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Degrelle csúfosan megbukott!
Ragyogó magyar futballgyőzelem Svájcban

Eckhardt megdöbbentően éles 
beszédben bejelentette a harcét 

a nullások ellen és leleplezte 
a diktatórikus törekvéseket

. ’ Pápa, április 11.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnap az egész ország érdek
lődése Pápa felé fordult, ahol Eckhardt 
Tibor, a Független kisgazdapárt vezére 
mondott rendkívül nagyjelentőségű beszé
det,

Tiélulán háromkor a leventeotthonban 
Sulyok Dezső beszámológyülése keretében 
mondotta cl nagyfontosságu szónoklatát. 
Jelen volt a kisgazdapárt egész vezérkara, 
csaknem valamennyi képviselőtagja, to
vábbá
, Pethő Sándor főszerkesztő, Ajtay Jó

Ha kell szóval, ha kell ököllel...
! Ezután Eckhadrt emelkedett szálára. 4 
terem ekkor már annyira zsúfolt volt, hogy 
a rendőrség kénytelen volt lezáratni a ka
pukat. Az utcán óriási tömeg hallgatta a 
megafonon közvetített beszédet.

Szónoklata elején néhány mondatban 
méltatta annak jelentőségét, hogy Sulyok 
Dezső belépett a kisgazdapártba. Ezután 
emelt hangon a következőképpen folytatta 
beszédét:

Én magam is, a mi pártunk is, azt mond
hatom már, hogy éppen féléve hallgatunk. 
Nem azért, mintha nem volna mondani
valónk, nem tudnók bírálni az eseményeket, 
hanem

hallgatunk nagy önmegtagadással 
azért, mert uj kormányunk van és 

időt akartunk adni egy jóindulatú 
miniszterelnöknek

ahhoz, hogy a maga kormányzati munká
ját zavartalanul végezhesse a nemzet érdé-

A hallgatás
— Éppen ezért bejelentem:
a hallgatás Ideje letelt. Ellenzéki párt 
lévén, az ellenzéki párt kötelessége a bí
rálat és mi ezt a bírálati jogot és köte
lességet most már minden tartózkodás 

nélkül teljesíteni fogjuk.
Ez semmi k.éppen sem jelenti azt, hogy a 
jelenlegi kormányzattal szembefordulunk, 
annak munkáját nehezíteni, vagy pláne, le
hetetlenné akarjuk tenni. Nem. Megfordítva, 
szembefordulunk azokkal az erőkkel, ame
lyek szembenállónak minden kormányzattal 
és lehetetlenné teszik az eredményes és át- 
fr-gó intézkedéseknek és reformoknak meg
valósítását. Szembefordulunk velük, első
sorban a kormányzat érdekében, mert meg
könnyíti a kormányzat munkáját, ha ebben 
a harcban nincs magára hagyatva, egy szét
húzó párttal csupán hátamőgőtt. hanem 
ezekre a nagy népi tömegekre apellálni, hi
vatkozni, és ha kell támaszkodni, hogv

ur legyen és a törvény és alkotmány 

zsef, a neves publicista, Prónay Pál 
nyugalmazott ezredes és nemcsak kis

gazdák, de sok földbirtokos is.
Kende Béla főldbii tökös megnyitóbeszédé 

után Sulyok Dezső beszáinolóbcszédébeii 
hangoztatta, hogy « kereszténység nem any 
nyit jelent, hogy csak jelszavakat pálljunk. 
A nemzeti önkormányzat egyetlen lehetsé
ges záloga a titkos választójog. Tiszta par
lamentarizmust követelt. Kijelentette, hogy

a kisgazdapárt a diktatúra ellen küzd 
és ultimátumot kell adni annak a rendszer
nek, amely meg akarja ölni a magyar nép 
szabaságszeretelét.

kében. Ha most hat hó elteltével visszapil
lantunk a közvetlenül mögöttünk lévő időre, 
azt kell mondanunk sajnálattal, hogy

a mi hallgatásunk nem vált előnyére az 
országnak.

Én magam és ez az egész pKrt hajlandó ál
dozatot is hozni a maga népszerűségéből, ha 
a nemzet érdeke azt megkívánja.

Amikor ezeket mondotta Eckhardt, már 
éljenezett az egész terem.

De, ez a mi hallgatásunk káros volt az 
egész nemzetre, mert

olyan erők jelentkeztek és kezdték el a 
maguk destruktív munkáját, amelyek 
nem fogják merni ezt a munkát foly
tatni, ha a mi szavunk és ha kell a mi 

öklünk is szembefordul velük.
A hallgatóság viharos tapssal fogadta eze

ket a szavakat. Amikor újra clcsendesedett 
a terem, igy folytatta u kisgazdapárti vezér:

ideje letelt
alapján megmaradva

előbbre vigye az országot.
Újabb tapsvihar remegtette meg e sza

vakra a termet.
— Nem mondok újságot — folytatta —, 

ha azt mondom, hogy nyugtalanság van az 
országban, elégedetlenség. Az elégedetlenség 
jogos, mert évek hosszú során keresztül 
annyi mulasztás halmozódott egymásra, 
hogy nem lehet csodálni, hogyha ez a ki
koplalt nemzet kezdi türelmét elveszíteni. 
És ezt a türelmetlenséget csak fokozzék a 
közelmúlt eseményei, amikor nap nap mel
lett frázisokat puíTogtalva nem is adagok
ban, hanem egész csomagokban adják a 
nemzetnek az étvágygerjesztőket, de utána 
elfelejtetlek ebédet adni.

— Amikor én a Házban számtalanszor 
próbáltam különböző népi, szociális intéz
kedések érdekében felemelni szavamat,

orditozással próbáltak fizikailag is el
némítani

és most ők állanak elő, ugyanazok az ein-1 és ország-világ előtt leleplezzük őket, min? 
berek névszerint és tesznek nekünk szem-1 felelőseket azért a nyomorúságért, azért a 
rehányásokat az.újh mert még mindig nem | visszamaradottságért, ami — sajnos —• 
teljesült a népi politika. Most újból előáll-1 mindenképpen nehezen orvosolható, amit 
nak és prédikálnak erőszakot azoknak a I azonban utcai Jármával, 
szerencsétlen tömegeknek, amelyek márl utcai tüntetéssel, piszkos demagógiával,
kezdik a türelmüket elveszíteni. Hát * izgatással és lázi fással meggyógyítani

ebből a frivol játékból nem kérünk j soha, de soha nem lehet.

A kormánypárt egyrésze 
uccai megmozdulásokkal szövetkezik

— Amikor Darányi miniszterelnök ur be
mutatkozott a Iláz előtt, az ő beszédében 
azt a mondatot találtam a magam felfogá
sával is a legegvbevágóbbnak, amikor azt 
mondotta, hogy Magyarországon a világné
zeti harc már eldőlt és a keresztény nem
zeti irányt nem teheti kétségessé többé 
senki, ezt az irányt semmiféle veszedelem 
nem fenyegetheti. Ez rendkívül helyes meg
állapítás volt. Éti azóta azt látom, hogy az

Kakuktojások 16 egyesületben
Eckhardt ezután a bolsevizmus ellen be

szélt, majd ezt mondotta:
— De ha a budapesti utcán verik be a 

fejeket és szovjet-veszélyt kiabálnak, akkor 
azt mondom: ti nem a szovjettől féllek! 
Erőszakoskodni akartok. Ti antibolsevista 
címen akartok, tehetségtelen figurák, ma
gatoknak egy népszerű jelszót kisajátítani, 
ami módot ad, hogy katonai alakulatokat 
szervezzetek és az erőszak jegyében pró
báljatok politizálni. Ebben az erőszakra 
készülő társaságban

olt ülnek a közelmúlt elvetélt diktatú
rájának lecsúszott lovugjal,

ott ülnek a régi világnak középosztálybeli, 
intelligens elemei, akik mai uralmukat — 
mint a múltban is — mindig csak erő
szakos eszközökkel tudták a falu népével 
szemben érvényesíteni és most attól félnek, 
hogy a titkos választójog el fogja tőlük 
venni ezt a lehetőséget. Hát ragaszkodnak 
az erőszak rendszeréhez és ennek az erő
szakos nolilizálásnnk és üldözésnek lehető
ségét látják a .nyilaskeresztes megmozdu
lásban.

— A mozgalomhoz, nmelv törpe — foly
tatta —, jelen lék télén kisebbség nem je
lent veszedelmet önmagában. De ha a kor
mánypártnak egy része és a kormányhala-

Honnan szei
Azzal folytatta Eckhardt, hogy a legfon

tosabb kikötések közé tartozik, hogy társa
dalmi egyesületeknek politizálni nem sza
bad. Felveti a kérdést, miért tűri a kor
mányzat azt, hogy társadalmi egyesületek 

egész ellenzék teljes egészében osztja a mi
niszterelnök urnák ezt a felfogását,

a kormánypártnak egyrésze azonban 
szövetkezve bizonyos utcai megmozdu
lásokkal, mindenáron, újból és újból fel 
akarja vetni az 1919-es idők rég lezárt 

könyvelt
és ugyanazokat az időket akarja újból fel
idézni, anélkül, hogy arra bármiféle szük
ség, bármiféle komoly veszély kényszerítené.

lomnak egy része odaáll melléjük, fedezi 
őket, titokban elősegíti mozgalmukat és 
törvénvlelen cselekmények sorozatos foly
tatására nyújt nekik lehetőséget, akkor már 
komoly veszedelemmé válik. A Darányi- 
kormány nem tudja magát tőlük megsza
badítani. És azt látom, hogy ezek a be
folyások, amelyeknek vesztenivalójuk nincs*  
mert ezek a semmiből bújlak ki,

egy diktatúra szele, az erőszak dikta
túrája vetette őket felszínre néhány év
vel ezelőtt és most attól rettegve, hogy 

vissza kell süllyedni a semmibe, 
most megpróbálják a maguk kakuktojásait 
elültetni a társadalom legkülönbözőbb tisz
teletreméltó egyesületeibe. Én eddig Ifi 
olyan társadalmi egyesületet tartok szá
mon — még pedig közelről figyelek — és 
tartom számon, hogy ezek a kakuktojások 
hol vannak lerakva. Teljesen a bolsevisták, 
nyomán próbálják megtéveszteni a társa
dalmat, hogv adott pillanatban azután

ezeken a társadalmi egyesületeken ke
resztül megragad Iák az alkalmat, vagy 
legalább is példátlan zavarokat és 

nyugtalanságot okozhassanak, 
nmi nz ilyen erőszakos mozgalmaknak 

‘szintén a célja szokott lenni.

Elit a pénzt?
politikai klikkek elfogadhatatlan ambíciók
nak útvesztőivé alncsonvitlassannk.

Emelt hangon jelentette ki Eckhardt, hogy 
megengedhetetlen, hogy politikusok vágy
pártok katonai alakulatokat, vagy kar- j
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hatalmat szervezzenek a maguk politi
kája mellett. Hu egy katonatiszt politi
zálni akar, ükkor tegye le a kardot, 
lépjen ki a hadseregből, akár generális, 
akár caMdőrs/ázadua, akár festőrőr- 
nagy nz Illető. És ha egy főszolgabíró 
katonai alakulatot »agy rohnmoertago- 
kát akar szervezni. akkor mondjon le 
főszolgabírói álláséról és jelenthessék 

í< •rr;e:rr n hadseregnél,
amely majd dönt arról, hogy taugllch-e 
vagy sem, de senimieactre sem fog belőle 
generálist csinálni, legfeljebb zupós őrmes
tert .

Viharos taps fogadta ezeket a szavakat. 
Kijelentene Eckhardt, megengedhetetlen, 

hogy m«s, mint a fegyveres erő tagja, 
egvr.nmbát viseljen. Azzal folytatta, hogv 
harminckilenc különféle újság és szennylrat 
folytatja a: izgatás lehetőségét a: ország
ban. Felveti n kérdési, hogy

ki lesz felelős,
ha nz országban felbomlik a rend. Meg
emlékezett Eckhardt w „Nemzeti Front" 
egyik kiadásáról, amely őt nevez) bolsevik! 
ügynöknek.

Kérdezi, bőgj- ezek miből tartanak fenn 
harminckilenc újságot. A kormányzatnak 
inga volna végére járni annak, hogv mi
igen pénzek juttatják ezeket a senki házia
kat abba a helyzetbe, hogy ilyen hutai más 
sajt óapparátus sül rendelkezzenek. De kül
földről is jönnek garmadával antibolseviki 
és antiszemita nyomtatványok.

Ha egy külföldi állam Magyarország 
belpolitikájába kíván beavatkozni, az 
tűrhetetlen a szuverén magyar nem

zettel .szemben,
amely cllon a' kormányzat kötelessége ha
tározottan fellépni.

mint a tiszta polgári szabadság. A minisé 
terolnök ne mosolyogjon, hanem gyorsnb 
bán cselekedjék, mert

■ mostani félév alatti munkájának 
semmi látszata nincs.

Friedrich István volt a kővetkező szó
nok, aki szokott elmés és .szellemes modo
rában kritizálta a kormányt. Beszélt arról, 
hogy annakidején megcsinálta a titkos vá
lasztójogot, azonban az utána jövő kormá
nyok éretlennek tartották a vidéket a titkos 
választójogra és kirekesztették abból. A 
helyzet az, ha Budapestre felköltözik va
laki, akkor nyomban érett lesz a titkos 
választójogra, ha pedig egy budapesti vj 
dékre költözik, akkor éretlen.

— A kormánypártban — mondotta — 
antiszemitizmust is hirdetnek, de

a választási pártkasszába szívesen 
fogadják á llbrtálh dohányt.

el-

életmód zavarja az emésztést 
Székrekedés a várt beszennyezi. 
Következménye faj- és derékfájás, 
aranyár, önnekaranyér. Onr....

|í is hátinál a

— Derék úriember Darányi Kálmán, 
azonban a kormányiáshos más is keli. 
Most egy szahnakazalun ül, amelyet már 
minden oldalról meggy uj toltak, 

már meg is sült a miniszterelnök, 
csuk ő nem tud róla.

Darányi bízik a pártjában és nem tudja, 
hogy az olyan gárda, amely mindig meg
adja magát és sohasem hal meg.

Honionnay Tivadar, Mcizlcr Károly és 
Kócsdn Károly felszólalása után a nép
gyülés lelkes hangulatban végeiért.

Kormánysajtő, zsidókérdés*  diktatúra
• - A kormány által szubvencionált la

pokban — folytatta — ugyanazokat az 
alaphangokat látom, amelyeket az előbb 
említettekben olvasok.

Olvastam kormánylapokbnn Ismételten 
olyan cikkeket, amelyek nyíltan meg

fenyegetik a miniszterelnököt 
Olyan politikai párt, amely azt liirdeli. 
hogy a parlamentarizmus népbolonditás, 
őrükre beszüntetendő. Nekünk az égvilá
gon semmi közünk sincs ahhoz, hogy Né
metország a maga földjén milyen politikai 
berendezéseket tart helyesnek Nem tűrnék 
ebben az országban antihiilerista propa
gandát, de egv pillanatig sem turnék né
met propagandát sem.

Az antiszemita hangulatot kihasználva 
erősxakos éa törvénytelen mozgalmak 

a zsidókérdésről beszélnek
és diktatúrára gondolnak.

Kijelentette Eckhardt, hogy Ő soha 
vette revízió alá a zsidókérdésben 
álláspontját, k kérdést azonban csak

nem 
való 

....... ,.......___________ ....... .. egy 
megfelelő okos kormányhatalom oldhatja 
meg tisztessége*  intézkedéssel. Nem fogad 
el eemrrdffh: kit'inilást, legkevésbé attól a

sajtótól, amely szembekőpösdit játszik a 
zsidókkal, amely fejbcueréssel operál a: 
utcán és azután megfizetteti magát a zsi
dóktól.

A jobboldali politikát at építő szán
dékú, átfogó reformok megvalósításától 
várja. Becsületes adóreformot és szociális 
reformokat követelt, majd

a karlelldiktatura ellen beszélt.
Az ifjúságon az álláshalmozúsok 

szüntetésével kell segíteni. Megfelelő 
birtokpolitikát sürgetett. Hangoztatta azon
ban, hogy

a Jobboldali politika az ő szemében 
nem jelenthet semmiféle diktatúrát.

A becsületes titkos választójogra nemcsak 
a népnek, hanem a kormányzatnak is szük
sége van. A kormány teremtsen rendet a 
saját portáján és akkor rend lesz az egész 
országban. Ma a rendbontás kormánypárti 
oldalról fenyeget.

Páratlan lelkesedéssel ünnepelte Eckhardt 
Tibort beszéde befejezésekor n hallgatóság. 
Ezután még főbb képviselő szólalt föl. 
Eckhardt még vasárnap délután visszauta
zott Budapestre.

Ernszt és Friedrich 
feltűnő ellenzéki beszéde 

a Darányi-kormányról
Szolnok, április 11.

<4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése ) Délután négy órára érkeztek 
meg Szolnokra autón Ernszt Sándor, Éried- 
ric.h István, Homonnny Tivadar és Mcizler 
Károly országgyűlési képviselők, valamint 
Kórsán Károly volt képviselő kíséretében, 
ahol a gyűlés színhelyén nngy tömeg várta 
a kereszténypárt vezetőit.

Mayyary Albert nyitotta meg n nagy-

Simogassa arcát 
órákkal későbben, ta
pasztalni fogja, hogy 
simább, ha Hezolite- 
Rapid arcápoló 
gyorsborotva krémmel 
borotválkozott. 
Nem pattan tel, nem 
ég az arcbőre, nem 
rontja a penge élét, 
állandó használatnál 
az arcbőr jól ápolt 
és üde lesz, A 
HEZOL ITE-R A P /D 
egy elismert tökéle
tes arcápoló gyors
borotvakrém, mellyel 
viz, szappan és ecset 
nélkül egy perc 
alatt tökéletesen bo- 
rotválkozhatik, próba
doboz 24 fillér és 
ezt is visszatérítem 
azután eredeti do
boz vagy tubus vá
sárlásánál. Kapható 
minden szaküzletben és 
a készítő Dr. Holczer 
vegyész illatszertárá
ban, VI., Teréz-körut 8.

MIKECZ ÖDÖN:
Nekünk egyik külföldi állam 

példája sem mértékadó
Kiskunhalas, április 11.

64 Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) Gróf Teleld Mihály, Kiskunhalas 
országgyűlési képviselője vasárnap a városi 
színházban tartotta meg beszámolóját.

—- Magyarországon — mondotta többek 
között — minden reform ellen mindenkor 
küzdelem indult meg, úgyhogy nálunk, 
sajnos, mindig a tizenkettedik órában való 
sitották meg a reformokat, s igy nem is 
olyan a hatásuk, mintha idejében valósitól 
Iák volna meg őket.

A beszámoló után Mikecz Ödön dr. bel
ügyi államtitkár mondott beszédet.

—• Az ország mai helyzetében, — hang
súlyozta, — nem az indulatok fclkorbácso- 
iására van szükség, még kevésbbé arra, 
hogy ellentéteket keltsünk. Feladatunk az 
idegen népek tengerében ugyanaz, ami 
ezer éven keresztül volt: magyarok aka
runk maradni.

— Szükséges és
Indaholt egyes közjogi 

megoldása,

de szükségesnek tartom hangsúlyozni azt 
‘ \ megoldásánál semmiféle

lehet irányadó, mint a
is, hogy ezeknek 
más érdek nem 
nemzeté.

egyik külföldi állam példája sem 
mértékadó, 

kérdéseket a magyarság céljához, 
mérten fogjuk

kérdéseink

ezeket a
a magyarság helyzetéhe: ...
megoldani. Nem vonjuk ki magunkat kül
földi eszmeáramlatok hatása alól sem, min
dig szem előtt kell azonban tartani, hogy 
ezen a földön magyar emberek számára te
remtünk intézményeket,

könnyelműen kockáznunk as ország 
sorsával nem szabad,

mert az idők, amelyben élünk, olyanok, 
hogy egy elkövetett hiba évtizedekre ször
nyű hatással jár.

Mikecs Ödön államtitkár beszéde titán * 
városi szálló nagytermében bankett volt, 
amelyen több feíkÖsz-Öntő hangzott el. Az 
államtitkár a késő délutáni órákban autón 
visszatért a fővárosba.

gyűlést, utána nyomban szólásra 
dftt Ernst Sándor, aki elsősorban 
politikai helyzettel- fogjál közölt, 
pitva, hogv a magyar belj',zot függvénye az 
európai helyzetnek. Hosszban foglalkozott 
a költségvetéssel, amelynél semmiféle vál 
tozást nem lót, ina is az a helyzet, hogy

túlterhelik nz egyes termelő osztályo
kat, azután a privilegizált osztályok, a 

kartellek terheit is mások viselik.
— A pénzügyminiszter ■— mondotta — 

mindig mosolyog. Ha javulás van a költ- 
ségvetésl»en. azt 6 csinálta, ha pedig baj 
van. akkor azt a világgazdasági helyzet 
okozza.

Nem akar heccclödni —• folytatja —, 
azonban különösnek tartja, hogy a minisz
terelnök panaszkodik azon, hogy őt bántja 
az ellenzék. De bírálatot mégis csak kell 
mondani, különösen akkor, amikor azt 
látjuk, hogy

a miniszterelnök 
előre, ami az

Beszélt azután 
Kifogásolja, hogy 
össze azokat, ukik 
olyan okosnak tartja mayát, hogy segítség 
nélkül is cl tud boldogulni. Szociális refor
mok kellenek és pedig mielőtt még nagyobb 
bajok bekövetkeznének. A miniszterelnök 
nem tud még a saját pártjában sem rendet 
csinálni.

A miniszterelnök azt hiszi, hogy A 
kormányoz, pedig jobbról és halról 

is ide-oda nincigúljúk, 
holott a kormányzás alapja nem lehet más.

emclke- 
u világ- 
megállu-

nagyon lassan halad 
ország kárára van.
n fiatalság kérdéséről, 
a kormány nem hívja 
segíteni tudnának, mert

Széli József letöri a felelőtlen 
izgatást!

A magyar politikában valósággal nagy
hétnek lehet nevezi}! az elmúlt napokat: a 
politikai élet — mint azt a Hétfői Napló 
legutóbbi számában jeleztük —- a legtelje
sebb erővel megindult; az érdekesnél- 
érdekesebb események valósággal torlódtak 
egymásra és vasárnapra betetőződött a po
litikai helyzet kialakulása:

megjelent a hivatalos lapban Széli Jó
zsef m. klr. titkos tanácsos, n közigaz
gatási bíróság másodelnökének belügy

miniszterré történt kluevezése.
A NE?-ben kétségtelenül cicsöndesedtck 

azok, akik — mondjuk ki magyarán — a 
nyilaskcresztcsekkel szimpatizálnak. Az or
szágban pedig

Széli József belügyminiszter előrelátha- 
fólug rendet fog teremteni, törvényes és 
alkotmányos eszközökkel és meg fogja 
fékezni a felelőtlen izgatásokat, ame
lyek a közbiztonságot és a közrendet

veszélyeztetik.
Széli József belügyminiszter különben’ 

hétfőn délelőtt fél ízen egy órakor teszi le a 
hivatali esküt Horthy Miklós kormányzó ke
zébe a szokásos ünnepélyes külsőségek kö« 
zölt. Az eskütételnél Darányi Kálmán mi
niszterelnök és 1‘erényl Zsigmond báró ko
ronaőr mint zászdósur funkcionál, nz eskü
mintát Iiárcziházi tíárezy István titkos ta
nácsos, álamtitkár fogja olvasni. Az eskü
tétel ulán a kormányzó rövid külön kihall
gatáson fogadja nz uj belügyminisztert, aki 
azutáu nyomban elfoglalja hivatlát a bel
ügyminisztériumban és fogadni fogja a bel
ügyminiszteri tisztikar üdvözlését, akik ne
vében Mikecz Ödön államtitkár fogja kö
szöntem az uj belügyminisztert. Déli tizen
két órakor Széli József lielügyminisztrr a 
magyar sajtó képviselőit fogadja és tájékoz- 
Intést fog ndnj a nyilvánosság részére prog
ramjáról.

Nem emelik a szállodák és éttermek 
árát a Budapesti Nemzetközi 
Vásár ideje alattVásár ideje

Szentig polgármester mondta minapi bőszé- 
dében, hogy Budapest ina Európa legolcsóbb 
fővárosa. Összehasonlítottuk Budapest szállo
dái, éttermi Aiait és azokat az árakat, amelye

ket ugyanily értékű szállásért, élelemérÜ 
Európa tiz legnagyobb városában kérnek. Ki
derült, hogy nemcsak, hogy a polgármesternek 
igaza van, hanem hogy az árak között nem 
egy viszonylatban 30%-ot is meghaladó kü
lönbségek is mutatkoznak Budapest olcsósága 
javára.

Hátra volt a kérdés: mi lesz az árakkal 
akkor, mire megindul ui idegenforgalom? Kü
szöbön a vásár. Ápri’is 30-án nyitják meg «e 
idei Nemzetközi Vásár’, időszerű volt tehát ezt 
a kérdést tisztázni * a kapott válaszról a nyll- 
vánoMúg elölt beszámolni, mert hleren • vásár 
11 napja közel százezer idegen Budep«*trc  
érkezéséi és ilyformán az áremelések legjobb 
alkalmát jelenti.

