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Ki akarták rabolni az Ernst-muzeumot
Telefonriport a torinói nagy meccsről

Banditok merénylete
Keresztes professzor lakásán

Vasárnap délelőtt vakmerő rablóláma- 
’dással ?árosujt betörés történt a Bécsi-ut 
88. számú házban, Keresztes Tibor dr. kö
zépiskolai tanár lakásán. Két betörő az 
alatt az idő alatt, mig a szobalány öt per
cig távol volt,

behatolt a lakásba, azt kifosztotta és a 
hazaérkező leányt leütötte.

. Keresztes Tibor dr. tanár háromszobás, 
elegánsan berendezett lakásban lakik a 
Bécsi-ut 88. számú házban. A tanár és csa
ládja vasárnap eltávoztak otthonról, nem 
náaradt a lakásban más, csak a szobaleány. 
A leány reggel húromnegyedtiz és tiz óra 
között lesietett a szomszédos hentesüzletbe, 
hogy ebédet vásároljon. Távozásakor gon
dosan lezárta kulccsal a lakást.

Amikor visszajött, ki akarta nyitni a zá
rat, hiába forgatta azonban a kulcsot, bár 
hallotta, hogy kattant a zár, **

az ajtót nem tudta kinyitni.
'Azt hitte, hogy gazdái váratlanul visszajöt
tek s amikor látta, hogy belülről a tolózár 
nyelve félre van huzva s hiába dörömböl, 
az ajtót nem nyitják ki, leszólt a házmes
terhez, hogy jöjjön fel.

A házmesternél azonban vendégek voltak 
s ezért türelemre intette a leányt, aki azon
ban félt, hogy elkésik az ebéd elkészítésével 
és ezért lábánál rugdosni kezdte a: ajtót. A 
nagy dörömbölésre hirtelen fölpattant az 
ajtó, a küszöbön egy férfi jelént meg, aki
nek szemére volt huzva micisapkája s mi
előtt még a megrémült leány hátra ugorha
tóit volna,

valamilyen kemény tárggyal fejbesuj- 
totta a szobaleányt, aki az erős ütésre 

a földre zuhant.
A leány azonban nem vesztette el eszmé

letét, hanem teljes erejéből kiáltani kez
dett:

— Segítség! Segítség! Rablók! Rendőr!
A micisapkás férfi
belerúgott a földön fekvő és jajveszé- 

kelő leányba,
majd elrohant. A kiabálásra figyelmessé‘let
tek a ház lakói, akik kirohanlak a folyo
sókra és nz udvarra és most már pániksze
rűen kiáltozott az egész ház:

— Csukják be a kaput! Rablók vannak a 
házban! Hívjanak rendőrt!

A lármára most már fölfigyelt a házmes
ter is, aki kirohant, s első dolga volt, hogy 
bezárja a kaput, azután pedig fölsietett Ke
resztes Tibor dr. lakásába.

A nagy kiabálásra közben
egy férfi is kirohnnt a tanár laká

sából, ez is belerúgott a szobaleányba, 
majd lerohant a földszintre. Közben félre
lökte az útját álló lakókat. Elmenekülni 
azonban már nem tudott, mert a kapu már 
be volt zárva, erre lemenckiilt a pincébe.

Néhány perc múlva megérkezett a házba 
egy rendőr, aki két lakóval elindult, hogy 
megkeresse a pincében elrejtőzött rablótá- 
mndót. Hosszas keresés után az egyik 
pincckamrában

zsákok mögé bújva meg is találták a 
betöröl, akit a rendőr erősen megbilin
cselve bevitt a szomszédos őrszobára.
•— Pásztor László szabósegéd vagyok, 

könyörüljenek rajtam az urak... A nyo- 

mór vitt rá . . , — dadogta a betörő, aki
nek a zsebeit átkutatták, azonban egy ál
kulcson kívül semmit nem találtak nála.

—< Hol van a lopott holmi? — kérdezték 
tőle a rendőrök. — Mert loptatok, ugy-e?

— Valamit összeszedett a János, — fe
lelte Pásztor. — ó volt az, aki leütötte a 
leányt is.

A betörő elmondotta a rendőröknek, 
hogy Gutmann János bádogos és szerelőse
géd volt a társa és ő eszelte ki, hogy vasár
nap délelőtt, amig templomba mennek, va
lahol betörést kell elkövetni. Arra a gondo
latra jutottak, hogy Budán lesz a legcélsze
rűbb tervüket végrehajtani, mert

a budni emberek inkább femplomjárók, 
mtid azok, akik a Duna innenső oldalán 
laknak. Reggel nyolc óra óla figyelték Ke
resztes tanár lakását.

Gutmann a lépcsőházban helyezkedett el. 
Onnan figyelte a lakást s amikor látta, hogy

Nyílt és titkos hatalmakról, a 
zsidó bankpolitika diktatúrája 
ellen beszélt Csilléry András

A kereszténypárt másik gyűlésén a szélsőségek ellen beszélt 
Friedrlch, Tobler és Homonnay

Az Egyesült Keresztény Párt vasárnap 
két helyen tartott képviselői beszámológyü- 
lést. l’estszenterzsébelen Tobler János be
számolója zajlott le, Budapest déli kerüle
tének kereszténypárt! képviselői, Pclrovácz 
Gyula és foüller Antal pedig ferencvárosi 
választóik előtt beszéllek és ezen a beszá
molón felszólalt C.sitlÁry András is.

A ferencvárosi beszámoló Petrovácz 
Gyula beszédével kezdődött. A keresztény 
politika elveivel foglalkozott. Hangoztatta, 
hogy a keresztény erők tömörítésére szük
ség van. Szerinte a körúti sajtóban ez a ke
resztény összefogás idegességet váltott ki 
és a liberális lapok tele vannak olyan cik
kekkel, amelyek

össze akarják veszíteni a keresztény 
gondoikodásu politikusokat.

Mihelyt — mondotta — a zsidó sajtóban 
olyan cikkeket olvas, amelyek az egyesülést 
dicsérik, akkor lelkiismereti vizsgálatot 
tart magában, de amikoor szidják az egye
sülést, akkor tudja, hogy jó utón haladnak.

Beszédét ezután igy folytatta:
— Mi világnézeti politikát hirdetünk, 

mert erre van egyedül szükség ób 
hlába mondja a jó Bethlen, hogy a po
litika alapja nem lehet a világnézet 

és hibás az a felfogás, amely erre épit, nz 
ihen gondolatok már a múlt századba va
lók. Még háborúk is világnézet jegyében 
folynak és ezért nem szabad más politikát 
csinálnunk. Tiltakozom a jobboldali elne
vezés ellen, én keresztény politikus va
gyok. Tiltakozom az ellen, hogy szélsőséges

a tanárék után a leány is eltávozik, intett 
Pásztornak, fölmentek a lakásba, könnyű
szerrel kinyitották az ajtót s elkezdték ősz- 
szerakosgatni a talált holmikat.

Pásztor szerepe az volt, hogy a konyha
ablakon át figyelje, nem jönnek-e a lépcső
házban Keresztesek vagy a szobalány. Gut
mann pedig bement a lakásba, hogy az ér
tékes holmikat összeszedje. Miután az élés
kamra kulcsa bent volt az ajtóban. Pásztor 
egy pillantást vetett az éléskamrába s ez
alatt az idő alatt ért fel a szobaleány, aki a 
kulcsot a zárba tette.

— Ugy megijedtem — mondja Pásztor, 
— hogy odasompolyoglam az ajtóhoz és

a tolózárat félrehúztam, hogy a leány 
ne tudjon bejönni.

Azt hittük, hogy lemegy majd a házmester
hez s közben mi elszökhetünk.

Az őrszobán megmondotta azt Pásztor, 

lenne a keresztény politikn. Nem vagyok 
szélsőséges, de nem vagyok középutas. A 
kormány is gyakran vallja magáról, hogy 
keresztény és nemzeti, de kisajátítja már 
ezt a meghatározást és a népies szót is. 
csak azért, hogv a kisgazdapárt irányában 
zavart keltsen. Én nem külsőségekben ke
resem a kereszténységet, hanem tartalom
ban. Mindig

könnyebb inget vagy jelvényt felvenni, 
mint jelleget,

ezért vannak sokan, akik külső jelvénnyel 
akarunk maguknak keresztény jelzőt sze
rezni, nem belső tartalommal. Az én ke
resztény lelkem azt mondja, hogy nekem 
elsősorban az én keresztény népem érde
keit kell szolgálnom, ezért vagyok filokrisz- 
tián elsősorban és másodlagos kérdés szá
momra, hogy mi lesz a zsidókká}. Ha tu
dom, mi lesz a. keresztényekkel, akkor tisz
tában vagyok azzal, hogy mi lesz ővelük. 
Ehhez azonban

férfiak kellenek,
akik nem a szájon, hanem a szivükben vi
selik a kereszténységet. Ne legyen senki 
aki csak egy, fillért is juttat ellenségeink 
számára.

A másik faj...
A gazdasági élet kérdéseiről beszélt ez

után és azt mondotta: a keresztények min 
dig nz árnyékos oldalon járnak, n másik 
faj pedg a napos oldalon. Erre néhány 
közbekiáltó Szálast nevét emlegette. Pctzo- 

hogy Gutmann Jánost hol lehet megtalálni 
úgyhogy

félórán belül ez is kézrekerült.
Pásztort bevitték a főkapitányságra, ahová 
közben ugyancsak megbilincselve bekerült 
Gutmann János is.

Őt is kihallgatták, de Gutmann természe
tesen Pásztor Lászlót vádolja mint értelmi 
szerzőt. Mikor megkérdezték tőle, hogy hol 
a lopott holmi, ezt felelte:

— Mikor a leányon átugrottam, még ná
lam volt. De tudtam, hogy a Lacit elfogják 
majd és igy kiderül, hogy mi voltunk a be
törők s ezért nz összes lopott holmit

bedobtam a Dunába.
Megállapították, hogy Pásztor László 

többszörösen volt büntetve. A két betörő 
vallomásáról jegyzőkönyvet vettek fel, az
után lopás és rablás címén mindkettőjüket 
letartóztatásba helyezték.

vácz megemlítette, hogy Eckhardt Tibor Is 
megállapította, hogv a keresztény tömegek 
érdekében kíván dolgozni.

Eckhardt Tibor nevének említésekor 
zavar keletkezett. Többen közbekiál
tottak. abcugoltak. pfnjoztak, mások 

viszont tapsoltak.
Beszéde végén még azt mondotta Petra*  

vácz, nem igazság, hogy a kormány egy
oldalúan csak az agráriusoknak kedvez, 
elismeri, hogy Magyarország első termelői 
tényezői, de törődjön a kormány a fo
gyasztó városi lakosság érdekeivel is.

Ezután Müller Antal beszélt. Kijelen
tette, voltak és vannak törvények, amelye
ket örömmel szavazlak meg, még sem 
tudja a kormányt támogatni. *

— Ez azért van — mondotta —, mert 
nem látjuk a kormány működésének üte
mét elég gyorsnak és még mindig sok 
olyan dolog van. amiben nem tudunk vele 
egyetérteni. Ezek részben politikai, rész
ben gazdasági, részben pénzügyi természe
tűek. Négyszáz kartell dőzsöl ilt még min
dig. Ha én kormányclnök lehetnék, azt 
mondanám, hogy

holnaptól kezdve minden kartcllszerző- 
dést semmisnek minősítek

és ha a szerződésen kivid mégis az árak 
felhajtására megállapodásokat kötnek, 
akkor nyomban börtönnel sújtanám a vét
keseket. Vagy törje le a kormány a drága
ságot, vagy hozza arányba a jövedelmeket 
a drágasággal. Mi Csilléryt izázszázalékban
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követjük, mert Ö Wolff Károly szellemé
ben dolgozik.'

Most Cilllérii András nagy beszéde kö
vetkézen. A szociális -kérdésekkel .foglalko 
zott éa fölvétellé a kérdést;

ha a kormány u titkos választójog 
ügyét meg tudja majd oldnrti, a zsidó 
tőkések Ügyét miért nem oldja meg, 

csak energia kell, akarat és bátorság.

„Elfövi érkezni 
a leszámolás ideje"

— Én tizenhét esztendő óta járom ezt az 
utat — folytatta —, amelynek diadala, tu
dom, hogy ebben az országban be lóg kö
vetkezni és nem n háttérben meghúzódó 
pénzügyi hatalmasságok fogják ennek nz. 
országnak szekere rudját irányítani.

Vannak nyílt és vunriuk titkos hatal
mak.

— Ezek készítik elő a puccsoknt és for
radalmukat. amelyről a liberális sajtó any- 
nvit ir. Ne támogassuk a zsidó gazdasági 
éielel. Ha ma nyugtalanság vnn ebben nz 
országban,

ba pártokat akarnak alapítani, parancs- 
uralmi, vagy más rendszereket akarnak 
életbeléptéin!, én ezen nem csodálko

zom, 
mert ma megszűnt n bizalom ebben az or
szágban. Azt mondottam a miniszterelnök 
urnák, nem lesz felfordulás, nem lesz for
radalom, nem lesz ellentmondás még a par

Friedrich Tobler és Homonnay 
a szélsőségek ellen

A pestszenterzsébeti gyűlésen Tobler 
János élesen

kikelt n siéUíllohboldall mozgalmik
kal, a külföldről irányitól! horo-kcrcsz- 
t*s  mozgalom mai szemben éa kljeim 
tette, hogy minden becsületes magyar 
embernek kötrlcMsérc harcolni árok el
len, akik meg tagadj dk Krisztust, üldö
zik a vallást és helyébe újkort pogány

ságot akarnak megvalósítani.
Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő 
ugyancsak a külföldről importált eszme- 
áramlatok ellen boáiéit és art hangoztatta, 
hogy Magyarországon csak egv helyes irány 
lehet, ■ azentistváni államcszme.

Friedrich István szellemes beszédében 
többször percekig tartó kacagás közben kri
tizálta a különböző szélső jobboldali szer 
veakcdéaeket ás példát hozott fel arra, hogy 

sohasem lehet bízni nbban. hogy az 
rmbtr mögött hatalmas párt áll, 

Pálfifiy-Daun grófi bicskei 
beszámolójára fielvonult 

a NÉP szélsőjobb csoportja
Bicske, április ‘Jő.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonit- 
Irnlése.) Pálffy-Daun József gróf vasárnap 
délelőtt bcszAmológvflIést tartóit kerülete 
székhelyén, Illőikén és erre n beszámolóm 
felvonult a NÉP úgynevezett Jóbbszárnya.

Pdllfy-Daun József közel másfélóra 
hosszáig tartó beszédében arra a konklú
zióra jutott, hogv most kezdődik tulajdon
képpen nz uj szabadságharc, amelyet fa
natikus hittel és elszántsággal meg kell 
vívni. Beszélt n zsidókérdésről is és hang- 
súlyozta, hogv

rteklotetbcn teljesen magáévá t<*«l  
burányi Kálmán miniszterelnöknek 

Szegeden elhangzott megállapításait.
Vitéz Mikolay József beszédében a fiatal 

sóg problémájával foglalkozott és mególla- 
pllolta. hogv a magyar nemzeti fiatalság 
nem akar kimenni azokra a pályákra, 
amelyeken u zsidóság elhelyezkedett.

Vépixlry József főleg a zsidókérdéssel 
foglalkozott. Statisztikát ia olvasott fel és 
megállapította,

hogv 174 négy elemit véglett bankigaz
gató éa bankvezér van a magyar gazda-

* sági életben.
Érdekes volt FttácHrs homokon gróf be

széde, akt leszögezte magát teljesen Darányi 
Kálmán miniszterelnök elgondolásai mel

lament kérdéseiben sem, ha n mtnhzterel
nök ur megvalósítja az összeférhetetlenségi 
törvényt, amelyet még a gazdasági éleiben 
ts megkövetelünk, mert igaz az, hogy egye
sek jólétével szemben nagy többségben van 
ii szegénység. A szociális útra akarjuk ve
retni ma a nemzetet. Ha nem akarunk pa
rii ne sural íiii remiszert, azt azért tesszük, 
mert ugyanakkor követeljük, sőt nemcsak 
követeljük, hanem

nem vagyunk hajlandók tűrni Kin a 
zsidó, sem bankpolitika! parancsuralmi 

rendszer*.
Az ifjúság kérdésével foglalkozott, majd 

igy folytatta:
— Én nem akarok pióca lenni, mint so

kan mások, akik két-húrom oldalról is vesz
nek fel pénzeket. Hetvennyolcezer idegen 
él ebben az országban, tessék azok helyébe 
magyarokat ültetni. Most, hogy meglesz az 
önellátás! alap, nyúljanak be a bankok tre
zorjaiba. ne üljön fel a miniszterelnök ur 
a nyájaskodásnak, amellyel simogatják. A 
nyugtalanság megszűnik, ha megszűnnek a 
nyugtalanító okok. Ne olvassatok semmi
féle zsidó sajtóterméket és az abban foglalt 
rágalmakat,

úgyis cl fog érkezni a leszámolás Ideje, 
amely a ini győzelmünket hozza 

magával. Amit mi követelünk, nz nem lázi- 
tds, csak törvényes utón való megoldás han
goztatása és sürgetése, — fejezte be beszé- 
dét.

mert előfordul uz is, hogv abban a pártban 
számtalan alvezér és még több frakció vnn. 
Hetiden annakidején — mondotta Friedr*Ch  
—, kijelentette a parlamentben, éppen nz ő 
beszédével kapcsolatosan, hogy elbírja n 
kritikái, hiszen kétszáz főnyi párt vnn mö
götte.

— Alig pár nappal később azon vettem 
észre magam —- folytatta Friedrich — ,hogv 
fícfhicn mellettem ül a baloldalon, ahol 
bizony alig póron voltunk csak. Megkérdet
tem, hol « kétszáz főnyi többség, mire

Bethlen arcún válasz helyeit mosoly 
jelent meg,

eszébe Jutott, hogy nekem volt igazam.
Friedrich azzal fejezte l»e Itcszédél, hogv 

Magyarurtzág ni ígéret fö'dje és a felcnlegl 
kormány tinók lassú hmasknesin fár, htdnll 
ma már aulák stápuldannk a: utcákon és n 
lassu haladást n gyors cselekedetek váltják 
fel mindenütt.

lett. Kijelentette, hogy
Magyarországon semmiféle szélsőséges 
mozgalomra szükség nincs és ő a muga 
részéről életre-halátru együtt van a mi
niszterelnökkel és Széli József belügy

miniszterre I.
Ifuhn Artúr és Mtskólczy Hugó beszéltek 

még.

Valutanyomozás 
Szegeden

Szeged, április 25.
Vasárnap este fejezte be a budapesti 

vnlutnügyészség hat dctcktivje szegedi nyo
mozását.

Két napon keresztül
legnagyobb titokban több nagy válla

lat könyveit vlugAllák felül, 
mert az a bejelentés érkezett, hogy kül
földi összeköttetéseiket valutavisszaélé- 
sekrv használják fel.

A valutadctektivrk nyomozása megálla
pította, hogv

a feljelentésnek ntn« semmi alapja, 
a meggyanúsított nngy vállalatok nem kö
vettek el szabálytalanságot. A detektívek 
vasárnap este már el is utaztok.

NAGY ENDRE
Idegenvezeítt-kouleransza Parisról

Párizsi sokféleképpen elkeresztelték már. Elnevezték a fény városának*  
a világ fővárosának, a vágyak városának, — nincs ember, akinek ne lenne 
kicsit melegebb a szive, amikor Párizsról hall. Az egyik ember életében 
még csak vágyódás a híres város, a Párlzstjárt ember éjeiében a nagy 
élmény, amelyet nem lehet elfelejteni, amely nem mosódik el soha.

A gyönyörű város sohasem volt aktuálisabb, mint most, amikor világ
kiállításra készülődik: olyan látványosságokat készül felsorakoztatni, hogy 
a huszadik század csodákban és technikai vívmányokban megedződött 
embere is elcsodálkozzék s a világkiállítás alkalmával olyan tömegeket 
készül Párizsba csalogatni, amilyenek még sohasem keresték fel a szajna- 
parti várost.

Ennek az esztendőnek Párizs lesz a hőse, a legaktuálisabb témája, 
bizonyos, hogy Magyarországról is rengeteg érdeklődő utazik majd a fran
cia fővárosba és igy különös érdeklődésre tarthat számot az az újszerű és 
érdekes cikksorozat, amelyet

NAGY ENDRE 
Idegenvezeíü-koníeransza Parisról 

címmel vasárnapi számában kezd közölni az Vjság. Egy nagy iró egyéni 
hangú, egyéni meglátásu Bnedeckere lesz ez az Írás, — nem a nevezetessé
gek sablónos felsorolásával, nem úti tanácsokkal és hasznos utasításokkal, 
hanem Párizs varázsáról, Párizs leikéről, a Szajnapart különös világáról, 
életéről és embereiről, szokásairól és érdekességeiről ad beszámolót

NAGY ENDRE
akinek minden Írása Igazi eseményt jelent a magyar olvatóközönség 
szemében.

Párizsról sokan és sokat Írtak már, — de ugy és azt, ahogy és amit 
Nagy Endre meglát és megír, nem olvashattuk sohasem. Ez az idegenvezető 
konlcransz Párizsról, nemcsak annak jelent majd különös gyönyörűséget, 
aki járt már Párizsban és eljut a világkiállítás Párizsába is, hanem annak 
is, aki még sohasem volt francia földön s csak vágyakozva gondol a boule- 
vard-ok forgatagára, a Piacé de la Concordera, az Etoile-ra, a Montmarlre-ra, 
a Montparnasse müvészkávéházaira, az Eiffel-toronyra és Párizs egész meg
ejtő, színes világára. Az

ujsAo 
vasárnaptól kezdve napi folytatásokban közli Nagy Endre uj írását, amely 
méltóan illeszkedik a kiváló iró legutóbbi híres és nagy sikert aratott mü
veihez: az öregek kalmtzá hoz, A kabaré történeté hez, Egy várói regényé-hez.

Tettenérték az egyetemi pénztár 
háziszarkáját

A Pázmány Péter Tudományegyetem Ül- 
fóiuton lévő gazdasági hivatalában hosszabb 
Idő ólu dézsmálták a pénztárt. A pénztáros 
csaknem naponta tapasztalta, hogy pénztár
hiánya van.

volt olyan nap, hogy kétszáz pengőt 
meghaladó összeg is hiányzott a pénz

tárából.
Eleinte azt hitte, hogy talán tulfizeti magát, 
vagy roMtui ad vissza, esetleg könyvelési 
hiba van, mikor azonban a legnagyobb elő
vigyázat után is hiányzott a pénze, jelen
tette az esetet felettes hatóságának.

A rendőrség
detektívet vezényelt ki a gazdasági hi
vatalba, aki mint egyetemi alkalmazott 

szerepelt.

Vihar a táncparketten!
Két táborra szakadt a tánctanitók egyesülete, Gaubek ReriŐ elnök lemondott

Vihar sűvit a budapesti táncparkett fö
lött: nagy a kavarodás, két táborra szakadt 
n tánctanitók egyesülete és n harc pontos 
részletei pár nap múlva kipattannak majd a 
‘Vof/yor Tánctanitók Országos Szövetségének 
közgyűlésén.

Közel hatszáz okleveles tánctanitó van 
.Vagyurorszdpon. közülük több mint kétszáz 
fiudapesten működik. Sok n gondja, pana
sza a tánctanitóknak. A lokálok elviszik a 
tánciskolák közönségének egy részét. Egyik 
legfőbb panaszuk pedig, hogy egy minisz
teri rendelet szigorúan meghatározza azok
nak nz életkorút, akik a tánciskolák össz
táncain réwtvehelnek. A rendelet szerint

at iskolákban tlzcnhatévesnél flatnlnbb 
leány és tizennynlcévesnél fiatalabb flu 

nem láncolhat.
A tánctanitók ezt tartják a lognugyobb sé
relemnek. A mai modern időkre hivatkoz
nak és a/ a kívánságuk: szállítsák le a kor
határt a lányoknál tizennégy évre, a fiuknál 
tizenhat esztendőre.

De ezenfelül is »ok panaszuk és sérelmük 
van. Alighanem a sok gond és baj okozta,

A figyelő detektív észrevette, hogy a pénz- 
(árterembe bement takarítani Potocska Já
nos napszámos. I’otocska a pénztárszobában 
óvatosan körülnézett, azután kulcsot vett 
dő, kinyitotta a pénztárt, amelyből néhány 
darab tizpengőst emelt ki. A detektív

azonnal elfogta és előállította a főkapi
tányságra.

Pót ócska elmondotta, hogy hosszú Idő óta 
lopkodja a pénztárt. A lopás ugy kezdődőit, 
hogy egy alkalommal takarítás közben meg
csörrent a pénztárnok^ fogasra akasztott 
munkakabátja zsebében a kulcscsomag. 
Megnézte, hogy milyen kulcsok azok és mi
kor látta, hogy a pénztárba illenek, máso
latot készített róluk. A kulcsmásolatok se
gítségével dézsmálgalta azután a pénztárt 

hogy végül a táborukon belül is ellentétek 
mutatkoztak és végeredményben

két táborra szakadt az egyesület.
Az egyik tábor Onubek Rezső elnök és az 
egyesület modern elveket valló, ambiciózus 
főtitkára, Szántó Károly köré csoportosult, 
n másik párt pedig fióka Gyulát vallotta ve
zérének. A hosszú idejo tárló belső háború 
most odavezetett, hogy

Gaubek Ttczső nyílt levelet Intézett a 
szüyetség tagjaihoz és bejelentette, hogy 

lemond az elnlikl tisztségéről, 
ugyanakkor lemond Szántó Károly is.

A szövetség közgyűlését a Jövő hét kedd
jére összehívták. Az elnök, aki kilenc évig 
állt a posztján, hivatlosan is bejelenti a le
mondását. Sráhló főtitkárral együtt árrá 
hivatkoznak, nem akarják, hogy a személyt 
harcok következményeit esetleg megérezze 
a tánctanitók öszcssége,

Inkább félreállnák.
A közgyűlés majd uj elnököt és főtitkárt 
választ és bírnak abban, hogy elül a vfháf 
a pesti táncparkclten.

