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Darányi szenzációs 
beszéde Szegeden 
a diktatúra ellen, az egyenjogúságról, a titkos 
választás mellett és a zsidókérdésről

Szeged, április 18.
r(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A NÉP szegedi szervezetének 
vasárnapi nagygyűlésére, amelyen Darányi 
Kálmán miniszterelnök elmondotta nagy- 
fontosságu beszédét, zsúfolásig megtelt a 
Városi Színház. Mintegy ezerötszázan, két
ezren jutottak be a nézőtérre, de

•okán kénytelenek voltak eltávozni, 
mert már nem jutott pekik jegy.

'A beszédet megafónok közvetítették a szín
ház előtti térre és a környező utcákba, de a 
reggel óta tartó esőzés miatt az utcáról csak 
kevesen hallgatták a beszédet, azok is be
húzódtak a fedett helyekre, az frl~ ií rla^niái 
Minden a legteljesebb rendben ment, rend
őrkordon vetje körül nemcsak a színház 
környékét, de a püspöki palotától a gyűlés 
színhelyére vezető útvonalat is.

A színpad hátterében hatalmas nemzeti 
zászlót helyeztek el a párt jelvényével. 
Az egész színpadot virágokkal díszítették 
íel. Az elnöki asztal körül a színpadon hc-

Az ellenféllel kacérkodó és paktáló 
párttagok...

Ivády Béla a párt szervezkedéséről be
szélt és hangoztatta, hogy sok megbízható, 
fegyelmezett és mindig csak meggyőződése*  
párttagra van szükségük.

— A csak konjunktúrát kereső párttag 
viszont — mondotta, — vagy a mindentől 
húzódozó, megalkuvó, a kishitű, vagy két
színű, az akadékoskodó és bizalmatlan, 
. a mindig mindennel elégedetlen és krl- 
• tlzáló, vagy pláne az ellenféllel állan- 
i dóan kacérkodó és azokkal folyton pak- 
: tálnl akaró párttagok csak kárt okoz

nak a pártnuk, 
ilyeneknek tehát nincs és ne is legyen se
hol helyük sorainkban.

Ezután felkérte Darányi Kálmán minisz
terelnököt beszéde elmondására. A minisz
terelnök fejállott, mire a közönség lelkes 
éljenzésbe kezdett, felzugott a taps, Darányi 
Kálmán jó néhány percig állott az ünneplés 
központjában, amikor azután megkezdhette 
beszédét:

Diktatúráról csak a kótyagosok 
ábrándoznak

Megemlítette, hogy kezébe fogta a Göm
bös Gyula kezéből kihullott zászlót, hogy 
azt tovább hordozva és felemelve vigye a 
nemzet végső céljai feíé.

— Azt, hogy az ország haladását, a nem
zet boldogulását miként szolgáljuk és mi
ként tudjuk legjobban megközelíteni, — je
lentette ki emelt hangon a miniszterelnök, 

a magunk lelkiismercte szerint kell el
dönteni. Mi eldöntöttük és

a nemzet lelklismcrete Is eldöntötte, 
hogy ■« egyedüli helyes ut a keresztény 

nemzeti Irány,
efölött vitatkozni többé nem lehet. Ezt az 
irányt mi haladó szellemű, konzervatív, szo
ciális tartalma, népies politikával akarjuk 
szolgálni.

— Sok szó esik ma a politikában, sőt a 
^politikában a különböző államformák-

lyezkcdett el a NÉP több mint száz kép
viselője és felsőházi tagja, a főispánt kar 
számos tagja és több város polgármestere.

Tizenegy óra után vonult be Darányi 
Kálmán miniszterelnök, Fabinyi, Hómon, 
Lázár és Bornemisza miniszterek, Imccs 
György föispáp és Rákóczu Imre, a minisz
terelnökség sajtóosztályának vezetője kísé
retében. A hallgatóság

lelkes ünnepléssel fogadta Darányit 
és a többi minisztereket.

A gyűlés némi késéssel kezdődött, mert 
• gyorsvonat, amely még vasárnap 

városból Sitire. 
T Kvólósttesnyító 

z, ,ni ík n képviselők is
megérkeztek, a színházépületbe.

A Himnusz cléneklése után Imecs főispán 
üdvözölte a miniszterelnököt, a kormány 
jelenlévő tagjait, továbbá Tahy László, 
Marschall Ferenc, Tasnády Nagy András és 
Ilikéét Ödön államtitkárokat. Ezután Ivády 
Béla, a NÉP elnöke emelkedett szólásra.

— Tegnap délután ragyogó napsütésben 
— kezdte beszédét poétikus képpel — szá
guldott végig velünk a gyorsvonat a ma
gyar Alföldön. Mindenütt virágba boruló 
pompás gyümölcsfák mosolyogtak ránk az 
egyik oldalon, a másik oldalon pedig kárté
kony vizek borították a vetéseket és akadá
lyozták meg a még ho nem vetett területen 
a tavaszi munkát. Ez a kép eszembe jut
tatta, hogy tulajdonképpen valahogyan igy 
vezet a magyarság útja is.

Majd arról beszélt, hogy miért ment szí
vesen Szegedre, amely nemcsak az alföldi 
magyar népnek, hanem az egész országnak 
büszkesége és ma rttár a tudománynak és 
művelődésnek egyik végvára.

— Örömmel jöttem és emlékezéssel is 
arra, hogy ez a hely volt forrása nemzeti 
megújhodásunknak. Ez a város az,

ahonnan Magyarország kormányzója 
elindította nemzelmentő nagy munkáját 

és megszervezte a rftagyar honvédséget.

róf. Nálunk is sokat emlegetik a diktatúrát. 
Először is tisztában kell lenni azzql, hogy.

a diktatúra önmagában semmit Mpi 
old meg,

nem orvosszer semmi ellen. Lehet ajdikta- 
tura áldásos is, és lehet áldatlan. Diktatúra 
rendszerint ott szokott keletkezni, ahol nincs 
más kivezető ut. Nekünk

van ezeréves alkotmányunk, amelynek 
keretében megvalósíthatjuk mindazokat 
a hasznos és Időszerű reformokat,.ame
lyekre a nemzetnek siüksége van. És 
nincs szükségünk különféle vezérekre 
sem. A nemzetnek van vezére, a nem
zetnek egyetlen vezére van, a magyar 

államfő,
Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós. 

A nagygyűlés közönsége a kormányzónk tálának időpontjára nézve nyilatkozzam.

vének említésekor felállóit helyérői és per
cekig lelkesen ünnepelte a kormányzót.

— őbenne és a törvényhozásban — foly
tatta — biztosítva van az állami főhatalom. 
4 kormány, a törvény és a jogszabályok őrt 
állanak. Minden hatóság végzi kötelességét, 
egyik sem lépi túl a maga hatáskörét Az

Magyarország egyenjogúsága 
és a dunamentl egyQttmOködés

Ezután külpulitikqi kérdésekkel fofcfcdko- Jkielégitö rendezése nélkül Maggarorszfo 
udüa-sünb»tevelnök. ‘ ...........................................

—' Magatartásunkkal külpolitikai tekin
tetheti továbbra is állandóan az igazi béke 
érdekeit kívánjuk szolgálni — mondotta.
— Ezután is - '

biven ragaszkodunk barátainkhoz. De 
készek vagyunk egyengetni a korrekt 
viszony útját amaz államok felé is, 
amelyektől ma még több-kevesebb el

lentét választ el.
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy Magyar
országnak a nemzeti biztonsághoz éppen 
olyan joga van, mint bármilyen más szu
verén államnak és hogy ncm tartható fenn 
olyan helyzet, amely nemzetünknek legvi- 
Íáíisabb érdekeit teszi kockára. Ebből kö
vetkezik, hogy

Magyarország ■ dunamentl államok 
..őzöttí együttműködésre vonatkozó 
minden javaslatot csak a teljes egyen
jogúság alapján hajlandó megvizsgálás 

alá venni
és ugyanígy ragaszkodnunk kell ahhoz is
— és ezt nyíltan és határozottan ki kell 
mondanom —, hpgy a magyar kisebbsé
geknek törvényes eszközökkel való védel
me biztosíttassák. A kisebbségek sorsúnak

Nincs többé nyílt, általános választás
— Azt hiszem azonban *— folytatta •—, 

hogy mindennél jobban érdekli az orszóg 
közönségét, hogy mik azok a kérdések, 
amelyekkel a kormány most és a jövőben 
kíván fpglalkozni.

Alkotmányjogi kérdésekben, amelyek
nek elintézése tulajdonképp örökaég- 
képpen maradt reám elődömtől, e hé

ten kezdtem meg tárgyalásaimat
a különböző pártok vezetőivel és egyes po
litikai tényezőkkel .

•— Mint ismeretes, elsősorban
a kormányzói jogkör kiterjesztéséről, 
azután a felsőház reformjáról, végül 
választójogi kérdésről szóló törvény

javaslatok
előkészítéséről és benyújtásáról van szó. 
Ezek a kérdések azért nagyfontosságuak, 
illetőleg nyugodt parlamenti légkörben 
való létrejöttük azért fontos, nehogy va
lami tévés megoldás kerüljön ki. Nújcúnk 
arra kell törekednünk, hogy mentői keve- 
tetíb zökkenővel tudjuk a magyar nemzet 
jövőjét kiépíteni. - Kautélák nemzeti szem
pontból feltétlenül szükségesek.

Nem vagyok hajlandó még egy általá
nos nyílt választást csinálni.

Egyébként csak a pártokkal lefolytatott ta
nácskozás után leszek abban a helyzetben, 
hogy a választójogi törvényjavaslat benynj- 

alkotmányos élet zavartalanul működik', 
nincs semmiféle párturalml, diktatóri
kus törekvés. Legfeljebb csak kóly a go
tok ábrándoznak olyasmiről, amit nem 

lehet komolyan venni, 
amit azonban kíméletlenül elfojtunk, h< 
ténylegesen izgatássá fajul.

és a kisantant államok között normális vi- 
Jzopy nem alakulhat ki.
- Ismertette még. hogy w. elmúlt észtén*  
dőbeii milyen mértékben sikerült mező*  

'gazdásági feleslegünket külföldön elhelyez*  
ni és ezután rátért |

■ belpolitikai helyzet 
ismertetésére. Az ellenzék feladata a ml*  
niszterelnök szerint is kétségkívül a birá- 
lat.

— De van az ellenzéki k ritikának —< 
mondotta — két egészen silány fajtája is. 
Az egyik az, hogy akármit csinál és akár*  
mit lioz a kormány, az kevés. A másik faj
tája az, ha állandóan és folytonosan azt 
hangoztatják, hogy nem történik semmi.

Ezzel szemben ismertette a kormány, 
hathónapi működését, amelynek során tör
vényerőre emeltette a gazdatisztek kötelező 
nyugdíjbiztosításáról, az ügyvédi rendtar
tásról, a városrendezésről, a mezőgazda
sági kamarákról, a képviselőválasztásokra; 
vonatkozó ajánlásokról szóló törvényjavas
latot, ezenkívül ismertette azokat a kor
mányintézkedéseket, amelyek különösen i 
mezőgazdasági lakosság érdekében történ*  
lejc.

Az alkotmányjogi kérdéseken kívül még 
két hasonlóképpen időszerű, nagy kérdése 
van a kzéletnck. Az egyik az ifjúság el*  
helyezkedésének a problémája, a másik a 
mezőgazdasági munkásság kérdése.

Ismertette ezután részletesen az ifjúság 
problémájának a megoldását, amely külön
ben már a szombaton közreadott minisz
terelnöki nyilatkozatban nagy részletesség
gel nyilvánosságra került. Ezzel kapcsolat
ban a nagygyűlés közönségének lelkes he
lyeslése mellett jelentette ki a következőkén

Semmiféle rendzavarást 
nem fogunk tilrnl

•— Nem kívánatos, hogy olyanok, akik
nek nincs közük az ifjúsághoz, mozgósít
hassák azt a maguk politikai céljaira, mert 
nem ez az ifjúság nemzeti feladata.

Semmiféle rendzavarást ncm fogunk 
tilrnl, mert a közrendet fenlartjuk. A 
kormány kíméletlen eréllvel fog véget- 
vetnl minden * “ .................
létnek, mely 

el
viszont a róluk 
kodást vállalja, 
igazi gyógyszerének.

Bejelentette ezután a miniszterelnök, 
hogv a kormány intenziven foglalkozik a 
mezőgazdasági munkásságnak az vgyneve- 

olyan könnyelmű kísér
sz ifjúságot a tanulástól 
akarja vonni,
történő szociális gondos

mert ezt tartja a kérdés
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rrtt ngrárprotetnrlátusnak n kérdésével:
— Meg akarjuk valósítani —- hangoz- 

tntfA — a mezőgazdasági munkásság öreg
ségi biztosítását. Azt nyárjuk elérni, hogy 
a szegény sorsban l.-vö földmunkásnak, 
falusi mezőgazdasági munkásnak öreg

A zsidókérdést fejbeveréssel 
nem lehet elintézni

•— Szólni akarok még a zsidókérdésről, 
*— mondotta nagy érdeklődés közepette n 
miniszterelnök - amely fölött nem lehel 
egyszerűen elsiklunk

Nem lehet egyszerűen azt mondani, 
hogy ez a kérdés nincs, amikor min
denki érzi, hogy van. Beszéljünk egy. 

ezer it zsidókérdésről.
Vizsgáljuk meg. gyűlölködés és elfo

gultság nélkül, teljesen tárgyilagosán ezt a 
kérdé'l és vessük fel, vájjon a zsidóság 
oka-e minden bajnak'/ Ha Magyarországon 
zsidóság nem volna, kétségtelenül bajaink 
volnának akkor is. Csonka ország leltünk, 
Agrárúllurn vagyunk és nincs elég anya
gunk. Előrebocsátom, hogy

a zsidókérdést utcai tüntetésekkel ée 
fejbevcréackkcl nem lehel elintézni, 

r kormány mindent elkövet arra nézve, 
hogy n rendbontókkal szemben n törvény 
teljes szigorút alkalmazza. A törvény előtti 
egyenlőség azonban nemcsak igényt jeleni 
ii személy és vagyonbiztonság tekintetében, 
amely igénynek feltétlenül eleget leszünk, 
hanem jelenti azt is, hogy

a törvényeket mindenkinek egyformán 
meg kell tarlunip, és azok kijátszásától 

tartózkodnia kell,
még az üzleti életben is.
i — Tagadba la lián, hogy Magyarországon 
n zsidó lakosság arányszáma nagyobb, mint 
a legtöbb más országban, nz is lény, hogy 
n zsidókérdésnek, amely főleg gazdasági

Megakadályozom a felforgató eleinek 
Özeiméit

— Az ország nyugalma és az ország alkot
mányos politikai élete szempontjából fon
tos, — fejezte be beszédét a miniszterelnök, 
*— hogy politikailag az ország meg legyen 
szervezve, 11a ncm is egy táborban, de oly 
módon, hogy

n kormány a parlamentáris kormány
zásban a maga feladatainak elvégzésé

ben nagy többségre támaszkodjék, 
ebhez természetesei] ar is kelj, hogy uz el
len rékJjcn is meg legyen ennek felismerésé
hez r megértés, Éppen ez az oka annak, 
hogy

belpolitikában törekszem az együtt
működésre,

Evolúciós utón, nem forradalommal 
és nem diktatúrával

Bornemisza Géza kereskedelmi és ipar
fogy I miniszter szólott crntán. Hangsúlyozta, 
hogy a miniszterelnök programja nlupján 
Ipari, népi politika legfontosabb feladata

az Ipari termelés deccnlrnllzálásn, 
vagyis uz, hogy az ipart foglalkoztatás áldá
saiban ne csak egy nagy város és ennek köz
vetlen környéke részeltessék, hanem lehető
leg az ország egész lakossága. Az ipari népi 
politika másik problémája

a magyar munkáakérdéa őizinte és be
csületes megoldása.

A kormány céltudatos munkával fogolt 
hozzá a munkaidő és munkabér rendezésé
hez és ezen i • utón kíván tovább haladni. 

Ismertette még a kormány célkitűzéseit

Szociális gondoskodást kell kiépíteni
A gyűlés után Darányi Kálmán minisz

terelnök küldöttségeket fogadott és n tisz
teletére rendeseit többszáz terítékes ban
ketten vett részt.

Vitéz Imecs György dr főispán mondotta 
nr «lsö pobárköxzöntőt u kormányzóra. 
Pdlffy József dr. polgármester üdvözölte 
Darányi Kálmán miniszterelnököt, aki lel
kes és m<deg ünneplés után válaszolt a po- 
liárkőszönlőre.

— Amikor ■ kormány népies szociális 
politikát hirdet — mondotta — nem szén 
timentalizmusból teszi, hanem azért, mert 
át van hatva attól r meggyőződéstől, hogy 

as anyagi Javak szélosrtása terén mi
nél nagyobb rétegekre kelt átvinni az 

egészséges étet lehetőségét 
és ezzel megerősítsük a magyarságot.

l'tána Aht’op Kálmán mondott pohárkö- 
azöntőt a kormány tagjaira, akiknek nevé
ben Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter vá- 

Darányi intelm<
A tuim*ztrrek  a Hungária emeleti termé

ben küldöttségeket fogadtak.
Megjelent előttük a Szegedi Bajtársi tette

sül elek küldöttsége is, amely memorandu
mot nyújtott át a miniszterelnöknek. Ez ar 
r-mlékirat tartalmazni a diákság kívánságait. 
Hangsúlyozottan 

korára ne koldusbot ét koldustarisznga jus
son osztályrészül.

Ismertette ezután a kormány terveit a 
mezőgaxdaiáfli munkások és kubikusok fog
lalkoztatására és ezek részére munkaalmak 
teremtésére.

probléma, a magva abban rejlik, hogy a 
zsidóság még ezen magas arányszámát it 
jóval meghaladóan futott érvényesülésre a 
gazdasági éh lben. A zsidókérdésben irritálja 
a magyar társadalmat a keletről beszivárgó 
galíciai is, a maga elzárkózásával és ösztö
nös üzleti mohóságával. Meg kell állapita
nunk azt, hogy

elsősorban is a régi, itt lévő és a beszi
várgóknak ktiltiirfokon la fölötte álló 
zsidóságnak az érdeke, hogy ne azono
sítsa magát ezzel a tőle is érzésben és 
gondolatban teljesen idegen népséggel, 

amelynek beszivárgását mi, a magunk ré
széről, mint kormány, minden eszközzel, a 
legszigorúbban meg fogjuk akadályozni- 
De itteni működését és esetleges törvény- 
ellenes és káros tizeiméit szigorúan ellen
őrizzük és őket és működésűket a törvé
nyes korlátok közé szorítjuk. Ezek hazán
kat úgyis többnyire csak átvonulási és gaz
dasági vadászterületnek tekintik.

Deszélt ezután
■ nagytőke fokozottabb Igénybevételé

nek szükségességéről,
majd röviden összefoglalta, hogy az elmon
dottakon kívül a kormány mit szándékozik 
lenni a jövőben, amelyek közölt fontos az 
ipari munkásság bérrendezése, a munkaidő 
szabályozása, fizetéses szabadság, a családi 
munkabér*  és végűi n régen várt frontharcos 
törvényjavaslat.

meg fogom viszont akadályozni a felforgató 
elemek üzclmelL

Végül pjég arról beszélt, hogy
a Nemzeti Egyaég Pártjának csak •« 
lehet tagja, aki a kormány programját 

maradéktalanul magáévá teszi 
és cselekedeteiben és szavaiban is ehhez 
tartja uuigáL

— A jövőbe vetett rendíthetetlen, sziklá
kat görgető, és hegyeket mozgató hittel me- 
gyünk tovább azon az úton, amely, remél
jük, végállomásán ennek a nemzetnek a 
feltámadását fogja jelenteni,.,

Zugó tapsvihar, éljenzés követte a minisz
terelnök emelt hangon tett kijelentését

a munkásság szociálb kérdéseinek megoldá
sánál.

—- A kormány gazdasági politikáját — 
fejezte be Bornemisza miniszter beszédét 
—- evolúciós utón, nem forradalmi eszkö
zökkel és nem diktatúránál akarja végre
hajtani. És ha a kormánynak keresztény 
és nemzeti alapon álló szociális politikája 
egyíktlnk-mdsikunk számára esetleg ujabb 
terheket is jelent, vállaljuk azokat kész
séggel, mert sok magyar testvérünk arcá
ról tüntetjük el a súlyos gondokat.

Bornemisza Géza beszéde után Shvoy 
Kálmán és Hunyadit Vast Gergely, a város 
másik kormánvpórli képviselője mondott 
beszámoló beszédet, majd Ivády Béla be
zárta a gyűlést.

tussolt.
-— Nekünk — mondotta — olyan szo

ciális gondoskodást kelj kiépíteni, amely 
gazdasági cselekvő tényezőként kapcsolja 
be az életbe mindazokat, akik ma szenved
nek. Ezt észszerűen meg tehet csinálni és 
meg is fogjuk csinálni. Meg fogjuk oldani 
fokozatosan a főldmives szegénység pro
blémáit Is éa amennyiben keli és lehat,

szorgalmim munkával, aa adóztatáson 
kérésztől te ezeket ut örök nemzeti 

célokat fogjuk követni.
W'lnchkler Z!*mér  Ivdjy Bélára mondott 

felköszöntAt. aki azután Glattfclder Gyula 
püspököt köszöntötte fel,

Ebéd után Darányi Kálmán miniszterel
nök a püspöki palotába hajtatott, a képvi
selők pedig a várost tekintették meg és a 
délutáni gyorsvonattal visszaindultak Bu
dapestre.

e az Hiúsághoz
kérik aa álláshalmozáaok és a köztiszt- 

viselőt dupla állások megszüntetését.
Köszönrtet mondtak n miniszterelnöknek 

a szombaton ismertetett tervért, amely az 
értelmiségi munkanélküliek elbelyeréaétal 
foglalkozik. A memorandum (ártalmát Lázár 
László ismertette a miniszterelnökkel, ukj

Olaszország, Franciaország, 
svílc, Csehszlovákia, Ausztria, 

Jugoszlávia
fürdő-, gyógy- és üdülőhelyeire 

itteni öeiizetao monon.

Erzsébei-kőrut 43. Telefon 1-316 28 én 1-419-34.

A jövőbelátás problémája
régen Izgatja az emberiséget. Hosszú élet-1 tartja gyomrát, epéjét, megszabadítja faka- 
kort és egészséget jövendölünk, ha ismétel-1 leges súlyútól, jódtartalmúnál fogva men
ten 3—4 hetes ivókúrát tart a Mire glau-l előzi az erelim-ucsedést, szóvá) uj embent 
beiióa gyógyvízzel, mely gyógyítja, rendben | teremt ötijjöl.

ezután elbeszélgetett a nyolctagú küldöttség 
tagjaival, majd a következő szavakat Intézte 
nz ifjúsági vezérekhez:

— Kidolgoztuk a megoldást az ifjúság 
számára. Most már az a feladat, hogy a kor
mány rajta tartsa kezéá a végrehajtás meg
valósításán. De ugyanakkor

arra kértek benneteket fluk, hogy ezt 
azzal háláljátok meg, hogy komolyan, 
férOasan tanuljatok és tartózkodjatok 
minden, a megoldást zavaró momen

tumtól,
csak ebből lehet az egész nemzetnek baszni. 

A Magyar Nemzeti Diákszövetség Hómon 
Bálint kultuszminiszterhez Szegedre a kö
vetkező táviratot küldte:

— Kegyelmes IJrunkl Az értelmiségi 
munkanélküliség csökkentése érdekében he
jelentett Intézkedéseit hálás szívvel és kö

Bornemisza Géza 
nyilatkozata a Hétfői Naplónak

A gyűlés befejezése után Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter a következő nyilatkozatot 
adta a Hétfői Napló munkatársának:

— A mai párlgyülésen kétségtelenül

félreértés nélkül tisztázódott a Darányi
kormány politikája

és azt hiszem, hogy most már mindenki szá
mára világos a jövő útja. A miniszterelnök 
ismételten leszögezte álláspontját nemcsak 
aj aktuális kormányzati kérdésekben, de 
hangsúlyozta azt js, hrfgy a világnézeti kér
dés is egyszersmtndenkorra elintézettnek te
kinthető. A keresztény és nemzeti szellem
ben konzervatív, de haladó politikát kívá
nunk folytatni, amelyet szociális, népi tarta
lommal töltünk meg,

Bornemisza Géfca iparügyi miniszter kü
lönben a bankett befejezése előtt váratlanul 
eltávozott,

autóba ült, hogy Pécsre hajtasson. Be
jelentés nélkül érkezik a miniszter Pécsre,

A programba nem vett ultaf riz a célja, 

szönettel fogadjuk és az egek urának áldá
sát kérjük ezirányban folytatandó további 
munkásságára.

A diákkilldöitség eltávozása után Shvog 
Kálmán altábornagy népes gazdakíildöttsr- 
get vezeteti a kormány jelenlévő tagjai elé, 
A küldöttség tagjai az árvizekről tájékoztat
ták n miniszterelnököt. A háztulajdonosok- 
küldöttségének Fabinyi Tihamér pénzügy, 
miniszter, a tanítókénak pedig Hómon Bá
lint kultuszminiszter adott választ. Végül a 
görögkatolikusok deputációját fogadták.

