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.4 Hétfői Napló tudósító pinák tele/on- 

'jelentése.) A spanyol köztársasági kormány 
n jelek szerint béketárgyalásokat szeretne 
kezdeményezni n nemzeti kormánnyal. 
Több vasárnap reggeli párisi lap azt Írja, 
hogy ___

Dél Vayo spanyol köztársasági kül
ügyminiszter felkérte a francia kor
mányt, tapogatódzzon abban az Irány
ban, volna-e lehetőség arra, bogy a 
spanyol nemzeti kormány tárgyalá
sokba bocsátkozzon a polgárháború 

befejezése érdekében.
Dél Vayo külügyminiszter az utóbbi na
pokban Párisban tartózkodott s búr hivata
losan cáfolják, hogy érintkezést keresett 
volna francia politikusokkal, több lap 
egybehangzóan azt írja, hogy látogatásának 
célja a francia kormány közvetítésének 
szorgalmazása volt.

A Jour feltűnőnek tartja, hogy illetékes 
helyen ennyire erélyesen cáfolják Dél Vayo 
párisi tárgyalásainak hírét s azt írja, hogy 

ezek a cáfolatok csak még inkább való
színűsítik nzt a feltevést, hogy a spa
nyol köztársasági kormány külügymi
nisztere azért jött Párlsba, mert segít
séget kért a francia kormánytól a béke

tárgyalások megkezdéséhez.
A Malin is megerősíti ezeket a híreket és 
azt állítja, hogy Dei Vayo rendkívül fontos 
megbeszéléseket folytatott több vezető fran
cia államférfival. A lap szerint Dél Vayo 
nem egyedül jölt Párlsba, hanem elkísérte 
őt a spanyol szocialistapárt mérsékelt tá
borának vezére, Prleto repülésügyi minisz
ter is, ami szintén arra mutat, hogy az uta
zásnak kifejezetten politikai jellege volt. A 
francia külügyminisztériumban mindezek
kel a találgatásokkal szemben csak annyit 
mondanak, hogy

Dél Vayo mindössze két órát töltött • 
francia fővárosban, nem találkozott 
egyetlen francia miniszterrel sem és a 
külügyminisztériumnak még csak a tá

jékán sem járt.
A külügyminisztérium értesülése szerint 
Dél Vayo csak átutazott Pórison s utjának 
céllá Svájc volt.

Érdekes, hogy Dei Vayo párisi tartózko 
dósával egyidejűleg

fontos tárgyalások folytak Salamancá- 
ban a nemzeti csapatok főhadiszállásán 
az ottani francia konzul és a nemzeti 
kormány megbízottjai közölt a bilbaói 

menekültek elszállítása ügyében.
A francia külügy minisztérium vasárnap hi- 

vMalos közleményt adott ki, amelyben be
jelenti, hogy ezek a salamancai tárgyalá
sok teljes megegyezésre vezettek és a spa
nyol nemzeti kormány nem gördít akadá
lyokat n menekültek elszállítása elé.

Az ostromlott baszk tartományból Bil
baóba menekült asszonyok, gyermekeit és 
aggok elszállítása igy tehát a legrövidebb 
időn belül megkezdődhet, s nem kell attól 
tartani, hogy ■ sparyol nemzeti flotta

megtámadja a menekülteket szállító hajó
kat.

A francia és ar. angol kormány min
denesetre több hadihajót küld a bilbaói 
vizekre, hogy kisérjek a menekülteket 

szállító gőzösöket.
Egy angol torpedóiildöző már be Is futott 
Bilbao kikötőjébe, hogy átvegye a mene
kültek védelmét. Bllbaóban nyolc angol ke
reskedelmi gőzös horgonyoz, amelyek mór 
hétfőn megkezdik az asszonyok és gyerme
kek elszállítását.

Közben folyik 
a gyilkos harc ...

Madrid, május 2.
Vasárnap még mindig borzalmas harcok

ról érkezett jelentés a spanyol polgárháború 
minden frontjáról.

A német csapolok salamancai főhadiszál
lása a következő hivatalos jelentésben szá
mol be a hadihelyzelröl:

Az aragoniai harctéren Terűd szakaszán 
kiigazítottuk arcvonalunkat cs előrenyomul
tunk. Az ellenség csekély ellentállást tanú
sított.

Tizenkét milicista fegyveresen átszökött 
sorainkba.

A biscayal harctéren elfoglaltuk Bermeót, 
Mundacát, Fedornalest, Altamirát és Vis- 
taalegret. Az ellenség jelentékeny mennyi
ségű hadianyag, lőszer és fegyver hátraha
gyásával menekült.

Rermeo visszafoglalásának megkísérlése 
közben a köztársaságlak súlyos veszte

ségeket szenvedtek.
A nyugati hadszíntéren a Gcrnicától Du-

Káprázatos diszpompával 
leleplezték vasárnap 
Rákóczi Ferenc szobrát

Három évtizeddel ezelőtt, uz úgynevezett 
nagy nemzeti ellenállás politikai küzdelmei 
után Ferenc József — hogy a nemzet és 
az uralkodóház közölt létrejött békét jobban 
klmélyilsc, engedélyt adott arra, hogy a 
„A'ugysógos vezérlő fejedelem", a bujdosó 
Rákóczi hamvait messze száműzetésből ha
zahozzuk és végre kétévszázados száműzetés 
után hazai földben temessük cl. A magyar 
királynak erre a hékegeszlusára megmozdult 
az egész nemzet és fejedelmeket megillető 
pompával hoztuk haza II. Rákóczi Ferenc 
hamvait és amikor a halott fejedelem ko
porsója hazai ffildre ért, nz egész nemzet 
osztatlan kegyelete fogadta itthon és kísérte

rango felé vezető utón előrenyomultunk és 
elfoglaltuk Berlanda, Orboriosas, Ajuria, 
Burdadias és Sanpedro községeket. Az ellen
ség a magaslatokon ellentállást akart meg
kísérelni, de visszavertük és üldözőbe vet
tük.

A vörös táborból sorozatosan Jönnek ál 
hozzánk a szökevények.

Az asturiai harctéren, León mellett egy 
hadnagy, három káplár és tíz milicista adta 
meg magát fegyveresen.

Az andaluziai fronton Cordova és Gra
nada szakaszán súlyos veszteségeket okoz
tunk az ellenségnek támadási kísérleteinek 
visszaverése közben.

Burgos, május 2.
Franco tábornok a biscayal harctéren teli 

látogatása után kcreszliilutazolt Burgoson. 
A tábornok szemleutjával, amelynek során 
rendkívül lelkes fogadtatásban részesült, na
gyon meg volt elégedve.

A vörös csapatok hadállásáról a következő 
jelentest adták ki:

A jaramai szakaszon a köztársasági csa
patok vakmerő támadással javítottak hely
zetükön és érzékeny veszteséget okoztak az. 
ellenségnek.

Teriid körül a déli hadszíntéren
a kormánycsapatok erélyesen visszaver
ték nz ellenséges támadást Egea dél Al- 

barraria mellett.
Gulpnzcoa szakaszán az északi arcvonalon 

küzdő kormányhű csapatok szintén vissza
verték n felkelők támadását és heves ellen
támadás során fontos hadállásokat foglal
tak el.

sírjáig a szent hamvakat.
A fővárosban összegyűltek a vármegyék, n 

városok, falvak küldöttségei és soha 
nem látott gyászpompával vittük el a szent 
hamvakat a Rákóczink őst fészkébe; Kassára, 
hogy ott végre megpihenhessen a nemzet 
kegyelete* * érzéseitől körülvéve a bujdosó 
fejedelem . ..

Azóta végigszáguldolt rajtunk a világ
háború: a nagy fejedelem hamvai idegenben 
pihennek ismét. Két évvel ezelőtt Magyar
ország kormányzója, Horthy Miklós legfel
sőbb kéziratban hívta fel néhai Gömbös 
Gyula miniszterelnököt, hogy Rákóczi Fe
rencnek állítsunk szobrot az Országház előtt 

Az asturiai harctéren a Narango-hegy mel
lett szétszórtak egv kocsi-oszlopot és több 
jármüvet teljesen elpusztítottak.

Cordova környékén ■ köztársaságiak 
döntő hadműveleteket végeztek a ca- 

betal szűz szentélyét megszállva tartó 
fölkelők ellen.

Az épületbe menekült felkelők családjukkal 
együtt kénytelenek voltak megadni magukat,

Mindent kifosztottak, 
felrobbantottak...

Biscayal harctér, május 2. 1 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nemzett 

csapatok továbbnyomultak vasárnap Bilbao 
felé. Elfoglalták Bernen kikötőjét, amelyen 
keresztül történik Bilbao élelmiszerellátása. 
A kikötő elfoglalásának óriási jelentősége 
van tehát és

a nemzetieknek ez a hódítása csaknem 
megpecsételte már Bilbao sorsát.

Mohi tábornok csapata Guernicát is meg
hódította mór s a tábornok vezérkari tiszt
jei ide és Durangóba invitálták a külföldi 
újságírókat, hogy megmutassák nekik, mi
lyen szörnyű pusztítást végeztek a vörösök 
a városban.

A külföldi újságírók megállapították, 
hogy

a városok kiürítése után a vörösök 
mindent a levegőbe röpítettek.

egyetlen ház sem kerülte ki 
a fosztogatást és a fclgyujtást sem. Du- 
rangóban 45 embert, Guernicában 82 em
bert gyilkoltak meg a vörösök, mielőtt a 
városokat kiürítették.

és ez a kormányzói kéziratban kifejezett 
óhajtás ma, vasárnap beteljesedett: fényes 
ünnepség keretében leplezték le II. Rákóczi 
Ferenc hatalmas lovasszobrát. amely örökre 
hirdetni fogja a vezérlő fejedelem emlékét.

*
Már a kora délelőtti órákban megindult 

a meghívott közönség a nemzetiszinü lepel
lel letakart szobor elölt felállított tribünök
re, mig az Országház-téren összegyűlt ar 
ünneplő közönség. Külön diszemelvény .1 
kormányzó és kísérete részére, mellette i< 
királyi hercegek, a bíboros hercegprímás, a 
koronaőrök, a legfelsőbb bíróságok elnökei 
és másodelnökei, az egyházi méltóságok tri
bünjei. Diszcmchénycn a miniszterelnök, ax
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országgyűlés elnökei, a kormány tagjai és 
b közélet többi vezetői, valamennyien disz- 
mngvarban vagy diszöllözetben. És Össze
gyűltek még n vórmegvék és városok, a hon
védség tiszti küldöttségei, a községek éa fal- 
vak népviseletben megjelent férfi és női ki- 
küldöttek, honvédcsapatok, a k<'ronaőr»é« és 
n parlamenti őrség, n /.iszlótnrtók, az egye- 
♦ ml Ifjúság és egyesületek küldöttségei éa 
sok-aoki-zer ünneplő közönség.

Pontban >/,U órakor a Kossuth Lajos- 
t’rre kivonult honvédség csapatainak tisstel- 
gésa mellett

megérkezett Horthy .Miklós kormányzó 
és a szobor körül elhelyezett énekkarok rcá- 
rendlte.ttek a Himnuszra, amelyet kalap- 
levéve hallgatott a polgári közönség és fe
szes vigyázzbrui tisztelegve a katonák és 
ogvrnrubát alakulatok

A Himnusz elhangzása után
Darányi Kálmán miniszterelnök lépett

a szónoki emelvényre 
és felolvasta nzl a legfelsőbb kéziratot, ame- 
ível a kormányzó két évvel ezelőtt néhai 
Gömbös Gyula miniszterelnökhöz intézett és 
kérte, hogy ad fa meg a kormányzó a: enge
délyt ne emlékszabor leleplezésére.

Horthy Miklós kormányzó beleegyező in
tésére r budapesti helyőrség egyesített zene
karai a Rákóczi-ín du lót játszották a eköz
ben

lehullott a lepel u hatalmas szoborról 
és az ünneplő közönség áhltatos ünnepi 
érzései közepette látható lelt a fejedelem 
kőbe vésett alakja.

A kormány nevében
llórnnn Bálint kultuszminiszter tartotta 

meg emlékbeszédét!
— Rákóczi szobráról lehullott a lepel: 

é.rrbeöntölt képe egy egész nemzetet hív 
emlékezésre, int elmélkedésre, késztet 
hódolnira — kezdte meghalva beszédét u 
kultuszminiszter.

— A« ország kormányzója a az egész 
nemzet eljött a hívásra, hajlik az intésre, 
kése n hódolatra. Emlékét idézzük Rá
kóczi Ferencnek éa a fejedelemnek, a dia
dalmas hőanaek és a bujdosónak. Elméi- 
Itodjtlnk sorsán, aa űrök magyar sorsot 
példázó élete változnndóságán, kutatjuk: 
honné.t jött és magyar népét mily célok 
Mid vezette, miért lett a nemzet hősévé, 
késő magyar nemzedékek bálványozott 
eszményévé. Hódolunk at idők távlatában 
immár eszményivé nőn, ma is köztünk 
élő személyiségének.
S folytatta Hámon Bálint kultuszminiszter 

a történetiró Rákóczi Ferene életének, tör
ténelmi alakjának elénkvititését, a bujdosó 
fejedelem lelki világának, politikai célkitü*  
Késeinek Ismertetésével, politikui érzékének 
bizonyításával, Azzal fejezte be nagyhatású

Ágyudörgéssel, zászlőtengerrel 
várja Budapest Miklast

Ma, hétfőn, közös nngy napja lesz Ma- 
gyarországnak és Ausztriának: u két szom
szédos nemzet baráti és testvéri összefogá
sának fényes dokunienluiuuként Budapestre 
érkezik Miklós Vilmos, az osztrák szövet
ségi elnök. Magvororszug tárt karokkal 
várja és teljes katonai és polgári pompával 
fogadja Ausztria államfőjét. At ünnepi han
gúiul, amely elönti az ország népét, arra en
ged következtetni, hogy minden magyar 
érzi azt, amit Darányi Kálmán miniszter- 
elnök Mikim elnök látogatásáról kifejezett! 
at egész osztrák nemzet lest ezzel n magyar 
nép vendége.

A foáhoru befejezése óta most először lá
togat rl Magyarországra hivatalosan kül
földi államfő. Különös jelentősége van an
nak, hogy éppen Ausztria államfője az első 
ilyen vendégünk. Amig kőrös uralkodója 
volt n kel országnak, nem lehet letagadnunk 
ma sem, voltak ellentétek, erős, öntudatos 
• s önérzetes volt a magyar függetlenségi 
mozgalom. Amióta mindkét állam szuverén, 
elfelejtődlek a közösen eltöltött évszázadok 
árnyoldalai és m in maradt m<‘R más, csak 
a tiszta rokont*  r/ég és nz önzetlen barátság.

kitünöon vásárolhatnak
isoxnn m«r«ib«n.............................  »,M

C>lpk«*i4r«t iblakfOtfSr*. SOX70 m*r«ib*n . —4*

IS.M
I !• 
| V 
1M

TUlTÚVi
CrípkMiawl-SiiyOHii rojtul ZS0XJ3) véreitea 
FilíUH44. arirtibm..................................
PiláterM. tteXtOö miiéiben...........................
TOlltrrlt*. nrmenH'ijtö ritftlrt. SOXJfi méretben
TWttrri'.’. n.-merrmi'é r4O tel. «o-

rrii<Ar.
c>ipM>g4 ó*** *ii;toti uri.a 
HM tlttekenJofc . , . , p -.as, ~.a»

SMMYEGAUFi mintákkal:
noxifc m«r«itxn.......................
aOXtm méretben ...

n<M nivATt
Trikó Ml)eniblui
B ui i^nrihnc, klrinduUthai , 
Kombin/ krepdeMn mS«elyen> . 
f|»iá rr, lire.inaoin ,nfl,ely»ni 
ziebketMlA. »rlt>c». <i-kréie mintíl 
Oimd'i trimiiUn *a '.nMtb«n 
lliár'k krcp-ievi'i >J| ét f>* rd'tteW!

ERMA, Teréz-körut 4

rtxonsYASYS64)«
RScmiS«m <0U«O. MSr *>  HtZ luuten, IMI 

»U!*»  ■ .....................................
tilKM lnd*«ihi«a  »te*tt4v«t  (gtUer). tM »

16*. ................................ ...
In.lanibrra I6|ín>•«>•<. )3ü 
lndlmbrcn Tn tti'lc,
CilptrutaH. .y«> tótéra .

IV szMm- nOKra .
KOM rroUANYABi

C*-rta«A»d  it^Si r. r«m»L IMaM mSraihaa 
»•*•»  '•</ tűnte*,  U6X40 nOrtitea ,

baszódót, hogy
ma az öncélú magyar politika egyik leg
nagyobb képviselőjét, a nemzeti függet
lenség eszméjének megszemélyesítőjét, a 
magyar népi gondolat és az oaitúly- 
kereteket áttörő és a határon innen és 
túl élő magyarság faji, nemzetiségi, kul
túráik egységét kifejező, átfogó nemzeti 
eszme korai hírnökét tiszteljük Rákóczi 

Fereneben.
Benne látjuk az élő nemzeti lelkiismeret, a 
nemzeti önbizalom, a nemzeti áldozatkész
ség. a cselekvő nemzeti erő s az ópitő nem
zeti akarat jelképes megtestesülését, ami 
nélkül nincs nemzeti életi Vele eljön a fel
támadás ...