1 perces tökéletes 
borotválkozás 
víz, szappan, 
ecset nélkül a
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Két pesti nagytraffikot 
feltörtek és harmincezer 
pengőt zsákmányoltak 
a vakmerő betörők

A budapesti főkapitányság nagyarányú 
betörés ügyében indított nyomozást: két 
pesti nagytrafikot fosztottak ki a betörők 
és

közel harmincezer pengőt zsákmányol
tak.

Az első betörés a Gólya-utcában lévő 
nagytrafikban történt. Pár nap előtt, ami
kor a dohánynagyárudát felnyitották, meg
döbbenve látták az alkalmazottak, hogv a 
cigaretták, szivarok százai szerteszét hever
nek az üzletben, minden szét van dobálva 
a helyiségben. A pénzlárszekrénv üres volt, 
n polcokról hiányzót! az áru legnagyobb 
része. Azonnal értesítették a rendőrséget. 
Detektívek jöttek ki a nagvtrafikba, kihall
gatták a házbelieket, a környék lakóit, de 
senki nem tudott felvilágosítást adni a 
vakmerő betörésről. Közben a trafikban lel
tároztak és megállapították, hogv

tlzenhétezer pengő értékű .áru, kész
pénz hiányzik.

Ekkora értéket vittek el a betörök. A de
tektívek tovább folytatták a nyomozást,

hogy valami támpontot szerezzenek a be
törésről. A tettesek ugy szállíthatták el a 
hatalmas mennyiségű lopott árut, hogv

a közelben stráfkocsi várakozott rájuk
— állapította meg a nyomozás. Most ezen 
az alapon elindulva kutatják a betörőket. 
A nagyarányú betörésnek néhány gyanúsí
tottja van már, de ezek alibit igyekeznek 
igazolni. A tettesek kézrekerilésére tovább 
folyik a nyomozás.

Alighogy megindult a vizsgálat a Gólya
utcai betörés ügyében, ujabb trafikrablást 
jelentetlek a rendőrségnek:

a Szcntklrályl-utca 20. szám alatt lévő
nagytrafikban hasonlóan 
fosztogatás történt. Itt 
pengő értékű dohányt.

zsákmányoltak a tettesek.

nagyarányú 
tizenkétezer 
trafikcikket

Nagy eréllyel folyik a nvomozás a vak
merő trafikrablók kézrekeritésére. Azt már 
kétségtelenül megállapították, hogv a két 
betörés tettesei ugyanazok a gonosztevők 
voltak.

A Spolarich-kávéház két pincére 
vasárnap végre leleplezte

az ái-Kecskés Ferencnél: 
igazi neve Takács Juci 
és Nyíregyházán bujkál

Vasárnap reggelre végre világosság de
rült az ú]-Kecskés Fcrcncné titkára, amely 
már hetek óta foglalkoztatja a rendőrséget 
és a nyilvánosságot:

két budapesti pincér leleplezte a kalan- 
dornőt

Kutasg Lajos, a Vasúti és Hajózási Klub 
vendéglőjének és vendégszobáinak bérlője 
két héttel ezelőtt bejelentette n rendőrsé
gen, hogy szobaasszonya, Kecskés Ferencné 
eltűnt és vele együtt eltűnt Kutasy hatezer 
pengője is. A vendéglős ugy tudta, hogy az 
asszony Kecskés Ferenc debreceni mészá
ros különváltál) élő felesége. A rendőrség 
érdeklődött Kecskésnél, de kiderült, hogy 
csak tévedésről lehet szó, a mészáros a leg
nagyobb egyetértésben él a feleségével, 
Kecskés Ferencné nem lehet azonos Kutasy 
szobaasszonyával. Csakhamar rájöttek arra 
is, hogy tulajdonképpen miről van szó. Hat 
esztendővel ezelőtt Kecskésék debreceni 
lakásán szállást kért egy asszony, aki azt 
mondotta, hogy egy nyíregyházi autó
szerelő felesége. Három napig lakott náluk, 
azután elment és csak később vették észre, 
hogy

ellopta Kecskés Ferencné okmányait, 
nyilvánvaló tehát, hogy nz állítólagos nyír
egyházi asszony a lopott okmányok segít
ségével azóta Kecskés Fcrcncné nevén sze

repelt.
Most már csak az maradt halra, hogy a 

rendőrség kikutassa, tulajdonképpen ki az 
M-Kecskés Ferencné és hol bujkál. Most 
választ kapott ez a kérdés is, még pedig 
igen érdekes formában.

Vasárnap reggel jelentkezett Kutasy La
josnál a Spo/oric/i kávéház két pincére.

— Olvastuk, hogy mi történt Kutasy ur
nái —- mondották —, eljöttünk, mert

tudjuk, ki az ál-Kecskés Ferencnél
Elmondották ezután, hogy évékkel ez

előtt abba a kávéházba, ahol ők alkalmazva 
voltak, gyakran járt le egv szép nő, akit

egymás között csak Szép Jucinuk ne
veztek, valódi neve azonban Takács 
Juci és tudják róla, hogy Nyíregyházá

ról való.
Pár hónappal ezelőtt megint találkoztak 

Takács Jucival. Akkor dicsekedett, hogy 
nagyszerű állása van, már összegyűjtött né
hány ezer pengőt, a pénzzel visszamegy 
Nyíregyházára és férjhezmegv. Még azt is 
megkérdezte tőlük' nem tudnának-e szá
mára olcsó lakást Budapesten, mire ők egy 
molnárutcai lakást ajánlottak neki.

A pincérek leleplezése után Kutasy elha
tározta, hogv hétfőn Nyíregyházára utazik 
és maga fogja kézrekcrileni az ál-Kecskés- 
nét.

Vitéz Endre László
érdekes levele
Erdélyi Lóránt alispánhoz

Az Eckhardt Tibor pápai keményhangu 
beszéde körül keletkezett vihar még min
dig hullámokat vqr. Vitéz Endre László 
gödöllői főszolgabíró a beszéd egyes kité
telei miatt levélben lovagias elégtételt kért 
Eckhardt Tibortól. A kisgazdapárt vezére 
kijelentette, hogy

a lovagias elégtételt kérő levelet vitéz 
Endre László felettes hatóságához, Er
délyi Lóránt pestmegyei alispánhoz to

vábbította.
Eckhardt Tibor erről ujságnyilatkozatot is 
tett. Ezt követően vitéz Endre László leve
let irt Erdélyi Lóránt alispánnak.

Az érdekes levél szószerinti szövege a 
következő:

Méltóságot Alispán ur!
Folyó hó 12-én a napilapokból érte

sültem arról, hogv Eckhardt '1 Ibor 
országgyűlési képviselő Pápán folyó hó 
11-én tartott beszédében egy népgyülésen 
a következő kijelentéseket tette: „Ha egy 
főszolgabíró katonai alakulatokat vagy 
rohamosztagokat akar szervezni, mond
jon le állásáról. jelentkezzék felvételre a 
hadseregnél, amely majd dönteni fog 
arról: tauglich-c vagy sem. de semmi
cselre sem fog belőle generálist csinálni, 
hanem ’ -jfeljebb zupásőrmeslcrt. Meg

külön hadsereget, valóságos tcslörséget 
tartok fenn,

köztudomású, hogy a pápai beszéd
ben említett főszolgabíró csak én 

lehetek.
— Eckhardt Tibort kijelentései miatt 

lovagias utón vontam felelősségié, ez elöl 
azonban kitért azzal, hogy ha az általa 
hangoztatott vádak igazak, ugy azok 
miatt csupán fegyelmi vagy büntetőjogi 
felelősségrevonásnak lehet helye.

— Nyilvánvaló, hogy 
ugy a MOVE alapszabályai, mint a 
lövészcsapatok szervezésére, valamiül 
a lövészcsapatok egycnrnhavlselésére 
jóváhagyást nyertek, belügyminiszteri 

engedéllyel működnek
és igv azok törvényességéhez kétség sem 
fér. Az 1930-ból származó és 1935-ben 
megújított belügyminiszteri rendelet az 
ilyen sportalakulatok támogatását vala
mennyi hatóságnak, különösen pedig a 
vármegyei alispánoknak, polgármesterek
nek, főszolgabíróknak, községi jegyzők
nek elsőrendű kötelességévé teszi. Amikor 
tehát én a magam részére ezen törvényes 
keretben önzetlenül és minden ellenszol
gáltatás nélkül, úgyszólván erőimet meg
haladó mértékben veszem ki részemet, 
ezért fegyelmi vagy büntetőjogi felelős
ségre vonható nem lehetek, mégis arra 
kérem Méltóságodat, hogy

ezen vád fegyelmi kivizsgálása iránt 
a lehető legsürgősebben Intézkedni 
méllózlassék, hogy annak terjesztője 
ellen hatóság előtti rágalmazás ndatt 

én tehessek bűnvádi feljelentést.
— Kérem továbbá Méltóságodat arra, 

hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt 
pertraktált ügyben a lövészmozgalom tör
vényszerűségét illetően

a közvélemény tájékoztatására nyi
latkozatot kiadni méltóztassék.

Erdélyi Lóránt alispán megkapta a gö
döllői főszolgabíró levelét és most széles 
körben nagy érdeklődéssel várják: mi lesz 
az iigv további fejleménye.

•—■■■■ mar

Szálas! sorsáról 
kedden dönt 
a tábla

Szálasi Ferencnek, a Nemzeti Akarat 
Pártja letartóztatott „vezérének" sorsáról 
kedden történik végső döntés. Mint isme
retes, Szálasil a vizsgálóbíró szabadlábra 
helyezte, a vádtanács azonban fogva tar
totta. Végső fokon az Ítélőtábla dönt ebben 
az ügyben. Szálasi jogi képviselője utján a 
vádtanács döntése ellen felfolyamodást je
lentett be az Ítélőtáblához, amely kedden 
ül össze, hogy végérvényesen határozzon.

Szálasi Ferenc ellen folyó egyéb izgatási 
bűnügyek most egymásután kerülnek a 
törvényszék elé. Legközelebb május 13-án 
tárgyalja a büntető törvényszék Szemák- 
tanácsa Szálasi egyik izgatást bünperét.

Blokkcsalók 
bűnszövetkezetét 

leplezte le 
a rendőrség

A főkapitányság bűnügyi osztályán 
Komlúsy rendőrkapitány vezetésével érde
kes nyomozás folyik egy bűnszövetkezet 
viselt dolgainak tisztázására.

Az utóbbi hónapokban több budapesti 
bflffé arra a megállapításra jutott, hogy 
vakmerő szélhámosok ügyes trükkel meg
károsítják őket. A szélhámosok érdekes 
módon dolgoztak. Egyszerre négyen-öten 
állottak be a bű ff éhe, mindnyájan kisebb 
összegre szóló blokkot váltottak. Tiz-husz- 
fillércs blokkot vettek a pénztárnál. Az 
előreváltott blokkok alapján szokták az
után a pincérek és a kiszolgólók kiadni a 
megrendelt ételeket és italokat a vendé
geknek. A szélhánioslársaság tagjai közül 
az egyik ügyes kézzel

gyorsan kijavította a saját blokkját, 
tíz vagy busz fillér helyett cgy-két 

pengőre,
sőt néha tizpengösre is sikerült a hamisí
tás .Ekkor azután egyszerre valamennyien 
ételt rendellek,

a nagy sürgés-forgásban könnyebben 
elcsúszott a meghamisított blokk, 

amelynek a segítségével Igv sokszor tíz
szeres vagy hiiszszoros értékű ételt kaptak. 
A legtöbbször szendvicsei, felvágottat vá
sároltak, de

ncm fogyasztották el, hanem sietve el
vitték.

Hasonló módon dolgoztak nemcsak a 
büffékben, de mós olyan élelmiszerüzletek
ben is, ahol előzetes blokkváltás alapján 
szokták kiszogáltalni uz árut. Ezekben h 
boltokban is

húsfélét és rslrt vettek u hamis 
blokkokkal.

A cégek panaszára megindult a nyomozás 
és a detektívek hetekig tarló figyelés után

engedhetetlen az is, hogy más, mint a 
fegyveres erő tagja egyenruhát viseljen. 
Ha akármilyen rendű vagy rangú bizo
nyos uniformist akar viselni, az legfel
jebb hajdúnak öltözhetik, de katonának 
nem. Ennek a tilalomnak sürgősen ér
vényt kell szerezni, mert a nemzet min
den egyes polgára tisztelettel viseltetik 
az egyenruha iránt, amely a nemzetet 
védi, annak külső és belső rendjét biz
tosítja: a nemzeti hadsereg, csendőrség 
és rendőrség egyenruhája iránt. Ha a kor
mányzat nem szerez érvényt ennek a 
kívánságnak, hát ki fogjuk rázni ezeket 
az urakat az uniformisból. Ezt az álla
potot tovább a nemzet érdekében ncm 
fogjuk tűrni."

t- Eckhardt Tibor ezen kijelentésében 
néni említett ugyan meg névszerint en
gem, tekintettel azonban arra, hogy feb
ruár hó 10-én Peyer Károly szociál
demokrata képviselő ellenem elmondott 
interpellációjában ugyanezen váddal ille
tett engem, amelyért annak Idején őt fe
lelősségre vonni módomban nem állott, 
uz ellenséges érzelmű külföldi zsidó sajtó, 
igy különösen nz amerikai bolsevik! Ij 
Előre pedig az interpelláció és ' <dföl ii 
sajtóhirszolgálat révén még tovább szí
nezte ezt a vádat, azt állítva, hogy én

NemI... Mert speciálisan prepa
rált anyaga gy ű rh e t etle n I

mabb festékanyagot használják.
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Goldberger gyártmányoki
Kaphatók minden jó divatáruüzletben I 

tegnap leleplezték a bűnszövetkezetet. A 
tagok közül

hármat sikerüli elfogni, 
ezeket előállították a főkapitányságra.

Az eddigi ndalok szerint a társaság össze
köttetésben állt egy élkezdclulajdonossal, 
a hamis blokkok segiségével kicsalt árut, 
szendvicset, zsírt, felvágottat azonnal az 
étkezdébe vitték, a tulajdonos olcsó áron 
megvásároltak tőlük és ezt szolgálta fel a 
saját vendégeinek:

valósággal erre az árura alapította az 
üzletét.

A szélhámoslársaság tagjai az eddigi becs
lés szerint sokezer pengős kárt okoztak a 
bű f féknek és élelmiszerboltoknak.

JÖN!

RADIUS! * CASINO! 
jön: ÁTRIUM! jön!



A Honvéd Lovas Olimpiai Bizottság vasár- 
nap lovas-fllmmalinét rendezett a Royal- 
Apollóban. A maiiné fénypontja „A Ionok 
paradicsoma" cinül remek I'fa-film volt. A: 
egyik páholyban Horthy Miklós kormányzó 
tapsolt a matinén, a közönség között sok 
előkelőség volt, miniszterek, tábornokok, 
kiváló sportemberek.

II.
A magyar tüzérek háborút dicsőségét hir

dető tüzér-emlékművet állítanak fel a Pa
lota-téren.

III.
A Lánchíd villámot kivilágítására szol- 

póló kapcsolókészülékek közül egyiket a hid 
pesti hídfőjénél, a másikat a budai hídfő
nél helyezték el óban a kit házikóban, ahol 
valaha a hidpénzszedők tanyáztak. Ami
kor kinyitották a helyiséget, megtalálták 
benne az urnákat, amelyekbe valaha a híd
pénznek szolgáló krajcárokat dobták. Azon
nal jelentkezett a közlekedésügyi muzeum 
ég kérte: adják neki az urnákat. Az állami 
hidak Igazgatósága teljesítette it a kérést, a 
kit öreg urna pár nap múlva múzeumban 
hirdeti majd a régi Pest-Budának ezt a köz
lekedésügyi c miéjiét.

IV.
As Irodalmi grófnő laki iró lenne akkor 

Is, ha nem volna grófnő), nagymama lesz. 
Külföldön élő fia családjához várják a gólya 
bekopogtatását.

V.
A Belváros legszebb helyén, a Váci-utca 

Í2. száma házban megnyílt egy finom ven- 
déglátófírem, a Corso llotcl-Penzio, Kádár 
Istvdnné Zahler Erzsébet a tulajdonosa, n 
színpadtól nemrégen visszavonult kiváló szí
nésznő, Zahler Magda, a híres táncművésznél 
nővére. Az elsőrangú url otthonban a ven
dégek diétát is tarthatnak orvosi felügyelet 
mellett: a Zahler-lányok édesapja, dr. Zahler 
Emil, az Ismert budapesti belgyógyász, a 
Corso-penzio orvosa.

VI.
Gömbös Gyula özvegye, Dóra leányával 

együtt négyhetes tengeri hajókiránduláson 
oo[t. Tegnapelőtt érkeztek haza.

VII.
Érdekes pesti színházi riportot olvastunk 

’JnIltis Morgenstern tollából a Neues Wiener 
Journalban. A jubiláló Féld Zsigmondról, a 
magyar színészet veteránjáról ir. Ebből a 
riportból tudtuk meg, hogy Budapest „Féld 
tatája" ötven esztendővel ezelőtt a fíurg- 
szlnház ünnepelt tagja volt, Ferenc József 
tapsolt valaha a kitűnő Féld Zsigmondnak.

Vili.
Gróf Festetics Kristóf engedélyt kért a 

'Közmunkatanácstól, hogy az Erzsébd-tér 15. 
szdmn ház udvarán modern autógarázst 
építhessen.

IX.
Jfín az ttf telefónkőnyn és újítást hoz. ’A 

számok eddig igy szerepellek a könyvben, 
például: 1—4.M—14. Ezentúl kéttagú lesz a 
szám: 143—444. Van, aki azt mondja: jó 
ez. viszont már előre „murisnak".
Azt mondják franklmóricl fejszámolómüvész 
legyen, aki nz ilyen számot megjegyzi. Nem 
lehetne Inkább igy: 11—33—44?

I.
Láttuk a legnagyobb magyar kdrtgagyár 

statisztikáját. Kiderül, hogy 1931-ben pon
tosan félmillió pakli kártya került forga
lomba, 4 legutóbbi esztendőben már csak 
háromszázezer csomag kártya fogyott. Ok: 
azelőtt 40 fiiér volt n bélyegilicték, most 
egy pengő, hát spórolnak a kártyával, ad
dig nyúz zák-tiszlit  jók, ameddig csak lehet.

XI.
Jubilálnak a magyar cigányok, ötszáz 

éve, hogy megtelepedtek, ötszáz éve szol
gálják szívvel, lélekkel, vonóval a sírva- 
vigadóé magyar muzsikát. Az ünnepségek 
sorában ragyogó díszhangversenyt is ren
deznek. József főherceg vállalta a hangver
seny dis:vidnökségét.

NYILT-TÉR
(Ai b mattan btaölUkért a l*r>  Mtnmlfsie felelősséget 

nem váltét.)

Nyílt levél vőlegényemhez. I.otabAr Kálmán 
Mlunüu'uliti. Kedve*  Kálmánt AH olvastam 
• i újságokból, hogy mással It el jegy éried ma- 
Fad. Minthogy est velem, a forrón sr.crelett 
mcnyoMRonyoddal eddig nem közölted, érért 
kérnem én és joggal- iga re ex, vagy csak áprl 
Ital tréfa. Mert nem hitiem el. hogy irántam, 
táplált tgetverő vert ’medrt fel akarnád vál
tani Rendületlenül hittem, hogy kitiuött eskü
vőnkön pontosan meg fogai jelenni. Szívéivé- 
len Üdvözöl nicnyatronyod:

Vádnál Éva

BAKTER: Hinnye, vakapád, csak nem 
Pestről gyünnek megen Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Igenyessen onnan, pedig görbe n 
vaspálla.

BAKTER: No csak gyorsan mongyák el, 
mi van n Szálasy őrnagy úrral?

ÖRZSI: Három hónapra ítélték izgatásér.
BAKTER: A szen védésit neki! Itt valami 

tévedés van! ‘Szén az izrajlitúk a nyilaso
kat panaszlollók folton, nem Szálasytl

LEPCSES: Haj ja tuggya, eccer nz a 
Botrasóhajtó Kovács Pál c*  szép kövér lu
dat hozott a fölisztelendő úrnak, hogy szój- 
jon mán értlekibe az égiekhöz, nier ollan 
rfvatag nz élete, mint kutyának n kútba. 
Plelxinos úr nem akarta megbántani ütet, 
elfogatta uz ajándékát. Hót következő hé
ten igen fözúndorodva ijillít be az atyafi s 
rettentő mérgessen pápog; „Hogy lehet ek
korát tévedni?? Én hoztam a ludat, nem 
Kákics szomszéd!!4* — „Nini" — csudálko- 
zolt a papunk, — „mire mongya eztet?" — 
„Hát arra" — pörlekcdctt Botrasóhajtó, —- 
„hogy űnéki hótt meg az anyóssá."

ÖRZSI: Ződ lovat, okos olájt, kedves 
anyóst nem igen lehet tanátnl.

BAKTER: Nem, nem. — Hát abbul mi 
igaz, hogy a villanyos-igazgatót elítélték?

ÖRZSI: El bizony. Patx nevezetűt.
BAKTER: Pedig jó hazafi lehet, mer igen 

szén magyar neve van.
ÖRZSI; Nem is azér büntették meg, ha

nem mer lassan ment a villanyos.
LEPCSES: Nálunk is vót eccer egy Ilién 

eset. Az a Sijetős Csákány Albert útazott a 
vicinális vasúton Szcmbathelre. Persze szép 
lassan totyogott a vonat, minden állomás
nál félórákat ácsorgóit, hun szenet vett, hun 
vizet vett . . . szegény Sijetős Csokány mán 
a hajót tépte kínnyába. Oda is ment a ma
siniszta hó s mekkérdezte: „Ugyan gépész 
úr, hánykor érünk be Szombathelre?" „Fél
hatkor" — monta n mozdonyvezető. — 
„Hm" — vakarta fajit Sijetős, — „nem ér
hetnénk be ötre?" — ,Hú.t‘* — aszongya a 
masiniszta, — „mrguk úlasok beérhetnek, 
de mink személzeti emberek nem hagyhaty- 
lyuk el a vonatot."

ÖRZSI: Ollan az a vicinális, akar a vén
ember: a menésbe lassú, csak a megállásba 
gyors.

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Mit hal
lottak arrul, hogy Amerikába lefogtak egy 
Öreg szerecsenyt, akit néger istennek híl- 
nak arrafelé?

ÖRZSI: Még pedig azér, mer lopott sze
net árult.

BAKTER: Hót a szent emberek is tesz
nek illet?

LEPCSES: Nézze hájjá, minden cseleke
detnek megvan a maga hele. Eccer odaát 
Libádon a fööspörös úr el akarta annl a 
szamarát. A szógája kivezette a vásárra a

Modern függöny és anyag.,.
Színes függönykolmo, 70 cm. az. .. —.82
Füqnöny-ro’t, müaelyemből, 8 cm. ez. —.7. 
Külföldi madrassK-kelme, romok szí

nekben és mintákban, 130 cm. sz. .. 1.95

LIPÓTVÁROSI FONAL R-T. RS

A polgármester és a nagybizottság 
vasárnapi szemléje 
az épülő vásárvárosban

Vasárnap is lázas munka folyt n Városliget
ben ar Iparcsarr.ok környékén, n Budapesti 
Nemzetközi Vasár hagyományos területén. Cso
dálatos látvány ... Szinte szemünk lót tóra épül
nek a csarnokok, pnviUonok, hátak — valósá
gos város, kerületekkel, terekkel, utcákkal. Est 
at az exprcsszvároaépllást tekintette meg vasár
nap

Ssendy Károly polgármester, a vásár elnöke 
és a BNV nagybiwltaága.

Ott volt többek között: br. Babarczy István ta
nácsnok, Kállay Albert tanácsjegyző, Csofághy 
Antii mérnök, a kereskedelmi minisztérium 
megbízottja, Chorin Ferenc. Székács Antal, Cse- 
h'nyi Pál, Bccseg Antal, Bárczp-Barcrcn Gábor. 
Iloroivlts Gábor, Schmadcrer Oszkár kerületi 
elöljáró, Ktentivdnyl Kálmán rrndörtarácsos. 
A'underlich h. töznltófőparancsnok, br. Wetes 
Alfonz, Buriag-Goldbergcr Leó. lovag Wahl 
Henrik, Lédermann Mór. Mihályffy Dezső, Gl- 
rardi Tibor. Orpltunides .h nos. Mátrny Lórún.l, 
Onfta Siegfrled. Vdgop Déla és még sokan. Vér
tes I mii alelnök, Hallógsy István igazgató és 
Lengyel Géza, a GYOSZ titkára kalauzolták vé- 

csacsit, n nagytiszteletű pedig a közeibe áll- 
digált. Hát c*  gyirmntyi ember szemet ve
tett a csacsira, oda is lepett, megíiriatta, 
osztón fölkérdezte a szógát. hogy a füles 
minő testi állapotnak örvendez. — „Rendos 
jószág" — monta n szóga, — „csak hát 
igen csökönyös, meg kehes, a lába is pó- 
kos, dp a kólika is rá-rágyün!" — „Hinnye, 
a szél fújja ki a fogadat" — mérgelődött 
fööspörös úr, — „mér mondasz illeneket?"
— „Hát azér" — monta a szóga, — „mer 
ippen vasárnap is aztat teccett prédikálni 
u templomba, hogy fő az igasság." — 
„Böszme tel" — mordult rá a napytiszlc- 
letíi, — „templomba nem seftölűnk, vá
sárba nem prédikáJunkl"

BAKTER: Igaza is vót. — Hát a*  ténv- 
valóság vóna, hogy a panyolok ki akarnak 
békűni egymással?

ÖRZSI: Úgy hírlik. Még aztat is mon- 
gyák, hogy a Frankó tábornok egy em
bere átment tárgyalni a vörösökhöz.

LEPCSES: Másér is mehetett az, nem
csak békességér. — Tavai Itt nálunk igen1 
nagy hadiláb vót a Kotyondiék meg a Ver- 
hókék között. Szitták, sznpulták egymást. 
De mikor Verbókéknál az influnca követ
keztébe hárman meghóttak, az a Vödörlopó 
Kotyondi Mihál átment a gyászolókhoz s 
leüt az asztaluknál. „No lám" —• bólogatott 
örömmel jedző úr, — „hát maga elment az 
cllenséghöz, mer békét akar." — „No nem 
ippen azér" — sunyílott vissza Vödörlopó,
— ikább csak meg akartam nézni, hogy 
sokan vannak-e még életl>e.“

ÖRZSI: Mogyorófa legyen körösztapja 
annak is! —- Oszt gyerünk gazdám.