A miniszterelnök és a kormány többi Sze
geden tartózkodó tagja végül kihajtatotl t,r. 
állomásra, ahol

lelkes ünneplés közben búcsúztak e| 
a szegedi előkelőségektől. Éljenzés és a 
zenekar indulója hangjaira robogott ki a 
vonat a pályaudvarról.

hogy közvetlenül, személyesen tanulmányoz
hassa a bányavidékek problémáit.

Borot válás közben 
meghalt

Debrecen, április 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Bökönyl Sándor fodrászüzleiébe 
betért borotválkozni dr. Gátas Sándor ügy
véd. A fiatal, huszonhatéves mester hozzá
fogott a borotválkozáshoz, az ügyvéd jobb 
arcát már megborolváJta, amikor 9 fodrász
mester hirtelen a szivébe? kapott,

ájultan esett össze és esés közben a 
borotvával több helyen megsebezte ma

gát.
Nagy riadalom keletkezett, orvost hívtak, 
de már nem tudtak segíteni a szerencsét
len fodrászon,

hirtelen meghalt.
Szívroham ölte meg a fiatul horbélymcstert.
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Két öngyilkosság a főkapitányság 
életvédelmi osztályán 
Negyven lumlnálpasztillát vett be egy nő, 
a másik borotvapengével összevagdalta kezét

Egymásután két riadalmat keltő öngyil
kossági kísérlet történt a főkapitányság 
életvédelmi osztályán. A sóhajok folyosó
jának nevezik azt a meglehetősen homá
lyos és komor hangulatú folyosót, amely 
az életvédelmi osztály hivatalos szobái előtt 
húzódik a főkapitányság Zrínyi-utcai fronU 
ján. Elesett emberek, az életvédelmi osz
tály kliensei üldögélnek itt magukba ros- 
kadva, szomorúan, sóhajtozva, várva, hogy 
bejussanak a tisztviselők elé.

Itt, a sóhajok folyosóján várakozott öz
vegy Búzás Lajosné negyvenkét éves ház
tartásbeli nő. Kéréssel jelentkezett, segélyt 
kért, arra hivatkozott, hogy nagy nyomor
ban van. Az éjetvédelmi osztály vezetője 
elé jutott, akinek azonban

nem volt módjában, hogy segélyt utal
jon ki számára.

'Buzásné elköszönt, kiment a folyosóra, be
húzódott egy szögletbe, kézitáskájából kis 
dobozt vett elő, azután eltelt egy perc és 
Buzásné elvágódott a folyosón. Nagy ria
dalom támadt, a folyosón posztoló rendőr 
odasietett. A jelek azt mutatták, hogy az 
asszony,

megmérgezte magát.
Azonnal bevitték a szomszédos rendőrfőor- 
Jvosi hivatalba, ahol a rendőrorvos első se
gélyben részesítette. Kiderült, hogy 

negyven lumlnálpasztillát vett be.
A gyors orvosi beavatkozás elejét vette a 
komolyabb következményeknek. Buzásnét 
az első segélynyújtás után visszakisérték

az életvédelmi osztályra, itt azonban kije
lentette, hogy

nem hajlandó lemondani öngyilkossági 
szándékáról.

Erre a mentőket hívták, akik a Rókus- 
kórházba vitték. Mint ilyenkor szokás, a 
rendőrség intézkedett, hogy felépülése után 
értesítsék az életvédelmi osztályt, amely 
majd gondozásba veszi, nehogy végrehajtsa 
öngyilkossági szándé-kát, amelyről nem 
akar lemondani.

A másik öngyilkossági kísérlet tegnap 
délután történt. Klcmcnt Judit 33 éves 
munkásnő, aki a Pillangó-utcai menhelyen 
lakik, ugyancsak segélyért jelentkezett és 
amikor nem kapta meg, kiment a folyo
sóra,

zsllctpcngét vett elő és át ukarta met
szeni a csuklóját

A rendőr és a sóhajok folyosóján várakozó 
életuntak észrevették, odarohantak hozzá 
és ki akarták venni kezéből a pengét, Kle- 
ment Judit percekig dulakodott velük, köz
ben a zsilettpengével

összevagdalta a kezét.
öt is a rendőrfőorvosi hivatalba kisérték, 
ahol bekötözték a sebeit. Ezután vissza
került az életvédelmi osztályra és végül 
párpengős gyorssegélyt utaltak ki számára. 
Klement Judit erre lemondott az öngyil
kossági tervről és mivel sérülése csak 
könnyebb természetű és kórházi ápolásra 
nem szorul, elbocsátották.

Függöny mögé rejtőzött detektív 
leplezte le az ötórai teán szerzett 
ékszertolvaj vőlegényjelöltet

iratot, menyasszonya nem szokott
tőle pénzt kérni és ezért telefonon értesí
tette Budapesten lévő csendőrszázados fivé
rét, akitől tanácsot kért, hogy mitévő le
gyen. A csendörszázados igy 
kapitányságra, ahonnan

azonnal detektlveket küldtek 
adott címre.

A Vend-utca 4. szám alatt 
mit sem tudott a táviratról, 
mondotta a következőket:

— Néhány hónappal ezelőtt kórházban 
feküdtem és ott megismerkedtem egy nő
vel, akiről csak annyit tudok, hogy Marika 
a neve. Ez a hölgy egy héttel ezelőtt meg
látogatott a lakásomon. Elmondotta, hogy 
Szegeden ment férjhez és férje dr. Papp 
László.

— Képzelje el, nagyságos asszony ■— 
beszélte Marika nekem —, férjemet meg
harapta egy kutya és azért jöttünk Pestre, 
mert a Pasteuer-intézetben kell kezeltetnie 
magát. Itt járok a városban s elhatároz
tam, hogy felkeresem és megnézem, hogy 
szolgál az egészsége?

— Távozása előtt közölte velem, hogy 
utólagosan egyezzem bele abba, hogy

Ide cimeztette a levelezését, 
mert mikor eljött Szegedről, nem tudta 
még, hogy hol fog lakni. Elmondotta ez n 
Marika nevű ismerősöm azt is. hogy egyik
debreceni rokona 50 pengőt fog a részére

került u fő-

ki a meg-

lakó hölgy 
ellenben el-

AxErnsllYluzeum «?iiKciOi
Budapest, VL, Nagymező-utca 8.

Hamis halotti 
bizonyítványokkal 

temetési költségeket 
vettek fel az OTI-nál

Vasárnap délben a főkapitányság máso
ljik emeleti folyosóján elegánsan öltözött 
fiatalembert kisértek a detektívek: Eszter
gomi Imre 26 éves magántisztviselőt, aki 
furcsa előzmények után került a rendőr
cégre.

Egy budapesti bankfőtisztviselő feltű
nően szép fiatal leánya nemrégiben ötórai 
teán megismerkedett Esztergomi Imrével. 
A fiatalember, aki sokat forgolódott mon
dáin helyeken, hevesen udvarolni kezdett a 
leánynak. Nagyszerű „svádájával", kitűnő 
fellépésével rövidesen elérte, hogy meg
hívást kapott a leány szüleihez. A bankfő
tisztviselő Molnár-utcai lakására azután rö- 
yidesen bejáratos lett és

már-már eljegyzésről beszélgettek.
Esztergomi Imre sürü látogatásai alatt rej
télyes dolog történt a Molnár-utcai lakás
ban: napról-napra apróbb értéktárgyak tűn
tek el, aranyórának, cigarettatárcának, mű
tárgyaknak is lába kel. A házbeliek elővet
ték a személyzetet, ezek égre-földre eskü- 
döztek, hogy semmiről sem tudnak. Érthe
tetlen volt, hogy

mindig éppen 
valami, amikor

azon a napon tűnt el 
Esztergomi látogatóban 

Járt,
de jóidéig még csak álmukban sem merték 
gyanúsítani a vőlegényjelölteL

Végül azonban a bankfőtisztviselő mégis 
elhatározta, hogy végére jár az ügynek. El
ment a főkapitányságra, elmondotta, hogy 
mi minden történt az utóbbi napokban és 
feljelentést tett lopás miatt. Természetesen 
ismeretlen tettes ellen indult az eljárás, a 
bankfőtisztviselő senkit sem gyanúsított

név szerint,
a rendőrség azonban jól tuda, hogy 

mit kell Ilyenkor csinálnia.
Kidolgozták a haditervet, amelybe beavat
ták a családfőt is. Elsősorban megkérdez
ték tőle, mikor jön újra látogatóba Eszter
gomi Imre. Szombatra váltók. Szombaton 
detektív ment a Molnár-utcai lakásba és 
megrendezte a csapdát.

A szalonban brilliánsgyürüt tettek u 
asztalra,

a detektív elbújt a függöny mögé, mindenki 
kiment a szobából és ugy várták a látoga
tót A vőlegényjelölt csakhamar megjelent. 
A szalonba kisérték, ott fogadta a házi
gazda leánya. Pár perc múlva előre meg
beszélt terv szerint bekopogott a szobalány:

— Telefonhoz kérik a kisasszonyt.
K leány bocsánatot kért és kisietett 

szobából. Esztergomi körülnézett,
meglátta az asztalon a gyűrűt, beugrott 

a csapdába: azonnal zsebrevágta,
de abban a pillanatban kilépett a függöny 
mögül a detektív:

— Mit csinál?
A fiatalember halálsápadt arccal, re

megve állt, azután lehajtotta a fejét és 
csak ennyit mondott:

— Nincs semmi mondanivalóm. Mehe
tünk ...

A detektív belekarolt és azonnal a főka 
pitányságra kísérte. A háziaktól természe
tesen nem búcsúzhatott. A főkapitányságon 
kiderült, hogy Esztergomi Imrének nem ez 
az első esete, nem ismeretlen előtte a 
Vu/kó-utcai fogház. Vasárnap letartóztat
ták.

a

Táviratilag küldette el a kicsalt pénzt 
a ravasz szélhámosnő
Húsz esetben sikerűit becsapni áldozatait

Vasárnap délelőtt megjelent n főkapi
tányságon vitéz Baky László csendőrszáza- 
százados és feljelentést lett egy Ismeretlen 
ember ellen, aki Debrecenben lakó fivérét, 
l-aky Miklós alhadhizfost akarta megkáro
sítani, egészen különös és körmönfont 
módon.

Baky Miklós debreceni alhadbiztosnak 
Budapesten él a menyasszonya. A 
menyasszony és a vőlegény között termé- 
azetcjfon sűrűn folyik levelezés, miután a

vőlegény szolgálati elfoglaltsága miatt csak 
igen ritkán találkozhatnak. Baky néhány 
nappal ezelőtt

táviratot kapott Budapestről, 
amelyen a menyasszony neve szerepelt • 
amelyben 
hogy 
sara

arra kérte őt menyasszonya,
II., Vend-utca 4. szám alatti laká-

Az
azonnal küldjön 50 pengőt, 

alhadbiztos gyanúsnak találta a táv-

szegő Pét gyOltenténye 
keletúxslal tárgyak 

a Hopp-muzeum tulajdonából, 
valamint főúri és más magánbirtokból 
származó festmények, műtárgyak, szőnye

gek és bútorok kerülnek eladásra.
KIÁLLÍTÁS: 1937 április 18.-tól 25.-ig, dél

előtt 9-től délután 5-ig.
AUKCIÓ: 1937 április 26-tól kezdve na

ponta délután %4-től.

Furfangos csalással vádolva állott legutóbb 
a büntetőtörvényszék Sc/:od/-tanácsa előtt Ma- 
tejovics Ferenc könyvkötősegéd, Matejovics Ti
bor érettségizett ti zenkilencéves fiatalember. 
Sztojanovics László húszéves érettségizett ma
gántisztviselő, Proszontcs István huszonkétéves 
érettségizett fiatalember és Haar Pál fogtech
nikus. A hatodik vádlott, Sztojanovics Endre 
huszonkétéves szakács szökésben van és el
lene körözölevelet bocsátottak ki.

Az ügyészség vádirata szerint a fiatalembe
rek

anyakönyvi hivatalokból halotti bizonyít
ványokat szereztek,

azokra életben lévő OTI-tagok nevét hamisí
tották, azután munkaadói igazolványokat ha
misítottak és a két hamis okmánnyal felsze
relve az OTI-nál a temetési költségekről kiál
lított hamis számla alapjón

„temetési költségeket14 vettek feL 
összesen öt ilyen csalást kővettek el a vádlot
tak, akik már n rendőrségi kihallgatások 
rán is mindent beismertek.

A tárgyaláson az írásszakértők kihallgatásán 
kiviil tanuk meghallgatására nem került sor: 
a vádlottak beismerő vallomása és a bűnjelek 
alapján hozott ítéletet a bíróság. Preszly 
László ügyész vádbeszéde és dr. Forgóéi Béla 
éj dr. Sahannen Béla védőügyvédek felszóla
lása után a törvényszék

többrendbeli csalán böutettében mondotta 
ki bUnösnek a vádlottakat

és ezért Matejovlcs Ferencet és Sztojanovics 
Lászlót nyolchónapi, Matejovlcs Tibort héthó- 
napi, Proszonics Istvánt és Haar Pált pedig 
hat-hat hónapi börtönre ítélte. Az jléjetben 
ugy az ügyész, mint a vádlottak megnyugod
tak.

TW ——K

küldeni és pedig a leány nevére: Kiss Margó 
névre.

A Vend-utca 4. szám alatt lakó uriasz- 
szony azt is elmondotta a detektiveknek, 
hogy Marika nevű ismerőse vasárnap Ígérte, 
hogy újra eljön hozzá, mert szombat dél
utánra vár pénzt. Pénz nem jött, de azért 
lehetséges, hogy kórházheli ismerőse most 
vasárnap mégis meg fogja látogatni.

A két detektív ott is maradt a Vend-utca 
4. számú ház közeiében és délelőtt 11 óra 
tájban

megérkezett Papp Lászlóné.
A detektívek azonnal igazolásra szólították 
fel. A nő eleinte nagy hangon beszélgetett 
a hatósági emberekkel, később azonban sírva 
vallotta be, hogy ő álnevet mondott.

Előállították a főkapitányságra, ahol 
a bűnügyi nyilvántartó adatainak segítsé
gével sikerült megállapítani, hogy 
Margit, 27 éves és

többszörűsen rovottmultu.
Kihallgatták s amikor látta, hogy a 

őrség már pontosan tudja előéletét, 
kétkedve mondotta el, hogy

huss esetben sikerült száz és ütvén 
pengőket Ilyen módon kicsalnia. 

Csalásait ugy követte el, hogy megismerke
dett nőkkel, akiknek összeköttetéseit kipu
hatolta és rokonaiktól, ismerőseiktől pénzt 
kért. Rendszerint abba a házba cimeztette 
a pénzküldeményeket, ahol nz ismerőse la
kott, ö maga pedig vagy albérleti szobát 
bérelt a házban, ahová a pénzt cimeztette, 
vagy pedig a házfelügyelőt kérte meg, hogy 
vegye át a részére érkező pénzt. Az alhad- 
hizíos menyasszonyáról ugyancsak igy szer
zett tudomást, ezért küldőit az alhadbizlos- 
nak táviratot, hogy küldjön pénzt. Mikor 
megkérdezték tőle, hogy miért táviratozott 
és miért nem levélben kérte a pénzkülde
ményeket, mosolyogva jelentette ki, hogy

■ kézírásról azonnal felismerte volna 
az illető, hogy nem az kéri a pénzt, akinek 
nevében táviratozott.

Beismerő vallomása után az &l-Papp 
Lászlónét letartóztatták.

Kiss

rend- 
büsz-

Orvosok háza
épül Budapesten

Érdekes mozgalmat indítottak a budapesti 
orvosok. Sarndg Ottó dr. főorvos kezdeménye
zésére akció indult, amelynek az a célja, hogy 

orvosi székházat építsenek Budapesten ■ 
magyar orvosok számára.

Az elképzelés az. hogy az orvosok olcsó tel
ket kérnek a székesfővárostól és ezen a tel
ken felépítik székhazukat, amelynek ez lenne 
n neve: Orvosok Háza. Itt helyeznék el az 
Orvosi Kamara hivatalos helyiségeit,

hatalmas tanácskozótermet Is építenének, 
amelyben a különféle egészségügyi intézmények 
és az ilyen Irónyu egyesületek gyűléseket tar
tanának.

Az Orvosok Házában 
vendégszobákat la rendeznének be, 

ahol a vidékről Budapestre érkező orvosok 
családjukkal együtt mérsékelt áron szállást 
kapnának.

A különböző orvosi Intézmények irodahe
lyiségeinek, a vendégszobáknak és a gyüléster- 
meknek a bére fedezné az Orvosok Háza épí
tési és fenntartási költségét.

Csütörtöktől: A JÉGHERCEGNÖ!

ILOYD NYÁRI 
TÁRSASHÁZASOK: 
Az északi serkviaekrc, a splizbcrHkra 

es Nanewta 
JalloMBfUita*  hónapokéin Arak 4tS pMfőUl 

A Mclefl leaAcrre es Narvegttka 
falina hónapban Arak Mii ysagtUl

SkédAM es NtrvegMka
julloa hónapban Arak *M  paagőtfl

NHrl MMközi leagol atak 
Oenaaiéi YtiOKtM 

angnaalaa-sxeptember hónapokban Arak 4SS p—gfll 

j üalulárls nehézségei nincsenek/ !

Kérjen résztelei Ujékoatalót a 

NMMiviscan u»v» ohmén 
ina^yarouuji .Kodéitól: 

Vili., Baroéé tór 9. V. Vöröimirty-tír t 
Telefon: 13-34-13 Telelőn: IMM

1WM
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/.
Árpád fejedelem ?. honuédhuszárezred 

tegnap lovasversenyt rendezett Cegléden. Vi
téz fájl Fáy Elemér ezredet ezredparancs- 
nők ét Sárközy József századot voltak a 
főrendezői a lovasversenynek.

II.
Vasárnap délután Husszein Hilmi budai 

nagymufti, a magyar mohamedánok egy
házfője, teát adott a hnlderabadi nizám 
ígazságügyminiszterénck tiszteletére, aki 
két nap óta Budapesten tartózkodik.

III.
József Eerene főherceg május végén vagy 

'junius elején egy héten át mint magánem
ber szakértő-kísérettel járja majd a vásár
helyi tanyavllágot, hogy töviről-hegyire 
megismerje a fanyal népek életéi.

IV.
Három katonaházasságot iktattak vasár

nap a társasági események rovatába. Vitéz 
Vécsey Aladár tüzérezredes, ezredparancs
nok, házasságot kötőit (igenei Judittal. .4 
Ludovika Akadémia kápolnájában vasárnap 
vezette oltárhoz Grész Endre százados Pa- 
cor Margit ot, kerslenfelsl és hegyaljai Pacor 
Viktor ezredes leányát. Ennek az esküvő
nek egyik tanúja nagybaczoni Nagy Vilmos 
tábornok volt, a budapesti vegyesdandár 
parancsnoka, akinek Xulejka leányát vi
szont éppen most jegyezte el benedekfalvl 
Luby Mátyás főhadnagy.

V.
Legfrissebb felentés a szlnészházak front

jától. Jávor Pálék villát építenek a Gellért
hegyen.

VL
Az V fii pótvárosban épül már Budapest 

első üvegpalotája. A hatemeletes, hipermo
dern bér házat a járdától a tetőig tündöklő 
fényes márványüveg borítja. Nem is csoda 
ez a nagy fívegsrüret: üvegkereskedő épít
teti az üvegpalotát.

VII.
Szombaton este az Operaház előadása 

után három meglopott hölgy panaszkodott. 
Egyiknek a rctiküljét vágták le, a másik
nak értékes ezüstrókáját sinkófátták cl, a 
harmadiktól drága amerikai bőrkesztyűt 
loptok. Tudjuk, hogy a detektívek állandóan 
figyelik a színházi ruhatárakat, de uffylát- 
nik, még fokozottabb elővigyázatra van 
szükség.

Vili.
Jelenthet a meteorológia akármit, mégis 

itt van a tavasz, visszavonhatatlanul és vég
érvényesen. A MAC szigeti klubházában csü
törtökön megrendezi első tavaszi táncos 
estjét.

IX.
Budapesten még sohasem látott formájú 

autócsoda állt meg tegnapelőtt a Zrinyi-ut- 
tóban. Zöldesszürke, amerikai rendszámú, 
hatalmas csukott kocsi. .4 szó szoros értel
mében csukott. A soffőrüléshez nem vezet 
ajtó, hátul, a kocsi végén bujt ki a soffőr. 
Elül a hűtőt jő vastag páncélrács takarta 
és kis tábla díszelgett jó hosszú szöveggel, 
amelyből csak ez a pár szó fontos: Protec- 
ted by Pinkerton's N átlónál Detecliue 
Agency's . .. Höviden: ez a kocsi a világhírű 
Pinkerlon detektíviroda védelme alatt állt A 
vezető a Gresham-palotába sietett, a Magyar 
Touring Club helyiségébe és arról érdeklő
dőit, milyen utón juthat leghamarúbb Len
gyelországba. Senki se tudja, honnan jött, 
mi a célja, mit keresett Budapesten.

X.
A jubileumok korát éljük. Ezúttal a tu- 

rósrétes jubilál — mint a pékek hivatalos 
lapja jelenti. Pontosan 1737-ben, fíécs mel
lett a Rrcltcnfcld nevű kis kirándulóhelyen 
szolgált vendégeinek először turósrélessel 
egy cukrász.

XI.
őstehclség, de nem tnondvacsinált tehet

ség jelentkezett. Háromhári Ferger Ferenc 
szekszárdvidéki főldmives komoly értékű 
képeit állították ki vasárnap egy budapesti 
kiáUitóttrcmbcn.

BAKTER: Uccu nini, Lepcses szomszéd, 
fogadok e*  liter kadarkába, hogy megen 
Pesten vótak.

ÖRZSI: Ott hát.
BAKTER: Oszt mi végett? 
ÖRZSI: A Hangya végett.
BAKTER: No fene, no fene! Tán meg

csípte magukat valami hangya?
LEPCSES: Nem minket csípett meg, 

bájjá, hanem a kereskedő izrajlltákat. Mer 
az állam mán meg a Hangyára bízta a 
kamilla-teja seftölését Is.

BAKTER: Mongya, Lepcses szomszéd, mi 
köze magának ahhoz?

LEPCSES: Mingyár megmagyarázom.
Lássa, én mint őstermelő fajfenntartó elem, 
mostan kíméletes elbánásba részesülök az 
adózásba, mivel azér vannak a városi zsidó 
népek, hogv ki-izaggyák a kőccségvetésbe 
szükséges pézt. I)e az ántiját néki, ha a 
keleti fajzatiül elszcdik az üzletet s nem 
fogják tunni kigubcrálni az adót, mán előre 
látom, hogy a végín nekem köll kinyitni a 
bukszát.

BAKTER: Hogy mondhat illet? Ha a 
Hangya kapja a seftet, a Hangyának kell 
megfíizetni az adót.

LEPCSES: Most mán biztos, hogy magát 
gyerekkorában kő-bölcsőben ringatták, attul 
ollan ütődött. Hát nem tuggya, hogy a 
Hangyát azér hívják Hangyának, mer 
hangya-szorgalommal tuggya kiszopintani 
az államkasszákul a scgélleket.

BAKTER: De akkor mér bízzák rá a sok 
seftet?

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
eceer egy cllőkcllö pesti úr járt itt, nálunk 
a faluba, oszt az a Libatalpú Csihés József 
meghítta az újszülött fia körösztölőjére. 
Hát a vacsorán a gazda folton csak eztet a 
pesti urat kínálta, hogy ehun ebbül egyék, 
ahun abbul kóstojjék. Végül Nagybélű 
Seder Antal igen megorrolt s oda is monta 
Libntalpúnak, hogy e’ nem járja, mér min
dig csak a pesti illetőbe tömi az élkef? — 
„Ne légy mafla" — zörrent rá a házi
gazda •— „íítet köll segítteni, mer nektek, 
többieknek van magatokhoz való eszetek!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt 
azontúl mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Befogták a Szálassy őrnagyot, 
mivel diktatériát akart csinálni az országba.

BAKTER: A szenvedésit neki! Étiül majd 
címén a többiek kedve is a.diktatériátul.

LEPCSES: Haggya caak. Az a Nyúlhajtó 
Csiba Péter igen szerette n borocskát s nem 
is érezte magát jól, ha egész este nem ült 
a Serke kocsmájába. De cccer csak híre 
gyűlt, hogy Kezdeményes Tóth Lukács a 
follonos kocsmázás végett igen elbetegűt s 
mán a doktor kimonta, hogy vége az életi-

Minden este fellépünk 
a PÓDIUM KABARÉ-ban 

_____________ Lepcses szomszéd

Megtisztítják Európát 
a hivatásos bűnözőktől
A budapesti rendőrség is bekapcsolódott az angol 
és francia rendőrségek tisztogató munkájába

Néhány nap óta olyan nagyszabású 
rendőri munkába kapcsolódott be a buda
pesti főkapitányság, amilyen még aligha 
foglalkoztatta a magyar rendőrséget.