Szent!? Károly polgármester u főváros 
nevében átvette a szobrot.

— Rákóczi Ferenc nemcsak nagy ma
gyar történelmi névnek volt a viselője, 
nemcsak szabadsághős volt, hanem a ma
gyar nemzeti gondolatnak, a magyar ön- 
ciluaúgnak is megszemélyesítője. Most itt 
áll előttünk u nagyságos fejedelem hatal
mas alakja, aki itt tiszta szemével, erős 
tekintetűvel a magyar jövőbe, a mugyar 
határok felé néz. Amikor ezt a gyönyörű 
szobrot, ezt a hatalmas ércalakot átvessem 
a főváros közönségének nevében, ugy ér
zem, hogy nem szobrot, hanem oltárt ve
szek át, a magyar öncélusúgnak s a ma
gyar eszmének az oltárát.
Ezután n koszorúk elhelyezése követke

zett.
Elsőnek a kormányzó tette le koszorú

ját,
ma jd az országgyűlés elnökei, a királyi her
cegek, a miniszterelnök, n honvédség fő
parancsnoka. a főpolgármester és a várme
gyei törvényhatóságok nevében Erdélyi Ló
ránt pestmegyei alispán tette le « ko
szorút. A koszorúk elhelyezése alatt a buda
pesti helyőrség egyesített zenekarai kuruc 
dalokat adtak elő, majd amikor az utolsó 
koszorút Is elhelyezték, « Himnusz hangzóit 
fel s a zászlótartók tisztelegve meghajtották 
zászlóikat a szobor előtt, A Gellérthegyen 
megdördültek ez ágyulövések és » főváros 
összes templomaiban harangzúgás jelezte ar. 
ünnepség befejezését. Az énekkarok a Szó
zatot énekelték.

Horthy Miklós kormányzó a lovassznbor 
alkotója, Pásztor János szobrászművész és 
ó'pőrpyf Dénes műépítész tan ír kíséretében 
megtekintette a szobrot, majd a kivonult 
honvédcsapatok diszmenelben vonultak el a 
kormányzó előtt, aki azután kíséretével 
együtt eltávozott uz ünnepség színhelyéről.

A kormányzó eltávozása ulán a megjelent 
előkelőségek is megtekintették a hatalmas 
szobrot, majd nz ünneplő közönség is |as 
van elvonult nz ünnepség színhelyéről.

És az érzelmi szempontokon tu| még va
lami: annak a tudata, hogy Magyarország 
és Ausztria gazdaságilag és politikailag egy
aránt egymásra van utalva. Együttműködé
sük biztosítéka annak, hogy ki fog alakulni 
n Dunamedencében a teljes összhangra ve
rető atmoszféra és ezzel a Dunavölgye or
szágai közösen, együtt dolgozva fogják 
őrizni Európa és az egész világ békéjét.

Az egész magyar és osztrák sajtó n tör
ténelmi jelentőségű látogatás hatása nlnll 
ál|. A lapok hasábjain keresztül szorít ba
ráti kezet egymással n két ország valaincny- 
nyi néprélege.

Erre az ideális békehangulntra jellemző, 
Imgv a legtekintélyesebb és legnagyobb 
súlyú bécsi napilap, a Neue Frcie Presse 
kezelőhelyen gróf Széchenyi Bertalannak, a 
magyar orszógavülds felsőháia és Stlra- 
nyauszky Sándornak, a képviselőház elnö
kinek egy-egy cikkét közli arról, hogy mit 
vár a magyar nemzet attól 
nmil az osztrák államfőnek 
látogatása szimbolizál.

Oíőf Széchenyi Bertalan 
az évszázados politikai, gazdasági, kulturá-

a barátságtól, 
magyarországi

mogemlékezik

Alapítva: 1860

TVem Vásár a Vásár Vásártia nélkül

'“KOZMA KflLflp■ ■ W ■ szolgáljon emlékül
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lis és érzelmi kapcsolatokról, amelyek a 
két nemzetet egymáshoz fűzik. Hangoz
tatja, hogy ez a látogatás ragyogó bizonyí
tékot fog szolgáltatni arra, hogy «z osztrák
magyar barátság változatlanul él. Az a ba
rátság. amely a két népet összekötötte a jó 
és rossz időkben, a békében, a világháború
ban és «z összeomlás után.

Sztranyaoszky Sándor, a képvíselőház 
elnöke kiemeli cikkében, hogy Ausztria és 
Magyarország, ez a kél dnnamenti állam, 
már csak földrajzi adottságaiknál fogva is 
egymásra vannak utalva. Sziranyavszky 
köszönti a magyar népképviselet nevében 
mély rokonszenvvel, nagyrabecsüléssel és 
tisztelettel a szomszédos Ausztria Buda
pestre érkező szövetségi elnökét.

A látogatás, amelyre Miklós elnököt el
kíséri felesége, továbbá Schuschnigg kancel
lár és Schmidt Guidó külügyi államtitkár,

Betiltották
a jobboldal gyűlését, amelyen vitéz Endre 
László, vitéz Csik László és gróf Festetics 
Domokos NÉP képviselő akart felszólalni

Szolnok, május 3.
Hétfői Napló tudósító jónak telefon-

el

f4 Hétfői Napló tudósító fának telefon- 
jelentése.) Hitek óta tartó készülődés után 
vasárnap délelőttre zászlóbontó nagygyű
lést hirdetett a vitéz dr. Esik László veze
tése alatt álló „Jobboldal" cimü legújabb 
szélsőjobboldali egyesület Törökszcntmik- 
Ideán. Plakátok és röpiratok árasztották 
nz egész környéket és

bejelentették, hogy Csik Lászlón kívül 
gróf Festetics Domokos NEP-pártl or
szággyűlési képviselő és vitéz Endre 
László gödöllői főszolgabíró lesznek a 

vezérszónokai a nagygyűlésnek.
Annál nagyobb volt azután a meglepetés,

Ctöroz ss Takarít
A pacsai választás utójátéka:

néhányszáz büntetőparancs 
és tizenöt büntető eljárás

A paesai kerületben lezajlott legutóhbi 
sálasztúsl harc utójátékaként néhányszáz 
büntetöparancs jelentkezik, amely azok
nak a választóknak szól, akik minden je
lölt ajánlási ivére aláírták a nevüket. Ko
molyabb következménye lesz még miiek a 
választási harcnak tizenöt választó ellen, 
akikre vonatkozólag kétségtelenül megálla
pította a csendőrségi nyomozás, hogy

nemcsak a saját nevüket, hanem más 
nevét Is aláírták az ajánlási ivekre.

Az ajánlási aláírásokkal kapcsolatos és 
hónapokig tartó csendőrségi nyomozás, a 
most kilátásban levő büntető eljárás és 
büntetöparnnesok meglehetős izgalmat kel
lettek a kerület választói közölt, inért hi
szen nagyon sokan tudatlanságból, jóhisze
műen adták több jelölt ivére az ajánlási 
aláírást,

Miután ez a régi ajánlási rendszer most 
már megszűnik és igy az esetleges megtor
lás még csak elrettentő példaadásul sem 
szolgálhat a jövőre — mert hiszen nem lesz 
alkalom hasonló bűncselekmény elkövető- 

— igaza van Rudnay Lajos bécsi magyar 
követnek —- a föuöbevetett bizakodó re
ménység ünnepe lesz.

Budapest a hétfői látogatásra való tekin
tettel már vasárnap zászlódiszbe öltözött 
Miklas elnök kfllönvonntát már útközben 
az állomásokon is ünneplő küldöttségek üd
vösük. Amikor a vonat a főváros határába 
ér, huszonnégy ágyulövés köszönti az el
nököt. Amikor a különvonat áthalad az 
összekötő vasulihidon, a Gellérthegyről 
újabb huszonnégy ágyulövés dördül el. 
Amikor Horthy Miklós kormányzó és fe
lesége a keleti pályaudvaron fogadják az 
elnöki párt, eldördül a harmadik huszon
négy diszlövés és végül amikor n magas 
vendégek megérkeznek a Várba, negyedszer 
is megszólalnak az ágyuk: ismét huszon- 
négyizben.

nmikor vasárnap Szabó Ferenc főszolga
bíró betiltó végzést kézbeaittetelt a nagy
gyűlést összehívó vitéz Csik Lászlónak és 
azzal indokolja elhatározását, bog.

a Jelenlegi viszonyok k(frt nem tartja 
tanácsosnak az olyan gyűlés engedélye- 
zését, amely különösen felizgatná a ke
délyeket és esetleg az egész megye, 

nyugalmát veszélyeztetné.
Szélsőjobboldali körükben nagy megdöbbe
nést keltett a főszolgabíró intézkedése, de 
nem tehettek mást, lefújták a nagygyűlést. 
A jobboldal" azonos azzal az alakulattal, 
amely legutóbb a budai Vigadóban tartott 
(*yü|ést,  amelyen éleshangu beszédek hang
zottak pl.

bére —, a kerület képviselője, Huszovszky 
Lajos lépéseket telt aziránt, hogy ezek el
len a választók ellen megindult eljárás — 
miután a régi törvény úgyis érvényét vesz
tette —, esetleg kegyelmezés utján is meg- 
stüntettessék.

Abesszínia! útlevelet kért 
a kiiülgyminisztérlumban 

hetvennyolc Állástalan 
diplomás

Most, hogy a hivatalos köröket és a nagy 
nyilvánosságot is állandóan foglalkoztatja 
az állásnélküli ifjúság elhelyezésének prob
lémája, nagy érdeklődéssel beszélnek az 
egyetemi ifjúság körében is arról m akció
ról, amelyet állústalnn diplomások és érett
ségizettek egyik csoportja indított.

Hetvennyolc úllástnlun diplomás és érett’ 
ségizott fiatalember akciójáról van szó: 
Abesszíniába akarnak kivándorolni. Eljár
tak az egyik hajóstársoságpál, érdeklődtek 
az utazási költségekről s miután megszerez? 
ték ezeket az adatokat,

kösüat kérvényt írtak a küHlgyjnloUz- 
terhes.

Megírták, hogv nem látják a helyzetet olyan*  
nak. hogv mostanában Itthon egyhamar el- 
helyezkedhessenek, ezért elhatározták, hogy 
kivándorolnak Afrikába,

hianak abban, hogy o most meghódított 
Olasz-Abeasrinlában megfelelő elhelyta*  
kedéshez jutnak és kérik, hogy adjanak 

útlevelet saámukra.
Valamennyien aláírták a kérvényt, am«*  

vet kőldöltséfi vitt a kültifwminitticriumha 
jés ugyanakkor a? olasz hivatalos körök Iá*  
mnintósét is szerelnék megnyerni az akció*  

I juk számára.
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Előállítottak egy pesti 
ügyvédet a valuta
rendőrségre pengő
kiajánlás gyanúja miatt

Még javában folyik a nyomozás abban 
a nagy vulutabünügyben, amelynek öt le
tartóztatottja van, máris ujahb bűncselek
mény foglalkoztatja a valutarendőrséget. A 
Hétfői Napló információi szerint

tegnap egy budapesti ügyvédet állítot
tak elő a valutarendőrség lipótköriiti 

helyiségében
s itt azonnal megkezdték kihallgatásukat. 
Az ügyvód ellen az a gyanú, hogy zárolt 
pengőfelszabaditási engedélyhez jutott, az 
engedély alapján nagyobb összeget vett 
fel, s ezzel aztán

olyan manipulációkat követett el, 
amelyek a pengőkiajánlús bűntettét 

kimerítik.
Az eddigi vizsgálat megállapításai szerint, 
az ügyvéd külföldi üzleti ügyek lebonyolí
tására adott diszpozíciót a zárolt pengő
összegek felszabadításának segítségével. Ki
derült a nyomozás során az is, hogy a 
pengőfelszabaditási engedély

nem is az ügyvéd nevére szólt.
A nyomozás mindenekelőtt azt igyekszik 
tisztázni, hogyan jutott az ügyvéd ilyen 
engedélyhez.

A pengökiajánlással gyanúsított ügyvéd 
kihallgatása még folyik, az ügyvéd egyelőre

A Körúton felismerték 
és letartóztatták 
Paszternák József volt 
ügyészségi tisztviselőt, 
akit hónapok óta hiába köröztek 
az egész országban

Egy feltűnő bünügy szereplőjét szállítot
ták be tegnap • az ügyészség Markó-utcai 
fogházába. Paszternák József elcsapott 
ügyészségi tisztviselő a fogház uj lakója.

Paszternák a budapesti ügyészség tisztvi
selője volt, de aztán

felfüggesztették állásától, mert külön
böző szabálytalanságokat követelt el.

Miután állásából elbocsátották, kisebb-na- 
gyobb összegeket vett fel különböző embe
rektől azzal, hogy halasztási ügyeiket és 
egyéb ügyes-bajos dolgaikat kedvezően, 
gyorsan elintézi. A megtévesztett emberek 
megbíztak Paszternákban és nem tudták, 
hogy

a királyi ügyészségen sem Paszternák
nak, sem másnak nincs módjában 

ilyen ügyek kijárása.
Később azután, amikor egyre késett a 
megígért „kedvező elintézés" és pénzüket 
sem kapták vissza a becsapott emberek, 
egymásután teltek panaszt. Azonnal eré
lyes nyomozás indult és ennek során kide
rült, hogy Paszternák különbőz obskorus 

D isznóval toboroznak előfizetőket
a ,,Szittyakurt“-re 
a debreceni nyilasok

mindaddig a valutarendőrségen ma
rad, amíg a nyomozás nem állapítja 
meg pontosan, milyen szerepe van eb

ben az ügyben.
Ezután történik döntés: le^artóztatják-c 

szabadlábra helyezik a gyanúba vett 
ügyvédet, aki hangoztatja, hogy bűncselek
ményt vagy illegitim manipulációt nem kö
vetett el.

A másik nagy pengőkiajánlási bűnügy
ben ujahb kihallgatások voltak. A külföldi 
rendőrhatóságok érintkezésbe léptek a bu
dapesti valutarendőrséggel és mindazokra a 
kérdésekre feleletet adtak, amelyekre a 
pesti nyomozásnak szüksége volt. Ennek 
alapján

újabb előállítások várhatók ebben a 
bűnügyben.

A Hétfői Napló vasárnap érdeklődött a leg
illetékesebb helyen a bűnügy állásáról, s 
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a nyo
mozás három-négy hétig fog még tartani, 
de már eddig is megállapították, hogy 

körülbelül egymillió pengőt
tesz ki az az összeg, amellyel a letartózta
tott Tímár László, Fricd Arnold, Link Pál, 
Adler Ernő és Hofbauer Miklós tiltott ma 
nipulációikat elkövették.

rovotlmultu emberekkel állott összekölle 
lésben. Felhajlói voltak, akik az „ügyfele- 
ket“ szállították hozzá.

A nyomozás rövidesen felgöngyölítette 
a kijárásra vállalkozó szélhámosok 
frontját, többeket letartóztatlak, de 
Paszternákot nem sikerült kézrekerl- 

tenl.
Elfogató parancsot adtak ki ellene, köröz
ték nz egész országban, de minden ered
mény nélkül.

Legutoljára arról kapott értesítést a rendőr
ség, hogy Paszternák Budapesten bujkál

A főkapitányság egyik detektív je a kö 
rözvényben közölt személyleirás alapján

tegnap felismerte a körúton Paszterná
kot.

Igazolásra szólította fel, majd azonnal elő 
állította a rendőrségre, ahol kétségtelenül 
megállapították, hogy az elfogott ember 
Paszternákkal azonos. Ezekután a főkapi
tányságról a Markó-utcai fogházba kísér
ték és a vizsgálóbíró a héten fogja részle 
lesen kihallgatni.

A képviselő a vidéki nyilas vezérekhez 
olyan hangon szól ebben a körlevélben, 
mint valami

tanító bácsi a kisdiákokhoz.
Közli velük, hogy nki nem jelenik meg és 
távolmaradását orvosi bizonyítvánnyal vagy 
más okmánnyal nem menti ki, az ellen 
„szigorít eljárást'" indítanak. Balogh kép
viselő ur megtorolja az „igazolatlan órát"...