BAKTER: Még egv csipedet csöppet vár
jon! — Mit szól ahhoz Lepcses szomszéd, 
hogy a Darányi is aszongya: van zsidókér
dés!

ÖRZSI: Pedig eztet nem monta ki ma
gyar miniszterelnök vagy tizennyőc esz
tendő óta.

BAKTER: Úgylddzik, visszatértünk a régi 
jelszavakhoz.

LEPCSES: Hájjá tuggya. mikor FÖlhő- 
rúgó Szimák Józsi mekkérte feleségül azt a 
nazarénus Bókkon Mórit, a jány csak av
val a föltétellel ment hozzá, ha íí is nazaré
nus lesz és nem fog káronkodni. A legény 
ráállt, meg is esküitek. Vagy félesztendő 
múlva átszekereztek Pápóczra s a hídvégi 
dűlőn tengelig merütek a sógormarasztaló 
sárba. Híjába vót a szép szó, a biztatás, a 
szekér nem mozdút. Végre Fölhőrúgót el
halta n Szent Lélek s ollan becstelen ka- 
ringóssat káronkodott, hogy még a lovak 
is elpirultak szégyenlelükbc. „Mit cselek
szik, Józsi?" — riadt ró a nazarénus me
nyecske. — „Vedd tudomásul, hogy vissza
térek a katolikus vallásba" — csattogott 
Főlhőrúgó, — „mer én káronkodás nélkül 
nem tudok élni! — Oszt Isten álgya.

Paolanvédő-kelmo, 150 cm. m......... 1.93
Pettyes vitrago-anyag, 120 cm. sz. .. 2.40
Cslokaszövet, 180 cm. sz. .................. 2.70
Glttortüll, 210 cm. sz...................................4.80
Remek lUgtfttnykelnie-niaradékok maradék árban

glg n vendégeket a vásárvároson.
Ébredő, épülő vásáruccákon At a pompás szö

kőkút körül elterülő
klasszikus atlluiu vásdr-főrumra

jutunk. A fórum — ujllá«. Idén építik fel elő
ször. A remek tér barmonikuMÓ teszi at egész 
területet Köröskörül réatbcn árkádos, részben 
oszlopos csarnokok, és pavillonok. A fórum 
egyik oldalát ívesen veszi körül a teztllpalota, 
ahol ezicNu

„elaőbálos rég" állít ki,
oylan vállalni, amely alöször szerepel a vásá
ron. A többi textiles n „dlvotkerfiletben**  vonul 
fel. Ai előtérben „a vásár ttíkcé'!

• „robot-ember,
A hatalmas gép-férfi, amely rejtélyes szerkezet 
segítségével köszön, moiog, meghajol. Intéike- 
dik, még nem készült el. Még rsupán csontváza 
illetve arélvára látható a jövő robotolónak.

A fórum környékén, a vásár „belvárosában1' 
épülnek a külföldi pavillonok Is. A szomszéd- 
bon magyar udvar. Amelyben nyolc halasi lány 
fogja készíteni a drága halasi csipkét Itt van 
a l,uellér-In^ntuház', is — a népi politika álma.

Budapest, 1037 április fj,

Szép lenne, ha ilyen egósu^Vs otthon jutna 
még a zselléreknek is...

Hatalmas városrészen sétálunk í<: péntekre 
már ez Icm

as ínyencek eldorádója,
az élelmhrernegyed. Es most — a jövő háború 
réme kisért fel: a lég- és gázvédclmt kiállítás, 
hoz érünk. Sátortábor. Mentöhelyek. Kéteuie- 
letes szinpnd. Itt fogfa bemutatni húsz színész 
a gáztámadús és a repülőgépről hullott bomba 
hatiísf't és azt, miként menekül meg az, aki 
tisztában van n mentömódszerekkel s miként 
pusztul cl a tudatlan.

Az egykori vásárok helye: az Iparcsarnok 
nz idei BNV-nek már csak elenyö kis része. 
Évek alatt a vásárváros

vtisárvilágvérossá fejlődlltt.
A nagybizottség szemléje után tartott villás- 
reggelin Szendy polgármester néhány meleg szó
val köszöntötte mindazokat, akik szellemi vagy 
fizikai munkával meglercmteUék ezt a vásári, 
amely — hangsúlyozta a polgármester —

uj fejlődést jelent a magyar vásérok tör
ténetében

és olyan gazdasági értéket és látványosságot, 
amoly el fogja nyerni a szakkörök és a nagy
közönség osztatlan elismerését.

KÖZGAZDASÁG
Nagy érdeklődés előz! meg a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara holnapi köz
gyűlését, amelynek napirendjén a magán
alkalmazottak szociális és gazdasági hely
zetének javítása, a kontárok elleni védeke
zés problémái, szakmai kontúrbiróságok 
niények adómentességének kérdése is szere
pel.

♦
.4 Magyar Hites Könyvvizsgálók Egyesü

lete a részvény jog rcformájával kapcsolat
ban holnap, kedden nagyszabású ankétet 
rendez, amelyen Kuncz Ödön dr. az uj né
met részvénytörvény Irányelveiről tart elő
adást.

♦
Az Első Magyar Általános Biztosító Tár

saság április hó 24-én tartotta 193ö. évi 
rendes közgyűlését, a ni elv az 1936 évi 
nyereséget 388.742.98 pengőben, az oszta
lékot pedig 15 pengőben állapította meg.

♦
Az Omke ezévi közgyűlését a Nemzetközt 

Vásár második vasárnapján, május 0-én tartja 
meg.

*
A Nemesféraiparosok, Kereskedők és órások 

Országos Szövetsége május 9-án tartja országos 
nagygyűlését.

♦
As uj magyar-csehszlovák árucacreinegálla- 

podfosal kapcsolatosan mór megindult a cseh 
serlésklvltel: a mai hétfői prágai fővásárra 
12 vagon magyar sertés kerül felhnjtóera. A 
megállapított próbakonílngcusscl együtt 1938 
február végéig 35.000 darab sertést exportál
hatunk Csehszlovákiába.

♦
Most már befejezett ténynek lehet tekinteni, 

hogy a Külkereskedelmi Hivatal hozzájárulá
sát adja 120.000 g kukoricának Ausztriába vatá 
kiviteléhez. Ezt a kontingenst szabadon adhat
ják el a kereskedők.

♦
Az Országos Magyar Tejszövetkezeti Köz

pont igazgatósági ülésén dr. Schandl Károly 
elnök, nyugalmazott államtitkár megemléke
zett uz OMTK másfélévlizedea működésének 
eredményeiről. Mcgállapilolta az elnök, hogy 
a központ a községi tejszövetkezeteket újjá
tervezte, a tejszövetkezeteket kiépítette, gon
doskodott a tej értékesítéséről és a magyar 
vaj számára n külföldön is jelentékeny fo- 
gyasztőplncokat teremtett. Ma már nincs tej, 
amit ne lehetne értékesíteni és nem termelnek 
annyi vajat, amennyit elhelyezni ne tudnának. 
Az OMTK keretében 710 községi tejszövef- 
kezet működik és a forgalom az elmúlt esz
tendőben 163 millió liter tej volt. Schandl el
nöki előterjesztése végén azt indítványozta, 
hogy a lejszövetkezetek mellé kormánybiztos 
kinevezését kérjék és a kormánybiztos állandó 
kapcsolatot létesítene a tejszövetkezeti moz
galom központja és a kormónv közölt. Az in
dítványt egyhangúan el is fogadták.

— Aki háztartást vezet... A mai kor igé
nyeit leginkább kielégítő villamos háztartási 
segédeszközök, készülékek láthatók az Elektro
mos Művek V., Honvéd ucca 22. sz. alatti ki
állításán. Különösképpen felhívjuk Ügyeimét 
azoknak, akik háztartást vezetnek, hogy sok 
újat tanulhatnak, ha résztvesznek az ottani, 
minden szerdán délután fél ft őrakur, továbbá 
hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 
órakor kezdődő villamos főiőelöadúson. Leve
les-vajat tészta, kuglóf, képviselöfánk, torták 
és különféle húsok sütése. Belépés, ruhatár 
díjtalan.

— Legjobb szabású férfiöltönyt 4® pengőért 
készít dlvAtszöS’etbÖl: Vertenyszabőság, Thö- 
köly-ut 6. /. emelet.

— A Budapesti Nemzetközt Vásár — és ® 
Hang<zrrbemutató Színpad. Hatalmas, érdekes 
látványosság készül az Tparcsarnokban. A 
zongorákat, hegedűket, tangóharttionikáktrt, a 
szabadalmazott rddió-hangraforgókat nemcsak 
szakképzett eladók hanem kiváló művészek is 
bemutatjók majd a közönségnek. A Slernberg- 
hangszergyár Hangszcrbemutntó Színpada Iránt 
a külföldön is nagy az érdeklődés.

LONDONBÓL jött fiatal urilíny londoni rgyeteml 

angolt tanít, 
ocMirKiiittivomniMiiMri,n.nrnNMg.».i.2
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Ernst Lajos holttestét 
vasárnap Ráckevéról 
Budapestre hozták Értesítés a FIRTkocsitulajdonosokhoz!

A tragikus sorsú műgyűjtő és muzeum 
Igazgató, az Ernst Muzeum alapilója. Ernst 
Lajos holttestét szombaton ngnoszkálták 
Ráckevén. A megrázó körülmények közöli 
elhunyt Ernst Lajos ognoszkúlásárn

a muzeumigazgató fia, Ernst Endre és 
Horvay János szobrászművész 

utazott le szombaton Ráckevére. Amit az. 
iratok és a ruházat már előzőleg kétség
telenül bizonyított, azt megerősítette Ernst 
Endre és Horvay János is: valóban Ernst 
Lajos holttestét vetette ki a Duna.

Vasárnap délelőtt Ráckevéról Buda
pestre szállították n holttestet és a 
törvényszéki orvostani intézet Szvete- 
nay-utcal helyiségében ravatalozták fel.

Ma, hétfőn délelőtt az elhunyt muzeum- 
igazgató hozzátartozói megjelennek a rend
őrségen, ahol előterjesztik nzt a kérést, 
hogy tekintettel arra, hogy bizonyosra ve
hető, hogy n muzeumigazgató öngyilkos 
lelt, tekintsenek el a boncolástól. Az eset
ben. ha a rendőrség eleget tesz a család 
kérésének, már kedden eltemetik a híres 
magyar műgyűjtőt a rákoskeresztúri izrae
lita temetőben,

arra a sírhelyre, amit Ernst Lajos 
már régebben előre megvásárolt saját 
maga számára,, közvetlenül boldogult 

édesapja sírja mellett.
Az esetben, ha a hatóságok mégis ragasz
kodnának a boncoláshoz, csak szerdán, 
vagy csütörtökön lesz a temetés.

A Rókus öngyilkos
szobájában lepleztek le egy 

szélhámos ál-katonatisztet
Vasárpap délelőtt- két államrendőrségi 

detektív jelent meg a TíóÁ-us-kórházban. 
Útjuk az öngyilkosok kórtermébe vezetett, 
ahol Garda István 42 éves volt műszaki 
tisztviselőt keresték. Garda pár nappal ez
előtt került’a fíókusba, aszpirinnel mér
gezte meg magát, de amikor beszállították 
és megvizsgálták, már közölték vele, hogy 
olyan könnyű az állapota, hogy égy-két 
nap múlva már el is távozhat. Ez az idő 
eltelt, de

Garda csak nem akart távozni a kór
házból,

állandó rosszul!étről, fejfájásról panaszko
dott, mire azután vasárnap kiderült, hogy 
azért ragaszkodott olyan nagyon a kór
házban való maradáshoz, mert elintézetlen 
ügye van a hatósággal.

A detektívek felszólítására először beteg
ségére való hivatkozással nem akarta őket 
követni a főkapitányságra, de később, 
amikor megtudta, hogy az orvosi véle
mény szerint nincs semmi baja, mégis 
akarva nem akarva.

eleget kellett tennie a rendőrség utasí
tásának.

Garda István ellen a pestvidéki ügyész
ségre feljelentés érkezett, amely szerint 
dacára annak, hogy nem volt katonatiszt,

Az Országos Hitelvédö Egyletben egyéb
ként állandóan folynak a tárgyalások a? 
öngyilkossá lett muzeumigazgató hitelezői
vel. Előreláthatólag rövid időn belül vala
mennyi hitelezővel békésen megegyeznek, 
annál is inkább, mert mint a ff ét fűi Napló 
munkatársa erről bizalmas forrásból érte
sült,

az állammal már elvileg teljesen el
készült és csupán períektuálásra vár n 
megállapodás Ernst Lajos világhírű 

gyűjteménye átvétele ügyében.
Információink szerint az állam részletek
ben fogja a hagyaték ellenértékét ki fizetni' 
a családnak, — illetve a hitelezőknek.

Vasárnap délután egyébként befejeződött 
az Ernst Muzeum jelenlegi nagyszabású 
aukciójának kiállítása és az eredeti terv 
az volt, hogy ma, hétfőn már sor kerül az 
árverésekre, Steiner Lajos és Holitschcr 
Róbert aukcióvezetők irányítása mellett. A 
család egyes tagjai és Ernst Lajos legköze
lebbi barátainak egy része azonban szót 
emelt ez ellen és

kérte, hogy halasszák el az árveréseket 
egészen addig, amig el nem temették az 
Ernst Muzeum elhunyt tulajdonosút. Az 
aukció vezetői azonban technikai okokból 
egyelőre ragaszkodnak az árverésnek ma, 
hétfőn való megkezdéséhez és igy való
színű. hogy nem teljesíthető a családtagok 
és barátok kívánsága és nem halasztják el 
az árverést.

állandóan uniformisban járt, sőt gyorsan 
cjölépett és kitüntetései is napról-napra 
szaporodtak. Az ügyészség a feljelentést 
áttette a főkapitányságra és ennek alapján 
történt vasárnap a detektívek kórházi lá
togatása.

Garda István, nmikor beérlek vele a 
bűnügyi osztályra, ismét rosszullétről pa
naszkodott, de

a rendőrorvos megvizsgálta és megálla
pította, hogv semmi baja nincs, szi

mulál.
Később azután kihallgatták, megállapítot
ták, hogv egy csomó katonai igazolványt 
hamisított, nyolc kitüntetését ugy vásá
rolta. de mindegvikre hamisított egy-egy 
kitüntető okmányt. Amikor megkérdezték, 
tőle, tulajdonképpen mi is volt a célja az 
uniformis viseléssel és az okiratok hami
sításával, mert hiszen a kitüntetések után 
pótdijot nem vett fel. kijelentette, hogy 
valósággal

szerelmese az egyenruhának
és miután állás nélkül van, gondolta, hogy 
mint leszerelt tisztet, könnyebben alkal
mazzák valahol és igy a jobb társaságokba 
is bekerülhet.

Az egyenruha szerelmesét közokirat- 
hamisítás miatt letartóztatta a rendőrség.

Javítóműhelyünket és •orvlco'felopünko! eddigi terjedelműk kétszeresére 
megnagyobbítottuk. Az u| telep építkezési és berendezési munkálatai a befejezéshez 
Közelednek. Az üzem végleges átszervezése arra kényszerít bennünket, hogy a mun
kát hétfőtől, t hó 20-ától kezdve ideiglenesen beszüntessük.

A Javítóműhely hétfőn, f, év május 3-án a munkát újból felveszi, de külö
nösen sürgős munkák elvégzésére közben Is az Igen tisztelt autótulajdonos ügy
teleink rendelkezésére áll.

Az u| servlee-íelepet f. év május 20-a körül fogjuk űzembehelyezm.
Megvagyunk győződve arról, hogy az uj, lényegesen megnagyobbított telepünk 

amely az automobllkezelés legmodernebb és legtökéíe esebb vívmányai szerint épült*  
az I. t. ügyfeleinket teljesen ki fogja elégíteni. Az átszervezés következtében beálló 
rövid szünet miatt szives elnézést kérünk.

Automoblleladásl osztályunk változatlanul igen tisztelt vevőink rendel
kezésére áll.

Eladás:

IV., Váci-utca 1.

szemelte ki magának az özvegyasszonyt, 
hogy egy alkalmas pillanatban kifossza a 
lakását. Az igy szerzett pénzből

elegánsan felöltözött,
azután fölkereste Hennel Frigyeséket, akik 
nagy örömmel fogadták régi háziszolgáju
kat.

— Tudom, hogy’ Hennel uréknak Diós
győrött van egy villájuk és nyáron oda 
szoktak menni nyaralni — beszélte Pindur 
Frigyes ;, ezért azzal állítottam be hoz
zájuk, hogy Miskolcra utazom, szívesen 
segítségükre leszek és levinnék Diósgyőrbe 
egyet-móst, amit nyaralásuk során hasz
nálni akarnak.

Hennelék néhány perzsaszőnyeget, ezüst 
evőeszközöket, ágynemücket és fehérnemű
ket adtak út Pindurnak azzal, hogy vigye 
le Miskolcra. Pindur lassanként eladogatta 
a holmikat s az igy szerzett pénzen költe
kezett. Attól félt azonban, hogy Hennelék 
följelentik s ezért a Tarján Ferenc nevet 
vette fel és

álnéven különböző helyeken vett ki al
bérleti lakást.

Néhány héttel ezelőtt társaságban meg
ismerkedett I)ikó Mária tisztviselőnővel és 
csakhamar jóbarátságba kerültek. A barát
ságnak az lett a vége, hogy

Pindur megkérte a leány kezét,
aki igent mondott. Hogy maga iránt bizal
mat keltsen, azokból az aranytárgyakból, 
amelyeket Boldizsárnétól ellopott, néhányat 
a leánynak adott jcgyajándékul, majd cl is 
jegyezte Bukó Máriát.

Az eljegyzés után a jegyesek bizalmas 
beszélgetése során Pindtir megtudta, hogy 
a leánynak értékes tárgyai vannak zálog
házban. mire elkérte tőle a zúlogcédiilákat 
azzal, hogy majd ő kiváltja. A tisztviselőnő 
azonban

gyanút fogott
és .kijelentette, hogy bár eljegyzett meny
asszonyának tekinti magát, tulajdonképpen 
azt sem tudja, hogy vőlegénye valóban ha
józási tisztviselő-e.

Két nappal később Pindur pecsétes okira

Még hat napig 5 pengő
azután már 8 pengő lesz

Service:

VI., Aréna-ut 61.

tot mutatott fel Dukó Máriának, amely 
arról szólt, hogy n Magyar Folyam- és Ten
gerhajózási Bt. tudomásul vette házassági 
bejelentését és ez ellen semmi kifogást nem 
emel. A leány az irat alapján vakon meg
bízott Pindurban, átadta neki a zálogcédu
lákat, amelyeket azután Pindur többszáz 
pengőért értékesített. Természetesen

többet nem jelentkezett a leánynál.
A lopott pénzek azonban elfogytak és 

Pindur. hogy valami pénzt szerezzen ma
gának, elhatározta, hogy a llenneléktöl lo
pott fehérneműk utolsó részét vasárnap 
délelőtt el fogja adni. Ez lett azonban « 
veszte.

Pindur Ferencet beismerő vallomása után 
letartóztatták. Hétfőn szembesítik majd a 
károsultakkal, azután álkiséTik n királyi 
ügyészség fogházába.

Marschall államtitkár 
a szélsőségek ellen 
beszélt Baján

Baja, április 25. ’ 
(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) A NÉP bajoi szervezetének vasár
napi gyűlésén Fernbach Bálint főispón han
goztatta, hogy semmiféle szélsőséges politi
kát nem tűr meg a megyében. Báró Vojnits 
Miklós és Alfi'ddy Béla képviselők után Mar
schall Ferenc államtitkár szólalt fel. Ö is a 
szélsőségek ellen beszélt, hangoztatva, hogy 
a miniszterelnök Szegeden bejelentette, hogy

leszámol a szélsőségekkel, a jelszópoll- 
llkúval én a diktatúrán törekvésekkel, 
amelyek megzavarják nz ország nyugal

mú L
Hangsúlyozta, hogy nem külföldi ideológiá
kat követve kell megoldani a nagy problé
mákat. Ezután Reményi-Schneller Lajos 
képviselő és báró Vojnifs Sándor felsőházi 
Ing szólalt fel.

Házasságszédelgés, lopás 
és betörés miatt letartóztattak 
egy elcsapott MFTR-tisztviselőt

Vasárnap délelőtt a rendőrségen egy jól 
öltözött fiatalembert tartóztattak le több 
órán át tartó kihallgatás után. Néhány hét
tel ezelőtt följelentést telt Boldizsár Gá- 
borné kispesti asszony, aki azzal vádolta 
meg albérlőjét, Pindur Frigyest, hogy fel
törte a ruhás szekrényét, 210 pengő kész
pénzt, azonkívül arany- és ezüstékszert el
lopott és ellünL

Néhány nappal ezután a feljelentés után 
IIennél Frigyes mérnök tett följelentést, 
ugyancsak Pindur Frigyes ellen. Az ujahb 
följelentés szerint Pimlur perzsszőnyegeket, 
ezüst evőeszközöket és ágyneinücket lopott 
cl Henneléklől.

A rendőrség nyomozást indított Pindur 
Frigyes k -rekeritésére, azonban nem tud
ták megtalálni, ellenben nyomozás közben 
harmadik feljelentés is érkezett, amelynek 
főszereplője ugyancsak Pindur Frigyes volt. 
Ezt a följelentést Bukó Maria tette, aki

lopással és bázassámédclgéssd vádolta 
meg Pindurt.

Újabb erővel indult meg a hajsza a vésze 
delmes ember után, azonban ugvlátszott, 
hogy sikerült eltűnnie a nagyváros forgata
gában. Vasárnap reggel azután a véletlen 
kezrejutfatta Pindur Frigyest.

A Teleki-téren az egyik detektivnek föl
tűnt, hogy egy jól öltörött fiatalember vál
lán nagy batyuval álldogál. Odalépett hozzá 
és megmotozta a gyanús batyut, amelyből 
a detektív legnagyobb csodálkozására női 
fehérneműk és ágyneműk kerültek elő. 
Erre igazoltatta a fiatalembert, aki zavaros 
választ adott, mire előállította a Vili, ke
rületi kapitányságra.

Itt kiderült, hogy Pindur Frigyes a neve, 
mire a detektív telefonon felhívta a bűn
ügyi nyilvántartót, hogy megtudja, nem 
körözik-e. így derült ki, hogy Pindur Fri
gyes személyében jó fogást csinált a detek
tív s azonnal előállították a főkapitány
ságra.

— Valamikor MFTR tisztviselő voltain 
— mondotta Pindur Frigyes —, de 1933-ban 

sikkasztás miatt elbocsátottak,
nem volt Budapesten mit keresnem, ezért 
mentem cl Miskolcra, ahol elszegődtem 
háziszolgánnk Hennel Frigyes mérnökhöz. 
Hennelék két év múlva Budapestre kerül
tek és én állástalan maradtam.

Elmondotta azután Pindur, hogy ö is fel
jött Budapestre és eleinte apróbb lopások
ból tengette életét, később kikerült Kis
pestre, özv. Boldizsár Gábornéhoz. Azért

és ritka, még nálunk sohasem látott
50 akttel vételben, 20 flluvztráctóban, 160 oldalon teljes áttekintést 
nyújt a Föld minden népének nőiről, kultur- és erkölcstörténeti (elentőségre emelve 

a művet. Ára 8 pengő.

Mindazoknak, akik még megjelenés — tehát 
május 3-lka — előtt írásban, az alanti meg
rendelőlapon megrendelik:

ára 5 pengő.
A kiadóhivatal jogosult minden indokolás nélkül bármely rendelést visszavetni.

Temek kivágni Itt *•  2 fillérrel felbélyoirxett nyitót! borítókban bekUMer.f:
Uj Magazin, Budapest, IV., VAci-utca 35, félemelet.

Megrendelem a Női Szépség Albumát öt pengőért, utánvéttel.

Név:....................................................................Foglalkozást............................................................ .

Pontos lakcím:....................................................................... ....................................................................
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A Hétfői h'npló közti elsőnek a világ- 
bajnokság fér/i-néggei csapatversenyének 
végleges rendszerét, amelynek megnyugtató 
megoldásában a két ellentétes rendszer, a 
knoek-ant éj a körmérkőzés hívd tnlátko:. 
nak.

.4 csapatok a világbajnokságért kiesési 
versenyt látszanak. Ez annyit tesz, hogy aki 
agy vereséget szenvedett — a versenyből 
kilép' 4 mezőny fordulónként felére apad, 
végül is ketlen küzdenek a: első brídge- 
világbajnoki címért.

.4 külügyminisztérium gyönyörű dij- 
csu portot ajánlott fel a verseny céljaira. A 
versen?] során kiesett csapolok fognak 
ezekért a dijakért tovább küzdeni és ezen 
versenyek során fogják megállapítani a 
helye.esi sorrendet. Ez a szerencsés meg
oldás megfelel az amerikai tervezetnek, de 
másrészt magában foglalja az európai or
szágok speciális kívánságait is. Ezt a terve
zetet X fent són norvég bridgcbnjnnk 
ajánlotta a magyar rendezőségnek. Ezzel a 
megoldással eloszlott most már minden 
differencia, megindult n lázas munka, hogy 
minél iinpozánsabb ét szebb legyen n jú
nius 1.1-án kezdődő világbajnokság, mely
nek fővédnöke

József főherreg,
védnökei: K á n y a Kálmán külügyminisz
ter, fíornemista Géza kereskedelem- 
ügyi miniszter és Szendy Károly polgár
mester. Kongresszus elnöke: Kál ay Ti
bor ny. pénzügy miniszter. A verseny el
nöke . I) o r m á n d y Géza ny. tábornok: 
elnökhelyettese: Szabó Sándor minisz
teri tanácsos. A versen.'/ rendezőségének 
elnöke; dr. Szigeti Pál, az MRS: <d- 
elnöke. .1 versenybíróság elnöke: dr. P é- 
1r r y Jenő szövetségi kapitány. .1 mai 
napig n következő országok nevezései fu
tottak be: férfi és női csapatokkal: Anglia, 
Hollandia, Nomégla, Csehszlovákia, Auszt
ria és .Magyarország. Csak férfi csapattal: 
Amerika. Egyiptom, Németország, Észt
ország, Románia és Belgium. Ezenkívül 
biztos nevezőnek tekinthető: Dánia, Fran
ciaország, Svédország, Jugoszlávia és Olasz
ország. Svájc csak a nyílt párosban neve
zett be.