Érdeklődésünkre örvendetes választ kap
tunk A szóllodósok szövetsége és a vendéglő
sök Iparfestületc csak ugy, mint e két tisztéé 
ipar legnagyobb üzemelnek Ismert vezetői egy
behangzóan megnyugtattak arról, hogy Buda- 
pest a vásár alatt is megmarad annak a*  olcsó 
városnak, amely volt. Nőm less áremelés, sem 
as elszállásolás, még kevúsbba az élelmezés 
terén. Megnyugvásai vettük tudomásul ezt * 
hirt, amelyet közzétcsziink azért, mert hiszen 
alig két hét múlva, április 2fi-én lép életbe a 
vásár utazási kedvezménye, amely a külföldiek 
részire már április 2O-tól kezdve érvényes és 
amelynek érvénybelépése jelenti a budapesti 
idegenforgalom legnagyobb eseményének, a 
Budapesti Nemzetközi Vázár idegenforgalmá
nak kezdetét.
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Rákóczi út 76. szá
mú házban, (Ma
gyar Divatcsar
nok mellett) volt 
üzletünk helyisé
gét kénytelenek
voltunk átadni és 
ezért fiókunk Itt 
megszűnt. Leg
közelebbi fió
kunk VII. kér., 
Erzsébet körúti.

POK
kölölt-szövött, 
harisnya és ie- 
hérnemiiáru-üz- 
let kit.

Készül a párizsi 
„álombirodalom"

I Párls, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Talán frap- 

pánsabbul fog halni azoknak a párisi világ
kiállítás, akik majd teljes egészében és pom
pás nagyszerűségében fogják megpillantani.

De annak is megvan az érdekessége,

K PÁRISI KIÁLLÍTÁS magyar pavillonja 

haladását és a leendő „álombirodalom'' kiala
kulását igy közvetlen közelről ügyelhetik.

Legutóbbi beszámolónkban említettük, hogy 
bármily serényen is • folynak a munkálatok, 
még eléggé kezdetleges stádiumban vannak a 
pavillonok.

így kétszeresen meglepően hatott, mikor a 
magyar kormánybiztos helyettesének, gróf 
Telekinek meghívására megtekintettük a ma
gyar pavillon munkálatait és láttuk azt a hal
latlan előrehaladást, aminek eredményeként 
ma már teljes kontúrokban bontakozik ki az 
épület.

A főfalat teljesen felhúzták és az épületet 
díszítő torony váza is kész. Ugy, hogy elkép
zelhetővé teszi, amire a kiállítás többi pavi
lonjai elkészülnek, Magyarország címere is 
aranylani fog az épület ormán.

Habár a magyar pavillon méretekben nem 
Js vétekedhetik nagyobbarónyu szomszédaival, 
mégis 12 terem talál majd benne elhelyezést.

És mint ahogy a modern építészeti stílus kö
vetese dacára, Györgyi műépítész meg tudja 
őrizni a magyar ornamcntációs jelleget, ugy 
maga a kiállítás anyaga, is fel fogja ölelni 
mindazt, amit a mai Magyurország művészeti, 
technikai, ipari, de egyúttal népies vonatko
zásban és termékben produkál.

Helyszíni szempontból igen szerencsés fek
vésű a magyar épület és előre megjósolhat
juk. hogy Magyarország ezen a kiállításon ;s 
elismerésreméltó szerepet fog vinni.

*
A kiállításon, amelyen a modern francia 

képzőművészet is szóhoz fog jutni, nagyarányú 
és építészeti szempontból gyönyörű hajlékot 
kap a „Modern Művészet", mely később mint 
állnndó muzeum fog megmaradni.

Az első tervbe vett kiállítás pl. Van Gogh 
müveit mutatja be, a történelmi szekcióban 
pedig „A középkor színházai" kerülnek bemu
tatásra.

A kiállítás vezetősége azonban nemcsak az 
clvonatkoztatott művészetet, hanem a nagy
közönséget talán még fokozottabban érdeklő 
sportmantfcsztációkat is akar nyujatni
 Mándy Ilona

™ RBÍBRPERRKIÍROZflS ™
KÜLÖN FÜLKÉK ÉS EMELETI KÖZÖS HELYISÉGEK

ALAPÍTVA: 1003. BUDAPEST, V. VISEGRÁDI-UTCA 62. TELEFON: 2-006-08 és 2-006-00.

Degrelle 
csúfosan megbukott 

a brüsszeli választáson
A szavazatok 75.9 százalékot Van Zeeland, 
19.5 százalékát a rexisták vezére kapta

Brüsszel, április 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jclentésc.) Vasárnap reggel a nyolc órakor 
a nagybrüsszeli kerületben megkezdődött a 
nagy párharc I’aul Van Zeeland miniszter
elnök és León Degrelle, a szélsőjobboldali 
Rcx-párt vezére között. A történelmi jelen
tőségű választás, amely csirpán egy képvi
selői mandátum elnyeréséért folyik, tulaj
donképpen

népszavazás jellegével bír s a világ köz
véleménye a demokrácia és n naciona
lizmus harcát látja ebben a küzdelem

ben.
vasárnap a világ figyelnie

reggel nyolc órakor kezdő-

Ezért Irányult 
nagybrüsszell 
felé.

A választás __
dűlt meg és pedig rendkívül élénk szavazási 
tevékenység mellett.

a szavazatok összeszámlálásával a késő 
esti órákban végeznek.

Szombaton este még voltak választói gyű
lések, amelyeken a két párt vezére elmon
dotta utolsó kortesbeszédét.

A miniszterelnök környezetében vasárnap 
reggel kijelentették, hogy Degrelle kortesei 
már kedvetlenül kezdték meg vasárnapi mű
ködésűket s állítólag szombaton este

maga Degrelle is hajlott arra, hogy az 
utolsó órában visszalépjen.

Végül Is ugy határozott, hogy mégis foly
tatja a küzdelmet. Szombaton este Degrelle- 
nck három gyűlésen kellett felszólalnia, de 
csak egyen beszélt.

Mint előrelátható volt, a nagy-brüsszeli 
választás győztese Van Zceland minisz

terelnök lett.
A délután bárom órakor megkezdett sza
vazatszámlálás első részleteredményel inár 
megmutatták, hogy a vasárnapi választáson 
Van Zeeland nagy fölénnyel győzött, ameny- 
nyiben

a szavazatok 75 százalékát tudta meg
szerezni.

Az első részletercdmény délután öt óra
kor vált Ismeretessé. Az első választókör
zetben Van Zceland 1200 szavazatot kapott, 
mig Degrelle 350 szavazatot. A belsőbrüsz- 
szcll választókörzetben Van Zeeland az ősz- 
szes szavazatok 82 százalékát szerezte meg,

_ a
kerületben lefolyt választás

Végváry
a „kijátszott" numerus claususról, 
a TÉBE és GYOSz „szekatúrájáról" 

Rajniss
a zsidókérdésről és a vagyonmaximálásról

Miskolc, április 11.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) A Turul 

Szövetség miskolci kerülőié vasárnap disz- 
táborozást lartott, amelyen megjelent Vég
várit József országgyűlési képviselő, a Turul 
fővezére és Rajniss Ferenc országgyűlési 
képviselő. A táborozáson résztvett Borbély- 
Maczky Emil, Borsod vármegye és Lukács 
Béla miskolci főispán is.

Végváry azt hangoztatta, hogy a numerus 
clausust kijátszottak. Legutóbb pedig

az ifjúság elhelyezése során a TÉBE és 
a GYOSZ szekatúrának tette ki az Ifjú

ságot.
A diplomósokkal borítékot cimeztetnek — 
hangoztatta —, mikor tizenhét olyan válla
lati igazgató van Budapesten, akinek négy 
középiskolai végzettsége sincs.

Az állúsnélküliség problémáját — szerinte
□■■mm———

Kozma Miklós elnöki székfoglalója
a hírlapírók nyugdíjintézetében

A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíj
intézete vasárnap délben az Újvárosháza 
közgyűlési termében diszülésl tartott, ame 
íven

______ r

a munkások által lakott külső kerületben, 
ahol sok flamand lakik, s akik, mint is
meretes, a rexistákhoz tartoznak, csak 72 
százalékot.

Délután félhat órakor a belügyminiszter 
közölte, hogy a szavazás eredménye a kor
mányt nagyon kielégíti, mert a miniszter
elnök előreláthatóan

az összes szavazatok 75 százalékát tadta 
megszerezni, mig a választási hadjárat 
megindulásakor azzal számoltak, hogy 
Van Zeeland az összes sazvazatoknak 
csupán 60 százalékát tudja majd ma

gára egyesíteni.
A két jelölt közül Van Zceland Botor 

elővárosban, a lakásához legközelebb lévő 
szavazóhelyiségben adta le szavazatát, míg 
Degrelle nem szavazhatott, mert nem brüsz- 
szeli lakos s igy nincs a belga fővárosban 
szavazati joga.

A vasárnapi szavazás egész Ideje alatt 
inég élénk kortcskcdés folyt. Különösen a 
Van Zecland-párt fejlett ki a délelőtti órák
ban nagy tevékenységet és

az automobilok százaival járták be 
kortesek a várost

A rendőrségnek két esetben kellett be
avatkoznia. Az egyik esetné] egy kommu
nista ki akart tépni egy választási plakátot 
egy rexista kezéből s emiatt

a két tábor hívei között dulakodás 
támadt.

A rendőrök választották szét a verekedő
ket. Egész napon át nagy tömeg hullámzott 
a rexisták székháza előtt s a délutáni órák
ban itt is

összeverekedtek a két tábor hívei, 
komolyabb következménye azonban a vere
kedésnek nem volt.

A brüsszeli választás végeredménye:
Van Zceland miniszterelnök 275.840 
szavazatot, vagyis a szavazatok 75.0 szá
zalékát kapta meg, mig Degrelle-re 
09.242 (19.5 százalék) szavazat jutott.

A rexisták maguk is elismerik csúfos vere
ségüket. Legalább százezer szavazatra szá
mítoltak.

Az esti órákban Van Zeland miniszter
elnök rövid nyilatkozatot tett, amelyben a 
belga népnek köszönetét mondott a választás 
eredményéért.

— inog lehetne oldani, ha a gyáripar tíz
ezer munkaerőt szerződtetne, havi 150 
pengő fizetéssel s ez mindössze másfél szá
zalékkal emelné a termelési költségeket. A 
negyvenórás munkahét behozatalát sürgette. 
Ezután

a zsidókérdés megoldásának fontossá
gára hívta fel a hallgatóság figyelmét.
Rajniss Ferenc volt a következő felszó

laló. Arról beszélt, hogy nem űz demagóg 
politikát, majd a zsidókérdést fejtegette. Vé
gül kijelentette, hogy nem akarja a föld
birtokokat felosztani, szernite azonban 
mégis

a legmagasabb blrtokhalár húszezer 
hold, nz Ingóvagyon legmagasabb ha

tára pedig kétszázezer pengő legyen.
Még arról beszélt, hogy az országban leg
feljebb százezer zsidó számára van hely

Kozma Miklós ny. belügyminisztert 
iktatták a nyugdíjintézet elnöki székébe.

A diszgyülésen többek között olt volt Kara
fiáth Jenő, Scitovszky Tibor, Preszly Ele
mér, Ripka Ferenc, Rákóczii Imre, Chorin 
Ferenc. Szterényi József, Kornfcld Móric, 
Reményi Schneller Lajos, Vida Jenő, Szudy 
Elemér, Németh Imre, Törs Tibor, Somogy- 
i'áry Gyula. Márkus Miksa, Traeger Ernő, 
lllatky Endre, Kdldy Jenő, Erney Károly. 
Balkányi Kálmán és még igen sokan a tár-1 
sadalmi, politikai és gazdasági élet előkelő-1

^^^wlRÁKÓCZI-ÚT 7.
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ségei közül. Ott voltak ezenkívül természe
tesen a lapok főszerkesztői és az ujságiró- 
rend számos kiválósága. A közgyűlési terein 
reflektorfényben úszott: hangosfilmet ké*  
szitettek a diszillésröl.

Zimmer Ferenc ügyvezető alelnök üd
vözlőszavai után Kozma Miklós elfoglalta 
az elnöki széket. Felszólalásában hangoz
tatta, hogv tudatában van annak, milyen 
nagy’ megtiszteltetést jelent számára az, 
hogy az intézet elnökévé választották. Rá
mutatott arra, hogy az ujságirórendnek' 
össze kell fognia a kormánnyal és a társa
dalommal, hogy az intézet helyesen betölt
hesse céljait. Elsőrendű közérdek, hogy az 
újságíró megfelelő körülmények közt tel*  
jesithesse feladatát. A hírlapíróknak fele
lősségteljes munkája van és sok súlyos kö
telessége, de

a magyar közéletnek Is vannak köteles- 1 
ségei az ujságirórenddel szemben. ’ 

ígéretet tett, hogy’ megszolgálja a bizalmat.
A nagy tapssal fogadott beszéd után 

Karafiáth Jenő főpolgármester, mint a dísz
közgyűlés házigazdája mondott üdvözlőbe
szédet, majd Walikovszky Károly bejelen
tette, hogy ez évben 50.000 pengő segély 
helyett 55.000 pengőt irányoztak elő és kö
zölte, hogy

Kozma Miklós és Lányi Zslgmond fő
szerkesztő ötezer-ötezer pengőt ado

mányoztak
ezzel beléptek az intézet alapitó tagjainaks 

sorába.
Ünnepélyes hangulatban ért véget a disz- 

ülés, amely után bankett volt a Szent Gel- 
lért-szállá márvány termében.

A 180 terítékes diszebeden elsőnek Kozma 
Miklós állott fel és Horthy Miklós kor
mányzó egészségére üritette poharát. 

Ezután
Törs Tibor országgyűlési képviselő 

mondott beszédet, amelyben a nyugdijinté*  
zet hivatásáról beszélt és hangoztatta, hogy 
minden újságíró saját sorsán tapasztalhatja, 
hogy milyen szükség van erre az intéz
ményre.

Általános ügyelem közhen állott fel 
Kozma Miklós,

aki hosszabb beszédben hangoztatta, hogy 
mint a Nyugdíjintézet újonnan 
lőtt elnöke, kötelességének érzi 
fontos szociális intézménynek a 
ttaását.

Végül

megválasz- 
cnnck a 

jcluirágoz-

Márkus Miksa,
a Magyar Újságírók Egyesületének elnöke 
üdvözölte Kozma Miklóst.

TELKET
AKAR VERNI?
Ajánljuk:

Pesten :
Amerikai-ut 90—150 ölig, Hungárla-körut 
125—200 ölig. Mázsa-utca. Szállás-utca 
45—120 ölig, Kada-utcA 120—200 ölig, 
Béke-utca 200 öl, Thököly-ut 120—200 őt.

Budán:
Pasaréti-ut elején. Budakeszí-ut 300 öles, 
Fchérvári-ut 170 öles, Cimbalom-utca, 
Törökvészi-ut 300 öles, Sasad, Nagy
szebeni-ut 200 öles.

Környéken:
Budatétény 150—200 ölig, Sashalom 200 
öl, Veresegyháza 120 öl, stb.

Balatonnál:
Bnlalongyőngyc (Almádival összeépítve] 
200 öles, strandfürdő mellett.
60 havi részlclüzctésrs Is kaphatók,

lüaoyar tóim rnoaí^nc&ik r.-T.
parcellázási osztálya

Budapest IV., Deák Ferenc-u. 17
Telefon: 1-0-18 61.



Túr lelettel figyelmébe ajánljuk a főkapi
tány urnák a vad virágárusokat, akik a ta- 
fasszal együtt megint megérkeztei; a Diina- 
korzóra. Szombaton délben például hatan 
raj un tutiba fejlődi*  órákig géppttskázlák 
tolakodó koldulásukkal a publikumot, 
amely rémülten menekült előlük. Térnék 
végre rendet teremteni!

II.
Szomorúnak induló, dr szerencsésen vég

ződő hirt kapott a Kiina phi Velencéből. Gróf 
Cnikg litván kövclicgl tanácsot, Kánya kül- 
ugiimlniizler kabinetfőnöké volt ur egyetlen 
külföldi diplomula, akii Mussolini meghívott 
híres afrikai utazására. Csáky ltinón gróf 
el kikérte a Duett Afrikába és az ut kefe je
léit után hazaindult Budapestre. Rómában 
már rosszul érezte magát és mikor Velen
cébe ért, nagyon súlyát ét komoly betegség 
tünetei jelentkeztek nála. Agynakesett és or
votok kezelték. I xsárnapra szerencsésen túl
esett a bet ay ség komoly szakán, már javuló
félben van és néhány nap múlva elindulhat 
hazafelé,

III.
Fried Pál, a kiváló magyar piktor, aki

nek keleti és főként négertárgyu festményei 
külföldön is nagy sikert arattak, érdekes és 
kalandos utazásra késről. Charles M Illet dr., 
a neves francia pszichoanalitikus, orvosok
ból, szociológusokból és cthnografuxokból 
álló expedíciót szervezett Haiti szigetére. .U 
itt élő afrikai négerek már régen felvették a 
kcrrsztségcl, de ősi emlékeiket összekuszál
ták a keresztény kultúrával és ebből külön 
leges rítus keletkezett — a síd fogások sze
rint vérdldozaiokkal járó — Woodoo-kul 
tusi. Mllleték ezt akarják tanulmányozni, 
megvilágítani, orvosi, lélektani és néprajzi 
oldalról. Fried Pált pedig azért hinták meg, 
hogy művészt szempontból dolgozza fel ar 
expedíció fantasztikusan érdekes, páratlan 
élményeit.

IV. .
Hutzdrünnep lest a hónap végén a Vár

ban. A Hadik huszárok fényes ünnepség ke 
relében leplezik ie Hadik András, a hites- 
neves lovasgenerdlls szobrát.

V.

.4 Honvéd V f tág legfrissebb számá
ban olvastuk. A honvédelmi miniszter ren
deletét adott ki arról, hogy tábornokoknak 
tilos Idsszakaszon utazni, Más tisztek h csak 
akkor utazhatnak kisszakatzon, ha a zsú
foltság vagy tolongás nem megy a tiszti te
kintély rovására.

VI.
Hnbay Jenő budai palotájának egyik szár

nyában, a zeneteremben és a kör ülői te lévő 
fogadókban, (ahol olyan sokszor gyűlt ősz
ire művészi eseményekben gyönyörködni az 
ország legelőkelőbb publikuma), a Hubay 
család összegyűjti és kiállítja a nagy mester 
műkincseit. A család különben azzal a terv 
vei foglalkozik, hogy eladja a házat és ak
kor muzeum les: a llubny-palotából

VII.
Shdkk eddig csnk n pilóták és at nutó- 

sek kedvencei voltak. most n háziasszonyé*  
knt leplek meg mesén ajándékkal. Feltalál*  
fiík n hordozhntó gázgyárat. A találmány 
lényege, hogy Shellgns nevű kémiai folya
dékot sűrítettek ízlésesen színezett acélpa*  
lackba, ezt kis csA segítségével összekötik 
a takun’klüzhellyc!, kinyitnak egy csapot, 
abban a pillanatban n folyadék gázzá vál*  
tátik s kést n gáztűzhely. Olcaö, gárdáié 
göa, higiénikus és teljesen veszélytelen. A 
gánalíőtéa eddig csak a nagyvárosi hári 
asszonyok Irigyelt kiváltsága volt. Shellék 
moM lehetővé tették, hogy a legeldugottabb 
kis faluban Is gár.znl főzhessen ar okos, ta
karékos háziasszony, Ila kiürül n piilnck, 
rögtön jön n Shcllservita enibrre és újul 
hoz, Franciaországban l'élmillólnál több vi
déki konyha főt igv. A sokat dicsért magyar 
háziasszonyok sem fognak elmaradni fran
cia kolleganőik mögött.

Vili.
Báró Halvány Lajosné eladta Vitéz-utca 

I. zrd/nu házát Ara 75.(X)0 pengő, a nend 
Sinrday Róbert képviselő.

r lx-
Építkeznek a Gcllért-szdllöban. Postahiva

talt rendeznek be a szállodában. Eddig az 
egész környéken ncm volt postahivatal.

X.
Régi panaszt orvosol a Közmunkatanács. 

Ktsrélceiltk rt járdát ar Apponyi-tér és a Pe
tőfi Sándor-utca sarkán, ahol eddig valóság
gal az auaóbusz alá lökdősték egymást a sé
tálók.

BAKTER: Az Antiját Lepcses szomszéd, 
ősmerje be, hogy megen csnk Pesten vótak.

ÖRZSI; Ott bizony.
BAKTER; Oszt miilen célirányzat végett9
ÖRZSI; Meg akartuk tudakóni, mi lesz 

n belügyi miniszterséggel.
BAKTER: Ilinnye a kisbicskáját! No mi 

lesz?
LEPCSES: Vihar lesz. Mán llt Is van a 

Száll.
RAKTÉR: Aha, aha. Aki Jnpányórszág- 

bul gyiitl.
LEPCSES: Japányórszágbul gyűlt n maga 

lötyögős, félcédulás cszereleje. Jlunnaj veszi 
eztd?

BAKTER: Hát a rádijóba hallottam. 
Hogy megérkezett az „Isteni Széli*.

LEPCSES: A nyíl egye meg a kórmány- 
párti lermészettyit! Mán kezdi nyaldosni a 
talpát? Mán aszongya, hogy Isteni. 'Szén 
méy4 semmit se tud rúlla.

BAKTER: Ilonná tunnék, mikor tudok. 
Három nap alatt Londonyba röpüt.

LEPCSES: Ne bosszintson föl lelkem bak- 
lernm, mer letépem az őrház tctejil!

BAKTER: De mér?
LEPCSES: Mer a Széli ncm röpüt Lon

donyba. Mer ez nem ollan Széli, hogy n 
szél verje össze a maga bokáját! Tuggya 
inngn micsinál a Széli?

BAKTER: Fuj.
LEPCSES: Előbb hiznlgrtt neki, most 

meg mán ariggya? A Széli azér gvün, hogy 
rendet csinájjon.

BAKTER: Most mán egyátujjóba ncm 
tudom, hunnaj fuj a azé).

LEPCSES: Fogarns megyéből. Ott vót 
együtt Durányi apánkkal.

BAKTER: Akkor nem értem. A rádijób.-i 
nszontúk, hogy tisztu jupány gyártmány, 
Toki jóba esi nyúlták. három nap alatt rö
pült lizrnnyócezer kilomettert.

LEPCSES: Kicsoda?
BAKTER: Hát nz n Széli.
ÖRZSI- Tudom mán, mirül beszél maga. 

Arrul n röpülőgéprül, akinek nz n neve, 
hogy „Isteni Széli".

BAKTER: Arrul hát. Es maguk mirül ?
LEPCSES A belügyi miniszterségről. 

Meg a Széli Jóskárul, aki kombenácijóba 
van és mán ki is nevezték ...

BAKTER: Kombenációba? Én úgy óvás
iam: Pesten van.

LEPCSES: Hájjá, ha maga ollan hosszú 
vónu. amillen buta, gyalog mehetne át Ame
rikába a jóceányon köröseiül, mer még kő- 
gyökélg se érne a tenger vize.

BAKTER: Jó van no. Azér nem köll fő- 
zóndorolni. Inkább aztat mongya meg 
Lépcsős szomszéd, mi újság Pesten?

ÖRZSI: Kivágták a fákat u Rákóczi úton 
BAKTER: Csnk nem. Oszt mér?
ÖRZSI: Mer útba vótak.
RAKTÉR: Kínok?
ÖRZSI: A Klrál Kálmán tanácsnok úr

nak.

Hitvesemmel, örzsivei es a Komimmal, a Bakierrei
minden wto fellépünk PÓDIUM

Jöjjön el Maga is, 
szívesen látjuk.

Minden nemzet a ma^a módján 
oldhatja csak meg társadalmi 
probléma]at_ mondotta Lázár Andor igazság- 
ügyminiszttr a jogász segitdegylet jubiláns közgyűlésén

Díszes és előkelő közönség jelenlétében 
tartották meg vasárnap -o Joghallgatók Se
gítő és Tudomndyos Egyesületének 75 éves 
jubiláris közgyűlését. Tomcsdnyl Móric 
tanárolnök megnyitóbeszédében üdvözölte a 
megjelent előkelőségeket. Lázár és Fabinyi 
miniszterekéi, valamint a politikai élet és a 
l.özlgszgntás reprezentánsait, akik egykor ve
zetői voltak a nngymultu egyesületnek. 
Lcssdnyi Kornél és Vitányi György, az ifjú
ság szónokainak beszédei után

Lásdr Andor IgazságtigymlnBiter 
ünnepi bestédet mondott, amelyben az Ifjú
ság problémájával foglalkozott.

— Harmóniát kell teremteni, -- mondotta, 
többek között —, a kívánságok, igények és 
hhetőségek között

Aki felelőtlenül teljesíthetetlen Ígérete
ket lesz, az ncnuvlc sorsának airba-

BAKTER: A szenvedésit neki. Hát ollan 
kövér ember nz a Kiről Kálmán?

LEPCSES: Fenét. Ü aszongya, hogy a 
járó kelők nem tunnak járni a fúktul.