Óriási aránya tisztogató munkáról van 
szó,

amelyet nz angol és francia rendőrségek 
kezdeményezésére folytatnak le az európai 
rendőrhatóságok.

Az ügynek előzménye, hogy a londoni 
Scotllund-Yard n koronázással kapcsolato
san felügyelt a világ minden részéből oda- 
screglett gonosztevőkre és mikor megállapí
totta h különböző államok rendőrségeitől 
k.ipott adatok nlnpján. hogy sok metropo
lisból elutaztak a zsebtolvajok, nemzetközi 
szélhámosok és egyébfajta olyan bünő&ök, 
akik tömegben szeretnek „dolgozni', átirt 
a párisi Sureté Generálhoz és felkérte, hogy 
segítsen abban n nngy munkájában, amely
nek nz a célja, hogy

összeállítsa a neniselközJleg nyilván*  
tartóit gonosztevők lajstromát.

A két vezető európai állam rendőrsége 
hónapokon ál tartó nagy munkával a lehető 
legpontosabb összeállítást szerkesztette meg, 

nek. — „Hm" — aszongva Nyúlhajtó a 
feleséginek „nem akarnék a Kezdemé
nyei koma sorsára jutni, tehátlan abba
hagytam eztet a mulatozó életet." — „Jaj 
lelkem" — örvendezett az asszony —, „hát 
lemond a kocsmázásrul?" — „Le, igen"
— bólintott Nyúlhajtó —, „ezentúl haza
hozatom a bort s csakis itthun fogok 
idogáini."

ÖRZSI: Hogy az ördög vigye el!
BAKTER: Aztat mongya meg, Lepcses 

szomszéd, abba az Oroszórszágba mér csuk
ják le egymásután az embereket'? S egy- 
átujjúba mi van ottan?

LEPCSES: Maga is úgy tesz, mint az a 
Töinlöctámasztó Firták I.aji cigány, aki a 
börtönbül levelet irt az idesannyának, hogy 
mi van odahaza. No, kapott is választ, akibe 
ez állt: „Kedves fiam, tudatlak, hogy felesé
ged karácsonkor * megbicskázta Gügyéin 
Pált, mivel Gúgyela megvádúta Julis test
véredet, hogy ü lopta el a malacát, pedig 
Jóska öcséd vót a tettes, Julis nem is vehe
tett részt, mer odaát vót Márokba, főgyúj
tani a kösségházát és a csendőrök tetten is 
érték, miáltal nem is lehet jelen Kákics 
sógor akasztásán, tehát légy türelemmel, 
amint szabadulok a fogházbul, meglátogat
lak, marattam hű anyád, özvegy Firták Sán- 
dorné. Ja, igaz, azér írom, hogy özvegy, 
mer apádat vadorzás közbe agyonlőtte a 
főerdész."

ÖRZSI: Finom falamia, mondhatom! Oszt 
gyerünk, aptya.

BAKTER: Megájjon csak. — Mi igaz 
abbul, Lepcses szomszéd, hogy a panyolok- 
nál fegyverszünet vót?

ÖRZSI: Csak egy napra. Míg a halottakat 
eltakarították.

BAKTER: Alléit vóna heles, ha abba- 
hattúk vóna végleg a gyilkolást.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
nálunk a Mndariék, meg a Rogyákék csa
ládi háborúskodásba vótak, oszt hacsak 
ekkis ráérő idejük vót, menten ülték, vág
ták, szürkültük egymást. Hát eceté' - egy 
vasárnap úgy összeugrott a két család, hogy 
egyikből is, másikból is vót halott. Persze 
a temetés napjára fegyverszünetet kötöttek 
s az egymás mellé ásott két sír fölölt béké
sen sírdogáltak együtt. Hanem ahogy kifele 
gyűlték a temetőből ,az n ferdeszájú Madnri 
Gyula odaugrott Rogyák Alberthoz s c*  jó
kora durunggal akkorát durrintott a nyaka 
gombóccára, hogy még a ministráns gyerek 
is csuklani kezdett ijettibe. — „Hcjnve"
— lépett közbe főtisztclendő úr —„nem 
rühellik magukat? Lám-a temetőben miilen 
szép egyetértésbe vótak!" — „Sz*  ez az"
— monta a ferdeszájú Madari —, „ollan 
szép vót a temetési egyetértés, hogy eztet 
meg köll ismételni!" — Oszt Isten álgya.

ezt kiadta egy úgynevezett feketekönyvben 
és elkiildötte minden európai állam rendőr
ségének; igv a budapesti főkapitányság 
bűnügyi nyilvántartójának is.

A francia- és angolnyelvü fekete könyv 
néhány nappal ezelőtt érkezett meg Buda
pestre és amikor Rzt áttanulmányozták, ki
derült, hqgy

sok olyan nevet Is tartalmaz, amelynek 
gazdái magyarok.

Természetesen azonnal érdeklődni kezdett 
a rendőrség, hogy a felsorollak hol vannak 
jelenleg. Tekintettel az óriási munkára, va
lamint a dolog sürgősségére és arra, hogy 
néhány nop múlva a Budapesti Nemzetközi 
Vásár is megnyílik, megerősítették a zseb- 
tolvajokat üldöző detektivetoportot és máris 

átkerült egész sereg embert felügyelet 
alá helyezni, Illetve bizonytalan Időre

■ lolonchárha Internálni.
A felügyelet alá helyezettek közolt ném

ánk zsebtolvajok, hanem a közre egyéb
ként is veszélyes egyének is vannak.

A francia és angol rendőrségeket kérel
mükre értesítették a foganatosított bizton
sági rendszabályokról.

Bodapeett 103? április Tg,

GOLDBERGER GYÁRTMÁNY

N A a V VÁLASZTÉK 
MINŐIN JÓ DIVATÁRUÜZLETBEN

Anyanyelve magyar
(Igndcz Rózsa regénye)

Egy, kis székely gimnazistalányról szól ez 
a regény, aki nem ebből a mi világunkból 
indult el és nem is ebbe érkezett meg. Há
romszéki hegyek közül, kis székely faluból 
indult neki a Világnak a mesebeli hainubn- 
sült pogácsa modem utódjával és az üres
kezű apa szomorú búcsújával, hogy megsze
rezze azt a fegyvert, ami a júszándgkú em
berek szemében egyedül eredményes: a tu
dást.

A régi magyar Kolozsvárból csak a bolt
hajtásos házak maradtak meg. Hűvösek és 
előkelőek voltak ezek a házak, csak aki jól 
ismerte őket, az vette észre, hogy öregedlek, 
hogv roskadtak össze napról napra. Azokkal 
együtt, akik benne laktak. Régi országosan 
ismert, patinás nevű családok utolsó sarjai 
éltek bennük, távól az új világtól, megkopva, 
megöregedve, elszegényedve. A várost, az 
uccákat pedig levantinus hanginlatú, feltű
nően viselkedő új fiatalság vette birtokába.

A meghódítottuk mindig öregek. A hódítók 
mindig fiatalok. A románok is fiatalok vol
tak, akik túltengő önérzettel és hangos jó
kedvvel árasztották el az egész országrészt, 
amit örökké magyarnak hiti mindenki. Itt 
küzdötte át a kis székely leány, akinek a 
neve is olyan jóízűen magyar, mint a frissen 
sült rozskenyér.

Miről szól ez a regény? Egy maroknyi pu- 
tiszkalisztröl. Román mesékben szerepelt ez 
« maroknyi puliszkaliszt. Régi román mesék
ben, akik ma, a teljesült vágyak boldogsá
gában már igen időszerűtlenek. Amik a sze
gény román legényről szólnak, aki nem akart 
többet, csak mindennapra egy marék pulisz
kalisztet. Mert ez az élet. Es ha ez megvan, 
minden megvan.

Kovács Hona érettségizett diákkisasszony 
egyszer meglátta a saját nevét. Réz névtáb
lába belevésve, szépen vésnök! művészettel 
kicifrázva —, de románul. így Ileana Covnciu. 
Es ekkor, ebben a pillanatban érti meg, hogy 
az ország elveszett. A föld, a hegyek, a váro
sok mind elvesztek. A román legény elvette 
tőlünk. De adott valamit cserébe.

Egy mesét a piluszkalisztről. Es Kovács 
Hona a többi magyar Kovács Ilonákkal együtt 
meglátja, hogy csak egy út van a számukra. 
A puliszk,aliszt útja. Mert csak az vezet ki a 
kriptává változó régi házak bolthajtásai alól 
ismét a napsugaras világba.

Es ezen nz úton is úgv kell elindulni, mint 
Boris, az elpusztíthatatlan humorú székely 
cselédlány: egyszerűen, vidáman, gondok, 
problémák nélkül. Mert ha a terheket lete
szik, nem is olyan nehéz az út,’ mint első 
pillanatban látszik ...

Titok
stjüket gyakran 
szönhetik, hogy 
kalló figyelmei 
tűnő hatásával —
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Vasárnapi beszélgetés Szálasi 
alvezérével a lepecsételt 
párthelyiség előszobájában

Szürke, kétemeletes józsefvárosi ház a 
Nap-utca és Hungadl:utca sarkán. A’ap-utca 
19. A vasárnapi járókelők mcg-megállnak 
a kapu elült, ahol feltűnő tábla hirdeti:

Nemzet Akaratának Pártja

NAP
Uj magyar

MUNKÁS
szerkesztősége

Az utóbbi napokban sokat írtak, sokat 
beszéltek az országban erről a furcsa pár
ocskáról, amelynek vezére, Szálasi Ferenc 
nyugalmazott őrnagy jelenleg a J/azAő-ut- 
cai fogház lakója.

A csendes udvaron balra, a földszint 2.

AZ ÚJ GOLDBERGER GYÁRTMÁNY

N A 3 Y VÁLA8ZTÉK
MINDEN Jó DIVATÁRUÜZLETBEN 

más a lakásban, mint Török András gáz
gyári alkalmazott és felesége, akik takarí
tásért laknak a konyhában. Megtudjuk, 
hogy ez a Török András egyúttal

intlmusa is volt Szálasi őrnagynak és 
egyik alapitótagja a különös párocs

kának.
A házmesternő nem akar többet beszélni 

a naputcaj ház szenzációjáról. Láthatólag 
idegesíti az „eset".

Interjút ad az alvezér., 
akt lakásért takarít

Becsöngetünk a földszint 2. számú la- 
kásbfi.

Barnaruhás, szikár férfi nyit ajtót. Hitler- 
módra nyírt bajuszt visel. A náciüdvözlés 
elmarad. Nincs kézfelemelés. Nem köszön
tének „Bátorság"-gal, mint a nyilasok, sem 
„Harc! Harc! Harc!"-cal, mint a „Nemzeti 
Front" tagjai, sem hasonló más jelszóval. 
Ugylátszik, ez jelképezi, hogy a „Nemzet 
Akaratának Pártja" — belügyminiszteri in
tézkedésre, kimúlt.

Egyszerű kispolgári előszoba. Semmi 
sem mutatja, hogy „párthelyiségbe" vagy 
„szerkesztőségbe" vezet. A fogason elegáns, 
világoskék női esőkabát lóg.

Bemutatkozunk. A Hílfer-bajuszos férfi 
kinyitja a konyhaajtót és beszól:

— Sajtó van itt!
A nyitott ajtón át látjuk, hogy a kony

hában több férfi ül. Azok, akik
kiszorultak a „párthelyiségből**,  ■ belső 
szobákból, amelyeket lepecsételt a rend

őrség.
A nyirtbajuszu hívására zömök férfi jön 

ki az előszobába. Gyorsan becsukja maga 
után a konyhaajtót. Társa tisztelettudóan 
félreáll. Az alacsony ember bemutatkozik: 

— Török András.
Szemmelláthatólag
Szálasi őrnagy „távollétében**  ő a „ve

zér**.  A lakásért takarító alvezér.
Egyenesen megkérdezzük tőle: mi volt 

itt? Es mi lesz? Fontoskodva, felvett mél
tósággal, saját jelentőségét hangsúlyozva 
válaszol; -,o

— Kérem ... nyllatkozhatom ... nem 
bánom, a nevemet is kiírhatja az újságba... 

A következő percben már „nyilatkozik". 
Mintha nem is magyarul beszélne. Mintha 
losszul bemagolt, meg nem értett leckét 
mondana fel. Betüről-betúre ezeket mondja;

— A Szálasi őrnagy elgondolása sze
rint mi a cél és követelésben van lefek
tetve, a Duna-mcdencének a problémáját 
teljesen uj alapra fektetve gondolja és 
akarja megoldani. Ebben a harcában 
egyedül a magyar népre fekteti a fősulyt, 
hogy rajtuk keresztül érje cl mindazt, 
ami szükséges arra, hogy itt minden ma
gyar ember, minden. magyar munkás szo
ciális jólétben élhes/en.
Megkér, hogy olvassuk vissza „nyilatko

zatát". Ez megtörténik. A szöveget kifogás
talannak találja Határozottan ugy viselke
dik, mintha értené azt, amit mondott. Mi

Szálas! Ferenc vasárnapja 
a Markó utcai fogházban

— bevalljuk — nem értjük.
— Hány tagja volt a pártnak? — kér

dezzük.
— Erről nem nyllatkozhatom — vála

szolja.
— De azt kijelenthetem — teszi hozzá 
emelt hangon, — hogy ex a taglétszám 

komoly erőt jelentett.
— Hogyan folyt a szervezkedés?
— Szálasi őrnagy ur nem a mennyiségi, 

hanem a minőségi szervezésre helyezte a 
súlyt. Helye volt pártunkban minden jóér- 
zésü magyar embernek.

— Nő-tagjai is voltak a pártnak?
— Nők ... Hát kérem — feleli — jártak 

nők is a pártba, dehát ez nem komoly.. .
— Hirtelen meggondolja magát: — erről 
nem nyilatkozhatom — mondja.

— Más párthoz csatlakoznak most, hogy 
szervezetüket feloszlatta a rendőrség?

Néhány percig habozik. A /////er-baju- 
szura néz, aki feszes „vigyázz*'-ban  áll háta 
mögött. Végre megoldja a „gordiusi cso
mót**:

— Erről nem tehetek nyilatkozatot.
Búcsúzóul megkér, hogy pontosan közöl

jük „nyilatkozatát**.  Kérésének eleget tel
tünk.

Szálasi őrnagy 
„másik élete"

A szegényes, egyszerű Józsefvárosból át
megyünk a Lipótvárosba. A Hollán-utca 10. 
számú házban, az Uj-Lipótvárosban lakott 
Szálast Ferenc nyugalmazott őrnagy. Ultra- 
modern bérpalota. Pompa, kényelem, kom
fort. Kiáltó ellentétben áll az elegáns lipót
városi bérpalota a szürke józsefvárosi ház
zal, ahol a NAP párthelyisége van.

Az első emelet 1. számú lakást Jászai 
Lajosné. egy tisztviselő válófélben levő fe
lesége bérli. Ebben a lakásban vett ki, mint
egy három évvel ezelőtt, elegáns berende
zésű utcai albérleti szobát Szálasi őrnagy.

Amikor Ideköltözött, még aktiv tiszt 
volt, csak később vonult nyugalomba.

Lakúsadónöjo nem fogad senkit; még, 
mindig nem tud magához térni a meglepe
téstől, hogy finom, úri lakója ilyen ügybe 
keveredett. A házbcliekct is mind megdöb
bentette az őrnagy letartóztatása.

Senki sem sejtette, hogy Szálasi poli
tizál.

Még kevésbé sejtették azt, hogy forradalmi 
tendenciájú párt vezére.

— Kedves, sirnamodoru ur volt — mond
ják. — Mindenkihez udvarias, előzékeny. 
Mintalakó. Szolid, pontos. Vendégeket jófor
mán sohasem fogadott, naponta, percnyi 
pontossággal, este féltizenegy órára ott
hon volt.

Ez a néhány mondat bemutatja a .V.-1P 
letartóztatott vezérének „másik életét". 
Csendes, halkszavu polgár — a Lipótváros
ban, pártvezér, izgató eszmék terjesztője — 
a Józsefvárosban.

Gosztonyl Lajos.

í.1... HAHN ARTHUR ÉS TÁRSAt
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úgynevezett „sullogókról**  pontos adatokat 
szerezzenek és

felderítsék a párt pénzforrásait.
Információnk szerint ez ügyben igen érdé*  
kos adatok állanak a rendőrség rendelkező*  
sere a vasárnapi nyomozás eredményekép
pen.

Kiadó lakások 
kaphatók: 
Rákóczi-ut 73...

Vasárnap délelőtt a Rákóczi-ut 73. szónm 
ház, a híres „halálház" első emeleti erkélyéi*  
hatalmas táblákat helyeztek el. Csakhamar a 
kíváncsi emberek egész tömege vette körül « 
házat és nagy érdeklődéssel olvasgatták, vájjon 
mit is tartalmaz a táblák szövege. Három tábla 
került a házra, mind a három azonos szöveg
gel. A háztulajdonos felhívja a közönség.-t, 
hosy

aki modern, két-háromszobás lakást vagy 
modern üzlethelyiséget uknr az újjáépüld 
házban kivenni, forduljon a házfelügyelő

höz, aki az előjegyzéseket elfogadja.
Érdeklődtünk a házfelügyelőnél. Elmondotta, 
hogy háromnegyed évi várakozás után most 
végre döntés történt a ház további sorsa le*  
lett. A héten szakértő bizottság járt a Rákóczi- 
utón. Városi mérnökök, előljárósági urak, épí
tészek és a háztulajdonos Ingatlanbank meg
bízottai együttes szemlét tartottak. A főváros 
ugyanis felszólította a háztulajdonost, hogy

építse fel a házat, vagy bontsa le, mert to
vább nem lehet tűrni az tdrgehförgalini 

szempontból ijesztő látványosságot,
a beomlott falmaradványokat és a házösszo*  
omlósra emlékeztető egyéb borzalmakat.

A szakértő bízott >óg hosszas helyszíni szem
léjén megállapították azokat az eiővigyázati 
intézkedéseket, amelyek mellett a ház teljes 
átépítése megkezdődhetik és már meg is tör
tént a döntés, hogy a hét folyamán megkez
dődjék a munka a házban.

A Rákóczl-utl frontot teljesen átépítik, 
erős támfalakat hoznak és n modern építő- 
tccbnika minden vívmányát Igénybe veszik, 

hogy a halálház helyén egy modern, minden 
viharral dacoló épület álljon. Most már csak 
azon van a sor, hogy a kiadó lakások és üz
letek mielőbb gazdát kapjanak. Vasárnap 
azonban még egyetlen jelentkező sem akadt, 
aki lakás vagy üzlethelyiség irárl érdeklődéit 
volna a szomorú emlékezetű házban.

számú két szobából, konyhából és előszo
bából álló lakás bejáratánál vöröskeretes 
táblán a név: Szálasi Ferenc.

Mielőtt becsengetnénk, a házfelügyelőnél 
érdeklődünk, hogy a felforgató tendenciájú 
pórt nem zavarta-e meg a csendes ház nyu
galmát? A házmesternö elmondja, hogy 
napközben

gyakran Jártak férfiak én nők la a la
kásba, »

amelyet Szálasi Ferenc bérelt
— Sok közöm nem volt hozzájuk — te

szi hozzá, — kapuzárás előtt rendszerint 
eltávoztak a „vendégek**  és nem maradt

Huszonnégy óra óta az ügyészség Markó- 
ulcai fogházának lakója Szálasi Ferenc, a 
betiltott NAP vezére. Egyik elsöemeleti 
külön cellában helyezték el. Egy kis ne- 
szeszerrel vonult be a fogházba Szálasi. 
Fehérnemű, toilettcikkck és néhány könyv 
van a táskában.

Az izgalom legkisebb jelét sem mutatja 
Szálasi Ferenc.

Hangtalanul követte a fogházőrt, amikor 
tudomására adták, hogy uz ügyész elé ki
sérik.

Dr. Temesvárg Gyula soros királyi ügyész 
a déli órákban hallgatta ki az izgatás

sal vádolt „pártvezért.**
A kihallgatás rövid ideig tartott és Szálasi 
Ferenc csendes, de határozott hangon je
lentett^ ki:

— Bűncselekményt nem követtem el, sem 
izgatásban, sem dllamf elforgatásban, sem 
egyéb cselekményekben, amelyekkel gyanú
sítanak nem érzem bűnösnek magam.

A kihallgatás után Szálasit vissz.akisér- 
ték a fogházba. A királyi ügyészség

izgatás és az állami és társadalmi rend 
/elforgatására Irányuló bűncselekmény 
miatt indítványozta előzetes letartózta

tását.
Szálasi védője már vasárnap eljárt a 

Vizsgálóbírónál, hogy mielőbb hallgassa ki 
védencét és döntsön további sorsáról.

A vizsgálóbíró hétfőn délelőtt vezetteti 
maga elé Szálasi Ferencet, 

részletesen ki fogja hallgatni és ezután 
dönt: helyt nd-e nz ügyészség letartóztatási 
indítványának, vagy pedig elrendeli a sza
badié brahelyezést.

Vasárnap ujabb röplrat-kötagekcl és 
propaganda-füzetek egész tömegét hoz

ták a rendőrségről r.z ügyészségre.
A soros ügyész óltnnuhnúnvozta az ujab 
hnn lefoglalt röpíratokat, könyveket, ame
lyek a NAP vezérének fantasztikus politi
kai és gazdasági elgondolásait tartalmaz
zák.

Szálast bünügyélien a rendőrségen sem 
zárult még le a nyomozás.

Detektívek utaztak vidékre. Pert kör
nyékére, 

hogy a NAP titkos pártszervezeteiről, az

A bizarr szerelmi történet tükré
be i álomszerűén jelenik meg 
egy bácskai kisváros képe.

DANTE KIADÁS. Ára: P 3,50.
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Örömmel regUrlrálJuk a szép háromsaoros 
győzelmet ft a világbajnokság elölt Orrén d Ónk, 
hogy a nagyon támadóit Fészek-rendaz*r  fé
nyesen kiáltotta az első próbát.

nrmoteljak a verseny egyik szép éa érdekes 
partiját, amelyben a Keleti—Klór-pár a küzde
lem legjobb páros játékát teljesítette:

$ K 10 2
9 105 43
0 2

4 A, 9, 7, fi, 4,3
9 A, B, 2

?. 85432
♦ B, 8, 5
9 D, 9, 8, 7z

0 3 úé 0 10, 9, 8, 4
* A, 7, 6 Dél . + K, B

♦ D
9 K6

AKDB765
b D 10 9

Licit:
Dél Nyugat Fszak Kelet

(Keleti) (Blühdurn) (Klór) (Schnelder)
1 káró contrn passz 1 kör (Itarberl)
1 káró 3 pikk pássá passz
1 szán pássá passz passz

Jó sllcnláték mellett egy bukás a mámban 
a beli ellen; a másik asztalnál a kitűnő Décai— 
Alpár Kelet— Nyugat-vonaton belleltált 4 pikket 
éa teljesített.

A csapsl többi Ingjál Is (Cohen—Ferenczi) 
remek formában játszották végig a bárom- 
niipos versenyt. I)r. Szervlczky megfelelően 
egészítette ki a kiváló együttest. A három 
magyar eaapnt közül a hölgyek érték 
el a legnagyobb meeespontszámot, leg
szebben játszott Beregi Alira, aki a 120 
leosztást hibapont nélkül abszolválta két 
kitűnő partnernőjével, a remek technikájú 
Itohlcseknével és a kitünően licitáló Cohennével. 
A másik asztalnál az Iljjné—l'abinv páros 
precíz és megbízható teljesítménye egészítette 
ki a világbajnokság favorit női együttesét.

A junior csapatból kitűnt egv Igazi, uj tehet
ség, l'oór András, teljesen kiforrt, brilliáns 
technikájával, aki frnppáns licitjeivel még 
ellenfeleinek Is a legnagyobb elismerését érde
melte’ ki. Kovács László kitűnő játéka bennün
ket nem lepett meg, hiszen több ízben felhív
tuk már rá nz Illetékesek figyelmét. Igazi, jó 
hrldrsező, akivel érdemes volt foglalkozni.

Az osztrákok nem vették nagyon szivükre a 
Vereséget, elismerték, hogy megérdemelten 
kaptak ki. Két kitűnő játékosuk, Schnelder és 
Blühdorn Itt Is maradtak Budapesten. Talál
gatták Is n brldgezők, hogy miért?, talán a 
gyönyörű pesti hrldgezö hölgyek, vagy talán az 
ii| magyar rendszer tanulmányozása mialt? 
Oh nemi Ok más malomban őrölnek ...

♦

Ismételten felemeljük szavunkat a világ- 
"bajnokságra tervezett kiesési (knock-aut) 
rendszer elleti. .4 világbajnokságot sikeresen 
megrendezni csak körmérkőzéssel lehel, 
mert igy a küzdelem mindvégig érdekes, 
még nz utolsó napokon is játszanak, az őst- 
s:es résztvevők, a küzdelem pedig teljesen 
nyiit. Xem éri meg Cluberlson bizonytalan 
jövetele, hogy emiatt nyolc-ti: európai csa
pat tdvnlmuradjon és az óriási munkával 
gyönyörűen előkészített világbajnokság négy
öt csapat részvételével és hatalmas anyagi 
'deficittel záruljon. .1 magyar bridgesző- 
vclségnck egész tekintélyét latba kell vetnie, 
hogy ugy, mint a többi európai bajnoksá
gokon, minél nagyobb számban vegyenek 
részt az európai országok reprezen
tánsai!