♦
A Fészek kitűnő rgyüUeaének egy mulatsá

gos partiját matatjnk itt be, melyet a lévai 
brmntató mérkőzésen Játszottak le.

♦ n 107
9 AB 10 0
0 —
4 K 0 10 fi 6 4

< A 9 0 4 i^xuk + K B S 3 2
V D fi 4 3 j t V -
0 K B 10 7 0 • Ó ó AD85432
.> - __ öl___ * 2

♦ 5
V K8052
0 9
+ A B n 7 5 3

Észak—Dél-vonalon Colién—Dccsl játszott U 
kört és Icljesltclt, n másik asztalnál a Kelet— 
Nvugal-tonalon pe<ll< Klór-Keleti jAlrtOtt 7 
kiről és teljesített. t « kör kűrólndulásnál 
bukik, (1 türténrlhüség kedvéért bevalljuk, 
hogy amikor Klór n hetedik kiírót bemondta, 
— ..mentésnek**  szánta, — d IcpödtHt meg 
lcgjobbnn, amikor megcslniBto.) Ex Is ritkán 
udódik a versenvasital mellett!

kPRU.lS M-EN játszik a magyar válogatott 
férlieMipat Irénlngir.órkőzéirt ar MIK kitűnő 
együttesével ni Országos Magyar Britig*  Club
ban.

♦
MÁJUS 7—9. a vidéki bajnokaitok döntői 

Builapcstcii, amikor Is ■ kerületi bajnokok 
jatsranak egyméaaal a vidéki bajnoki elmért 
Dr. Undor rr ni g László, a vidéki kerületek 
népszerű elnöke, aki hosszú betegség után 
Isinél egésraégesen áll a brldge szolgálatúra, 
»no*t  már zrcinélyesen Irányítja a döntő küz- 
slelmckct.

’ AZ t NKI l,TC rtprllh 28 I közgyűlése után 
imitálja be nz uj, agilis szukosztátyvezelő 
most megszervezett clsöpsttájyu csapatát, 
amely nagy meglepetés less a bajnokságért 
küzdő csapatok között.

♦
■ MÁJUS 14—17. kötött Ruzsbachlürdön 
nagv nemzetközi csapatverseny lesz Ztt- 
ingyski Izabcllu spanyol Infánsnő vándor- 
dijáért. Nevezést a Hétfői Napló kiadó
hivatala is elfogad.

SZERETNÉLEK ÚJRA
RÓZSÁK KÖZÖTT LÁTNI...

„Ne gondold, hogy m a. tava**,  
amikor a rét drágát latépnéd egy 

ftílif...
At a tarasz, amikor as imprimé 
már fogalommá válik..»”

És eljött végre 1937 várva várt 
tavasza és vele együtt megérkezett 
vala az imprimé. Kezdetben teremtette 
nz imprimú-tervező a kis apró virágo
kat, később a nagyobbakra tért át, 
most már a figurális mintákat is ki
figurázta és megmagyarázhatatlan, 
főleg epikaiakban elhelyezett hierogli
fákat fostett az anyagra.

Soh’se. hittem volna, hogy ennyi 
fantasztikus fantáziátlanság létezik az 
imprirnétervezőkben, Tessék elkép
zelni, hogy egy-egy imprimécsoda előtt 
hosszú percekig kell álldogálni, amig 
az ember kisillabizálja, mit is akar 
ábrázolni. S ha ezt végre megtudtuk, 
utána lázasan kell keresnünk az össze
függést, miképpen kerül egymásmellé 
például egy tojástartó és egy fog 
gyökérrel együtt. Szorosan egymás 
mellé, méghozzá — csikósán. Vagy 
például ki tud felvilágosítást adni 
arról, hogy egy kis nádfedeles kunyhó 
mellé mikéut kerül egy magas női 
cipősarok? S bár mindez nagyon fur
csán és groteszkül hangzik, de az egész 
együtt nagy tarka összevisszaságban 
mégis nagyon jót mutat.

A virág, főleg a kis elszórt virágos 
minta már kissé a múlté. 1937 impri- 
inóje a csíkozott mintás. A nagyvirá
gos, vagy összefolyó mintás virágos 
anyagok azonban még mindig erősen 
tartják magukat az idén is, sőt estére 
kizárólag a nagyvirágos minta „megy.”

Ab impriméruha egy jottányival 
sem lett kisebb divat az idén, mint 
tavaly volt, sőt... Reggel, délben, 
este, imprimé a divatos viselet. Dél
előttre kis karikás, inaenis, vagv 
egyéb egyszerűbb mintákat viseluek 
xsebes, bubigalléros, vagy mellényét 
fazónban, melyhez derékig érő, sveifolt 
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Tornyai-Schossberger Rezső 
báró örököseit százezer 
pengő megfizetésére 
kötelezte a törvényszék

Érdekes perben hirdetett Ítéletet dr. Var
rók Béla törvényszéki biró: a nemrég el
hunyt Tornyal-Schotsberger Rezső báró 
örököseit százezer pengő megfizetésére kö
telezte.

Az örökösök ellen Wnhhteln Jakab, a 
Schoísbcrger-bit tok jószágigazgatója Indított 
pert. Keresetében előadta, hogv harminc 
esztendeig állóit a báró szolgálatában, majd 
ezeket mondotta:

— Amikor Schossbcrger Dezső anyagi 
nehézségekbe jutott,

megtakarított pénzemből én folyósítot
tam részére kisebh-nagyobb ikszegii 

kölcsönöket.
A kölcsönügyukrÖl folvószámiakivonat ké
szüli, amélv azt mutatta, hogv Scbossbcrger 
báró 06.000 pengővel tartozik nekem. Ezt 
az összeget azonban Scbossbcrger Rezsőtől 
már nem kaphattam meg, mert elhunyt, 
ezért arra kérem a bíróságot:

Örököseit kötrlcxze a tartozás niegfize-

lésére.
A perbefogott örökösök tagadták a 

jószágigazgató előadását és azt hangoztat
ták, hogy nincsen tudomásuk arról a folyó
számláról, amelyről Wohlsteln Jakab be
szél.

A törvényszék bizonyítást rendelt el, 
könyvszakértőket hallgatott ki és most ke
rült sor Ítéletre: a törvényszék helgnzolt- 
nak vette, hogy Schos-sberger Rezső báró 
tartozott jószágigazgatójának s kötelezte az 
örökösöket, hogy

91.000 pengő tőkét, 4000 pengő per- 
költeéget, 0450 itrngő szakértői költ

séget fizessenek meg Wolilstelnnek.
Kimondta azonban a bíróság, hogv a körül
belül százezer pengőt az örökösök csak a 
rájuk jutott hagyaték erejéig tartoznak 
megfizetni « a pernyertes jószágigazgató 
csuk a hagyaték erejéig kérhet végrehaj
tást, ha követelését ncm tudja behajtani.

A hűtlen feleség fényjelekkel 
invitálta meg a csábítót

Husrcsitendős házasság után indult meg al 
a kütötiűs pereskedés amely most foglalkoz
tatta a budapesti járásbíróságot. B Károly 
kereskedő felesége

•öiarlial pert lódított a fórja allén
s keresetében előadta. hogv férje minden jogos 
ok nélkül elhagyta ót, nem gondoskodik róla 
i azért arra kéri a biróaáynt. hogv havi 
pengd nőfartási dl lat ifit jen t :ey neki.

— Kéldvtlredea házasság után hagyott ott

férjem, aki alaptalnn rosszlnduhtu pletykák
nak Adott hitelt s

nül hecaiiletemet súlyosan érintő valótlan 
állítások alapján Indítóit válópert ellenem.

— hangzott as asstony előadása. — Addig is, 
amig A válóper lezárul, kérem n bíróságot, 
hogy férjemet ideiglenes nőtartás fizetésére 
kötelezze.

B. Károly ezeket adta elő a járózblróság 
előtt:

egyszínű kabát járul. A nap többi 
fixa kában kedvünk szerint variál
hatjuk impriméinket. Rengeteg lehe
tőség nyílik as eleganciára. Csoda- 
szép öaateállitás például egy fehér
alapú sötétkék mintás impriméruha, 
hozzá ugyanolyan hosszú sötétkék 
alapon fehér mintás, nyitott sveifolt 
kabát. Vagv egy sima sötétkék maro
déin ruha éíénksíinü imprimékabáttal. 
Ilyen kabátot estére is nyugodtan 
viselhetünk. A boleró persze az ímpri- 
priméruháknál is előtérbe lép. Ki
mondhatatlanul csinos összeállítás: 
imprimé bolerós ruha, a ruha fősziné- 
nek megfelelő, egyszinbeállitott széles 
mellénnyel, vagy akár blúzzal.

Este pedig „virágos, sőt nagy*  
virágos” kedvünk kerekedhetik. Nyu
godtan és az elegancia non plua ultrá
jának érzetével megrendelhetjük gyö
nyörű mintás tarka impriménket. 
Pompás a fehér muszlin nagy esti
ruha, hosszú, bő szoknyával, amely
nek alját bordűrként, valamint a 
deréknál is nagy imprimé beleappli
kált virágok szegik kedves össze
visszaságban. Ehhez parányit uszá- 
lyos, bő húzott estikabát illik. Az 
imprimé nagy estiruhák rendszerint 
csavart derekúak, ferdés szoknyásak, 
egészen hátnélküli dekolltázzsal, hogy 
a majdan jó barnára lesült hát kellően 
érvényrejüssön benne. Ezekhez a nagy 
nyáresti ruhákhoz rendszerint előütő- 
színű muszlin, vagy zsorzsett bő kabát 
megy.

★
Btntjárlunk Sugár Vilmos cégnél. Deák Fé- 

re ne-utca 23., ahol ti cikkünkben felsorolt 
imprimé.anyagok, ugy délutáni, mint estélyi 
mintákban a legdusabh választékban, kitűnő 
minőségben és meglepően olcsó árban vásárol- 
hatók.

(Dr. Dévai né Erdős Böske.)
★

Mint értesülünk, Schulhof Gyula vizs
gázott órásmester 12 év után a váchttcui 
Lechncr óráscégtől kilépett és Deák Ferenc- 
utca 11. szám alatt órásszaküzlelct nyitott.

— Feleségen*  valótlant állít, amikor art 
mondj*,  hogy én alaptalan pletykák alapján 
hagytam el őt.

Komoly éa alapos okom folt arra, hogy 
húst év után megszüntessem az életközös

séget vele.
Megtudtam, hogy hütlonül megcsal s mialatt 

Vidéken Őrleti ügyben járok, egv fiatalembert 
fogad lakásunkon. A fiatalember csaknem,min
dennapos vendég volt pestkörnyéki villánkbpn 
a egészen fnrcsá módon érintkezett a felesé
gem a fiatalemberrel. A villa házmestere és 
egyik lakója megfigyelte, hogy féleségem estén
ként hogyan Adta tudtára n fiatalembernek, 
hogy szabad az ut a lakásba s én nem vagyok 
otthon.

Egy zaeb-vinanylímoa segítségével fény
jeleket ad le a villa ferratáról s pem 
sokkal erntán a fiatalember megjelenik 

a tlllúban.
— Amikor ezt megtudtam, nem akartam 

bitéit adni annak, hogy huvévl házasság után 
egv negyvenötével asszony erra vetemedik. 
Nem sokkal később azonban

sAjátmagam győződtem meg,
hogy sajnos, mindaz Igaz, amit feleségemről 
megtudtam.

— Nemrég közöltem feleségemmel, hogv 
vidékre utazom s ahogy az. éjszaka beállt, két 
barátommal együtt a villa környékén lesbe 
állottunk. Nem kellett Sokáig várakoznunk, 
feleségem megjelent a terraszon s

megtörténtek a fényjelek,
feleségem kijött o terttiszra s három kört irt 
le a levegőbe a villany lám pávai. Pnr perc múlva 
ott volt a fiatalember a villa előtt, besittett a 
lakásba. így lepleztük le a feleségemet.

— Mindezek után arra kérem a bíróságot, 
hogy érdemtelenség címén a tartásdij-követe- 
lést utasítsa el. *

A férj és feleség előadása után ügyvédjeik’ 
részletes biromfitásl indítványt terjesztettek elő. 
A férj ügyvédje indítványozta, hogy

helyszíni szemlét tartson a bíróság egyik’ 
este a villa forraszán és igy állapítsa meg. 
Ichet-e fényjeleket leadni onnan arra « 
helyre, ahol a csáhitó fiatalember Icsben- 

állott.
A helyszíni szemlére azonban nem kerfilf 

sor, de. a bejelentett tanukat mind kihallgatta 
a bíróság s ezután ítéletet hozott, amelyben 

az asszonyt érdemtelenség dmén elutasította 
nőlattási követelésével.

Református templom 
alapkőletétele 
a Pozsonyl-oton

A Pozsonyi-ulon épülő külső Lipót- és Te
rézvárosi „Hálaadás" református templom 
alapkőletétoli ünnepségét vasárnap délben ti
zenkét órakor tartották meg nagy közönség 
részvételével. Az ünnepségen dr. bárányt Kál
mán miniszterelnök Is megjelent, mint a 
józsefvárosi egyházközség fögondnoka. Ott 
voltak Lázár Andor dr. igazságiigyminiszler. 
Szendy Károly dr. polgármeslor, Hevesi Simon 
főrabbi, Hegedűs Lóránt, a TEBE elnöke, 
Makkoy Jenő királyi főügyész és sokan 
mások.

Pontban tizenkét órakor érkezett me,; Ro
vati László püspök vezetésével a budapesti 
és környékbeli református papok paláslos se
rege. Rovass László püspök Imájában arra 
kérte az. Istent, hogy az uj templom hozza 
meg végre a folckezetck közötti békét és a 
magyar feltámadást. Lázár Ferenc egyházköz
ségi főgondnok beszéde után Bcreczky Albert 
lelkipásztor az uj templom építésére vonat
kozó ünhepi okmányt olvasta fel. Ezután 
szimbolikus munkakezdés következett. Az elő
kelőségek egymás után vették kezükbe a ka
lapácsot és a szent hajlékban különböző jel
mondatok kíséretében egy-egy kalapácsütést 
végezlek. Ravász László végezte az első ka- 
lapácsülósl a kővetkező mondattal:

— .4 magyar re fór mát m egyház nevében 
rnds fundamentumot senki sem vethet, mint 
azt, amelyet Jézus Krisztus elvetett.

Darányi Kálmán főgöndnok: „Dicsőség a 
magasságban Istennek!" jelszóval ütötte le a 
kalapáeact.

Ezután sorra következtek Szentig Károly, 
Bessenpey Zénó és Lázár Ferenc. Az egyházi 
ünnepség a Himnusz eiéneklésével ért véget.

— A magyar munkásvédelem fél évatdxadii. 
A Népegészségügyi Múzeum éa a Népegészség
ügyi és Munkásvédelmi Szövetség nagyszabású 
dtizünnepéiyt rendeznek május 9-én délelőtt 
11 órAi kezdettel a Népegészségügyi Múzeum 
nagytermében (Eötvös utca 3.). Az Ülésez: báró 
Sztcrfnyt József v. b. t t., nyugalmazott ka- 
roskedelml minlsrtce nagyszabású beszédben 
Ismerteti a magyar munkásvédelem félóvszáza- 
do» kifejlődését. Báró Szierényl József, a ma
gyar munkásvédelmi törekvések nagy alapítója 
Ismerteti azokat az útirányokat, amelyeken * 
magyar munkásvédelem útirányai haladtak. A 
nagy érdeklődéssel várt díszítésen dr Lukticr 
GyÖrjTv v. b. t. a Népegészségügyi és Mun
kásvédelmi Szövetség elnöke elnököl. Meg
hívók Igényelhetők: a Népegészségügyi és Mun- 
kásvédelmi Szövetségnél. Budapest, V., Aka
démia ucca 1. (Tel.: 1-27Ö-1D és a Népegész
ségügyi Múzeum Igazgatóiénál, Budapest, VL 
Eötvös ucca 3. (Tel.: L208-Ő7).

Nemzetközi Vásár
Boldog Otthon nagy képes áijegyUkünkct bementet küldjük 1
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Éjszakai fagy!
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben:
Harántban általánosan erősen felhős az 

égbolt és élénk a nyugati-északnyugati lég
áramlás. Sokfelé sóit kisebb-nagyobb zá- 
poreső az éjjel folyamán.

Vasárnap délben Budapesten a hőmér
séklet 8 fok, a tengerszintre átszámított lég- 
nyomé*  75ö milliméter; mérsékelten emel
kedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Nyugati-északnyugati szék Változó fel
hőzet Helyenként záporeső (esetleg 
zivatar). A hőmérséklet alig változik. 

Éjjel sok helyen talajmenti fagy.

— HITLER VASÁRNAP FOGADTA RÖ- 
DÉR HONVÉDELMI MINISZTERT. Hitler 
vezér és birodalmi kancellár Obcrsalzber- 
gcn vasárnap fogadta fíőder Vilmos hon
védelmi minisztert, aki a haderő megláto
gatása céljából Németországban időzik.

— Makkal Sándor beszéde a kereaztyén 
ifjúsághoz. Vasárnap a keresztyén ifjúsági 
egyesületek értekezletével kapcsolatos isten
tiszteleten a Kálvin-téri templomban 
Makkot Sándor debreceni egyetemi tanár, 
volt erdélyi református püspök, a krisztusi 
kiengesztelő szeretőiről és az erőszak ellen 
beszélt.

— Miről tárgyal Beck külügyminiszter 
Bukarestben. Vasárnap Bukarestben hiva
talos Jelentést adtak ki arról a tárgyalásról, 
amelyet Beck lengyel külügyminiszter An- 
tonescu román külügyminiszterrel folyta
tott. Eszerint igen szívélyes légkörben folyt 
le ■ tárgyalás s a két államférfi felfogása 
egy kérdésben sem tért el egymástól.

— A Magyar Nemzeti Szövetség cHizhang- 
veroenye. Április 28-ón este félkilcnckor ren
dezi a Magyar Nemzeti Szövetség diBZhangvor- 
•enyét a FövárMt Vigadó nagytermében. A 
Budapesti Szimfonikus Zenekar nyolcvantagu 
együttesét Ferenesík János és Rajter Lajos ve
zénylik. A hazafias célú hangverseny jegyeit 
Géra-utca 4 és Arany Júnos-utca 33. szám alatt 
árusítják.

— Frlscher Gyula temetése, Frtscher Gyula, 
a Balaton-kdvéház egykör híres politikai asz
taltársaságának egyik legrégibb tagja szomba
ton a Rúkus-kórházban meghalt. Családja, ro
konsága nem maradt s igy, barátai felkérésé
re, a Pesti Szentegylet gondoskodik méltó ke
gyelettel temetéséről, amely hétfőn délután S 
jfrakor a rákoskercsrturl izraelita temetőben

Tillemann Sebestyén
svájci óra lerakata

V,Vilmosc8á8zár-ut 12(Gr.TÍBza István-u. sarok)
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Budapesti légtornász 
katasztrófája 
a mannheimi 
cirkuszban

Rossz világ jár mostanában a külföldön 
dolgozó magyar artistákra. Sorozatos sze
rencsétlenségekről érkeznek hírek a pesti 
artistaegyesületbe, nem is szólva a Bal
kánon dolgozó legtöbb artista nyomorúsá
gos anyagi helyzetéről, keserű csalódásá
ról. Alig pár héttel ezelőtt történt, hogy

Bolognában • 2 Stella néven Ismert
magyar léglomászpár lezuhant,

• »ő, egy szép 21 éves fiatalasszony kór
házba szállítása után pár órával meghalt,
• férj pedig nemrég került haza és még 
tnindig a tragikus szerencsétlenség testi és 
lelki betege.

Most újabb szerencsétlenségről érkeiott 
hir:

Rollof Hermann, a német származású, 
de később magyar állampolgárrá lelt 
éa Budapesten jól Ismert légtornász 

sulyoc balesetéről.
Rollof, aki ft cirkusz kupolájában lenge- 
résztiszti uniformisban végezte idegizgató 
mutatványait és mint a halói megvetőle 
szerepelt a műsoron, a németországi Mann- 
hetmben, ahol az oltani cirkusz attrakciója 
volt,

tizenöt méter magasságból lezuhant a 
trapézről és koponyaalap! töréssel élet
veszélyes állapotban vitlék kórházba. 

Rollof már befejezte mutatványét és a kö
zönség hatalmas tapsvihara közben éppen 
a kötélen le akart ereszkedni a manézsba. 
amikor a kőtél tiszakadt éa *z  •rtl*lt  Oly 
mrencséllenü) esett, hogy fejét bezúzta a 
®*nézi  Igéiébe.

A szerencsétlenöl Járt magyar artista 
fletbenmaradáaáboa kávé*  a i«m*oy*  z.t

Autós spiritiszta
gyilkosság Becsben

Béc«, április 25.
ó< Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Bécsnek nagy szenzációja van-. * 
bécsi társasélet egyik legnépszerűbb, legis
mertebb tagját, GuMaut windgrid paraguayi 
követ feltűnően szép, fiatal leányát meg
gyilkolták.

Helene Windgrid tegnap autóklrándulás- 
rn indult s amint kocsijával Neunklrchen 
közelébe ért,

egymásután tíz revolverlövést adtak le 
az autóra. Két lövés eltalálta a leányt 
éa mire kórházba vitték, evbeibe bele

halt.
A nyomozás eddig nzt állapította meg, 

hogy a leány egy spiritiszta társaság tagja 
volt. Autóján á társaság gyűlésére indult. A 
gyilkosság okát azonban eddig nem sikerült 
megállapítani és a lettes is ismeretlen. Bérs 
nagy izgalommal várja a nyomozás ered
ményét.

■— Fábián Béla beszámolója. Vasárnap 
Csepelen beszámológyülést tartott Fábián 
Béla. Beszédében foglalkozott a miniszter
elnök szegedi kijelentéseivel, amelyeket a 
maga részéről nem fogad bizalmatlansággal. 
Kifejezést udott annak a reményének, hogy 
a miniszterelnök elgondolásait cselekedetek 
is követni fogják. Beszélt ezután az alkot
mányjogi javaslatokról. Beszélt még a Pest
környék speciális kívánságairól, különösen 
a fővárossal szemben. A gyűlés közönsége 
mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatta Fá
bián Béla fejtegetéseit.

*— A Nemzeti Munkakőzpont közgyűlése. 
A Nemzeti Munkakőzpont vasárnap tartotta 
első közgyűlését. A tisztujitásnál újra or
szágos elnök lett vitéz Marton Béla, ügy
vezető elnök Stcder Ferenc. Ismertették a 
kormány válaszál, amelyet a Nemzeti 
Munkakőzpont memorandumára küldött, 
kiderült, hogv a kormánv helyesnek ta
lálja n családi munkabérek bevezetésót és 
a munkások fizetéses szabadságát.

Meghalt
Szalay József

Szeged, április 25.
Tíznapos betegség után vasárnap Stége

den elhunyt dr. Stalay József 69 éves nyu
galmazott kerületi főkapitány, a Dugonils- 
társaság elnöke. Szalag József Influenzában 
betegedett meg, majd pénteken

agyvérzést kapott 
é*  ettől kezdve életveszélyesre fordult álla
pota.

Szeged városa n maga halottjának tekinti 
és kedden helyezik örök nyugalomra.

— Bobba mis a Barát-utcában: meghalt 
egy diák. Mészáros Lajos polgári iskolai ta
nuló a Barát-utca 5. számú házban karbid
lámpát gyújtott meg, a karbid felrobbant 
és össreégetle az arcát és fejét. A Rókusba 
vitték, uhol rövidesen belehalt sérüléseibe.

— Gázolt a román követség! tanácsos 
autója. Vasárnapra virradóra az AA. 721. 
autó, amely Matosaru János dr. román ki
rályi követség! tanácsos tulajdona, a Rá- 
kóczi-uton elgázolta Czizmarics Ferenc 41 
éve*  hentest. A szerencsétlen embernek 
mindkét karja eltörött. A mentők az Utsoki- 
utcal kórházba szállították. A rendőrség az 
eljárást megindította.

— ö VOLT AZ EMBER, MÁSAT A FÖLDÖN 
NEM LÁTOD SOHA! — Ma Shakespeare! 
mondat díszíti Sebestyén Géza, az egy év 
előtt elhunyt és egykor legnépszerűbb szín
igazgatónak síremlékét, amelyet vasárnap dél
előtt ezerfŐhyi müvészkőzönség JeJenlétében 
avattak fel a rákoskeresztúri temetőben. A fe
kete gránit síremléknél Tihanyi Béla mondott 
beszédet, aztán sorra tették le n virágcsokro
kat és koszorúkat, melyek rövidesen elborí
tották Sebestyén Géza uj síremlékét.

— Kecsö István és Vámos Béla vitaestje a 
Cobden Szövetségben. A Magyar Cobden Szö
vetség szemináriumában április 27-én, kedden 
este Kecsö István és Vámos Béla Értelem ét 
szakértelem a kőzgadaságban címmel vitaestet 
tartanak. A rendkívül nagy érdeklődéssel várt 
vitaestet a Pesti Lloyd Társulni (V.. Mária 
Valéfia ucca 12.) előadótermében tartják és 
pontosan 7 órakor kezdik meg.

— A hóul Ipart és mezőgazdaságot pár*  
toló mozgalom zászlóbontása. A honi ipart 
és mezőgazdaságot pártoló mozgalom vasár*  
nap Hódmezővásárhelyen zászlóbonto nagy- 
gyűlést tarlott, amelyen megjelent József 
él József Ferenc királyi herceg és Bor- 
nemissa Géza miniszter. Anna királyi her
cegnő, a mozgalom fővédnöke kimentello 
távollétét. Kozma György főispán üdvözölte 
a vendégeket. A királyi hercegek felszóla
lási után Bornemisza Géza beszélt a moz
galom jelentőségéről. Endrey Béla polgár
mester zárószavni után bankett volt.