BAKTER: Vagy úgy. Megjcdzcm, még 
sohase hallottam hirit annak a Klrál Kál
mánnak.

LEPCSES: Hát most hallhattya.
ÖRZSI: Úgy sziggyák ütet, akar a bokrot.
LEPCSES: Ollan ez ippen, mint mikor 

Bugyii Cobák András eccer szó nélkül oda
lépett Kornyadó Ritka Jánoshoz, oszt egy 
lőcs közbenjötlivel tígv főbe andalította, 
hogv féleszlendeig fótorták a spilálbn a 
kupája bürit. Mikor osztán a törvényszé
ken mekkérdezte a bíró, hogy mér csele*  
kette eztet, aszonta azér, mer szerette 
vóna, ha (Írnia is Írnak az újságok. — „De 
a mindenségit magúnak" — korholta a bíró,
— „Iszen minden újság aztat Írja magárul, 
hogy istentelen utálatos taszajkodó ember!"
— „Igaz" —- monta Bugyii Cobák vállat 
vonitva, — „de az újságíró flrkászoknnk 
úgyse hisz a kutya se’"

BAKTER: No, <4>be Igaza vót. — Hát 
abbul mi igaz, hogy az a Lindbcrg most 
inán túlgyakorta tűnik el a rőpülőgépin?

ÖRZST: Valami nagy dologivá röpdös at. 
Úgy mongyák, hogy állami érdekből.

LEPCSES: Eccer odaát Csopádon a Kón 
grajzleros Igen sokszor tünedezett el a fa
luba! s ha valaki vizslatta, hogv hun mász
kál. hát aszonta: üzleti érdekből. No, eccer 
Tarhonya Gyúró Mihál a harmadik köz
ségbe járt s kit lát a Rába-partop beve- 
résznl as ottani sakter kötbecsülésnek ör
vendő jánvával, mint a Kón grajzlerost. — 
„Hinnye Kón úr" — csudálkozolt Tar
honya, — „maga mindig aszonta, üzleti 
érdekbül jár el onnan házul!" — „Cgy is 
van" — somolgott Kón, — „mer ha a fele
ségem rógyünne. hogy puis nőszeméllol ci
cátok: kikaparná a szememet s vakon nem
tunnám vezetni az üzletet." r .„

ÖRZSI: Hogy nz ördög bujjon*T>clc!  —
Oszt mehetnénk is aptya.

BAKTER: Lassan, lassan! Előbb nztgt 
mongya meg Lepcses szomszéd: meddig 
túrt meg a panyol bel háború?

ÖRZSI; Ameddig külfödrül kűdik nékik 
a segiccséget.

LEPCSES: Erről eszeznbe jut, hogy az a 
Tyuktipró Balog Fcrcsi, meg a felesége ál
landóján kaptuk borocskát az öreg szüléik
től, igen nagyokat nyakaltak belülié a vé
gül össze ugorván, takarossal) lehordták és 
agyba-főbe verték egymást. Mikor osztán 
az öregek eccer ncm kőitek l>ort, Tyuktipró 
irt egy igen szép levelet nekik, akibe et ál
lott: „Szeretett kedves szüléjink, a családi 
boldogság végett kflggycnek mán e* na
gyobb hordóval ubbul a tavali muskotújbul, 
mer mÖte elfogyott a bor, mekszünt a szo
kásos estéli társadalmi érintkezés, rá se né
zünk egymásra, szóval ollan békesség van 
köztünk, mintha nem is Vénánk házasok."
— No, hasolló jókat, Isten álgyn.

KABARÉ -bán

Lepcses szomszéd

tevője.
Aki a korosztályokat szembeállítja egymás
sal, csökkenti a nemzet erejét. És a fiatalság 
dőreséget követ cl, akkor, ha ex katedra Irá
nyítani akar, mert az Irányításhoz tapasztalat 
kell. Az ifjúság, harci csapat, amely győ
zelmesen tör előre, de a vezérkar szerepét 
ncm veheti át.

Örömmel látja a dolgozó fiatalságot, — 
hangoztatta u továbbiak során —, de nem 
kívánhatja senki, hogy mások tartsák el s

aki »t akarja, hogy a munkát késsen 
hozzák neki, annak kérés gyümölcs te

rem.
Végül kijelentette, hogy az Ifjúságnak tu- 

dolúbnn kell lenni a jog rendező erejével.
A jogok és kötelességek egyenlősége 

minden osztály számára érvényt*.

Mindenki képességei szerint érvényesülhess 
«en. A jőgótél terén csak organikus fejlődés 
lehetséges, kiszárad az a jogi intézmény, 
amely nem ered a nemzet jogi múltjából^ 

Minden nemzet csak a maga lelkiségének 
megfelelő módon oldhatja mCfc a maga 

társadalmi problémáját,
aki ezt máshonnun ukarja átvenni, az ugy 
jár, mint aki mós számára készített orvos
ságot vesz be.

Lázár Andor igazságügyminiszter hatásos 
beszédét intelemmel fejezte be.

— A vezetőkben égni kell a lelkiismerct- 
nek és a felelősség érzetnek. Kívánom, hogy 
történelmi felelősségük tudatában legyenek, 
hogy nz ország igy megerősödhessen.

Szatmári Kiss Gyula, volt elnök a tiszte
letbeli tagok nevében szólalt fel. Azt han
goztatta, hogy jelszavakkal megbontják az 
ifjúság békéjét. Az nyúljon hozzá a kérdés
hez, aki segiteni tud.

A rokon egyesületek nevében Mezey Pál 
beszélt, majd Tomcsdnyi Móric bejelentett*',  
hogv sz igazságügyminiszter szúzpengös pé- 
lyadijat tűzött ki az ifjúság számára s ez
után bejtárta a gyűlést. Este a Geliért-szálló- 
han bankett volt, ahol Cgron Gábor mon
dotta az első pohárköszntöt.

IGNÁCZ RÓZSAt

Anyanyelve magyar
A Nemzeti Színház ifjú művésznője, 

aki újságcikkeivel irói minőségében is fel
tűnt már, első regényében kolozsvári diákos- 
kodásának szivbeinarkoló élményeit írja 
meg. Ncm magáról beszél, hanem arról, 
umit maga körül látott s a többiekkel együtt 
átszenvedett: azokról az évekről, amikor a 
mohón berendezkedő uj uralom napról-napra 
ujabb kötelekkel igyekezett guzsbakötni a 
magyar iskolát, s mindennap megfosztotta 
egy-egy reménységétől a kisebbségi ifjúságot.

Ebben a regényben a művész eszközeivel, 
átéltségében is bámulatos objektivitással 
elevenedik meg előttünk az, amit újság
hírekből mindnyájan ismerünk. De ezer 
újsághír sem teheti meg azt, amire csak 
művész képtó: hogy egyéni arcot adjon a 
küzdelemnek, a szenvedésnek, a megújuló 
reménység és a kétségbeesett összeomlás vál
takozásainak. Csak a művészben van meg az 
as objektív látás la, amely emberileg érthe
tővé teszi az ellenfelet éppen ugy, mint a 
vér szerint hozzánk tartozókat.

Igpáct ltózM^ax u[ uralom alá került 
Kolozsvár regényét irta nííB.'4ttftÚünk léleg
zik ennek az egyik felében ódon, patinás, 
ezer emlékkel teljes éa gúzsbakötött, másik 
felében uj. lármás modorú és rohamosan 
duzzadó városnak minden utcája, megelevc- 
nül a híres főtér a Fadrusz-szoborral, a 
találkozásokkal „Lepage előtt", a Majális 
utca, s a többi... A morzsákból élő, régi 
világból Ittmaradt öreg magyar dámák cs 
gavallérok ... Az uj világ éhező, testi mun
kát végző diákjai, félig cselédsorban küsz
ködő diáklányai, akik halálos rettegéssel ül
nek le az érettségiztető idegen professzorok 
elé... Az egyre bizonytalanabb sorsú taná
rok, akik már megköszönik, ha diákjaik meg
tanulják a magyar leckét... S az uj urak, 
köztük olyanok is, akik még magyar kultú
rán nevelődlek s beléjük szívódott az az 
„úri" gondolkozás, amelyet a legfrissebb be
özönlök még nem érlek rá elsajátítani a le
győzőitektől ... Ahány név, annyi érdekes, 
eleven ember s egyben ugyanannyi jellemző 
típusa ezeknek nz időknek. S mindet: nem 
tendenciózus vádirat, hanem — regény. 
Kovács Ilona diáklány regénye, nyomorú
sággal, szerelemmel, féltékenységgel, csábí
tással, reménytelen össze.roskadással és 
„csak azért is" fölemelkedéssel.

Rilkán olvastunk „első regényt", amely 
a nehéz téma veszedelmes kísértéseinek ilyen 
érett művészettel tudott volna ellenállni. 
Akármilyen húrokat zendit is meg az olvasó 
lelkében Ignácz Rózsa regénye: elsősorban 
és mindenekfölölt művészi alkotás. Egy vá
rosnak és egy nemzedéknek lelke fejeződik 
ki benne — s egy irói lélek, amellyel érdemes 
volt megismerkednünk.

— A jugoszláv kormány félárú alatásl ked
vezménye a Szegedi Ipari Vásár látogatóinak. 
A jugoszláv—magyar közeledésnek újabb bi
zonyítéka az a határozat, melyet tegnap kö
zöltek a szeged! Ipartestülettel. Dr Szilágyi 
Géza, a magyar kereskedelmi miniszter 
belgrádi megbízottja arról értesítette a Szegedi 
Ipari Vásár vezetőségét, hogy a jugoszláv kor
mánynál sikerült kieszközölnie, hogy a Sze
gedi Ipari Vásárra utazók a Jugoszláv vas
utakon is épúgy, mint a magyar vasutakon 
M százalékos menetdíjkedverményt kapjanak.

A sírok ápolása 
ugy a régi karepesluti. mint as uj 
központi Izr.temetőben április kV- 
■énén veszi kesdetét Befizetések 
n Pesti Chevra Kadlsa székhá
ziban. Vn„ Erzsébet-kőrút 26. sz. 
elattmár most eazkősölhetők,  eset
leg ugyanoda postán is beküldhetők.
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Űrhelyén agyonlőtte magát
egy rendőrfőtörzsőrmester
Özvegyét és négy gyermekét azért hagyta 
érvén, mert telekspekuléclún tönkrement

Vasárnap délelőtti háromnegyed tizen
kettőkor revolver dörrent a Fehérvári-ul 
egyik mellékutcájában: a Csurgó-utcában. 
A revolvert egy rendőr sütötte el:

halántékon lőtte magát és azonnal meg
halt.

A lövés zajára kirohant a Csurgó-utca 
8. számú üres telek őre s mikor megdöb
benve látta, hogy Kovács X. Mihály rend- 
őrfötörzsörmester, aki állandóan ott szo
kott posztot állni,

vértől borítva, halottsápadtan fekszik 
az utca sarában,

rémülten rohant be a közelben lévő rendőr
őrszobára és elmondta a rendőr bajtársai
nak, mit látott.

Néhány pillanattal később már olt szor
goskodtak a mentők a szerencsétlen, átlőtt 
fejű rendőr előtt, akin azonban már nem 
tudtak segíteni, megállapították, hogy a lö
vés halálos volt és Kovács X. Mihály 
rendőr

a lövés pillanatában meghalt.
A nyomban helyszínre érkezett rendőri 

bizottság megállapítani igyekezett, hogy 
tulajdonképpen miért lett öngyilkos a XI. 
kerületi kapitányság egyik legderekabb 
rendőre, aki számos kitüntetést kapott s 
ugy felettesei, mint bajtársai előtt közked
veltségnek örvendett. Átvizsgálták a halott 
rendőr ruhájának zsebeit és ebben

három levelet találtak.
Az egyik levél Török János dr. rendőr

főparancsnoknak szól, a másik Bosnyáko- 
vics Zoltán rendőrföfeliigyelönek, az ön
gyilkos rendőr közvetlen felettesének, a 
harmadik pedig a főkapitányságnak, amely 
nyitva volt s amelyben az állott:

„Ez az ember (itt olvashatatlan név van) 
kergetett a halálba, mert tönkretett a telek
spekulációval. Alázatos tisztelettel Kovács 
X. Mihály rcndörfőtörzsőrmestcr.“

A rendőri bizottság Kovács rendőrfő- 
törzsörmester őrszobabeli barátait kihall

gatta, hogy ezektől szerezzen felvilágosítást*  
a rejtélyes levélre, azonban a rendőrök csak 
annyit tudtak mondani, hogy Kovács Ke- 
lenvölgyön lakik a Szabolcs-utca 17. számú 
házban, feleségével és négy gyermekével és 
hogy egész életét családjának szentelte, 
akikre féltő gonddal ügyelt. Semmi telek
spekulációról, anyagi bajokról bajtársaival 
nem beszélt, úgyhogy a levélre vonatkozóan 
nem lehetett bővebbet megtudni.

Bosnyákovics Zoltán rendőrfőfelügyelő 
a bizottság kérésére felbontotta a hozzá 
küldött levelet, amely már bővebb magya
rázattal szolgál a szerencsétlen rendörfő- 
törzsörmester öngyilkosságára.

„Tisztelettel jelentem — Írja a felettes 
parancsnokának Kovács X. Mihály —, X. 
Y. (pontosan megírja a nevét és lakcímét) 
pestszentlőrinci építőmester

vitt engem a romlásba.
ő birt rá arra, hogy hatezer pengő össze- 
kuporgatott pénzemmel telekspekulációba 
fogjak. Addig járt hozzám, mig sikerült el
érnie, hogy két telket vegyek Pestszenl- 
lőrincen, amelyekre egy-egy kis családi 
házat építtetett velem — hitelbe. Sajnos, 
a házakat nem tudtam értékesíteni, úgy
hogy per lett a dologból. Egyik per kö
vette a másikat, most már ott tartottam, 
hogy

fizetésem sem lett volna elég az elve
szett perek költségeinek a megfizeté

sére.
Nagyon szépen megkérem főfelügyelő urat, 
ártatlan gyerekeimről és feleségemről gon
doskodjék. A szolgálatban minden rendben 
van. Tisztelettel: Kovács X. Mihály rend- 
őrfötörzsörmester."

A rendőrség a levél alapján vizsgálatot 
indít, hogv megállapítsa, mi történt tulaj
donképpen a szerencsétlen rendőr telek
spekulációs ügyeiben s amennyiben az el
hunyt ember vádjai a valóságnak megfelel
nek, megteszi a megtorló lépéseket.
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Ileana Kovács cluji magyar diáklány a hőse ennek a könyvnek, 
akit még Kolozsváron és Kovács Ilonának anyakönyveltek. 
Cluj néz farkasszemet Kolozsvárral ebben a regényben. A mai 
Cluj a régi Kolozsvárral, két világ, amelynek két lelke van.

Letartóztatás Budapesten, 
izgalom Becsben 
egy nagyértékü szobor 
rejtélye miatt

Egy vakmerő betörés indította el azokat 
a furcsa eseményeket, amelyek a buda
pesti főkapitányságot, a bécsi rendörigaz- 
gatóságot és a legnagyobb osztrák zálog
házat: a Dorotheumot foglalkoztatja na
pok óta.

Verő György budapesti vállalkozó 
Rózsadombon lévő villájában betörés 

történt.
A betörök elvittek minden elmozdítható 
értéktárgyat. A villa kifosztása után nagy 
apparátussal indult meg a nyomozás a go
nosztevők kézrekeritésére. A nótörius villa
fosztogatók között keresték a tetteseket és 
igy jutottak el a detektívek Rosinger 
Györgyhöz, akit az utóbbi időben három
szor tartóztattak le hasonló bűncselekmé
nyek miatt. Rosinger lakásán házkutatást 
tartottak, de a villából ellopott holmik kö
zül semmit nem találtak nála és Rosinger 
szenvedélyesen tiltakozott az ellen, hogy 
bármi köze lenne a villa kifosztásához.

Már éppen távozni készültek a rendőr
ség emberei a lakásból, amikor

egyik detektív az előszobában lévő 
villanyóra mögött egy cédulát talált, 

amelyet magával vitt a főkapitányságra. Itt 
megállapították, hogy a tóduló a bécsi Do- 
rotheum zálogjegye. Csakhamnr kiderült az 
is, hogy a zálogjegy egy ritka értékű antik 
szoborról szól, amelyet

többezer schillíngért zálogosítottak el a

A táncosnő kínos kalandja
a gavallér liamispénze miatt

Tegnap délután feltűnően elegánsan öl
tözött, siró-zokogó fiatal nőt állított elő a 
rendőr a főkapitányságra: cgv táncosnőt, 
aki önhibáján kívül kínos és kellemetlen 
hamispénz-kalandba keveredett.

A fiatal nő megismerkedett egy elegán
san öltözött, jómegjclenésü férfivel. Az is
merkedés vége nz lett, hogv az ur megláto
gatta a hölgyet a lakásán. A látogatás utón 
sétálni mentek Betértek egy vendéglőbe és 
megebédeltek, Az ur volt a házigazda, ő 

bécsi Dorotbeumban.
Most már megindult a vizsgálat annak 

tisztázására:*  hogyan került a villanyóra 
mögé a zálogcédula. Rosinger elmondotta a 
rendőrségen, hogy a tízezer schillingre érté
kelt szobor zálogjegyét

egy pesti nőtől kapta eladás céljából. 
Kihallgatták a nőt, aki viszont azt vallotta, 
hogy Rosinger adta neki a zálogjegyet. A 
nyomozás eddig azt állapította meg, hogy

egy nagyszabásu bűncselekmény húzó
dik meg a rejtélyes zálogcédula mö
gött, Rosingert orgazdaság elmén elő
zetes letartóztatásba helyezték és va
sárnap átklsérték az ügyészség Markó

nt cai fogházába.
Dr. Bányász Vilmos, a letartóztatott Rnsin- 
ger védője még vasárnap kérte védencének 
szabadlábrahelyeztetését azzal, hogy semmi 
bizonyíték nincs arra, hogy Rosingert bűn
cselekmény terhelné a szobor rejtélye 
körül.

Hétfőn a vizsgálóbíró elé kerül az érde
kes bűnügy és ő fog teljes világosságot de
ríteni a rejtélyes eseményekre.

/\ pesti rendőrhatóság nyomozásáról már 
értesítették a bécsi rendőrséget és a Doro- 
theum igazgatóságát is.

Bécsben nagy Izgalommal várják: ml 
történik a ritka értékű szobor Ügyében.

Becsben is megindították a nyomozást, 
hogy felderítsék a szobor titkát.

fizette mindkettőjük ebédjét. Ezután még 
megbeszélték, hogy másnap újra találkoz
nak. A táncosnő gyorsan akart hazajutni, 
a vendéglő ajtajában elbúcsúzott a fiatal
úrtól és azt mondotta, taxin megy haza. 
Intett is egv taxinak, de akkor vette észre, 
hogy nincs nála pénz, otthonfelejtette a: 
erszényét. A gavallér ismerős megvigasz
talta: .,

— Nem baj, kérem, majd én kölcsön
adok, Tessék! — mondotta.

DANTE KIADÁS FŰZVE P 4.50, KÖTVE P 5.60
Hanyag eleganciával a zsebébe nyúlt, 

kimarkolt egy egész csomó k étpengőst és 
átadta a táncosnőnek.

— Sajnos, csak ezüstpénz van nálam *— 
mondotta.

A táncosnő elfogadta a pénzt, belőtte 
retiküljébe, taxiba ült és bazahajtnfott. A 
ház elé érve két pengőt adott a sofförnek, 
azután bement a házbeli trafikba cigaret
tát vásárolni. Itt is kétpengőssel fizelctl. 
Már az ajtóban volt, mikor a trafikos 
utána szólt:

— Tessék csak visszajönni, hamis a 
pénz...

Ugyanabban a pillanatban belépett a 
soffőr is, aki látta, hogy utasa a trafikba 
ment, ö is reklamált:

—■ Nagyságos asszony, ez a pénz hamis, 
most vettem észre.

A táncosnő benyúlt a retiküljébe, elő
vett másik két ezüslpénzt. Ez a keltő is 
hamis volt.

Egyik hamis pénz a másik után került 
elő, a hölgy egyre zavartabb volt.

A dolognak az lett a vége, hogy rendőr 
érkezett és amint ezt a szabályok pontosan 
előirják, felszólította a táncosnőt, kövesse 
a főkapitányságra, mert aki hamis pénzt 
hoz forgalomba, annak a rendőrségen kell 
igazolnia magát.

A leány kénvtclen-kelletlcn rendőrkisé- 
rőttel ment a főkapitányságra, ahol azután 
sírva mesélte cl, hogyan jutottak hozzá az 
ezüstpénzek, amelyekről természetesen nem 
tudta, hogy hamisak. A rendőrség

Igazoltnak is vette a jóhiszeműségét 
és clbocsájtotlák a főkapitányságról, most 
pedig keresik a hamispénzes „gavallért".

W —■

Kibic-háboru
a Károly-köruton

Kártyabotrány színhelye volt szombaton 
délután a Károly-körut ‘jellegzetes kávé
háza, amely a Madách-sugárnt hózlebonlá- 
sai miatt nemrégen uj helyiségbe költözött. 
A törzsvendégek hűségesen kitartottak az 
uj helyiség mellett is. Szombaton délután 
is összeültek a szokásos kártyapartik. A bé
kés hangulatot váratlanul kínos incidens 
zavarta meg. Az egyik tarokkozó nszlalnál 
hirtelen hangos veszekedés támadt és a szó
váltás

hamarosan tcttlegességgé fajult.
Az események villámgyorsasággal követ

ték egymást és csak a botrány Iccsillapo- 

podása után lehetett megállapítani, tulaj
donképen mi történt.

Mandl Béla szabász cs Kornhauer József 
szűcs, régi barátok, együtt tértek be tarokk
partira a kávéházba. Mandl hamarosan el
kezdett játszani, barátja azonban nem 
talált partnereket, odaült tehát az asztalhoz 
kibicelni. Mandl ellenfeleinek drukkolt, 
amit a peches kártyaelosztások miatt kü
löníti) is ideges barátja rossznéven vett 
tőle. A feketézés és szivarozgatás közben 
játszott partik hangulata Kronhauert ma
gával ragadta és folytonos megjegyzésekkel 
kisérte Mandl játékát.

— Kibic csönd! — utasította idegesen 
rendre a kotnyeles drukkolót Mandl.

— Tessék jobban játszani inkább! —< 
felelt vissza méltatlankodva Kronhauer. 
Szó szót, követett, mindketten felugrottak 
az asztaltól és mielőtt még a meglepett 
játszótársak közbeléphetlek volna, Kron
hauer az egyik tálcáról felkapott egy vízzel 
tel poharat és

Mandl arcúba csapta a poharat.
A pohár szemén találta a szabászt, aki 

felkiáltott,
támadójára akart rohanni, 

erre azonban nem kerülhetett sor, mert 
szétválasztották őket. A szilánkokká zúzó
dott pohár Mandll közvetlenül szeme fölött 

súlyosan megsebesítette.
Az összesereglett vendégek és az oda

siető tulajdonos ijedten látták, hogy Mandl 
sebéből patakzik a vér. hamar érlcsitcllek 
a mentőket, akik a Rókusba vitték s itt 
ápolás alá vették a szombati „kedélyes 
tarokkozás' áldozatát.

Rheuma,
köazvény, csúz, I s c h I A 8, 
izületi fájdalmait 

gyúgyittassa
alkoholos

pakolás, gőzöléssel a

Hungária Fürdőben
VII., Dohány ucca 44. szám

Orvosi felügyelsf. Ismertetőt küldünk I
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Fényes 
magyar győzelem 
d magyar-osztrák 
bridge versenyen
Vatirnap délután négy órakor jókedvűen, 

7uingutal<t«an Ilitek le a; osztrák és magyar 
nHp<itok u nagy bridgeptrsenu utolsó hír- 
rninckét leosztásának Ifjálsiá/'dhoj 4 féfffk 
klubban. Maguar résiról a Iákedv indokolt 
is volt, mert hiszen a hólgyck 7/, a nálngq- 
falt csapat 02, q juniorok pedig fii pont 
tlónnyel indultak, ami behorhalaHr/n győz
tesekké lfs:i a csapatot.

4> tigalmns játék jazhen dr. Paut 
tti osztrák bridgotfáuefség alitöRe elmon
dotta, hogy számára a legnagyubb mpgtepc- 
lést a magyar juniorok brilHdni játéka Ir 
lentette. n vcrsemit biztos utzlrdk győ
riemnek számilntla. kfaguurorsrdfliiak /<•’ 
tnit nrm kell félnie az utánpótlás h/ányátát. 
Aj osztrák szövetség elnöke elragadlaHjédt 
fejezte, ki a magyar hölgyek Idt/ka fölött, 
nnirly nagy Iskalázotlságot ét, kultUfóitáffot 
bizonyít ét biztoiH/a, hygy a magyar l\öh 
nyék fanarilként jognak WHpelm « világ- 
bajnokságban. Az osztrák éiapfd erejét nm 
gyón legyöngiletto ar. hogy Jetiinek és éter
ben eljoglaltsága miatt nem vehetett részt 
a nersepyen, óz oszlrdk-yiqgyar találkozó 
ktjlönben fényes fegyverprábaja unit a l'é 
rrek u.j rendszerinek, amely mipden tekin
tetben tlsőravfíunak bizonyult,

4 harminc brosstól után, ti: eredmény' 
hirdetéskor hivatalosan is közölték ff? égési 
vasárnap délután elkönyvelt fényt, hogy a 
három mauuar csafial /őlínufíin ougnuert*  
a háromnapos magyar,Qtztrák bridge- 
tornát.