Agnoszkálták
a Duna vörösö vés 
halottját

A törvényszéki orvostani intézet Szvete- 
4ioj/-utcai halottasházában vasárnap drámai 
körülmények között agnoszkáltak egy ti
tokzatos halottat. Pénteken délután a Szít- 
nyogsziget pesti oldalán a strandfürdő irá
nyában női holttestet fogtak ki a Dunából. 
Rendőri bizottság ment a Szunyogszigetrc 
és szemlét tartott. A rendőrorvos rögtön 
megállapította, hogy

hogy a holttest már hónapok óta lehe
tett a vízben,

teljesen oszlásnak indult, a ruhájából már 
csak foszlányok maradlak, csak a cipője 
volt épségben, azonkívül a vörös bőröv, 
amely a derekát szorította át, ezenkívül 
egyetlen ismertető jele volt:

a fogai feltűnően szépek, fehérek és 
ápoltak.

A holttestet a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították. a főkapitányságon pedig 
megindult a nyomozás, hogy tisztázzák a 
kilétét.

Az életvédelmi osztályon előszedték az el
tűntekre vonatkozó karlotéklapokat, és 

összeállították azoknak a Halai nőknek 
a névsorát, akik az utóbbi hónapok 

alatt eltűntek.
Több eltűnt nő hozzátartozóját értesítették,

Keresse lel ■
Magyarország | 
legszebb áruházát ■

ezek a morgueba mentek, de nem ismerték 
fel a vörösöves nőben a maguk halottját, 
Vasárnap azután megtörtént az agtioszká- 
lás. Az értesített hozzátartozók közölt volt 
Pamelily János tisztviselő, akinek a sógor
nője, Schlegel Anna huszonkétéves tisztvi
selőnő tavaly szeptemberben eltűnt a Hegy- 
aljai-ul 9. számú házban lévő lakásáról. Pa- 
mcllly János a S-uefenny-utcába ment és

a vörös bőröv alapján ngnoszkálta só
gornőjét, a Duna ismeretlen halottjában.

A boltlest titka ezzel megoldódott, most 
már azt kutatja a rendőrség : mi történt 
Schlegel Annával. Minden valószínűség sze
rint öngyilkosságot követelt el.

Magyar világ Pártsban
Pária, május

Valóságos magyarvilág van Paris szellemi és 
művészeti világában, egyik siker a másikat kö
veti. Kilengi Ede, a kiváló zongoraművész a 
minap a Salle (laveau-ban nagy sikert aratott, 
dr.Molnos-M Ciliét I.ipót pedig a Sorbonneon 
tart nagy érdeklődéssel kisért francia nyelvű 
konferansz-sorozatot a XIX. század magyar lí
rikusairól. A párisi magyarok szive elszorul a 
büszkeségtől, mikor látják, hogy nemcsak a 
párisi diákok, haócm

nngykepzettségU kiváló francia urak hall
gatják Molnos-Miillet előadását Balassa 

Bálintról. VöiMsmnrtyról, Adyról.
A művészeti és kulturális események sorába, 

tartozik az az estély is, amit a minap tartottak a 
Magyar Házban. Dobuy-Székely Andor és a 
magyar követség tagjai voltak a vendéglátó 
házigazdák Ainbró Ferenc tanácsossal és Bili
det főkonzullal az élen. Az. előkelő francia 
vendégek között voltak

kiváló professzorok, Írók, tudósok és poli
tikusok.

Az estélv műsorát Sauvagent professzor 
előadása vezette be. Most megjelent. Magyar
ország felfedezése cimü könyvét kommentálta.

művészi programot Rács István cimbalom
művész produkciója nyitotta meg, utána Ilidig 
finom hegedűszólóját, majd Kilényi Ede zon
goraelőadását tapsolta a közönség.

M. I.

Amióta a miniszterelnök és az ország leg
tekintélyesebb vezető politikusai határozot
tan állást foglallak a szélsőséges propa
ganda ellen, ugy látszik — rosszul megy 
nyilasoknak. A magyarországi nácipropa- 
Rnnda, amelynek eddig sem voltak kima
gasló sikerei, most valósággal nevetségbe 
fullad. Ifjabb Balogh István országgyűlési 
képviselő, nz Egyesült Magyar Nemzeti Szo
cialista Párt vezére körleveléből is kiderül 
már a nácipropaganda csődje és ez a kör
levél bizony n nvilasmódszerek nevetséges
ségének fokozásához is hozzájárul. A kör
levélből tudjuk meg ugyanis, hogy a debre
ceni szélsőjobboldali képviselő „hivatalos 
lapja",

a „Szittyakürt", amely nyilván végzetes 
olvasóhiányban szenved, egészen külö
nös és szokaflun uj módját választotta 

az clőflzctésgyUjtésnek: 
országos előfizclésgvüjlö versenyt rendez 
dijakkal. Az első dijat az kapja, aki kará
csonyig a legtöbb előfizetőt gyűjti. A dij: 

egy hízott disznó.
Ifjabb Balogh István ugyanebben a kör

levélben utasítja n vidéki csoportok veze
tőit, hogy május 6 án utazzanak fel Buda
pestre és jelentkezzenek a párt központiá
ban, a Berzsenyi-utca 4. számú házban, ahol 
megbeszélik n „legközelebbi feladatokat".

Egy helyen 
talál meg mindent 

amire szüksége van!

Nagy választékokból
jutányosán vásárolhat!

MIN nagyszabású újjáépí
tése junius első felé
ben befejezést nyer.

UJ gyógyszálló, vendéglő, kávóház, ca- 
slno-épüloL A nagy érdeklődésre való te
kintettel szobákat ajánlatos már most fog
lalni. Arzén-, vasas-, timsós- és szénsa
vas-fürdők. Modern vizgyőgyintózei Ivó
kúrát 24*  hegyi strand. Kérjen prospektust

UJEINGRUBER
megnyílt

NAPONTA KATONAZENE. 
VASÁR- fts ÜNNEPNAP REGGEL IS

Falatozó CORVIN
A JO MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

Menetjegyiroda 

Utazási- és 
fiirdöiroda
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A Csekonics-palotában tegnap délben nyílt 
meg .7 Gyűjteményes Erdélyi Képzőművé
szeit Kiállítás. Az Erdélyi Helikon magyar
országi barátai rendezték a reprezentatív 
kidlHldst, amelyen gróf Bánffy Miki ássál ét 
Koós Károllyal az élen Erdély képrőmüvé- 
s-elének legjellegzetesebb egyéniségei adnak 
egymásnak találkozót

ti.
'A Gellért-szálló márványtermében fényes 

bankettet rendezett a Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesület?. Báró Waldbatt Kele
men felsűhá:I tag a: első poharat nem el
nökre. nem hivatalos urakra ürítette, hanem 
ti névtelen szölőkapdsra!

111.
Az előkelő körökben közkedvelt Társa

ság cimü ilhvrtrdll folyóiratban olvassuk, 
bogii ..féyilk javakorabHI. történelmi nevű 
grófunk, aki még sohasem mdt nős", szeretné 
feleségül venni Greta Garbót, mór ki is né
zett egy ötezer holdas birtokot, közepén re
mek ősi kastéllyal, ahol majd laknának. 
Lapzártáig nem sikerült megállapítani, meg
kapta-e az ajánlatot az isteni Garbó, és ha 
megkapta, mit válaszolt...

IV.
Többé nem kell Montecarlóba utazni: Bu

dapesten is megtalálja a rulett Izgnlinnit a 
Móniin Roiiye májusi rulclt-revüjé.ben. Ra
gyogó görlök élőruletl|e pörög a parketten 
és Flaschner Ernő, n Mnulin igazgatója na- 
gvohb gavallér, mint a motecarlói kaszinó: 
nála n*m  kall drukkolni: mindenki nyer, 
legföljebb az okoz gondot a publikumnak, 
hogy melyik számnak tapsoljon jobban.

V.
Már készül az idei, májusi Horthy István- 

'tóolonaglds menetrendje, ami minden eddigit 
felülmúl. Érdekesnél-érdekesebb külföldi 
vendégek jönnek. Itt less például két gyö
nyörű svéd grófkisasszony, Gusztáv király 
főislállóinesterének a lányai. Török hölgyek, 
török katonatisztek ts jelentkeztek, azon
kívül belga huszárok, végül pedig képvisel
teti magát a hollandi tékhuzzárok tzrede, 
ffinelpnek egyik kapitánya Julianna trónörö
kösnél férje Francia lovasok is érkeznek — 
autókisérettel A francia társaságot lakószo
bának átalakítható turista-autók kísérik.

v/.
Evelovlcpék megint pazar attrakcióval 

ajándékozták meg a„- Idegenforgalma*,  elő
kelő Budapestet: megnyitották ii Póló-bárt. 
Vtohó szögéig a választékos, finom ízlést 
dicséri, valóságos tündéi barlangot varázsol
tak a szigeti kastély patinás omladéka! közé.

VU.
‘A Pdrmáng Péter Tudomdnycyyclem mór 

régebben birtokot vásárolt Bujókon, nagy
ér erű vadászterület non rajta és remek va
dászkastély. Most részvénytársaság alakult, 
amely kibérli a buják! birtokot, moderni- 
tálja a kastélyt és előkelő külföldi fizető 
vendégeknek ad itt majd üdülési ét vadá
szati lehetőséget. Fi:etövendég-s:álloda les: 
tn egyetem kastélyából, de álért a vendégek 
ne drukkoljanak: nem kell szigorlatozni a 
céllövészetből!

vm.
Csupa nngy attrakció é$ álomszerűén 

nép produkció teszi nagyszabásúvá ax Ari
zona művészi gonddal él Ízléssel Össrcálli- 
tott májusi uj műsorát.

, IX.
Vasárnap reggelre hivatalosan közölték 

Mindenkivel, akit illet, hogy a magyarországi 
borolvapengegyilrak körteibe léplek. Ez a: 
első kariéi, amit, a gyáros urak nem n maguk 
szakállára alakítottak, hanem — a közönség 
szakállára.

X.
.1 Munkdesy-Céh tárggsorsjátékot rendet 

a Munkácey-szobor javára. László Fülöp 
Londonból nagy olajfestményt küldött, ez 
Jet: a főnyeremény.

ÁRKÁNZAS
KMT MKGSH1.T MINTATcRMÉBEN 

(latrai M OglelbAl) 
diiaUkszerek, kiiléin'cqts ajándék- 
targyak parádés klílliliosa

■ ' pr-pn-rand-v Smkos
 IV, VÁCI-UTCA 20. SZ.

BAKTER: Pestrül gyünnek, Lepcses 
szóm*séd,  Pestrül?

ÖRZSI: Még pediglen a Nemzetközi 
Vásárbul.

BAKTEll: Tyűha! Oszt csakugyan van 
ottan egy bizonyos Robot-ember, akit masi
nával mozgatnak?

ÖRZSI: A kapunál tanyázik.
BAKTER: S miilen az illető?
ÖRZSI- Hát rettentő marha nagy szeméit, 

de vasból van, oszt nz a böszme tökfeje...' 
jaj, ha.........................
ordibálnék, 
tűzojlóság.

BAKTER: 
nehéz lehet?

LEPCSES: 
bnkteroin, ha Irgyiinne

álmomba elém gyűrnie, akkorát 
hogy kivonóna ax önkény les

A szenvedésit neki! Miilen

nem

Aztat okkor tudhatná meg, 
a Robot-ember 

a helirül s rálépne a maga lábára.
BAKTER. Isten Őrizz! — De hájjá, 

tanéttó úr aztat monta, hogy lesz még ollan 
világ is, mikor csupa illen emberek fognak 
dógozni.

LEPCSES: Nem Igen hihető. Mer a szán- 
tást-vetést, csürdöngölést,' csépiéit még 
csak rá lehetne bízni, de mán teszem föl 
adófőtanácsosnak nem lenne jó.

BAKTER: Mér?
LEPCSES: Túlsók szíve vóna hozzá.
BAKTER: Appedig az adókivetésnél 

tanácsos, pláne nem főtanácsos.
ÖRZSI: Nem, nem.
BAKTER: Oszt azontúl mi újság Pestén? 
ÖRZSI: A fogteknyikusok megen kérel

mezték a miniszteriül, hogy dögozhassartak 
at emberek szájába.

BAKTER: S a miniszter mit szót rá?
ÖRZSI: Hát hogy máj mekkérdezi a fog

orvosoktól.
LEPCSES: Akkor rossz helre fordul. 

Mi kor A bán ennek a .Nudliaszaló Czobák Pál 
sógorunk a felesége annyit kornyádozott az 
odvas fogaival, a Bánki fogorvos megtuthi, 
hogy Pcstro akarnak menni valami foc- 
teknyikushoz. Persze szemire hányta a só
gornak, hogy így meg úgy, a fogteknyikus 
ollan szájzárat tud előidézni a felesége 
csuszalcsöjibc, hogy hetekig nem tuggya 
kinyitni a száját. —- „Látja, doktor úr4* 
— monta Nudliaszaló —, „sonase mennék 
én teknyikushoz, ha maguk, fogorvosok is 
ollan ügyesek rónának!4*

ÖRZSI: ö, az a vén bolond Czobák! 
Iszen töksüket, úgyse hájjá, mikor a Bor
osé jónak a szája jár.

LEPCSES: Igen, de a sremit bdntya.
BAKTER: Nono, hét hiszen. — Hát 

a miskolci nyilasper hogy vót?

Modern függöny anyag.
Színen függttnykolme, 70 cm. az. .. -.81 
FüMöny»ro|t,müseiyemből,Som. n, — .72 
Külföldi madrasss-kalme, remek Mi

nőkben ós mintákban, 130 cm. sz.
Grenadln ISO cm. n......................

1.08 Glltorfüll, 210 cm. sz.........................
1.98 Remek fUggtfnykeUne-mara*  *_ct:

LIPÓTVÁROSI FONAL R-T.
unór-Kűnur n. *----------- “

A biró meg rágalmazásáért 
fogházra ítéltek egy volt 
esendő rszázad őst

Nagykanizsa, május 2.
64 Hétfői Napló tudósítójótól.) Érdekes 

ügyben hosott Ítéletet a nagykanizsai já
rásbíróságon dr. U'éber Elek járásbiró. A 
gyanúsított Garabb Gyula, volt csendörszó*  
zados, aki nemrégen

a nagykanizsai törvényszék elnökéhez 
beadványt intézett, 

amelyben dr. Cséry Géza járásbirö előtt 
lefolytatott perével kapcsolatban olyan ki
fejezéseket használt, minden ténybeli alap 
nélkül, amelyek valódiság esetében fe
gyelmi átjárásra ndtak volna okot a járót*  
biró ellen. Garabb vádjai nem bizonyultak 
valóknak. Ezért

a Járáablró feljelentette Garabb Gyu
lát hatóság előtti rágalmazás miatt.
A tárgyaláson megjelent a sértett dr. 

Csért? Géza Járásbiró is, Garabb Gyula volt 
• sendőrstárndos ,i nacionálé felvételénél el
mondotta, hogy

jelenleg aaUemi ttfiXófmmkáa a yfr

ÖRZSI: Köszönöm, jól. A vádiratba 
vót, hogy a zsidógyerekek megtámatták 
a szegény gyanútlan, véltelen, többször 
bünteteti nyilasvezért.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
az a Fölhőrúgó Radák Józsi bíró elé kerüt, 
mivel aztat az elemézna kis Bóczor Ferit 
megbicskázta. Ü is avval védekezett, hogy 
a Feri mcglámattn ütet. — „Hogy mond
hat illél" — bőrként rá a bíró „ez 
a nyeszlelt kis ember ugrott magának, 
holott jól futta, hogy maga mán öccör ült 
süllős testi sértés végett?" — „Igen"
— aszongya Fölhőrúgó —, „ű annyira ha
ragszik rám, mindenáron ki akarta f őreié- 
rozni, hogy emberölés végett Is üljek."

ÖRZSI: Hogy a gőzös léptyen a lyuk- 
szemirol

BAKTER: Hát Darányi apánk hogy van 
a szcrelmeteg jobhszélaó párthíveivel?

LEPCSES: Jók Mire kérdi?
BAKTER: Mivelhogy Bicskén ollan sokat 

beszéltek.
LEPCSES: Nézze, hájjá, éccer az a lassú 

járatú, csöndes Docskó Mártony elballagott 
e*  házasságközvelittőhöz, oaxt meginggalta, 
tunna-e kommendálnl néki valami pofához 
álló rendes fehérnépet. — „Ejnye" — monta 
a közvetittő — „ippen most attam fórhoz 
c‘ jányt, igen csinos, dógos, ártatlan azeméll 
vót, kapott két házat hozományul, meg 
e*  kupac pózt, csak hát süket vót.4* — „Pont 
illen kőne nékem h4 —- biccentett 
Docskó —, „de némába".

BAKTER: Okos legény » a Docskó, ki- 
htsxnájja a természet adománnyalt.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, aptyt.
BAKTER: Hő, hói Addig el nem mén 

innejd. Lepcses szomszéd, amig nem lesz 
iinnapélles nyilatkozatot a titkol válaszló- 
jogrul.

ÖRZSI; Dejszen tett a miniszterelnök. 
Kirunntn. hogy ha lassan is, de meg lesz.

BAKTER: Kimonta aztat mán más Is. 
De mindig vótak, akik úttyát állták.