— Agyonverte aa apját egy legény. Bafa kö 
jelében Rém községbe*  Weinberth Antal ölven- 
kilencéves gazda ösareardlalkozotl fiával. A ve
szekedésből verekedés lett és a fiatalember ka
pával agyonverte as ep/dt. Letartóztatták.

TÖLTSE A NYARAT
AZ OLASZ LUXUSHAJÓKON 
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Példátlan kavarodás
Latabár Kálmán eljegyzése bőrűi
Vadnai Éva: a szanatóriumban ellenzés volt! 
Latabár Kálmán: jótékonysági akció volt az egész!

A Hétfői Napló mai számának negyedik 
oldalán feltűnő érdekességet nyílttéri közlő- 
monyt talál az olvasó. Mi ez? — kérdezi 
joggal. A riporter siet kielégíteni az olvasó 
kíváncsiságát. íme, ez van a báltérben.

Udvariasak vagyunk,
először ■ hölgyet: Vadnai Évát hallgat

juk meg,
aki dizőz egy pesti kávéházban és rnpszó- 
dikus módon a következőket adja elő:

— Nekem vőlegényem Latabár Kálmán. 
Én szeretem őt é® nem mondok le rólu. Ta
valy október 24-én volt az eljegyzésünk, 
amikor egy szanatóriumban rendkívül sú
lyos operáció előtt állottam és ahol ő sírva 
húzta ujjamra a jegygyűrűt. És jogot vindi
kált, hogy éjjel-nappal ellenőrizhesse min
den lépésemet.

Én fényes
grófi és búnk ári partikat utasítottam 
vissza miatta, most követelem, hogy 
házassági Ígérete alapján vegyen el 

feleségül, 
miután már alaposan kompromittált. Jól 
tudom, hogy Latabár Kálmánt mi késztette 
erre a lépésre, de az kétségtelen, — mondja 
erős nyomatúkkal — nagy szerelemben 
voltunk, amely nem múlhat el egyik pilla
natról a másikra. Nálam járt még április 
13-án, 14-én pedig megjelent mással Való 
eljegyzési híre.

— Talán szakítani akart 13-án? — ve
tettük közbe.

— Nem morfé határozottan megmondani, 
de ilyesmiről volt szó. Én azonban ragasz
kodom hozzá! Nem akarok hangos bot
rányt, sem pénzt, én

csak a vőlegényemet akarom!
— Azt mondják — vetettük közbe «—, 

hogy volt már egy alkalommal ilyesféle 
afférja egy moziigazgatóval.

— Ar Uj Művészek Egyesületének jubllú- 
rta kiállitúsn. Vasárnap nyitotta ki kapuit 
a Némtet! Szalonban at Uj Miivészek Egye
sületének jubtláris kiállítása. A tízéves jubi- 
lárls kiállítást a modern irányzatok jegyé-, 
ben rendezték. A kiállítás Icgremekebb al
kotása Péchy Ptlch Dezső Falképvázlata, 
amelyet tökéletes harmóniával és hatásos 
stlnkompotieióval oldott meg a művész. 
Stűr Szabó József „Este" című tempera-fest
ménye kékes-zöldes megvtlágítnttsáyában 
ragyogó; érdekes Antal József „Templomos 
asszonyok képének felfogása, Gábor Jenő 
zenét megelevenítő festménye izgalóan 
egyéni, Boda Gábor kardtáncot lejtő figu
rája nem jár a valószínűségek körében. Cisz- 
sze foglalva, a: Uj Művészek egy-egy kirívó 
példa kivételével visszatértek a régi fel ligá
sokhoz.

— Betörtek egy kteérfonóüzietbe. A Nagy 
Lajos királyul 113. számú házban lévő kofái- 
fonó üzemben, amely Kobolics János tulaj
dona, betörök jártak és mintegy ötdiatszáz 
pengő értékű fonott demizsont loptuk el. A 
rendőrség megállapította, hogy a tolvaj Ta
kács Sándor 22 éves napszámok, aki vidéken, 
értékesítette a demlzsonokof. Letartóztatták.

— A*  Otthon Kör közgyűlése. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Kőre vasárnap tartotta ezévi 
rendes kötpyiiíését Márkus Miksa elftöklésévcl. 
Balassa József üdvözölte Pintér Jellöt abból 
as alkalomból, hogy a debreceni egvelein tisz
teletbeli doktora lesz. A Kör vagyoni helyzeté
ről B. Virágh Qé.ss pénztáros terjesztette elő 
évi jelentését, amelyet «gylisngu elismeréssel 
vettek tudomásul és B. Virágh Gézának jegyző 
könyvi köszönetét sznvazlak eredményes mun
kájáért Ezután Márkus Miksával az élén az 
eddigi tisztikart választották meg.

IIFIIFR nagianiai■1ELLLH szenzációsak!
U R I S Z A B Ó Budapest, Rákócz.l-ut 1

— Az nem igaz — tiltakozik hevesen —, 
én azt a férfit színié gyerekfejjel nagyon 
szerettem, de az Illető sohasem ígért há
zasságot nekem és sohasem jártak a szü
leim nála, hogv kényszerítsék arra, hogy 
engem feleségül vegyen. Aki ezt mondja, 
az rágalmaz.

Ezckután felkerestük Latabár Kálmánt, 
aki nz Andrássy-uti Színházban Játszik a 
Romantikus asszony cimü operettben.

Latabár Kálmán kétségbeesve vette 
tudomásul Vadnai Éva szokatlan lépését:
— Mindenekelőtt kijelentem, hogy soha

sem tartottam menyasszonyomnak Vadnai 
Éva kisasszonyt. A szanatóriumi „eljegy
zés" a kövolkezöképpen történt: Vadnai 
Éva nagyon beteg volt, súlyos műtét elölt 
állt s azt mondta nekem, hogy nagy lelki 
könnyebbségéül szolgálna, ha egy jegygyű
rűt vennék számúra. Én

tisztára Jóérzésből lettem
és most ezzel akarnak visszaélni. Vádnál 
Éva állandóan unszolt engem a házasságra. 
A hátam mögött a családja beszereztetett 
egv diszpenzációt is, amely eljárást én an
nakidején kereken kikértem magamnak. 
Lehet, hogy

6 állandóan hangoztatta, hogy meny
asszonyom

és én ezt lovagiasságból nem cáfoltam meg. 
Ha perel, pereljen,

jól tudom, hogy mi a cél
és most, amikor élelem döntő állomása 
előtt álok, igyekeznek eltéríteni nz egyedül 
helyes úttól. Az üldözésszerü fellépés elle
nére minden erőmmel

küzdők az egyéni boldogságomért, 
amihez jogom van. Az amerikai slilü gesz
tusra ügyvédem fogja megadni a választ.

miT

— A budapesti rendőrség felkészült md*  
jus elsejére. A budapesti rendőrség meg
jelelő előkészületeket !esz május elsejére. 
A munkásság illetékes tényezői már most 
kijelentették, hogy a ' legctckélyebb rend
bontást sem fogják tűrni soraikban. Ilyen
formán tehát a budapesti rendőrségnek 
nem kell erőpróbát kiátluni május elsején.

— ötvenezer ember a párisi munkásAág 
vasárnapi monstregylHésén. A párisi és kör
nyékbeli munkásság vasárnap monstre- 
gyűlést rendezőit. A nagygyűlés szónokai 
követelték ,hogy Írjon ki a kormány nagy 
közmunkákat, államosítsa a biztosító társa
ságokat és oszlassa fel a szélsőjobboldali 
szervezeteket, A nagygyűlésen közel féltzáz- 
ezer munkás vett részt.

—- A bécsi helyőrség fényes tavaszi pará
déja. Vasárnap Béz'aben hagyományos 
fénnyel és pompával ment végbe a helyőrség 
tavaszi parádéja. A kormány tagjai Miklós 
elnökkel az élükön nézték végig a díszszem
lét. Mikiás elnök nutomobilotl haladt el a 
csapatok frontja előtt és fogadta az ogj’cs 
alakulatok tisztelgéseit. Ezután Zéhner 
gyalogsági tábornok, honvédelmi államtit
kár intézett rövid beszédet a katonákhoz.

— Felavatták Schönfeld József síremlékét. 
Vasárnap délelőtt n rákotkfireazltiri temetőben 
felavatták Schőnfeld Józsefnek, n Zsidó Szemle 
két évvel ezelőtt elhunyt főszerkesztőjének 
síremléket. Hevesi Simon főrabbi Imája után 
Miklós Gyula, Ostern IJpót, Kálmán Imre. Hitt- 
mann Mózes és Scártihrl Lószló mondottak 
beszédeket. A meghaló sirkő-nvstószcrtnrtá- 
«on resztvettek: Stern Samu, az Izraelita hit
község éa Kramincr Miksa, a Szcntcgylet el
nökei.



SZÍNHÁZ
Személyes ügyben

Az elmúlt héten „Palotaforradalom az 
Operaházhan" dru alatt bezómoltam arról 
az izgalomról, Hinelyet Pataki Kálmán és 
Gyenge Amin a mi mértékünket megha
ladó szerződtetésének Ilire okozott. E cik
kemre előbb kétlzben Márkus László, nz 
Oprrabáz igazgatója, majd az Operaház 
bot művésze nyilatkozott az EsLben, 
nmelv helyett adott az én válaszomnak is, 
sajnos, csak megcsonkított formában. 
Ezért kell ismét reflektálnom a nyilat
kozatokra.

1. Kénytelen vagyok a leghatározottabb 
formában sisszaiifnsitanl Márkus László 
ur, az Oprraház igazgatójának hangját, 
amelynek éle ugyan, mini nzt az Opera- 
ház igazgatója kijelentette, nem ellenem 
Irányult, hanem informátorom ellen, akit 
megnevezni természetesen nz újságírói 
elikn tiltja.

2. Leghatározottabban fenntartom állí
tásaimat, amelyek nj. Operoház művé
szeinek felháborodott Izgnlm/irn vonatkoz
tak.

.3. Némethy Ella, Halmos János, Loson- 
czv György, dr. Palló Imre, R/ísler Endre, 
Székely Mihály, nz Operahó/ művészei 
nyilatkozatukban hivatkoztak arra, mint
ha én őki I ugy aposztrofáltam volna, 
hogy ..ők azok, akik nz Operaház igazga
tójának szerződtetése ellen tiltakozásul 
mozgalmat szerveznének". Erről szó sincs, 
ezt nem is állítottam és óllitoni. Ellen
ben igaz. hogy cikkemben az. ő szerző
déseiket példának hoztam fel unnak az 
állításomnak igazolására, hogv Pataki Kál
mán és Gyenge Anna szerződtetése nz ő 
művészi presztízsük nagyarányú meg
csorbításával történhetik csak.

4. Igazuk van n nyilatkozó művészeknek, 
,,nern hntniinazlak fel" engem arra, hogy 
érdekeiket védelmezzem. Ezt ők nem is 
tehették- Nem vagyok ügyvéd, akit fel 
lehet hatalmazni valamely magánérdek 
védelmére, A hírlapírót a közérdek és a 
hivatása hatalmazza fel arra, hogy bizo
nyos kérdéseket a nyilvánosság előtt meg
tárgyaljon, akár tetszik ez bizonyos kö
röknek. nkór nem, akár keresztez ez bi
zonyos érdekeket, akár nem. Nagyon is 
megértem, hogv az Operaház néhány mű
vésze siet bizalmat szavazni igazgatójá
nak, hiszen ö a kenyéradó gazdájuk. Erre 
vonatkozóan csnk megjegyzem, nem elő
ször történt hogy újságíró kaparja ki az 
izzó parázsból a forró gesztenyét azok 
számára, akik esetleg előzőleg ebből nem 
kérlek, de utólag jó étvággyal elfogyaszt
ják. Lehet, hogy cikkem eredményeként 
Pataki Kálmán és Gyenge Anna szokatlan 
arónvu szerződtetése, ebben a mértékben 
meghiúsult é.s errevomilkozólag most mór 
megnyugtató nyilatkozatot kaptuk nz. Ope- 
raház igazgatóiétól. Nem tudom, hogy ez 
nélkülem megtörtént volna-e, lehet, hogy 
Igen. Jeliét, hogv nem. Mindeneseire örö
mömre fog szolgálni az, ha majd m elkö
vetkező évadban megállapíthatom, hogy 
Indokolatlan volt aggodalmam, amikor a 
köz érdekében — lévén nz Operaház nz 
adófizetők fllléreiliöl támogatott míiinté- 
xel - , bizonyos szerződtetés! kilengések 
hírére ez ellen állást foglaltam.

5. Szükségtelen velem szemben meg
védeni Márkus IJiszlót, nz Operaház igaz
gatóját, nkiről nagy*  vihart keltett cik
kemben igy emlékeztem meg: „Hogy mit 
ísinálnnk nz operaháziak, nz nz ő dolguk, 
viszont nem olyan embernek ismerjük 
Márkus Lászlót, aki n snjóf dolgába en
gedne beleszólni. Meg vagyunk győződve 
arról, hn Márkus László ugy érzi, hogv 
igazgatói gcsztiójóvnl sérelem érte n mi 
nagyon jónlvóju Opcrnházunk hígjainak 
erkölcsi és anyagi presztízsét, meg fogjn 
találni a módját annak, hogy a Béreimet 
cllminálja, Ugy legyen!"

Ugy is lelt.
STÖB ZOI.TAN

A NÉMA LEVENTE előadássorozatát egyévi 
megszakító, utón folylatjn n Magyar Színház, 
amely szinte az eredeti szereposztásban, Bajor 
Gizivel a/ élén, hozta ismét színre Heltai Jenő 
csengő venclésü, gyönyörű rcnnistnncc játé 
kát A közönség, amely zsúfolásig megtöltötte 
a nézőteret s.-űzmi nem akaró tapsokkal hó
dolt Bajor Gizi művészetének, nz előadás sr/p- 
segénck. Nem kétsége, hogv a tervbeveti tiz 
előadási, ha csak lehel, meg kell a színháznak 
hosszubbi Innia.

* A Producerek sildgrckordere. Es n ritka dm 
kéls< gidrníil Gál Ernőt, nz Ismert kiváló ma
gyar produceri Illeti, aki körülbelül n századik 
filmiénél tart. Most készült legutóbbi filmje, 
a „Szerelemből nősültem"' dmü vígjáték, nme- 
lycl Székely István rendez.

HÉTFŐI NAPLÓ

MOZI
^^/^Cjliiondjuk

1. A Bulla-JVIak ai faárbaj
ELKÉNYEZTETTEK e héten színhá

zaink a publikumot, amely három külön
böző igen érdekes színházi esemény tanúja 
lehetett. Mig a közönség érdeklődése meg
oszlott az ujrendezésü Liliom és a Faust, 
reprilénél, szinte egyöntetű érdeklődéssel 
fordult a vígszínház! produkció felé, amely 
Bulla Elma első vigszinházi fellépését 
hirdette, de amely két kivételes tehetségű 
művésznő, Bulla Elma 
szikrázó pengéjű 
hozta.

és Makai Margit 
művészi párviadalát

BULLA ELMÁT, a 
kis színház melegágyá
ból ültették át a Víg
színház tágabblevegö- 
jü, hatalmas parkjába, 
amelyből évtizedek só
ét lég pompázatosaid)

A közönség 
a győztes I

rdn a legnemesebb é ........ ______
tehetségű müvészegyéniségek hajtottak ki. 
.4 kis színház fojtottabb, de közvetle
nebb levegője után hidegebb atmoszférát, 
szabadabb napfényt, lágabb perspektívái, 
egészen más környezetet és teljesen már 
rendszer szerint dolgozó rendezői-kertészt 
kapott. Ilyen körülmények mellett kellett 
megküzdenie a közönségnek minden ánri 
llsi időjárásnál szeszélyesebb hangulatával 
és Igy kelleti megbirkóznia azzal a hendi
keppel is, amelyet egy nem annyira 
mutatós szerep nyújtott Makai Mar
git csillogóan elmés és megnyugtatóan 
nagyvonalú alakításával szemben' Nem 
csoda tehát, ha Bulla Elma. aki önálló és 
külön müvészegyéniség, nem tudott, de 
talán nem is akart azonnal asszimilálódni 
a: úgynevezett vígszínház! játékstílushoz 
és kénytelen volt Makai Margittal végig
vívni azt a párbajt, amely nagy művészi 
élményt eredményezett.

MAKAI MARGIT is ul sztár — ebben nz 
értelemben. Hosszú és közepes erejű küz
delmek után váratlanul m a g a m ö g ö 11 
hagyott szinte mindenkit, aki a 
magyar színjátszásban számit. Most már 
mindenki tudja — amit c sorok írója bari 
goztatott egyedül az Elektra premierje után 
—• hogy a Bajor—Makai birkózásban Ma 
kai Margit volt a győztes, 0 volt az Elektra 
igazi színészi hőse. Nem volt érdektelen te
hát ez a vigszinházi est. amely Bajor Gizi 
n( k egy balsikerű darabban való szereplése 
ulán következett amikor Makai Margit, a 
drámai színpadok másik nngy csillagával. 
Bulla Elmával mérhette össze művészi ere 
jét. Szabadjon kijelenteni, hogy e nemes 
viadalban a közönség a győztes. Mert léleg 
zetelállitó nz a művészi küzdelem, amely e 
két különböző stílusú vivő között a szín 
pádon lezajlott Talán egy színésznő sincs 
a pesti színpadon, aki annyira tudatosan és 
mestersége fölényes virtuózitásdval tudná 
hozni n darab levegőjét, mint Makai. Van 
egy jelenete, nmikor a közönség előtt ha
zudik és ezzel örökre elvágja féltestvére 
boldogságát. Mindenki gyűlöletessé válna e 
kiritikus fordulópontban, de Makai meg
nyugtató, érthető, sőt szimpatikus. Egy 
mozdulatával, szemrebbenésével utal n 
színfalak mögött történőkre, ha egy szo
bában áll, érezni mögötte a házat, az utcát, 
a várost is. Bulla Elma viszont nyugtala
nító és nyugtalan. Végzetszerűen érzékel
teti a lélekben lejátszódó tragédiát, cgy-egy 
mondata előrevett a tragédiák árnyékát 
Élénk gesztusai ‘ .......
sallang, hanem 
mozdulat.

és arcjátéka nem színészi 
a lényéből fakadó reflex-

Siker a ........... ............ ........
Vígszínházban I Mokol pArba/ IrinjlmA- 

nak. Ac Írónő egy sereg 
gondolatot vet fel. Váj

jon, mit akart: megmutatni a csiráit an
nak a betegségnek, amely a: amerikai 
családok ijesztő méretű szétbomlására 
vezet, vagy egyszerűen cxperimcntálni a 
szerelem utáni féltékenység nemzedékeken 
áj gyűlölködő erejét vagy éppen az anyai 
önfeláldozás martiriumát glorifikálta, ki 
tudjál Valószínűleg a kitűnő darabiró a 
jólbcvált és céljáttévesztetlen sikerülkntré- 
székből adagolt kellően, úgyhogy a végén 
egész biztos megnyílik a közönség szemé
nek a l.önnycsntornájn. Tornai Ernő, aki 
nemrégen a Pesti Színház és most a Víg
színház uj nagy sikerét rendezte s kit 
egész bátran a Vígszínház s i k c r r e n- 
dezőjének lehet nevezni, kongeniális 
az Írónővel. A szereplők közül egészen cl- 

sőrangu Tolnay Klári, akiből lassanként 
kitűnő színésznő lett, Ladomerszky Margit, 
Medgyaszay Vilma, Vagoné Margit, kiváló 
Ajtay Andor, Somló István, Egry István 
és a kissé papos doktorfigurát adó Toronyi 
Imre.

2. A hervadkatatlanLihom
A világváros körengetegéből 

kivirágzott poézis szinte egyedülállóan szép 
virága ismét fiatal színekkel virul a Mfi- 
vészszinház színpadán. Molnár Ferenc 
ligeti legendájának különleges színpadi fel
adata természetesen csábit minden rende
zőt és Pünkösti Andor vállalkozott 
arra, hogy az eredeti bemutató óta meg 
sokasodott színpadi lehetőségek és hatá
sok kihasználásában újra színpadra állítsa 
a Liliomot. Pünkösti a dialógusok részle
tes kidolgozására és a legenda elvonatkoz
tatott jeleneteinek kihangsulyozására fek
tette a fősulyt. Az előbbivel nem volt szeren
cséje, veszedelmesen elnyújtotta az előadást, 
az utóbbi azonban teljes mértékben sike
rült. Ugy tudom, hagy a főpróbától a 
premierig helyrehozták a rendezői elgon
dolásnak ezt a tévedését, amely a darab 
szükségszerű tempóját lefogta. A premie
ren már hatalmas tempóval a b i z t o s 
siker győzelme felé robogott 
az előadás, amely így majdnem egy 
teljes órával lett rövidebh, anélkül, hogy 
egy befűt húztak volna a darabból. Páger 
Antal Lilioma kissé fanyar izü, de erőtel 
jes és inkább a drámai hatásokra törek
szik. Dayka Margit a legideálisabb Ju- 
lika. Szinte Varsányi Irén hangjának ezüst- 
csengetyüi hangzottak fel torkából, szivé
ből. Nagy meglepetés 
Marikája, 
R át k a i Márton Ficsur szerepében döb
benetesen élethü cs ismételten bebizonyítja, 
hogy c kiváló művésznek a drámai szín
padon von a helye. Mezei Mária Muskát- 
néja céltévcszlctt és csak a színésznő mű
vészi hitelére támaszkodik. Elsőrangú az 
oroszos mélységű V i d o r Ferike, nagy
szerű Keleti László Hugója, Gellért 
Lajos és Nag-y György.

Komár Juliska 
élettel teljes, vidám színfolt.

3. A német Faust 
a Nemzetiben

TEHÁT EZ A NÉMET FELFOGÁS 
Goethe megrázó erejű drámai költeményé
ről, o Faustról. Az, amit Kari Wüstcn- 
bag-en, a hamburgi állami színház in
tendánsa rendezésének jóvoltából megnéz
hettünk a Nemzeti Színházban. Mi elmé
lyedő, sok helyen Urai és filozofáló Faus
tot ismerünk, Lehotay Árpád Faustja 
viszont a harsogóan kiabáló ördögi szö
vetséges. A vendég-rendező igen sok érde
kes és értékes színpadtechnikai, világitási 
és diszletezési újdonsággal ajándékozott 
meg minket és talán csak az a kifogásunk, 
hogy inkább ezekre a színpadi külsősé
gekre fektette a súlyt, mint a darab költői 
szépségeire. G ó t h Sándor Mefisztója a 
művész ragyogó beszédtechnikáját és szel 
lemi fölényét mutatja be démoni erő nél
kül. Egyedül Tőkés Anna Margit ja 
nyújtott olyan mcgrenditöen izgalmas és 
elmélyedő alakítást, amelyért külön is ér
demes megnézni a Nemzeti Színháznak ezt 
a különben igen érdekes és impozáns elő
adását.

ZOE AKINK „Két asz- 
ezony" cimü müve adott 
színhelyet a Bulla—

Premier e héten l

Tolstoj remekműve filmen

A Kreulzer-szonála
Modern társadalmi ólotkóp 

A szerelem és féltékenység harca 

Rendezte: VEIT HARLAN

Főszereplők:
LIL D A GO VER, PETER PETERSEN, HILDE KÖRBER, 

ALBRECHTSCHOENHALS

Ö-j-zi^/e^
kényeztettek el különösen a 
uj revüje, a „Gold Diggcrs,

A TÜZVONALBAN

és re- 
és in- 
Wd|« 
a ina-

hogy e héten sem 
mozik. A Warner 
amelyet

LÁNYOK
elmen mutattak be, legfeljebb a szebbnél szebb 
lányok prrmierplanjuinak fotográfiáival 
nck táncaival csábit. A mese kissé naiv 
iokolatlan. — Nagy érdeklődés várta 
",odalevő ember cimü filmjét, amelyből
.'yar cenzúra

CSODÁLATOS EMBER-t
'aragoit. Mi lenne, ha egy szürke hétköznapi 
ember csodatevő hatalmat kapna, ez Wells fan. 
'.asztikus filmjének tétele, amely egy 6ereg ki
váló színész alakításán és néhány mulatságos 
'uivésztrűkkön keresztül jól elszórakoztatja a 
nézőt. — Akik nz izgalmas és kalandos filme
ket szeretik, azok megnézik.

A RÉMÜLET HAJÓJA
’imü filmet, amely Hans Albers férfias küzdel
mét hangsúlyozza ki ezer kalandon keresztül. 
A filmnek határozott sikere van.

*A Krentzer-szonútát, Tolsztoj ragyogó re
gényét Amerika után a németek is megcsinál, 
’ák. Vc.it h Marian, a kiváló német rendező vál
lalkozott a nagy feladatra. Robogó vonaton fii 
>gv komorképü utas, akiről csakhamar kiderül, 
hogv hőse egy nagv port felvert törvényszéki 
tárgyalásnak: a férj, aki féltékenységből meg- 
511c feleségét s akit a bíróság felmentett. Itt 
egy ügyvédnek elmondja szomorú történetét éa 
most lejátszódik a vásznon a dráma, amelyet 
Beethoven Kreutzer-szonátájának megragadó 
renéje Indít el a végzet utján. A férj, Peter Pe- 
fersén, a feleség szerepében Lil Dngover 
nagy’ színészi teljesítményt nyújt.

BOOHKAKAÓ
VILÁGMÁRKA

Gózon villamoskalauz
Hogv a színészi mesterség milyen váratlan 

feladatok elé állítja a színészt, crro legpreg
nánsabb bizonyíték Gózon Gyula esete, aki 
két hét óta

a Beszkárt villamosvezetői tanfolyamának 
hallgatója.

Szó sincs róla. Gázon Gyula nem akarja fel
adni pályáját, amely annyi sikert, erkölcsi és 
anyagi eredményt jelentett számára, hanem 
egy villamosknlnuzt játszik „Az én lángom 
nem olyan" cimü Csathó Kálmán darab film
változatában, amely Vajda László rendezésé
ben hétfőn kertit forgatásra. Addig Gózonnak 
tökéletes villamoskalatiznak kell lennie, mert 
ezzel a jelenettel kezdődik a film.