4 Uagytír fíridgesrövetség a uzpienp bé- 
frfezére uhln a Fészek klubban vacsorán 
látta vendégül az osztrák jálékaeaJtaf, altlr 
kel a magyar fffmelség nevében dr. Pnr- 
mdndy (léra üdvözölt, öszlrdk részről dr. 
I'nul Stern köszönte meg az üdníaiésl. Végül 
ár. ligeti Pál nmayar szövetségi alelnök ni^ 
hány kedves, vidám stávnl emlékezett meg 
ti kfneledá ulldybajnükságrúl.

Mnlllicll azániunkbaa nésztelaMp baaad- 
mollnnk o Hétfői Napló H. Vdllglall Var- 
ncnyénok érdek**  és iMalmws tofelyóadról- 
A döntő küzdelmek lapunk toegjateiiá*  
Ilién kezdődtek e| éa a liokku MAlMÜvlh 
gyér kltilRŐ iMpafóRuk (Hlreohlep PVIcrte, 
honold iteaoö, tlótti tiéhnr dr.. Khindit 
ltezaő ón Pósktij X*dláR  dn) gyózsl- 
inéval végződtek. Mr«éréewel»Hi grdöőtt 
ea a MIUrő egyttttea, mely egyenlet 
lesen kUadölto végig « i*e»ón  legnagyobb 
versenyét Aa remtk fiúiméi útteste meg n 
Hétfői Napló gyönyörű »te érléke" vdwdőt- 
kupájénnk ntúsudik védelmét. Külön meg 
kell dicsérnünk a eaapat kapllényét, Hintcb- 
|er Frlgyeat, ukl kitűnő taktikai ércépliaf 
úllltotts fel minden egyen verseny előli ca»- 
patét é« uklnek förttesc van pnban. huö' 
v élte In lóról mu qptei Budapeal tea«él. A 
verseny nnlsodik helyeaeltje a Saller fpltéal 
Véllutat caapata (Saller htváUi Cacngtry 
Árpád, GÖllner Andrite, I.eltűrr JArim, S»e- 
lecr-ky Ferenc) amely "»ép Jétékéval táv* ’ 
vltja volt a verpenymeb ét megtartva a te’ 
valyl előkelő helyeeéNél, csak minimálta 
iucc<-"ponl küliinb.ségxi'1 lett második. Har
madik g NafyMtnny-l'Jlakl Iparművek 
tauiMla (Kun Mlklóti dr.. Bánó MntvtUnó, 
Feri Jenő drn Xfina Klemét, Delim! Mh» 
űor). amelyet e©- fatálisán pec«h<« ImpttoM 
K’orltot csak le a hannvdlk ht|yr«» Negye, 
dlk helyen sápéit a <irt|! KönyvUadéváb 
tahi, F.« a csapat (Caaté Mndor, Qárdoe 
btván. Erdélyi Imre éa RahM I4|tló), bőpys 
(ivedén verte a Irgtröaebb ellenfeleket é*  
csak Ismeretlen csapatoktól aicns-cdett ta- 
roaégct.

Meg kell dicsérni még a kölönböső szak. 
m*l  győstM veapatokal la, killÖRÖaoa a 
vcrseuycn legtobhan ax«rtpe|| b«nkM«|M>taL 
az Orszógoa Kö«mrU HlteltatáiM 
gét (Kovám Mik Ma, Karaanaay DArm. ftalte 
hlvfim ottllk GHa, Fór András, TeodoroMto 
Tódor dr.), akta mind fiatal Játékosok éa 
tehetségük Ingja vét mutattáb be. Meg te 
vall as őröm, amikor a nagyon értékes K»>- 
KxJáte eaűalkupát nagy ováció mellett adta 
él a renderőeég g mnpat kapitányának: go. 
váes Miklósnak. A legjobban uempelt gyárt 
rsanal a Ma»«r l’amtadimógyár (Roblen*)|  
Rndaltné, DUey-báaMpdr, Erdélyt fiyöqps 
Vajda Fái dr. éa VárbaaJl László), aQh 
fii vesatelt pánttal fordáitok szombatról ym 
•árnapra én veretlenül Játaanttáli 
máaadlk twppt. A legjobUn amm 
vaal asapat Hsateteldljll • Mdábó 
vasai nyerték (Vsms Gynfo gr.,
Jdnaa dr.. Kádár Miklós dr„ Frend Újon 
<rn Btapsr Fól). Ssnkaial dijai nyert még 
p Magyar FénsMyt Kamgssn saapala (Sas*

Pillanat-felvétel a Hétfői Napló fényesen sikerült vállalati 
bridge versenyéről

pee-báaaspár. Urbacb bála, Stern Imre, 
Wldder bajos dr.), A egapa*  kllünŐ szerep
lőét különösen hölgyjátékosának, Szenes 
UMlóufaak köszönhette, aki ■ versenyt 
hibapont nélkül abszolválta végig.

Fgy Mllel a verseny után a közhangulat- 
Mh ■ tömegesen beérkező gratulációkból, u 
Sietek őszinte, meleg hangjából 

lapíthatjuk, hogy « Hétfői Napló má- 
váltalali brldgeversenye még nagyobb 

Mkerrel Járt mini aa első. A bridgeeőknak 
nagy tömegei bfumrálai akarták a Hétfői 
Napló nagy áldozatkészségét és a rendező’ 
bizottság heteken kéeewlül tarló HrwteágM 
munkáját wmmI* hogy rekortoámtwn ia> 
fentek mag a versenyen. fte a nagy siker 
világosan igazolja a Hétfői Napló ózon 41- 
4»Mla> .IhaUÍHHúuíiuk U,l.wwuS«6i. ho,y 
módot, tehetőséget és alkalmat kell terem
leni g versenyektől távolmaradó britig?- 
Játékos tömegeknek tehetségük bemutatá
sára.

♦

A bridzs verseny sás aj utjai kteftyensutyozolt 
egyéni ,.»h*r ‘*-* prNCnv jesz április 17—18 án 
a Hadlk-kávéhftz liil|őnternióben. l-Agymányys 
bajnoka és a következő bét helyeselt, valamint 
a Ugaszverseny győztese értékes dijakat nyer 
nek.

*

A bridgrzők közölt óriási meglepetést 
okozóit a világbajnokság megrendezésére

•SM

KOMPLÉBAN , 
REGGEL. DELBEN, ESTE

.Mi a, a k.rapWÍ Komphl, Hölgyeim, 
a. a két darabból álló ruhacsoda, 
autip ,»<MUlhMB'wk k«H. hogy «ryól- 
laUn ruha. A kompié a hólgy.k tavasai 
álma. A kompié elegáns, a kompié 
kell, a kompié nélkluöebetetlen.

Kompiéba, jár aa elcjáns asaaopy 
tHl.lőtt, délután <• ««e. F«»M ne
hogy Isten ments egy pillanatra i» 
Ml l*igyj.  a naiv olvasd, hogy mind
három Wöpuulbail agy ér ugyanabban. 
Dehogy’ Háromfélében. Mórt ugyebár 
délelőtt tporttíftru, trollórös kompié 
Wl, amir. m elegáns aa.aony jerseyt 
vagy később IravMőiMt hasánál.Rend- 
„Kint olyan megoldással, hogy egy 
angolos, nógvesebos, sálat, öves ruhát 
csináltat s elihe, bétnyoloados hőhótu, 
vagy hetvelfclt kabátot élénk virág
gal, vagy nigg,lékkel.

Débiunra ea a kompM Injprimé 
Jet,; imprimá ruha a boasávalé hosrsn, 
nyitott imprimá kabáttal, ami esetleg 
„ Imprimá ttlaps,Indvel, vagy egy 
kiesit elgtó, de vele harmonisáló szín
nel végig pasrpoliroiott. A lP“g’Mn 
csukódó nyaknál kát nagy Hbér, 
vagy saines virágot lakot »lkalm»»»l, 
ami kilátaabatik • kabátból. Termő- 
twisten *1  aapesglrek .unok megfele
lőek. De uagvon saép és délutánra 
ajánlható a, MVtainll, mondjuk sarát- 
kék, "gy fekete gyapju.eor.pett 
kompló fehér Irentaperenle rüst.l, 
vap fehér piké dl,síel, Külópílteu 
felkapott faron Pesten • derékban

T«»«l úttól «tó.euüáost«á,ok twérksjtak.

HrtisuM c«(

vonatkozó Hágából jövő átirat, mely szerint 
a Kártya Kamiié, Culbertson óhajának dp- 
ferálva, a kpock-out-rendszer melleit dön
tött, mely szerint tehát egy vereség után a 
vesztett csapat kiesik a versenyből. Nem 
képzelhető, hogy messze Északról vagy Ke
letről beneveznek a gyengébb csapatok 
azért, Imgy huszonnégy leosztás lejátszása 
után csomagoljanak és hazamenjenok. A 
Magyar Bridge Szövetség egész tekintélyét 
latba kell vetnie annak érdekében, hogy ez 
az elhatárolás ne valásulhassna meg éa ugy 
mint a többi európai hajimbságnkap az 
elmúlt években, most Is minden wspal 
minden csapat elten JátezbaMWi. A Kártya 
Bizottság a férfi és női ttíapptvereeuyeken 
kívül mé« két melléksiámat is előír és pe
dig a nyílt páros és vegyes páros vemcttyl. 
A nyílt páros versenyben előreláthatóan a 
válogatóit csapat nyolc tagján kívül még « 
bilüpö Erdélyi— dr. Kun (MTK) pár 
képviselni a magyar színekéi. A vegyes pá
ros számba legelsősorban is a tavalyi győz
tes vegyes páros csapat tagjait: Beregi 
Allcci—Pécsi Lászlói, Robitsek Rudolfot— 
Klór Lászlót, vagy Keleti Andort nevezik 
Itet a további bárom párt a stóyrjségl kg. 
pitány a következő párokból fogjó jelölni: 
Szlnyci-Mcrse Jcnőijé—dr. Fái, Co-
heu—Alpár és Ujj házaspárok! Bánó M*P-  
cellné—-dr. Kun Miklós, palilny Jstvánué—» 
dií Hajóé Jmm, Nadler tat vánnó—Gürdos 
István.

... 
sveifolt ruha, vékony kis övvel, elől 
hóllal, amely alól végig fehér piké 
kaudikál ki; ehhea egy ugyancsak 
erősen besvelfolt, nyitott, hossay, 
ugyanolyan anvagu köpeny, amely font 
a nyaknál két fehér saegfbvel aáródik : 
roppant deceps éa fiatalos faion.

Este sántán fantasztikus dsseeálli- 
tásukhan duokálhatnnk. A legelegán*  
sabbak az egyszínű, vagy nagyvirágoa 
ipiprimé ruhák, hosszú, nyitott, meg, 
felelő jzlnft gyapjú csipkekaMttal.

Van azután a komplé-divathan tur
pisság ia. Mikor M őasaoállitás ugy 
néz ki, mintha kompié volna, de csak 
a jó Isten meg egynéhány barátnő 
tudja csupán, hogy tulajdonkénen ruha 
az, kabát nélkül, amit első pillanatra 
kampléiiek hittünk. (Úgyis nevezik, 
hogv robmanteau.)

Mert jegyezzük meg. Hölgyeim, 
nmeson olyan rovata Hivat, amolyan 
mi asszonyok, v.l.hogy —• még ntvn- 
srabbul —, ki na fognánk,,,

éDr. Dét niná Erdők PősAeJ
♦

A legnagyobb dívái a virág- Virág g kala
pon. virág a ruhán, virág a kaMtan. fp ezért 
meglátogattuk Grósz virágüzletét a Sütő-ylrá- 
ban é> itt mindazt, ami fiival. megláttuk. R»>» 
gateg fehér Iiáreiail, Jácintok köpnyü Makfükci 
mulatót! és azonkívül tarka virág urr«Rgen»«n- 
leket. J,tg<dehebbek voltak az egész virág 
gallérok, Ugy érettük magunkat QróMnál, 
'Plattra egy gyönyörű virága*  erdőben tettünk 
volpa.

Hajbakaptak
* budapesti
höigyíodrászok

A Pipjqpesij bőjfodrász Ipartettület nem
régiben választó,közgyűlést tartott. Uj ve- 
imiősáuai, tisztikart, aíonkhüi uj elöljáró- 
sági e» bizottsági tagokat választattak. ‘ A 
vfiteMtóiPii két párt kürdöit.

A kisebbségben maradt párt vezetői 
mos*  fetebbezé&wl élték a választás

sal Mimben-
Adatokat sorolnak fel arról, hagy a vá- 

tasjláa' eljárás során szerintük sérelmek 
fgrtétítf^ és ezért arra kérik a polgármes
tert, hogy

hivatalból semmisítse meg a közgyűlést, 
rendejlen al uj közgyűlés*  és uj választást.

A polgármester megkapta a felebbe/Ast. 
Fnnek alapján mugd/ios kérette a inegldnv:- 
(/®W közgyűlésről szdM kínálatot iratokat, 
áttanulmányozza a választási jegyzőköny
vet é» azután hozza meg döntéséi.

Fejbeverte a rendőrt egy 
bO, mert csendre intette

Vasárnap hajnalban a CsdAp-utcáhan ha
ladt hazafelé Néfneth Ferenc lakatos ás 
1‘iflász Antalpó. A két ember nagyon han
gosan beszélt, majd később énekelni, kiál
tozni kezdett. A lármára felfigyelt az őr
szemes rendőr, aki udvariasan csendre 
intette a hangoskodokat.

— Nem szégvelli magát egy nőre rá
kiáltani *>r  tiltakozott a rendőri beavatko
zás ellep Viliász Antalné, ipirp a rendőr 
közelebb lépell hozzá és újra csendre in
tette n banflíwkníiúlwt.

•nr Ha nem elég a s$ó, nesze! -*  MÓlplt 
meg újra a nfl é» ernyőjével

■ rendőr sapkájára ütött.
A rendőr hátrolépett, a nő azopban a. 
rendőr után ment és

mén kétezer vágta fejbe.
Most már kedvet kapott a rendőrveyéshejt 
iVémeth Ferepc lg tte

Ü h a rcqdőrre ütött.
Közben egy másik rendőr járt arra é*  

ennek a segítségével sikerült azután
• két dilnhimgűt jnefitekemk 

akiket előálltának a főkapitányságra, Itt a 
rendörorvos fflegvU«gáUa » két embert, 
akin semminemű «ér(ita«l nem talált, ezzel 
szemben a rendőr arcán olt voltak az eser- 
PÜŐS Mgmdói njpmdh Jsihiltaatása után 
ugy Németh Fnwncek mint W.ltass Antal- 
nét hatósági fcö;eg telepi erőszak cimén 

tataHóftaHák.
Mllásznéról egyébiránt kiderült az Is, hogy 
hasonló bűncselekményekért pár volt bün
tetve.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
4 h'Wi T«áeHI>pán”d» ff gan|< Rt. „éri 

Snrilis hó ’ <p hrioti. rendes hőrp'iüé’ét 
las Zzigpond ^©fwápyfötanáczoz elnöklete 
alatt. — A ptfautarforgutom u tavalyi 
IMMH-TOUI n»ngdvel »zcnihc|i JSZ-Óta-KÜ?! 
pepgdpe, piig «i belóHltamány r»ii-
görói g,i97.4aű.8<) miwőj-p amfiMdeu, a váhó- 
tewáimtaUsl üztaiten eléri tezguiuta » mu11 
évi ?0,3öH9W pwípvd wmMH ?fltM8.HW V 
pepBÖye, éj g váltótárca <,?Ü».S7^.ÖÜ pengőről 
&,MÖ.d7.$58 pengőra növek?dett. A HozgyÜb's 
M igazgaiósóg össze*  elöterjcMteselt egyhan
gúlag tudapiásul vatte én elhatárolta, hogy 
niMvényenként Sö fillér osztalék fizettessék. 
A <3. zz. swIWmy eaévf április g-tól kazdődő- 
leg «; taféref ^öHdfdptWt vgtamiat a P^tt 
■Vwyur KereMelvú heriit jfíflzetazre,

A WógBQf AltrMnot K^zé(\bAny(t 
vénylársnlqt (gMWltafiga leaqtúbW <W’ 
ben mcg.kltapílotta az 1MO-| üstetev .ptérte- 
fjét, aipely « íjaMso^ Mfdselt u0n 
Ó.Ma.pOJ.aJ pe/ifíd Ryeretégffef «jrul.

M ígMguiónta áprilte hívj*  egyl*  
a Wid«» évi höggyülíAt, amelynek (ndílvú- 
pyoini fp0jöt hogy m fW-l ü«tetevr« — 
g tartatekoh é? etapok dotótew után •>- 
részvényenként liscnfinf pengő 0M(aWk

- Aki kiltarteM vezet... A mai kor igé
nyeit teginkább kielégítő villainoi háztartás' 
segédeszközök, készülékek látha|ófc az ÍUek- 
lrow>9 Müvek, Vw HnnHd ucca “ ' “
alatti kiállításán. RülőnőzMppen 
ügyednél azoknak, akik háztartást vezetnek, 
hagy snk laanlhatauk, hu rísztvesznek
hz ottani, minden Maróén délután !-?6 órakor, 
továbbá hétfőn, csütörtökön As péniekep díl- 
alőlt Hifi Arakor kezdőd*  *Ílln«tQ»  f*l*«lő-  
adáson. V***lM-**j«?  Ukfta, kuglóf. képvl»e|ő- 
lánh, torták ás hQlőnMte húsok tütÓM. fta- 
lépío. ruhatár díjtalan.

— Balatoni Társasig targyaozojáteka, A pi
te lon| Társaság naRHURMsu tárgyanrijátáket 
rendez, malynak szeroiwsáa nyer«| kfisölt *i-  
lorlós-, turacaónak és löhbszáz |«letonl gva. 
rálát kerül kit«ran|éara. As !.-» pengés firu 
s<v»te»yok«t vatemrun’i budapesti d<»M«y- 
tőside <s a föárysitfi Ctfylp Utasázl <« Fvr< 
dőlroda (Corvin Aruház) árusítja.

«. h*»>  
fllhlvjtl'x
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Eső!
' A MrfíorotóflM lnlí;rt Je)cnti voMrn,„ 
qélbg^:

Hazánkban 9 Dunántúl nyugati felén sok 
helyen nem vo|t csapadék, úgyszintén 11 
Duna* ! Ifi?n közén sem, ellenben nagyobb 
ejjö esett u Zagyvától és Tiszától északra és 
höletre fekvő területekéin

Pudaposlen vasárnap délben q hőmérsék
let |0 Geliius fok, u tengerszinlre áíszámi 
tolt légnyomás 757 mm, gyengén emelkedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő ?4 órára:
A» ország nyugati piszéin nyugati síéi, A 

kelcll felén déli légáramlás. Változó felhő
det. Nyugat íe|öl újból eső, kekfeu pedig az 
eső szünéM*  várható. A hőmérséklet nem vál
tozik lényegesen.

— LEMEZTULTENGÉS ÉS LEMEZ*  
TELENÍTftS. fcóuri telte már tőbbizben 
a Hétfői Napló a budapesti rádió 
miisorosszeállilásnnak vissifíssáí/ail. ft'/- 
említettük már a grumofonlemez-tullcn- 
gélt is, Szép, szép, q sok művészieméi, 
de a drága rádióelőflzetésí dijakért több 
eredeti művészi bt'esü számot közvetíthet- 
pépek. Annál is inkább, mert sok kiváló 
tpagyar muzsikus nyomorog. Sokan sió- 
rulnának rá a honoráriumra azok közül, 
akik értékes, eredeti számokkal gazdagít
hatnák a rádióműsort. A bécsi HAVAG 
vezetősége már elhatározta, hogy a lemez- 
tultengést zenekari produkciókkal fogja 
helyetesileni. . Kövessék miiünk ts a jó 
példáll b'em árfana a mi műsorunknak 
sem egy kis lemezdelenilés • •.
-w- Kifosztották Tokuy Gábor poslafőlg- 

nácaos lakását. Yokay Gábor postafőtaná
csos rokonlátngatóra utazott a családjával. 
Mikor hazajöttök, uz |í<Wi»ö«-ulcn 3'». számú 
bárban lévő lakásukat kifosztva tylóllók, 
petörök jártak a lakásban, ruhaféléket, ér
tékes porcelánokat és más holmit vittek 
el. A kúy ötezer pengő.

Aranybányát 
fedeztek fel a libák

.. .■■■ Szófia, április 11.
(M Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelcp- 

tésp.) Kiiiönös per tárgyalását kezdte inog a 
piyynni bíróság. A per főszereplője három liba, 
gnie’? felfedezett egy arauj’hanyát.

A bolgár rározkáhan egy kis ékszerész fc 
ínsége libát vásárolt a niavmt Mikor odahaza 
felboptolla, különös csillogása göröngyökké 
kel v.ft| é»»re a liba gyomrában. khgiimWbl 
férjének, aki csodálkozva állapította meg. 
hogy

q libában tiszta wpyat talált • felesége.
Az asszony a? ékszerész utasítására másnap is 
elment a piacra és ugyanattól a kofától má 
sík két libát vásárdb.' Nagy'izgalommal láttak 
ho«á a libák felbonlásábnr. és. niég nagyobb 
yyjt meglepetésük, mikor piost Is tiszta urgnv 
S^mecskéket lahiljak.

A> áks^réfz most már favábbnyomozolt cs 
rnqgállapitolts, hogv a? értékes libák Ztatanlca 
községből származnak, Az állatok egy nagy 
mezőn szoktak legelni, amelyen patak folyik 
keresztül Aj első felületes vizsgálóinál kideri 
tetle, hagy

• patak fövenye dtw argnytartalmo.
'Az ékszerész egyik angol ilzletbarátju révén 
azonnal munkához látod, hogy »z nrqrjyl^lrt 
helyet megszerezze Awl a» ürüggyel, hogy 
hatalmas kórházat akarnak építeni, valamennyi 
patakparti tejket összevásárollak. Alig kölö|■■ 
fék pmg « szerződőst,

a legmodernebb arany kitermelő felszere
léssel kezdték meg a munkát a patak 

partján.
Már a*  első kiérlelek óriási eredménnyel jár
lak és amikor a kö»»óg UKM ludomást szerez- 
lek a sjkeres aranybányászatról, a telkek vo|| 
tulajdonoló\x Zlqtanica község elöljárósága pert 
fndilplt az ék|»erí»z p|l»n. Keresetébe" MM 
Mlu. begy

az álfszaráM. megtévesztette ők«t • ,eí* w 
értéke felől

4s távadósba flJ1e|te őket azzal Is, hogy 9 
fárláskar kórhásápilésről bestéit.

-r tugkő és Duna. Varát Mária gyári mun- 
hásnő budafoki lakásán lugkflvcl megmérgezle 
Íiagát. Életveszélyes állapotban villák a Rókus 

a. — Cszpefep a Gitbaesi-ukal hídról ,i» Dunába 
vetette macát Szabó Pál gyári munkás felesége 
A halászok mentették ki, a mep.lAfe súlyos álla 
pótban a kórházba szálllloUák.

r— Buda) gázfözőtanfolypmok: A *.V<?11  T| 
kolalárspöli .Szövetsége*  április hónapban a 
következő főzőtanfolyamokat Indítják meg: |. 
Különlegességi lapfolgum minden MlMp •'» 
Ekütflrtökön. Április Ifi-én kezdődik és négy 

élig tart. Tandíj 12 pengő 2 Háztartási al- 
nlma/oltak tanfolyam mlpdcn szerdán. Áp

rilis M én kezdődik és hat hétig tart. Tandíj 
8 P. 3. Etiulál étel, narszon tanlolyam. Min
den kedden és pénteken. Április 18-án kezdő
dik él négy bélig tart. Tamil] 12 P. Beiratkozni 
lehel pilnden hétköznap 4—G ig. vagy közvet
len a tanfolyam biegkrsd^ elöli (gmennyl- 
bea tpég h«iy van) a II brr Ralihyány qlea 
a. «lám alatt, az Igazgatói Irodában. (1 r lefon: 
iMt'M ) A tanfolyam órái <1 U- »- « is van 
uh. A IwHlw IMA flwiiywiiú nutcs.

Felekezeti békét 
hirdettek a református 

nagygyűlésen
Vasárnap tartották n reformátusok nagy

gyűlésüket a V|ga(|óbnn, amelyen .Darányi 
Kálmán mmiutereinök és felesége, kázdr 
Andor ígazságügyminiszler és sok más élő 
kelőig is ínqgj^lent.

TQsnády-Natfy András kuhu^zállamtilkár 
megnyitóbeszédében a katolikusok és ru- 
formátusok közfi felekezeti béke helyre- 
óljitását hangsúlyozta. Victor János dr. tpo*  
l°gigi tímár hosszabb előadásban Ismertette 
» reformátusok és a katolikusok közti vl- 
vlszoiit. Ö ig a békét sürgette, piprt ma kü 
lönüsen, amikor á«hi szelek fújnak nyu
gat felé, nincs helye a vetélkedésnek és 

meg kelj teremteni 09 igapi fclckeset» 
közi békét.