*
A: Országos Magyar Rridge Club szombat 

öle tiirsasvacsnra keretében ünnepelte a győz
tes magyar csapatokat. I)r. Szigeti Pál mél
tatta a: értékes győzelem jelentőségét, különö
sen a magyar hölgyek szép teljesítményét 
t melle ki.' Rabi esek Riulolfné a magyar 
hölgycsapat nevében kedves szavakkal kő- 
szőnie meg az ünneplést és felkérte Klór 
Lászlót hogy továbbra is szeretettel foglalkoz
zon vetül; Dr. K ót sitin a esikócsapat, pe
re ne z l pedig — nagy tapsot arató beszéd
ben — a vílogatott csapat nevében válaszolt.

♦

Bokor Imre, n közszeretetnek örvendő 
kiváló versenyjátékos, a hridgevilágbajnok- 
s.ig „szigorú" pénzügyminisztere, n BEAC- 
l>i kérte átigazolását. Az idei bajnokságot 
már uj klubjának színeiben fogja végig- 
játszani.

Leit ne r Ferenc, a bridgeszővetség al- 
elnöke értékes munkáltai örvendeztette meg a 
komoly bridgezők nagy táborát- „Licitálás 
bridzsben’’ cimü könyvecskéjében alapos, lel
kiismeretes munkával összeállította a szövet
ség hivatalos licitálást rendszerét. A komoly 
Munka feltétlen megérdemli a nagyközönség 
figyelmét ii.

Aa Unió LTC április 21-én, szer Ja este 9 
diakor tartja tisztújító kőrgvíihóét. melyen az 
Uj bridgesrakosztály vezetőjéül a népszerű 
Báláz*  Jenőt fogják megválasztani.

SZÖRMEÁLMOK1937 ÉS 1938
Talán soha ilyen nagy prémdivat, 

azőrmetobzódás nem volt tavasszal 
és nyáron, mint as idén. Négyesével 
és ötösével viselik a prémeket, a nemes 
és drágább szőrméket : a kék- és 
ezüstrókát, a nerzet és legfőképen —- 
a hermelint. Ezek mellett vannak 
természetesen egyéb divatos prémek is, 
de a pálma az említetteké.

Az 1937. év favoritja a stola.
A stola, amelyet a leleményes szű

csök egy vagy két rókából — utóbbit 
közös fejjel összedolgozva — készí
tenek el és sálszerüen igen kecsesen 
viselhető.

A nerz elérte idén „a noch nie 
dagewesen” jellegét. (Az ugy e nem vi
tás, hogy egy-két nerzzel nem vagyunk 
kisegítve, valahogy még szegényeseb
ben nézünk ki, mintha egy sem volna 
rajtunk. Tehát, ha nerz akkor legyen 
belőle 5-6, nem pedig 2-3 nyomorult...) 
A nerzkepp minden asszony álma és 
ez az álom — valljuk be — igazán 
szép is.

Érdekes, hogy mig nálunk a nerz- 
bunda a lehető legelegánsabb viselet, 
addig a külföldi elegáns üdülőhelyeken, 
igy pl. St. Moritzban az elegáns ame
rikai hölgyek a nerz paletót sport
célokra viselik, bubigallérral, övvel. 
Este inkább fekete breitschwanzot és 
perzsát viselnek.

Nagy divat idén a hermelin, — kü
lönös tekintettel az angol koronázásra, 
amely esemény az idén egyébként is, 
minden egyes divatproblémánkba bele
szól. A hermelint nemcsak fehér, ere
deti színben viselik, hanem megfestve 
beigere, barnára és szürkére. Hermelin

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi beszámoló 

viharokkal a husiparosok 
„fekete esztendejéről"

A budapesti hentesipartestület vasárnap 
nagy érdeklődés mailett tartotta rendes évi 
közgyűlését. Koch Gyula, az iparlestiilet 
elnöke kétórás megnyitó beszédet mondott. 
Vázolta a -hentesipar rendkívül súlyos hely-: 
zclét, amelyért — amint ezt kifejtette —

a Községi Élelmiszerüzem éa a Hangya 
Szövetkezet fojtogató konkurenciája 

felelős. Beszámolt arról, hogy az. elmúlt egy 
óv alatt 270 hentesiparos adta vissza igazol
ványát. Ez volt a husiparosok fekete eszten
deje. A halóságok nem látják, vagy nem 
akarják látni a hentezipar pusztulását.

Elmondta, hogy tönkrement husiparosok 
a vágóhíd előtt

30—40 fillérért árusítják szerszámaikat 
éa kötényeiket,

hogy száraz kenyérrevalót vihessenek 
haza. Kijelentette, hogv oz iparban a 
munkanélküliség a Községi Élelmiszerül cm 
működése következtében emelkedett. Ezekre 
a szavakra

óriási vihar tört ki a teremben.
A jelenlevők hangosan tüntettek nz élelmi
szerüzem ellen.

—- Pusztuljon ell
— Menjünk a miniszterelnök elé/ — 

kiáltozták.
Dr. Szeghalmi Lajos nz Ipartcstületck 

Országos Központja, dr. I.cvatszky minisz
teri osztálytanácsos pedig nz ipnrügyi mi
niszter üdvözletét tolmácsolta. Ezután egy
hangúlag

megválasztották a hivatalos listán Jelöl
teket, 

elfogadták n jelentéseket, majd táviratilag

BUTORBERAKTÁROZÁS SMAGYAR 
VACUUM 
CLEANER _______  _____________

KÜLÖN FÜLKÉK ÉS EMELETI KÖZÖS HELYISÉGEK
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nek azonban csak a színe nj, az ára aa 
maradt régi...

Nélkülözhetetlen az elegáns asszony 
garderobjában a nyári bunda. Nagyon 
ajánlják az idén a mókust meleg ezüst
szürke színében sveifolva és „három
negyedesen". A nyári bundáknál 'va
lami praktikus „olcsóbbságot" is meg
említhetünk : a szőrmebolerót. Ugyan
olyan, mint a szövet, vagy' selyem- 
boleró,csak prémből, méghozzá lehe
tőleg vékony, puhaszálu bőrökből ké
szül. Elől nyitott és derékig ér. Estélyi 
ruhákhoz különösen docens. Csuda 
szép, amint a rövid bundácska alól 
a földig leomlik a nagyestélyi ruha.

Az 1938-as szőrmedivat titkaiból 
parányi Ízelítőként közölhetem, hogy 
a vörös róka mint újdonság fog a 
bundák és a pelerinek körében szőre- 
pelni és a láthatáron felbukkan majd 
a japán nerz és egy karakülhöz hasonló 
fehér és fekete alapú megfordított 
foltos szőrme is. Divat lesz a borjubőr- 
ből készült shouba is (ejtsd : suba). 
A belseje okker-sárga, a külseje pedig 
kávébarna. Érdekes és különös, éppen 
ezért biztosan nagy sikere lesz.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)
★

Értékes szőrmeinterjunk legnagyobb ré
szét Dünn Ernő úrtól (Váci-utca 9.) kap
tuk.

♦
Cikkünkben felsorolt szőrmék, valamint 

kanadai és japán nerzek, kanadai ezüstró
kák a legdusabb választékban és legelőnyö
sebb árban beszerezhetők: Deák és Hor
váth szűcsöknél, IV,, Váci-utca 13., ahol 
évtizedek óta bizalommal vásárol az egész 
ország elegáns hölgyközönsége.

üdvözölték Darányi Kálmán miniszterelnö
köt és Széli József belügyminisztert.

A Magyarországi Magántisztviselők Szö
vetsége vasárnap tartotta országos küldött
közgyűlését Baján Gyula elnöki megnyitója 
ulán Gál Benő, a Szakszervezeti Tanács tit
kára üdvözölte a közgyűlést, majd a Szociál
demokrata Párt részéről Dr. fíiesz István 
intézett beszédet a közgyűléshez. Dr. Török 
László felszólalása után A'erfésr Miklós or
szággyűlési képviselő a Darányi Kálmán mi
niszterelnök állal bejelentett tervekkel fog
lalkozott, melyek a magánalkalmazottak 
munkaidejének és minimális fizetésének sza
bályozására vonatkoznak. Beszédében kimu
tatta, hogy a Magántisztviselők Szövetsége 
nz elmúlt másfél évtized alatt számtalan 
ízben kifejtette a kormányzat előtt, hogy n 
szellemi munkanélküliség megoldásán csak 
a munkaidő szabályozásával lehet segíteni. 
Ezek a követelések eddig süket fülekre talál
tak es ha most végül is annyira megérett a 
kérdés, hogy kormányzati probléma lelt, ezt 
a szövetség örvendetesnek tartja, de nem 
tudja ezzel kapcsolatban aggályait sem el
hallgatni.

— Legkomolyabb aggályunk az — mon
dotta —. hogy a munkaidő korlátozása foly
tán megüresedő helyek ne egy a kormányzat 
állal favorizált réteg részére jussanak, ugv- 
bogv más oldalon elveszítsék állásukat olya
nok. akik erre a pályára készüllek és csak 
ezen a pályán tudnak boldogulni. A másik 
aggályunk az, hogy szervezkedési szabadság 
megszorítása melleit nem lesz olyan erős 
ellenőrző tényező, mely az írott törvényt va
lósággá változtatja.

Telkei Q 
akar venni ■

Kérjen prospektust és látogassa meg a

fflawíNalíncslnoananlBnhM
parcellázási osztályát

IV., Deák Ferenc u. 17 
Telefon: 1-818-51, ahol pesti, budai, 
környékbeli és balatoni tel
kek hathavi részletre is olcsó 
áron kaphatók

Az nj vezetőség megválasztása és a jövő 
közgyűlési év költségvetésének megállapítása 
után Baján Gyula elnöki zárószava mellett 
véget ért a közgyűlés.

★

Ma, hétfőn jár le az Erdőbirtokosok op
ciója és a koncessziós rt. részvényei még ma 
sincsenek lejegyezve. A legnagyobb birtoko
sok egyelőre távoltartják magukat, sőt az 
ii. n. Eszterházy-csoporl sem vesz részt a 
rt. megalakításában. A tűzifa Jövő áralakulá
sára nézve mindenesetre nagy fontossággal 
liir a Máv. által hirdetett árlejtés tlzezer- 
hétszáz vagon tűzifára. A határidő ezen a 
héten, 22-én jár le és ezen az árlejtésen ke
rül majd nyilvánosságra az a fontos körül
mény, hogy a termelők milyen áron tettek 
ajánlatot.

★

Az Ipartestületek Országos Szövetsége fel
használva a nemzetközi Vásárral kapcsolatos 
50 százalékos utazási kedvezményt, április 30. 
és május 10-e között „Iparoshetet'’ rendez és 
különböző szakmai gyűléseket tart, amelyen 
majd az illető szakma speciális kérdéseivel, 
bajaival és panaszaival foglalkoznak.

k
Május 2-án rendezik nz épitőanyagkereskedők 

az országos építést anyag tőzsdenapot.
♦

A mai napon kezdődik éa Indul meg az olcsó 
akció-molinó kiszolgáltatásit, amelyet a gyárak 
a nagykereskedőknek méterenként 53.4 filléres, 
n nagykereskedők a kiskereskedőknek 56 fil
léres és a kiskereskedők a fogyasztóknak pe
dig 62 filléres áron szolgáltatnak ki.

♦
A Magyar Dunántúli Villamossági Rt. április 

29-én tartja X. évi rendes közgyűlését, melyen 
beszámolnak a vállalat tízévi „ működéséről, 
amely nemzetgazdasági szempontból igen nagy, 
figyelmet érdemel. Az eredetileg 01.7 millió pen
gőt kitevő angol kölcsönből az angol font érték
csökkenése és a törlesztések következtében 52 
millió pengő áll még fenn, mig az árfolyam
különbözeti tartalék 17.83 millió pengőre emel
kedett. Az összes beruházások 68.3 millió pen
gővel szerepelnek a mérlegben. Az energia
szolgáltatásból eredő 7.78 millió pengős jövede
lem 360.000 P-vcl haladja túl az előző évit. A 
bruttó bevétel 9.7 millió P fölé emelkedett s a 
tiszta nyereség az előző évi éthozatallal 290.538 
pengő. Az osztalék változatlanul 6 pengő rész
vényenként. A Dunántúli Villamossági elisme- 
résreméltó üzleti eredménye dr. Tormav Géza 
államtitkár, ügyvezető alelnök szakavatott ki
váló munkásságának érdeme.

♦
Holnap, kedden kezdődnek Budapesten a 

Magyar-Ausztriai Fabizottság tanácskozásai. Re
méljük, hogy az ausztriai faanyag árának meg- 
állapítása után helyreáll a normális üzletmenet.

♦
A milselvemfonal árának emelésével egyide

jűleg megalakult a müselyemkartcl, amely majd 
meggátolja az indokolatlan árversenyt és a ve
szedelmes kihatású úrrombolást.

♦
A Magyar Köztisztuiselők Fogyasztási, Ter

melő és Értékesítő Szövetkezete április 14-én 
tartotta XL1V. évi rendes közgyűlését báró 
Petényi Zsigmond elnöklete alatt. A közgyűlés 
egyhangúlag tudomásul vette az igazgatóság 
jelentését, valamint dr. gróf Teleki István vezér
igazgató előterjesztéseit, melyek a szövetkezet 
további fejlődéséről számolnak be. Az 1936. évi 
tiszta felesleg megfelelő tartalékolás után 
139.194.41 pcnjfő, ai előző évi 115.324.55 pengő
vel szemben, amely több mint 17%-os emelke
désnek fele) meg. A tiszta felesleg emelkedése 
(divtán n közgyűlés a vásárlási visszatérítésnek 
1%-ról l>í%-ra, az osztalék fejében pedig be
fizetett üzletrészenként a tavalyi P 1.40-nel 
szemben P 1.75-t állapított meg. Az Igazgatóság 
cégvezetőkké nevezte ki Foltányi Béla, Kecske- 
méthy Géza, dr. Móricz Ernő, Régius János és 
Szabó Ferenc főlisztviselőket.

— Dr Rakonits Dezső előadása ■ Cobdcn 
Szövetségben. A Magyar Cobden Szövetség sza
natóriumában április 20-án, kedden este dr Ra- 
konltz Dezső „Vj hitelformák’ címmel előadást 
tart. A rendkívül nagy érdeklődéssel vári elő
adást o Pesti Lloyd Társulni (V., Mária Valéria 
ucca 12) előadótermében tartják és pontosan 
7 órakor kezdik meg.

— Aki háztartást vezet.~ A mai kor Igényelt 
leginkább kielégítő villamos háztartási segéd
eszközök, készülékek láthatók az Elektronná 
Művek V., Honvéd ucca 22. az. alatti kiállítá
sán. Különösképpen felhívjuk figyelmét azok- 
nnk, akik háztartást vetetnek, hogy sok újat 
tanulhatnak, ha résztveaznek hétfőn és pénte
ken délelőtt J410 órakor kezdődő villám >• 
főtöelőadáson. Leveles-vajas tészta, kuglóf, 
képvisrtő-filnk, torták és különféle házok «ü. 
tézs. Belépés, ruhatár díjtalan.



Nappal: jó idő, 
éjszaka: 

erős lehűlés
r ’A "Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
'délben:

Európaszerle tovább tart a változékony 
Szeles, sok helyen csapadékos időjárás. 
Hazánkban is élénk még az északnyugati
északi szél és jórészt borult az égbolt. Eső 
vasárnap reggel azonban már csak a Duna- 
Tisza közének déli felében, valamint az 
északi dombos vidéken volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 13 fok Celsius, a tengerszintre át
számított légnyomás 750 milliméter, alig 
Változó irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Nyugati-északnyugati szél. Változó fel
hőzet. Egy-két helyen még kisebb 
záporeső. Erős éjjeli lehűlés, egyes 
mélyebben fekvő helyeken gyenge talaj
menti fagy is lehel. A nappali hőmér

séklet nem változik lényegesen.

r — Telkeket ajándékozott Miskolc a hadi
rokkantoknak. Díszközgyűlés keretében osz
tották ki vasárnap száz miskolci hadirok
kant között a város ajándéktelkeit. A dísz
közgyűlésen Ilalmay polgármester bejelen
tette, hogy a város száz hadirokkantnak 
egyenként 300 négyszögöl földet adott aján
dékba. Henkcy-Hönig Vilmos nyugalmazott 
tábornok és Szinay Gábor, a HONSz igaz
gatójának beszédei után a megajándékozot
tak nevében Nyitray József mondott köszö
netét.

— A margitszigeti Palatínus Hotel terrasza 
megnyílt. 5 órai tea, tánc.

— Vasárnap megnyílt az ország első szo
ciográfiai kiállítása. A kispesti városháza 
közgyűlési termében dr. Molnár József pol
gármester vasárnap megnyitotta az ország 
első szociográfiai kiállítását, amely bemu
tatja Kspest egész gazdasági, kulturális és 
közegészségügyi fejlődését. Linhart Antal 
megnyitóbeszéde után dr. Jahn Ferenc or
vos, a kiállítás szervezője és rendezője meg
mutat tava*  noVobililásoknnk az érdekes anya
got. A kiállítást a szociáldemokrata párt kis-, 
pesti frakciója rendezte.

— Sztrájk a párisi mozikban. Parisban 
vasárnap az összes mozgóképszínházak al
kalmazottai sztrájkba léptek. Paris környé
kén is sztrájkolnak a morialkalmazotlak.

— KÉT REJTÉLYES HALÁL. A debre
ceni ügyészség két rejtélyes haláleset ügyé
ben rendelte el a boncolást, mert az a 
gyanú, hogy mind a két halálesetet bűn
cselekmény idézte elő. Zöld Istvánná 70 éves 
aámsonpusztai tanyalulajdonost holtan ta
lálták lakásán, halántékán és testén több 
ülés nyomát találták, A másik halott, aki
nek a boncolását elrendelte az ügyészség, 
Lázár József andaházipvsztai lakos, akit a 
község mellett lévő patakban talált holtan a 
csmndőrjárör. Lázár fején és balkarján szú
rástól eredő sérülések vannak.

— Leszúrta riválisét. A Dunaliaraszli köze
lében lévő Majoshása községben Szert/ Bálint 
henlesscgéd és Papp Lajos gazdálkodó egy 
leánynak udvaroltak. A leány Szery udvarlásai 
viszonozta jobban és ez annyira elkeserítette 
a gazdálkodót, hogv bosszút forralt a fiataléin 
bér ellen.' Vasárnap megleste az utcán Szery 
Bálintot. Szemrehányást tett neki, majd rátá
madt és mielőtt az védekezhetett volna, több
ször oldalbaszurtn. A hentessegéd eszméletle
nül esett össze. Súlyos állapotban hozták a 
vármegyei mentők a Szent /sfixín-kórházba. 
Papp Lajos gazdálkodót a csendörség őrizetbe 
vette.

— 35 kilót fogyott Pest legkövérebb asszonya, 
egy lipótvárosi üzlet tulajdonosa és ezzel 
— nagy örömére — elvesztette a „Pest legkövé
rebb asszonya" elmet. A hatalmas súlycsökke
nést annak köszönheti, hogv orvosa tanácsára 
naponta egy pohár Mira glaubersós gyógyvizet 
ivott.

—hétfői napló_ _ _ _ _ _ _ _
Kettészakadt, 

azután összeütközött 
a szegedi filléres gyors

Szeged, április 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Könnyen veszedelmessé válható 
vasúti szerencsétlenség történt vasárnap 
Szegeden. A budapest—szegedi filléres 
gyors húsz kocsiból álló szerelvénye teljes 
sebességgel haladt Szeged felé, mikor ke
véssel Szeged-rendező pályaudvar előtt a 
tizenegyedik kocsinál

a vonat kettészakadt.
A mozdony tovább haladt a tizenegy ko
csival, kilenc kocsi a síneken állva ma
radt Hosszúbb ut után vette csak észre a 
mozdonyvezető a balesetet és

azonnal visszaindult a lemaradt 
kocsikért.

Az esőtől síkos sínpáron azonban nem 
tudta idejében lefékezni a vonalot, amely

Nem mernék mérget venni, hogy 
meg lesz a titkos választójog — 

mondotta Griger Miklós
a kereszténypárt vasárnapi gyűlésén

Az Egyesült Keresztény párt vasárnap 
több népgyülést tartott, amelyeken nagy 
érdeklődő közönség jelent meg. Nagyková
csi, Pilistförősvár és Cröm községekben 
rendezett gyűléseket a párt. A nagykovácsi 
gyűlésen

Griger Miklós mondott hosszabb be
szédet.

— Tudom, sokan félnek, ha én a par
lamentben szavamat hallatom — mondotta 
Griger — cs tudom, hogy ebbe sokan bele
betegednek,

de ahogy a múltban nem lehetett a szá
mat belapasztaui, még kevésbé lehet a 

jövőben.
Mi a szabadságjogokért, a gondolatközlés, 
szabadságáért és üzért küzdünk, hogy ne 
legyen engedélyhez -kötött ipar a politi
zálás.

— Nem mernék mérget venni arra, 
hogy meg lesz a titkos választójog, el

lenére n sok Ígéretnek, 
mert nagyon jól tudják, hogy következik a 
nagy pusztulás, amelyből nem lesz feltáma
dás rájuk nézve.

Végül kijelentette Grlger, hogy n mi par
lamentarizmusunk is beteg, de ebből nem 
következik az, hogy agyon kell ütni, hanem 
meg kell gyógyítani.

Pakson és Dunaföldváron is népgyülést 
rendezett vasárnap a kereszténypárt. Mind
két helyütt

vitéz Makray Lajos országgyűlési kép
viselő Ismertette a kereszténypárt 

programját.
Kijelentette, hogy a szociális átépítés je
gyében szükség van reformokra. A keresz
tény szellem egyensúlyt kíván teremteni a 
magántulajdon kérdésében. Mentül több 
embernek akar magántulajdont juttatni, 
mert az ilyen emberekből nem lesznek fel
forgatók.

A zsidókérdésben — ezt a zsidóknak 
mondom, folvtntta Makray — ébredjen rá 
a zsidóság arra, hogy

Unfegyfhcezétt és áldozatos magatartás
sal ehet a zsidóellenes áramlatot el

hárítani.
Ml nem a gyűlölet, hanem a szeretet alap
ján 6Jl.unk, de erősíteni akarjuk a keresz
tény társadalmat, ehhez nekünk jogunk 
van, de nem erőszakosságokkal.

Pofozkodással ezt a kérdést megoldani 
nem lehel,

nagy erővel
beleszaladt a lemaradt kilenc kocsiba. 

Az összeütközést hatalmas üvegcsörömpö- 
Ics, kiabálás követte, az utasok között 

pánik tört ki 
és egymásután ugráltak ki a kocsikból a 
vasúti töltésre. Hamarosan kiderült, hogy 
csupán az ablaküvegek törlek össze, de se
besülés nem történt.

Hosszabb ideig próbálták megint rákap
csolni a kilenc kocsit a vonatra, azonban a 
kapcsrlóberendezés annyira megrongálódott, 
hogy ujahb kettészakadás veszélye nélkül 
nem folytathatta volna utján a szerelvény.

Végül a kilenc kocsi a pályatesten ma
radt és félórás késéssel segédmozdony 
vontatta be a szegedi pályaudvarra 

a kalandos filléres utazás lemaradt utasait.

mert ahol erőszak érvényesül, ott nincs 
igazság, hanem csupán a keresztény demo
krácia révén lehet ezt a kérdést megoldani.

Vasárnap Adony községben is gyűlést tar
tott az Egyesült Kereszténypárt. Itt Bélái 
Béla országgyűlési képviselő beszélt és a 
becsületes földreform megvalósítását han
goztatta.

•— Uj nyugati egyezményről beszélt a 
francia külügyminiszter. Delbos francia kül
ügyminiszter vasárnap a radikális ifjúság 
carcassonnei kongresszusán hatalmas beszé
det mondott. Kijelentette, hogy a Népszövet
ség valóban meggyengült, de ezért halálra 
ítélni nem lehet. Franciaország a katona
ságtól mentes rajnai öv megsértése ellenére 
hajlandó uj nyugati egyezmény megkötésébe 
belemenni — mondotta a külügyminiszter.

— Eső rontotta cl a debreceni országos 
vásárt. Igen sok vidéki kereskedő érkezeti 
a vásárra, azonban reggel elkezdett esni az 
cső, rossz idő volt és igy a kereskedők a vá
sár el6Ö napján jóformán semmi üzletet 
sem csináltak. A legtöbb ki se csomagolta 
áruit. Abban reménykednek, liogv hétfőn 
talán jobb idő lesz és akkor lesz valami kis 
keresetük.