Török Rezső
,,A férfi mint őrült" cimü 
humoros regénye filmen

A Hétfői Naplóban hétről hétre megjelenik 
Törők Rezső nagyszerű írása, a Lepcses szom
széd, amely közismert vidám figurája nem
csak Budapestnek, hanem az egész országnak. 
Török Rezsőnek nemrégiben jelent meg 
„A férfi mind örült" cimü regénye, amelynek 
első kiadását úgyszólván elkapkodták. A ki
váló humoros regény, amely egy bohém 
festőművész murgcrl kalandjáról számol be, 
nem kerülte cl a filmgyártók figyelmét és nny- 
nvi kiváló film kitűnő producere, dr. Vitéz 
Miklósné a film számára megvásárolta. A fil
met Gertlcr Viktor, a Mária nővér nagysikerű 
rendezője forgatja, a főszerepeket Jávor Pál, 
Páger Antal, Lázár Mária, Pcthes Sándor 
játsszák.

mérsékelt árban
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Telket 
akar venni ■

Kárjen prospektust és látogassa meg a 

MrMnoslnMliaRklii 
parcetlézésl osztályét

IV., Deák Ferenc u. 17 
Telefon: 18-18-51, ahol pesti, budai 
környékbeli és balatoni tel- 
kék hatvanhavl részletre is 
olcsá áron kaphatók

Toloncházba inter
nált a rendőrség 
egy veszedelmes 
óvadékcsalót

Vasárnap a főkapitányságról rabszélliló 
autón a toloncházba vitték Szelcczky Ger
gely 41 éves volt gazdatisztet. A jóniegjcie- 
nésü és elegánsan öltözködő ember egy 
jelentéktelen ügyből kifolyólag került a 
rendőrségre és hogy mégis

■ toloncházba internálják, 
annak részben a múltja, részben pedig az 
a szigorú intézkedés a magyarázata, ame
lyet újabban a kauciószélhámosokkal izem
ben alkalmaznak.

Sieleczkff apróhirdetést telt közzé, állá
sokat igén és a jelentkezőktől kisebb- 
nagyobb összegeket kért kaució fejében. 
Nem sok szerencséje volt, mert

a jelentkezők legtöbbjének nem volt 
pénze,

vagy ha volt, okulva a múllak szomorú ta
pasztalatain, nem voltak hajlandók Sze- 
ieczkynél letétbe helyezni.

Caak egy vidéki ember akadt, aki őssze- 
kuporgatott pénzét, ötven pengőjét átadta 
a ..vállalkozónak", aki

jól jövedelmező portási állást Ígért 
neki a fővárosban.

Természetesen az állásból nem lett 
semmi, a pénzt nem kapta vissza, mire a 
rendőrséghez fordult. Szelcczky, amikor 
beidézték,

fölényesen jelentette ki, hogy az ötven 
pengőt játszva kifizeti, hisz as nála 

bagatell összeg.
A rendőrség azonban kiváncsi természetű 
és érdekelte Szcleczkp múltja is. A bűn 
ügyi nyilvántartóban utána néztek előéle
tének és megállapították, hogy

a közelmúltban voltak hasonló ügyel, 
de régebben tizenkét esztendőt töltött fegy 
házban egy nagyszabású sikkasztási ügy 
bői kifolyólag, amelyet katonaévei alatt 
követett el és az államot is megkárosította 

Tekintve, hogy Szcleczky dacára a sok 
éves szabadságvesztésnek, mégsem muta
tott javulást, sőt knuciószélhámosságrii 
adta magát, a rendőrség ugy döntött, hogy 
további intézkedésig a toloncházba inter
nálja.

Vasárnap
ki akarták rabolni 
az Ernst-muzeumot!

Vasárnap délután öt óra tájban izgalmas 
betörőhajsza játszódott le a Nagymező-utca 
8. számú házban.

A ház udvarában, az épületben lévő Tivoli 
mozgófényképszinhúznak udvarra nyíló rak
tárhelyisége van. Az egvemclet magas he
lyiséget üvegtető fedi. Ennek a szomszéd
ságában autójavító műhely van, ugyancsak 
üvegtetővel. A műhelyben vasárnap délután 
az egyik alkalmazott bont tartózkodóit és 
egyszeresük arra lett figyelmes, hogy felül 
r"’I léptek zaja hallatszik. Gyanúsnak ta
lálta a dolgot. Kiment az udvarba és észre
vette, hogy

három fiatalember járkál a tetőn, 
akik mikor megpillantották, sietve átmen
tek n másik üvegtetőre. A házfelügyelő is 
előkerült és rájuk kiáltott, hogy azonnal 
jöjjenek le a tetőről.

Két fiatalember közben kijutott nz első
emeleti folyosóra, mig a harmadik, ugy lát
szik, elvesztette az egyensúlyát,

nem tudta elérni az emeleti korlátot, 
visszaesett az udvarra és összetört ta
gokkal, eszméletlen állapotban terült el 

a kövezeten.
Közben rendőr is került elő, felsiettek az 
emeletre, átkutatták az egész házat, hogy 
megtalálják u másik két gyanús alakot, de

azoknak, ugy látszik, sikerült időközben ki
jutni a kapun. Ez ónnál is könnyebb volt, 
mert időközben befejeződött a mozi egyik 
előadása és a közönség nz udvari kijáraton 
keresztül távozott az épületből. A két be
törő

a közönség soraiba vegyülve, kijutott 
az utcára.

A helyszínre érkezeit mentők megvizsgálták 
a menekülés közben lezuhant betörőt. Meg
állapították, hogv súlyos fejsérüléseket, agy
rázkódást és lábtörést szenvedett. Átkutat
ták a zsebeit is és több iratot találtak, ame
lyekből megúllapitolfák, hogv Thomann Ti
bornak hívják. 24 éves kifutó. Eszméletlen 
állapotban vitték a Rókus-kórházba.

A rendőrség széleskörű nyomozást indí
tott elmenekült társai után, valószínűnek 
tartjók, hogv

a három fiatul hetörő at első emeleten 
lévő Ernst-muzeumbu akart behatolni, 
hogy ellopják a hétfőn kezdődő Szegő

aukcióra felhalmozott mii tárgy aktit.
A rendőrség az esti órákban többizben is 
érdeklődőit n Rókus-kórháznál, hogy Tho
mann Tibor ncm nyerte-e vissza az eszmé
letét, mert ha eszméletre tér, remélik, hogy 
sikerül megállapítani a szökésben lévő tár
sainak a kilétét.

DIvalssöveletakből legjobb szabású 

ramoitonvt 40 j*1 
Verseny szabóság iwiy-nto. i. em. 
(özv. 8ytlerné)

— Albrecht királyi herceg Angyalföldön 
beszélt vasárnap. • Az Országos Gyermek 
védő I.iga vasárnap Angyalföldön propa
ganda-nagygyűlést tartott, amelyen megje
lent Albrecht királyi herceg és nagyhatású 
beszédet tartott az üteg-utcai leányiskola 
tornatermében összegyűlt szegény emberek 
előtt. A propaganda-gyűlésen Haász István 
tábori püspök is felszólalt.

— A füszerkereskedők egyesületének közgyű
lése. A Füszcrkereskcdők Országos Egyesülete 
vasárnap tartolta ezévi közgyűlését l&ffmann 
Mihály kir. tanácsos elnöklétével. A közgyűlés 
a vasárnapi munkaszünet és a fiiszerkereslcrde- 
lem képesitéshes kötése mellett foglalt állást. 
Több felszólaló tiltakozóit nz ellen, hogy n 
Községi élehntszerüzem csemegéket és Ínyenc
ségeket árusítson. Tóth Gábor beszélt még o 
erakma egyéb aktuális kérdéseiről, mujd meg
választották az uj kerületi elnököket és a tiszti
kar többi tagjait

— Egy budai család gomba mérgezése. A La 
Jos-ulca 159. számú házban Kluzsár Ferenc Cl- 
pészmestemek gombát hozott ajándékba vidék
ről az anyósa. Megfőzték n gombát, Kluzsár és 
két kislánya megette ebédre. Utána mlndhár- 
mán mérgezés tünetei közöli összeestek. A men
tők a Margit-kórházba vittek őket.

— Vlzbőlmentési tanfolyamok. A vlzbfllmen 
Jós sikeres propagálása céljából a Budapesti 
önkéntes McntőcgycsÜlet ez évben Is megtartja 
szokásos vlcbőlmentéai tanfolyamait. A tanfo 
lynmok az esti órákban tartatnak meg. Jelent
kezni lehet levelezőlapon az adótok feltünteti 
sével (Mentők, V., Markó utca M). A tanfolyam 
kezdetéről a Jelentkezettek értesítést fognak 
kapni.

FENYVES NAPTÁR
A naptárból látható...

j hogy ml a nasflf sxenAáciő! '

Clánoz ss Takarít
Vasárnap 182 külföldi vendéglős és 

szállodás érkezett Budapestre. Vasárnap 
délben u bécsi szállodás és vendéglős kon- 
grcszusról 182 külföldi szállodás és vendég
lős érkezett a magyar fővárosba, Marén- 
chieh Ottóval, a nemzetközi szövetség most 
megválasztott magyar elnökével. A külföldi 
vendégek vasárnap délután autón bejárták 
Budapestet, este az Operában voltak, majd 
a Dunapalotában banketten vettek részt.

Bécsi aszfaltbetyárok 
vigyázat:
Egy leszólitás — 
nyolc napi elzárás

Bécs, április 25.
61 Hétfői Napló bécsi tudásitájától.} Az 

osztrák főváros mondain köreiben nagy 
feltűnést keltett N. K., egy a társaságok
ban jól ismert fiatal nagykereskedő esete
— akit Jogerősen

nyolc napi elzárásra Ítéltek, mert az 
utcán megszólított egy hölgyet.

A tragikomikus kaland egy esős áprilisi 
estén Játszódott le, a város szivében fekvő 
Slcphansplntzon. ahol N. K. ur és a kér
déses hölgy egy kapu alatt kerestek mene
déket az cső elől, őnagysága feltűnően 
csinos nő volt és N. K. rövid habozás után 
Jeszólitotta". X hölgy válaszra sem mél
tatta gavallérját, hanem sértődötten egy 
másik kapu alá vonult K. N. utána ment 
s újra megismételte ajánlatát, mire a hölgy

rendőrt hivott.
Az eset a rendőrbiróságon folytatódott s a 
biró a fiatal kereskedőt a „jó erkölcsök 
elleni kihágás" címén

nyolc napi elzárásra
Ítélte. Az ítéletet kétszeri fellebbezés után 
a legfelsőbb fórum is helyben hagyta és a 
póruljárt fiatalembernek ezekután a bécsi 
társaságok nem tulőszinte részvéte mellett i
— nyolc napra mégis be kellett vonulnia n 
rendőrségi fogházba.

— A NAGYKANIZSAI KAPITÁNYSÁG 
NEM ENGEDÉLYEZTE A NYILAS
GYŰLÉST. Nagykanizsán a nyilasok enge
délyt kérlek, hogv’ vasárnap nyilvános nép- 
gyűlést tarthasanak, amelynek szónokai gróf 
Festetics vezér és dr. Dücső Jáuosné lettek 
volna. Krusznay Pál dr. Allamrcndőrségi fő
tanácsos, a kapitányság vezetője ncm adta 
meg nz engedélyt n gyűlés megtartására. 
Nagykanizsán a kapitányság határozata ál
talános megnyugvást és megelégedést vál
tott ki. Nagykanizsa mindenkor a felekezeti 
béke és polgári együttműködés városa volt 
és a nyilasgyülés csak éket verne a város 
békés harmónikus életébe.

— Erdélyi díszhangverseny. Május 2-án, 
vasárnap este félnyolc órakor a Zeneakadé
mia nagytermében az Erdélyi Férfiak Egye
sülete erdélyi díszhangversenyt rendez, ame
lyen l'gron Gábor mond bevezetőt s gróf 
Bethlen Margit elbeszélését olvassa fel. A 
Jótékonycélu hangversenyre jegyek kapha
tók az Erdélyiek Egyesületében (Rákóczi-ut 
15., II. emelet).

— Szerelik a cirkuszt. Szenzációs műsorral 
nyitja meg kapuit májút l én a Fényes Fővá
rosi Nagy Cirkusz, amely ezt az első ünnepi 
előadását a Magyar Hírlapírók Országos Nuug- 
dijintézete javára rendezi meg. A korai Kez
désnek ís a nagy attrakciókban bővelkedő fő- 
szezonj programnak két oka van. Idén csak 
egy cirkuszba járhat a közönség, mert a kis 
cirkuszt lerombolják s Igy gondoskodni kellett 
mójusl cirkuszdőadásokról, másrészt a nem
zetközi vásár százezernyi külföldi és vidéki 
látogatóját sem hagyhatják a’ szivüknek oly 
kedvet cirkusz nélkül. A Fővárosi Nagy Cir
kuszt természetesen kicsinosították, ünnepi 
díszbe Öltöztették, hogy méltó keretet adjon n 
rendkívül jó programnak, amelyből különösen 
Koringa hindu hercegnőnek csodálatos kroko
dil és fokit számait emeljük ki. A hírlapiról 
nyugdijintézetl megnyitó-előadás Jegyeit hét/ö 
töl kezdve árusítja már a cirkusz jegypénztára 
(Telefon: 1-183-35).

— Fcslőháboru a Teréz-köruton. A Teréz- 
körút 8. számú ház harmadik emeletén vasár
nap is festők dolgozlak egy sürgős munkán. 
Másik tizenöt festő oda vonult és követelte a 
munka beszüntetését, mire verekedés kezdő
dött. Rendőr érkezett, addigra tizennégy tá
madó elmenekült, egyet azonban elfogtnk és 
előállítónak n főkapitányságra.
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KÁLVIN TÉR 7
Kdrjg képes árjegyzékünket.

Megszökött a fogadók 
pénzével a ligeti 
zug-bukméker

A megkárosított, kifosztott kisemberek 
serege keresi most az állítólagos Krausz 
József nevű ügynököt, aki

zug-bukmékerirodút nyitott ■ Város
ligetben és azután megszökött a foga

dók pénzével.
A zug-bukméker rövid idővel ezelőtt 

tűnt fel n Városliget sétányain. Ismeretsé
geket kötött s hnmnrosan formális lóver
senyfogadásokat kötött az egyik sétányon, 
ahol sok kispénzű lóversenydrukker szo
kott megfordulni.

Tlz-busz filléres tételeket fogadott el, 
de voltak esetek, mikor nagyobb ősz- 

szegd fogadásokat kötött.
Egy darabig rendesen fizetett Is a nyere
mények után.

Ismert alakja lett n vórosligetkőrnyéki 
vendéglőknek, ahol mindenütt lóverseny
fogadásokat kötött.

A múlt bélen a versenyek után hiába 
várták a fogadók Krausz Józsefet a pénz
zel.

A zug-bukméker nem jelentkezett 
többé.

A károsultak keresték a vendéglőkben, 
kávéházakhan, a Városliget sétaterein min
denütt, ahol azelőtt naponta megfor
dult, de

Krausz végérvényesen eltűnt s vele 
együtt a fogadók pénze h.

A károsultak nem nyugodtak meg pén
zük elvesztésében: a szélhámost vasárnap 
feljelentették a rendőrségen.

A nyomozás most folyik n Városliget 
zug-bukmékerének kézrekerltésére.

— Külföldi újságírók Budapesten. A Gyógy
helyi Bizottság és n Magyar Újságírók Egyesü
lete meghívására vasárnap 50 flnnorságl, Imit! 
állambeli és svájci újságíró érkezett Budapestre. 
Ax újságírók a tanulmányúton résztvevő Állo
mok sajtóinak legelőkelőbb képviselői. A Gyógy
helyi Blzoliság a külfödl vendégek thztelelcro 
nagyszabású programmot dolgozol! ki. amely
ben Budapest látványosságainak és gyógyfür
dőinek megtekintése szerepel. A külföldi 'sajtó 
képviselői május 2-ig maradnak Budapesten.

— Gyorsíró verseny Pérsett. A Magyar Gyors
írók Országos Szövetsége vasárnap tartotta du
nántúli kerületi versenyét Pécsett. A megnyitó 
ünnepségen Rndnai Béla dr. üdvözölte a meg 
jelentekéi, mig Makog István polgármester Pérs 
város nevében köszöntötte, ■ vendégeket.

— A Szent Imre Szanatórium ünnepélyes 
alapkőletétele. A Szent Imre Katolikus Szana
tórium Egyesület n Rózsadombon 1 Irt ágyas 
szanatóriumot épít. A szsnotóriiini alapkövét 
vasárnap Ünnepélyes külsőségek között helyezte 
el gróf Zichy Gyula knlorsa bácsi érsek. Az ün
nepségen P. Radalik Bertalan, a Szent Domon
kos Rend tartomáryfönöke tnrlntt beszédet.

_— As igazi humanitás elve vezeti a Lipót
városi Fonal Részvénytársaságot, amikor a 
sokszoros áremelkedés ellenére a ma lehirdetett 
alacsony árakon bocsájtja íiiggőnvkclméil a 
nagyközönség rendelkezésére. Kizárólag Lipót- 
kőrut 25.



Helyszíni telefonriport a 25 fokos torinói pokolból:

Olaszország—Magyarország 2:0 (1:0)

A gyengélkedő azurriktól is 
fájó vereséget szenvedett az 
erőtlen magyar „erőcsapat“

Ni Európa Kupa állása
Játék Gól PpnÉ

1. CSEHSZLOVÁKIA 3 11 : 0 5
2. OLASZORSZÁG 2 6 : 2 4
3. MAGYARORSZÁG 4 12 :11 4
•1. AUSZTRIA 3 7 : 7 3
5. SVÁJC 4 7 : 17 -
Nem is csoda, hiszen semmi iram nincs a pá- 
lyán s a közönség látni is akar valamit a pén
zéért.

Európa Kupa mérkőzés

Elment a vonat Torlnóba, Kossuth Lajos városába a magyar fut ball válogat ott le
génységével és a magyar közönség szcrcncsekivánataived, No, meg a ki nem mondott, 
de annál erősebben érzett vágyával: ti: évi balsiker után egyszer már győzzék le azo
kat a fránya olasz futballistákat!

Nem győzték le. Sőt két góljai kikaptuk. Rosszul, nagyon rosszul játszott a csa
pat s ezt még az sem menti, hogy ellenfele is rossz volt és hogy 25 fokos meleg iz- 
zaszlotla a fiukat. Nem ment a játék, nem volt elég harciasság a magyar csapatban, 
csoda hál, hogy most sem sikerült? . .

Tudomásul kell venni a fájdalmas lítijd, búcsúzni kell a: álomtól, hogy meg
nyerhetjük még a kupát. E-rc már emberi számítás szerint alig van esélyünk.

Kellemetlen vasárnap vop, mi tagadás — igyekszünk mielőbb elrejteni. Mert 
mta alig merünk gondolni, hogy az újabb vereségből a: arra illetékesei, levonják a 
konzekvenciákat.

Harmincezer ffüttyművész 
szabadtéri monstre-hangversenye

Torino, április 25.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telelonjelcntése a torinói stadionból.) A pó
lyára lépő csapatokat 30 ezer néző és olyan 
idő fogadta, mint nyáron, mikor nálunk éppen 
strandra kívánkozik nz ember. Az itthoni idő 
járási viszonyainkhoz képest

hág vnsztó melegnek tűnt fel ez az 
Időjárás, 

amely rányomta a bélyegét az egész mérkő
zésre.

A két csapat összeállításában három 
zás volt: nálunk Dudás helyett Polgár, 
olasz csapatban Ferrari helyett 
gyárra

a

váltó

it bomba- 
„ . Huscoglia. Pasival l helyett pedig Frossi
foglnlt beivel s igy n két csapat n kővetkező 
képpen állott fel:

OLASZORSZÁGI Oliviera — Monaegllo, 
Hava — Serranloni, Andreolo, C.orsl — 
í'roMl, Meazza, Piola, Jluscaglia, CoIiiumI. 
MAGYARORSZÁG: Szabó — Futó, Korá
nyi — Szalay, Szűcs, Polgár — Kocsis, 

Kállai, Sárosi dr.. Toldi, Titkos.
A meleg üdvözlés és n himnuszok elhang

zása után a kél csapatkapitány sorsoláshoz 
látott. Ilt is nz olaszok nyertek, a magyar csa
pat az erősen tűző nappal szemben volt kény
telen játszani.

Sárosi indítja cl n labdát. Biztntónn gördül 
nz első támadás nz. olasz kapu felé, az olaszok 
csaknem a 6-os vonalig hozzá sem tudtak érni 
a labdához, olt azonban Rava 
lépése félbeszakította a magyar uralmat 
olasz földön. (Bár fordítva lett volna és 
mieink csak a hatoson kapták volna meg 
labdátl)

billenteni a centert és igy kapu mellé pattan a 
labda.

A közönséget néni elégíti ki a játék. Mind
két csapat bágyadtan. Lassan mozog, látszik, 
hogy a hirtelen beállt meleghez nincsenek hoz
zászokva. Mindjobban hallatszik nz elégedet
lenség moraja n közönség köréből s egyre több 

vészes füttyszó
Az olasz csapatot felrázza az elégedetlenség

moraja és erősiti az Iramot.
A 27. percben járunk, mikor Buscnglia re

mek támadást vezet a kapunk ellen. Átjátsz- 
sza Szálnyi. befelé húz, magára csalja Futót, 
majd váratlanul visszajátszik baloldalra. 
Colaussinak jól jön a labda, átveszi s tisztán 
rohan a kapu jelé. Szabó kétségbeesetten kijut 
a kapuból, a szélső még egy húzást csinál és 
a kornervonalról lajtos beadást küld a kapa 
torkába. A labda centiméterekkel a gólvonal 
előtt gurul végig, de a belsők nem érik el, 
Frossi pedig már vonalon kívül éri el. Ennél 
a hely:. <vél

óriási szercnc.se mentette meg ■ magyar 
kaput a góltól.

li
erélyes kftzbe- 

iz

a

1c. 
fo-

Szabó művészete 
góltél mentesít

Ar első percek nagy iramban játszódtak 
Hol nz egyik, hot a másik csapat kapuja
rog veszélyben, n védelmik hatalmas inunkat 
végeznek. Nálunk Szűcs végzi a legnagyobb és 
Isnehezebb munkát. Piola minden mozdulata 
rengeteg veszélyt jelent, lefogása maga is rop
pant nehéz feladat, de emellett félszemmel Pol
gárt is figyelnie kell. aki láthatóan nehezen 
találja fel mayát n szokatlan poszton. Szeren
cse, hogv ii z első percek nem hoznak ered
ményi. ugv hogy Polgár lassunkint beleéli ma
gút n szerepébe s lassunkint rá lobét biz.ni a 
roppant gyors és nngy technikájú Frossi le
fognának munkától. Ez hellycl-közel jól is si
kerül. de nem teljesen, a gnzella-lábu szélső 
sűrűn fukvpiiél hagyja n jobb sorsra érdemes 
játékost A 10. percben járunk,

mikor ii rendkívül meggondoltan és nyu
godtan játszó Mcaun magára csalja Pol
gárt ég Korányi mellet! MÖktctl Brosslt. 
A szélső cllép Korányi mellett éa egy szem
pillantás ólait Szabó kapuja előtt terem. 
A göl fellarlózhnlatlnnnak látszik, de Szabó 
a legjobb napjaira emlékeztető fényez stí

lusban sédl a gyilkos lövést.
A magyar csatársor csuk csetlik-botlik. Toldi 
megmagyarázhatatlanul gyengén játszik, semmi 
sem sikerül neki, a legelemibb hibákat követi 
el, sokszor még stoppolni som tudja rendesen 
a labdát. Emiatt sűrűn megakadnak n támadá
sok, Még nagyobb baj azonban az, hogy 
Andreolo annyira ráállt Sárosira, hogy az két 
lépésnyire sem tud megszabadulni tőle. Igv 
Titkos nem is juthat labdához. Az újpesti johb- 
számv akar kitenni magáért, de itt meg olyan 
olasz játékos játszik, amilyen nem mindenütt 
akad. .4 hosszúlábú Roihi minden akcióban 
benne vnn, minden hhiuidda rajta akad meg. 
As első komoly helyzetünk a 22. percben adó
dik: Kállai és Kocsis rgyniásközt adogatva a 
labdát, csaknem a kötnervottnlig jut el. onnan 
Kocsi: remek beadást küld u pompásan kapu 
felé robogó Sárosi fejére, t máskor biztos goit 
jelentő helyzet eredménytelen marad, mert a 
kétségbeesetten odarohanó Andreolo meg tudja

Egyre erősbödik az olaszok nyomása, min
den pillanatban esedékes a gól. Polgár oldala 
felől fenyeget a legnagyobb veszély, mert “ 
Frossi és Meazza nagyot játszik, minden 
madásuk gondot okoz Szabónak.

A 33. perc megnyugtatja a közönséget.
Meazza az előbbi, mór többször Ismételt 
recept szerint becsapja Polgárt és a rá
rontó Korányi melleit Frossit dobja 
harcba. A szélső elszáguld, beadása éppen 
az cxprcMzként vágtató Colaussl hibára 
rúg. a trieszti Potya-tanítvány hatalmas 
lövést ereszt meg kapura. A 10 méterről 

zúgó bombát Szabó nem védheti. 0:1.
Az olaszok tovább is tartják nz iramot, 

egyik támadásuk a másikat éri néhány percen 
belül. Előbb Colaussi ereszt meg egy ujahb 
nagy bombát, melyet Szabó pompásan véd. 
majd a bonibagyáros tartalék Busaglia is be 
□ karja bizonyítani, hogy megérdemli a válo
gatottságot: olyan fergeteges lövést zúdít ka
pura, amilyet csak ritkán lehet látni. Mi ez 
azonban Szabó Tóninak, ha egyszer jó kedve 
van? Ugy menti a helyzetet, hogy ínég az ola
szok is megdörzsölik a kezüket. Igaz, hogy 
Szabó Tóni is mavkolássza egy ideig a labda 
helyét ...

ott 
tá-

Szélsőink nyugodtan 
jelentkezhetnének mun

kanélküli segélyért...
A magyar csatársor sehogy’ sem tud kibon

takozni. Toldi gyenge, semmi sem sikerül neki, 
Sárosit fogják — ahogy talán még sohasem, 
legfeljebb a Budai 11 játékosai —, a két 
szélső nyugodt lelkilsmcrettcl jelentkezhetne 
munkanélküli segélyért.