Ravasz László dr. püspök emelkedett 
hangop jelentette ki, hogy arró| lehel vitat, 
kozni, hogy melyik egyház a gazdagabb, de 
afölött nem, hogy melyik a magyarabb. A 
közel kétmillió kálvinistának

nincs szüksége külső támogatásra.
Havast püspök is kiemelte a nők fontos 

munkálkodását egyházi téren, majd a nagy
gyűlés a Hmnusz elépeklésévcl végeiért.

MAKRAY LAJOS A SZÉLSŐSÉGEK 
ELLEN. Iteibfl Mihály, az elekl kerület 
képviselője, vasárnap hoszámológyüh'st tar- 
lati, amelyen megjelent vitéz Makray La
jos is, aki hossziihb beszédet mondott s 
liangsplvozta, hogv 0 . keresHénypórl kél 
nagy ellenféllel folvial harcol. Az egyik a 
bolsevizmus, a másik az a rendszer, amely 
idebaZfi akarj,' mcg-ikas/tanl a történelmi 
erők kifejlődését és a fond felb.rgalásijra 
löpekszik. A keresztény poliiikának - 
mondollii -r erőteljes és re|iiliih*les  inba 
mól kelt indjlaiiin a két iránvzal ellen 
Utána Reíhcl Mihály mondotta el hassá 
mojó beszédét.

Leiiíöííe az ügyészt 
a bürtünre iíélf 
csavargó

Grác, április 11,
(A Hétfői Napló tudósltójdiót) Véres 

botrányt rendezeti legutóbb a (Jráe ntellatli 
Roffeiinuin hirdságának tárgyalótermében 
Kari Hackl 27 éves liünlcfclt előéletű mun 
kás, akit rz alkitlommnl csavargás minli 
állilollnk >1 biróság e!é. A Imlniny akkor 
tört ki, am<k«>r a biró kihink'lle gz ilé|eía| 
umelyben llneklt

hathónapi börtönre Ítélte.
fjfarl Hackl nz Ítélet indokolása lilán föl 

ugróit a vádlottak padjáról, rároptolt dr 
Skorsky ügyészre, akit

Cgy^llen huUlinas öklllcsapással a 
földre lerilelt.

Ezután a hirói asztalon álló splvos 
ércfcsziilrtet kapta fül s azzal kezdte 
ütlegelni a földön cszniéletlcnül fekvő 

Üg.vépzL
A tárgyidásvaiclö biró, uki a.i első pilhi 

nalban meg sem tudott mozdulni a meg
lepetéstől, most már

ffacMra vetette magút 
és elrántotta az ügyész mpllől.

Percekig tarló küzdelem kezdődött q 
hlró és «Z elítéli csavargó között, min végüj 
sikerült a fáfpadót egy fogházör segítségé
vel mcpA’ótőrnL Erős csendörl kísérettel 
száUjlpHák á*  a lenbelli törvényszékre. Dr. 
Sknrtky ilgyéiH több pulyos sérülést szán 
vedelt.

LH Alexander 
Adler Tihor 

Felár György 
uj műsorral 

•pténként a 

DUNAGORSOBAN
V- Nluestnah csodák, A közönség gyskmn 

csodálkniik aion, hogy vgy egy cikk hifiét 
lenül nápsztrü less Ezek azok ss e»yl«k, urol- 
kor féipjsllt-lI márkáról vgn szó. A Vevő ptm 
fogad cl mást, finl " híres, bevált mhtősófet. 
Igv van es a Painpi háncsuk eipőparólmáj. 
Mindenki hídja, hogy u Palma kaucsuk cipő 
sarok lerlóssága, rugalmassága íogglotu.

s,Edzö“ öltöny 
itrénlngriiba) minden fl?jqten 
és nagymgöai)

ie.ro
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Szobntíalmözott vlftar- 
koEűt

m«ibi«mslt>.4aplavtnré>mzei,4 e Qft
I4rm»!y mént ... .,.... JP»O<U

Turazoknl ,
nlbdai. nagyabban...
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2.90

Osszzcsukitpté sport-
S1ÉR ... 3,80
futball*,  vívó., b®». hlrkrtxrt.. 
uvezO*  *e  ciurtrlkSelf, lelazero, 
léaoJt a legnagyobb válptatékhun

Sportérjegyzékünk, kerékpár*  éa azcrazámáijcgyzékünk e hó 
vépáp Jelenik meg, kprJe-mdr most, Platán díjmentesen küldjük

Pusztító felhőszakadás 
a Dunántúlon

Győr, április 11.
(A Hétfői Napló tudósit ójának telefon je- 

'entései. I’ehődunónlulon vasárnap egéuppgp 
‘•rakmll n» eső, a nagy vlaiömug újból nwn- 
árasztntiui n Hűhót éa a klasfolf Ap isméi 
löbli helvon bajokat ok azol f, A legnugvuiib 
veszély Gyirmof kögaégjien vap, glml RéJ- 
e»cr Imldl'ól rzeröhgáz hold tennöfö|<| víz 
iilali áll, A község jakóiimk u lte|Y?c|c silü!- 
mtis,

éhpznek és vasárnap elhatározták, hogy 
u kormánvhna fordulnak óPgjláágérl

a gvőri gazdasági kamíira közbenjárásává! 
Kenyvrft, adóelengedés! és yelőrpagoi kér-

Óriási botrányt rendezett 
a Táblán a hetvenéves 
Horváth Juda László, 
mert tébolyda helyett a fogházba 
akart kerülni

Izgglmus, szokatlan botrány zajlót le teg
napelőtt uz ítélőtábla épületében. A bűnügyi 
króiiikii egyik leghkhfdtebb, legérdekesebb 
íigurája:

Horváth Juda L48*lú  rendelte • b®l*  
rínyb

A hetvenesztepdős Horváth Juda Mszló 
valamikor dúsgazdag földblrlökoö volt, Va
gyonának maradványaiból ma iá apanázst 
rolyósitanak számára. Még a háború elölt 
történt, hogy //orpdffl apróbb hÜpejplektRé- 
nyékét követet el. Amikor leleplezték és a 
rendőrségro vitték,

leiilőtle ■ kíséretében lévő rendőrt, aki 
Súlyos sebeibe belehalt. 

Tizennégy esztendei fegyházbünte|é»t Iftllöh 
ki Iforvtllh U rendőr megöléséért Miután 
kiszabadul! a fegyháíból, a fantasztikus 
liíincselekmépyck egész sorát követte el. f|ó 
napokon át valóságos rém*  volt p. pestkör 
nyéki baroinüudvurokiiuk; éjszakánként a 
kelrecekl’OJ lopódzott,

gz összes b»rm«íhk»kk ajkból elvágta 
ég a v«Ő vérapgzw ulán elmteckfld. 

Kzekután tnár nem bár tőrbe, fuigem (élmU- 
dóba került m öreg ponniHwő és P<W ^k' 
kai később gondnokság hHl/rslék A te- 
bolvdáhól később elhocMjtplták és «k|í«F 
ujabh bűncselekményeket követeli «l- Vala
hányszor a bíróság elé került, ellagadla, 
hogy gondnokság alá helycxták,

meri a tébolyda helyeit bUrlüobe ak«r| 
kerülni.

Valóbb orgpzdgságért nyolchónupl bör
tönt kapott és bűnügyének fellebbvlfeli tár*  
gynlásra elövezették az Ítélőtábla Aesenl*  
touácsa e|é. Horvúlh Judg LássJó ilt is )e*

TENNISZ
TrtRú neUszOvfjo 
iennisiiM ‘"“v 2.10
Férfi lennísznnflrőg e pn

l#Sér«í1nü «ió» anyagból _w _ W»C V

Feiiár tsnniszzoknl
X> iníntaég .......

fennlszrccket 10 50
Tennisnockef 1B5fl

8 részes tépól. kiváló hftrotáo • SraOV

Tenniszrctketpres __ 1.30 
Teiintszrocket omj 
vogy icck _ . . . . . . . . . . —.60

nek a kétségheesett emberek.
Egyed kössóghon, Mosnnszentjánoson és 

Györrévfalun ugyancsak nagy pusztításokat 
okozott az újabb esőzés, f.'sarndn qz utak 
legtöbbjét .víg, boKiljn, aftk..kgrlhe.p.«Mv .mát 
tér magas vi? áll, a k«i<ik vize ihatatlan, 
Vasliosssu faluban éuiháboru is volt, a yj|. 
lám becgapnll özv. .Srqbarfl Jánospé liázábá 
é’s azt felgyu jlollq. Kcineneskfipolng határát 
bán

egy öreg knldiqiassznny belefulladt a 
ncsgdurzqdl putqkbg,

,Sfent(nihóhl fal vápái a fqhjdal sodorU Cl * 
megáradt vjí, , 

tagadta, hogy gondnokság alatt áll, de az 
iléjőlanács egyik tagja: f.alor táhlnbiró env 
lékczelt pmltjára és ludbi, hogv már régen 
gondnokság alá helyezték. Amikor kiderült 
az öreg hünözö magánkívül ordítani kefdettr 

vt- piirtiínbe vigyenek, ne a tébolydába! 
Nem vagyok bolond!...

A foghúzőr é« uz altisztek lefogták az 
ordítozó, thagu körül csapkodó Horudthób. 
aki erre az

őrükkel dulakodni kezdett
V’égül is sikerült megfékezni és kihirdették 
előtte a tábla döntésűt, amelynek érleimé' 
fjen

tébolydába utalják.
Horváth Juda Mszló hangosan kiabájvg, 

méliptlankndva vette tudomásul a lábl. hq- 
lárnzqtát és ujuhli izgalmas jelenetek ulán 
sikerűit csak a tábláról Hmegyégyintégeiba 
szállilani.

— A Magyar Cnbden SzQvelaég szeminárlq*  
mában I hó tp-án, kfdgen üstére hirdetett 
előállást Jő*  Endre betegséqa piiat! néni tgri*  
jók meg

— „Küldlön agy dollárt!* 4 — ezzel a slng*»-  
ngl kezdődött cgv. >< közelmúltban magjeiaat 
amerikai apróhirdetés, m«lvuek feladója az 
összeg bektíldőjáneli valamilyen, pepi is egé
szen pontosan körülírt előnyt helyezeti kiló
iéiba. A tréfáskedvü vállalkozó lepődött meg 
légionban, amikor egy héten helül, több, míg*  
háromezer delláros küldeményt kapni! Ha Is 
bisonvlláka 11 hirdetés. » reklám mlndnuhgtó 
ereiének. A reklám lényegéről, leehmMjórók 
szelleméről hoz érdekes cikkeket a Rekhlmétet 
Irgujebh Máma, mely tMogh Sándor szerkear- 
lésében most jnlenl meg. Szerkesztőség és ki
adóhivatal: Budapest, V., Lipót körút fi.



SZÍNHÁZ
Jávor Pál föl akarta 
bontani szerződését a Nemzeti Színházzal

A szezonvégi színházi szerződletési lázból 
ugv hiszik, kimaradt a Nemzeti Színház, 
amellyel kapcsolatban az idén semmi szí
nészi meglepetést nem tartogat Németh 
Antal ignzg'itó. Egy nehéz csatát azonban 
meg kellett vívnia Jávor Pállal, aki barát
ságosan megkérte igazgatóját, hogy

boiilaa fel azt a szerződését, 
amely a Nemzeti Színházhoz köti. Jávor 
Pál szerződésbontás! kérelme ncm azért 
történt, minthogyha elkedvetlenedett volna, 
hanem tartós

németországi fllmszcrzödése miatt 
nknrt pesti kötelezettségétől szabadulni. 
Jdwor Pált azonban Németh Antal lebe
szélte arról, hogy szerződését felbontsa, el
lenben alapszerződése értelmében 

tágabb szabadsági lehetőséget 
biztosított számára. így Jávor Pál az idén 
korán tavasszal már Németországba utazik, 
ahol egymásután két filmet készítenek vele. 
Ezzel kapcsolatban, mint n Hétfői Napló 
először megírta, választottblrósági tárgya
lás elé kell állnia, mert a Pallas-fíhn nevé
ben Hegedűt Ferenc producer 

szerződésszegésért bepanaszolta
Jávor Pált, akinek — szerinte — nem volt 
jmga más filmre leszerződni.

A világ legszebb film
ügynöke Mary Pickford 
Budapestre érkezett

A vasárnap esti bécsi gyorssal Illusztris 
vendég érkezett Budapestre. Mary Pickford, 
a némafilmek nagy sztárja, Douglas Fair- 
bnnks elvált felesége, aki nemrégiben visz- 
hzavonult a fllmszcrepléstől és mint film
gyártó, illetve filmügynök hasznosítja a 
Ilim terén szerzett óriási tapasztalatait.

— Bécsben is befejeztem tárgyalásaimat 
— mondotta. — Európai filmeket akarok 
gyártani és ezért jöttem Budapestre, hogy 
a gyártási, esetleg kihelyezési tehetőségeket 
megvizsgáljam. Laskv, a kiváló amerikai 
producer lesz a gyártási vezető s valószínű
leg René Clnlr a rendezőm. Magam nem 
óhajtok a filmjeinken játszani.

Mary Pickford, n ragyogó szőke asszony, 
oki valóban megérdemli a világ legszebb 
nimíigvnöke elmet és aki n Dutiapalotában 
szállt meg, hétfőn és kedden a budapesti 
filmelőkrlőségekkel fog tárgyalni uz Inde- 
pendente filmgyára munkájáról.

Színházi hét
MURÁTI ÜLI. mint a Hétfőt Napló Irta 

meg elsőnek, elkedvetlenedett, mert a Víg
színház. nagyobb gázsival hozta Bulla Elinát, 
azonkívül Bajor Gizit és Darvas Lilit sztárjai 
kőié sorozta ■ jövő évre is. Murátit azonban 
felvilágosította igazgatója, hogy semmi oka 
sincs a kétségbeesésre, mire MurAti kijelen
tette, hogy marad ugy ahogy volt a Vígszín
házban, ahova különben is még egyéves szer
ződése köti. — Tolnay Klári ncm lett rosszul 
n Vígszínházt előadás közben, mint ahogy 
megírták. hanem leromlott egészségi állapo
tára való tekintettel, szabályszerűen egyheti 
szabadságot kért az igazgatóságtól, nini! meg 
is kapott és amit egy szanatóriumban tölt cl 
Tolnny már jelentette igazgatóiénak, hogy 
kedden, szerdán mór résxlvehct n ,Vihar az 
Egyenlítőn" előadásain és a ..Két asseony" 
cimü darab próbáin. Az. újdonságban Bulla és 
Mnkny mellett ö játssza a harmadik női sze
repet.

NÉMETH MÁRIÁT óriási tapsviharral fo
gadta a közönség srombat este, amely örült 
annak, hogy a kiváló énekesnő ismét teljesen 
fit kondícióban szerepelt Két nap alatt egyéb
ként háromszor énekelte a Josephine császár
nőt.

NYILATKOZATOT VÁRTUNK nz artista 
egyesület vezetőségétől, illetőleg kormánybiz
tosától nrra az aggodalmunkra, amelyet n 
inulthéten az nrtistavlMgák botrányaival kap- 
<>olntl>ari kifejtettünk. Mig n komoly és hiva
tásos nrlisták tömegei elismerő és hálálkodó 
levelekkel árasztották el n Hétfői Naplót, 
addig hivatalos helyről sehol sem kaptunk 
megnyugtatást arra vonatkozóan, hogy való
ban i>f (/elvetnek ar arlistaviztgák üzletszerű 
botrányának. Ilyen irányit intézkedés tudtunk 
kai nem történt, ellenben Fenyvesi/ Marika 
huszonötévé*  artistanő — mint a lapokban 
olvastuk — megmérgezte magát és teltét állí
tólag azért követte cl, mert a multhcli artista
vizsgán n közönség kifütyülte

PERCZEL ZITA, a Párisbó! hazatért fialni 
filmprimndonnn. aki ,.a fenyegető házasság 
révéből" gyorsan klevczrtt, Pesten szerződést 
irt "Iá, amely szerint Vidor—Zsoldos—llirsch 
és Tsuk rég három filmet készít vele kitáró- 
tagot joggal. Perczel Zitának ntás filmekben 
szerepelnie ncin szabad.

ÖRÖMMEL ÍRJUK LE, hogy az Újpesti 
Színház bérletét Sebestyén Mihály kapta, akt 
n r utóbbi időben a Budai Színkör és hosszú 
idő óla a Miskolci Színház vezetését tölti be 
közmegelégedésre. A Miskolci Színház magas 
nltójáiM Zllahy Lajos „Saftz és a gödölye" 
<imü darabjának try untja alkalmával szemé
lyesen is meggyőződtünk és Igy azzal grata- 
iáthsfunk az újpesti közönségnek Sebesivén 
Mihályhoz, hogy a főváros tőszomszédságában 
eR'*»  biztosan fővárosi színházul fognak 
kapni.

hétfői napló

l.Mi az igazság a bécsi magyar 
színházi invázió vácijából?

ÚJADBAN A LEGNAGYOBB SZIGORÚ
SÁGGAL kezelik Bécsben a magyar színé
szek fellépési engedélyét. Nemrégiben Dé
nes Oszkár, újabban Szőke Szakáll terve
zett vendégjátéka ütközik akadályokba, a: 
osztrák szinészszövetség tilalma miatt. 
Haha Hómmá, az osztrák szinészszövetség 
elnöke, odanyilatkozott, hogy hetekkel 
ezelőtt egy memorandumot intézett a ma
gyar kultuszminisztériumhoz, amelyben 
azt ajánlotta, hogy a magyarországi s?i- 
nészexportot 15:3 arányszámban állapít
sák meg. Ez annyit jelent, hogy Ausztriá
ban tizenöt magyar színész kap játékenge
délyt, ha a magyarok három osztrák szí
nész esetenkénti fellépését engedélyezik. 
Hát ez az akadály? — adtuk fel a kérdést, 
mit szól ehhez a magyar szinészszövetség 
elnöke, Békeffy László:

— A legnagyobb örömmel hozzájáru
lunk kiváló osztrák színészek magyar
országi vendégjátékához. Ezirányu kérés 
azonban nem érkezik hozzánk, 
miután a prominens osztrák színészek 
nem igen beszélnek magyarul, és igy nem 
tudnak a magyar ensembleba beilleszked
ni. Sohasem volt azonban kifogásunk nz 
ellen, hogy nem egyes színészek, hanem 
egész osztrák venaégtársulatok szerepelje
nek estéröl-estére egyes színházainkban. 
Igy a Vígszínház, a Magyar Színház, a 
Müvészszinház stb. többször látott már 
vendégül kitűnő osztrák társulatokat a 
legnagyobb erkölcsi és anyagi siker kísé
retében.

CSEREAFFÉRRÓL TEHÁT SZÓ SEM 
LEHET és ffáns ltommá ur nyitott kapu
kat dönget nyilatkozatával. Ugyanakkor 
azonban az osztrák szinészszövetség el
nöke figyelmen kivitt hagyja, hogy az 
utóbbi évek legnagyobb színpadi sikereit 
Bécsben éppen az a „magyar színházi 
invázió" okozta, amely ellen most ilyen 
erélyes eszközökkel tiltakozik. Beszéljünk 
talán Molnár Ferenc darabjainak ősbemu
tatóiról, Darvas Lili, Németh Mária, Pa
taki/ Károly, Svéd Sándor, Andat Piroska 
szerepléséről, ami mind az osztrák 
színpadi nívó nagy emelkedé
sét jelentette, ezzel együtt pedig 
olyan színházi szezonok kialakulását, ame
lyekből kilencvenkilenc százalékban na
gyon természetesen ar osztrák színészek 
és osztrák színházt alkalmazottak része
sedtek, de azt is meg kell irnl, hogy egy-egy 
magyar színész vendégjátéka mind en- 
k o r az osztrák e n s e m ble ja
vára szolgált. Ha csak most végig
nézzük a bécsi színházi plakátokat, ezek 
mind magyar sikereket hirdetnek. A 
Theater an dér Wienben Ábrahám—Dénes 
—Bársony Rózsi produkciója immár har
madik hete fut táblás házak mellett, a 
Scálaban magyar szerzők darabja, „Az 
eső után köpönyeg" magyar főszereplővel, 
Tabódy Klárival arat sikert, a Theater in 
der Josefstadt csak, tegnapelőtt mutatta be 
Zllahy Lajos „Urilány" cimü darabját 
Paula Wesselyvel és egy operai szinlapon 
az Álarcosbál szereposztását olvashatja 
szomorú szívvel a pesti zenebarát: Patakit 
Kálmán — Svéd Sándor — Anday Piroska. 
Mindezek a színészek nem azért mentek 
Bécsbe. mert nem tudtak volna megélni a 
világ bármely fővárosában, nem azért 
mentek Bécsbe. hogy ott elvegyék az 
osztrák színészek kenyerét, hanem éppen 
hogy nagy művészetük varázsá
val segítsék azokat az osztrák 
színházakat, amelyeknek igazgatói 
Pestre. Berlinbe és Páriába utaznak utá
nuk, hogy mindenáron Bécsbe csalogassák 
őket. A kiváló magyar színészek vendég
szereplése egyértelmű azzal, hogy más 
negyven-ötven, esetleg száz osztrák szí
nész munkát és kenyeret kaphat egy-egy 
színházban. Hiszen ugylátszik elég annyit 
mondani egy bécsi színigazgatónak: „leli 
bln cin Ungur" és a darab el van fogadva 
főszereplőkkel együtt. Mindebből arra kell 
következtetnünk, hogy Bécsben, amely 
város kissé Európa közepe is, nincs fölös
leg jő színészekben, ellenkezőleg, olyan
mérvű szinészhiány van, amelyet az osztrák 
szinészszövetség elnökének is észre kell 
venni és ezt a hiányt éppen nz osztrák 
átlagszinészek nagytömegé
nek érdekében le kell küzde
nie. Azzal a plusszal szemben, amelyet 
a magyar színészi kultúra és színházi iro
dalom jelent a volt császárvárosban, igen 
furcsa hála tehát az, ha a nagyszerű és 
kitűnő Szőke Szakáll vendégjátékát száza
lékos arány számra való hivatkozással mcq- 
akadályozzák.

MÉG CSAK ARRÓL, hogy mi készül 
..magyar produkció ' legközelebb Bécsben. 
I.oránt György, a kitűnő színházi me- 
nedzser és hírlapíró most fejezte be a tár

gyalásokat Rita Gcorggal, aki Dolccsko Béla 
Pá r mai ibolya cimü operettjét fogja 
legközelebb eljátszani. A művésznő éjféli 
koktélpartit adott, amelyen résztvett a bé
csi magyar kolónia csaknem teljes szám
mal. Rita Georg elénekelte az operett ösz- 
szes számait olyan frenetikus sikerrel, hogy 
a Cottage villanegyedének rendőrposztjai 
alapos munkát végeztek akkor, amikor a 
hajnali vendégeket csendesebb távozásra 
bírták. A Scala őszi premierje is magyar 
lesz: a Nova kitűnő vezetője, dr. Sugár Fe
renc, Királyhegyi Pál és Bródy Tamás 
„Ma c s k a z e n e" cimü revüjét adta el és 
ennek egyik főszerepét Gombaszögi Ella 
jálsza. .4 legnagyobb most ké
szülő osztrák film is majdnem 
teljesen magyar: Kiepura és Eggcrth 
Márta vasárnap érkezett Velencéből Bécsbe. 
Velük készül a „Bohémélet" cimü film a 
Glória gyártásában. A Glória igazgatója 
Székely Vilmos dr., a film rendezője pedig 
Bolváry Géza. Két és fél millió schilling az 
előirányzat. Magyar producer, magyar ren
dező, magyar főszereplő, mint mindenhol, 
ahol valami szép, komoly színpadi, vagy 
filmesemény van készülőben. Ehhez azon
ban csak azt szeretnénk hozzátenni, hogy 
bár már eljönne annak az ideje, amikor 
idehaza tudnák ugyanazt produkálni a ma
gyarok, mint külföldön, különösen a film 
tekintetében ...

HA MÁR ENNYIT BESZÉLTÜNK BECS
RŐL, mondjunk el egy pletykát is, amely 
talán érdekel minket is, akiknek mentali
tása annyira távol áll attól, ami Hortense 
Raky kisasszonyt, az ünnepelt bécsi film
primadonnát bíróság elé állította. Azzal vá
dolták meg, hogy kedvezőtlenül nyilatko
zott a Harmadik Birodalomról és ezért nem 
engedik be oda Hortense Raky filmjeit. Ezt 
azonban egy per folyamán senki sem tudta 
bizonyítani, ellenben Raxy kisasszony félig 
sirva meséli el, hogy az igaz ok egy ismert 
bécsi színész, aki nem árja. Willy S t e 11- 
n e r a neve, ő a vőlegény, aki miatt a szép 
szőke bécsi színésznőnek meggyet g baja 
a német fajelmélcttel.

2. Vége valóban 
tizenegykor

TIZENEGYSZER JÁTSZOTTÁK ös.í.-e- 
sen a Müvészszinhdzban Éri Halász Imre 
és Bihari „Kezdete 8-kor, vége 11-kor" 
cimü színmüvét, amelyet a szombatcsti 
utolsó előadás után váratlanul levettek a 
műsorról. A színházi világban teljesen 
értetlenül állnak egy valóban sikeres da
rab karrierjének hirtelen befejezése előtt. 
Mi történt a háttérben? — kér
deztük meg a szerzőt, Éry-Halász Imrét, 
akinek válaszából kiderüli, hogy egy ko
moly színházi siker sem tud 
megbirkózni kilencven sze
replővel.