— Két női holttestet fogtak ki a Dunából. 
A győrmegyei Ásványráró község halárában 
vasárnap egy 18 év körüli elegáns leány és 
egv 50 évesnek látszó urias külsejű, fekete
ruhás asszony holttestét vetette partra a 
Duna. Kilétüket még nem tudták meg
állapítani.

— Gyükön merénylet egy gazdálkodó ellen. 
Szálkát/ Lajos és Bozsik Lajos egerbaktai gaz
dálkodók vasárnapra virradó éjszaka n község 
főutcáján fejszével támadtak Jakab József 
gazdálkodóra. A szerencsétlen ember kór
házba szállítása után meghalt.

— Fejfájás, meghűlés, rlieuma ellen az egész 
világon bevált elismert é.s kitűnő hatású 
Aspirin-tablettút vegyünk, amelynek valódisá
gáról könnyen meggyőződhetünk a minden 
Aspirin-tablctlán látható „Baver“-kereszt által. 
Minden gyógyszertárban kapható. Ara 20 tablet
tát tartalmazó dobozban 1.80 P. 2 darabot tar
talmazó eredeti zacskóban 24 fillér.

— Társasutazás és tanulmányút Norvégiába, 
a fjnrdokhoz a Nnrddeutscher Llovddal. 
Az előző évekhez hasonlóan, most is megren
dezem a nordkapi kirándulást. Indulás júliusi 
2-án. Felvilágosítást készséggel nyújtok. Ispánod 
vits Sándor, polg. isk. igazgató. Budapest, V1L, I karosszériája méltóan 
Kertész utca 30 Telefon: 13-78-79. | mótorok kőzinondósoj

Nagy részvét mellett 
temették el dr. Barta

Lászlót és feleségét
Virágok, pálmák, sápadtfényü gyertyák 

és koszorúk között két egyszerű fekete ko
porsó felravatalozva egymás mellett az 
óbudai temető halottasházában. A szivbé- 
rmlás következtében

hirtelen meghalt bankigazgató, dr.
Barta László és uz öngyilkosságba me

nekült feleségének koporsója.
A temetésen a kis halottasház termét 

zsúfolásig töltötték meg a közeli barátok, 
rokonok és a Magyar-Cseh Iparbank tiszt
viselői, akik eljöttek, hogy elhunyt igazgató
juk előtt leróják a kegyelet adóját.

A temetési kórus gyászéneke után Kiss 
Arnold dr. főrabbi búcsúztatta a szerencsét
len sorsú házaspárt.

— Az emberi élet olyan — mondotta —- 
mint az clszúlló madár árnyéka, eltűnik 
nyomtalanul. Az egyiket a jó szíva ölte 
meg — folytatta — a másik pedig elment 
utána.

Az vesse rá az első követ, aki el tudja 
viselni a nehéz életet... Az Isten biz
tosan angyalai közé fogadta őt, aki 

ennyire szeretett...
Ezután felzugott ismét a temetési ének, 

majd
Engel János, a Magyar-Caeh Tparbank 

vezérigazgatója 
lépett a kettős ravatalhoz és elfogódotf 
hangon mondott utolsó istenhozzádot.

— Most kellőit elmenned közülünk 
mondotta .— le jóságos szivü barát, nagy
szerű ember, nagy képességű, kitűnő mun- 
katárs, mikor végre dereng a gazdasági 
élet horizontja.

A két fekete lepellel borított koporsót 
azután kivitték a közös sirhoz. Hullani 
kezdtek a hantok és a férj és a halálban 
is hű feleség koporsója felett nemsokára 
kis sirhalom domborult.

Tutajosok 
katasztrófája 
a Tiszán

Nyíregyháza, április 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő szerencsétlenség 
történt szombaton este n Tiszán, Vdsáros- 
namény közelében. Tarpa határában már 
napok óta nagyobb munkálatok folynak, 
munkások seregei dolgoznak a Tisza part
jának rendezésén. Szombaton este, a mun
ka befejeztével, tiz munkás, akik a közeli 
Szalmárcsekc és Nagyar községekben lak
nak, csónakon akartak hazafelé igyekezni. 
Egy csónak volt csak a közelben, azt kicsi
nek találták, mire hosszas kutatás után

tutajt találtak és azon indultak útnak.
Alig indult el a tutaj, hatalmas szélvihar 
keletkezett a Tiszán. A vihar óriási hullá
mokat vert, a tiz munkás minden erejét 
megfeszítve igyekezett a gyönge faalkot
mányt partra vinni, de szinte emberfeletti 
fáradozásuk hiábavalónak bizonyult,

a tutaj felborult és mind a llz munkás 
a vízbe zuhant.

Nyolc embernek nagvnehezen sikerült part
ra jutnia, Mándy András és Pereces Bálint 
napszámosok azonban a Tiszába fulladtak 
és holttestük még vasárnap sem került elő.

— Két nfl katasztrófája n homokbányábsa. 
A nógrádmegyel Patak község homokbányá
jában Kozma Benjáminná gazda felesége egy 
asszonyismerősével dolgozott. A homokbánya 
beomlott <s r két asszonyt eltemette. Kőimé
nél holtan húzták ki u bánya romjai alól.

— A szép autók kedvelőt igaz gyönyörűség
gel szemlélik a budapesti forgalomban nem
rég feltűnt új Ford Eifel kisautókat, melyek
nek áramvonalas vonalvezetése és gyönyörű

egészíti ki a Ford- 
kiváló minőségét.

LONDON PARIS BERLIN 
világhírű kirakatai sem nyújtják axt a káprázatos látványt, amit áruházunk 

tavaszi kirakat-parádéja 
BUDAPESTEN S
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SZÍNHÁZ
Ódry Árpád brilliáns- 

gyűrüje
Ritkán marad színész után olyan hatal

mas vagyon, mint Odry Árpád útin, aki 
egész élete takarékos munkájának gyümöl
csét hagyta örököseire. Közel kétszázezer 
pengő az nz összeg, nmeivel három fivére 
>a leánya, Munkácsy Irén örökölt leg- 
nagyobl»rés7,t készpénzben. Az elhunyt nagy 
művész lakásának hagyatéki leltározása 
most folyik és meglepetésszerűen nz egyik 
vitrinben félregunilva egy többezer pengő 
értékű gyönyörű brilliánsgyürüt találtuk, 
amelyről nem rendelkezik a végakarat. A 
három fivér közül kettő Munkácsy Irénnek 
óhajtja juttatni ezt a gyönyörű ékszert, a 
harmadik fivér azonban ellentmondott. 
Ebben a pillanatban még tehát vitás, kié 
lesz Odry gyűrűje.

A legfiatalabb nalva 
huszpengős napi gázsi|a
As Átszel pesti nalvákat lepipálja Fonó Évi 

kisasttony, akt összesen Öthónapos és mégis 
naponta húsz pengőt keret az fdetmamának. 
A fiatal hölgy ugyanis egyik főszereplője a 
..Szerelemből nősültem" rimii filmnek, ame
lyet most forgntnak a Filmirodában. A fiatal 
naivát ugyanis, aki szerepe szerint egy elő
kelő flntal házaspár gyermeke, egy törvény- 
széki folyosóról nörsze megtévesztésével elra
bolják. Székely István rendező sokáig keresett 
egv olyan apróságot, aki lehetőleg keveset sir. 
Végre rátaláltak a kis Fonó Évire aki bámu
latos otthonossággal mozog játszik, de nem 
sir a liltnlelvevőgép előtt. Húsz pengő napi 
gázsit, teljes kelengyét, ragyogó babakocsit és 
teljes ellátást biztosítottak a világ legapróbb 
fllmprlmadonnájánnk, aki tényleg nagyon ha
mar és eredményesen kezdi a pályát. Mi lesz 
belőle, hn felnő!

Csak 5 napig
100 zsidó 1 shortban

MKOMHATON PREMIER

Eltévedt bár-lánykák
a KOMÉDIÁBAN

Színházi hét
NÉMETH MÁRIA MONDJA*  Kérem, legyen 

Jó, cáfolja meg azokat a s-ad híreket, mintha 
nekem hangszallnggyulladásom lett volna • és 
rmjait mondtam le a Városi Színházban az elő
adásokat. A tény nz., hogv erős influenzáin volt 
>s lulkorán kezdtem énokolni. Visszaéltem és 
így n fizikai kimerültség érezhető volt rajtam. 
Ma már, hál Istennek, teljesen kihevertem be
tegségemet és valószínűleg holnap-holnnpután 
két hétre el is utazom Abbáziába pihenni. A 
színházzal a szerep átadásával kapcsolatban 
.semmiféle komplikációm vngv átférem nem volt, 
l'n voltam az. aki magam helyett Hajmássy 
Ilonát ajánlottam, ezt n kitűnő énekesnőt, aki
nek tarlós és nagy sikert kívánok.

IIY.MENHIR: Gordon Zita minden ellenkező 
híreszteléssel szemben rövidesen Párisban férj
hez megv angol vőlegényéhez. A házasságnak 
nagy akadályai voltak, amelyek most elhárul
tak. A vőlegény ugyanis nős volt, akinek váló
pőre. tekintve az angol törvények szigorát, 
mostanáig húzódott. Gordon Zita esküvője most 
már akadály nélkül megtartható.

GYÁSZBÍR: Lóránt Vilmos főrendező sógor
nője, Lóránt l’élné, Kilvády Irma, aki n szin 
leiai világban jó) ismert, hiszen sok éven át 
volt titkárnője n Fővárosi Opcrcttszinháznak, 
majd n Várost kzinhóz.nak, tragikus körülmé
nyek között meghalt. Tegnapelőtt este n Víg
színház előadását nézte végig férjével, rosszul- 
létről panaszkodott és elájult. Mentők vitték be 
az egyik szanatóriumba, ahol n harmincegyévé*  
viruló szép asszony félórái szenvedés után meg
halt. Soha nem volt beteg, és niosl agyembolia 
<>Ht meg. Trngikus halála nagy részvétet keltett 
művészkörökben.

VASÁRNAPRA érdekes szcrcplőc.sero történi 
a készülő Liliom előadásával kapcsolatban a 
Müvészszinház.ban. Lujza szerepét Komiás Jnci 
kapta meg, ez a finom és bájos színésznő, nki 
egyébként Komh's Vilmosunk, a kiváló komikus
nak leánya.

vígszínház
Szombaton, Április 24-én

először

Irta: Zoe Aklns. Fordította : Zógon István

Bulla Elma,
Makay Margit, Totnay Klári, 
Madqyaszay Vilma, Toronyi, 

Somló, Ajlay, Parányi
Jtyytcmlelfs 1-153-44 Jegyrendelés

______________ HÉTFŐI NAPLÓ

1. Németh Antal marad- de meddig?
RÖVID KATEGORIKUS VÁLASZT KA

POTT Hó mán Bálint kultuszminisztertől 
az a kollégánk, aki feltette a kérdést, mi 
igái abból, hogy Németh Antal, a Nemzeti 
Színház igazgatója, megválik állásától. A 
válasz ennyi volt: Németh Antal marad.

De meddig} Kérdezzük szerényen és 
tisztelettel a kultuszminisztert, aki bizo
nyára unfa már nyilatkozatokat a Nemzeti 
Színház igazgatói székével kapcsolatban. 
E kérdéshez azonban több kérdés társul:

a) Miért lett egyszerre ennyire alkalmat
lan Németh Antal}

b) Kik azok az önjelöltek, akiknek ér
dekében újabban állandóan /elrepül Né
meth Antal távozásának pozitív hire}

c) Amikor Németh Antal, a „színigaz
gatói csodagyerek" jött e sorok Írója 
szemben aj általános hozsannával, a jo
gos és az objektív kritika álláspontjára he
lyezkedett. . Annyit azonban elismert, hogy 
Németh Antalnak sikerült felhívni a nagy
közönség figyelmét az ásatag és már-mdr 
divatjamúlt színházra és elérte azt, hogy 
a nemzetiszinházi premierek, legalábbis 
kezdetben, eseményszámba mentek. Most 
feltesszük a kérdést, hogy Németh Antal 
évi hatszázezer pengő költőpénzzel a zse
bében mért csak azt tudja, amit elődei: 
táplálni a bérletrendszer darabfaló ka
zánját és a premierek eme dömpingjében 
a legsúlyosabb tévedések kísérleti állomá
sává tenni (mtnt a „Csillagok felé" cimü 
darabbal szombaton este is) az ország 
Wik legféltettebb kulturális kincsét, a 
Nemzeti Színházat}

d) Ha egyebet is tud, miért nem áll ki 
vele} Miért nem felel a vádakra, a kriti
kákra munkával és eredménnyel, ha már 
a nyilatkozatok terén a kétes értékű 
struccpolitikát folytatja. Egy éve van 
még Németh Antalnak, ekkor jár le három 
éves színigazgatói mandátuma. Iia a kul
tuszminiszteri „marad" szó tehát még egy 
évig valóban biztosítja pozícióját, vájjon 
elég ideje lesz már arra, hogy felmentő 
osztályzatot érdemeljen ki az adófizető 
polgártól, aki verejtékez fillérjeivel rakta 
össze az évi hatszázezer pengős költőpén
zét}

e) Végül: ha annyira marad Németh 
Antal, akkor miért nem bízzák rá a Nem
zeti Színház centenndris ünnepségeinek 
rendezését, mert amint alábbiakból kiderül, 
ehhez Németh Antalnak bizony kevés köze 
lesz.

2. Herczeg Ferenc 
a Nemzeti Színház ünnefd 

bizottságának elnöke
A NEMZETI SZÍNHÁZ JUBILEUMI íve 

ünnepségének megrendezésével kapcsolat
ban már régebben folynak bizalmas tár
gyalások arról, hogy miképpen lehetne 
ezt a rendkívül nagyszabású kulturális ün
nepséget függetleníteni a Nemzeti 
Színház mai rezsimjétöl. Erre vonatkozóan 
azt a megoldást találták hivatalos helyen, 
hogy egy úgynevezett ccntennárjs bizott
ságot létesítenek, amelynek elnökéül Her
czeg Ferencet, a nagy írót nyerik meg. 
Herczeg Ferenc munkáját ezirányban már- 
mdr sikerült is biztosítani és igy az ő 
zetése alatt álló bizottságnak lesz a fel
adata, hogy a százéves Nemzeti Színház 
ünnepségeit azon a nívón tartsák meg, 
amelyet az elmúlt száz év szinte kötelezően 
kijelöl. Ugy értesülünk, hogy a százéves 
ünnepségek alkalmával az annyiszor el 
határozott s most végül a megvalósulás 
stádiumába lépő uj Nemzeti Színház 
alapköveit rakják le,

3. ‘Palotaforradalom 
az Oferakázban

Óriási izgalom lett vrrá a: 
Operahöz cHörendü tagjai kötött két szer
ződtetés hírére, amelyet elsőnek még a 
szezon elején a Hétfői Napló publikált. 
Annakidején Márkus László, az Opera
ház igazgatója időszerűtlennek nevezte e 
híreket, amelyek most mégis valóm váltak. 
Arról van ugyanis szó, hogy az Operaház 
négy hónapra 36.000 pengő gázsival szer
ződtette Pataky Kálmánt, aki eszerint havi 
'.>000 pengő fizetést élvez majd az Opera
háztól azzal az óriási plusszal, amilyet 
még a nyolc hónapi szabad mozgás jelent 
számára. Ugyimakor azonban az Operaház 
vezető férfitagjol, akik fiktmészelcsen egész 
éven át az Operához rendelkezésére álla
nak, legfeljebb havi 2000 pengő maximális 
gázsit kaphatnak. Ennyit élvez Halmos 
János, Riísslcr Endre, Losonczy György, 
Székely Mihály, Palló ir és é?f a havi 2000 
pengő fizetést az Ope.rnhdz igazgatóig 
márcsak azért sem lépheti fül, meft a férfi- 
tagok gázsiját n kultuszminisztérium eng 
nyibrn m a .r I m á It a. Termést elesnek 
látszik tehát dz elkeseredés Pataky Kál

mán ilyen mérvű túlfizetése miatt, mert 
mint ezek a vezető férfiénekesek hangoz
tatják, ők évente legalább öfven-hatvan- 
szor lépnek fel ezért a pénzért, mig Pataky 
négy hónap alatt legföljebb harmincszor 
léphet fel és ez esetben egyetlen fel
lépésére több mint 1200 pengő 
esik. Márpedig ezért az 1200 pengőért vi
lághírű nagyságokat lehetne egy-egy estén 
vendégszerepeltetni az Operaházban, ami
kor a magyar zenei közönség megismer- 
kedhetik a világ legnagyobb énekeseinek 
kultúrájával, hangjával. Ez állítólag az 
Operahdz bevételét is jelentősen növelné, 
mert amint már a múltban kiderült, Pa- 
takyt ugyan igen szeretik Budapesten, de 
mégsem ar a kimondott sztár, akinek fel
lépése bérletszünetben is fokozottabb ér
deklődést kelthet a közönség körében.

A MÁSIK SÉRELEM Gyenge Anna 
szintén négyhónapos szerződtetésével kap
csolatos. Gyenge Annának harminc 
estére, amelyet négy hónap alatt kell le
játszania, 18.000 pengő jövedelmet 
biztosit az Operaház ezzel, amely 
a tizenkilenctagu szopránénekesnői állo
mányt húszra egészíti ki. Ax elmúlt re
zsimben Gyenge Anna évenként két- 
három estén szokott vendégszerepelni 
Budapesten. Ennyire kontemplálta kezdet
ben a Márkus-rezsim is, amikor is Gyenge 
Anna kijelentette, hogy művészetét Bécs és 
Budapest között kívánja megosztani. Mi 
történt ezután} Bécsben egyetlen egyszer 
sem lépett fel, viszont tízszer egymásután 
énekelt Budapesten és sokszor különböző 
városokban.

A SZOPRÁN ÉNEKESNŐI DÖMPING 
miatt világhírű magyar énekesnőink, igy 
például Németiig Ella és a többiek leg
följebb tiz—húszszor tudnak színpadot 
kapni egy énben. Gázsimaximumot, a két
ezer pengős havi gázsit, egyedüt N é - 
methy Ella éri el, a többiek gázsija havi 
1000—1600 pengő körött mozog, viszont 
rájuk van épitve az Operaház repertoárja 
és megvan az az óriási előnyük, hogy ma
gyarul énekelnek, szemben Gyenge Anná
val, aki rendszerint idegen nyelitf# énekli 
szerepeit és ezzel kellemetlenül bontja meg 
az előadás egységét. Joggal kérdezhetik 
tehát kiváló énekesnőink, hogy mi szükség 
van Gyenge Anna ilyen nagymértékű sze
repeltetésére, amely egyrészt művészi becs
vágyukban mélyen sérti őket, másrészt 
felrúgja azt a gázsimaximumot, amelyet a 
kultuszminisztérium az Operaháznak elő-, 
irt és amelyet eddig saját tagjaival 
szemb-en szigorúan be is tar
tott. Az Operaház elsőrendű tagjai most 
deputációban készülnek tiltakozni Márkus 
Lászlónál, de a kultuszminiszterig is haj
landók elmenni.

HOGY MIT CSINÁLNAK az operaháziak, 
az az ő dolguk, viszont ncm olyan ember
nek ismerjük Márkus Lászlót, aki a sóját 
dolgába engedne beleszólni. Szomorú lenne, 
ha Gyenge Anna szerződése, amely igy a: 
operaháziak gyengéje lett, fel
borítaná azt a békés légkört, amelyet ez a 
rendkívül nagytudásu és m ináig humánu
san gondolkozó igazgató megteremtett a 
néhai elődje rezsimiében divatozó klikk
uralmak romjain. Meg vagyunk győződve 
arról, ha Márkus László ugy érzi, hogy 
igazgatói gest tó fával- sérelem érte a mi na
gyon jó nívójú Operaházunk tagjainak 
erkölcsi és anyagi presztízsét, meg fogja 
találni a módját annak, hogy a sérelmet 
elírninálja. Ugy legyen!

4, íme az uj 
ofierettf rimadonna: 

Hajmássy Ilona
NAGY FELADATOT váítalt magára 

Hajmássy Ilona, aki a Király Színház 
görlkórusából egy tragikusan félbeszakadt 
házasságon keresztül néhány év alatt a 
bécsi Staatsoper tagjává küzdötte fel ma
gát. (Most állítólag Hollywoodba készül). 
A fiatal és állapítsuk meg rögtön, csodálato
san szép szőke művésznő Németh Mária 
szerepét vette át három nap. algtt és fel
adatát a Josephine császárhő alakításában 
ragyogóan megoldotta. Tehát ha sikerül 
Pesten tartani Hajmássy Ilonát, meg van 
oldva a hazai opcrcttválság, mert — ha 
operaénekesnőnek, különösen magasabb 
fekvésű szólamokban nem is első kla»z- 
szis —, de kétségtelen, hogy mint operett
primadonna kitűnő lehel, különösen ha 
jobban megtanítják a színjátszásra.. Sze
gény Péchy Erzsi született újra a Városi 
Színházban, ebben a tündöklöszemü, ham
vasszőke, nádszálkarcsu ■ fiatal énekesnő
ben, aki igazán illúziót keltő Josephine 
Császdrnő volt: királyi, pikáns és elragadó.

MOZI

általában gyenge ax eheti filmtermés, mintha 
az első tavaszi napokra le akarnák szoktatni 
a közönséget a mozibajárásróL Pedig sürgő*  
sen abba kellene hagyni azt a politikát, ame
lyet a vidéki kávés csinál, akkor, amikor 
kávéháza kiürül és leoltja a villanyt. Tessék 
tudomásul venni, hogy a közönség tavasszal 
és nyáron is szívesen jár moziba, ha jó 
filmet kap.

EGYMÁSNAK SZÜLETTÜNK
a cime a Fórum és a Radius uj filmjének, 
amely a kedvelt táncospárt, Fred Astairet éa 
Ginger Rogerst hirdeti. Bosszantó, hogy mit 
mernek Amerikában! Pedig tudhatnák, hogy 
ugyanaz a badpr, naiv meseváz kétszer*  
háromszor még valahogy beválhat, de ne
gyedszer már halálos unalom lesz belőle. A 
táncospár természetesen most is pompásan 
láncol, de Ismét csak ugyanazt nyújtják, 
mint eddig.

A DZSUNGEL KIRÁLYNŐJE 
kisebbigényű expediciós filmnek felel meg*  
Nagyon csinosnak találtuk Dorothy Lamourt 
és igen tehetségesnek egy csimpánzt.

LÁNYOK FEHÉRBEN,
Maria Cebotari ragyogóan szép és jóhangu 
olasz énekesnő első filmje, amely a régi cári 
Oroszország leánynevelő intézetének életét 
ismerteti meg a nézővel.

AZ ÉJFÉLI LÁTOGATÓ 
kalandos, fordulatos német film, amelyből a 
magyar Simó Margitot. a kis pesti táncos 
görlből lett német fllmprimadonnát dicső
jük meg.

A JELENTÉKTELEN ASSZONY.
Oscar Wilde remekművének filmváltozata, 
német kiadásban kissé vegyes érzelmeket 
kelt. Az első rész lassú és vontatottabb tem
pója után csak a második részben alakul ki 
a film szépsége. Itt tudjuk csak méltányolni 
Kathe Dorsch, Gustav Gündgers, valamint 
egy egészen egyéni és eddig ismeretlen fiatal 
színésznő művészetét. >(

Pénteken, április 23-án először

Rendező: PtinkUstl. Zene: Nádor.
Díszlet: Gara.

MŰVÉSZ SZÍNHÁZ
HANS ALBERS UJ FILMJE, As RÉMÜLET 

HAJÓJA. Az Ufa uj filmattrakciója, amelyet 
hétfőn mutatnak be az Urániában, a nyáron 
készült a görög tengereken. A külső felvételeket 
is itt fctografállák egy fcgyvcrcscmpészhajón. 
A gazdagon kiállított filmet, amelyet Hans Albert 
márkája fémjelez, Gustav Usitzky rendezte, aki 
már mint tizenhétéves ifjú az osztrák főhadi
szálláson teljesített operatőri szolgálatot és ké
sőbb, tízévi operntőrködés után rábízták nz első 
milliós film rendezését. A film, amely rendkívül 
érdekes és változatos, gyönyörű színésznőt mu
tat be a női főszerepben, Lőtte Láng ot, n német 
drámai színpad csillagát, és a többi szerepek
ben Turay Ida, Arihert Rascher, és Jack Trcvort 
mutatkozik be.

AZ ANTONY ADVERS című gyönyörű ameri
kai filmet, a IVorner-gyár remekét, a Simplon- 
mozi játssza csütörtöktől kezdve.

SHIRLEY TEMPI.E legújabb filmje, a Kis 
kapitány, amelyben Amerika I. számú köz
kedvence nemcsak mint dizőz, szubrett és kó- 
mikn játszik, hanem mtnt operaénekcsnő is 
bemutatkozik, a közeli napokban kerül a ma- 
•^■ar Alin vásznára.

MEGALAKULT A MAGYAR FILMGYÁR
TÖK EGYESÜLETE azzal a céllal, hogy 
racionalizálják és minden illetéktelen be- 
avatkozástól megóvják a magyar filmgyár
tást. Elnök Tört Tibor országgyűlési kép
viselő, ügyvezető eJnök dr. Vitéz Miklósné, 
titkár Pless Ferenc, pénztáros dr. Franki 
Dezső lett.