Az utolsó percekben Titkos számára pora
pás helyzet nyílik meg, futna 1. _ '
de Serranloni elsodrási célzattal ráront, 
összecsapásból az derül ki, hogy Titkos van 
jobb anyagból gyúrva, mert a haljot jóidéig 
élesztgetik, mig magához tér.

is a labdával, 
Az

Kiesésre álló magyar ligacsapat 
ez az olasz válogatott

Szünet utón azonnal az olaszok veszik át a 
játék irányítását. Piolótól Meazzához kerül a 
labda, Polgár közbelép, a szerelés sikerül, de 
Sárosi helyett pontosan Andreolo elé tálalja 
a labdát. Majd Serantoni szökteti Frossit, aki 
Korányival viv nagy harcot. Most a felszaba
dult magyar kaputól Futón, Szűcsön keresztül 
Toldihoz jut a labda, aki messziről lő s bár 
a labda jó két méterre kapu mellé menne, 
Oliviera olasz kapus azonban ennek ellenére 
sem nézi tétlenül, hanem macskamódra ráveti 
magát és még ezt a labdát is elcsípi. Most az 
olnszok Colnussit küldik hnrcba, aki a csellő- 
botiéi Szaluit kicselezi, tovább száguld, de a 
beadásit kapu mögé ivei. Ugyanezt csinálja 
Frossi is.

Nngy szerencséje az Igen rosszul játszó 
magyar csapatnak, hogy nz olaszok 
hasonlóképpen formáiuk legmélyebb pont

ját fogták ki.
Pedig igazán alkalom lett volna a bágyadt 
olasz csapatot ..elkapni" s hn a magyar tizen
egy csak n legutóbbi bázeli formáját játszotta 
volna ki,

gólokkal győzhetett volnu.
Nincs lendület, nincs akarás, valahogy ugv 
néz ki az egész nie^cs, mint egy cirkuszi bir
kózóverseny. .. Toldi ugyan nekirugaszkodik, 
szeretne valami szépet, vnlami érdemlegeset 
csinálni, de pechje van, mert anélkül, hogy 
valaki hozzáérne,

megrándul a bokája és összeesik.
Senki sem érti, hogy mi történt Toldival, még 
az olasz játékosok is odajutnak hozzá, simo
gatják, vállát veregetik. Toldi rövid, egyperces 
nyújtózkodás é» lioknimissiirozás utón talpra 
áll, sőt n legközelebbi magyar támadásnak ő 
lenne a spiritus rectora, azonban Idő előtt el
lövi a puskaport, illetve kapu mellé lövi h 
labdát. Az olaszok is csak iminel-ámmal ját
szanak. belőlük is hiányzik a temperamentum 
s nz a sokszor megcsodált küzdőképesség. 
Serantoni Mcazzát szökteti, nki át akarja 
emelni Korányin a labdát, de cipőjének 
stopnja

véletlenül a magyar hátvéd arcéi éri.

Gyenge, erőtlen lefutások, ellenfélhez kerülő 
passzok, minden technika és taktika nélküli 
adogatások. Kár volt a Rudid „11"-et Szombat
helyre engedni! Itt most többet használhatná
nak ... Végül Kocsis kap egy jó labdát, a cen- 
terezése hosszú, átjut a túlsó szélre, de Titkos 
késlekedik s igy ez az alkalom is taccsbaful.

Polgár egymásután harmadszor 
Menzzát szökteti, 

de Andrcoloból és Corsiból sem 
udvariasság, fík viszont Sárosit és 
látják labdáikkal.

Mintha a futball őskorában lennénk, 
oly gyatra, primitív dolgok bosszantják a kö
zönséget. Frossit Korányi kapcsolja le, Titkos 
pedig teljesen elhanyagoltan, saját dugába dől. 
Szabónak sincs szerencséje a kirúgásokkal, 
valamennyi labdája pontosan az olaszok fejére 
ivei. A közönség’ megunja ezt a rettentő unal
mat, előbb méltntlankodik, majd

hallatlan fütyülésbe kezd.

pontosan

hiányzik nz 
Kállait táp-

Kár volt a Budai 11-et
Szombathelyre engedni...

Sr*rcne«'re  Korányival sincs nagyobb baj, 
ő Is tovább játszik. Meazza kiszökési szándé
kéi Toldi hiúsítja :ncg. Az olaszok vannak fö
lényben. de

a játékuk semmivel sem mutat többel, 
mint a hát«4 régiókban Inő magyar llga- 

caapaloké.

Titkos és Sárosi 
a pálya közepén traccsol

Nem lehet tudni, mi baj lehet a két csapat
tal, de az lény; hogy Magyarország és Olasz
ország legjobb futballistái nem igy szoktak 
küzdeni. Titkos unalmában benn sétái a közé
pen és Sárosival beszélget. Végre hozzájuk is 
kerül egy labda s ekkor Sárosi egyénik próbál
kozásai már-már sikerrel járnának, de a döntő 
pillanatban ö is elveszti a lélekjelenlétét és 
közvetlen közelről Oliviera kezébe egyeli a lab
dát, Ar. olasz közönség örömében kórusban 
bömbölve buzdítja fiait:

— 1-ta-li-a! l-ta-li-al
Piola igyekszik meghálálni n bizalmat, de ő 

is mellé lő. Titkos Pali pedig iminel-ámmal 
fut egy szöktetés után, be is adja a középre, 
Sárosi átlépi a labdát, amely Kállaihoz jut, 
nki bágyadt botorkálással csakhamar elveszti. 
Szűcs Ándrcolónak passzol, Andreolo pedig 
Szűcsnek. Szokatlan ez a barátkozás, ez a 
tcstvérieskedés és udvariaskodás a fulballpá- 
Iván. Mintha nem is az Európa-Kupa volna a 
tét, hanem egyszerű, nemzetközi barátságos 
mérkőzés. A közönség dühében fütyül. Lehet, 
hogy a nagy meleg tette tönkre a két csapat 
küzdőképességét . . .

Lankadt mezőnyjáték, egyik csatársor sem 
képes összehozni egy komoly gólhelyzetet. 
Nagy kár, hogy a magyar csapatban nincs lé
lek, mert egy csekély kis akarással és iram
többlettel szép revdnsot lehetne venni a soro
zatos olasz győzelmekért. Titkos • alig kapott 
még labdát a meccs folyamán és nem bírja 
idegekkel nézni a vergődést, bekanyarodik a 
középre egy labdával, összejátszik Sárosival s 
Kállaival, de a jó helyzetet Kocsis késleke
dése és rossz centcrczése paccolja el. Majd 
szabadrúgáshoz jutunk s ennek a műveletnek 
az elvégzése Sárosira vár, akinek Dem bomba
szerű, de jól helyezett lövése a sarokba tart, 
azonban Oliviera jól helyezkedik s igy ezúttal 
sem sikerül nz cgvenlités. A 81. percben Szalui 
ügyetlenkedése Piola révén támadáshoz juttatja 
az olaszokat, az olasz center oldalt kiugrik s 
nagy lövése a hálóban táncol. A közönség való
sággal őrjöng örömében, de ekkor derül ki, 
hogy a labda az oldalháló alatt jutott be a 
magyar kapuba s igy Rangerter biró azonnal 
jelzi a kezével, hogy a gól érvénytelen. Buscag- 
lúit Futó szereli, Colaussit pedig Szalai teszi 
ártalmatlanná. Most egy elég szép magyar tá
madás bontakozik ki: Toldi-Sárosi-Tilkos- 
Toldi a ibadn útja, de Andreolo idejében lép 
közbe és igy a magyar csapat lendülete ismét 
megtorpan. A 36. percet mutatja az óramutató, 
amikor

Andreolo hosszan szökteti Meazzáf, aki 
viszont tértölelő kiadással dobja frontba 
Frossit és a vlhnrjubbszélső anélkül, 
hogy akadályra találna, egészen az ötös 
sarkáig száguld s éles, la pás lövéssel véd. 
hctctlenüi küldi a labdát a magyar ka

puba. 2:0.
Percekig tart nz olasz közönség örömmámora. 
Polgár egyik hibát a másik után követi el, 
sehogysein találja a helyét. Most Toldi hátra
húz egy labdát és véletlenül Monzcglio fejét 
súrolja a cipőjével. Az olasz bekk megszédül 
és összeseik, de mindenki látja, hogy véletlen 
volt s a közönség sem nagyon zúgolódik. Két 
perccel a befejezés előtt Piola nyolcmétcrcs 
offszájdról indulva futott le és a közönség 
tapsmámora közben élesen berúgta a labdát 
a magyar hálóba. A biró azonban természete
sen offsznjd cimén annullálta.

A nagy meccs törpe hősei
A győztes olasz csapat viszonylag jobb 

játékával megérdemelte a győzelmet. Ez a 
győzelem azonban nem volt meggyőző dia
dal: sablonos és a .szerencsétől támogatott 
győzelem volt, 
szemben Budapesten, 
dübörgő lelkesítése mellett számokban ki
fejezett 
volna. De győznünk kellett volna Torinó
ban is, ha a magyar játékosok a szivüket, 
az akarásukat, az energiájukat, a lendüle
tüket, vagyis a siker elengedhetetlen köve
telményeit itthon nem felejtik. Oliviera 
frissen mozgott a kapujában, igaz, hogy 
sok dolga nem volt. Monzeglio és a nyakig
láb Rava voltak az olasz csapat legjobbjai. 
Az olasz fedezetsor jó, közepes munkát 
végzett, Andreolonak minden /igyelme Sá
rost lefogására irányult és igy a saját csa
társorát támogató feladatát nem teljesít
hette teljes mértékben. Corsi és Serantoni 
pedig n két magyar szélsőt igyekezett meg
bénítani. Nngy sikere volt Frossi jobbszél- 
sönck, de ővele viszont n magyar csapat 
leggyengébbje. Polgár állt szemben és igy 
nz olasz szélső teljesítménye is csak vi
szonylag mondható kiemelkedőnek. Meazza 
lassan kiöregedik, ezúttal az észcsatár sze
repét igyekezett betölteni, Piola veszélyes

Ezzel az olasz csapattal 
a mi közönségünk

nap)- gólaránnyal győzhettünk

volt, őrá igazán vigyázni kellett.
A magyar csapat még a rossz 

együttesnél is betegebbnek bizonyult. 
gyár lélek, magyar temperamentum nélkül 
nem szabad kiállnunk ilyen fontos feladat 
teljesítésére! Szabónak volt egy-két szép 
védése, a gólokat azonban nem foghatta, 
mert alig öt-hat méterről érkeztek. Nem 
rajta műit a meccs. A két hátvéd közül 
Korányi volt a jobbik, Futó helyenként 
nagy hibákat csinált. A fedezetsorunk, kü
lönösén az első félidőben, kielégített. Egé
szen elsőrendű munkát végzett ekkor Szűcs 
s cSak egy árnyalattal volt nála gyengébb 
Szalui, viszont Polgár — aki ezúttal első- 
ízben játszott bnlfedézelet — minden kriti
kán alul gyenge volt. A formája tetőpont
ján lévő Dudással egész más lett volna 
nemcsak a halfsor, de az egész csapat 
struktúrája.

A második félidőben u fedezetsorunkból 
is már csak Szűcs agilitása maradi inog. A 
csatársorban Sárosit Andreolo tökéletesen 
meghénitolla. A két szélsőt teljesen elha
nyagolták, emellett Kocsisnak egyetlen be
adása sem sikerült. Kállai és Toldi csillét- 
tek, botlottak és nem váltották be u hoz
zájuk fűzött rcménvl.

I)R. SCHÖNFE1A) BÉLA

szercnc.se
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A Fortuna szekerén 
vágtató Phöbus elgázolta a Budafokot 

és vezeti a bajnoki mezőnytés vezeti
PHÖBUS—BUDAFOK 8:5 (1:0)

Gyér közönség előtt csapott össze a kit 
csapat az egyetlen pesti bajnoki harcban. 
Meglepetést tartogatott a Budn/ok, racrl a 
játékidő túlnyomó részében jobb volt ellen
felénél és többet támadott, mégis ők kap
ják az első gölt. A 24. percben Béky láma- 
dósa után bead és

a centert Játszó (!) P. Szabó a 10-osról 
éles fejessel továbbítja a búlóba. 1:0.

Ezután mór hiába gyúrják egymást az 
ellenfelek, a szünetig nincs újabb ered
mény.

Szünet után a Budafok támad. Monos- 
tory komért erőszakol ki. Monostory rúgja 
a komért és szépen iveit beadását Kapta 
remekül fejeli Csikóson keresztül a léc 
alá. 1:1.

Gombkötő előtt elesik két budafoki védő. A labda a gyorslábú Béky elé száll, aki futtában 
centerei. A pontos beadás P. Szabó center feléről mint a végzet száll a háló bolrarkába.

I. félidő 24. perc. (Copyright by Hétfőt Napló — System Horváth.)

A Budai végleg elbúcsúzott 
a kiesés gondjaitól 

BUDAI „11“—SZOMBATHELY 5:2 (2:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kitűnő futballidőben, három
ezer néző előtt játszotta le a két csapot 
bajnoki mérkőzését és a mindvégig fair 
mérkőzés a vendégcsapat jól megérdemelt 
győzelmével végződött. Már a 3. percben 
SztanCsík jól irányított lövése besüvit a 
szombathelyi hálóba. 1:0. A 33. percben 
újabb gólt ér el a Budai. Szuhay 17 méte
res szabadrúgása a sorfa! fölött gyilkos 
erővel vágódik a hálóba. 2:0. A 35. perc
ben Lyka beadáséit Vermes nz ötös vonal
ról a kapuba lövi. 3:0. Rökk hatalmas 
kapufalövés után javít és Szuhay labdáját 
a kapus kezei között a hálóba helyezi. 4:0. 
A 34. percben Szuhay 5:0-ra emeli a gól
arányt. Már mindenki elkönyvelte a hatal
mas arányú vereséget, amikor Lovász 
Szabó beadását 25 méterről kapásból zú
dítja a Budai hálóba. 6:1. Az ulolsó perc
ben Boda huszméteres lövéssel szépít az 
eredményen. 5:2.

Nem tört meg
a Kispest pechsorozata 
Debrecenben sem
BOCSKAI—-KISPEST 3:1 (lil) 

Debrecen, április 25. 
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon 

jelentése.) Meg nem érdemelt vereséget 
szenvedett a formájában nagy lendületnek 
indult Kispest a Bocskaival szemben lóját-

1

Nagy politikai tüntetések várhatók 
a májusi osztrák-német válogatott 

kézilabda-mérkőzésen
A bécsi horoikercssitsek máris felvásárolják a legyeket

Bécs, Április 25.
(A Hétfőt Naplő bécsi szerkesztőségének 

jelentése.) Május hunzonharmadikán tartják 
meg a bécsi Hóhe Wartón a német—osztrák 
válogatott kézilabda mérkőzést, amelyen az 
előjelek szerint parázs nemzeti szocialista 
tdntefézek vdthatők. A bécsi rendőrség értesfi 
lései szerint a földalatti horogkeresztes egye 
sületek máris összevásárolják a jegyeket, hogy 
azokat tagjaik közöli felosztván, a mérkőzés 
alkalmával politikai lüntetézl rendésztnek. 
Tényleg megállapították. hogy ismeretlen 
ozsintörők eddig körülbelül 10 000 állóhely 
jégnél vásárollak Össze a májusi mérkőzésre, 
*”ní, tekintettel arra, hogy a kézllnhla nem 
túl mpszerü sport Ausztriában, mindenesetre 
feltűnően rés pék tábilis mennyiség. Schuschrtigg 
kancellár hetilapja, a „Sturm Über österreich" 
thai számában azt írja, hogy teklnleltel a 
gyanüs elővételre, valamint arra, hogy Német

országból 2000 vendég részvétele van jelezve, 
kétségtelen, hogy a nácik nagyarányú tünte
tésre készülnek, aminek, a lap szerint, ugy 
kellene elejét venni, hogy a „hazafias fronr' 
a még kapható összes jegyeket felvásárolja és 
tagjai között étét Oszt ja, akik aztán a katolikus 
BÍce éltetésével válaszolnak a horogkereszte- 
Síknek. Amennyiben a ..hazafias front" enged 
a „Sturm über öslerrclch" felszólításának — 
ami Igen valószínű — és felvásárolja a még 
megmaradt jegyeket (n llohe Warte körülbelül, 
16.000 embert képes befogadni, ugy a páíyn- 
tulajdonoa Vlennn kétségtelenül fényes üzletet 
csinál, mert politikai tüntetés Ide vagy oda, 
kézilabda mérkőzésen llvén „klArusitolt" ház 
még nem volt Ha azonban a/ előkészületek 
Ilyen formában haladnak tovább, nt sincs ki 
zárva, hogv a rendőrség betiltja ezt a politl- 
knl Jelleget öltött s igy sportnak mér csak ne
hezen nevezhető találköíájt.

Kik kaptak pénzt
a szövetségektől?

Ezt kérdezi bizalmas körlevélben az OTT
Nagy bírói tévedésből éri el a Phöbus a 

vezető gólt. Tihaméry biró baloldali táma
dásból tévesen komért ítél. Tárnok rúgja 
a sarokrúgást, Raskó bizonytalankodik és 
Szikár közelről gólba sodorja a labdát. 2:1. 
A Budafok reklamál, de hiába. Gombkötő 
lerúgja Nyilast. A játék megáll, a biró 
Gombkötőt kiállítja. Közben barátságos 
rugdalódzás folyik a félpályán. A Budafok 
erősen szorongat. A nagy nyomás végre 
eredményt hoz. Szeder lefut, lapos beadá
sát Hadrévi Csikós keze közöli a hálóba 
lövi. 2:2. Gól után elkeseredett küzdelem 
alakul ki. Szeder páros lábbal száll VVé- 
berbe, a biró habozás nélkül leküldi a 
páváról Emberarárig 10:10. Az utolsó per
cekben komért ér el a Phöbus. Béky kor- 
nerél nagy tumultusban Turag 11. közelről 
befejeli. 3:2. Sessler határbíró megsérté
séért Mcnostoryt a biró kiállítja.

Hatásaiban kiszámíthatatlan és példa nélkül 
álló bizalmas körlevelet küldött nz Országos 
Testnevelési lanacs a sportszövetségekhez. 
Ezzel a körlevéllel minden bizonnyal foglalko
zik majd az újságírók- hivatalos szerve, sőt a 
lapkiadók testületé is. mert ezt aligha veheti 
szó nélkül tudomásul a feladatát mindenkor 
tradicionális erkölcsi alapokon és súlyos áldo
zatok árán is önzetlenül teljesítő sajtó

A bizalmas körlevél arra kiváncsi, hogy 
melyek azok az újságok és kik azok az 
újságírók, akik a .sportszövetségektől anyagi 
segélyt kértek „többnyire oly módon, 
hogy az ily támogatásoknak, illetve segé
lyeknek megtagadása az egyes szövetsége

ket kellemetlen helyzetbe hozta."
A megdöbbentő bevezetés után nem túlzottan 

világos formában Indokolás következik. Majd 
olyan kitétel, ami párját ritkítja.

Közjogi abszurdum
Az OTT küldötte „titkos plakát" megezer- 

kosztől nyilván nyomaték kedvéért meg is 
okolják, hogy erre a nyomozó levélre miért 
van szükség. Azt írják — teljes közjogi já
ratlansággal —, hogy

,41 kérdésnek Iriilllntaebb jelentőséget ez 
Idő szerint at ad, hogy n magyar sajtó
ügyek Irányítására hivatott felső fórum a 
sajtónak és egyen közegeinek nyújtott 
támogatásokat központilag kívánja ren

dezni."
Ez az állítás önmagéban dől meg és a rósz- 

szül informáltság minden Ismérvét magában

szott szép és izgalmas bajnoki küzdelmük 
során.

Hatalmas irammal kezdtek a kispestiek, 
aminek már a második percben megvolt a 
gyümölcse, amikor Nemes nagyszerű len
dülettel elhúzott Vágó mellett s nz. elébe 
kifutó Kósút is átjátszva megszerezte n 
vezetést 0:1. Mintaszerű, srép gól volt. 
Helyenként pompázóan szép n játék. A 31. 
percben Fint*  lövése a védőktől komorra 
pattan. Takács íveli középre a sarokrúgást, 
amely Bereczhez kerül, tőle a labda már 
már gólra tart, amikor Takács ráfut és 
jobban besegíti. 1:1.

Szünet után a Kispest támad, de ennek 
ellenére a 9. percben Teleki—Hajdú őssz- 
játékából az utóbbi igen nehéz szögből re
mekbe szabott felsősarkos góllal állítja be 
a végeredményt. 2:1.

A Kispest hátralevő ellenfeleinek fő lesz 
víffffátni!

Példátlan helyzetet teremtett az MLSz abban 
nz níTérbnn, ami közölte és a Szeged FC ki
tűnő csapata között felmerült. Husvétkor meg
tiltotta a szegedieknek, hogy mérkőzést fát sz
ezonok. mivel akkor a BLASz és DL.ASz csa
patai játszottak Szegeden. A 35 éves labdarugó 
történelemben még nem fordult elő hasonló 
intézkedés, ami nz egyesületek húsvéti meccs- 
rendezési jogót igy megtorpedózta volna.

A létérdekében megtámadott Szeged FC el
nöke, Markoviét Szilárd, aki súlyos anyagi 
áldozatokkal tartja életben a vidéki sport- 
centrum reprezentatív csapatát, levelet Irt nz 
MLSz elnökségének, amelyben megállapította, 
hogy „ez az intézkedés az egyesület léte ellen 
súlyos támadás és az éhből származó Összes 
erkölcsi és anyagi felelősséget kénytelen lesz a 
klub nz elnökségre hárítani" Egyben nz ügy 
sürgős tárgyalását kérték, különben kénytele
nek lennének felsőbb hatósághoz fordulni.

A levél meglepő határozatot váltott ki n

Különös kulisszák mögötti torzsalkodás után

az MLSz büntető hadjáratot 
indított a szegedi futball ellen

[íáték üól Hont

rrnBus 22 47.26 33
2 FI.HEM VAUM 21 81:26 82
3 HUNGÁRIA 20 75 26 32
4 ÚJPEST 20 80 28 29
5 NEMZETI 21 43:35 26
6 BOCSKAI 21 45 36 24
7 SZEGED 20 28 31 22
8 ELEKTROMOS 20 40 39 21
(• BUDAI „11- 21 38 45 20

10 BUDAFOK 21 35 73 16
11 SZOMBATHELY 21 21158 15
12 KISPEST 20 48 67 14
13 IH. KERÜLET 20 13:75 8

Az autós-érdekképviseletek feltűnő éllel 
állottak a Hétfői Napló akciója mellé
és erélyesen foglaltak állást Landauerék 20 száza
lékos benzlndrágitó tervével szemben

Jogos megelégedéssel tekintünk vissza a 
Héttői Naplónak arra a sikeres akciójára, ame
lyet heteken át folytattunk a benzinadó beve
zetésének képtelen tetve ellen. Egyedül állot
tunk a harc kezdetén, mig végül is a sajtó 
jelentős része magáévá tette álláspontunkat, 
hogy megküzdjön a halóira ítélt, de szívós életű 
benzindrágitás eszméjével szemben.

A minisztertanács — mint jelentettük — 
honorálta azokat az érveket, amiket n Hétfői 
Napló felsorakoztatott és elvetette a benzin 
literjének 9 filléres megdrágítását javasló 
Landauer-tcrVet. Ennek ellenére konok követ
kezetességgel folyt a propaganda a háttérben 
ugy, hogy végül is az érdekeltek

a legerélyesebben felszólaltak
a vágyálmok leküzdésére.

Amit Landauer előterjesztett s aminek jo
gosságát gyenge érvekkel még most is hirdeti, 
nz. „csupán" a MATEOSz, a szürke- és kék
taxik. az összes motoros vlzijármüvek és a 
fővárosi magánautósok érdekeit sérti. A fuvn- 
rofássnl foglalkozó vállalatokat csaknem a 
létalapjukban támadja meg. s ha csődbe nem 
is kergeti, ujnbb szállítási tarifaemelésre kény 
szerit! őket. Rendkívül hátrányosan érintené n 
benrinkareskédelmet is cgv ilyen súlyos adó
nem bevezetése, ami közel

20 százalékos drágítás
csiráját hordozza magában. Valójában tehát 
Az egész ország motoros összessége ellen szól 
kandmier. aki ahelyett, hogy belátná stcreplé 
sénck balsikerét Cs levonná n konzekvenciá
kul, most újból szembehelyezkedik az összes
sóit életérdckelvel és gróf Teleki Jánost, a 
MATEOSz elnökét is n hgélcaehh felszólalásra 
késztette. I'gv látszik. Lnndnucfnck Sem a 
benzin bonyolult szakkérdéseivel, .sem n gró 
fokkal nincs különös szerencséje.

A- országos jelentőségű viharban, nmíf n 
Hétfői Napló akcióin Indítóit meg. eddig még 
kél. döntő jelentőségű ellenérv nem szerepelt. 
Hogv teljes legyen a lista, meg kell óllanlla 
nunk, hogy az állami költségvetés tárgyalása 
alkalmából a közélet minden jelentős ténye

hordja, mert
olyan fórum, amely a magyar sajtóügyek 
irányítására lenne hivatott, —- egyszerűen 

nincs.
A magyar sajtót * benne a sportsajtót 

semmiféle fómne nem irányítja. A törvéryek 
megszabta keretek között szabadon végzi hi
vatását és egyetlen irányt adó szempont ve
zeti ebben a közétflek

Hogy mennyire Igy van ez, azt éppen aZ 
OTT bizonyította, outikor az olimpia után há
lásan köszönte meg a magyar sajtó nagyszerű 
munkáját a nemzeti célok érdekében. Hogy o 
hálás köszönet óta mi történt és milyen be
folyások hatása alatt határozta cl a tanács a 
Iu>rlevél szétküldését és Indította útjára azt a 
kái'ws bomlaszlást, ami a sajtó és n sport
szövetségek közötti korrekt viszonyt e pilla
natban legalább is feszültté tette, az ma még 
rejtély.