— A darab — mondotta . ezt most 
már post fosta megállapíthatom: — a kö 
zönségnek tetszett. Színházi emberek kon
statálták, hogy régen hallottak annyi 
nyillszinl tapsot, mint ebben a darabban, 
amelynek látogatottsága is kielégítőnek 
mutatkozott. Kisebb szinh/ízat estéről- 
estére megtöltött volna a közönség és na
gyobb színházban is ölven-hatvanszor 
ment volna a darab, ha az előadás kiadá
sai normálisak lettek volna. Kilencven 
szereplőt foglalkoztatott ugyanis a darab, 
s ezt az óriási kiadást tovább ntefn bírta cl 
a büdzsé. Bárdos Artúr igazgató a mull 
hét csütörtökén magához kéretett, meg
mutatta a könyveket és mi azonnal belát
tuk, hogy a színház nem vállalhat ilyen 
nagy ráfizetést arra az időre, mig a darab 
„kifutja a f o r m á f á t". Igen gyakori 
ugyanis az, hogy valamilyen darabsiker 
csak a huszonötödik előadás után alakul 
ki anyagilag is olyan mértékben, amilyent 
a színház elvár. Annál is inkább beláttuk 
a színház igazát, miután egy olyan pro 
dukcióval rendelkezik, mint az „Egy po
hár viz", amelynek előadása részint sok
kal olcsóbb, részint még mindig óriási ér
deklődést vonz.

Imc, egy lojális szerző, fpkl egész bizto
san a 11-es számot nem fogja még egyszer 
darabeimül választani

_____
• Erdélyi Mlel éa Ráday latra — sálinak. 

Ez a hir abszolút hiteles. A népszerű színész- 
pór valóban elválik egymástól. Igaz, hogv nem 
n valóságban, hímem a „Szerelemből nősültem**  
c. vígjátékban, nmeknek felvételei most foly 
nnk a Magyar Film Iroda mii termei bon. De » 
válás itt is olyan komolv külsőségek közölt 
történik, hogy az ifjú pár ügyvédei lormúlisan 
összevesznek. A veszekedő válóperei ügyvédei 
szerepeit Nagy György és M <ily Gcrő alakit jók

MOZI
Páger és ¥uray motor
kerékpárszerencsétlen
sége rengeteg nézővel
Vasárnap délelőtt u vecsési országúton 

ritka látványban volt része u környező köz
ségek lakosságúnak. Páger Antal egy há
romkerekű triciklit pufTogtatott az ország
úton, a kopott, ütött, rozzant Oldalkocsi
ban Turay Ida ült. Az oldalkocsi azonban 
olyan rossz volt, hogy a feneke leszakadt 
és miután ezt Páger Antal nem vette észre,

Turay Ida lihegve, fujtatva futotta vé
gig Páger mellett az utat.

Az óriási közönség természetsen nagy ha
hotával fogadta a különör hitványt, miután 
nem tudta, hogy miről van szó. Csak ké
sőbb derült ki, hogy a Pásti meséből for
gattak le egy kis jelenetet, melyben Turay 
Ide Copfost, a kis masamódlányt látssza és 
Páger Antal szerelmesét, aki ezen a kis tri
ciklin szállít ja haza a kislányt. Természe
tesen kinn voltak a felvételnél Gál Benő 
rendező, Iiaróczy József és Falus István 
producerek ésEiben a fotográfus.
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FA-CSACSI 
FŐPRÓBA: PÉNTEKEN 
PREMIER: SZOMBATON

1 KO M ÉIHÁ Ft A Si

C
e héten nem nagyon kényeztettek cl jó filmek
kel a mozik. A legnagyobb, művészi élmény 
azonban mégis a Röyalban várja a közönséget. 
Gorkij drámáját.

AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY-et
láttuk francia-orosz színészekkel és francia ren
dezésben. A film mint alkotás mesteri, gondos*  
lelkiismeretes rendezői munka látszik rajta, a 
stoTy-irók azonban túlsók fantáziával szélesí
tették ki Gorkij mélyen járó témáját. A filmsze
rűség kedvéért bizony sokat áldoztak fel Gor
kijból. Három csodálatos színész: Jean Gabin*  
Wladimir Sokoloff és Suzy Prím játékát a leg
nagyobb elismerés illeti. — Színes revü a Cor- 
soban és Cityben

A TÁNCOS KALÓZ,
omelynek „mexikói**  primadonnája a magyar 
Duna Stefi. Amerikai ötlet: kötéllel a nyakában 
szteppelni az akasztófa alalt. Pompás kosztü
mök és szép nők jelentik a film többi részét*

AMIGO
címmel Lawrcnce Tibbet filmjét ,.hallhatjuk"*  
Egyéb nem is fontos n fiUtncn, mint ez a meg- 
vesztcgetöcn szép, dallamos férflhang.

A KOMÉDIA SZÍNHÁZ szombaton, április 
17-én este mutálja be uj revüjét. Címe: Fo- 
csacsl. Szerzői*  Harmath. Imre, Görög László, 
Nádassy László, Halász. Rudolf, Lörincz Mik
lós. Zenéjét szerezto Erdős László.

HiimiA cebbidbi

FEHÉRBEH
Regény az arisztokrata leánynevelő 

intézetek falai mögül

A többi főszerepekben: 

Hilde von Sfolz, 
Georg Alexander, 

Hans Junkermann
(Klno-fllm)

Premier ma!
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Az életvédelmi rend
őrséget áthelyezik 
a Mosonyi-utcába

Nagy szociális jelentőségű probléma meg
oldásit vélte tervbe a ffikapltánvság a to- 
Jonciigyoszlály vezetőjének, Sdph,, rendőr- 
főtanácsosnak n javaslatára, lla ez a ja
vaslat életbe lép és megvalósul, olvan In
tézménnyel lesz gazdagabb a fővárosi amelv 
kétségtelenül nagy lépéssel viszi majd előre 
a főváros egyik égető problémájának,

a nyomor miatti öngyilkosságnak a 
megoldását.

Arról van ugyanis szó, hogy a közeljövő
ben az életvédelmi osztály — amely jelen
leg a főkapitányság épületében működik —

átteszi székhelyét a toloncoszlály mel
letti rabkórház Mosodyi-utcal épületébe 

és a két intézmény szorosan kooperálva 
végzi áldásos működését.

Régóta az a gyakorlat, hogy az egyes 
öngyirkosjelölteket, ha nem tudták őket 
szándékukról lebeszélni, átvitték a tolonc- 
házba és addig itt tartottak őket, amig 
csak meg nem gondolták sötét tervüket és 
lemondottak az öngyilkosságról. Sághv 
rendőr főtanácsos nagyon a szivén viseli 
ezeknek az elesetteknek a sorsút és ’gy 
csaknem mindegyik ügyében Ő intézkedett.

A hosszas tapasztalatszerzés érlelte meg 
benne ezt a tervet is, amely most van dön
tés alatt. A tervezet szerint minden öngyil
kosjelöltet itt fognak először is kihallgatni 
és

itt Is tartják
addig, mig körülményeit meg nem álla
pítja a hatóság. Megszüntetik az 1—5 pen
gős gyorssegélyeket is.

Az életvédelmi osztály a jövőben — lg}' 
tervezik — együtt dolgozik o toloncházban 
kirendelt fővárosi tisztviselővel, aki össze
kötő szerv a rendőrség és a főváros között 
— kolduskérdésckben is. A cél az, hogy a 
lakás- és állásnélküli öngyiLkosj elöllek 
addig

■ toloncház vendégel maradnak, 
míg elhelyezésük az elöljáróságok és a 
kari tás révén nem sikerül.

Tillemann Sebestyén
■vAJcl óralerakata

V,Vllmo8Császár-utl2(Gr.Tifaal8tván-ti. sarok)
Márkás ..Klenzle**  strapa zsebára P 3.90

— SOROKSÁRRÁ ES DUNAHARASZTIRA 
IS KI AKARNAK VONULNI A PESTERZSÉ
BETI MENTŐK. Vasárnap délelőtt tartotta 
közgyűlését a Pesterzsébeti Mentő Egyesület. 
Dr. Czikroszky Ferenc Beszkárt főügyész in
dítványára a közgyűlés kimondotta, hogy az 
egyesület a belügyminisztertől fogja kérni an
nak az intézkedésnek hatályon kívül helyezé
sét, amely szerint a pcstszenterzsébctl mentők 
nem vonulhatnak ki Soroksárra és Dunaha- 
rasztlra. Ezekre a helyekre a vármegyei men
tőknek kell klvonulniok. akiknek legközelebbi 
állomásuk félórányira van.

— A gazdaegyesllletek tiltakozása a bor
fogyasztási adó ellen. A Szekszárd és vi
déke kisgazdaegyesület a szekszárdi város
háza udvarán tizenhat község kiküldöttjei 
— többezer ember — jelenlétében tartottH 
meg tiltakozó gyűlését, amelyen dr. Dulin 
Jenő országgyűlési képviselő felszólalása 
után határozatikig kimondották, hogy » 
miniszterelnöktől kérni fogják, legyen tel
jes erejével azon, hogy mielőbb eltöröljék 
a borfogyasztási adót. Hasonló értelmű ha
tározati javaslatot hoztak az ország többi 
helyein megtartóit gyűléseken is.

— Elütötte az autó a kerékpáros kifutót. 
Vasárnap délelőtt a BO. 243. rendszámú taxi, 
amelyet Majzik István soffőr vezetett, a Ba- 
rozs-utca és Kálvária-tér találkozásánál el
ütötte Erős Sándor kerúkuáros kifutót, akit 
a mentők életveszélyes állapotban szállítottak 
n Rókus-kórhúzbn.

— Megtámadta az igaznHalnl akaró detektí
vet. A Baross-tér 14. számú házban lévő ven
déglőben mulatott Farsang Dániel 41 éves ma
gántisztviselő. Mulatozás közben poharakat 
csapdosott a földhöz, majd 82 asztalokat borí
totta föl. mire a vendéglő tulajdonosa rendőrt 
hivott. Az őrszemes rendőr azonban nem tudta 
megfékezni a duhajkodó Farsangot, mire egy 
arra Járó detektív sietett a segítségére. Alföldy 
Sándor detektív Igazolta magát Farsang előtt, 
aki a detektívet teljes erővel mellbevágta. Far
sang Dániel ellen hatósági közeg elleni erőszak 
cimén eljárás indult.

— A vasúti segédtisztek közgyűlése. A Vas
úti Segédtisztek Országos Otthona vasárnap 
tartotta közgyűlését. Elfogadták nz elnökség 
előterjesztését és felhatalmazást adtak, hogy 
az almádi űdülőliázat ezentúl idegenek ia 
igénybevehessek. Jelentkezni u Festetlcs-utca 
4. se. alatt lehet.

— Öngyilkos lett esküvője napján. Takács 
Mária 22 éves debreceni urileány vasárnap Ve
ronánál megmérgezte magát szülei lakásán. A 
leánynak vasárnap lett volna az esküvője egy 
pesti fiatalemberrel, azonban vőlegényétől ex- 
press levél érkezett, amelyben közölte. hogy fel
mondó*  előtt áll és o| kell halasztani a házas
ságot. Takács Mária efelett! elkeseredésében kö
pette el az öngyilkostágot. Súlyos állapotban 
vitték a kórházba.

Kereskedők és iparosok 
kon kurrenseitől kérnek 
adatokat az adóhatóságok 
Fabinyi pénzügyminisztertől kérnek védelmet 
az érdekeltségek

A kereskedelmi és ipari érdekeltségek 
körében egy idő óta nagy nyugtalansággal 
beszélnek egyes pénzügyi hatóságok eljá
rásáról az. a<lózásra vonatkozó adatok meg
szerzése. körül.

Egyik másik pénzügyi hatóság, különö
sen vidéken, felszólított gyárakat, nagyke
reskedőket és iparosokat, hogy ugyanabban 
a városban vagy a körzetben működő ke
reskedők és iparosok üzleti forgalmáról 
adatokat szolgáltasson.

Sokszor előfordult, hogy kereskedők 
vagy iparosok üzleti adatairól éppen a 
konkurrensétől kértek felvilágosítást.

Más esetekben uz történi, hogy adatot kér
tek valamelyik kereskedőről olyan gyárostól, 
akinek a kereskedő állandó és rendszeres 
vevője volt.

Természetesen ezek az üzleti aadtok meg
lehetősen kényesek és

nincs olyan kercukedő, vngy iparos, aki 
szívesen venné, hogy egy másik vállal
kozó adjon számot az ő üzleti ügyeiről, 

de maguk a gyárosok és nagykereskedők sem 
veszik szívesen, hogv mások belső üzleti 
ügyeit, amely összeköttetés révén jutott a 
tudomásukra, akármilyen formában is nyil
vánosságra hozzák.

Megtörtént néhányszor, hogv a felszólított 
vállalatok nem voltak hajlandók a rendel
kezésükre álló adatokat az adóhatóságnak 
tudomására hozni. Ezekkel a leghtlározot-'

5000 méter magasságból ejtőernyő
vel ereszkedik le a Hortobágyon 
Holicke Anna bécsi pílótanő
Az osztrák ejtőernyőugrónő vakmerő kísérlete Magyarországon

Bécs. április 12.
(A líétfől Napló tudósítójától.) Május 

hónapban vakmerő kísérletre készül Holicke 
Anna asszony, az egyetlen osztrák ejtő- 
ernyöugrónö.

Holicke asszony 5000 méteres magas
ságból ejtőernyővel ereszkedik le és 
ugrás közben egy a nyakába akasztott 
niikrofónon keresztül riportot ad él
ményéről, amelyet az osztrák rádió 

vesz fel és továbbit.
A kísérlet színhelyéül azért választották 

u Hortobágyot, mórt az ilyen nagy magas
ságból történő ugrásnál természetesen ki
számíthatatlan, hogy a légáramlat hová so
dorja nz ugrót s igy a landolás veszélyének 
csökkentése miatt a leszállási területnek 
lehetőleg nagy kiterjedésű síkságnak kell 
lenni, — amilyen Ausztriában nem talál
ható. Az ugrás automatikus ejtőernyővel 
történik, melynek szerkezetét ugy állltjók 
be, hogy az ernyő csak az utolsó kétezer 
méteren nyílik ki. Tulajdonképpen ez is 

Mint egy jó cocktail, minden van benne:

Bűnügy, izgalom, dal, tánc, üldözés, 
humor, bonyodalom, szerelem

EJFÉLI LÁTOGATÓ
Richard Eichberg nagykiállitásu filmje
Főszereplők:

Kari Ludwigh Diehl, Theo Lingen, 
Kitty Jantzen és Simó Margit

Premier holnap! C0RS0

tabb formában közölték, hogy
a közadó kezeléséről szóló hivatalos 
összeállítás mindenkit kötelez, adatszol- 

gáltatúsra,
tehát nem tagadhatják meg a pénzügyi ha
tóságok kérését.

Az ügy végül a kereskedelmi és ipari ér
dekeltségek elé került. Az. érdekeltségek el
ismerik az adatszolgáltatás kötelezettségét, 
de szerintük ez a kötelezettség

semmi esetre sem értelmezhető ugy, 
hogy kereskedelmi, vagy ipari cégek 
más kereskedőkre, vagy Iparosokra vo
natkozólag számlákat, vagy üzleti leve*  
leket bocsássanak n pénzügyi hatóságok 

rendelkezésére..
A felszólított cégek számára ez olyan admi
nisztrációs munkát jelentene, amelyet nem 
tudnak elviselni, másrészt pedig igen ké
nyes helyzetbe kerülnének vásárlóikkal 
szemben és a nézeteltérések egész sorozata 
keletkezhetne.

Több érdekeltség tiltakozott már a pénz
ügyi hatóságok eljárása ellen, most pedig a 
Magyar Vaskcrcskedők és Vasiparosok Egye
sülete egyenesen

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszterhez 
intézett memorandumot

és kérte a minisztert, utasítsa a pénzügyi 
hatóságokat, hogy a jövőben ne bocsátanak 
ki ilyen, általánosságban tartott adatszolgál
tatási felhívásokat.

biztonsági intézkedés, mert igy kisebb a 
lehetősége altnak, hogy az ejtőernyő meg
sérüljön, bár a nngy magasság miatt liosz- 
sznbb ideig van kitéve a légnyomásnak. A 
veszélyes légtornászati mutatványnak azon
ban nagy mértékben emeli értékét uz a 
tény, hogy

az ugró háromezer métert csukott er
nyővel szabadon zuhan.

Holicke Anna asszony már számos ejtő- 
crnyőugrást végzett Ausztriában és horto
bágyi szereplése rekordkísérlet lesz. A ki
tűnő pilótanő ma harminckét esztendős és 
két kisleánya van. Az osztrák rádió részé
ről befejezett ténynek tekintik a májusi 
ugrást, amelynek csak egy akadálya lehet, 
— ha az illetékes magyar hatóságok azt 
esetleg nem engedélyezik.

— Eljegyzés. Dr. Rácz Vilmos szerkesztő és 
neje leányát, Leót eljegyezte dr. Mosonyi Kál
mán Máv. főtanácsos és neje fin, dr. Mosonyi 
Sándor kir. törvényszéki jegyző, Barátiig Pál 
főügyész titkára.

gyürhetetlen
nyakkendő
1.50 pengő

NAGY VÁLASZTÉK 
MINDEN JÓ DIVATÁRUÜZLETBEN

18 éves lovagjával 
megszökött a 42 éves 

tolvaj házvezetőnő
A főkapitányságon pár nappal ezelőtt meg

jelent Kutast Lajos,, ,m„. esztergomi. S/ent 
István-strandszálló volt bérlője és lopás miatt 
följelentette, házvezetőnőjét. Kecskés Ferenc
ijét. Kecskésné gazdája Csengcri-utcai lakásá
ról

0000 pengőt lopott cl,
art az összeget, amelyet Kutas! a szálloda eh 
adási összegének első részlete fejében kapott.

A rendőrség még nem tudta elfogni a tolvaj 
házvezetőnőt, a nyomozás azonban már eddig 
is érdekes megállapításra vezetett. Kiderült, 
hogy a lopási ügynek

szerelmi háttere van.
A 42 éves Kecskés Ferencné megismerkedett 
Dunnharasztin egy 18 éves fiatalemberrel. 
Tombor Elemérrel. Nngy szerelemre lobbant 
iránta és

megszöktette Tombort.
A 42 éves asszony és a 18 éves flu a detekti*  
vek megállapítása szerint jelenleg együtt buj
kál a hatóság elől.

A rendőrség pontos személyleirást szerzett 
be a tolvaj házvezetőnőről és „megszöktetett’* 
gavallérjáról és országszerte körözik őket.



Krekkek nélkül is lehet győzni...

Tomboló tapsviharban 
ragyogó futballt játszott a magyar 
csapat és nagy győzelmet aratott
Revans a 216-ért — A svájciak a második félidőben végig tiz emberrel játszottak
Magyarország—Svájc 5:1 (2:0) Európa-Kupa mérkőzés

Az egész magyar sporllársadulom nagv szorongással figyelt Svájc felé vasárnap, 
amire alapos oka volt. Válogatott labdarugó csapatunk ismét vendége volt a veszélyes 
és szeszélyes, futballozni az utóbbi időben nagyon megtanult hegylakóknak, akik 
már nem egyszer borították gsászbu a sok vihart megért magyar futballt. Jól emlék
szünk még arra a C:2-ős vereségre, amely

szomorú szenzáció erejével döbbent
igényes sportkőzvéleménvünk elé. Ezzel a sötét árnyékkal szálltak vonatra fiaink 
most is, valamennyi eddigi csatánk közül talán a legrosszabb előjelek kíséretében.

A válogatott csapat ugyanis valami furcsa krízisbe esett
és éppen a vélt legjobbjait volt kénytelen nélkülözni a nehéz ütközetben. Lemondott 
Cseh és Túrni s kidülésiikkel megbillent az. egész, csapat struktúrája-, a kapitánynak 
jóformán az utolsó percben kellett újjászervezni a csapatot. Szerencsés kézzel nyúlt 
ehhez a nagv feladathoz, mert

jó Nzlmnllal megérezte, hogy uz eddig báltérben álló és a szezon kezdetén
( atmrnrtl gyengeséget eláruló újpestiekben fogja megtalálni azt az eleven, 

minden gátat szétromboló dinamikus erőt, amire a svájci hegyóriások között 
a győzelemhez szükség van.

^Megtalálta! Szinte máról-holnapra hal újpesti fiúról huzattá le a sok dicsőséget 
megért lilafehér dresszl, hogv rájuk adja a címeres trikót és vele azt az elszánt akara
tot, amire minden llven nemzetközi csatában szükség van. Szerencsés volt ez a merész 
»'s bravúros luidituktika azért is. meri az újpestiek éppen svájci földön aratták életük 
egyik Icymarailandóbb sikerét a legendás Bajnokok Tornájának felejthetetlen küzdel
meiben. amikor nehéz csatákban világhírű nevek ellen megszerezték a Bajnokok Baj
noka büszke címét.

Mór kora délután végigszánlolt Budapesten nz örömhír:
5:1 arányban győzött .fi magyar csapat s ezzel az Európa-Kupában egyszeri

ben a második helyre lendült.
Budnpeston és vidéken egyaránt a szorongást mértéktelen öröm váltotta fel, mert 

hiszen a hatalmas győzelem nemcsak a revánsvágy kielégítését hozta meg. hanem egy
úttal fényes bizonyítékot szolgáltatott arra is. hogy

a magyar futball erői szinte klmerithetetlenek.
Hiányzott a svájci gyepről néhány magyar krekk, de helyükben ott volt másik 
három, vagy ha kellett volna, másik hal akarattól duzzadó, győzelemre éhes, képzett 
futballista. El kell némnlni e győzelem után azoknak a visszás hangoknak, amelyek a 
válogatott csapat elmúlt hetében viharos felhőket görgetlek a magyar csapat egére, 

abba kell hagyni azt a kétes értékű kritikát is, ami dr. l)ictz Károly futballkapilány 
ellen megnyilvánult és be kell látni, hogy minden teoretikus bizonyítékkal szemben a 
győzelem ténye ömcleltc szál.

Most mór csak az a hő óhaja valamennyiünknek, hogy ez a szerencsés széria ne 
törjön meg Torinóig, ahol kél hét múlva az azzurrlk félelmetes rohamlegénységc ellen 
kell kiállni az igazi tüzpróbál.

Az Európa Kupa állása
Játék Gólarány Pont

Csahszlovákla 3 11:6 5
Magyarország 3 12:9 4
Ausztria 3 7i7 3
Olaszország 1 4:2 2
Svájc 4 7i17 —

Sárosi kezd, folytat és végez 
2:0-ra a félidőben

A Nordslcrn-pálya már okom délutáni órák
ban zsúfolásig megtelt érdeklődő közönséggel. 
Óriási érdeklődés nvilvániilt meg egész Svájc
ban a magyar válogatott csnpal iránt s külön
vonatok ontották a közönség ezreit Géniből, 
Zürichből. Bernből s nz ország más városai
ból is. A nagv tekintélynek örvendő meggy
piros trikón mngvar fiukat meleg tapsőzön 
fogadta. Rövid párpereos knpuralővőldőzés 
után Langenus belga btró középre terelte a 
két csapatot. I.zullul elmaradlak n himnuszok, 
tsiipán zászlóeserc és az elmaradhatatlan 
fényképezés előzte meg a játék kezdetét. Lan- 
genus sípjelére fél öt ómkor a kővetkező 
összeállításban állt fel a két ország válogatott 
csapata:

MAGYARORSZÁG: Szabó-Futó, Rlró—Sza
lui, Srttcs, Dudán— Kocsis, Kállai, Sárosi dr„ 
Zwngellér. Titkos.

SVÁJC: Srhlegel - Mlnelll, Góbét -Gulnahard, 
Veruatl. P. A ebi—Illek el, Wagner, llupf, 
Abegglen 11., G. Aebl.

A huszonkélcrcr főnyi közönség ütemes 
tapsvihara közlicn indította el Sárosi 
Gyurka a labdái Ijilcitcvcnperces útjára, 
(hatos mezőnyjáték dominált eleinte mind
két részen.

Sárosit feltűnően fogták
a svájci fedezetek. A 4. pereljen a svájci ka 
pus h tizenhatoson kívül kifutott és kézzel 
kaparintotta meg a veszélyes helyzetben n 
hibdbát. A megítélt szabadrúgásból a labda 
Sárosihoz került, aki f.sengellérrel pompá
san megérttette magát, a svájci bekkek csnk 
n legnagyobb erőfeszítés árán tudták le
szerelni a formás attakot. Negyedórán ke
resztül tartott n magyar csapat fokozódó 
támadássorozata, 

a svájciak alig jutottak keresztül a fél
pályán-

Dudás nagyszerű halfleljcsitményc újra és 
újra támadásba lendítette a magyar csatár
sor szárnyalt, A 20. percnél tartott a játék, 
amikor Gobct egv magyar támadásnál meg
sérült.

