nemcsak bajnokságért játszanak, 
hanem

adják és veszik U a játékosunkét,
ugy, mint n férfifutballistákat. Persze Angliá
ban a futballozó hölgyek is profik. A meg
boldogult Meisl Hugó Bécsben igyekezett ki
irtani a női futballt és kitiltotta őket az ősz- 
szcs szövetségi fennhatóság alatt álló pályák
ról, do a végén mégis a nők győztek, mert 
most kéthónapos túrára mennek egy vállal

kozó szellemű menedzser kíséretében, aki 
onrdét is visz magával és elsőrendű anyngi 
feltételekkel hajóznak Palesztinába és Indiába. 
Tessék elhinni: nálunk se lenne rossz üzlet n 
női futball, Játékosnnyag van bőven, hiszen 
máris tizenhat leány áll tréningben. Szívesen 
játszanánk akárhol, csak ellenfél legyen. Tes
sék megírni, hogy tizenhat leány keres egy 
futballcsapatot.

Megírtuk.

Goal (10) Mályus, Pircsfelső (20) Gyurik. 
Könncyn 4 h., fejh. 17, 13. 27. 15. Bef.: 207.

V. Urhivas-handicap. 1. Minek (pari) gróf 
Pejacscvich. 2. Limanova (6) Koltay. 3. Csere
bere (4) tulajdonos. F. m.: Kopó (1/4) Jeney 
fhgy., Tiro (10) Visy fhgy., Brezova (3) Pa
kuts hgv. Küzdelem, Gede száz, h., fél h. 27, 
18, 20. Bef.: 232,

A Pestmegyei handicapben a budapesti meg- 
nyitónap föversenyében az alábbi mezőny vár
ható starthoz:

Totem 58Jí, lov. Gutal, 
Szepes 58, lov. Csapiár, 
Művész 57, lov. Teltschik, 
Feireflz 55, lov. Esch.
Alsó 54 %, lov. Balog, 
Lator 48 lov. Csuta, 
Adamas 48, lov. Klimscha, 

. Titok 45J4, lov. Klimscha II.,
Amourette 42, lov. Esch I., 
Kékes II. 39, lov. Csömöri.

♦
Alsó, Művész és Titok mutatkoznak' a mun

kában legelőnyösebben a Pestmegyei handicap 
jelöltjei közül, mig Adamas már nyilvános ver
senyben szerepeli igen jól.

Mik nyernek ma Megyeren?
A Hadseregi sikversenyben Dévénynek csak 

Giralbát kell megvernie.
A Gátverseny-handicapben Bátornak Gyöngy

kaláris a legkomolyabb ellenfele.
Az Eladók handicapjét Bon pas-nak könnyen 

kell nyerni.
Az Irinyi-pusztai díjban Napfelkelte—Faran- 

dole lehel a befutó.
A Handicapben Kritikusnak Timoleont kell 

megvernie.
Á Wellcr-handicapet a munkában jól mozgó 

Bálozó nyerheti. Sherry vagy Mekkorka ellen. 
f.:cFcmfw vbgk xzqőii
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A női atlétikát megférfiasitják
Érdekes események tömörüllek a másik női 

sportágban: az atlétikában is. Amint a Hétfői 
Napló már betekkel ezelőtt elsőnek jelentette, 
akciónk nyomón a jelenlegi női bizottságot, 
amelyet tevékenysége után röviden társalkodó 
bizottságnak neveznek, férfiakkal akarják ki
egészíteni. Ezúttal ismét elsőnek Jelenthetjük,

HÉTFŐI NAPLÓ
Sierkrsitlb:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelő*  eierkrsitö e*  kiadói 

l>r. ELEK HUGÓ
8re>ke«>táaeg >*  kladöhivatah

Budapest. Vli. ken, Erzaébet-körut 28. atám
ItUUöinap ée vasárnap déli 13 órálgi 

Telefon: 1-308 Ült.
Vaiirnap délután I Aritól!

H. Aradi-utca K. aa. (Glóbus-nyomda).
Telelőm 1-109 43 és 1-245 81.

Vasárnap délután fél S órától kérdve lapiártálc
Telefoni 1 100-42. 1-100-43, 1-10044 éa 1 245 81