LEPCSES: ErríU eszembe jut. hogy eceer 
egy pesti úriember útazott ezen a kávó- 
daráló vicinális vasúton, oszt megkérdette 
a kalózt, hogy mér állt meg a vonat. — 
„Azér" — monta a kalóz —, „mivel egy 
teheny áll a síneken.44 —* No, későbben 
megindút a vonat, ment i) vagy félórát, de 
újra csak megállt. — „Hejnye" — mérge
lődött a pesti úr —, „mér álltunk meg új
fent, kalóz úr?" — „Teheny van a afneken"
— monta a kalóz. — „Mán megen egy 
teheny?" — csudálkozoti az utas, t- 
„Nem a* " —- szólt a kálót —, „e*  még 
ugyanaz a teheny, aki előbb útba vót.44 —- 
Oszt Istennek njállom.

HZ

Paplanvédfr-kelma, 150 cm. sz. .... 1.G5
Pettyes vltrage«anyag, 120 om. sa. .. 2.40
Calpkeexövet, 180 cm. az. ................... 2.70
—... ....•" a.a » , 4.80
Remek fUggön.vkelme-niaradékok maradék árban

| roznál. a honvédtörrényMék annak- 
I Idején nyolchónapi börtönre Hélte.

Kljéléntctte, hogy nem érzi magát bflhős
nek. állításait most is fenntartja, kér! a 
tanul kihallgatásét. Garabb a tárgyaláson 
a megbánás semmifélo jelét nem mutatta. 
Miután a hatóság előtti rágalmazásnál a 
törvény ugy intézkedik, hogy a bizonyítás
nak hel|je nincsen, Garabb tanúkihallgatási 
kérését elutasította a bíróság, bűnösnek 
mondotta ki a becsület védelmi törvény 
20-ik szakaszába ütköző hatóság előtti rá
galmazás vétségében és ezért

háromhónapi fogházzal sújtotta.
Sulyoshilónak vette a bíróság, hogy mint 
volt csendőrtiszt tudatában volt cselekmé
nyének és hogy semmi megbánást nem ta
núsított.

Petz Ferenc ügyészi megbízott és a sér
tett járásbiró megnyugodtak az ítéletben, 
de Garahb Gyula n bűnösség kimondása 
miatt fellelibezett a törvényszék fslkbb- 
▼Iteli tanácsához

K‘^bb uxeniáclója!
Ma és minden e«te a Bethlen uccal

Corso kávéházban
HarmonikásGizi
Va m lr I I a | kieórl saját apaca- “ ■ K I I • “ i dalait és kupiéit
Bethlen ucca 5. Asztalrendelés: 1-3u3-81

és 
Az

Kloroformos raO- 
támadás a széni- 
endrelorszdonton

Vakmerő kloroformos rablás! ügyben folytat 
nyomozást a rendőrség a pestkörnyéki csend
őrséggel karöltve.

Dankövits Lajos plllsszentlászlóí kereskedő 
felesége Szentendrén járt kétlovas kocsiján. 
Nagymennyiségű élelmiszert, szalonnát, lisztet, 
húst és egyéb élelmicikkeket vásárolt, A vásár 
után hazafelé Indult. Maga hajtotta a lovakat, 
rajta kívül más nem ült a kocsin. Állá indult 
el, Amikor egy Ismeretlen ember megállította a 
kocsit és

felkéredzkedett az ülésre.
Danhovipní megsajnálta a fáradt férfit ■ 

megengedte, hogy felüljön mellé a bakra. I 
ismeretlen ember

borral kínálta as awzonyt,
aki pár kortyot ivott a kulacsból. Mialatt i 
asszony a bort itta, az ismeretlen utitárs 

elővette zscbkcndíijét és azt a kereskedő 
feleségének orra alá dugta.

A borban vAlóíziuüleg altalószer volt, a zseb
kendő pedig kloroformmal lehetett átitatva.

Üankovítsné rövidesen elaludt és órák múlva 
ébredt csak fel. Az utszéli árokban találta ma
gát, lovai mellette legelésztek,

a kocsi azonban teljesen ki volt fosztva 
és a kloroformos rabló az élelmiszereken kívül 
elvitte ax asszony ruhaneműjét Is.

A kirabolt DankoviUné a szentendrei kapi
tányságon tette meg a feljelentést és az értesí
tette a vakmerő bűncselekményről a budapesti 
főkapitányságot és A cáehdörscget. Megnehezíti 
a nyomozást, hogy az országúton sötét volt és 
hí asszonv ft rablóról csak gyenge személy
leírást tudott adni.

as

UíaEöíf már 
óceánjárón?

WN. •—2t-lG alkalma nyílik erre 9t elasrörarid 
ütaiAson. oniély VKLRNCÉRE. FIRENZÉBR. RÓ- 
MIÁBA él NAPOI.YBA vezet. Nápolyiét Trir»z«ie 
4 nap a tenorén a „VI.I.C.ANIA- 2t W) tonnás 
luxusóteáiliárón. Réííteteü díj Budapcsltöl Buda- 
pAstltt: I' ?«* __ _ ..
MÁJUS 13-IS IG IHúsAgt HAJÓKiRANnt’t.ÁS Rée«b« 
P Jt.-. FalvHígoalHit nyújt és Jelentketétf ílfnaatl 
d. u. a-fl-io as „OM1KE" TanulmSnyuhíésl ósstA- 
)va. IX. t.Tldl üt 11/13. Tel.: 1-877-11. (M. N. K 
fi30. éa AM. sz. «ns.)

—• A robotember Atcrclmes lett a NemzeUkÖsi 
Vásáron. A megnyitáskor megjelent egy hatal
mas tüzrölpallant magyar menyecske robot
leány! méretekben és a vásárlás acél szive 
lángra lobbant. Azóla éjjel-nappal együtt van
nak A vásáron. A szimpátia kifejlődéséhez 
nagyban hozzájárult az a gyönyörű hímzett 
magyaros blúz Is, amelyet as Erma készített 
a robölmenyecskének erre az alkalomra. A 
blúzok párjait megtalálja Ermánál, Teréz- 
körút 4.

— Több mint 300 Opel-autót vettek már Ma- 
(tyarorszáRrtn a folyó 1037. évben. A Kidéit, 
Olympiá és ..Supér ft" típusok gazdag választé
kéi nyújtanak a magyar közönség igényeinek, 
a magyar útviszonyoknak pedig ■ legteljesebb 
mértékben megfelelnek. A vezérképviselÖ Nem
zetközi Gépk’reskedelml Rt. kitűnő service-vei 
(vidéki is) a közönség legjobb kiszolgálásáról 
gondoskodik.

— Fényra megnyltómilsor a Fővárosi Nagy
cirkuszban. Szombaton este nyitotta meg kapuit 
a Fővárosi Nagycirkusz díszelőadás keretében, 
amelyet Az újságírók nyugdíjintézete javára ren
dezett. A cirkusz olyan látvánnyal szolgál a 
közönség számára, amelyet még soha sehol nem 
mutattak be. Yorkshirei sertést idomítottak he 
olyan csodálatos bravúrral, hogy a közönség 
tombolva adott tetszésének kifejezést, óriási si
kere volt a titokzatos varázslónak, Korlngának 
is. aki különös misztikus produkcióival valósá
gos extázisba ejtette a közönséget. A gazdag, 
bőséges megnyitó-műsor minden bizonnyal át
üld sikert fog aratni.

— Ifjúsági bajóklrándsláo Bécabe május 
13—18. kötött. Részvételi díj: P 22.—. Útlevél 
nélkül utazók május 4-íg jelentkezhetnek, 
d. u. A—ó óráig, az 0M1KE Tanulmányutazást 
Osztályánál. IX., üllől.ut 11/13. Telefon: 
18-77-11.

AUSTIN

1 «i. é« n«sj-öbb koeMX Is kaphstök. 
RlaitUi tviep RDlin>lf rrraaama*A««. M'a.
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Mérkőzés közben 
szívrohamot kapott és meghalt 
egy magyar származású birkózó

V Megismétlődött Czájá János esete: mfrkő- 
közben meghalt egy magyar birkózó. A 

rigai nemzetközi birkózóversenven történt 
s szerencsétlenség. A mérkőzés égjük részt
vevője, Strausz János, akit Dimitrenko né
ven ismernek a professzionista birkózók 
világában, rosszul lelt a mérkőzés előtt. 
Szívrohamot kapott. Kihívták a mentőket, 
skik már nem tudtak segiteni rajta, 

a nehézsúlyú birkózó meghalt.
Strausz János budapesti származású fia

talember volt.
Vegyészmérnöknek készült.

'A brünni műegyetemre iratkozott be. Ta
nulmányait azonban abbahagyta s felcsapott 
jrofesszonista birkózónak. A hatalmas, 
tagbaszakadt fiatalember
t , Dlmltrenko álnevet vette fel

Az alvó lakó éjjeliszekrényéről 
pénzzel telt tárcát és arany
órát lopott a vakmerő betörő

r ‘Párját ritkító vakmerő betöréseslopás 
történt szombatról vasárnapra virradó éj
szaka Budán, a Margithid közelében. A vak
merő tolvaj beszökött a TőröA-utca 10. 
szám alatt lévő házba és ott éjszaka az 
egyik lakó lakását álkulccsal kinyitotta, be
ment a lakásba és
, az alvó férfi mellől ellopta annak érték- 
j tárgyait és pénztárcáját.

Vasárnap reggel öt órakor a Török-utca 
10. számú ház házfelügyelőjének feltűnt, 
hogy abban a pillanatban, amikor a kaput 
kinyitja,

* egy előtte ismeretien férfi akar ki- 
; surranni a házból.

•— Mit keresett ön itt a házban? Kinél 
Járt? — 'állította meg az ismeretlen tértit 
a házmester.

A férfi válasz helyett mellbelökte a foáz- 
f(,-lÜS3’clőt,,^majd fújásnak eredt. A bátor 
házmester azonban nem ijedt ipeg, .fiapem 
elkezdett kiáltó.íi:

— Segítség! Segítség! Fogják meg! 
Rendőr!

A kiáltozásra a korai járókelők a rohanó 
ember után vetették magukat, aki a Margit- 
körútnak vette az útját. Éppen a Margit- 
körut sarkára ért már,, amikor két kerék
páros rehdőrjárőrrel találta magát szem
ben. A rendőrök

el is fogták,
{risszavitték a Török-utca 10. számú házba.

A házban ekkor már nagy volt az izga
lom. Az utcai lármára ugyanis felébredt 
Nándor József építész, aki a ne.fyedik eme
let 3. szám alatti lakásban lakik és közölte 
s házfelügyelővel, hogy az éjszaka betörő

•s

Tömegverekedést, botrányt és affért 
okozott Jávor Pál és Békássy István, 

anélkül, hogy a művészek tudomással 
bírnának az egész ügyről

Május elsejének vidám, mámoros ligeti 
hangulatában játszódott le az a parázs bot
rány, amelynek a közeli napokban lesz 
folytatása a VI. kerületi kapitányság 
rendőrbirája előtt és a vívóteremben.

Hajnali félöt lehetett, amikor már min
denütt tetőfokára hágott a hangulat, szólt 
n jazz, harsogtak a trombiták és kedélyes 
nóíázó párok járták be a vurstli Htjait.

A Cirkusz-kávéház előtt két elegáns ma
gánautó állt.

Jávor Pál, a népszerű színész és fele- 
. sége ültek be az egyik kocsiba, míg a 
’ másikban Békássy István színész egy 

hölgy társaságában.
F A színészek, akik maguk' is a Ligetben 

és csehszlovák színekben Indult a nemzet
közi birkóióversenyeken. Pár év előtt

Budapesten is szerepelt.
Most Rigában indult egy mérkőzésen. Ab
ban a pillanatban azonban, amikor a po
rondra lépett volna, rosszul lett, a gyorsan 
előhívott orvos

első segélyben részesítette,
majd értesítették a mentőket is, hogy szál
lítsák kórházba a birkózót, de mire a men
tők megérkeztek,

már ncm volt szükség segítségükre: 
Strausz János — Dimitrenko meghalt.

A szerencsétlen birkózót szívbaja ölte meg. 
A tragikus halálhírt nem közölték a kö

zönséggel. S a verseny publikuma csak más
nap tudta meg az újságokból, hogy mi tör
tént az öltözőben.

járt a lakásában, mert az előszoba ajtaját 
nyitva találta és

hiányzik 060 pengőt tartalmazó pénz
tárcája és aranyórája.

• A két rendőr között álló Ismeretlen férfi 
erre bevallotta, hogy kapuzárás előtt be
surrant a Török-utca 10. szánni házba és 
amikor a ház elcsendesedett, levetette cipő
jét és harisnyában, nesztelenül felment 
a negyedik emelet 3. számú lakás elé.

— A lakást álkulccsal könnyűszerrel ki
nyitottam — mondotta —, azután felgyúj
tottam a villanyt az előszobában és nesz
telenül kinyitottam az előszobából a háló
szobába vezető ajtót. Láttam, hogy egy ur 
fekszik az ágyban és mélyen alszik. Próba
képpen erősen megnyomtam a kilincset, el
készülve arra, hogy ha az alvó férfi föl
ébred, ki tudjak rohanni.
. —..I)c nem ébredt fel- . Erre hementem 
hozzá a hálószobába, ágya mellett az. éjjeli
szekrényen oJt láttam száz pengősökkel 
tömött tárcáját, amely mellett aranyórája 
hever.

Gyorsan magamhoz vettem a tárcát és 
az órát.

aztán kijöttem a lakásból, majd elbújtam 
a lépcsőház egyik szögletében.

— Sajnos, idegességemben tulkorán akar
tam kijönni a házból, mert szerettem volna 
minél előbb messze lenni innen. így vett 
észre a házmester, igy kerültem rendőr
kézre.

Jjjderülty hogy a tolvaj neve Mártink mars 
József és állástalan villanyszerelő. Kihallga
tása után természetesen letartóztatták.

szórakoztak, nem is tudták, hogy akarat
lanul is egy botránynak az elindítói vol
tak. Amikor beszálltuk a kocsikba, többen 
Összeverődtek a kávéház előtt, a közönség 
nagv része felismerte őket, mások találgat
ták, hogy kik lehetnek a szinésztársaság 
tagjai. Néhányon, ugylátszik. azért n$m 
ismerték fel Jávor Pált, mert fekete pápa
szemet viselt.

Kárpáti Rezső magántisztviselő több ba
rátjával ugyancsak a kávéház előtt állt. 
Kárpáti és társasága igazi májusi hangu
latban volt. Ugyanekkor haladt arra Tőr- 
kány Ferenc banktisztviselő a feleségével. 
Kárpátiék azon vitatkoztak, hogy kik is 
azok a színészek, akik az autókba beültek,
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inig a banktisztviselő, nki jól ismerte a szí
nészeket, éppen feleségével róluk beszélt. 
A jó hangulatban lévő Kárpáti

őzt hitte, hogy az fí beszélgetésébe szól 
bele egy idegen ember

és csakhamar szóváltásba keveredett a 
banktisztviselővel. Szó szót követett, egy 
pár durva sértés is elhangzott az ittas em
berek részéről, mire a banktisztviselő nem 
tűrte tovább a sértegetést,

arcul ütötte a fiatalembert.

„Életünkkel és vérünkkel
harcolunk a szélsőségek ellen"
Kőművesmesterek tüntető országos nagygyűlése

A Magyar Kőművesmesterek Országos 
Szövetsége vasárnap rendkívül nagy’érdek
lődés mellett tartotta meg országos nagy
gyűlését, amelyen élesen állást foglallak a 
szélsőségek ellen. Különös érdekessége volt 
a kongresszusnak, hogv

üdvözlő táviratot küldtek XI. Plu« 
pápának is, 

akit Magyarország keresztény kőművesmes
terei törhetetlen ragaszkodásukról, alatt
valói hódolatukról biztositoltak. A nagy
gyűlésen az ipariigvi minisztériumot dr. 
báró Kruchina Károly miniszteri osztály
főnök képviselte, ott volt Morvay István 
felsőházi tag, llovsrky János, a Baross Szö
vetség elnöke és bokán mások. Kovát sek 
Ferenc elnöki beszámolója után ünnepélyes 
deklarációt olvasott fel, amelyben kifejtette, 
hogy az építőmesterek szakmájuk által első 
helyen állnak az alkotás terén.

Ellene vannak minden olyan 
rombolásnak,

amely templomokat dönt romba, lelkeket öl 
és megcsufolja az emberi kuliurát. Nem 
akarják, hogy nálunk is olyan romokon 
kelljen majd újjáépíteni, mint Spanyol
országban.

— Mi. magyar kőművesmesterek, életünk
kel és vérünkkel harcolunk épp

ugy a jobboldalról, mint a baloldalról

Önt tegnap emlegették...