A pilluiiatnyl kedvelő helyzetet Szálát 
ügyesen kihasználva. Sároslt küldte 
harcba, aki Ve ma fit és Mlnellit kiese
iéivé pompás góllal szerezte meg a ve

zetést a magyarok számára. 1:0.
A megsérült svájci bekkel most kivitték a 
pályáról s a Inccsvonnl mentén ragnsztgal- 
ták megsérült bokáját. A következő táma
dás során a svájciaknak alkalmuk lett vol
na kiegyenlíteni, a remekül játszó, energi
kus nmgvar védelem azonban helyén volt. 
A magyar csapat jobb taktikája és kitűnő 
fej játéka ettől kezdve

állandó fölényt
biztosított, a tömői ült svájci védelem azon
ban minden fizikai fölényét falbnvelve, 
egyelőre sikerrel szerelte a remek és erő
teljes magyar támadásokat. A 43. percben

Sárosi mesteri tcstcsellel keresztülju
tott az őt árnyékként őrző Yernatt tea- 
terhalfon, magáravonta Gulchardot Is, 
azonban a kedvező lövőhelyzclbcn 
Zsengellérhez passzolta át a labdát, aki 
senkitől sem zavarva, ujabb remek gólt 

ragasztott a svájci kapuba. 2 :0.
A 'hátralévő két percben már ncm lóriéul 
jelentősebb esemény.

A félidei szünet alatt ugy a szakemberek, 
mint a közönség, nagy elismeréssel szóltak 
a magyar csapat pazar teljesítményéről. 
Mindenki sajnálkozott azonban Gobet sé
rülése miatt, akit alapos orvosi vizsgálat 
alá vettek, de nem sikerült őt annyira 
rendbehozni, hogy folytathatta volna a já
tékot. így

a svájci csapat tiz emberrel folytatta 
a második félidőt.

Ugyanis az. Európai Kupa játékszabályai 
nem engedik meg a tartalék beállítását. 
Óriási energiával vetette bele magát a

Tombol a tapsvihar — 
művészek játsszák a magyar futballt

A következő percekben Titkos, majd 
Kocsis vitt lendületet a játékba, nagyszerű 
beadásaikat a remek lövőformában lévő 
belsők szép bombákkal fejezték be. A ki
tünően védő kapus zsákmánya lett Kállai
nak, Sárosinak és Zsengeilérnek egy-egy 
szép lövése. A 26. percben

Titkos lövése Minelllről kornerra pat
tan. A sarokrúgást ugyancsak Titkos 
ívelte középre, Sárosi fogta cl a labdát, 
a nagyszerű helyzetben lévő Zsengellér
hez tolta, aki régiátoti pompás lövéssel 
küldte a negyedik gólt a svájci ka

puba. 4:1, n” •
A svájci közönség el volt ragadtatva a ma

gyar csapat nagyvonalú, technikától szipor
kázó játékától s

a tapsvihar időnként végiglángolt a szép 
játék után áhítozó közönség sűrű sorain.

A 30. percnél tartott a játék, amikor Dudás 
Sárosjt táplálta jó passzal.

Gyurkát azonban egyszerre hárman Is 
támadták, ugy. hogy legcélszerűbbnek 
tartotta sarokkal visszatolni a labdát 
Dudáshoz, aki okosan átlátva az előtte 
tömörült és a Sárosira őrködő svájciak 
elgondolásán, ő maga ugrott ki a tömeg
ből a labdával és egy irtózatos erejű, 
védhetellen bombával pecsételte meg a 
szép, emlékezetes magyar győzelmet. 

5:1.
A magyar csapat a továbbiakban kizárólag 
a szép játékra fordítói la a súlyt, a svájciak 
ellenben minden erejüket megfeszítették, 
hogv szépítsenek az eredményen.

Erre alkalmuk is lett volna, mert Lángé- 
nus a magyar bekkeknek egyik erélyes, de 
szabályos szerelését tulszigoman durvaság
nak minősítette és a 38. percben 

tizenegyest ítélt a magyar csapat ellen. 
Wagner azonban nagy idegességében a 
kapu mellé küldte a süvítő büntető

bombát.
A hátralevő időben ismét a magyar csatár
sor vette kezébe a játék irányítását. Most 
egy kis taktikai iskolázottságot nyújtottak 
tudásuk javából, de a szicíliai védelemmé 
tömörült svájci védők miatt több gólra már 
ncm tellett.

A mérkőzés kezdete előtt néhányperces 
zivatar sepert végig a Nordslern-pálya gye
pén, rövidesen azonban kisütött a nap, úgy
hogy a meccs nagy-része verőfényes napsü
tésben zajlót le.

A magyar csapat minden tekintetben 
felette állott ellenfelének.

A helyenként kiharcolt óriási fölény elbiza- 
kodottá tette a magyar játékosokat, akik 
különösen a mérkőzés vége felé sokat köny- 
nvelinüsködlck. A góhirúnyban is igazságos 
az eredmény, egyedüli szépséghibája csupán 
az, hogy a kitünően játszó magyar csapat 
azt egv olyan együles ellen érte el, amely 
a mérkőzés kéthurmadrészében tiz ember
rel játszol.

A magyar csapat és egyben a mezőny 
legjobbja Dudás volt.

aki legjobb napjait túlszárnyaló pazar tel- 
jesitmnéyt nyújt. A legjobb csapatrésznek a 
fedeztsor bizonyult, amely biztosan szerelte 
a támadásokat és a csatárokat is kitűnő 
labdákkal látta el. A csatársor legjobbja Sd- 
rosi volt, nki a két fürge újpesti összekö
tőt remek labdákhoz juttatta.

I Zsengellér Is életének egyik legjobb

svájci csatársor a játékba. Ugy látszik, aZ 
volt a taktikai utasításuk, hogy gólt lőni, 
lehetőleg kiegyenlíteni s azután védelembe 
vonulni és tartani a tisztességes eredményt. 
A felajzolt svájci csatárok valóban ember
felettit produkáltak az első percekben és 
bizony több veszélyes gólhelyzeteket terem
tettek.

Az öreg Abbegglen, aki időközben 
visszahúzódott a balfedezet helyére, 
pompás labdával szöktette G. Aebit, aki 
becsapta Szálait és Bírót s egészen az 
ötösvonalig küzdötte fel magát s óriási 
lövés! eresztett meg a kapura, amit 
Szabó képtelen volt melirefogni, hanem 
bokszolással akarta mezőnybe juttatni 
a labdát, ez azonban rövidre sikerült, 
újra Aeblhcz került a labda, aki most 
már jói irányzott lövéssel juttatta a 

háló jobboldalába. 2:1.
A magyar csapat most alaposan rákap

csolt s állandó fölényt biztositott magának. 
A svájciak tömöritették védelmüket s a csa
társorban mindössze három embert hagy
tak elől. A svájci közönség örömmámora 
még le sem csillapodott, amikor

egy Szűcstől kiindult támadás Kállai
tól Titkoshoz, onnan Zsengellérhez 
perdült s a fürge újpesti csatár lába 

ncm tévesztett. 3:1.

napját fogta ki.
A közvetlen magyar védelem a svájciak 
ritka, de erőteljes támadásai nyomán meg
megingott, azonban határozott és erőteljes 
játékukkal sikerült góltól mentesíteni több 
nehéz helyzetben a magyar kaput. A közvet
len védelem legjobbja Szabó volt, aki biz
tos kézzel fogta a nehéz lövéseket.

A svájci csapatból hiányzott a megfelelő 
irányitó, a fedezetsor szürkén dolgozott, a 
védelem viszont megtett mindent, ami tőle 
tellett, azonban a magyar csatárok nagy tu
dása előtt kénytelenek voltak kapitulálni. 
Schlegcl kapus csak egyetlen gólnál hibá
zott, de viszont tiz-tizenkét biztos góltól 
mentesítette kapuját. Számtalan esetben me
rész rávetéseivel bántotta el a gólveszélyt. 
Egy ilyen rávetésnél saját hátvédjét, Gobet-t 
rúgta meg és ráesett a lábára. Góbét tehát 
nem a magyar csatárok rúgása következté
ben sérült meg.

A mérkőzésről a Hétfői Napló tudósitója 
a következő véleményeket kapta:

Vcllcs l^íszló svájci magyar követ: Na
gyon tetszett a magyar csapat remek já
téka. Igen elégedett vagyok a magyar fiuk
kal és gratulálok nekik ehhez a minden 
várakozást felülmúló szép játékhoz és győ
zelemhez.

Pozzo olasz szövetségi kapitány: A ma
gyar csapat elsöpörte a pályáról az ellen
felét. Félek az április 25-iki torinói meccs
től.

Dietz Károly dr. szövetségi kapitány: 
Ncm volt a magyar csapatnak egyetlen 
gyenge pontja sem. Mindenki becsülettel 
megtette a kötelességét. A gólarány egyál
talában nem túlzott, lehetett volna még 
nagyobb is ...

Langenus belga biró: Tévedés, én nem 
a magyar bekkek erős játéka miatt adtam 
tizenegyest, hanem azért, mert Futó kézzel 
leütötte a labdát. A meccs pazar volt s meg
érdemelt. magyar győzelmet hozott.

KOVÁCS VEZET A KARDBAN, MASZLAY 
PEDIG A TORBEN

A vitéz Gömbös Gyula-vándordíjért szom
baton megkezdett tőr- és kardverseny részt
vevői vasárnap folytatták a küzdelmeket. A 
Tiszti Kaszinó díszterme zsúfolásig megtelt a 
délutáni döntőkre. A tőrben szombaton Masz
lag még vereség nélkül vezetett, vasárnap este 
azonban már ő is egy vereséggel állt az első 
helyen Maszlny Józseffel együtt. A helyezése
kért Kcvey, Hátszegi, Ujfalussy és Bay verek
szenek.

A kardverseny délelőtti selejtező és elődön
tői remek küzdelmeket eredményeztek. Különö
sen Rajcsányi nagyszerű formája kellett feltű
nést. Az esti döntők azonban csakhamar vá
ratlan fordulatot hoztak: a délelölt még veret
len Rajcsányi kettős vereséget szenvedeti Raj- 
czylól és Kovácstól. Lapzártakor Kovács veze
tett egy vereséggel, mögötte két vereséggel kö
vetkezett Rajczy, Berczclly, Rajcsányi és Ge- 
rcvlch.

A PROFILIGÁBAN A HELYZET 
VÁLTOZATLAN...

Szürketaxi—Váci Kemény 5:2. Csepel—• 
I.SBTC 4:1. ARAK—Nagytétény 4:2. Varat 
I—VÁC 3:1. Lódén—Drogulsták í:0.
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Fellélegzett a sokezer autós:

Landauer fantasztikus benzin-áremelő 
tervét elvetette a minisztertanács

Feljelentik az NLSz-t
a belügyminiszternél!

A Hétfői Napló bátor kiállásának a benzin
áremelés ellen óriási visszhangja volt az autós 
körökben Landauer Eduárd, a KMAC vezértlt- 
kúra érthetetlen módon olyan tervet terjesztett 
az illetékesek elé, hogy töröljék el az ut- és 
kövezetvámot és a kategorizált autóadót s he
lyette

emeljék fel a benzin árát literenként
S fillérrel.

Tandauer a KMAC képviseletében lépett elő a 
meghökkentő javaslattal és ezzel a legfurcsább 
szituációt teremtette, mert r magyar motoros
társadalom egyetlen érdekképviseleti szervét 
exponálta a motorosok ellen.

A példátlan Javaslat ellen országos fel
zúdulás támadt.

Nemcsak a kisautósok, de a taxik és a

MATEOSz is élesen szembefordult az árdrá
gító tervvel, amely fenyegető vízióként borult 
a motorosok fölé. Szerencsére illetékes helyen 
is felismerték a javaslat kiszámíthatatlanul 
káros visszahatásait s ennek nyomán — meg
nyugvással Jelenthetjük —,

• minisztertanács, amely végső fokon el
bírált*  as autós-kérdéseket, elvetette Un- 

dauer Niercnesétlen ötletét.
Ez azonban még nem intézte el végleg az 

agyét, mert most a vézértiikór felelősségének 
kérdését kell megvizsgálni. Feleletet vár a mo
torosok társadalma nrra, hogy mi volt az 
oka az előterjesztésnek, amit tagjainak érdeke 
ellen ötlött ki az a szerv, amitői eddig leg
alább is védelmet vártak nz autósuk és moto
rosok.

Debrecen, április 11.
(A Hétfőt Napló tudósítóidnak telefonleien*  

tété.) A karcagi MOVE feljelentést tesz n 
Magyar Labdarugó Szövetség ellen a belilgy- 
nilnhzternél, mert Pintér János nevű játékosá
nak átigazolása ügyében nz MLSZ adntinlsztrá-

dója hat héten keresztül semmiféle Intézke
dést nem tett és ezzel a törekvő vidéki egyesü
letnek nnn.v oportbeli kárt okozott. Értésük- 
sülik szerint, a feljelentést Kiss Andor, Karcag 
helyettes polgármestere személyesen terjeszti 
elő a belügyminiszternek.

A Hétfői Napló először lépett a nyilvános
ság elé azzal a szenzációs hírrel, hogy a ta
valy nagy erkölcsi sikerrel, de néhány ve
zető szakértelmének hiánya miatt anyagi 
balsikerrel megrendezett motoros Grand 
Prix uz idén elmarad. Ez a nagy feltűnést 
keltő hir egybeesett azzal a kommüniké
vel, amely nem túlzott szerénységgel beje- 

*■ ’ • ••lentette, hogy juriius 27-én rendezik meg 
második magyar Grand Prix-t.

Hogy mennyire alapos volt a Hétfői 
Napló értesülése, azt most bizonyltja a 
Landauer-csoport híradása, amely úrról 
szól, hogy az eredetileg jővő vasárnap
ra kitűzött országúti és terepversenyt 
június 27-ére, tehát a Grand Prix-rc ere

detileg kijelölt napra helyezték út.
Hogy ez mi miatt történt, ma még vitás,

de nem is fontos, csupán annyiban, hogy 
ezzel közvetve ismerték el a Grand Prix 
megismétlésére irányuló terveik csődjét. A 
magyarázata ennek az, hogy

gróf Andrdsay Mihály, aki tavaly nevé
nek személye*  aranyfedezetével 

tette lehetővé a magyar motorsport eddigi 
történelmének legnagyobb eseménye meg
rendezését, az akkor és azóta kialakult 

furcsa légkörben
teljesen elveszítette kedvét és az idén semmi 
oka sem volt arra, hogy ismét vállalja a fe
lelősséget egynéhány dolgát nem értő ren
dező balfogásaiért. A Grand Prix elmara
dása egyébként azt is jelenti, hogy megma
rad az a húszezer pengő, amellyel tavaly 
felemelték a startdijakat. is eredmény, 
ha negatív értelmű is.

Negyvenéves sprlnterek 
a masz Jubileumán 

Érdekes versenyt szeretnének létrehozni 
a MASZ jubileumával kapcsolatban. Ugy 
tervezik atlétikai körökben, hogy a régi 
versenyzőket állítják Marihoz. Mindenesetre 
nem hétköznapi látványban lenne része a 
közönségnek. Nem kevesebbről van szó 
ugyanis, mint hogy negyvenéves 100-as 
sprlnterek és koros gereiyvetők jelennének 
meg nz atlétika színpadán.

<

Útban a nőifutballbajnobság
A Hétfői Napló multhet! cikke nyomán 

valóságos női fiitball-Lúz tört ki Budapes
ten. Tömegesen kapjuk a leveleket a fut
ballozni akaró hölgyektől és több egyesület 
elhatározta, hogy megalakítja női fuibalh 
csapatát. Készülnek a felvételi kérelmek aa 
MLSZ-hez s ha valamennyi befut, kiírhat-, 
ják a női bajnokságot 
szövetség vezetőit nem 
Hugó nagy ellenszenve

is. Kérdés, hogy a 
befolyásnl(n-c Meisl 
a női futball iránt.

Usettyt akarta lemondatni a B-iiga 
gözlOresszai * dolgozd ellenzem

Szakítás gróf Andrássy Mihállyal

19
Kicsinyes és partikuláris érdekek elgáncsol

tuk n B-liga eredeti tervét, amire a fut bálinak 
égetően szüksége volt Az ainatőrvezérek kevés 
kivétellel a BLASz diplomáciai júrószalagjára 
füzetiák magukat és leszavazták a tervet, amit 
már minden komoly futbullncmzct régen meg
valósított.

Most derült ki, hogy mi volt nz oka a meg
magyarázhatatlan ellenzékieskedésnek.

Azt remélték egyesek, hogy Usetty elütik 
az alvezérck lázadása miatt elkedvetlene

dik és lemond az elnökségről.
A taktika olyan átlátszó volt, hogy Usetty

a.

leküzdötte átmeneti keserűségét és maradt. 
Erre a fordulatra nem voltak elkészülve a 
szűklátókörű puccsisták és most soraikban » 
bomlás jelei mutatkoznak.

A B-ligára feltétlenül szükség van s ha Igy 
nem sikerült a megszervezése, más módokat 
keresnek. Ugy tudjuk, van is más elgondolás, 
ez azonban csak akkor valósul meg, ha

Rómán vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
a sport legfelső bírája és patrónusa Usetty el
nökkel végleg megállapodik a követendő muiv 
karendben. A sportpolitikai előkészítés már 
folyamaiban van.

A nagymultu KMAC néhány indokolatla
nul exponált vezetője egyébként más tekin
tetben is súlyos konfliktusba keveredett a 
népszerű gróf Andrássy Mihállyal, aki a 
BMYC elnöke. Az történt ugyanis, hogy a 
BMYC Landauer Eduard aláírásával levelet 
kapott, amelyben röviden arról értesítettek, 
hogy a KMAC-ban rendelkezésükre bocsá
tott hivatnlos helyiségek bérletét felmond
ják. A fclírtandást szó nélkül tudomásul
vette a BMYC és rövidesen kiköltözködik az 
óbudai partokon fölállított óllomáshajóni, 
ahol ideiglenesen berendezkedik. Távozá
sukkal

kivonul « KMAC környezetéből a szak- 
őrtők egész serege is,

akik oly odaadógn bocsátották rendelkezé
sükre tudásukat a tnrscgycsületnek —■ éppen 
a Grand Prix alkalmából. Tudott doloR 
ugyanis, hogy ami a GP-n jó volt, nz attól 
a kicsiny, de válogatott seregtől Jött, amely 
a BMYC kötelékében gróf Andrássv Mihály 
körül .tömörült. Moloroakörökben most ugy 

'vélik, hogy sokkal, de sokkal nagyobb a 
motortdrsadalom vesztesége a BMYC kivo
nulásával ti KMAC-ból. mint a BMYC-é 
amiatt, hogy helyiségeit egyelőre at óbudai 
parti vizekre helyezi.

Súlyos büntetés vár Toldira
a példátlanul heves és alaptalan kritika miatt

Két csapattal 
startolnak a lilák 
az őszi NB-ben?

Érdekes intimitásokról beszélnek futball- 
körökben s ezeknek tömör foglalata nz, 
hogy o népszerű lilák üókcsapatot akarnak 
a Ligóban tartani. A kiszemelt csapat ma’ 
is az NB tagja és a színe: fekot-fehér- A 
terv szerint n lilák összes tartalékjaikat 
kölcsönadnák és ők fizetnék a játékosok 
gázsiját, mint ahogy a nngylövésü centert 
és a neves összekötőt már mn is fizetik. 
A terv érdekes, a megvalósítása azonban 
csak az uj őszi fordulóban lehetséges.

Kétszáz jelentkező
a hólgyvivóversenyre!

Április 28-án lesz a hölgyvivő utánpótlás 
nagy versenye. Ezzel kapcsolatban bajbaju
tott a Vjvó Szövetség, mert nem tud meg*  
felelő termet találni a sportesemény lebo
nyolításához. Állítólag nagyobb az érdeklő
dés, mint amilyen a magyar-olasz vjvóver- 
seny iránt megnyilvánult. Egyébként Ma
gyarországon sohasem volt még olyan ver
seny, ahol ennyi Induló tolongott volna. 
Jelenleg a kétszdzadik jelentkezőt jegyez
ték föl a listára. A fogadások változatlanul 
a Bolond-lányok győzelmére történnek, de 
ezt a tippet a százas mezőny még alaposan 
fölboríthatja.

•i

Toldi Géza, a Ferencváros és a magyar vá
logatott csapat ismert csatára olyan támadást 
intézett a Hungária két játékosa és a kék-fehér 
klub ellen, amire a futball történetében még 
példa nem volt. A sárga sportlapnak adott — 
és alaposan letompitott — nyilatkozatában 
megvádolta Csehi és Turayt, a két jeles hun
garistát azzal, hogy

„tendenciával mondottak le a bázeli válo
gatott mérkőzésről és nevetséges dolog, ha 
ezek ■ Játékosok sérülésre hivatkoznak, 

amikor láthatóan kulyabsjuk."
A két játékostársának ez egyelőre érthetet

len „elintézése" ulán ax egész Hungáriát kri
tika alá vette és a többi közölt elmondotta, 
hogy „szégyenteljesnek találja a Hungária bé
csi szereplését, amit azzal magyaráz, hogy tu
datosan lefékeztek és takarékoskodtak az ere
jükkel, hogy azután * Ferencváros ellen mén-

jen a játék".
A vasárnapi válogatott meccset megelőző vi

haros események alaposan felkavarták a sport 
közvéleményét, ez a támadás neonban még 
csak ráduplázott nz orkánra. Toldi nevétől 
hangos most a szövetség, amely

a súlyoz kijelentések miatt fegyelmit Indít 
az oktalanul heves Játékos ellen 

és példát statuál a jövőre, nehogy megismét
lődhessék az eset. A profljátékosoxnt különö
sen kötelezi a szolidaritás — mondták beava
tott helyen —. az pedig megengedhetetlen, hogy 
nz egyik klub szerződtetett játékosa a másik 
klubot ,.en Wock“ meggyanúsítsa.

Pikantériája az Ügynek, hogy elsőfokon 
Dieti dr., a kapitány fog Ítélkezni Toldi felett, 
aki szintén lemondotta a válogatott mérkőzést 
semmivel sem bizonyithatöbb okból, mint Cseh 
és Turay.

A Phöbus előtt
megnyíltak Párizs kapui

Dr. Kisfalvi visszautasítja a támadást

Elsőnek adott hirt a Hétfőt Napló arról n 
nemzetközi fulballpolitlkában Is feltűnést keltő 
határozatról, hogy a párizsi Bajnokok Torná
ján magyar csapat nem vesz részt, Erre a 
kényszerű lépésre nz elképesztően zsúfolt baj
noki és válogatott, valamint a Középeurópai 
Kupa meccsel kenyszeritették a három meg. 
hivott egyesületet: az. Újpestet, a Ferencvárosi 
és a Hungáriát, Minthogy névszerinti meghívó 
érkezett Párizsból, eddig nem nagyon fontol- 
tatták n lehetőségeket. A nagy konslcrnóclót 
taltett lemondás azonban egészséges ötletet 

sugallt. A külföld megszokta, hogy a magyar

. ....... «

bajnokság élén n fentebb említett három egye
sület 611. A szokásba most alaposan belezavart 
a Phöbus, amely minden feozélyezettség nél
kül a harmadik, sőt adott esetben még n má
sodik is lehat. így merült fel az n szerencsés 
ötlet, hogy n lefoglalt három nagyegylet vala
melyike helyett

küldjék ki ■ negyediket: a Pbllbust.
Információnk szerint erre nagyon hajlanak' 

n francia vezető körök is s most mór csak 
azon múlik minden, hogy a Phöbus akar-v 
menni. Ha igen, akkor „kénytelen" lesz be
érni a bajnokság negyedik helyével.

Toldi fullánkos nyilatkozatával kapcso
latban fölkerestük az érdekéit Hungária 
szövetségi képviselőjét, dr. Kisfalvi Istvánt, 
aki u Hétfői Napló munkatársának a kö
vetkezőket mondotta:

— Klubunk félszázados erkölcsi presztí
zsénél is önzetlen, sőt áldozatkész sport- 
múlt iánál fogva sohasem adná magát oda 
alpon akcióhős, amelyet az eggénl hiúság 
és fölös érzékenység füt. Amit a nyilatkozat 
érdemi részét illeti, a sportközvélcméng le
gyen meggyőződve afelől, hogy

játékosaink tisztán és kizáróan egész
ségi állapotuk miatt mondották le sze*  

replésüket a válogatott csapatban.
Mint ahogy a múltban, most is és a jövő
ben is teljes erővel és igyekezettel áll ren
delkezésére minden játékosunk a válogaott 
fsapatnak. Az impulziv Toldi bízza a meg
ítélést magánál hivaloltabb egyénekre, 
hogy a Hungária külföldi vagy belföldi sze
replése mennyire felel meg a sport kívánal
mainak. Különösen akkor célszerűtlen a 
külföldi szereplések értékéről inérelget 
vonni, amikor az ellenkező oldalon

több olyan mérkőzésről tud a sport- 
közvélemény, amelynek eseményei nem 
a legjobb propagandát jelentették a 

magyar futball szamára.

Csák a legutóbbi portugál szereplésre kell 
céloznom. As ottani eseményekkel kapcso
latban eszünkbe sem jutott konzokvoneiá- 
knt levonni és beleavatkozni egy klub 
belső ügyeibe, holott azoknak vnlameny- 
nyiünkre nézve súlyos kihatásai lehettek.