Siker 
Siker 
Siker 
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Cserkészleányok 
a légvédelem 
szolgálatában 

r Vasárnap délelőtt a fővárosi leánykösép- 
Iskolák díszruhái cserkészleányai vonultak 
fel liliomos, díszes selyemzászlóik alatt az 
Akadémiára.

A Himnusz eléneklésé után I.indenmayer 
'Antónia országos elnöknő állt fel szólásra.

— A Magyar Cserkészleány Szövetség *— 
mondotta — részletes munkatervet dolgo
zott ki és most közölhetem a nyilvánosság
gal, hogy

a cserkészleányokra jelentős szerep 
vár a légoltalom terén.

'Á honvédelmi parancsnoksággal karöltve 
valósítjuk meg ezt a munkatervet. A cser
készleányok szerepe az úgynevezett

polgári védelem osztályába sorakozik 
és nagy feladatokat kell mindannyiunknak 
teljesíteni. így a cserkészleányok szerepe 
lesz a padlások, lakások tisztaságára a fel
ügyelet, azok mcgtiszlitása a könnyen 
gyuló,. veszélyes anyagoktól, esetleges légi
támadás esetén a betegek ápolása, anyák, 
csecsemők felügyelete, első segélynyújtás 
és arra kell főleg törekedniük, hogy a páni
kot leszereljék.

Meteor cslllfirgyfir
üzleteiben vásároljon! < 11 üzlet.
Központ: l*odmauicxky-u. 27

*— Három holttestet vetett ki a Duna. 
Vasárnap reggelre két férfi és egy nő holt
testét hozta felszínre a Duna. Az egyik férfi
holttestet a pesti Lánchídfőnél fogta ki a 
rendőri motoros, a másik két holttest pedig 
Szobnál került felszínre. A pesti Lánchídfő
nél egy 60—65 év körüli munkáskülsejü 
férfi holtteste került elő, amelyen barna 
ruha volt és amelynek jobbkezének mutató
ujja hiányzott. A Szobnál előkerült férfi
holttest 65—70 év körüli férfié és jobb alsó 
karjába I. L. belük vannak tetoválva. 
Ugyanitt egy 18—20 év körüli, fekete pré
mes télikabátot viselő nő holttestét fog
ták ki.

— Beleszaladt a motorkerékpár a Jovasko- 
eslba. Pestszentl&rincen nz üllői-utón Pál Fe
renc hentes motorkerékpárjával beleszaladt 
egy lovaskocsiba. Nagy ívben az ullcstro zu
hant és súlyos sérüléseket szenvedeti. A Szent 
Jstorfn-kórházba vitték a mentők.

— A mulatós, atyát megverte a fia. Pest- 
'szenterzsébeten a Lalinövics-Ulca 109. számíV 
házban lévő egyik rakásban vasárnap délelőtt 
hangos botrány volt. Lukács Józsefné, egy la
katos felesége, elmulatta fia keresetét, amit az 
bevásárlásra adott neki. Ifjabb Lukács József 
erre Ugy megverte édesanyját, hogy azt a men
tők részesítenek első segélyben.

— ElőudÚA a szövetkezetek és az egykéz 
ellen. A miskolci kereskedők testületében 
vasárnap Balkányi Kálmán, az OMKE igaz
gatója és Nádor Jenő, az OMKE titkára tar
tottak előadást. Balkányi Kálmán kifejtette, 
hogy a szövetkezetek és az egvkézréndszerek 
tultengése nemcsak a kereskedelmet, hanem 
nz ország termelő közönségét is pusztulással 
fenyegeti. Nádor Jenő adókérdésekről be
szélt.

— Filttyösen, deresen ,.. (Ilangay Sán
dor verseskötete.) Tiz év költői megérzéseit 
gyűjti csokorba ez a könyv. Ilangay Sán
dor, az élő magyar versirodalom együk leg
termékenyebb munkása, ismét kedves aján
dékot nyújtott át a költészetkedvelőknek. 
Rajos, iialkszavu versek kezdik a kötetet, 
amelyet később izzó szerelmi költemények 
borítanak perzselő lángba. Néhány fájdal
mas feljajdulás az engesztelhetetlen haza
fias érzések füzében és két ügyes jelenet 
fokozza a kötet életerős változatosságát. 
Ilangay Sándor ismét saját magához méltót 
adott a magyar irodalomnak.

Dlvatszövetolnkból legjobb ez ab As u

IMM 40 !*  
Verseny szabóság Thököiy-nt«, i. cm. 
(öxv. 8ellerné)

— DIKTATÚRA VAGY DEMOKRÁCIA. Cse 
pelen vasárnap délelőtt a szocialisták tartot
tak látogatott gyűlést. Györki Imre arról be
szélt, hogy a diktatúra és a demokrácia küz
delmében, az eddigi eredmények azt bizonyít
ják. hogy a demokrácia marad a győztes és 
Proppcr Sándor a titkos választójogról. Peyer 
Károly gazdasági éa szociális kérdésekről be
szélt.

— Vasárnap éjszaka hazaérkezett a Pa- 
lrslrlna-kórus. A déli pályaudvaron ünnepé
lyes fogadtatás volt az Országos Dalos
szövetség és a Budai Dalárda részéről. Vaszy 
Viktor karnagynak és Dunay Jenőnek, n 
kórus vezetőinek hatalmas babérkoszorút 
nyujtollak át.

—- Debreceni csodahegedü ■ párisi kiállí
táson. A párisi világkiállításon Debrecen is 
fog szerepelni egy érdekes alkotással. Gás
pár János egyetemi tanár 1500 gyufaszálból 
készített egy hegedűt, amely tökéletes és 
hangija vetekszik a mesterhcgedövol. Ezt a 
hegedűt kiállítják a*  világkiállításon. '

HÉTFŐI NAPLÓ

Autókarambol
és villamosgázolás

Három súlyos közlekedési baleset történ! 
vasárnap a fővárosban.

Zsolnay László, a film újság szerkesztője 
feleségével és anyósával, Lengyel ödőnnével 
a Gellérl-téren le akart kanyarodni autójával 
a rakpartra. Domán István taxisofőr autójával 
előzni akart és

hátulról beleszaladt a magánautóba.
Zsolnay Lászlóné fején. Lengyel Ödönné pe
dig lábán szenvedett sérüléseket. A taxi a 
gázlámpának rohant, amelyet kidöntött.

A Mester-utca és a Hullcr-ulcu sarkán ösz- 
szeütközött az F. A. 176 rendszámú motor
kerékpár, amelyet Hermán Géza kézbesítő ve
zetett és a DBB. 305. számú autó, amelyen 
Breuer Endre sofőrön kívül Takács József 
vállalkozó és Németh Ilona házvezetőnő ült. 
Áz összeütközésnek

mind a négy szereplője megsebesült.
A Mária Terézfa-téren megtartott Vili, ke

rületi búcsúban vasárnap délután nagy riada
lom támadt, amikor a 16-os villamos

elütötte
Bánit László hétéves kisfiút, egy napszámos 
gyermekét, aki a sátrak közül ugrott a villa
mos elé. Á mentők stilyos sérülésekkel a Fe- 
hérkereszt-kórh&zba vitték.

— Snlwarc, vagy a bozeni Magdolna. 
(Cári Zuckmayer regénye.) A kétkötetes 
könyv külseje is figyelmeztet, hogy az ol
vasónak egészen különös világba kell kö
vetnie az írót. A borítékon — Molnár C. 
Pál nagyon szép munkája — fehér galam
bot tartó lány áll remegő révületben egy 
hegyormot koronázó vár holdfényben égnek 
meredő sziluettje előtt. Ez a sejtelmes izga
lomtól áthatott, félig romantikus, félig Ural 
meglátás az alaphangja az egész könyvnek, 
amelynek szereplői csak statisztálnak a ga
lambot tartó bozeni Magdolna boszorkányos 
haláltáncához. Ezek a statiszták azonban 
nem e háttér árnyfigurái. Biztos kézzel 
megrajzolt emberek: arcuk, ruhájuk, lelkűk 
van, akiknek mindenük él és igazi, csak lel
kűkben nehezedik valami lemondó, halált- 
váró idegenszerűség. .4 könyv bájos, han
gulatos előadásmódját Benedek Marcell ül
tette át tökéletesen német eredetiből. Fel
tétlenül meg kelt emlékeznünk még Molnár 
C. Pál tizenhat illusztrációjáról, amelyek 
művészi megérzéssel plkalmaz kodnak a 
könyv kicsit borongás hangulatához.

— Kettős öngyilkosság az. üdv hadser cg men- 
heljén. Vasárnap délután az üdvhadsereg 
Szerdahelyi-utca 17. alatti mcnhelvén Kovács 
Margit 29 éves és Balog Ignácné 45 éves állás- 
nélkiífi ’tríbnkásnök anyagi okok miatt isme
retlen' méreggel megmérgezték magukat. Su- 
lyői állapotban vitlék őket a mentők n Ró
kusba. _______

E héten lépnek érvénybe 
a Vásár utazási kedvez

ményei
A héten indul meg a Budnpesti Nemzetközi 

Vásár idegenforgalma. Kedden, április 20-án 
lép életbe a Nemzetközi Vásár számtalan ked
vezménye közül Magyarországon; Ausztriában, 
Csehszlovákiában. Romániában és Jugoszlá
viában aZ az utazási kedvezmény, amelyben n 
vásár látogatói a vásárigazolványok alapján 
részesülnek.

Rövid egymásutánban érvénybe lépnek ezek 
a kedvezmények azután a többi országokban 
Is. mig szombaton, április 24-én azután be
záródik a sor s összesen 27 állam lesz, az, 
amely ettől kezdve kedvezménycsen szállítja 
a magyar úrumintavásárra igyekvő látogató
kat.

Ugyancsak szombaton, április 24-én lép ér
vénybe a magyar 50%-os utazási kedvezmény 
a belföldi látogatók számára, akiknek szem 
pontjából különösen fontos tudni ezt, hogy 
Budapest szállodái és éttermei változatlanul 
olcsó árakkal várják a vásár közönségét. Nem 
lesz tehát áremelés a vásár ideje alatt sem.

Ma egyébként igen érdekes uj propagandá
val ismerkedhetünk meg. A bécsi rádió Stú
diója meghívta ugyanis Vértes Emilt, a ma
gyar vásár alelnökét. aki ma este 7 óra 10 
perckor a bs'-csi RAWAG stúdiójában néniéi 
nyelvű előadást fog tartani a vásároknak u 
szomszédos államokkal gazdasági közeledése 
körül kifejtett tevékenységéről valamint n 
Budapesti Nemzetközi Vásár érdekességeiről.

—- Kivitelben ízlés, minőségben megbízható
ság — feltűnő olcsó árak Eichei Miksa és Fiai 
lakberendezőknél, Üllöi-ul 71., 66/a. és 68. 
Kérje „Boldog otthon" nagy képes árjegyzé
künket.

— Horváth MUcm Szőnyegipar R. T. közli, 
hogy ügyfeleinek kényelmére városi lerakatát. 
eladási osztályát, valamint központi irodáját 
Visegrádi-utca 62 alól V., Búlvánv-uUa 17. szám 
alá helyezte át. Telefon: •11-67-93. Szőnyeg 
és butorberaktározúsi osztálya továbbra is 
V., Visegrádi-utca 62. szám alatt marad.

— A Gázmüvek felhívása a májusban költöző 
közönséghez. Budapest Székesfőváros Gázmüvei 
felkéri a t. gázfogyasztókat, hogy költözés 
esetén «e feledkezzék meg gázmérője és gáz
berendezése felől ideiében intézkedni, mert 
a munkák elintézése a bejelentések sorreudjé- 
ben történik. A Gázmüvek rendkívül előnyös 
feltételekkel teszi lehetővé a gázkészülékek fel
szerelését. Fillérekért bérelhetők a különböző 
háztartási készülékek, a készítendő vezetékek 
költségeihez a Gázmüvek hozzájárul: a készülé
kek megvételét pedig hosszú részletfizetésre is 
lehetővé teszi. Használjon yázt!

Csak szeretettel lehet olvasni ezt a könyvet és csak szeretettel 
lehet szivünkbe zárni Kovács Ilona érettségizett diákkisasszonyt, 
aki egy Feri nevű egyetemi hallgató, de magánéletben lakatos
inas kezét fogva sétál végig a kolozsvári Majális-utcán.

DANTE KIADÁS FŰZVE P 4.50, KÖTVE P 5.80

A vendéglőben eszméletlenül 
esett össze a nyomora miatt 
öngyilkos fogorvos

Szomorú orvostragédia színhelye volt va
sárnapra virradó éjjel a Démusz étterem. 
Már éppen zárásra készülődlek, amikor a 
főpincér észrevette, hogy az utolsó hóiban

egy vendég hever félig öntudatlanul az 
asztalra borulva.

Először arra gondoltak, hogy talán a fo
gyasztott alkoholtól elszunnyadt a vendég 
és éppen azért köHögetni kezdték, hogy fi
zessen. A különös vendég csak egy pilla
natra nézett fel és körben kijelentette, hogy 

nem fizet.
A főpincér tréfám vette n dolgot és újból 
kérte a fogyasztás árát.

— Megmérgeztem magam! Nem fizetek... 
hívjanak rendőri...

Felirta nevét egy száinolócédulára és n 
következő pillanatban újra eszméletlenül 
vhsznszédiilt az asztalra. A főpincér meg
nézte a felirt nevet: Dr. Maisait Zsigmond 
orvos, Korponay-utca 11. I. 10. Kőbánya 
— ♦ ez állt a cédulán. Nem tudott mást 
lenni, rendőrt hivatott. A most már telje
sen áléit orvost nem tudták többé magá
hoz téríteni, mire n mentők segítségét vet
ték igénybe, akik a markó-utcai központi 
palotájukba robogtak Maisav dr.-ral, ahol 
gvoinormo.sást alkalmaztak és magához té
rítették az orvost. Itt mondta cl sírva, tö
redezve kollégáinak tragédiáját nz öngyil
kos Majsay.

— Két köbcentiméter 
strophanlnt fecskendeztem be, 

azután félig szédülten lődörögtem az utcán 
és igy vetődtem be nz étterembe, ahol 

ujahb liét köbcentimétert ittam sörben.
Az első segélynyújtás után a Rókusba 

szállítottak be, ahol ápolás aló vették az. 
orvost, aki a szívbetegek gyógyszerével 
akart n halálba menni. Itt derült ki aztán, 
hogy a gyógyszert

bugától szerezte, aki szívbajával hűna
pok óta az OTI kórház lakója.

A nyomor adta n kezébe a fecskendőt. Va
lamikor jól ment a sora, n balassagyarmati 
vármegyei kórházban működött. Aztán le- 
i'Tilették, megpróbált mindént, a Philips 

rádiógyárba szegődött tisztviselőnek, de az
után megbetegedett és ismét kereset nélkül 
maradt. Másodszor akart elbúcsúzni ar. 
élettől, kétszer választotta ugyanazt a 
gyógyszert, — most sem sikerült. A har
mincegy éves fiatal diplomás lemondott az 
öngyilkossági szándékról és ha felépül, újra 
állást keres.

TÓ MELLETT VÁROS
HERCEG JÁNOS REGÉNYE

A határon túlról egyre-másra jön az (kenet: 
frdilyi, meg felvidéki írók küldik munkáikat. 
Most a Vajdaság költője jelentkezik: Herceg 
János a délvidék vérmes, gazdag életéről mesél.

Hangsúlyozni kell ezt a szót: mesél. Mert 
olyan bőséggel, olyan mesélő kedvvel árad be
lőle a szó, liogy véle a legnagyobb csodát viszi 
véghez: nz olvasót beleringatja, beleédesgeti a 
maga képzeletének czerszínü, czerillalú vilá
gába.

Micsoda gazdag, buján gazdag világ ez: a 
szavak, akár valami növő folyondár indái cso
dás rengeteggé nőnek ... és a rengeteg telisteli 
virággal.. . minden szó mögött, hasonlat, ver
sesen lejtő mondat mögött virágfejek bókáinak.

Es az ihlet, a képzelt világ virágágyai közül 
lép elő u három szereplő: Makláry, Vay, 
meg az asszony. A poéta, sróötvőző Herceg Já
nos egyszeriben átvedllk élesszemű megfigye
lővé. Kis, clsóhajtott, félig kimondott mondatok 
fényeivel világít bele emberi arcába. Félelme
sen élű emberek mozdulnak. Félelmes erő haj
szolja, űzi sorsukat.

Az az erő, ami ezt a regényt s a három em
ber sorsát bogozza, a legritkább, a legcsodála
tosabb jelenség! — a költőnek, az ihletett mese
mondónak ereje.

Ahogy az ember leteszi könyvét: — a ..Tó 
mellett várost", bensőnkben valami búr utána- 
borzong a bűvös simításnak: költő keze érin
tette... ’

— legjobb szabású férfiöltönyt 40 pengőért 
készít dívátszötctből: Versenyttabötág, Thököly 
til 6. I. emelet.



Jubileumi ajándék a bajnok Hungária közönségének:

Káprázatosán szép játék 
és győzelem ellenére is 

második lett a Hungária
Hat góllal Jobb a Fradi, reménybeli két ponttal a Hungária 
Az Újpest ismét törlesztett a Hemzeti Őszi „a conto**-ján

' Meglepctéspientes, tdegpihentető sétagalopp volt az NB vasárnapi fordulója. A 
nagycsapatok fölényes biztonsággal zsebelték be a pontokat ellenfeleiktől. X Kispest 
helyzete felfelé ívelő formája dacára súlyosbodott. Unalmas játékkal intézte el vidéki 
ellenfelét az Elektromos, mig a Budaitól pontot rabolt el a Szeged. A Fradi jobb gól
arányával átmenetileg megelőzte az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Hungáriát.

lékü Rákosi Jenő miatt. Bármilyen szép is 
volt Lane játéka, valamilyen fájdalmas ér
zést mégis kiváltott a telkekből. Nem volt 
kedves a közönségnek, hogy egy angol já
tékos ennyire kimagaslik a magyar fiuk

között. 'Még az MTK győzelmének árán is 
jobb szerettük volna, ha Lane játéka bele
olvad a nagy közbe.

így vélekedett huszonöt évvel ezelőtt a 
jportiró, aki inkább kedvencének vereségét 
látta volna szívesebben, mint azt, hogy egy 
idegen csatár túltesz a magyaron. Szembe
állítva ezt a mai hangos, törtető és kímé
letlen sportfelfogássaJ, akaratlanul is fel 
kell sóhajtani, hogy a boldog békeidők 
lisztultabb sportfelfogása és idealizmusa 
nem állta ki az idők támadását.

A megsárgult papírlapokról ismét a pá
lyára téved a szemünk és a viziószerüen 
felbukkanó képek valóban ünnepies hangu
latot teremtenek ezen a sok vihart megért 
sporttelepen. Elmúlt a negyedszázad, az 
idők és a daliák változtak, uj nevektől han
gos a tribünök tömött sora, de azért ugy
látszik ez a sport, bármennyien szeretnék 
is egyesek ravatalon látni, örökéletü marad.

Gőlarányjavitás az ünneplő 
konkurrens szeme előtt

! FERENCVÁROS—BUDAFOK 8:0 (6:0)
Zeneszó fogadja a Hungárla-pályára ez

res sorokban érkező közönséget: a Hungá
ria utl pálya fennállásának huszonötödik 
évét ünnepli.

Tízezer néző előtt csap össze a Fradi és 
n Budafok, ha ugyan ez a sétamérkőzés 
összecsapásnak nevezhető. Már az első pere

A KERESZTLABDÁK GÓLVESZÉLYESEK

TAtár az árnyat változtat, azután KIm éa Sárost Is, Kemény pedig nehéz szögből ia jói vizs
gázik. 310. Első félidő 15. perc. (Copyright by Hétföl Napló — System Horváth.)

ben besütni Sárosi fordulásból lőtt gólja. 
1:0. Taps fogadja, mint ahogy minden re
mek akcióját megtapsolja a közönség. Ne
gyedóra múlva ismét bőven van ok az ün
neplésre. mert a mesterséges offszájdon 
álló budafokiak mellett is elmegy Gyurka, 
hogy a kapust is kidriblizve beguritsa a 
második gólt. 2:0. Harminc másodperc

mükre. — ahogy a gólrajzunk is mutatja — 
szép akció után Kemény lő nehéz szögből 
remek gólt. 3:0. Pompásan megy a Fradi
nak, sehogy n Budafoknak. így aztán nem 
csoda, hogy előbb Toldi, majd pompás fe
jessel Sárosi fejezi be az ötgólos első fél
időt. 5:0.

A szünet után a budafokiak komért har

colnak ki a ferencvárosi kapu előtt, de 
vesztükre, mert Korányin, Polgáron és Sá- 
rosin át Táncoshoz jut a labda, ő végigfut 
és élesen lövi be a kapásból véghezvitt 
pompás akció gólját. 6:0. Feltűnő a buda
foki csatársor meddősége, különösen Had
rési és Szeder nagy helyzetpaccolásai kel
lenek derültséget. Egy azonban dicséretre- 
inélló és ez az, hogy a hat gól ellenére is 
meglepő tűzzel küzdenek a budafokiak. 
Persze hiába, mert a jó formában lévő 
Ferencváros előbb Toldi, majd Kemény 
lövésével nyolcgólos gólarány javító dél
utánt rendez.

Negyedszázados 
riport a hőskorból

A Fradi meccs után fölharsan ismét a 
zenekar hangja és kivonul a Hungária csa
pata mint jogutódja a legendás MTK-npk. 
Rövid ünnepély zajlott le, belesüvit a met
szőén éles szél, elveszi a kedvét a nagyobb 
szónoklatoktól a jubilálóknak, de nem ál
líthatja meg nz emlékek özönlését, amelyek 
egy boldogabb korból patakzanak a régi 
sportemberek és nz uj generáció elé.

Huszonöt évvel ezelőtt történt... Pályát 
avatott az MTK és tehette ezt a főváros ál
dozatkészségéből és a nagymultu klub ve
zetőinek áldozatkészségéből. Wcrncr Fri
gyes és Goll Elemér dr. tervezte meg az 
akkor szenzációszámba menő sporttelepet, 
amelynek építésében hervadhatatlan érde
meket szerzett Haraszti Sámuel is: három 
nap alatt hozta tető alá a tribünt a nagy 
derbire. Mert derbivel nyitott ez a pálya! 
Az MTK és az FTC állott szemben egymás
sal, hogy megnyissa a hosszú harcok di
csőséges sorát. 1:0 ra gvöjölt az MTK. 
Lane, az angol ccnlercsntár góljával, amit 
a hetedik percben rúgott. Csodásán szép 
emlékek elevenednek meg. Itt van újra 
Kertész II., az ördöngös driblijcivel, tátink 
Sebestyént és Schlossert meg Patakit a 
túlsó oldalon, Domonkos áll a kapujában 
és már akkor is izzó légkörben folyik a 
harc nz eszményi célért, a bajnokságért. 
Ha belelapozunk az egykori krónikák tö
megébe, lehetetlen mcghalódoltság nélkül 
elmenni a sorok előtt, amelyeket Kiss 
Gyula vetett pnpirru negyedszázaddal előbb. 
Azt írja: Az MTK nak győznie kell, mert 
Lánc volt a ccntcrcsatázőja. i\ csatárt ak 
koriban még csatáidnak írták, boldogéin-

A futball minden szépsége megcsillant 
a nagy meccsen

HUNGÁRIA—BOCSKAI 4:3 (2:0)
Elhalnak a katonazenekar hangjai s a múlt 

történetéből a jelen harcaiba mered a szom: 
nehéz csata előtt áll ma a jubiláns csapat,, 
mert a Bocskaival kell harcolnia. A debrece
niek soraiban ismét szerepelnek Gyulai, akit 
a franciáktól kaptak vissza, a Hungária csa
patában meg Horváth II. játszik Kardos he
lyén.

A szezon legszebb meecaa 
kezdődik a nézők szeme előtt. Egyik remek 
akció a másik után bizonyltja Teleki kivételes 
tehetségét. Ugy dirigál, mint Toscantni és lába 
nyomán

passzköltemények é.s testcsel-ódák szépsé
geiben gyönyörködhet a közönség.

Nincs szégyelni valója a Hungáriának sem, 
technikában, taktikában, sőt még lendületben

CIKÁZÓ LABDA — MÜLLEB-BOMBA

Pompás akció, Cseh becsapja a társaságot és átengedi Möllernek a labdát — nem hiába, 
t ’ 0. Első félidő 29. perc. (Copyright bg Hétfői Napló — System Horváth.)

is elsőrangút nyújt. A nézöközönség joggal 
tombol az örömtől, amit a váltakozó, erőtel
jes támadások izgalma csikar ki. A küzdelem 
remek, csak éppen a csatárok lövéseit nem 
kiséri szerencse. Szemkápráztató most minden 
nkció. A közönség legnagyobb részét ferenc
városiak alkotják és

tombolva biztatják a Bocskait győzelemre.
Persze ez jó lenne a zöld-fehér bajnoksághoz. 
De Iccsügged a remény, amikor félóra múltán 

Titkos elhúz Gyulai mellett Caehbez küldi 
a labdát, „Matyl“ testcsellel becsapja az 
ellenfeleket éa átengedi a passzt Mutternek. 
Húsz méter nagy távolság, a bomba mégis 

süvítve robban a hálóba, 1:0.
A túlsó oldalon Takács hagy ki nagy ziccert, 
hogy pár perc múlva újabb Hungária-gől bi
zonyítsa a klasszisfölényt.