A mind témájában, mind hangjában rend
kívül szerencsétlen és kínos körlevél érthető 
okokból

óriási feltűnést
keltett az érdekelt körökben és elsősorban a 
szövetségekben. A bizalmasnak nyilvánított 
„okiratról" ma már csaknem minden sport
ember tudomással bír. Éppen ezért van szük
ség arra, hogy az ügyet minden vonatkozás
ban megvizsgálják, mert tarthatatlan helyzet 
az. hogy ..bizalmas falragaszok" gyanúsításá
val terhelten végezze a sajtó azt a nagy áldo
zatokkal fenntartott munkát, amit a sport ér^ 
dekében sok évtizeden át önzetlenül kifejteit,

A bizalmas körlevél iktatószáma egyébként 
629/1837.

mimózalelkű elnökség köaé.hen. Tiszteletlenség 
miatt két hónapra felfüggsztették Markoviétól 
és Vészire főtitkárt, az egyeaületet pedig pénz
bírsággal sújtották.

Markoviét az elnökségi határozat
furcsa hangját visszautas!  lőtte !

egy ujabh levélben, amire a válasz ufabb két' 
hónapos eltiltás volt. A harc egyelőre áll, sőt 
érdekességét fokozza, hogy az eltiltást bejelentő 
levél egyes kitételei miatt

a klub feljelenti ■ főtitkárt
Az eset azért váltott ki nagy izgalmat az 

egyesületek körében, mert a húsvéti meccs
rendezés jogának ez a hatalmi utón való fel
függesztése veszedelmes precedenst alkot. Ezzel 
ugyanis n szövetség egyenesen lehetetlenné 
teszi, hogy az egyesületek szabad napjaikon 
itthon rendezhessenek mérkőzéseket a igy 
akarva, nem akarva külföldi túrákra hajszolj*  
őket.

zője hangoztatta, hogy az ország motorizáció*  
fejlesztése elsőrangú érdek. Ezt a szempontot 
a l.andauer-fert> alapjaiban támadja meg. A 
másik flgvelemreméltó körülmény az, hogy aü 
ut. ís kövezetvám pótlására kitalált 0 filléres 
drágítás az összes vlzijármüvek (Izemét Igaz
ságtalanul sújtaná, minthogy ezeknek a jár
müveknek az utakhoz és kövezethez semmi 
közük sincsen.

Nyitott kérdés ezek ulán, hogy
Landauer kiknek az érdekében agitál 

a drágítás mellett? Az a néhány passzionátus 
vezető, akt valamelyes könnyítéshez Jutna a 
benzin árának emelése folytán, olvnn jelenték
telen tételt képvisel, hogy megnyugtatóan 
aligha ad feleletet Landauer sikertelen harcé
nak magyarázata tekintetéhen.

Különösen érthetetlenné válik ez most, n 
KMAC közgyűlése után, nmikor gróf Andrásig 
Sándor elnök, szemben a veréftltkár felfogá
sával kijelentette, hogy n benzinadó bevezeté
sének terve — időszerűtlen.

KÉTSZÁZÖTVEN INDULÓ A BLE 
VERSENYÉN

Budapest levente mezei bajnokságának küzdel
meiben kétszázötven Induló vett részt. A ver
senyt a Vérmezőn tartották meg vasárnap dél- 
előtt. A bajnokságot lluz savért szerezte meg 
14 p 58 mp es Idővel, Tárást és bobrnnyl 
előtt, a csapatbajnokság pedig n VII kerületi 
leventék birtokába jutott Az Ifiuságl csapni- 
bajnokságot szintén n VII. kerületiek szerez- 
lék meg, az ifjúsági bajnok pedig Kovács Il
leti.

A HUNGÁRIA LEGYŐZTE A PANNÓNIÁT
Az Evezős Szövetség évadnyitó 6 km-cs 

hosszútava versen vét vasárnap bonvolitot- 
lák le. A szeniorok versenyében a Hungá
ria gvőzölt 16 p 56 8 mp-cel n Pannónia 
előtt. Harmadik nz Újpest EE lelt. A MEG 
iivolcnsának hajója a féltávon meglelt víz
zel, nz tilonrknlegóriában n Pannónia meg
előzte a Nemzetit és a Hungáriát.
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Vereségnek beillő döntetlen Grácban
BUDAPEST—GRÁC 4:4 (4:1)

A budapesti csapat 14.000 néző előtt csa
pott össze a gráciákkal. A magyar csapat az 
utolsó negyedóráig nagy fölényben játszott, 
mire a gráciák 3 uj játékost állítottak be s 
• friss játékosokkal fölénybe kerüllek és 
kiegyenlítettek. A magyar csapat góljait 
Kolozsvári (2), Szcndrődy és Teres rúgta.

AZ MTK ELKÉPPESZTÖ VERESÉGE
Az amalőrbajnokság során nz MTK csa

patát hatalmas vereség érte: a Stentlőrinc: 
AC 6:0 arányban legyőzte. A 
mény:

Pártos-csoport: EMTK—BTC.
SzFC 12:0. MÁVAG--KAC 9:3. 
1:0.

Bíró-csoport; BVSC—IIAC 3:1.
BEK 1.0.

A többi cred-

11. FTC—
MAFC-WSC

A vlzlcsikftk győztek 
Berlinben

Berlinből jelentik: Magyarország tartalék 
vizlpóló válogatott csapata, a „vizitelkók" 
vasárnap Berlinben Nyugat-Németország vá
logatottjai ellen mérkőztek és 0:5 arányban 
győztek. A félidő 2:2 volt. A ' “ 
egyenlő ellenfele volt a szépen 
fiatal gárdának éa többleten 
vezetést, — A gólokon a magyarok közül 
Kánásy, Szigeti és Vágó két-két góllal oszto
zott meg a féltucaton. A németek góljai kö
zül Schneider hármat, Hilkcr és Strauss egyet
emet szerzett.

német csapat 
játszó magyar 
megszerezte a

2:2-re áll a magyar-jugoszláv 
tennlszmeccs

Zágrábból jelentik: Vasárnap folytatták a 
magyar—jugoszláv barátságos tenniszmér- 
kőzést. Pnncsics 4:6, 4:6, 6:0, 6:3 és 6:1 
szetaránvban győzött az indiszponált Hallos 
ellen. Ellenben Gáborv—Ferenczy férfi
párosunk 3:6. 4:6, 7:5, 6:0 és 6:3 arántyu 
győzelmet szerzett a Kukuljevics — Radova*  
novics -párral szentben s igy a magyar— 
jugoszláv mérkőzés 2:2 arányban áll. 
Ilétfőn kerül sor a Szigeti—Kukuljevics, 
továbbá a Szigcli, Dallos— Puncsics, Pallada 
mérkőzésekre.
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Testvériség—

Meglepő szenzációk a női 
atlétika képviselőválasztásán
Kevés tanácsülést vártak nagyobb izgalom

mal atlétikai körökben, mint a női bizottság 
tagjainak megválasztása' al foglalkozó tanács
kozást. Döntöttek is s vele baljós irányba tere
lődött ez a fontos szerv. A beígért nagy válto
zások elmaradtál:. A bizottság uj elnöke

dr. Fclkay Ferenc. 11 főváros közoklulás- 
llgyl tanácsnoka 

lelt, nml magúban hatalmas nyeresége a sport
unk. Amilven örvendetes l'elkag tanácsnok be- 
kapcsolódása, annyira elhibázott a bizottság 
tagjainak összeállilúsa. Minden 
•llcnére hcnnmartull öt aktív 
adó kit dr. l-arkas Lajos, n . 
tevékeny képviselője, aki titkára 
liek s ezen kívül még vagv hat blzotts 

munkavállalás di 
nngyon 

kenvség a

a bizolt! 
•lőzetes 

versenyző 
grill madarasok 

ti szövetség
sági elő- 
licséreles 

is kérdéses, hogv 
mcgujhodolt női

adója is 
buzgalomra 
a sokoldnl

atlétika fejlesztésére elegendő fizikai időt 
enged-e Farkas doktornak. Az egyetlen komoly 
szakember A’é/a.’ssi/ József, ‘
viselője, ő azonban aligha érvényesítheti 
gondolásait a kérdésekkel kevésbé 
túlnyomó többséggel szemben.
GFIÍ és a KAOE képviselői kimaradtak. A szö
vetségi kapitány tisztsége jó kezekbe került: 
Balogh Lajos a kapitány. Vele kapcsolatban 
azonban némi összeférhetetlenség merül fel, 
mert felesége aktív versenyzőnő és egyben a 
bizottság tagja is.

Ilyen körülmények közölt
itfm sok eredményt jósolhatunk 

az uj bizottságnak, amelyre pedig óriási f 
adatok várnak, ha a női sport örvendetes í 
lődését s annak ütemét .továbbra is azon 
szinten akarja tartani, amire eddig saját ér
iéből emelkedett.

uz Olimpia kép-
..................... él

ismerős 
A Phöbus, a

feJ- 
fej-

k NEMZETI GYŐZÖTT WlENER-NEl’STADl’- 
BAN

A Nemzeti 3:0 (3:0) arányban biztos és meg 
érdemelt győzelmet aratott a Wienerncustádlcr 
SC ellen. A gólokat Biliámi, Molnár és KLsalagi 
lőtték.

6:1-RE KIKAPOTT A PRÁGÁI SPÁRTAI
Prápdból jelentik: Hatalmas meglepetése 

van n csehszlovák llgabajnoksógnnk. a Spurin 
á I (1:1) arányú, feltűnően súlyos vereséget 
szenvedett a Proslojovlól. Pilsen—I ngsúr 5-0. 
Khidno—Mornvska Slinia 3:0. Viktória Zlskov 
—Bruhslava II. Slavia—Nachod 4.1, Zide- 
nicc—Viktória Pilsen 3:2.

Bécsi eredmények: Rapid Sport Klub 1:1 
Wien—Wncker 2 2. Admirnl - Post 11 Austria 
— Ilnkoah 3 2, Floridsdorr—Libertás 3:1.

Néinctors/ág válogatott labdarugó csapat.'*  
1.0 (1:0) oiáiivn győzelmei araloll Belgium 
lelett.

Ilollandln gyephokki csapata 1:0-ra győ
rit Nítnclors:ág ellen.

Finnország tornászbajnokságát U. Snvo- 
laincn nycrle,

A 4x1 mérföldes slafélafulús világrekord
jai az lllinoisi ,\. C. csapnia 17 p 16 mp-re 
javította a philadelphiai versenyen.

Hossi francia repülő a: öfe:cr kilométerei 
gyorsasági 
km es órasebességet ért cl.

A fancin
„lundárcmbcr" 
repülőinulatiánvok 
halálra

rekord megdöntésénél 3t2.

Clcmson. akit a repülővilágban
néven ismernek,

aizla ingát.
közbei lezuhant

vasárnap
és

POMPÁSPOMPÁS EREDMÉNYEK n FŐISKOLAI
NŐI VERSENYEN

női atl«tiki

handicapjéí
Bájos (1/4) Klimscha. 2, 
3. AmourcUse (6) Bihari.

Mák nyerte a Háromévesek nagy
VII. Handlcap. 1.

Fcirefiz (1J4) Esch. , ___
F. m ; Lator (10) Csapiár, Napraforgó II. (4) 
Csuta. Svlva (6) Klimscha II., Prunelle (12) 
Kajári. Babvirúg (12) Mánvi. Könnyen. ’/«—1>Í. 
10:26, 14, 13, 19. Befutó: 10:65.

Bécsi eredmények
A Triói Stakes a háromévesek első klasszikus 

versenye nagy meglepetésre Cimbora győzel
mével végződön. A Weissdorn-mén igen köny- 
nven nyert Medardus és a formájától még 
messze l<vőPodebrad ellen. A favorit Curragh 
és a múlt héten Cimborát könnyen verő Caruso 
az esőtől átázott ragadós pályán semmit nem 
mentek.

Részletes eredmények:
I. Strassenbahn Rennen. 1. Karollnger (8:10) 

Schejbal. 2. >Pippa (4) Vasas. 3. Reine Hero- 
dini (8) Hollcr. F. m. Kaiserjüger, Kaduna, 
Moja Beim, Herkules. Szomjas, Pozor, 10:17, 
12. 14, 26

II. Páznián-handieap. 1. Bodensee (4) Tóth 
B. 2. Bútor (4) Csömöri. 3. Aranyláz (l’A) 
Szokolai. F. ni.: Mulass, Grey hppe, Kiskun, 
Gyöngyvér. 10:15. 14. 21, 11.

III. Trial Stakes. 1. Cimbora (6) Szent
györgyi. 2. Medardus (6) Hciling. 3. Podebrad 
(ÍJ4) Vasas. F. 111.: Caruso (2/4) Nagy G-. 
Curragh (l’/«) Schejbal. Könnyen. 2)4 hossz, 
2 hossz. 114 Íiossz. 10:59. 36, 41.

IV. Rothar Sladl handicap. 1. Csák chiek 
(3) Dósai. 2. Bonaparte (3) Esch L. F. m.: 
Kritikus, Horace. Mankó, Losonc. 10:36, 25 , 31.

V. Hableány Hürdcnrciincu. 1. Valentin (6) 
Holler. 2. Gyöngykaláris (3) Horák. F. m.í 
Carmen. Alim, Tribus. 10:15. 15. 18.

VI. Trost handicap. 1. Mágnás (3) Hciling. 
2. Coronela (2) Dósai. 3. Rokon (5) Vasas. 
F. m.: Vreneli, Backhylides Blurne, Mandarin. 
10:35. 19, 16, 23.

Ritkaszép végküzdclem után nyerte meg a 
végig vezető Mák a Háromévesek nagy handi- 
eapjét. Mögötte Luck, Vaklárma, Cárevics és I 
l’golin szorosan egycsomóban mentek át a 
célon. versenynek Cimbora bécsi győzelmé
nek hírére Cárevics lett a (avoritja. de nem 
futott zavartalan versenyt s ezért lielyezetlc- 
nül végzett. A nap versenyei végig reális ered- 
inényeggel zárultak, csak a nagy bizalommal 
indult Huascar helyezetlensége számit megle
petésnek.

Részletes eredmények:
I. Imreházi dij. 1. Miivész (1)4) Teltschik. 

2. Farandole (4) Csula. 3. Pénz (20) Szabéi J. 
F. m.: Epizód (0) Kovács L, Titok (1%) Klim-

A KISOK céllövő bajnokságai vasárnap feje
ződtek be. A céllövő csapatversenyt a felsö- 
iparlskola, nz egyéni versenyt vitéz Töinössy 
Géza, az fjjászcsapalversenyt az Árpád reál
gimnázium és nz íjjász egyéni versenyt 
Altoray nyerte.

llálszcgi győzött a IIAC tőrversenyén. A 
Rendőrtiszti Atlétikai Club vasárnap rendezte 
tőrversenyét a főkapitányság dísztermében. 
Valamennyi esélyes hírvivőnk résztvelt a küz
delmekben. Többszörös holtverseny után Hát
szegi József HTVK lett az első 7 győzelemmel. 
2. Maszlay HTVK 6 gv. 3. Bnv Béla BEAC 
3 gv. Hát szegi egyetlen vereségét Gerevichtöl 
szenvedte el.

Karaki Beszkárt győzött a Világosság 140 
kilométeres országúti kerékpárversenyén, me
lyet a Budapest—Gyömrö —Budapest útvonalon 
tartottak meg. A győztes ideje 4 óra 21 pere 
20 mp. volt. 2. Szalay MIK kerékhosszal. 3. 
Adorján. Székesfehérvár 4 óra 25 p 25 mp.

nz

KIKAPOTT A SZÜRKETAXI!
ARAK—Szürketaxi 3:0! SBTC—Lódén 

3:1. Csepel—Váci Remény 5:2. Erzsébet— 
Vác 2:1. Vasas—Nagytétény 5:0.

Április 29-én d. u. ’X3 órakor

scba, Signorina (33) Vrábel, Szepes (3) Csap
iár. Biztosan háromnegyed hossz, 1 hossz. 
10:33. 18, 17,’ 33. Befutó: 10 135.

II. Nyeretlenek versenye. 1. Darfur (3) Telt-
scliik. 2. Bazsarózsa (2,'J) Weissbach. 3. Rü- 
diger (5) Csapiár. F. m: Bacon (14) Klimscha, 
Huascar (6:10) Gutái, Honvágy (5) Esch. Biz
tosan. 1J4 hossz, 3 hossz. 10:49, 20, 15. Be
futó: 10:131.

III. Handlcap. 1. Ciráda (3) Simics. 2. Timo-
leon (12) Kupái ” " ” ’ .................
F. in.: Honvéd .
<?>á) Félix. Kopó (10) Berta. Lilla (12) Fetting 
K., Dánia (81 Klimscha IL, Argumc-nt (6) Alt, 
Bonne unit (6) Fetting A. Küzdelem, 
hossz. 10:45, 16, 49. II. Befutók: 10:767,

IV. Háromévesek nagy liandicapjc. 1. Mák 
• 3) Bihari. 2. Luck (8) Gosztonyi. 3. Vaklárma 
il4) Szele. F. m.: Cárevics 12) Klimscha, Ugo- 
lin (8) Félix. Aprilia (10) Alt. Bokréta (121 
Kovács L.. Pandúr II. (6) Csula. Kópia (3) 
Esch T.. Naso (8) Klimscha II. Küzdelem. 
Háromnegyed hossz, fejhossz. 10:43, 19, 36, 41. 
Befutok: 10:313. 279.

V. Dióspusztai díj. 1. Derűs (1%) Balog. 
2. Situtunga (’Zi) Teltschik. 3. Rudi (10) Vrá- 
bel. F. ni.: Naplóm (3) Csapiár, Carthago (20) 
Esch. Biztosan, % hossz, 3 hossz. 10:25, 13, 
14. Befutó: 10:53.

VI. Welter-handieap. 1. Fék (pari) Csuta.
2. Csókos Julis (12| Gutái. 3. Albusz (II) Ko
vács L. F. m : Aderno (3) Balog. Csavargó 
(12) Csapiár. Cipó (5) Klimscha, Ámhara (6) 
Gosztonyi. Salonic (6) Esch T., Lancia írt) 
Klimscha II. Biztosan. a/4—%. 10:20, 15, 26,
63. Befutók: 10:133. 379.

K. 3. Bomba <\%} Keszthelyi. 
(10' Schwadlenka, Saturnus

F.

Május 1-én és 2-án délután 8 órakor

magyar Louaragytet versenyei
Rianás mégsem indul 

a Milleniuml díjban
A Fcstetics-istálló kimagasló kéjKŰiségQ há

romévese. mely az idén szombaton mutatkozott 
be s győzött végtelen könnyedséggel, istállójá
nak legújabb diszpozíciója szerint legközelebb 
a vasárnap eldöntésre kerülő Egyesitett Nem
zeti és Hazafi díjban áll starthoz (melyet 
szombati győzelme után aligha lehel tőle el
venni), a Milleniumi dij startjától azonban 
távolmarad.

tílCC/do
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1.

dik:

VIZSZINTESt
J1 I

Petöfi-vcrs. igv kezdő-

Isten
„Miért

mit
agyok én hold?

vétett.
legnyomorubb lé
engem'.'" 12. Folyó Transzv.il
és Oranjc közöli.

Verdi.
olaszvégén:

" „Rlgolettó"

13.
tartomány.
cimü opc-

Tájából is ismerjük. 14. Vá-
roski Trenlinób in. II
zésrövidités. 17. Elemist;
tű (névelővel). 18. Itatja az

19. Ezt 1301-benegereket. __ __  ___
„cselekszi" az Arpádház.
Deeililci — rövidítése. 21. A
képet veszi körül. 2
sulymérték. 23. Fogával
öröl és nyelhclövé tesz. 24.

stb.

fór-
Aka-

Cim-
bc-

20.

Régi
icg-

A-vnl

A fi-

A Batthyány—Hiinyady-dijat, ■ Mllleniuml*  
dij előfutamát, a szombati versenynap főese
ményét Try Well és Figaro találkozá.sa avatja 
szenzációvá. A két kiváló négyéves, mely ta
valy a Derbyben emlékezetes küzdelmet vívott, 
itt ujra egyenlő súly alatt vesz részt a ver
senyben. A korai terminus és a verseny arány
lag rövid (1000 méter) távolsága inkább Figa
rónak kedvez, s Igy könnyen meglehet, hogy, a 
Milleniuml dij favoritja, a tavaly veretlen Try 
Well idei bemutatkozásával vereséget szenved.

★
A Honvéd Lovas Olimpiai Bizottság nagy

sikerű filmmatinét rendezett vasárnap délelőtt 
a Ro.val Appollőban. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a teljes műsort vasárnap délelőtt 
11 órai kezdettel ugyanott megismétlik.

viszony szó. 25.Némcl
tlológikus lélektan egyik lég-
....... A. .rendezlekFőiskolai 

vasárnap 
tál 1 
nűti 1 
renu 
íir.ilm Hl \C. 110 . .. .
Aranka TFSC 32 in 57 cm el lett el'ő, 11 távol*  
ugraslm 
szerű 
sulydobúst Nagy Arnnki 
a 4x100 ni es slnft lav -rscny 58 mp es 
a TFSC zsnkinánya lett.

Páliak te RÁC nyerte a 111. osztályú 
vencuyL Az FTC vasárnap rendezte a 
intézi ti Sporlliga vivőit miében Ili. osztályú 
kardvivó versi nyél, amelyet 16 vivő közül 
Pálinkás József RÁC nvert meg 7 győzelem
mel. 2. Nagy MAI C 6 gy., 3. Toperczcr BSE 
6- gy-

A Honvéd Lovas Olimpiai Rlanttaág vasár
nap délelőtt jólsikcriill lilmelöadást tartott a 
Itovnl moziban. Az clökclósigck elén megjelent 
Horthy Miklós kormányzó is. A lilmvn verse- 
nyéket, lovusbravurokat és lovasűnnypélyckct 
mutatlak be

első
RBTE

crscnvl
sporttelepén, ai

idei púlynvcrseny
miely

volt.
egynt-

A kétszáz
népszerühh és legnagyobbh:

irk i<it
nikfutúst Mcdmc:ky TFSC 29.6 mp «•*

I 11 v< le. a mag. igrúst
cl, a diszkeséin

Szcnf-

iK'minéi
formában

■sak Srcntkirályi győzött nagy-
487 es eredménnyel. A

nyerte 10 m 12 cm cl.
idővel

kurd- 
Pénz-

képviselője; francia pszi
chológus és filozófus. Legis
mertebb müve: L’hérédité (Át
öröklés), amely magyi
ditásba
démia

is icgjelent a

ilyen „ur",
kiadásában.

27. Ment
„szerűség",

26. Van

>alii. 28. Hegycsúcs.
30. Sok esze van. 31. Táska.
32. Régi rónuii pénz. 33. Elterjedt magvar csa
ládnév. 34- Évszak. 35. Ház 36. D. S. 37. Óhajtás. 
39. K. IL 40. Női hang. 42. Régi .sulymérték. 43. 
l'lca — franciául. 44. Lassan halad előre. 45. 
Becézett János. 46. Petöfi-vcrs. Első sorai: 
„Vén torony áll a rónuság felelt Lclürt száza
dokba visz a képzelet'.

FDGGOLBGFSt
1. Pelőíl-költemény. Első szakasza: ..Siivölt 

a zivatar, A felhős ég alatt. A tél iker-fia, Eső 
é*  hó srnknd." ,2. ..int tllgvt lmczi*t).  X Fran
cia nűneuiü nevelő 4. Egy latin nyel*  Jani esel 
rövidítése. 5. Férfinél. 6. Téma — közepe. 7. 
Torokban és malomban :s van. 8. Doniszallag.

avagy német viszonyszó. 9. ... — bőin. 10. A 
jégkorszakban keletkezett, Délszkjában levő 
folyó. 11. Petöfi-vcrs, Első sora igy hangzik: 
„Ha én hegy volnék (sóhajlott a völgy.)" 12. 
Deyers (német filmszinésznö) keresztneve. ’3. 
A sulymérték egysége.'13. Találni szeretne. 10. 
Vftlnrtios Nagykörúton. 19. Csclliiitís része. 2(1. 
Ijesztő jelenség. 22. Meglátogatja a kocsmát. 23. 
...kinn. 23. Tisztit. 20. Ravaszság kezdete. 27. 
Kis darab vékony fa. 28. Elájul. 29. Egy kis 
vita ni ármegállapítás körül. 31. A hideg év
szakban. 33. Etel. 37. Mngánhangzőllanul lapos. 
38. Kinn! filozófiai fogalom. 39. Folyó — spa
nyolul. 41. Olasz skálahang. 42. Elek mással- 
hangzói, 43, Sorszám — rövidítése.

vita a*  árniegállnpitás körül. 31. 
szakban. 35. Etel. 37. Magúnhangz<

HÉTFŐI NAPLÓ
Sterkeulik: 

Dr. EI.EK IIUGÖ ÉS MANN HUGÓ
Feleié* uerkesztd é» kiadói 

ür. ELEK HUGÓ
SrerkesxtAtíg éa kladóhlvatali

Budapest. VII. kér, Erzsébet-körut 28. izíflb
IHéUcOtnap éa vaUrtiap déli U éráig: 

Telefoni 1-308-06.
Vasárnap délután I éráiéit

VI. kér. Aradi-utca 8. ». (G|obus-nyon>da). 
Telefoni 1-100-43 <• 1-245-81.

Vaaárnap délután fé) 5 Arától kezdve lapsártátg:
Telefoni 1-100-42 1-100-43. 1-100-44 te 1-245-8L

• A2 liLOFIZETES ARAt
Eg» évre » pensé - Egyes siám ára MagyamrtáA- 
Ír.n 10 fillér. Austtriában 2U Gr»scben, Franciaorasáfr 
■n 1 frank. JimoKxIáviAban 2..X1 dinár. Németorssá*  

huu IS 1*1,  Olastorazákban 1 Ura, Jlomániában * Ite 
Caehulnvákiában 120 ék
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