— Ilyen hangnemet és megállapításokat 
a legerélyesebben visszautasítunk, 

különösen egy játékos részéről, akit szerep*  
lése nem jogosít fel ilyen súlyos bírálatra,

Külföldi trénert kapnak 
a kézilabdások

A jó késllabdásnlnkat nem törte le a leg
utóbbi „müncheni weekendezők4* Pesten 
hagyott gólözöne. Erre vall, hogy pünkösd
re a svájci csapatot akarják lehozntnl és 
tárgyalnak a németekkel egy májusvégi 
kasscli magyar-német mérkőzésről is. A ké 
zilabdúsok nagy Igyekezete szorgalomból 
mindenesetre egyes kalkulust érdemel a 
most már csak az hiányzik, hogy a tudás
itől is jelesen vizsgázzanak Ennek pedig 
egyetlen feltétele az, hogy áldozatot és ez
zel kapcsolatban egy külföldi trénert kell 
idehozni. Egyébként erről a legkomolyabb 
formában már szó van.

Szenzációs fordulat
az elvesztett KK-csatában

Vasárnap Budapesten ülésezett a Közép-' 
európai Kupa-konferencia 18 delegátus jelen
létében- A magyar csapatok érdekeit

súlyos vereség
érte itt, mert nem honorálta n tanács a ma
gyar bajnokság zsúfolt programját és minden 
érvelés ellenére arra kényszeritette csapatain
kat, hogy május 6-án és 13-án álljanak start
hoz.. E látszólag neru sokat mondó két dátum 
mögött

Közép- A „megfelelő értelmer,éa* 4 érdekében most 
nagyjelentőségű sportdiplomáciai manőver 

Indult
<s minden remény megvan arra, hogy sikeres 
is lesz.

Az elvesztett csatát tehát még meg lehet 
nyerni és vele talán aa idol — Kupát is.

[•

tragikus mélységek 
húzódnak meg. Ha ugyanis teljesíteni akarjuk 
ax előadást, akkor a zsúfolt program miatt 
nyolcnaponklnt három mérkőzést kell játszani 
a csapatoknak, különben nem állhatunk idő
ben a KK startjához.

Hogy ez sportbelllcg mit jelent, arról jobb 
nem beszélni. Valósóggal kiirtják a magyar 
egyesületeket ezzel a mezőnyből, mert fáradtan 
a siker legcsekélyebb reményével sem indul
hatnak a tűzbe.

A kétségbeejtő helyzetbe most egy szenzá
ciós szabálymngyerárst derít fényt. Kimon
dott*  ez az ülés azt Is, hogy vis major esetén 
20 án is játszhatnak a csapatok első fordulót. 
A uis major megfelelő értelmezése esetén el
hárulna a nagy fond a fejünk felől.

Miért ment volna Tarics 
és maradt Hazai 
és Brandy ?

A vizlpólló utánpótlás csapatának Össze- 
állítása az egyes posztokon erőteljes kriti
kai hangokat váltott ki szakértő körökben. 
„Nem értjük Ivádyt! — mondják sokan. —• 
Ha nem akart az olimpián szerepelt játéko
sok közül elvinni senkit, miért akarta T«- 
ricsott Viszont, ha Taricsot elvinné, miért 
hagyja itthon Hazait és Brandy! f"

A kérdések nem is túlzotton epések >-« 
van bennük valami.
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Izgalmas csaták a boxdöntők
Vasórnap esi*  tartották meg mérsékelt 

érdeklődés mellett a Fővárosi Nagycirkusz
ban nz 1937. évi egyéni boxbajnokság 
döntő mérkőzéseit. A döntő mérkőzések 
B'iMn

boxolólnk nagy formában óriási erő
bedobással vívók Izgalmas küzdelmeiket.

Részletes eredmények a következők:
I/gmilyban: Szántó (FTC) győz Zseni 

'(Lapterjesztői ellen. Szántó mindvégig jobb 
volt ellenfelénél és győzelme minden tekin
tetben megérdemelt. Szántó győzelme foly
tán ebben n milycaoportban hármas holt
verseny állott elő Szántó, Zseni és Szabó 
(BSzKRT) között. A szövetség intéxőblzott 
tóga szerdán fog dönteni ebben a súly
csoportban a bajnokság kérdésében.

fíantamsuly: Se Bondy, se Mayer ellen
fele nem jelent meg s igv a versenyhiróság 
határozata értelmében Bondy és Mayer 
álltak a r ingbe Szép küzdelemben Bondy 
győzött. Bajnok: Bondy (B Vasutas), 2. 
Mayer (MÁVAG).

Pehelysúly: Az est nagy eseménye Szabó

(BTK) és Frigyes (BSzKRT) összecsapása 
volt s ez az összecsapás méltán tarthatott 
igényt a közönség érdeklődésére. Az első 
menetben egyenlő ellenfelek gyönyörű küz
delmét láttuk. A második menet a azépén 
szurkáló Frigyesé.

A harmadik menetben a népszerű Gyuszi 
a közönség harsogó biztatása mellett kitü
nően feljön. A zsűri döntetlent hirdet. A 
döntetlen eredmény folytán Frigyes és 
Szabó holtversenyben került eJc a mezőny 
élére és a zsűri határozata értelmében még 
vasárnap este újra meg kell verekedniük 
a büszke bajnoki elmért. Könnyüsulyban: 
Harangi MÁVAG és Kaltenecker BTK vív
tak izgalmas küzdelmet. A közönség egész 
mérkőzés folyamán tüntetett a bíró ellen 
és a tüntetés

valóságos botránnyá fajul.
amikor a biró Kalteneckert a harmadik 
menetben egy mélyütésnél Iclénteti és Ha
rangit hirdeti ki győztesnek. Bajnok: Ha
rangi MÁÁVAG, 2. Kaltenccker BTK.

Gavallér a lábét törte — Bohó megkésett 
az Imit ásnál Negyeren

A BVSC legyőzte a
IA Bíró-csoportban irgalmatlan nngy harc, 

folyik. A mull héten n BSzKRT ugrott az élre, 
mert a B. Vasutas elporolta n postátokat. Most 
a vasutasok igazságot szolgáltattak a Postái
nak, legyőzték a liSZKRT-l is s ezzel helyreál
lították a régi sorrendet.

BVSC—BSlKBT 10 .(0:0). Testvériség—111 
kér. 1:1 (1:0). URAK ZSE 3:1 (0:0). Pamut- 
Ipar—BLK 10 (0:0). UTE-I1AC 7:1 (4:1).

BSZKRT is!
Postás—Turul 3:0 (OK)).

A Párlos-csoportbnn a Törekvés annyira ve
vőt már, ..mint ide Lacháza". Tizenhárom 
pont, meg a gólarány olyan előny, amilyen 
nemhogy máris bajnokságot jelent, hanem vi- 
lágrekordszerii teljesítmény.

Törekvés—BMTE 7:1 (3:01. Kispesti AC—
Szentlörinci AC 2:0 (1:0). MTK—EMTK 6:1 
(3:1). WSC-M.4VAG 4:3 (2:2).

A megyeri tavaszi mcetijig zárónapja kitűnő 
sporttal szolgált. A sikversenvekben ezúttal 
már nemhogy nem volt lóhiány, de a két utolsó 
versenyben egyenesen monstre mezőnyök áll
tak starthoz. A Hadseregi akadályversenyben 
a hosszakkal vezető Losonc az utolsó Ugrás
nál elbukott s igy jutott a már reménytelen 
pozíciójú Kiskun a díjhoz. A gátversenyben a 
végig vezető favorit Gavallér az utolsóelőtti 
ugrásnál elbukott és lábát törte. A hasznos ug
rót kcgyelcmgolyó váltotta meg szenvedéseitől. 
A versenyt igy Honvéd könnyen nyerte. A 
Hadseregi sikversenyt Doubtful nyerte köny- 
nyen. A Kastélyosdombói dij nagy favoritja 
Bohó a startnál vesztette el a versenyt, ugyan
is jó száz métert veszteit az indításnál. Az Vr- 
lovas handicapban ismét brillírozott Pejacse- 
vich János gróf. A Wclter bandicapben nagy 
plurge sikerült Bátoron, a Handicapben pedig 
nagy plunge esett vízbe Bálozón.

Részletes eredmények:
I. Hadsereg! akadály verseny. 1. Kiskun 

(pari) Koltai fh. 2. Giralba (1)4) Sticly hd. 
3. Mankó (2) Valkó fh. F. ni.: Losonc (ü) 
Machánsz b. Könnyen. 2% hossz, 6 hossz. 
10:17. Befutó; 10:71.

II. Gátverseny. 1. Honvéd (1)4) Slecák. 2. 
Maitresse (4) Woibert. 3. Siva (12) Pusztai. 
F. m.: Gyöngyvér (6) Szele, Gavallér (5:10) 
Blazsek. Könnyen. 5 hossz, 1 hossz. 10:33, 17, 
22. Befutó 10:168.

III. Hadsereg! sikvcrseny-handicap. 1. 
Doublful (1)4) Visy fh. 2. Vivó (4) Pakuts hd. 
3. Vihar (8) v. Czánth hd. F. m • Lajlagyöngyp 
(pari) Koltai fii., Négus (!) Machánsz h„ La
boré. (5) Demkó fh. Könnyen. 4 hossz, ötne
gyed hossz. 10:27, 17, 21 Befutó: 10:127.*

I., Goal (8) Klimscha II., Arca Szelasszié (o) 
Bihari II. Küzd, nyakhossz. Yt hossz. 10:87, 
24, 21, 31. Befutók: 10T48 és 439.

Bácsi eredmények
A Marchfeídi dijat futották vasárnap Bécs- 

ben, melyet a Lesvári ménes Tramp-ja nyert 
meg könnyen Flag és Medardus ellen. A má- 
sodik favorit Formás negyedik lett.

I. Fabcl Rennen. 1. Karolinger (3:10) Schej- 
bal. 2. Telehissi (2) Balog. 3. Admira (25) 
llalmelschliiger. F. m.: Bregenz. 10:12, 11, 11.

II. Buzgó Handlcap. 1. Horace (g) Tóth B. 
2. Grcy hope (2)4) Heiling. 3. Mágnás (8) 
Bojik. F. m.: Alta Santorb, Aranyláz. 10:52, 
30, 23.

III. Preis vöm Marcfeld. 1. Tramp (pari) 
Balog. 2. Flag (2)4) Szilágyi. 3. Medardus (16) 
Csuta. F. m : Fityula, Csák-chick, Formás. 
Könnyen, nyakhossz, 3)4 hossz. 10.17, 15. 18.

IV. Carrasco Handicap. 1. Adua (4:10) Szabó 
L. II. 2. Hitvány (5) Gartenmayer. 3. Bódén-

Április 17. és 18-án délután fél 8 órakor

A magyar Louaregylelueraye
sec (10) Minarek. F. m.: Roland, Harras. 
10:14, 11, 12.

V. Corelli II hürdenr. 1. Valentin (1%)’ 
Roller. 2. Tribus (2) Blaskovics. 3. Álba (3) 
Esch L. F. m.: Boissise, 10:20, 11, 11.

VI. Weller-handlcap. 1. Cudar {%) Vasas. 
2. Coronela (3) Dósai. F. m. Álamund, 
Backhylides, Pyhümaü, Blume. 10:43, 26, 22.

3

Gólőzön a nőt kosárlabda-mérésén. Nugy- 
arányú győzelmet aratott a BEAC körmérkő
zésen nz egyetemiek csapata a Beszkárt felett. 
A BEAC kosárlabdázó hölgyei 27:4 (13:4)
■ ránvban győztek. A biró nem jelent meg. A 
Beszkárt jól birlu az. első félidői, de aztán 
üsszcroppanl. A mérkőzés azt igazolta, hogy 
Kriiláfíyból nagy játékot lesz még.

A kézilabda-fronton a másodosztályú baj
nokságok során nz ETE 10:4 (7:2) arányban 
győzött n WSE ellen, Ugyancsak győzött a 
MAG is az S7.lt: ellen, jóval kisebb, 4:3 (2:1) 
arányban. Az ifjúsági mérkőzésekben a Besz
kárt döntetlenül játszott a MAFC csapatával, 
2:2 (1:0) volt az eredmény. A biró kitünően 
bíráskodott.

A BTC. női tornászainak clsőosztúlyu össze
tett versenyén Schlppet Irén BTC 54.2 ponttal 
győzött Kemecsey Ernőné Vasutas és Pichlcr 
BTC elölt.

Vidám élet a levegőben. A Magyar Cserkész 
Szövetség hórinnshatórhcgyi repülő terepén i*  
magyar motornélküli repülés kezdetét vette. 
Vasárnap a kora reggeli órákban elsőnek 
Roller Lajos mérnök, a magyar vitorlázó re
pülőrekorder startolt a cserkészrepülök leg
újabb gépén. Roller után Török a legendás
hírű „Karakán” gépen szállott fel és pár per
cen belül már hat gép keringett n csúcs felett. 
Magyarországon ez volt nz első eset, hogy hat 
vitorlázógép szállott egyszerre a levegőben.

A Postás SE vasárnap délelőtt lelt ház előtt 
rendezte n Rádiós filmszínházban első nyil
vános színpadi tornászbemutntóját. A nézőtér 
teljesen megtelt. Ar. előkelőségek között meg
jelent Bornemisza Géza dr. ipnrilgyi és keres
kedelmi miniszter és Halta Aurél államtitkár.

delem igen erős és különösen a második kör
ben gyors volt, amikor I.i.szkai gépe javításra 
szorult, a legesélyesebb ver.seuyz,ő kénytelen 
volt rövid időre megszakítani a küzdelmet, ami 
a többi harcikedvét annyira fokozta, hogy 40 
km-cs óraúllagra ugrott fel a teljosHmény. — 
Hosszú üldözés után Liszkai végre utólérle meg 
ugrott társait, amire az iram annyira lelohadt 
és nz átlag is annyira romlott, hogy Liszkai 
ezután győztesként szakitotta cl a cólszalagot. 
A szokatlanul gyors iram, a bukás, valamint a 
tömlőszakadások sorozata az 53 főnyi mezőnyt 
21-re apasztotta. Liszkai ideje 2 ó 52 p 10 mp. 
ami 34.850 in óraátlagnak felelt meg. Karaki 
BSZKRT géphosszal második. Gere Postás SE 
télgépbosszai harmadik, Hódy Szegedi Vasutas 
géphosszul negyedik tett, mig ötödik helyen 
holt versenyben futott át a célon a többi 17 
kerékpáros.

Ezzel párhuzamosan a gödöllői országúton a 
többi osztálybeli kerékpáros résztvételép’el bo
nyolították le a versenyt.

A III—IV. osztályúak 96 km-es versenyében: 
I. Volcnszky PSE 3 ó 09 p 55 mp 2. Tó4h Mis
kolci Vasutas. Az ifjúságiak 50 km-es vwsenyé- 
ben: L Droba Törekvés SE 1 ó 30 p 09 mp. — 
A szeniorok 50 km-cs versenyében: 1. Vittori 
UTE 1 ó 42 p 40 mp.

Április 13. és 15-én d. u. H3 órakor

ügetöversenyek

VJAIIB HÁLÁL A HANNOVERI MOTOR- 
VERSENYEN.

Hannoverből jelentik: A német motorsport
idény első ivigv versemet, az cilciirledei ver, 
senvt a milncehm K. Gall BMV gépen nyerte 
A finn Kvroe NNSU gépén oly szerencsétlenül 
bukott, hogy rögtön szörnyethalt.

4.43 A Rt IH (iRÓREKORD.
Los Angelesből jelentik: Bili Scfton. a kali

forniai egyetem hallgatója 4 méter 48 cm rs tel
jesítménnyel uj rúdugró világrekordot állított 
fel íe<l< llpálv.in A világrekordot eddig George 
Varoff tartotta 4 mélei 46 cm-mcl.

Tízezrek a szezónnyitó 
kerékpáros versenyen

A Magyar Kerékpáros Szövetség Rossineli Sil-

IV. Kastélyosdombói díj. 1. Bon-Pas (8) 
Kupái K. 2. Gandhi (4) Esch T. 3. Pártfogó (4) 
Alt. F. ni.: Kritikus IA) Horák, Bokréta (12) 
Mányi, Piros felső (25) Gyurik, Bohó (5:10) 
Pillár. Küzdelem. Nyakhossz, nyakhossz. 
10:116. 24, 17, 21. Befutó: 10:920.

V. L'rlovas-handicap. 1. Slierry (pari) gr. 
Pcjacs. 2. Szclim Pasa (10) Valkó. 3. Csere
bere (5) Gcde 1. F. in. Th.mk you (5) Ébren- 
berger, Kopó (3) Jeney fh.. Tiro (4) Koltai fh., 
Limanova (4) Stiely, Dévény (6) Pakuts hd. 
Biztosan. 1 hcssz, ötnegyed hossz. 10:25, 15, 
36, 20. Befutó: 364.

VL YVolter-hnndieap. 1. Bátor (2) Esch I. 
2. Swcetheart (12) Berta. 3. Lancia (6) Alt. 
F. m.; Indiaim (10) Kupái K. Lilla (16) 
Schwadlenka, Szarkaláb (12) Lökös, Csodás 
(4) Csömöri. Salome (5) Szép, Hédié (10) Esch 
Gy. II., Baka (6) Ribenszky, Quasimodo (5) 
Horváth K II., Pavlova (8) Mányi, Mekkorka 
(8) Kajári. Biztosan. 1 hossz, fejhossz, 10:34, 
22. 48, 39. Befutók: 10.370 és 146.

VII. Handlcap. 1. Foth (5) Csömöri. 2. Dé
nes (3) Horváth K. II. 3. Pozor (6) Woibert. 
F. m.: Minek (12) Schwadlenka, Saturnus (12) 
Esch Gy. II., Bakler (6) Berta, Syjva (8) Lö
kös, Farandole (8) Kupái K.. Prujiclle (6) Ho
rák, Bálozó (pari) All. Bonne nuit (6) Fetling 
A., Brezova (8) Mányi, Pitypalaty (8) Horváth

Szombaton futják Budapesten a Pestmegyei 
handicapct. A megnyitó nap főversenyében ez- 
idén szokatlanul nagy mezőny, előreláthatólag 
az alábbi 13 ló áll starthoz;

Boss 60)4 Takács J.
Totem 58)4 Schejbal
Szepes 58 Csapiár
Alaska 57 K Csuta
Pénz 57)4 Szabó J.
Művész 57 Keszthelyi
Despcradp 55 Yt

55
Teltschik

Flirefiz Éscfi
Alsó 54 Balog
Lator 48)4 ?
Adamas 48 Klimscha
Amourette 42 Csömöri
Kékes II. 39 Klimscha II.

iiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiniiiiiiiiiiiniiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKniiiiiiiiiiiiiiiiiiniMtiiiiiiiiii

TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1. Diplomás ember. 12. Meg
szégyenít. 13. Vigyázatl Szél 
hámos az illető. 14. Kémlel, 
figyel. 15. Uralkodói cím. 17. 
Disney — fele. 18. Átnyújt 
19 A mag „teszi" a földb'4. 
20. Betű. 21. Villa — néme
tül. 22. Éktelenül vés. 23. Ro
mán pénz. 24. P. M. 25. 
Ugyanaz mint a római kato
likus egyházban a reverenda. 
A római hosszú tunika utó 
da Egyes nyugati államok 
hun a bírák, ügyészek, sőt 
ügyvédek öltözéke 26. Elpus’.- 
lult a király! Vége a játéknakI 
27. Ez a csalót na Svédország 
legfontosabb belvízi hajós- 
útja. 28. Ilyen n falevél. 10 
Vissza: középiskola (ék. hiba.) 
31. Idegen férfinév. 32. Vay 
Sándor névbetüi. 33. Idegen 
női név. 84. Dilettantizmus 
kezdete. 35. Ijj-tartó a régi 
Időben. 36. Tanlal vcgyjcle. 
37. Szám — pontosan és fél- 
rcérthelt'tlenül kimondva. 39. 
■lupán játék. 40. E helyen. 
42. Fal — franciául (fon.) 4-1.

A versenynek Alsó, Művész és Adamas t 
legrövidebben jegyzett lovai. Alsó az előzetes 
favorit, utolsó munkáiban nem elégített ki, de 
igaz, hogy ekkor netn megszokott lovasa. 
Balog lovagolta. Nagyon jól mozog a munká
ban a nagyterhü Totem. Adamas és Amourettei 
már nyilvános versenyben futottak jól. Despc- 
rado mellett a koraisága szól. Ezek azok a 
lovak, melyek a nagy mezőnyből kombinációba 
jönnek. A verseny súlyai Amourette és Adamas 
esélyét helyezik előtérbe s igy valószínű, hogy 
a két már jól szerepelt creck végez elöl a ver- 
segiy finisében. Mi a kettő közül

ADAMAS 
győzelmét várjuk.

♦
AZ ÁPRILISI NAGY HANDICAP a vasárnapi 

budapesti versenynap főszáma. Ebben a ver
senyben a Jelenlegi dispozlciók szerint aa 
alábbi mezőny indul:

Bonaparte 61 % Klimscha
Sokratcs 59 % Teltschik
Nordland 57)4 Gutái
Cyrano 54 % Schejbal
Fiola 54 Nagy G.
Búvár 54 ?
Bagó 48 Szentgyörgyi
Csatárié 46)4 Csuta
Aderno 43)4 Csömöri
Mumus 39 Klimscha IJ.

A kondíció itt Cyranót éti Nordiandot, «
súlyok pedig Csatártól ajánlják. A három kih
zűl leginkább:

CYRANO
nyerheti meg a versenyt.

sin nak. néhai prnzlúrosónnk cntlekér*'  vnsár- 
nap délelőtt nagyszerűen sikerüli évndnviló ke
rékpáros scrsciiyt rendezeti n népligeti nagy- 
körben 103 km cs távolságon 1. és II. osrtalvu 
versenyzők résztvétclével. Tízezrekre menő lö- 
tpeg szemliMc tíz izgalmit*  küzdelmeket A küz-

Kávéhoz adják a kávéházban. 44. Királyi fejel 
ékesít. 45. Egy hatalmas birodalom nz ókor 
bán. „Királynőjó”-röl operát Írtak. 46. Petőfl- 
költemény.

FÜGGŐLEGES:
1. A legbonyolultabb valami. 2. Gáz — Ide

gen nyelven 3. Vissza: betű. 4. E. A. S. 5. Ilyen 
lap és’ szerkezet van. 6. Időbalározó (ék. ’.iba I
7. Már nem fialni, sőt. 8. Allan rab. 0. Víz: 
növény. 10. Ezalatt a rab vnn. 11. A Parla
ment közelében látható. 12. Hollandiul váró*  
Észak-Hollandia tartományban, a Zuidcr-see 
közelélicn Itt kerül piacra a városban és kör
nyékén készült, híres, gömbölvü. kívül pirosra 
fcstcll sajt. 13. Szólította sala. 13. Rabol. 16.

Ráma. 19. Régi sulymérlék. 20. Lassúság kez
dete. 22. Összenyom. 23. Bizonyos szilárd 
állapotban van. 25. A Föld Istennője n görög 
mitológiában. 26. Virágos síkság (ék. hiba ) 27. 
Kellernmnn regényében: olaj város. 28. Egy
szerű lest. 29. Spanyol drámaíró. Termékeny
sége stihle példátlan a világirodalomluin, 
müveinek jórésze a spanyol irodalom legfőbb 
kincsei közé tartozik. Saját bevallása szerint 
több piint 2000 színdarabot Irt, legnagvnbb ré
szükéi*  versben. A spanyol dráma tulajdon
képpeni megteremtője. (1562—1635.) 31. Hölgy 
— hajdan. 35. Édes — németül. 37. Három — 
idegen nyelven. 38. Aram „igéje". 39. Tojás
fehérjéből készül. 41. Spiritiszta fogabm. 42. 
Rangjelző. 43. B. 0.

HÉTFŐI NAPLÓ
SierkcMtik:

Dr. EI.EK HUGrt Es MANN HLGŰ
Feleifit szerkesztő fis kiadói 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség fis kiadóhivatalt

Budapest. VII. kern Erzsébet-körul 28. szánt
lllétköinap vaafirnap déli 12 órélgl 

Telefoni 1-368-96.
Vasárnap délután I fi'étfili

VL kér.. Aradi-utca 8. aa. (Globus-nyomda). 
Telefont 1-100-48 éa 1-248-81.

VaUrnap délután tél 4 órától keidre lapzártáig: 
relefon: 1-100-42 1-100-43. 1-190-44 «a t-248-Sla

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Er> évre fi ponufi Esyea arám éra Magvamrazfe 
(un 10 fillér Ausztriában 20 Gmerhen. Franriaorazá*  
an t frank. JuK>>ulávlábnn 2.40 dinéi Néinel»ra'áit' 

ten U Hw' Ulaainrazóaban 1 líra, ItAmániábao • Mk 
Carh*«l»váklában  120 ék

NYOMATÚIT A GLÓBUS NYOMDAI Mül.NTÉZtT R.-T. KORFOHCOGÉPEIN, BUDAPEST. VL, ARADI UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓ; HAVAS M.