Titkos n szélről élesen bead, a labdára 
hárman is ráfutnak, amely elalivllcne a léc 
mellett, hn Kósa kapus r.em avatkozna be. 
Lábbal próbál védeni és saját hálójába 

kotorja a labdát. 2 :0.
Ez már sehogy sem tetszik a Fradi-publikum- 
nak s a vita hevében parázs pofozkodás indul 
meg, hogy aztán

recrnyős és botos közelharccá fajuljon.
Futólépésben robognak a rendőrök a tribünre, 
hogy rendet teremtsenek. A meccs pedig folyik 
tovább, pazar nagyvonalúsággal és szépnél 
szebb jelenetekkel. Titkos ellenállhatatlan, Tú
ra/ zsákszámra tömi a csatársort labdákkal s 
a kvintettből esak az ügyes Horváth II. rl ki. 
akin meglátszik a megtisztelő megbízatás fe
lelősségének súlya: eljogódott. Á szorgalma 
azonban azt bizonyítja, hogy hasznos tagja tesz 
még a bajnoki esatarláncnak.

A szünetben ismét katonazene szórakoztatja 
a közönséget. Lassan a fergetegszerü szél is 
Iccsendcsedik is kisüt a nap. Alig kezdik meg 
a második félidőt, amikor a Hungária

a ragyogó formában lévő Titkos
révén ismételt fergetegszerü támadást vezet. 
Egymásután kél Hungúria-korncr. a
Bocskai Teleki remek és fürge dirigens-akciói 
folyományaként felfejlődik és Finta egy jó 
passzol kiugrik, de a hatos sarkáról fölé lő. 
Teleki épitőmunkája egészen szenzációs. A 
közönség gyakran jutalmazza tapssal Telekit 
és máris kész a megállapítás:

— .Is olaszok ellen őt kellene betenni...
Másoknak viszont eltérő a véleményük, mert

kétségtelen, hogy ragyogó, tüneményes center
csatár, aki kápráztató virtuóz dolgokat képes 
művelni, de viszont bátortalan, a fizikuma 
sem elégséges a nagy küzdelmekhez. Szabad
rúgáshoz jut a Bocskai, amelyet Teleki a fa
lanxba lő. Most Túra/-cipője a fejelni akaró 
Teleki arcát éri, a közönség felzudul. de hogy 
mennyire véletlen volt az eset, azt maga Teleki 
ismeri el legjobban, amikor a zúgolódó közön
ség feló csillapitólag int kezével, majd amikor 
Túrái jobbját nyújtja feléje, a mezőny két leg
jobbja a közönség tapsvihara közt szőrit ke
zet. Dudás passzával l( ,

Titkos fut meg a nagy lövést kőid mint
egy huszonöt méterről a kapura, amely 
több lábat érintve, utat talál a kapuba, 
anélkül, hogy Kósa kapus egy mozdulatot 
is tett volna a labda után. Nem is lát

hatta! 3:0, 18. perc.

Újvári biró tévesen lefúj egy kibontakozó deb
receni támadást, ami miatt a Bocskai-jáléko- 
sok protestálnak. Most ismét rákapcsol a 
Hungária s ekkor látszik, hogy a csatárok ló- 
vökészségében van a nagy differencia, mert 
Cseh kapufája, Sas lövése és Milllcr bombája 
csigázza maximumra az izgalmat. De a túlsó 
oldalon sincs hiány a ziccerekben. Ugyanis 
Hajdú öt lépésről Szabó kezébe lő egy labdát. 
Pazarabbnál pazarabb támadásokat vezet 
mindkét csatársor s a közönség egészen oda
van a gyönyörűségtől. Kása a tizenhatoson 
szedi le Cseh lábáról a hbdát, majd Titkos és 
Cseh lövéseit mentesíti a góltól. A 34. percben

Bíró alsókarján gurul végig ■ labda ti
zenegyes! Boros sablónszerüen lövi ■ 

hálóba. 3:1.
Most egy fergetegszerü Bocskai-tómadás során 
kavarodás támad a Hungária kapuja előtti

Szabó elnézi a labdát, Hajdú belövi a 
második Bocskai-gólt. 36. perc. 3:2.

Ezt már a Hungária nem nézheti tétlenül, ala
posan rákapcsol,

Cseh egymagn végigdrlblki az 'egész deb
receni társaságot s remek kigyózás után 
beállítja a végeredményt. 37. pere. 4:2.

A hátralevő percek izgalommentesen, a játék 
gyönyöreinek élvezetében telnek el.

Szép meccs vol:, nagy játék, igazi futball- 
propaganda!

Játék Gól Pont

1 FERENCVÁROS 21 8t:26 32
2 HUNGÁRIA 20 7ö 26 32
3 PHÖBUS 21 44 24 31
4 ÚJPEST 20 80 28 29
5 NEMZETI 21 43:35 26
6 BOCSKAI 20 43 35 22
7 SZEGED 20 28 31 22
8 ELEKTROMOS 20 40 39 21
9 BUDAI „11“ 20 33 43 18

10 BUDAFOK 20 33 70 lö
11 SZOMBATHELY 20 27 53 15
12 KISPEST 1!I i 47 65 14
13 III. KERÜLET 20 | 13.75 8
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Védekezéssel csak kiesni lehet 

a ligából...
PHÖBUS—KISPEST 8:2 (0:0)

A kiesé*  WNwnoru sónájAban Időző kispestiek 
nehéz ellenfelet kaptak a ez kihozta belőlük 
az eddig rejtett tehetséget. Olyan pazar é*  
eleven futballal lepték meg a villamosok csa
patét, hogy a győzelmük, da legalább Is az ■— 
egyik pontjuk csak a helytelen taktika miatt 
maradt cl. Az első félidőben erőteljes kispesti 
fölény mutatkozik, óuj ennek ellenére a P/»ö. 
bús rúghatna gólt, ha /’• Szabó nem tévesz, 
fene célt az üres kapura. A mérkőzés alakú, 
tála sehogy sem tetszik a kispestiek tréneré*  
nek s emiatt parázs vita alakul ki, rendőrrel 
akarja levezettetni a biró a vérmes trénert. E*  
elmarad, de nem marad cl a további kispesti 
fölény, amelyet sorozatos pácról ások tarkila- 
nak, A 18. percben Székely /óuésr Péter hi
bán Irányt változtat M L’zíAóa tehetetlen a nyí
lni szemben. 0:1. A Pluib.us beszorul éa pár 
perccel később újabb gólt kap. ^emea lövésit 
n fánál elcsípi Újvári és a gól msnlbetetlen, 
0t2.

Most következik a taktikai hibát véde
kezni kezdenek a vörös-feketék.

Ez aztán szárnyakat ad a Pböbusnak és a 35.

Fault háta
ÚJPEST—NEMZETI 2:® (0:6)

Hétköznapi érdeklődés mellett a Nemzeti 
kezdj el a játékot, tie az Újpest vezeti az első 
támadást. Kocsist Jó helyzetben gáncsolják, de 
a hiró elnéző hangulatban van. A reoánsm 
éhes lila-fehér gárda beszorítja a Nemzetit. 
Znengellér, a basell gólzsák 25 méteres szabad
rúgása nyomán meginog a felső kapuléc. Ha
talma*  bomba volt, A Horváth helyén játszó 
Molnár vezeti az első Nemzeti-rohamot, dg Ide
genül mozog a szélső posztián. Két hátravont 
összekötővel védekezik a Nemzeti az újpesti 
gőzhenger ellen. Kocsis hosszú bombája na
gyon tetszik a közönségnek. Sok a fault. A 17. 
percben szokatlanul furcsa körülmények kö
zött egy percig szünetel a játék, loancsic.s 
lilrát egv nézd megsérti, mire megállítja a já
tékai é» rejidőri segédlettel egy-kettőre eltá
volítja a tulvérmes drukkert. A sors iróniája, 
hogy az elégtételt követelő bírói síp Kállayt a 
IcylilZtább gólhelyzetben állítatta le. Az uj- 
pastj fölény nyomandó. Kocsit véletlenül fejbe- 
rugja Salait, de a kemény pesti koponya ha
mar kineveri as ülést. Balog boletaipal Fsau- 
véribe, A nagy újpesti fölény daeára egy 
egészséget, nép akció nem adódik, félórán 
keresztül. — Itt 15:0 nem lesz! — állapítja 
meg egy újpesti jövendőmondó. Tüzes Nem
zeti-támadás közben Fenyvesi lesánlul, de per 
nek alatt rendbejön. Ajáték nii>őt(an és ciki' 
pesztöen sivár. A bőseit gólzsák üres kapuba 
ivem tud találni. Az újpesti csatárok góléhsé
güket tetszetős „birxalmaszagolósital” elégítik 
ki erélyes kamuitÖrév helyett « így a Játéjc$ 
idő első fek'lfeM gólmentes marad ac.,.elszán; 
tan védett. Nemzeti-háló. ZscngeUér, g torinói 
reménység egyelőre gyenge.

Szünet után a Nemzeti viszi az első tárna- 
'dást, de Balog a földön fekve tisgtA<«a a biz
tos gó'helyzetel. Rugyogó Feyyoesl—Klsalagi- 
támadásból a hosszú reptér lapos lövése az 
alsó kapufa mellett surran al. Az ötletes akció 
gó|t érdemelt volna! Az iram fokozódik és 
a játék változatosabb mint az első félidőben- 
NemzetJ-kornert Hóri szív mellre, A szél ál
tal támogatott Nemzetit mintha kicserélték 
volna. Frissen, veszélyesen támad. Mégis az 
Újpest ér el gólt. Kállayt fautolják a 16-os 
vonalon. Zsengellér áll a labda elé ítéletvégre
hajtóként.

Hiába van sorfal, as okos csatár remek 
bombát zúdít a sorfal feje fölött a jobb

sarokba. 1:0.
'Alig folyik nébápy percig a játék, Szalui 
tanítja újabb gólhoz segíti az Újpestet. Kocsis 
Íveli a taccsvonalról a halszélre a szabad
rúgást.

Tőül belefejcl, az éles fejes a kapalécről 
kipattan Kállay elé, aki Irtani nyugalom

mal teszi a hálóba. 2:®!
A két gól letörj a Nemzetit, de csak rövid 
idöfé. mert Fenyvest révén újból támad. Ba
log ismét belelép Fenyvesibe, a kis szélső el- 
terűi, Iváncstcs odarohan ét Balogot lekaldl 
a pályáról. A közönségnek nem tetszik az íté
let, de változtatni nem lehet rajta. Koctts 
remek fejesét Angyal reflexmozgá»sal üti kor- 
nerre. Futó szerelés közben földre zuhan. — 
itt látható egy .„földön-FutA" — mondja egy 
felderült újpesti, de két Nemzctl-korner ha
tás*  alatt abbahagyj*  az ékelési. A fiz em
berrel játszó Újpest visszaesik Fenyvesi kö
zelről o1da!hélóba lő, majd Molnár durrant 
mellé. Állandó Nemzeti-támadások sorén agy- 
irbew csak a Szerencs*  menti meg az újpesti 
kaput a góltól.

Komprimált unalom 
BUntTBOMOJ—SZOMBATHELY Jta (0:01- 
Ha az «mb«fck rw« nem Minőit, -olrm 

egy ideU j> bíró éle, fötlye, Istán el «m bit 
lék vetni , nérftk, hogy folyik 0 Jólék. A 22 
JélékM nini' int * p'it'-Hn. m-’imwn- 
lilh.lrilan 4r<éN -*!««•  ki • kéihegj'lg menő 
harcot váró ruMlkuml)6l. Egy darabig esik 
Mwtatl a MeAwreg — •« “n,lom elulrao- 
ailoUa a legtánnáwbbakal I. —-. de laaaan 
mér Idriln hallaleeott a, elégslellen^g Srend- 
rliU kattan la fogjak, a center aelnte moc- 
ránt eem tud. SUrtln haltam Hol tata Sirnd- 
rídl»

OrdfaM beadéw •« elad eaemény de a 
nagy helyzetből Szemfrddl mell*  bomMz. Ko
rai, la magét; hazafeléit a labdM,
motvet ftulyda reak ré-Hésael <«d elkaparta 
tani ■ eaalírok Itb, elől. A ' "zőnaíg -raak a 
22 parrhen azl.|a Hl elad mély )«e«z,let: 
Pfandler beadását

Saendrödl hanyalllekte, remekül bazza a 
| feje r-Jell kaporé, de OU .a. aUg Tere. 
> le, aU még Jobban k, akarja UazUaal a

percben Tőr öt II. harmtncméterei labdája &•- 
címzik Vágl hasa alatt. 1:1, Újabb erőteljes 
attak és egy korner kapcsán Töröl II. lövésit 
Olajkár kézzel védi, Tizenegyes. P. Szabd, 
egyenlít.. 2t2. Ettől megzavarodnak a kispes
tiek, kapkodnak és kínlódnak, ugvhogy a 43. 
percben a*  összeütköző Vágt ét Stoffián mel
lett Töröl H. nyugodtan rakhatja a hálóba a 
meccsbiztosító gólt. 3:2. Lehet, hogy a túlfű
tött Izgalom, vagy az elkeseredés okozta, de a 
meccs végét

parázs botrány
zavarta meg. Wéber és Havat a bíró szeme 
előtt verekedett, miközben P. Szabót fájdal
mas emlékkel ruházták fel, úgyhogy a halszél- 
sö! ölben vitték az öltözőbe, A vereség elle
nére Is hizlaló formát árult e| a Kispest és ha 
megtanulja, hogy

védekezéssel megesel nyeríti nem lehet, 
és nem léveszti szem elöl, hogy valójában 
már a k>esők közölt van, tehál minden további 
meccsen tpár csak nyerhet, na neu» Idegeske
dik el a helyzeteket — akkor kitűnő kvalitá
sai folytán még nem menthetetlenül tragikus a 
helyzete.

n fault...
labdát a kapuba, de oly szerencsétlenül 
tesz! oda a lábát, hogy a kapu fölé pattan 

n labda.
•Mindez három perc alatt zajlott le, Ezen a 

bárom percen kívül semmi esemény nem tör
tént a 4ö perc, alatt, A közönség szünetben ret
tegve gondolt arra, hogy mi lesz, ha igy foly
tatódik a játék?

Egy-egy rövid periódustól eltekintve, ugyan
az a lélektelen, álmos játék folyt szünet alán 
is, mint előbb, A tribünön ásilozlak az embe
rek. A nagytribilnl vitéz Mátray-Máthé Ferenc, 
a közismert ..gumiárén ember" menti meg az 
elalvas veszedelmétől. Úgy flnlopgatja Sí arcát, 
a rossz játék láttán, hogy mindenki őt nézi 
Innen i$ veszik észre, hogy

a 22. percben Pfnndler középre, éppen 
Tere*  lábára fejeli * labdát, e,gy mozdulat 

és vezet az Elektromos, ltO.
Most Pfandler is ki akar tenni magáért, le 
ront, de a kapus feláldozza magát, a lábára 
veti magót és elszedj a labdái előle. fizendrödi 
i» lödö*  egyszer egyszer kapu felé, de fsak ugv 
módjával. Hol voltak ezek u lövések * Fradi- 
verő góljától? Az apró Teret biztosítja be a 
győzelmet:

Kolozsvári labdáját kanásbó! a kapuba 
zúdítja. 2:0.

Ezután a szombathelyiek is összeszedik ma
gukat, egyik-másik támadásuk gólt iy érde
melne, de. hiányzik az életerő * csapatból...

661 nélkOI Is ’ehet pontot 
keresni

BUDAI H-SEEGfífl M
Szeged, április !8.

(4 Hét föf Napló tudósítójának tele fon jelen
lése) Az egy nap ót*  tartó szakadatlan eső 
gyilkosán nehéz pályává változtatta a szege
diek otthonát s ezen a talajon nem alakúiba- 
lőtt k| szép játék. Izgalom annál bővebben 
akadt és már a játék kezdetén látszott, hogy 
ezt a mérkőzést legföljebb egy gól fogja el
dönteni. A Budai ti vo|t az élénkebb és a pesti 
fiuk Ismerték fej hamarabb * pálya adottsá
gaiból következő játékmódért. Ennek ellenére 
* Szeged nyerhette volna meg a mérkőzést, 
ha egy hosszan előreadott labdával lefutó 
Korányi 11. lövését Havas braVUrOS Védéssel 
nem ütötte vo|n*  kornerre

A szünet után Is tovább folyt a meddő já
ték és mindösaia két kapufa jelezte, hogy a 
mérkőzésen még a lövésről sem fe’$:!Leztek 
meg a játékosok. A Budai határozottabb csa
tárjátékát és fellépéséi u szegediek fedezetsora 
és védelme ellensúlyozta s igy végül Is *a  
eredményi nem cáfolja meg a mulatott játék.

KISFALVI DR NEM NYILATKOZOTT 
A FERENCVÁBO.SRÓL

Legutóbb réMletesen foglalkoztunk Toldi 
Gézának, * Ferencváros válogatott csatárának 
óllitólagos sértő kritikájáról, amit Cseh é» Tu
ray, valamint a Hungária csapata íeleft gya
korolt. Közöltük dr. Kisfalvi Istvánnak, * kék
fehérek szövetségi képviselőjének nyilatkoza
tát is az. üggyel kapcsolatban. A kizánirin 
Toldival és súlyos bírálatával foglalkozó nyi
latkozat egyik részletében ugy is értelmez
hető, mintha az a Ferencvárosra vonatkoznék. 
A félreértések elkerüléaa végett megállapítjuk, 
hogy Kit falvi rff. a Ferrncvárotial kapcsolat- 
bán semmiféle nyilatkozatot sem Mf. Erre 
egyébként ok sem vo|t, mert a játékos vihart 
okozó kijelentései a lovagias, nagymultu klub 
vezetőségének tudta nélkül történtek s igy 
azokkal * Ferencváros összefüggésbe nem hoz
ható.

A budaörsi vitorlázó repülőknek vasárnap 
nagyszerű szél kedvezett Kovács Aladór és 
Farkns László 5-4 őrét. Nagy Kornél pedig 
2 óra 20 percet tartózkodott a levegőben- 
Tarlska Ferenc déli tizenkét órától est*  |é|- 
hétlg vitorlázott.

A Magyar CaerkéM feöveiadg hármashatár 
hegvl repülőterén vasárnap megjelent Vlnel 
gróf budapesti ola«í királyi követ szómos elő
kelőség társasógában. A vendégek végignézték 
as olimpiai gvőztss Ntmers és a Karakán 
pompás produkcióit. Tőrök oktató é.s flottpr 
mérnök pompáj tel|e»itmépyell nagv e.llswc- 
réMel méltatta a nagyszámú kötftaég.

magyar motorsportnak Andrusiy Mihály grófra 
vagy a (IP alkalmából levizsgázott néhány 
törtetőre van e szüksége.

A bécsi botránymeccs 
váratlan fordulata

Futballcsapataink előtt nyitva az ut a jóvalutáju észak felé
Az emlékezetes osztrák-olasz bolránymaccs- 

nek most egy nlyau piellékzöjigéje támadt, 
ami rendkivül előnyös a magyar futballra. A 
botrányos ipérkőzes svéd bírója, a dorék 
Oltson pem bírta idegekkel a bíkaviadait és 
Iifigyobb botrányok idkeriilése végett 17 perccel 
elönh lefújta a mérkőzést Oltson elment, mint 
ahogy elment * kedv*  attól, hogy valaha EK- 
meceset vezessen.

A botrányt igyekeztek eltussolni as osztrák 
sportkörök s ebben a magyar sportdiplomócia 
is előzékenyen segítette, (Köszönetképeu most 
a KK küzdelmeiben a? osztrákok akerják eb 
gáncsolni a mpg.var psapatok indulását.) Hiúba 
volt azonban minden mesterkedés,

aa északi államok nehezteléssel

vették tudomásul, hogv a botránymecxs bűnbak*  
jóul uz osztrák futball Oltson bírót állította a 
Világ elé. Ezzel jelentősen megingott az atztr"k 
egyesületek iránt érzett szimpátia ét vele at 
északi turahegemóniájuk is. Ezen a nyáron 
nem szívesen fogadnak osztrák egyesületet 
Svédországban vagy Norvégiában. Bármily **j-  
nálat.os is ez a fordulat, amiben semmi részünk' 
sincs, a magyar csapatok szempontjából na*  
gyón örveudcles, pierl

megnyílik az ut észak jóvaluUja sport*  
terei felé.

Reméljük, Rogy az .érdekelt egyesületek nem 
tévesztik »zem elöl ezt a kedvező mozzanatot 
és Ifjejébcn összeköttetésbe Jépnfk a joggal 
haragos északlakkaj.

Súlyos bonyodalmakkal fenyoDet 
SchaNer és az MLSZ afiérla

A KNAC bejelentette 
az autós Grand Prix 
elmaradását

Magyarázkodó estélyt tartott Landauer 
Eduárd a KMAC helyiségében a sajtó képvise
lői elölt. Effo szükség is volt, mert a nyár 
derekáig tervezett sivár versenyprogfamm ék 
az idén elmaradt autós Grand Prix valóban 
szólásra kötelezte azokat, akik « motoros 
szövetség hiányában — egyelőre a magyar 
aijtóa ,és. motor<*«  élet irányítóinak szerepében 
sürögnek-forognak és — nyilatkoznak.

Mcglndluk végre „hivatalt»s“ kijelentésből, 
amit g HHfói Nypfó hónapokkal előbb beje
lentett' már: elmarad az autós Grand Frjx. 
Mindaz, am| e bejelentést kiszinozle, magya
rázta és mentegette — szabályos sádbeszéd 
volt AíoR ellen, (ikik mjalJ ftz idén már nin
csen GP. Megtudtuk, hogy tavaly Gömbös 
Gyula személyes közbelépésére küldölték el az 
olasz és német „autós istállókat" az első ma
gyar GP-re, amely óriási sikerrel járt. Az 
érthető okuklH'l -v nem kapott megfelelő mél
tatást. hogy Qőjnböt Gyulp Andrassy Mihály 
gróf ismételt (elhívására és személyes garan
ciavállalására exponálta magát a <>P érdeké
ben. Minthogy Andrássy Mihály gróf éppen a 
GP-böl kifolyóan vesztette el n kedvét u nini 
motoros rezsim néhány vezéralakjának tény
kedése miatt a további irányítástól, a minden 
tekintetben fontos nagyverseny elmaradt. A 
beszámoló nyitva hagy|a a kérdést annak el
döntésére, hogy o ctendes szendergétben élő

Olyan hüntetőexpediciób*  ugrott hete az 
MLSz néhány érzékenykedő vezetőjének el
hamarkodott akciója nyomón, aminek követ
kezményei súlyos viszályt kavarnak a szövetség 
és n trénerek összesége közölt.

Schaffcr, a legendás csatár s kél év óta a 
bajnok Hungária kontinentális hírű trénere, 
visszautasította a szövetség meghívását íj svájci 
meccsre. Keményen megiunndln u véleményét 
és azt js, Rogy u fossa anyagi helyzetben lévő 
futball kiadásait nem akarja szaporítani — 
luxiisutazással. Minthogy a katasztrofális vere- 
jéggel végződő angn| meccsre kikérték ugyan 
e szakvéleményét, de ebből semmit sem való- 
Mtottnk meg s ugyanakkor bár egész légió kí
sérőt cipeltek ki, de trénert még saját költségén 
ulazva som engedtek a csapol közeiéiig, ilyen 
körülmények közölt semmi célját sem lólla 
aquak, hogy most egy sokkol Jelentéktelenebb 
meccsen a semmittévő disztag szerepét el
vállalja.