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Fgv hrt S pemtA (*«>£•  arám éra: MaavamrwS 
a-n 10 fillér. Auailrlában 10 Gmtchrn, Franrinnraiáf 
bán t frank. JuK"Ulávlában Ml dinár. Nenirtora/ág 
Smd U l'U vauban l líra. Edinán iában 4 lei

fjwhail'. vak lábam t Jó éli

hogy Stankovits Szilárd a Jelenlegi női bi
zottságban elnököstül együtt összesen hat ta
got óhajt meghagyni. Ennek az. az oka, hogy 
— bár megvan győződve n hölgyek objektivi
tásáról — aktív versenyzőnöket a szövetségi 
életben nem kíván szerepeltetni. Értesülésünk 
szerint a női bizottság elnöke egy magasállásu 
ur lesz, búr itt meg kell jegyeznünk, hogy a 
női sporltúrsadalom a legszívesebben dr. 
Szerelemhegyi Jenőt látná e fontos tisztségben. 
A bizottság előadója dr. Farkas Lajos, a MAC 
rakétaszerűén feltűnt fiatal vezetője Lesz, mig 
a tagjai közöli az olimpia részéről Képessy 
József, tehát szintén férfi lesz. Az NTE, az 
MTE és a KAOE ugyancsak férfiinegbizottnl 
küld. Igy tehát meg fog szűnni végre a női 
bizottság hölgyjellege. Ennek pedig őszintén 
örülnek nz egész vonalon. A női bizottság 
nagv változásairól alkalmunk volt a MAC 
egyik prominens vezetőjével beszélgetni, nki 
a kővetkezőket mondotta:

— Csak gratulálhatok a Hétfői Naplónak, 
mert az önök akciójának eredménye az, hogy 
a szövetség vezetőinek, sót elnökének figyelme 
is ráterelődött a nagy letargiában senyvedő 
női atlétika bajaira. Mi az ügyeket megvizs
gáltuk i amint láthatják az urak, azonnal cse
lekedtünk is. Kérem önöket, hogy a magyar 
atlétikát továbbra is ugyanazzal a lendülettel 
és szeretettel támogassák, mint eddig.

Takács István

A kukorica tu-

VÍZSZINTES:
Szállóige. Miguel Cervan

tes halhatatlan müvéből „Don 
Quijolé'*-böl  ered. A remény
telen, kilátástalan küzdelmet 
szokták evvel jellemezni. 12. 
Fog. 13. Melyik? — németül. 
14. Hal is, meg nem is. 15. 
Határozatlan számnév. 17. Hal- 
fajta. 18. Francia hinmemü 
névelő. 19. Van hozzá bátor
ságom. 20. D. T. 21. Két Habs- 
burg-házi magyar király neve. 
Jelentékenyebb uralkodó tör
ténelmi szempontból nz első 
volt (1657—1705.) Uralkodása 
alatt leplezték le a Wesselé- 
nyl-féle összeesküvést. Ugyan
csak nz ö ideje alatt kezdődött 
II. Rákóczi Ferenc szabadság
harca. 22. Éktelenül szel. 23. 
Mulatság. 24. ö •— németül. 
25. A szerelem: sötét —• írja- 
Petőfi. 26. Figyeli. 27. Angol 
férfinév. 28. Északi férfinév. 
30. Ige van ilyen is. 31. Rész
idő a box-meccsen. 32. S. U. 
33. Radir vég. 34. Telefon — 
rövidítése. 35. Kutya teszi oly- 
koi. 36. Tizenkét hónap. 37. 
Ki másnak? 39. Kád része. 40. .. nu.v.iv« tu
dományos neve. 42. Évek száma. 43. Nél párja. 
44. Ezzel többet — mint erővel. 45. Rózsa — 
idegen nyelven. 48. Az az ismeretkrilikai Irány, 
amely az abszolút igazságot tagadva, rendszerét 
az érzéki felfogásra építi fel.

FUGGÖLEGESi
1. Spiritiszta szórakozás. 2. Csiga van llven. 

3, Francia nőnymii névelő. 4. Amerikai hölgy 
neve előtt All. 5. Parány. 6. O. XV. 7. A nyári 
hőmérséklet. 8. Hektóliter — rövidítve.' 9. Tflf.ény u;>># icnn>i
■M .-.lati üllő i.lgol . r aMk.-,,!,,Ki„ rrnuWk -TíMdiivrő." bTÜl

1.

Ázsia délnyugati sarkánál, amelytől a „har- 
madkorH elején szakadt el. Ez a sziget a XlV-ik 
és XV-ik században a kereszténység és a ke- 
resztesbadak védőbástyája volt. 11. A körmoz
gásnál fellépő az az erő, amely a mozgásban 
lévő testet a középponttól kifelé eltávolítani 
igyekszik. 12. Bejegyez. 13. ósmagyar név. 15. 
Huszár is ez. 16. Idegen férfinév 19. Cimzés- 
rövidités. 20. T. E. F. 22. Pazar! 23. Gonosz. 25. 
A bátor igéje. 26. Fél kellem. 27. Kiemel. 28. 
Férfinév. 29. Pár év múlva. 31. Bizonyos célra 
kijelelt terület. 35. Ilyen a rideg arc. 37. A S. K.— nnonli.l 1A T-i....:— i........J L J <eruiei. ;m>. nyen a rideg arc. 37. A S. k.
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