Toló-bár 
megnyitóján, 
a Margitszigeten
ahol mindenki ott volt, aki 
a társaságához tartozik
Asztalrendelés:
Póló-bár: 1-133-46
Párisién Grill:

Ebből azután általános verekedés kelet- 
kezelt, amelybe a közönség közül többen 
két pártra szakadva, szintén beleavatkoz
tak.

A ligeti csatának gumibotos rendőrök 
vetettek véget, akik

szétválasztották a harcban álló feleket.
Kárpáti és Tárkány névjegyet váltottak, 

a verekedésről jegyzőkönyv készült és ilvcn 
körülmények között a vurtsli első május 
éjszakója komoly fejleményeket ígér.

j’.lvű szélsőségek ellen, 
fejezte be az elnök a deklarációt.

Több vidéki és pesti felszólaló ar építő
mesterekkel való békét sürgette, beszélték 
•íz irányé rak rój, az árrombolásról és a 
szakma más problémáiról. Dr. báró Km- 
chinn Károly, Ilovszky János, Morvay Ist
ván és más hozzászólók kijelentették, hogy 
a legmesszebbmenő módon támogatják a 
kőművesmesterek kéréseit. A gyűlés végén 
üdvözlő táviratot küldtek a kormányzónak,
XI. Pius pápának, a kormány tagjainak, 
majd köszönetét mondtak a sajtó támoga
tásáért.

Jó idő marad
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben:
Hazánkban többféle volt az éjjel kisebb 

eső.
Budapesten vasárnap délben a hőmér

séklet 20 Celsius fok. a tengerszintre át
számított légnyomás 762 mm, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Északi-északkeleti légáramlás. Változó 
felhőzet. Helyenként záporeső (egy-két 
helyen zivatar). A hőmérséklet all» 

változik.

Alkotás és Menkina J. utca sarkán

mmk«ci<>s PARCELLÁZÁS
•bél még pár adómentes telek 7500-tól.

Közmüvek költségei az árban bennfogíaltatnak. — Díjtalan
prospektus. Horváth, Horthy Miklós-ut 55. Tel. 2-890-37
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a választmány 1 ülés hatá
rozatát, mint n péntek esti döntési. Ezen

\ magyar brldgwwhvetaíjt 
óla nem várta ii brldgvzíík 
olyan Izgatottan 
romtól, mint n péntek esti döntést. Ezen a 
sálasztmányl ülésen maga Kállay Tibor 
nyug. pénzUgymliiiszkr elnököli és amelyen 
uz egész tisztikar D o r m á n <1 y Géza 
ny. tábornok, ügyvezető elnök vezetésével 
megjelent. Egyhangu határozata a választ
mánynak:

1. Teljes bizalmáról és ragaszkodásáról 
biztosította nz dnökséget; összes Int zkedé- 
sükkcl iiMmosllotta magát éB erről külön 
táviratokban értesítette az Internaelonulw 
Liga három olclnlikél.

2. A J ii n I u s b m u kezdődő világ
bajnokságot Budapesten meg
rendezi.

Minden remény megvan arra, hogy n 
félreértéseken alapuló differenciák tisztá
zódnak. A hágai főtitkárai;' be fogja látni 
tulkainísalt és megfelelő elégtételt ad ugy 
Kállay Tibornak, aki azonnal lemondott 
u Nc.inzelkö/I Bridgellgu elnökségéről, mint 
n magyar bridgesr.ÖveHégnrk. Mi reméljük, 
hogy Kálin y Tibort, a mr.gu.sabb ma
gyar neinzetj szempontokra mló tel.bitéi
től, sikerülni fog rábírni arra, hogy lemon
dását visszavonja és ő lesz uz, oki a junliw 
13 án összeülő világkongresszuson elnöki 
megnyitójában üdvözölni fogla nz Ameri
kából és Európa tagállamaiból ideérkező 
drkgálusokut. Mi csuk jó jelnek vesszük 
ezeket n kis súrlódásokat — mint egy nagy 
premiernél —, mely ulán jön a nagy siker. 
Itt félre kell tenni minden mis szempon
tot, esa-k arra kell gondolni, hogy ezerül- 
srác előkelő külföldi készül Budapestre és 
nyolc napig a/ egész 'Hág sarlója rólunk 
és a ml magyar vendégszcrel’ lünkről. Bu
dapest szépségeiről fog Imi.
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.4: elsőosztályu bajnoki csapatok Közöli 
nagy meglepetést akozott, hogy a verseny
zői közül négy kitűnő, sok sikerrel szereplő 
játékos- Komád Dezső, Dr. Góth Gábor. 
Kltitsik Dezső ép Dr. Slem Imre az Unió 
I T, ('..-be kértek átigazolásukat .4: agilis 
és lelkiismeretes szakosztályvezető kezében 
e: a kitűnő együttes szép eredményeket fog 
felmutatni a meginduló bajnoki szezonban

. *
Az osztrák-magyar verseny sikerének 

eredményére a szomszédállamok is fel- 
figyeltek, ennek köszönhette a kitűnő fit- 
niorcsapatunk érsekujvári meghívását, 
ahol három csehszlovák is egy bécsi csa
pattál látszanák. .4 csapat remek formában 
utazott cl, dr. Kótziáh Imre vezetésevei, 
K o vő c »— /' « ó r, dr. Szült n o-
gyi felállításában.. Lapunk a
dónlűmirkőzések még tartanak.

ű.

<11 i 12 P 
alkotni lehet

— üiilönlcgcsM gl gátfőzűtanfolyapi Budán. 
A Volt hkolnlársnök Szövetségének május 
lm'*i  délelőtti tanfolyamul 4-én kezdődnek, a 
délutániak pedig 20-án. A tanfolyamok négy 
bélig tartanuk, hctenklnt kéUlcri előadással 
Bemutatásra kerülnek: hideg óa meleg élőéi*  
lek, halétKek. nszplkkészítés, díszítés, fondant, 
pírok, páriáitok. különböző Italok készítése. 
I.indii 12 P fnn< ugm. gtéliiés'scl cgvűlt) 
r-iiatkeznl lehet minden hétköznap (szombat 
kiléteiével) <1. u S—ö lg, II kér Batthyány 
utca X, szám alatt. (Telefon J5.I860J

—- As Angol Park területén levő Ptnntáza- 
bár szerdán r»tr nyílik meg Műsora, a*né|e,  
hangulata vitán felül világvárosi. Polgári árui
val Vf előkelő csatáitok legkellemesebb szóra
kozóhelye.

Legjobb szubásu l>rHöltöint 441 pengőért 
készít di'utszöselt <>l; l'crsrnt/s.-Qhdsdff. Thö- 
kölg-ut 6. /. emelet.

ueiI FR raoiönlai
R»BhfiaiÍv szenzációsak!

U R I S Z A B Ó Budapest, Rákóczl-ut

HÉTFŐI NAM.Ő,

LEN- ÉS „FENN" VÁSZON
Tehát vászon mindenütt. A vászon 

ina uéikülöxhetetlcn praktikus ruha
darab, amit egy nő sem nélkülörbet.

A lenvászon eleinte mint sport
holmi jelentkezett divatéletünkben, do 
lassanként annyira kinőtte magát, 
hogy ma már délutánra ép ugy elegáns, 
mint estére. A nyári utazásoknál pedig 
egyenes „muszáj” égy vászonkosztüm, 
vagy ruha-kabát összeállítás.

Színben természetesen a pasztell
színek dominálnak, de ez nem jelenti 
azt. hogy például az irodábajárók 
sötétkék lenvásznat nem csináltathat
nának maguknak. Ezek a trottőr 
lenvásznak egészen angolosak, 2 vagy 
4 zsebesek, övének és bubigallérosak. 
Rendszerint elütő szinii, de vele har
monizáló paszpól, vagy öv kerül rá, 
esetleg szines linonzsebkendö a zaebbe. 
A halványkékhez pirog és pirospettyes 
sál illik, halványzöldhöz sötétzöld pasz
pól, drapphoz, vpgv beigchez barna 
drapp pettyes és igy tovább.

A lenvászon kosztümökhöz 
szerint elütő szinii blúz illik 
acccssoirek a blúzhoz igazodnak. Prak
tikus azután egy len vászon cipőt ké
szíttetni hozzá, mondjuk nyers színben 
és a ruha díszének megfelelően diszit- 
tetni. Ezekhez a lenvászon kosztümöd 
bőr, csinosak a pettyes, csikós és kockái 
blúzok is.

A vászon estélyi életünkben is kezd

rend
éi H7,

ü spanyol polpioru 
kapcsán mindenütt azt suttogják, hogy az 
sem kell oly szenzációt a hölgyek körében, 
mint Szekeres Vili., Rókóczi-ut 63. szakiiz- 
letének olcsó és ízléses függönyei, téritől, 
fíiggönvkelmói, kézimunkái, szön-.egalapjaí, 
fonalai, harisnyái, fürdőruhói, gyönyörű 
pulloverjei és taölölt árui. Kétségtelen, hogy 
Szekeres népszerűségének titka nemcsak az 
áruk kitűnő minőségében rejlik, hanem azok 
olcsó áraiban is. Győződjön meg- Kérjen ár- 

jánlatot.

ELKfill SZOCS 
rúiták capojel és 
hunitól

Egymillió métermázsa építőanyag 
cserélt gazdát vasárnap az épitő- 

anyagkereskedők tőzsdéjén
.4 Magyarországi EpItIJanyagkereskcdök 

Szövetsége vasárnap tartotta meg IV. or
szágos épilőanyagnapját. Somogyi Béla el
nöki megnyitója után Vidít Jenő felsőházi 
Ing köszönte meg, hogy ez alkalommal ne
gyedszer választották meg dlszelnökké. Dr. 
Szőllőssy Aurél min. o. tanácsos, Szinte 
László és dr. Mihalich Győző üdvözlő szavai 
után dr. Knob Sándor országgyűlési képvi
selő, a Gyosz. titkára „Mit kíván a gyár
ipar a kereskedelemtől" címen és dr. Szer
dahelyi József, a Mész, iigvv. alelnüke „Mit 
khán a kereskedelem a gyáripartól" cím
mel tartottak előadást. Utánuk Báthory lst> 
vón, (irtibcr György, Györbiró István, Lantos 
l’.rnö, Oláh Miklós, Bulla Szigfrid beszéllek.

Fenyő Miksát 
ünnepelte a GYOSZ 

20 éves igazgatói 
jubileumán

Magyar Gyáriparosok Országos Siduetaége 
cMítörlöki nagygyűlésén ünnepelte. Fenyő 
Miksa dr., igazgatói iniiködé0nék 20 éves év- 
lordvllóját. Fenyő Miksa dr. busz esztendővel 
ezelőtt foglalta el a GyO-Sr igazgatói tisztét. 
Fenyő Miksa dr. tehát ezelőtt busz évvel lé- 
pert Ncményl Ambrus, Hegedűs Lóránt és 
Grált Gusztáv örökébe. Ezalatt a buaz esz- 
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élénk szerepet játszani. Angyaliak a 
fehér pikéből készült nagv estélyi 
ruhák, nagy csokor mezei virágdísszel. 
És nagyon szépek a nyitott nagyvirá
gos vászonkabátok, amiket ép ugy fel
vehetünk estélyi ruhánkhoz, mint 
az egyszínű, főleg sötétebb tónusu 
délutánihoz.

Nagyon felkapták elegáns viseletre 
ép ugy, mint strandtoilettekre a virá
gos, nyomott vászonanyagokat. A 
dressing gownok, a shortok, egész 
plageruhák készülnek belőle és a 
mintában előforduló főszin mindig az 
öv, a fejkendő és a cipő színe is.

De készülnek ilyen virágos minták
ból egészen imprimészerü nagy estélyi 
ruhák is. Ezekből azért készítik elő
szeretettel az estélyi toiletteket, mert 
a hölgyek körében óriási előnnyel bir 
az a ténykörülmény, hogy a nagy 
nyárban netn kell alája „semmi”...

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

A legszebb vászon- és egyéb
Imprlmée anyagok a legdivato
sabb mintákban már kaphatók

Blnfit es Barna
BUDAPEST, DEÁK FERENC-U. IS. 
divatáruüzletében.
Minden hölgynek meg kelt nézni!

Május 3—4. és fi-én mutatja be elsőnek az 
Andrássy-uti Gciger modellszalon szenzációs
nak Ígérkező deml kollekcióját. Gciger Pál, n 
szalon tehetséges, fiatal tulajdonosa most érke
zett vissza külföldi útjáról és a kgizjésesebb, 
a legszebb modelleket fogja bemutatni. Egy 
Gelger-bemututónnk mindig örömmel nézünk 
elébe, mert ízléses, elegáns, gyönyörül

l'ldnii közebéden n Nemzetközi Vásáron 
löbbszáznn vettek részt, mnjd 2 ómkor kez
detét vette az épitőanyagtözsde, amelyet a 
Nemzetközi Vásár e célra fenntartott helyi
ségében tartottak meg. A tözsdecsarnok mely 
pedig kétszer nagyobb, mint az előző év
ben volt, mégis szűknek bizonyult. Viharos 
tempóban kezdődött az üzletkötés és már 
fél fí árukor több mint egymillió métermá
zsa építőanyag cserélt gazdát. Legnagyobb 
forgalom volt cementben, mészben, tető
cserépben, palában és szigetelőanyagokban. 
Hat órakor, az épitőanyagtözsde záróráján 
megelégedéssel állapították meg, hogy 
idei tőzsdenap eredménye felülmúlta az 
digi eredményeket.

nz 
ed-

tendő alatt Fenyő Miksa rendkívül sokat 
a GyOSz felvirágoztatása körül.

Nehéz időkben vette át Fenyő Miksa dr. a 
GyOSz. ügyvezetői tisztét, olyan Időben, ami
kor először a háború zavarta meg a termelés 
rendjét, majd a forradalmak és az infláció kö
vetkeztek. A magyar Ipart a háború és a for
radalmak pusztítása után valósággal ujjú kel
lett építeni. Ez az újjáépítés nzonban nem 
ment simán. Vezetők és egyéniségek kellettek 
a gyáriparnak ahhoz, hogy ezt a rekonstruk
ciót sikeresen elvégezzék. Az évekkel ezelőtt 
elhunyt Fellner Henrik, majd a jelenlegi ve
zetőség Chorin Ferenc, Biró Pál, Vjda lenő, 
Fellner Pál és Fenyő Miksa ügyvezető igazgató 
vettek részt ebben n szinte lekürdhetetlennck 
látszó és most már, valljuk be, sikeres mun
kában.

Fenvő Miksa ma a magyar gyáripar osztat
lan bizalmát élvezi. A huszadik esztendő év- 
fordulóján is a magyar gyáripar egyeteme a 
maga részére azt kívánja, hogv meg sokáig 
álljon Fenyő Miksa annak a nagy érdekképvi-

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő 
m« már európai kiró.

zjórymrdeneík. IvócMrnok. tnhitatórlum. stramllOrdA.
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MwÚHnt .MMl uüllí i“» UUr ImHimaM.

Bodipeat, 1M7 máju»X

teletnek az élén, amelyet néhai Idős Cborin 
Ferenc hívott életre és énitett lü. e x t ■

A Magyar Gyáriparosok Országos Szővetsepa 
évi közgyűlésének kiemelkedő eseménye Cho
rin Ferenc elnöki megnyitója ■'•olt Az elnöki 
beszéd tele volt az alkotó munka folytatásá
nak reményével, de érezni lehetett belőle, hogy 
a gyáripari termelés uj rehéz korszak küszö- 
bére jutott, ahol a gazdasági élet örvendetes 
tempóját az érrendszer láthatatlan slfkűtései 
kezdik lassítani.

Beszéde végén Fenyő Miksát üdvözölte Igen 
meleg hangon, s ennek percekig tartó viharos 
taps volt a visszhangja.

Fenyő Miksa megbatoltan válaszolt a várat
lan ünneplésre.

Az igazgatói beszédet siiriin szakította meg 
taps é» helyeslés. Utána Dischka Győző mon
dott köszönetét az igazgatóságnak.

Vida Jenő
40 éves jubileuma

A Magyar Általános Köszénbánya Rt. most 
tartotta meg 45-ik rendes érj közgyűlését Vida 
Jenő felsőházi tag elnökiéivel. A közgyűlés 
egyhangúan tudomásul vette, az igazgatóság 
összes jelentéseit, s a társiparrállalatokról 
szóló jelentéseket. Tudomásul vették, hogy a 
Társulat szociális célokra az elmúlt évben 
3.21 millió pengőt fordított, s ugyanezen cá- 
tokra a közgyűlés 750.000 P juttatást szavazott 
meg.