Ez a felfogás amilyen nyers, olyan Igaz ős 
nem akad józan sportember, aki Seftaffet met 
szőgn éles bírálatának ellenlmondjon. A szö
vetség utazásban érdekelt tagjait ez a kritika 
persze módfelett kényelmetlen helyzetbe hozta. 
A következmény as lett, hogy SchafTert, aki 
agymaga töl>|:et dolgozott n sportért, mint a 
hangos futhallpasók jórészc, fegyelmi elé 
állítják

A meggondolatlan akció móris egy sereg 
pikáns helyzetet termelt. A közvádló szerepével 
megbízott dr. Diett kapitány —r nagyon helye

Lehetetlenné akarják tenni 
a magyarok részvételét a KK-ban

Elsőnek jelentette a Hétfői Napló, hogy az 
idei Középeurópai Kupa mérkőzései ügyében 
rendkívül kedvez® tárgyalások indultak meg. 
Arrói volt ugyanis szó, hogy a bajnokságért 
Játszó csapataink ne jmiius ő-óp é? J.3-án, ha
nem 20 és 27-én Játsszák !e az első KK-fordu- 
jót. Erre r- jóindulattal — módot nyújtana a 
szabály, amely magengedi a terminus eltolását 
-» vls major caetép. A vis major ilt van. Nem 
készültünk el a bajnoksággal. Más vis major 
nem is fordulhat elő Annál is inkább elfogad
ható az érvelés, me-t az egész késéi az ösz.l, 
váratlan angol meghívás miatt történt

A forduló elhalasztásában már nagyjából 
megegyeztünk a románokkal, olaszokkal, jugn- 
selávokkal éa a, csehszlovákokkal is előrehala
dott tárgyalásaink vannak, egyedül az osztrá
kok kör(b«n hajthatatlanok. Arról rilíkezopk, 
hogy fondorlatoson megkerül fők a megállapo
dásokat. Az púiról verető fytballk örökben 
egyébként ja olyan viharéi attak todall * “a 

sen — vfsszoutasította a kétes értékű feladatot*  
Most

lázasan hutainak uj v:kl!ó alán,
akinek bokros dolga lesz, ha a nyilatkozatból 
a férfiason kemény, de jogos kritikán kívül 
szubálysérlést is ki akar mutatni

A másik pikantéria
o trénerek bizalmas tanácskozásaiból adódik. 
Lehetetlennek tartják ugyanis, hogy egy kar
tácsukat n szövetség mondvacsinált okokkal a 
kritikában érintett szentélyek vésztörvénvszéko 
elé szólítson. Azt állítják, hogy ebben az ügyben 

az MLSz érdekelt fél, tehát elfogult.
Állítsa független bíróság elé SehafTert, ha 

erre olap von — mint Rhogv nincs a akkor 
majd a testület gondoskodik n védelméről. 
Üc.hafíer bizalmasainak köréből egyébként azt 
*z információt kaptuk, hogy

a fegyelmi felszólítással n népszerű „Spéci" 
nem törődik,

mint illetéktelen mclesztációt figyejemhe aem 
veszi éa a bizottság előtt nem jelenik meg- Ugy 
mondják, neki nem az a feladnia, hogy a 
mimőzpmpzök és a sr-'jvefségi élet néljóny túl- 
érzékeny exponense közötti ka-icsojatok termé- 
sz.íili csodá jóban gyönyörködjék, hanem pusz
tán és egyszerűen nz, hogy futballozni tanítsa 
oz arra rászoruló magyar játéRnsanyagot.

Ez is szmnpont, ha — bevalljuk -- az utóbli 
időkben kissé szokatlanul hangzik is.

gyár futball ellen, amire már évtizedek óta 
nem volt példa.

Meitl Hugó halóláva! az eddig háttérben 
kuporgó ellenzék került uralomra — Meisl 
diplomáciai művészete nélkül. Magyaráriiatóvá. 
ha nem is menthetővé teszi ezt nr akciót az • 
kulissrákmögötli harc, ami a KK főtitkári po 
zjciójáért indult mag. A legesélyesebb jelölt 
Meisl utódaként Fodor Henrik dr. a hogv ez ő 
megváiasztósának sánsiait némileg csökkent
hessék. a magyar ligaegyesületck KK-szcrenlé- 
sét igyekszenek megnehezíteni. Beavatott he
lyen ugy vélik, hogy

Fodor megbuktatására az lenne ac egyedül 
célra vezető mód, ha a magyar egyesülete
ket tervszerű okvetrtlenkedéaset viasza- 

léifsre kényszezitenék.
lgv mint kültagok nem igényclhetnök • M*  

titkári tisztséget.
Furcsa és nem okos terv ez — reméljük, 

nem vezet véli a.
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S.O.S! A BLASz válságos helyzetbe C A Cl 
• •• sodorta a kisegyestileteket •••□• V*

Az amatőr klsegycsülelck körében elkesere
dett hangulat lett úrrá az utóbbi időben: a 
BLASZ politikája oly súlyos helyzetbe sodort 
egész tereg kíscgpesíiletct, hogy

ma mér csak a csoda mentheti meg őket 
a teljes pusztulástól.

A BLASZ három évvel ezelőtt olyértelmü 
azabálvt hozott, hogy minden egyesület több 
etapattal indulhatott a bajnoktágért. Ár. újon
nan felállított csapatoknak természetesen a 
legalsó osztályban kellel*  kezdeniük a műkö
désűket és ugyanúgy feljebb juthattak, mint 
minden más egyesület, csak első csapatuk osz
tályába ncm kerülhettek fel.

Mi történt? A gazdag vállalati egyesületek 
felállítottak egy-kít uj csapatod — ezzel is el
vonlak egy sereg játékost a társadalmi kis- 
egyesületektől — és elindították a bajnokság
ban. A jobbára még tréninget sem tartó

klsegycslllcfck sorra lemaradtak a jól ki
képzett vállalati pót-csapatok knl tizemben,

azok évről évre feljebb jutottak, hiszen hogy 
mást ne mondjunk, az Elektromosok pót-csa
patának csatársora a következő: Qrczijalut, <1. 
Tóth, Lévay, Obcrfrank, Levente, vagyis egy

hljjín mind orazágoe amatőr-válogatott játé
kot.

Ezek a csapatok, ha kis caapat pályájára 
mennek játszani, oly kevesen vannak, hogy 

még ■ 15 jegyet aem veszik Igénybe s Igy 
egy ám fillér hasznot sem hoznak a kis- 

egyesUletek konyhájára.
Ezzel szemben, ha otthon, az első csapatuk 
előtt játszanak, a kisegyesület drukkerei kény
telenek megvenni a drága, cgypengős, sőt még 
még drágább jegyeket s ezzel

Jelentős hasznot tesznek zsebre ae amúgy 
is jómódú vállalati egyesületek.

Mi sem természetesebb, hogy ez a helyzet 
annyira lerontotta a társadalmi klsegyesülelek 
anyagi helyzetét, hogy

talán egyetlen egye*  sem lehet találni köz
tük, amelyik nem állna a telje*  anyagi 

csőd szélén.
De nemcsak ez a baj, hanem az Is, hogy a 
pólrsnpatok versenyében sportbelileg is le
romlottak s igy hovatovább a kisegyesületek a 
mqctkaegérharcban is csak a templomegere 
szerepét játszhatják.

Azonnali, sürgős szabályváltozásra van szük
ség, amig ncm késői

[•

Szenzációs intimitások, meglepő
eredmények a női sportfront r
első tavaszi tömegtréningjén

Két hét múlva megkezdődik az atlétika 
tavaszi nagyüzeme. A férfiak már erős 
munkában állanak, a hölgyek most kezdték 
<■1 a komoly tréninget. Készülnek az első 
magyar nemzetközi női versenyre, 
május 23-án a KAOE rendez. Ez nz 
ménv. meg az a meghívó, amelyet a leg
nagyobb nőj egyesület, az Olimpia küldött 
a Ilit fői Naplónak.

Színhely: a műegyetemiek pólyája. Aggoda
lom: lesre egyáltalában hölgy a pólyán? Kel
lemesen csalódunk — telt húz. nyüzsgő élettől 
hangos a salak. D. Bukóét Éva, nz Olimpia 
népszerű vezetője kalauzol. A pályán 13 éves 
kisleányoktól 35 éves asszonyokig minden kor- 
Árnyalat képviselve vnn. Szorgalmasan dolgoz
nak. A spi'inlcrck, n ,.gyorsnők‘‘ között \Vied- 
der Györgyi, nz Olimpia sokszoros bajnoka és 
rekordere csnkolynn buzgalommal ássa a start
lyukakat. mint az ismeretlen nagyságok. El
indul cgv 60 méteres mezőny. Halkan berreg 
n stopperóra — alig akarjuk hinni — 8.4 má
sodpercet jelez az elsőnek! Alig kéttizeddel 
rosszabbat, mint n rekord s hozzá már nz olsö 
tréningen. Mi let: itt a sseiónbanf Rekord 
rekordrn dől...

A 200 méteres startjánál 16 leány tolong. 
Csak négy indulhat, van dolga Lukóct Évának, 
suiig a négyet kiválasztja. Az eredmények itt 
í*  meglepőek: 30 másodpercen belül fut mind
egyik leány. A magasugrók közölt egy ifjú,

nvnkigláb hölgy játszva lépegeti a 140 centi
métert. Neve Kitly von Saxlehner, Pesten ta
nuló német diákleány. De itt a másik „nagy
ágyú" is: Kolost Margit, aki már most elérte 
tavalyi legjobb formáját, a 150 centiméteres 
magasságot. Micsoda csemege lesz Csák és 
Kolost harcai

Érdekes, a tulydobó kőméi találjuk-a leg
több hölgyet. 8 és félméler a kijelölt alsó határ 
— 20 lánv közül 18 dobja erősen tol. Különö
sen Kiss Edit tűnik fel, aki mindössze 17 éves 
és a magasugrás kivételével niinden atlétikai 
számban közfljár a rekordhoz, ó a legkomo
lyabb jelölt a tokiói olimpiára és klubjának 
éppen elég gondot ad, hogy melyik számban 
inditsa. Kellemes gond...

Meglepő eredmények ezek, amikről a Hétfői 
Napló utján n világsajtó is meg fog emlékezni. 
I). Lukács Éva szerényen szabadkozik a jogos 
grntuláció után.

— Ma még elég kevesen voltak kint, hiszen 
ez csnk nz. első tréning. Majd lesznek félszázan 
is. (Melyik férflegyletben vannak kint ennyien?) 
Eredményeink titka: nálunk nincs sztárk Aptfí- 
pó, nagyon kíváncsian várom a MASz 22-i 
tanácsülését, amikor a női sportbizottságot Ál
lítják össze. Ha elfogadják azt, amit a Hétfői 
Napló legutóbb tanácsolt, akkor ugrásszerilen 
fellendül a női atlétika. De ha nem ... — csüg- 
gedten legyint.

Beszédes kézmozdulat..«
Takács István

BERCZELLY NYERTE 
A MAFC KARDVERSENYÉT

A MAFC negyvenéves jubileuma emlékére a 
Műegyetem aulájában tartott kardvivó verse
nyen, mely egyben a Vivő Szövetség második 
válogató versenye, Berczclly MAC 5 győzelem
mel veretlenül vezet Zlrczy, llajczy, Bay és 
Maszlny elölt.

Az érdekes versenyt Béreséiig nyerte meg.
A LIGÁBAN MINDEN CSENDES...

Szilrkclaxl-Lódén 3:1. SBTC—Váci Remény 
2:1. Csepel--Ele 0:0. Droguislák—ARAK 1:1.
BOTRÁNYBA FUIXADT AZ AMATÖRDERBI

Szegedről jelenük: A KEAC és nz SzTK kö
tött eldöntésre került derbit n második fél
időben kínos lwtrány szakította félbe. Az 
FzTK egyik gólhelyzetben levő csatárát clbuk
tatták s n biró ncm Ítélt tizenegyest. ‘ 
tűzésben ekkor n KEAC vezetett 
bnn. Az elmaradt büntető miatt olyi 
tüntetés kezdődött, hogy n hlró 
féltve, huszonöt perccel előbb levonult a 
JyAról s a mérkőzést ncm volt hajtandó 
vábbvezelni.

A BSZKRT ÚJRA AZ ÉLENI
■söpört: Postás—HLK 1:1! BSZKRT— 
1 Goldbcrger BVSC 2.0. Pamutipar— 
10 Testvériség—HAC 2:1. Turul

ul kér. TVE 2 1.
Pártos-csoport Törekvés—MAFC 

MAVAG-I MTK 2.1 MTK-BMTE 
BTC 60. \VS(. SzAC 0.0.

Kézilabdái 1. oszt. MAEC-MTE
A Itankllga Hollós vándordíjai 

icrsenvit n Pénzintézeti Központ 
MÖKTAR és a Kér. Bank ellen.

Karakl Beazkárl 4 óra 08 perc és 30 mp ca 
kiváló eredménnyel nyerte n Beszkárt ország
úti kerékpárvers. nyél, amelyet n bécsi ország
úton bonyolítót lak le. A verseny különböző 
<-oporijhiban több nrlnt háromszáz kerékpá
rút állott starthoz. A 110 kilcméleres távon 
az erősen arcba időben a versenyzők szinte 
emberlölötii küzdelmei folytatlak egymással. 
Karaki után Fcicnczy l'TE, majd Liszkai Tö
lt kví*  írt n célba. Á lobbi kategóriában Hor
váth Postás. Sípos MTSE, nz ifjúságiaknál 
Droba Törekvés es a szeniorok versenyében 
Vlttnri UTE győzött.

A mér- 
2:1 arány

ban viharos 
testi épségét 

pA- 
to-

Blró-ci
ZSE 4 1 
URAK 1

1:1! —
1:1. FTC—

12:0. 
kardcsapal- 

nycrle a

Az Áprilisi nagy handlcap befutója:
1. Bottó, 2. Cyrano, 3. Csatártó

Az Áprilisi nagy handicupet az a tréfáskedvű 
Bohó nyerte, mely a téli favoritja volt a ver
senynek, de amikor a lovak Alagon elkezdtek 
dolgozni, kisült, hogy rossz, már-már ugy volt, 
hogy nem is indul a versenyben, de az istálló 
egy nemes gesztussal a közönség fogadásaira 
való tekintettel mégis fclnyergeltette Bohót. 
.Eredmény: Bohó mint outsider könnyen hú
rop: hosszal verte Cyranót, a verseny végső 
favoritjót. Ezekután örök rejtély marad az, 
hogy Megyercn a startvesztesége ellenére hogy 
tudták megverni Bohót nálánál húsz kilóval 
rosszabb lovak.

A nap krónikájához tartozik még, hogy 
Trámpof, az Érdi dij reás fnvoritját, verseny 
közben könnyebb természetű akcidens érte s 
az ötös mezőnyben az utolsó helyen végzett.

A Nyeretlenek versenyét egy • jókiillemü, — 
katigérő hároméves, Cárcvics nyerte.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlenek versenye. 1. Cárevlcs 

Szentgyörgyi, 2. Bazsarózsa (5) Weissbach, 3. 
Rüdiger (2) Schejbal. F. m.: Bacon (10) Gutái, 
Honvágy (1)4) Esch, Medici (4) Teltschik, 
Csodás (20) Kovács L. Biztosan. 1 hossz, 2'4 
hossz. 10:38, 17, 17, 14. Befutó: 10:353.

Nvakhossz, l’/« hossz. 10:37, 14, 17, 17. Bw 
futó: 10:141.

so-

(2)

Április 24-én és 25-én délután 8 órakor

magyar Lovaregyiat versenyei
n. Gátverseny. 1. Taipmuz (2) Tóth A., 2. 

Quamcro (1)4) Müller, 3. Honvéd (1%) Ste- 
cák. F. ni.: Tékozló (5) Szele, Csók (6) Slan- 
kovics, Maitresse (6) Wolbert. Hali-Gani (10) 
Hujbcr. Gandhi (6) Mihalovics. Biztosan. ’/< 
hossz, 10 hossz. 10:32, 16, 14, 14. Befutó: 10:77.

III. Eladók handlcapje. 1. Csárda (1)4) 
Csapiár, 2. Ganymcdcs (2)4) Klimscha II., 3. 
Quasimodo (2) Gosztonyi. F. ni.: Lulu (4) Fé
lix. Biztosan, ötnegyed hossz, 1)4 hossz. 10:25. 
Befutó: 10:117.

IV. Áprilisi nagy handicap. 1. Bohó (5) 
Weissbach, 2. Cyrano (1)4) Schejbal, 3. Csa
lódó (2)4) Csula. F. m.: Sokrates (12) Tel
tschik, Lincoln (12) Gutái, Fiola (5) Nagy G., 
Búvár- (16) Alt, Bagó (16) Szentgyörgyi, Adcrno 
(6) Csömöri, Mumus (4) Klimscha II. Köny- 
nven. 3 hossz, ötnegyed hossz. 10:62, 15, 12, 
13. Befutók:. 10:117, 142.

V. Érdi díj. I. Verekedő (4) Schejbal. 2. Ca- 
valicro (5) Teltschik, 3. Titok (2) Klimicha. 
F. m.: Cigánybáró (10) Szentgyörgyi, Tramp 
(7:10) Balog. Könnyen. 1 hossz, 1% 'hossz, 
10:41, 20, 40. Befutó: 10:356.

Bécsi eredmények
A Fenék Rcnnen volt a vasárnapi bécsi ven 

senyék főszáma, melyet Parte nyert meg Adut 
ellen.

Részletes eredmények:
I. Friihlings Rcnnen. 1. Szimat (4:10) Szabd 

L. II., 2. Roland (4) Szilágyi, 3. Petunija (12) 
Simonck. F. m.: Rokon, Cudar, Moja Beba. 
Babilasz. 10:12, 11, 13, 25.

II. Bcuczur handlcap. 1. Relne Herodlnl 
(2)4) Tóth B„ 2. Pippa (4) Vasas, 3. Atta San- 
lorh (3) Szilágyi. F m..- Kajolinger, Souvenir, 
VrencTi. Blume. 10:23, 14', 22, 16.

III. Fenék Rcnnen. 1. Parse (3) Vasas, 2. 
Adua (2) Rojik, F. m.: Caracalla, Fityula,’ Ka- 
duna. 10:40, 20, 20.

IV. Con amore handlcap. 1. Pozör (pari)'
Esch T.,’2. Telehissi (4) Esch L, 3. Hitvány 
(2)4) Tóth B. F. m,: Satum, Kaiserjflger, Csák- 
chick, Ivánná, Mister Chum, Bregenz, Backhv- 
lides, 10:18, 11, 13, 12. ,

V. Clavlgo Stccple Chase. 1. Frégate IIL 
(l’/a) Varga, 2. Csengőd (4) Kapousek. F. m.: 
Csendőr, Cainerala. 10:17, 13, 36.

VI. Welter handlcap. 1. Santella (3) Valen
tin, 2. Ibrahim ben Alischach (pari> Szábó
II. F. m.: Mágnás, Poseur, Bátor, Bürgschaft. 
10:57, 16, 12.

Április 22-én d. u. V.3 órakor

VI. Handlcap. 1, Baktcr (6) Berta, 2. Ma
zsola (4) Gosztonyi, 3. Alvajáró (pari) Müller. 
F. m.: Sylva (4) Lökös, Dénes (3) Horváth 
K. II., Botor (12) Kajári. Küzdelem. 14 hossz, 
% hossz. 10:116, 40, 28. Befutó: 10:036.

VII. Handlcap. 1. Annurettc (2)4) Klimscha, 
2. Prímás (3) Esch, 3. Napnyugta (4) Schejbal. 
F, m.: Timolcon (10) Balog, Pártfogó (5) Tel
tschik, Kékes II. (°)4) Csilla. Ereszd cl (10) 
Gosztonyi, Tiro (10) Klimscha II. Küzdelem.

A JCáposztásmegyeri dijat futják szombaton 
Budapesten. Az előzetes favorit Duce (65) eljen 
a Pcstmegyeiben jól szerepelt Totem (59) 
és az előnyös súlyú Napnyugtán (57) kívül 
néhány jóképességü hároméves áll ki. Vasár
napi kitűnő futása alapján nehéz lesz Nap
nyugtát megverni.

★

A Háromévesek nagy handicapjában a va
sárnapi versenyek főszámában az alábbi me
zőny áll starthoz;

Ugolln (52), lov. Félix,
Apriila _,(51M), lov. TeltttMh 
Gépsor. (40), lov, Klimaeba, 
Maréchal Soult (40), ?
Mák (48). lov. Szabó Jh 
Bokréta (47), lov. Kovács U 
Pandúr IL (4614), lov. Csuta, 
Kópia (44), lov. Csömöri, <
Sirató (44), lov. Alt,
Luck (44), lov. Klimscha 
Vaklárma (42)4), lov. Szele.
A munkák szerint leginkább Mák nyertei! 

meg a versenyt.
★

a háromévesek idei első ko
moly erőpróbája kerül vasárnap eldöntésre 
Becsben. Alapról Curragh, Cimbora és Caruso 
indulnak a versenyben. A magyar kandidátusok 
legkomolyabb ellenfele a cseh Podebrad.

DÖNTETLENÜL VÉGZŐDÖTT A ROMÁN- 
CSEHSZLOVÁK MÉRKŐZÉS.

Bukarestből jelentik: Románia válogatott csa
pata vasárnap ötvenezer főnyi közönség előtt 
1:1 (0:0) arányban döntetlenül mérkőzött Cseh
szlovákia válogatott csapatával. A mérkőzést 
végignézte Károly román király is. Románia 
gólját Bodola, a csehszlovákokét Nejedig

SVÁJC LEGYŐZTE BELGIUMOT
Brüsszelből jelentik: Svájc válogatott 

pata tizenötezer főnyi közönség előtt 2:1 
arányban győzött Belgium ellen.

PRÁGA—BERLIN 4i2
Prágából jelentik: Húszezer főnyi néző előtt 

Próga válogatott csapata 4:2 (2:1) arányban 
legyőzte Berlin válogatottjait.

BÉCSI EREDMÉNYEK:
Bfősből jelentik: A ligamérkőzések során a 

következő eredmények voltak: Wacker— 
Vienna 2:1, Admirn -Libertás 3:1, WSC—FC 
Wien 2:2. Rapid—Hnkoah 2:0.

■ ö

lőtte.

HÉTFŐI NAPLÓ

n.

Sterkeutlk:
Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ

FelrIAs wikrutö és kiadó, 
Dr. ELEK HUGÓ

SnrkesitAaét és kladóblvatah
Budapest VII. kér, Erzaébet-körut 28. szánt 

illétköraap és vasárnap déli 12 óráin
Telefoni I-30N-M.

Vaaárnap délután 1 6-étdh
kér, Aradi utca 8. aa. (Glóbus-nyomda). 

Telefoni I I00 43 éa 1-243-81.
Vasárnap déIliién (él s Aratót kertJw lapdrtótg: 

Telefoni 1-100 42 1-100 43. I 100 44 éa 1-245-81
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VÍZSZINTES:
1. Idő terelik az. állatokat 

(névelővel). 11. Államférfi és 
drámaíró. (1811 — 1861.) Leg
kiválóbb munkája a „Ke- 
gvcnc“ c. dráma. Politikai 
téren is jelentős szerepet ját
szott, de midőn az-osztrák 
kormánv által külföldön el
helyezett cikkekben azósze- 
Íőssel vádolták, önkezével ve- 
olt véget életének. Kereszt

ijévé László. 12. Egy Tolsztoj- 
(tgőnyben szereplő fivérek 
neve. 14. lln erős, akkor sokra 
képes. 15. Ezt a bizonyítványt 
február 1-én adják a diák
inak. 16. Végtag. 17. Ncm haj
lékony. 18. Esel vége. 19. Ír
tam vaja. 20. Téréi: — része. 
W Női név (ék. hiba). 22. 
Táska. 23. Lyukat fúr. 25. 
Sbk részből áll. 28. Bomlik. 30. 
Híres. 31. Sziávéghez fűződik, 
(névelővel). 32. S. E. T. 38. 
Földrajzi műszó, hosszú és 
aránylag keskeny, gyakran 
iveit homokturzásokat jelent 
o tenger és tó vizében. A nyílt 
síitől a lagúnák sekély és 
iszapos rétege választja cl. 
34. Capek-dráma. 35. Áldásos — ellentéte. 36. 
C. C. C. 37. Időhalározó. 38. Kutyafajta. 39. 
Német — franciául nőnemben. 40. Á szobából 
ad utasilást. 41. Zajt üt.

FÜGGŐLEGES:
1. Ezt a színész teszi. 2. Erős óhajtás. 3. 

Ritka — mós nyelven. 4. Vezetékben kering. 
5. Anya — latinul. 6. Tábla — németül. 7. 
1937. 8. Végtelen Lola. 0. Étkezések. 10. Utá
noz. 12. Hegyvidék nz Indus hosszanti völgyé
től északra. Bclső-Ázsia nyugati részén. A 
hegység fötömegében gneiszből és gránitból áll

i Ura. itomintiban 5 M Legmagasabb orma n hasonnevű csúcs amely 
*" 1X1 ” lmi" mtlrr n Föld mÍHodik l«m'a|m»abi.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MtlISTÉÍBT H.-T KÖBFOBGÓGF.PEIN. BUDAPEST, VL. ARADI UTCA B.

csúcsa. 13. Tctllegességgé fajult vita. lő. Félek 
valamitől. 17. EzékieJ próféta kftnvvébon for
dul elő c nép. akik ellen a próféta jóslatokat 
mond. Királyuk neve Góg volt. 18. Vásárlás. 
20. Kel — költőiesen., 21. Ipari növény. 24. 
FBház (gyakran elkövetett helyesírási hibá
val). 25. Magyar kártyajáték (2 ék. hiba). 28. 
Ilyen történet az adoma. 27. Ezzel a sióval 
fejezik ki az angolok megbotránkozásukat 
(fon.) 20. Egy francia Írónő írevének az első 
része (... Holstein Anno.) 30. Védtelen tópart. 
32. Mértani fogalom. 3.1. Nélkül — latinul 
(,. .. ira ct stúdió" = harag és kedvezés nél
kül, azaz: elfogulatlanul). 35. Holz — vége. 
36. N. D. C

- NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