A jelentések tudomásulvétele után Búd Já
nos dr. titkos tanácsos, ny. miniszter üdvö
zölte Vida Jenő elnök-vezérigazgatót a válla
latnál eltöltött 40-ik szolgálati évének jubileu
ma alkalmával. Vida Jenő elnök-vezérigazgató 
megköszönte a felszólaló és a közgyűlés elis
merő szerencsekjvánatflit. s kijelentette, bogy 
az egész magyar közgazdaságnak kíván hasz
nos munkatársa lenni. A közgyűlés az igazga
tóság uj tagjaivá dr. Némethg Károlyt és báró 
Perényi Zsigmond belső titkos tanácsosokat éa 
újpesti Wolfner Gyulát, a felügyelőbizoMság 
tagjaivá pedig Rohonczy Imre bárót és Szé
chenyi Károly grófot választotta meg egyhan*  
gunn. A közgyűlést követő igazgatósági ülés 
elnökké Vida Jenőt, alelnökökké pedig Monod 
Rcnét (Genf) és Scitovszky Tibort újból meg
választotta. ________

lett

A Triesti Általános Biztositó Társulat (Aasl*  
curazíonj Generáli) aligazgatója. Vaktor Fa- 
renc május 1-én töltötte be működésének htw 
szonötödik évét. Ugy ar Intézet ignagatósága, 
mint az intézet tisztviselői és ügynöki kara 
Vaktor Ferencet — aki. mint a Generált köz
ponti osztályának főnöke, tizenegy év óta 
gondozza nagy szakértelemmel az intézet szer*  
veretét — ez alkalommal őszinte és meleg ün« 
neplésben részesítette.

A Budapesti Székesfővárosi Községi TákaréH*  
pénztár Részvénytársaság folyó évi április hó 
30-án tartotta meg 1936. üzletévi rendes köz
gyűlését, amely egyhangúlag elfogadta ar 
igazgatóság összes javaslatait. A napirend so
rán dr. Lamotte Károly alpolgármester, mint 
a részvénytöbbségnek Budapest székesfőváros 
törvényhatósági bizottságának közgyűlése ré
széről kiküldött megbízottja, meleg elismerő 
szavakkal emlékezett meg dr. Líptay Lajos 
vezérigazgató érdemeiről, bizlositva őt a szé
kesfőváros mindenre kiterjedő támogatósáról. 
A közgyűlés ezután a választásokai ejtette 
meg és a megüresedett igazgatósági tagsági 
helyre Szendy Károly polgármestert válasz
totta meg, akit az igazgatóság a közgyűlést 
követő ülésen elnökévé választott.

♦
Az ország összes ipartestűleteinek elnökei 

vasárnap Budapesten kongresszust tartottak. 
Pap József, az. IPOK elnöke nyitotta meg a 
nagyszabású kongresszust. Utána Selinger Ede^ 
a debreceni ipartcstület elnöke szólalt fel ■ 
arról beszélt, hogy az ipartestületeket a töm 
vé.nyhatóságl bizottságokban külön taggal kel-*  
lene képviseltetni. A kérdéshez számosán szó
laltak hozzá, végül is elhatározták, hogy ha
tározati javaslatban kérik a törvényhozást a 
kisipar khánsúgápak teljesítésére. Ezután Ko- 
valóczy Rezső dr. az (porosok adóssdgrende*  
zéséről beszélt. A többj felszólaló enyhébb adós 
behajtást követelt, Szeghalmi László dr. a tár*  
sadalombiztositósi kérdésekkel foglalkozott s 
azt Javasolta, hogy az öregségi biztosításról 
szóló törvény hatályát függesszek fel. Füredi 
Lajos az árrombolús és minimális munkabér 
kérdését, valamint a negyrennyolcóráa mun
kahét ügyét ismertette. Lehner Jenő azt kő- 
vetette, hogy a gyűlésen elhangzottakat fog
lalják Írásba és küldöttség vigye el minden 
politikai párt elnökéhez. A -javaslatot hosszas 
vita és szenvedélyeshangu felszólalások után 
elvetették és elhatározták, hogy a képviselők
kel személy szerint fogják közölni az iparosok 
kivánságait, A kongresszuson még a kontár
kérdés is szóbakerilH, végűi a késő délutáni 
órákban fejeződött be a nagyszabású megbe
szélés, amelyen Müller Antal, Melzler Károly, 
Czirják Antal és Tauffer Gábor országgyűlési 
képviselők it résztvettek,

♦
.4x Országos Műszaki Egyesület, a felaőipar*  

iskolás technikusok testületé XXXVI. évi ren
des közgyűlését múlt hó 24-én, szombaton este 
6 órai kezdettel tartotta az Országos Iparegyc- 
sillet nagytermében. A közgyűlésen Jelentést 
telt az egyesület ‘-ezetőségc azokról az eljárá
sokról, amelyeket a technikusok kari sérel
meinek orvoslására vezetett, megállapították 
a uj niunkaprogrammot és megválasztották 
az egyesület vezetőségének uj tagjait.
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Vasárnap a Margithidon 
majdnem megismétlődött 
a Taska- féle au tőkatasztrófa: 
az utolsó pillanatban 
csoda mentett meg 
a O&mábarohanástól 
egy autót

KI mit szeret 
azt kap:

A cigarettázó

Vasárnap délután filmre illő izgalmas je
lenetek*  játszódtak le a Margithidon. Majd
nem megismétlődön a tavaly nyáron tör
tént tragikus szerencsétlenség, amikor Taska 
János soíTör autótaxijával felrohant a jár
dára, kitörte a korlátot és a Dunába zuhant. 
Most valósággal

csak csoda hárította el a szerencsétlen
séget 

az utolsó pillanatban.
Vasárnap délután öt óra tájban Pest felől 

a Margithidon keresztül Buda felé haladt 
a BZ 931. rendszámú teherautó. A teher
autó hazafelé indult Győrbe. A soíTörüléscn 
a gépkocsivezetőn kívül Uresch Emilné 
napszámosnő üit. A hatalmas teherautó 
a budai hídfő közelében járt már, amikor 
a soíTör rémülten vette észre, hogy valami 
baj van az autó szerkezetével, a kormány 
felmondta a szolgálatot és hiába kísérelt 
meg mindent, hiába akarja leállítani a ko
csit, minden fáradozása hiábavaló.

A szerkezet felmondta a szolgálatot és 
a teherautó jobbra lendülve, veszedel
mesen közeledett a hid korlátja felé.

A hídon a közönség százai kétségbeesve 
figyelték az izgalmas jelenetet. Többen, kü
lönösen a nők sikoltozva, riadtan menekül
tek, a férfiak azon tanakodtak, hogy mit 
lehetne csinálni, de senki sem tudta el
találni, hogyan lehelne megakadályozni az 
autókataszrófát. Ezalatt mór a pesti és a 
budai oldalon is hi-e terjedt, hogv egy 

Pihenje kS
a Vásár fáradalmait a

METROPOLE&an
Patináshirü kiváló konyha, valódi 

erdélyi FtekKen Csöüensül!naittfiiiSniesességek
Takács hangulat-jazz, 

délután-esto IŐ3BBV
Csóka Feri cigányzenekara

Veszedelmes üzleti tolvajpárt 
fogtak el a Rákóczi-uton

Az árumintavásárral kapcsolatos zseb- 
tolvajrazziák során a rendőrségnek feltűnt, 
hogy Grosang Manó 37 éves elzüllött ke 
re.skedő, aki sokszor volt már zsebtolvajlás 
miatt büntetve és minden egyes nemzetközi 
vásár alkalmával eltűnik — sehol sem ta
lálható.

Szombaton délután azután előkerült 
Grosang Manó és vele együtt Nagy Ilona 
27 éves munkásnő, mégpedig egy üzleti lo
pással kapcsolatosan, amelyet

u Gutrannn-lestvérck újonnan meg
nyílt Rákóczl-utl üzletében követ-

KORIHGA
világatirakció

„Fővárosi
Nagy Cirkusz

Tvolt bekktoW) 

májusi ragyogó 
mosoríbani 

Naponta

2 A jegypénztár telefonja
oktatta.! CCT 11 33 74 

teherautó szerkezete elromlott és valószínű
leg kidöntve a hid korlátját, belezuhan 
a Dunába.

Rendőrök rohantak az állítólagos sze
rencsétlenség színhelyére. Készenlétbe 

helyezték a dunai mentőőrséget Is, 
hogy a teherautó utasainak segítségére sies
senek abban az esetben, ha az autó a Du
nába zuhan.

Az utolsó pillanatban azonban feltűnt a 
hídon egy Buda felé haladó, 4-es jelzésű 
villamos. A motoros kocsin kivül két pót
kocsija volt a villamosnak és zsúfolásig 
tele mind a három kocsi utasokkal. A te
herautó utasai a villamosnak köszönhetik, 
hogy megmeneküllek a Duna hullámsir- 
jálól.

A teherautó nekivágódott a motoros 
kocsi oldalfalának. Az összeütközés 
következtében mind a két jármi! meg

torpant,
a villamos ahlakai csörömpölve törtek be. 
az utasok között nagy rémület keletkezett, 
az emberek egymásra buktak, az asszo
nyok sikoltotlak. Csakhamar kiderült, 
hogv az ijedtségen kivül senkinek komo
lyabb baja nem történi, a két jármű azon
ban súlyosan megrongálódott. A motoros 
kocsi oldala beszakadt, a teherautó eleje 
összetörött.

Az összeütközés színhelyén megjelentek 
a tűzoltók és a mentők is, rajtuk kivül a 
főkapitányságról bizottság is szállt ki a 
Margilhidra, hogy megállapítsák, tcrhel-ei 
valakit felelősség a történtekért.

A mentőknek csak három könnyebb ese
tük volt, Üres Épülnél, aki a sodor mel
lett ült, kötözték be, kisebb sérüléseket 
szenvedett és a villamos utasai közül kél 
nőt részesítettek első segélyben. Mind a 
három személyt a kötözés után a helyszí
nen hagyták.

A teherautói és a villamost a tűzoltók 
választották szél és közel félóra hosz- 
szat szünetelt a Margithidon a forga

lom.
A rendőrség megállapítása szerint a te

herautónak elromlott a szerkezete, ez 
okozta a balesetet.

tek cL
Szombaton délután igen nagy forgalom 

volt az üzletben. Minden alkalmazott a ve
vőkkel volt elfoglalva, amikor beállított 
egy jóiöltözött ur egy nő társaságában és 
férfiszövetek iránt érdeklődött. A személy
zet nagy előzékenyen rakta a végeket a 
pár elé, hogy válasszanak. Ezek hossza 
ideig válogattak is, majd azzal. akarlak el
távozni, hogy nem találtak kedvükre való 
szövetet.

Távozásuk közben az egyik alkalmazott
nak feltűnt, hogy

ugy a hölgy körgallérja alatt, mint a 
férfi hő felöltője alatt valami vastag 

tárgy erősen kidomborodik.
Óvatosan fclrebirientette a nő körgallérját 
s ekkor kiderült, hogy itt

hat méter férfiszövetet rejteget ■ 
„vevő".

Azonnal rendőrt hívtak, aki igazoltatta a 
két embert, akiket azután előállítottak a 
főkapitányságra.

A főkapitányságon éppen a zsebtolvaj
csoport detektív jel teljesítettek szolgálatot, 
akik Grosang Manót

azonnal felismerték.
Ez ncm is tiltakozott a detektívek fagga
tás*.  ellen, sőt töredelmesen bevallotta, 
hogy Veréb Mihály néven lakott a Gm.s- 
salkovich-ulcában. Elmondotta, hogy azért 
hagyta abba a zsebtolvajlást, mert azt már 
túl veszélyesnek tartja, mig az üzleti lopási 
könnyebb mesterségnek vélte. Mind a két 
embert letartóztatták.

Dr. Krausz Gyula 
barcsi orvos börtönt 
kapott tiltott műtétért

Barcs, május 2.
CA Hétfői Napló tudósító fát ól.) Nagy pert 

vert fel annakidején dr. Krausz Gyula bar
csi orvos ésete A köztiszteletben álló orvos 
még a múlt évben megismerkedett egy szép, 
fiatal barcsi leánnyal Kaposvárott. Nz Is
merkedésből csakhamar bizalmas barátság 
fejlődött, amely nem maradt következmé
nyek nélkül Az. orvos végül is

tiltott műtétet hajtott végre a leányon.

Tillemann Sebestyén
mtAJcI óra leraknta

V.Vilmoscsá8zár-utl2(Gr.Tiszalstván-u. sarok)
SVÁJCI STRAPA KARÓRA P 6.90

20-as dobozkában 
külön BNV töltésű

A szivar barátja
5-ös csomagolásban

A pipa híve
50 gr-os csomagban 
angolos aromájú

Neurath német külügy
miniszter vasárnap 
Rómába utazott

Berlin, május 2.
Neurath báró német külügyminiszter va

sárnap délelőtt a menetrend szerinti gyors
vonattal

Rómába utazott.
Neurath báró az olasz kormány meghívá
sára ezzel a látogatással Ciano gróf olasz 
külügyminiszternek a múlt ősszel Berlin 
ben tett látogatását viszonozza.

Sztrájk
a hollywoodi filmvárosban:
2500 munkás abbahagyta a munkát, 

a filmszínészek is csatlakoznak a sztrájkhoz
Newyork, május 2.,

A hollywoodi filmvárosban sztrájk tört ki. 
amely teljesen megbénítja a filmgyárak 
üzemét. Kereken

2500 diszletmunkás, dl szírt festő, sze
relő és fodrász hagyta abba a munkát 

s attól kell tartani, hogjy hétfőn a felvevő 
gépeknél dolgozó személyzet is sztrájkba 
lép. Nincs kizárva az sem, hogy a fllmszi-1 
vészek szövetsége, amelyben az utóbbi idő
ben szélsőséges elemek kerültek túlsúlyba,

Nyer a vörös Nyer a fekete
De még a szőke is

mOULIN ROUGE

EXTRA cigarettát.
Ára változatlanul 1 pengfi
NIKOTEX-EXTRA

1 pcngfi 20 fillér

KIS RE6AUA MEDIÁT
Ára 1 pengfi

CLUB pipadohányt
Árai pengfi 70 fillér

A Popolo d'Italla Neurath német biro
dalmi külügyminiszter római ufjával kap
csolatban azt Írja, hogy

a ráma—berlini tengely « béke éa 
nyugalom eleme

a biztonság és béke igazi tényezője a szó 
igazi értelmében, s bástya a keletről fe
nyegető bolsevista veszéllyel szemben.

K

szolidaritást vállal a munkásokkal és ugyan
csak abbahagy fa a munkát. ,

A filmszínészek szövetségének megbí
zottal hétfőn döntenek magatartásuk

ról.
A diszlctczök, szerelők s fodrászok sztrájkja 
miatt már tegnap 50 készülőben lévő film
nél kellett abbahagyni n felvételeket s ha a 
technikai személyzet és a színészek is csat
lakoznak a sztrájkhoz, nRkor az egész hol
lywoodi filmgyártás megakad.

de ugylátszik, nem járt el a kellő orvosi 
gondossággal, mert a leány fertőzést kapott 
és ebbe belehalt.

Az eset csakhamar tudomására jutott a 
hatóságunk és megindult a nyomozás, 
amelynek adatai alapján az ügyészség perbe 
fogta nz orvost. Dr. Krausz bönperét az il
letékes kaposvári törvényszék Megay-tnnú- 
csa tárgyalt! zárt ülésen.

A tábla most foglalkozott az üggvel és 
helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét,

amely egyévi börftönbllntetésael snltotta 
dr. Krausz Gyula orvost.

Az ügyész megfellebbezte nz Ítéletet, mert 
a bíróság cgvben nem tiltotta cl az orvosi 
gyakorlatától is u vádlottat.
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Vasárnap a Vásáron, ahol 
találkozott a művészet és a tudomány

A fjcda/fstt Nemzetközi Vásár, vasárnapi 
f'ti.ilnn rekordot jelent ennek nz Intéz
ménynek történetében. Nemcsak a vásár
on !;volt nagy sikere. de n vásárral kap- 
< tolatos kx/iili közlekedésnek is, umely 
pompásan kiállt i a nehéz próbát. Bármi
ken fantasztikusnak la látszik, pontos »Ij- 
Hírlika igazolja, hogy

csaknem százezren látogattak el vasár- 
nap

n technika, ipar, kereskedelem és munka 
városába. Es mégis ... A vasárnapi monsl- 
re-forgalom citál. főpróba volt, mert a hétfő 
talán ni<g élénkebbm k ígérkezik. Miklós 
osztrák szövetségi elnök látogatása ugyanis 
szünetet hozott a közhivatalokban, nr. is
kolákban és ningánhivalalban is, úgyhogy 
a vásár szempontjából ünneppé avanzsál a 
hétfő. A közönség vúsárhilogatását hétfőn 
az egyet budapesti útvonalakon életbelépő 
hatósági intézkedések sein fogják zavarni, 
a vásArteriilet a város minden pontjáról 
egész nap zavartalanul megközelíthető lesz 
<s nem fogja akadályozni azt az. osztrák 
államfő érkezésével kapcsolatos fényes fel
vonulás.

A físipkeverök 
és a csodavarrógép

Egv vasárnapi séta ebben at élénk, zsi
bongó. színes sárosban meggyőzött ben
nünket arról, hogy könnyen összetalálkoz
hat a technika és a művészet, hogy mind
kettő támogatja egymást. Illusztrációja a 
vásárváros unnak is, hogy egyformán mag
sán a létjogosultsága a gyáriparnak, és a 
kézmiivisiparnak, mindkettőnek megvan a 
maga területe és sohasem fogja egyik a 
másikai megsemmisíteni.

A miivé,szettel határos kisiparnak való
ságos diadala az, amit a vásárváros ,,.Vo- 
gyar / "/</' i'.biin l.-Hlimk. Az „ideális ZSI I- 
lérház ’, minden becsületes szociálpolitikus 
álma, előtt olt dolgoznak

a halasi cslpkevcrő lányok.
Csodálatos nz. ninil produkálnak. Valósá
gos boszorkányság. A nagyvárosi dámák 
lőrülAllják őket, szerelnék eltanulni művé
szetüket. a rslpkckésrltést. Daliát ez nem 
megy egyszeri látásra. Mert n csipkékéi/!- 
tés nemcsak tudomány, hanem művészet 
is. Nemcsak technikai tudás kell ehhez, 
hanem különleges talentum is. A halasi lá
ncoknak ősnnvái is foglalkoztak a remek 
csipkék előállításával év a mai menyecskék 
és fiatul lányok valósággal örökölték a 
< sipkevcrőlchelségcl,

A kéxmüveslpar jövőjét tárta fel elöltünk 
mindaz, amit a

vlllainosllolt kisipari műhelyekben 
láttunk. Gyorsaságban és precizitásban cso
dálatosat produkálnak n kézművesek elek
tromos masináikkal A hozzáértőknek is el
állt szcmc-szájn, amikor meggyőződtek ar
ról. hogy egy villamositotl varrógéppel p* ’L 
dóul félnap alatt annyit lehet végezni, 
amennyit húsz munkás egy hét alatt pro
dukál.

.4 jövő csodái 
a Vásárvárosban

A gáz- és légvédelem kétemeletes színpa
dán in előadások n technika vívmányainak 
már smniorubb lehetőségeit mutatják he. 
Nemcsak n színpad keresztmetszete egv vá
rosi háznak, de nz előadás is keresztinél- 
szele a jövő háborúja leghátborzongwlóbb 
megnyilvánulásának. Ezek nz. elöndnsok 
azonban nemcsak elrettentenek, de taníta
nak és vigasztalnak Is: bemutatják, hogy 
kellő felkészültséggel és hidegvérrel

eihárlthatók azok a borzalmak, 
amelyeknek áldozatául esketik a kapkodó 
és tudatlan polgár.

A vásárvárosnak talán legmonumcntáll- 
sabb része

a repülűgépkiál”lás.
Amikor ezeket a hatalmas gépmadarukat 
néz;ilk, nkk<>r latjuk csuk, hogv hosú jej• 
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Kidőlt az emberi tudás és alkotóképesség 
A pompás gépmadarak szárnyait figyelve, 
fantáziánk is szárnyal — a messze jövőbe. 
Elképzeljük a végtelen perspektívákat, uz 
utazást u Marsba, a Holdba, a világűr 
meghódítását.

Továbbsétálunk és újabb színpadhoz 
érünk. Itt már nem lesz részünk elrémitő 
látványban, amit ilt bemutatnak, az csupa 
szépség, derű,

a sznbólpar és a művészet falédkozaisa:
a divatszínpadon. Ezrek állnak sorba ál
landóan, hogv láthassák a magyar Ízlésnek 
ezeket a remekeit, a raffinált fürdőruhák- 
tál — az estélyi ruhakültemé nyékig.

Áthaladva a vásár fórumán, kiérünk a 
főkapuhoz, ahol fáradhatatlanul beszél és 
köszön a fíobatember, Vasból van a jötŐ 
robotosa és az, hogy nem fárad ki ebbe a 
sok üdvözlésbe, bizonyítja, hogy vasból 
vannak az idegei is ...

Séta a Vásáron
A vásár textilipari részének egyik legvonzóbb 

érdekessége a Budakalászi Texlilművek Kiinger 
Henrik Itt. franclós íz'i -el berendezett kiállí
tása. Abban a hatalmas lenipari propagandá
ban, amely n nagyközönséget a Icnáru foko
zottabb használatára Igyekszik rábírni, előljár 
az ország legnagyobb lenárugyára, a Buda
kalászi Textilniűvck. Ez. a vállalat, amely a 
leulpar terén úttörő munkát végez, különösen 
ii nyomott női lenruhavásznakat vette fel gyár
tási programjába, de mellette bámulatos ízlés
sel kiállított bútorszöveteket hoz. forgalomba, 
olyanokat, amelyeket eddig kénytelenek vol
tunk külföldről importálni. A megnyitáson 
Horthy kormányzó és n megjelent notabilitó- 
sok érdeklődéssel szemlélték u nívós kiállítást 
és különösen lekötötték figyelmüket az ízléses 
kertlubroszok, amelyek hangulatot varázsol
nak a legegyszerűbb asztalra is.

A Nemzetközi Vásár megnyitásakor a kor
mányzó nr ÖfőmcItóságH megtekintette, a 
IScntThe Heleh.slmhiizentrale pnvíl|onjá( is és 
nagy érdeklődést tanúsítóit a Re telis Autobahnók 
iránt és felvilágosítást kért a budapesti vezér
képviselet igazgatójától, Aeelemann űrtől.

A dohányzók társadalmának mindig nagy 
öröm <gy uj cigaretta vagy szivar nu-gjcle 
nése. Mit mondjunk most, amikor a Dohány- 
jövedék egyszerre három uj dohánygváit- 
mánnval lepte meg a közönséget'1 Igazán min
den dohányzókategórlíiról gondoskodott. A ci- 
garelfázők számára kihozta nz uj vásári BNV 
Extrát, a szivarosoknak a kijforniAju Regatta 
Mediát, n pipafíist kedvelőinek pedig az an
gol Izlésnrk megfelelően illatosított Club pipa
dohányt. Különösen a Kis Hégolm Mediának 
jósolunk nagy sikert, mert egyenesen a na
gyon elfoglalt és csak rövid pihenőkkel ren
delkező szivarozók számára készült.

A Gázmüvek fejlődése. Az idei Nemzetközi 
Vásáron messziről feltűnik a Gázművek pavi
lonja, amelynek külső falán hatalmas faliképek 
hívják tel a közönség Ügyeimet a háztartás és 
ipar nemes hőenergiájára, a gázra. Elsősorban 
a gáxhíilőarekrényt kell megemlítenünk, mely
nek forgalomba h >zásál a Gázművek n nyári 
Idényban fogja megkezdeni Kis háztartásik, 
egyedülálló férfiak és nők számára szolgál a 
„gnryonlflzhcly**.  A Nemzetközi Vásáron a 
Gázmüvük egv új Akciójának a géunosóítetűk- 
nck lorgolombiihnzásót is megkezdi. A techni
kailag tökéletes készülék olyan nagyfokú me- 
IcgkihasználássRl dolgozik, hogy csekély üzem
költsége meglepetés lesz minden háziasszony 
szálltára. A gázgyártás legfontosabb mellékter
méke, a koksz tekintetében is hozott újítást a 
vásár. \ kokszlUzeléNŰ cserépkúlyhn nemcsak 
szerkezeiénél fogva újdonság a kályhapiacon, 
hunéin azzal Is. hogy tizcmköllségű lényegeién 
kisebb a latüzeléanél.

A Goldbergcr-pavlUon az Idei vásár egyik 
legimpozánsabb épülete, amely ax Iparcsarnok 
előtt elterülő stadion főhelyen áll. Ennek a 
szózötvenháromóves múlttal íendelketŐ gyár
nak presztízse ma mór külföldre is kisugárzik. 
A légmodernebb eszközökkel előállított készít
ményeit ötvenöt országba exportálja. Kiállításán 
vásár egyik legvonzóbb érdekessége, amely kü
lönösen a hölgy közönség érdeklődéséi köti le.

Jolié dlvalékszcrboltjának (KlgyÓ-u. 4—ó.) 
5000 pengőbe került volna, hu a nívójának 
megfelelő tormában vitt volna részt u nem
zetközi vásáron. Ezért ugy határoztak, hogy 
ezt iiz 5000 pengőt vevőinek juttatja olymó
don, hogy a váióf tartamú alatt Í0—I59K en
gedményt adnak a kirakatokban már úgyis öl
esén megjelölt álakból Különleges ajánlata u 
cégnek: tenyésztett gyöngysor válogatott, szép 
wemekbejr P 25.

Az Ihdalhwn-pavlllon kétségtelenül egvlk 
legérdekesebb dísze a vásárunk. Főként a höl
gyek akarják Itt megismerni azokat a csoda- 
anyagokat és azt n eaodaeljárást, amelynek a 
különböző textíliák puha. meg nem fakuló, 
mindig — még számtalan mosót után is — 
friss színeiket köíiünh< tik. Honnan veszik

ezeket a remek színeiket, hogyan festenek ve
lük s mi h titka annak, hogy az Indathren- 
festéxü anyagoknak sem napsugár, sem idő, 
sem eső, sem nagymosás nem árt? Ezekre a 
kérdésekre mind részletes és kimerítő választ 
kapunk az Indathrcn-pavlllonnól. A vegyi Ipar 
csodája az. a tartós szinpompa és maga&r.mdü 
művészi produkció, az a harmonikus összeál
lttá*,  amellyel büszkélkedhetnek ezek a textí
liák. A kormányzó ur b sokéig Időzött a pa
vilonnál és elismerését fejezte ki a Dudanll 
iga zgat óságának.

Kender-, Juta- és Textilipar R. T. (V., Aka
démia u. 16.) újszerű dekorációs bútorszöve
teket állított ki. Ezek a szóvetek olcsók, csi
nosak. tehát nagy közönségsikerre számít
hatnak.

A vásár gyomra az immár tradicionálissá 
vált Korányi-vendéglő. Mindazt, amit vendéglős
iparunk az utóbbi években ízlésben, gurman- 
(Jártában, n kiszolgálás tapintatosságában pro
dukálni képes volt, fokozott mértékben talál
juk meg Korányinál. Ez a kitűnő szakember 
valóságos művésze a gyomornak, tudósa az 
ízeknek és konyhája, amelyben szívesen hang
súlyozza a magyaros jelleget, különösen a kül
földieknél talál nagy tetszésre Ennek a kony
hának különleges zamatét a Hoyal-szálló ven
déglőjében is élvezhetjük év közben és a tíz 
napra improvizált vásári vendéglő semmivel 
sem marad színvonalban alatta. Étterme egyike 
a vásár legvonzóbb és legrokonszenvesobb 
propagandaeszközeinek. Az. idei vásáron A ha
talmas éttermen kívül kávéházzal, tejivóval, 
bugaci csárdával, sörözővel és büfével áll a kö
zönség rendelkezésére.

A h-nps Villonnál a lengyúrosok nevében 
Flcischmann Henrik vezérigazgató üdvözölte a 
kormányzót, aki behatóan érdeklődött a len
termelés éa fogyasztás problémái iránt. Itt Da
rányi miniszterelnök is hosszasan elbeszélgetett. 
Ezzel is beigazolódott a gyárosok önzetlen pro
pagandájának fontossága. A vezető lengyárosok 
kollektiven mutatják be a közönség részére az 
eddig méltatlanul mellőzött lenórut. a lenkóró- 
tól kezdve egészen a legfinomabb ruhaanyagokig 
és csipkékig. A kiállítók látogatóikat érdekes 
lenkönyvecskékkel lepik meg. A kiállításon a 
következő lengyárak vesznek részt: Fledlcr Já- convor y. i|utany3Mn3!.:cnyi Vara, IV. varas Pfiine u'.ö. IL 2

Németországi polgármester 
leányának kalandos, álruhás 
menekülése Budapestre

A budapesti járásbíróságon egy igényper 
kapcsán h beavatottak tudomására jutott 
egy titokzatos, részlcteíl>cn még nem telje
sen tisztázott, kalandos történet. A járás
bíróságon a felperes sürgősen elnapoltatta 
a tárgyalást, nehogy kipattanjon az eset, 
amelynek nyilvánosságra jutásától ugyan
csak bizonyos okok miatt fél...

Rövid idővel ezelőtt Hoffmann Imre, Né-. 
melorszógból emigrált, budapesti fiatalem
ber szerény lakásába egy

fáradt. Ideges, fiatul, szőke, német nő 
érkezeit, egy német kisfiúval.

Az asszony és gyermeke azóta Hoffmann 
Imrénél lakik, senkivel néni érintkeznek, 
lehetőleg kilétüket is titkolják és az asz- 
szony csak a legritkább cselekben hagyja 
el a lakást. Utánvétellel az asszony meg
érkezése után több bútor és értékes beren
dezési tárgy érkezett Németországból. Mind
ezt Hoffmann Imre lakásán helyezték el.

Hoffinannak a weimari Németországban 
virágzó vállalata volt. Amikor a nemzeti 
szocialisták uralomra kerültek, n fiatalem
ber emigrált és hazajött Budapestre, ahol 
azóta alkalmi üzletekkel foglalkozik és 
meglehetősen nehezen tengeti életéi.

Adósságai Is vannak és ezeknek fejé
ben a hitelezők lefoglaltatták 4 Német
országból érkezett hölgynek Hoffmann 

lakásán lévő holmiját.
Ezeknek lefoglalása miatt indított most 

Igénypert a titokzatos szőke asszony.
A per adataiból Ismerték meg a ltenvn- 

toltak a német hölgy történetét. Ez az asz- 
szony tiszta árja származású,

egy északnémet város egykori polgár
mesterének leánya.

Tizenkét óvlg férjnél volt egy ugyancsak 
tiszta árja német köztisztviselőnél, aki a 
Harmadik Birodalomban magas pozícióhoz 
jutott. A férjnek rövid idővel ezelőtt jutott 
tudomására, hogy feleségének leánykorá
ban flörtje volt Hoffmann Imrével, a nem 
árja származású, magyar fiatalemberrel. 
Emiatt válópert indított felesége ellen és 
(» német bíróság szét is bontotta a házassá-

lOdfGS MorcanM
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nos Lenlparl R. T., Llnum Tausslg, Magyar 
Kender-, Len, Pannónia Kender, Salzmann, 
Wells éa Társa.

Peruti Testvéreké (Szent István lér 15. Gyár; 
Pápai a nemzetközi vásár iextilpavillonjánuk 
egyik legimpozánsabb kiállítása. A gyár pamut, 
fchérvásznnk, larkánszőtt áruk é3 mílsely- 
mekben, úri és nőt divatk^lmékben, úgymint 
crépe-gloriette, crepe dolflne. plperi. sorino, ro- 
meno. pique prlncesse-ben stb. a iqjgvöpyörúbh 
mintákat mulatja be Fonódájának a nyers
anyagtól a kész áruig voló bemutaláv kúiör, 
érdekess/ge n kiállításnak. A gyár főnöke. Perut: 
Artúr és Pete: Sándor igazgató fogadták őfő- 
méltóságát. Perut: Artúr urat a kormányzó úr 
őföméllósága megszólítással tüntette ki.

Erdély háziipnrát és népművészetének leg
színesebb termékeit találjuk a Pitvar-paVillon
ban, amelynek tervei Koós Károly ízlését és 
ötletességét dicsérik. A már jólismeri kalota
szegi és torockói varrottatok melleit érdekes 
csángó kézimunkák, csíki (estékes szőnyegek 
és bukovinai székelyszőnyegek változatos színei 
hoznak élénkségei ebbe a pavillonba. A házi 
dlszítőipar remekei mellett találunk székely 
ruhaanyagokat, kalapokat, sapkákat és álta
lában olyan ruházati cikkeket, amelyek min
den divatáramlatban gyakorlatilag kitünően 
használhatók.

A Soproni Selyemipar R. T.-nalc a köztu
datba átment jelszava: „Mindig szebbet és job
bat adni", újból heigazolást nyert az idei- Nem
zetközi Vásáron. A Textilpavillonba belépve, 
azonnal megragadja figyelmünket a vállalatnak 
a főbejárattal szemben elhelyezett impozáns 
kiállítása. Szebbnél szebb divatselymek gyö
nyörködtetik a nézői; mintában, színben, mii ő- 
ségben és kidolgozásban mindeganmnyi egyfor
mán tökéletes és eme nagyraförő hazai iparág 
fejlődésének újabb, a közelmúltban még csak 
nem is sejtett lehetőségeit váltja valóra. A vá
sár közönsége már meghozta egyhangú verdikt
jét: a Soproni Selyemipar R. T. kiállítása az 
idei Nemzetközi Vásár egyik legnagyobb sikere.

I, O ND O NB Ó I. Jött Hatat ttrllíny londoni egyet cm

VS' <ang«»lt tanít,

got. Ar. asszonynak ezekután szülővárosá
ban tarthatatlanná vált a helyzete. El 
akarta hagyni az országot, de nem kapott 
útlevelet. Végre, kerülő utón szerzett útle
véllel

paraá7.taMzonynak öltözve, a szó szo
ros értelemben kiszökött Németorsz.úg- 
ból és vaJósdjKal klszöktctfc tízéves 

fiacskáját is.
Lakásberendezéseit később rokonai küldték 
utána Budapestre.

Hoffmann Imre még nem vált el első fe
leségétől és igy nem vehette még el a néhai 
németországi polgármester leányát. Enhek 
ellenére összeköltöztek. Az asszony most 
hisztériás rémülettel fél altól, hogv — mi
vel nem magyar állrtniptlgár es tartózko
dási engedélye sincs még elintézve — visz- 
szatoloneolják Németországba.

A félelemtől súlyosan idegbeteg nem 
mer az utcára menni, nem mer embe

rek előtt mutatkozni
és most már azzal a gondolattal foglalko
zik. hogy visszavonja az igénypert és 
veszni hagyja maradék vagyonkáját, csak
hogy ne kerüljön a nyilvánosság elé törté
nete.

A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő április hó 
15-én megnyílt. Ezen európai hírű gyógyfürdő 
ma már mindazokkal a berendezésekkel fel 
vnn szerelve, amelyek az eredményes gyógy
kezelés szempontjából szükségesek. Fedett 
gyógymedencék, ivócsarnok, inhalatórium ál
lanak a közönség rendelkezésére. Modern szál
lodában, panziókban és magónbázaknál oly 
olcsó az elhelyezkedés és ellátás, hogv a für
dőben való tartózkodás alig kerül többe, mint 
odahaza. A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő pá
ratlanul eredményes gyógyhatásúról és olcsó
ságáról híres. Magyar- és németnyelvű pros
pektussal készséggel szolgál a fürdő igazgató
sága.

— Uj hangulatos slágerrel lepte meg a Bcth- 
len-utcat Corzó-kdvéház n közönséget: Harmo
nikát Gizi csténklnt saját apacsszcrzeményeit 
verklin játssza és énekli. Bombasiker.

— Üvagfalburkolat — üvegházból. — Ifj. 
WetM Gyula.
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Fabinyi pénzügyminiszter 
vasárnap este 
hazaérkezett Géniből

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, aki a 
múlt hét végén Génfbe utazott, hogy a 
Népszövetség pénzügyi bizottsága előtt je
lentést tegyen Magyarország pénzügyi hely
zetéről, befejezte tanácskozásait Génfben 
és vasárnap este megérkezett Budapestre.

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter előre
láthatólag még a hétfői nap folyamán fel
keresi Darányi Kálmán miniszterelnököt, 
akinek referálni fog a genfi tanácskozásai 
eredményeiről.

Dlvatazövetolnkböl legjobb szabású

Krfloitönyt ao ü?
Versenyszabóság Thököiy-nto, i. em.
(Orr. Sellerné)

— FÜRDÖVÁROSI ÁLOM — VAGY 
VALÓSÁG? A pesti dunaparton sétálva, 
gyönyörködve a tavaszi pompájában ki
virágzó „Budapest Fürdőváros"-bán, 
őrömmel hallgatva a korzón a fellendülő 
idegenforgalom jelét, a sok idegen szót, 
jutott eszünkbe egy — fürdővárost álom. 
És, amint szövögettük magunkban a Bu- 
dapest-rajongó polgár álmát —- ráesz
méltünk, hogy ezt az álmot talán meg is 
lehetne valósítani. A gyógyforrásokban, 
fürdőkben oly gazdag budai oldal aján
dékot adhatna Pestnek, olyan ajándékot, 
amely at egész fővárosnak hasznára vál
na, az egész fürdővárost továbbfejlesz
tené, sőt biztosan hatalmasan felvirágoz
tatná. Oly szomorúak most egyik leg
szebb épületünk, a Vigadó üveggel fedett 
árkádjai. Milyen élet költözne az oszlo
pok közé, ha a Hungária gyógyforrás 
„fióküzemét" berendeznék itt. Ha eltávo
lítanák az üveglapokat és az árkádsor 
pompás pesti ivócsarnokra nyílna. A Ví
gadóban bőven jutna hely olvasóteremre, 
„kurszalón"-ra, amelyek kiegészítenék a 
nagystílű gyógyhelyet. Uf színt kapna a 
város, fürdőváros jelleget a pesti oldal és 
korszerű gyógyhelyhez jutnának a kűrá- 
zók. A technika mai fejlettsége mellett 
oly könnyen megoldható volna a problé
ma, hogy az ötlet megvalósításán nem 
szabadna az illetékes uraknak sokáig 
tépelödniök. Gyorsan gyógyvizet a kor
zóra!

— Széli belügyminiszter látogatása az egri 
érseknél. Vasárnap este Széli József belügy
miniszter Boborg Gj’őrgy belügyi államtit
kár kíséretében autón Egerbe érkezett 
Szmrecsdnyi Lajos érsek látogatására. Az 
érseki palotában vacsorát rendezlek tiszte
letükre, amelyen resztvettek még Kriston 
Endre püspök, egri nagyprépost, Hedry 
Lőrinc főispán, Okolicsányi Imre alispán és 
Szinnyei-Mcrse Jenő országgyűlési kép
viselő.

— Jubilál a budai Hubertus gazdája. Most
25 éve, hogy vendéglőt nyitott Meyer Pál, 
a budai Hiiberfuá-vendéglö gazdája. Az 
igazi patrícius fogadós mintaképe Meyer 
Pál: nemcsak üzlettulajdonos-vendéglős,
hanem egyúttal vendégeinek magyaros szí- 
vességü házigazdája is. A híres, kitűnő bu
dai vendéglő gazdáját a jubileum alkalmá
ból jól megérdemelt ünneplésben részesí
tették kartársai és hűséges vendégei.

— A Fővárosi Nagycirkusz premierje. 
A Fővárosi Nagycirkusz szombaton este mu
tatta be első műsorát. A peremler tiszta jöve
delmét a Hírlapírók Nyugdíjintézetének javára 
ajánlotta fel Fényes György igazgató. A váltó- 
z.ito*  programból ki kell emelni a világ egyet
len fakirnőjének, a csodálatosan szép Korinad
nak ídegfeszitően izgalmas produkcióit. Remek 
akrobalamutatványok, érdekes állatszániok 
gazdagítják még a műsort.

— A japán képvlselőválaaztiíaon a kon
zervatív párt győzött. Vasárnap publikálták 
a japán képviselőválasztások eddigi ered- 
ménvét. Eszerint n mlnszejto-párt, a kon
zervatívok pártin ;.*»?.  a szejukál párt, a sza
badelvűek pártja Hifi mandátumot kapott. 
A munkáspárt 32. a disszidens konzervatív 
párt 16 mandátumhoz jutott.

Budapesten kutatja
Madame X. titkát 
a párizsi rendőrség 

Tegnap reggel párisi tevelet hozott a 
posta a főkapitányságra. A párisi rendőr- 
igazgatóság átiratot küldött a budapesti fő
kapitányságnak egv titokzatos magyar nő 
ügyében.

Az átirat szerint pár nappal ezelőtt súlyo
san leromlott idegállapotban az egyik pó
risi szanatóriumba vittek egy Magyar Ist
vánná nevű nőt. A párisi rendőrség

csak annyit tud róla, hogy állítólag hat 
esztendővel ezelőtt érkezett Francia
országba, mint egy budapesti urlasszony 

komornája vagy társalkodónője.
A budapesti hölgy később visszatért Magyar
országra, Magyar Istvánná azonban továbbra 
is Párisban maradt. Más állást kapott, jól 
ment a sora, most azonban idegösszeomlás 
tünetei között megbetegedett és igy kerüli 
gyógyintézetbe.

A párisi rendőrség azt kéri a budapesti 
főkapitányságtól, nvomozzák ki Magyar 
Istvánná hozzátartozóit, rokonait vagy isme
rőseit és értesítsék őket Magynrnó sorsáról, 
hogy meglehessék a szükséges intézkedése
ket.

A megkeresés a főkapitányság életvédelmi 
osztályára került, ahol megindult a nyomo
zás. Most detektívek igyekeznek megállapí
tani,

ki m a budapesti hölgy, aki annakide
jén Magyar Istvánnét Párisba vitte ma

gával,
mert ezen a nyomon elindulva, sikerül ta
lán majd megállapítani a párisi Madame X. 
pontos kilétét.

— Tt'Z A KISPESTI TEXTH.GYÁRBAN. 
Vasárnap délután öt órakor a Kispesti Tex
tilgyár egyik raktára kigyulladt. A tűz szín
helyén) a kispesti és a peslszentcrzsébeti 
tűzoltóság vonult ki. Fél óra alatt a tüzet 
sikerült eloltani. A tüzőrség kinn maradt a 
helyszínen.

— Alkoholmérgezésscl fekszik egy isme
retlen fiúcska a Rókus-kórházban. A men
tők Kispest határában húrom nappal ez
előtt késő este az 50-es villamos végállo
másánál nz árokban eszméletlen gyermeket 
tallátak. Ncm tudták életrekelteni, amire 
bevitték a /fóArrzs-kórhAzba, ahol az orvosi 
vizsgálat kiderítette, hogy a 10—12 éves 
fiúcskának súlyos atkoholmérgezése van. 
Vasárnapig sem lehetett kihallgatni és ki
létét megállapítani. Feltűnő, hogy eddig 
még scnklsem kereste n fiúcskát. A rend
őrség szigorú vizsgálattal kísérli megállapí
tani, hogy ki a gyermek és miké.p szenve
dett alkoholmérgezést.

— Halálos gázolás. Pestszenllőrinc hatá
rában az éjszaka a vonat elütött egy 50—60 
év körüli férfit. A kerekek mindkét lábát 
levágták. Mire rátaláltak, halott volt. Ki
létét nem tudták mególlapitani.

— Lefejezett a stecakavágógép egy osztrák 
földbirtokost. Bécsböl jelentik: Nlederndorf 
községben Seheuer Anion földbirtokos újonnan 
vásárolt szecskavógőgépét akarta kipróbálni. 
Közben bedugta a fejét a gépbe. A dinamó is
meretlen módon megindult, a gép működni 
kezdett, az éles kés lecsapódott és lefejezte 
Schcuert. A felesége, aki végignézte a szeren
csétlenséget, a rémülettől Idegsokkot kapott.

— Nagykanizsa gróf Majláth-ünnepe. Máj- 
láth Gusztáv Károly püspök 40 éves jubileuma 
alkalmával ünnepséget tartott Nagykanizsa vá
rosa, élén vitéz gróf Teleki Béla főispán és 
neje, született Mallálh grófnővel. Délelőtt Ün
nepi nagymise volt, amelyen dr. Krátky István 
polgármesterrel nz élén, a város és a vidék 
notabilHAsal. a honvédség és a testületek vet
tek részt. P. Gulyás Gellért méltatta a püspök 
érdemelt. Nagykanizsa közönsége táviratban 
köszöntötte a RÓ éves föpásztort.

— As -öreg Mentők Diazflraége.‘4 A Buda
pesti önkéntes Mentőegyesület igazgatósága 
legutolsó ülésén elhatározta, hogy ezentúl min
den május 10-én. azon a napon, melyen a 
BÖME működését megkezdte, a fiatal őrség 
tagok mellett nz „öreg Mentők Dlszőrsége" Is 
teljesít szolgálatot, azoké. kik fiatal korukban 
Is közreműködtek a BÖME nemes munkájá- 
ban. Az első diszőrség május tö-é-n lesz és 
abban dr. báró Korányi Sándorral együtt részt- 
vesz nz öreg mentők első csapata. Báró Ko
ráin! tudniillik tagja volt a mentők első őrsé
gének. nnnak az Őrségnek, mely a bécsi men
tőkkel együtt szolgált.

— Halálon verekedés Cegléden. Vasárnapra 
virradó éjszaka halálos verekedés volt Ceglé
den Maiercsik József <’s Németh János nap 
számosok rátú módiak Molnár Sándor részeg 
napszámosra, száját répadarabokkal tömték 
tele és bezúzták a fejét. A szerencsétlen ember 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy reg
gélre meghalt. A rendőrség a gyilkosokat letar
tóztatta.

— Dr. Dacli Józaef és dr. Neugrltachel 
Endre vitaestje ■ Cobden Szövetségben. A Ma- 
nyár Cobden Ssóvetség szemináriumában f. hó 
f-én, kedden ceté Dac.h József df. ét Neu- 
gröschel Endre dr. „Tisztes" és „tisztességte
len verseny, avagy n versenyszabadság alko- 
W" ttoméi vlUHIel űrt. A rendkl-01 n,«v 
ÍÍMIMtael v»rt tlötcUll • llofi Vár 
„lat (V„ M»rl. V.lérl»-u. U.) .U>,<tólenn<b«n 
tirtják 4, pontoun 7 őrikor k«dlk m«.

megnyitás 5-án, szerdán este
Asztalrendeléa 1-132-06.

Tomboló, lelkes tömeg ünnepelte 
vasárnap a pápát!

Róma, május 2.
XI. Pius pápa megérkezett castelgandol- 

fói nyári kastélyába. Délelőtt még őOOO 
embert fogadott a Vatikánban, közöttük 
1200 újonnan esketett párt.

Közvetlenül elutazása elölt megjelent nála 
a Vatikán több magas méltósága, akik a 
Szentatya képviseletében a hét elején Lon
donba utaznak, hogy résztvegyenek VI. 
György király koronázásán. A pápa meg- 
áldotta a küldöttség tagjait, majd az esti 
órákban autóján elhagyta a Vatikánt.

Gastclgandolfóbau nagy tömeg várta
• Szeutatyát és lelkes Ünneplésben 

részesítette.

— ANGOL ES JUGOSZLÁV HAJÓ SÚ
LYOS ÖSSZEÜTKÖZÉSE. Osttmdci jelentés 
szerint vasárnap az Északi-tengeren. Norrd- 
hinger magasságában a sűrű ködben egy
másnak ment a Plavnlk 213 tonnás jugo
szláv hajó és az Aleclo 9Ö0 tonnás angol 
gözös. Öt órakor az Aleclo elsüllyedt; a 
fögépészt és még két embert sikerült meg
menteni. Az. Alecto u bristoli kikötőből 
voit útban Rotterdam felé.

— A szabőmeAterek nagygyűlése. A Sza
bómesterek Országos Szövetsége vasárnap 
országos nagygyűlést tartott. Mafthéngt Mi
hály elnöki megnyitója után Vágó Jenő ar
ról beszélt, hogy mig a budapesti szabó
munkás 76 fillér órabért kap, addig a köz- 
szállitásoknál az önálló mesterekre csak 
25—-30, sőt 16 fillér esik óránként. Ezért a 
nagygyűlés határozati javaslatot fogadott 
el, amelyben a közmunkák munkadijainak 
felemelését kérik. Végül Kiss László, Né
met Árpád, Vitéz Aladár, Fricdmann Jenő 
és dr. Ftichs Albert és Barta Sándor szólal
tak fel.

— 2<>-oa vadászok emlékünnepélye. A Ferdi- 
nand bolgár király nevét viselő egykori es. és 
kir. 26. sz. tábori vadászzászlóajl Farkas Béla 
szobrászművész által mintázott díszes emlék
táblával hódol éleseit hősei emlékezetének. 
A nagytétényi rám. kot. kegyúri templom falán 
elhelyezett emlék ünnepélyes felavatása í. évi 
május hó 9-én délelőtt féh 11 órakor lesz és 
arra a zászlóalj Bajtársi Köre ezúton Is meg
hívja a zászlóalj volt tagjait, ezek hozzátarto
zóit, a bósl halált haltak öz' egyelt, árváit és 
családtaglalt s mindazokat, akik e kegyelet- 
adásban a 26-os vadászokkal egyílttóreznek.

— Bélyegnap és kiállítás. Szendy Károly pol
gármester fővédnöksége és a Magyar Bélyeg
gyűjtő Egyesületek Szövetségének védnöksége 
nlntt f. évi május A—0-én rendezi a Pannónia 
Bélyeggyüjtőegyesütet 20 éves fennállása alkal
mából a Fővárosi Vigadóban a XIV. Bélyeg
napot é*  bélycgklAIHást.

— Darabokra tépte a vonat. Máté Imre 35 
éves mór-fel»Ődoboipu»ztal gazda a Komá
romból Stékesfehérvór felé haladó személy
vonat éli vetette magát. A vonat darabokra 
tépte, özvegyet és két gyermeket hagyott 
hatra Tettének oka Ismeretlen.

— óriást sikerrel mutatta be a Tabán-Bár 
májusi műsorát. Sándor Stefi, a Komédia 
Orfeum tagja. Téglóssy Emmv és Bodnár Piri 
a helyiséget zsúfolásig megtöltő közönség előtt 
Igaz sikert aratott.

Amikor nz autó herobogott a kastély 
parkjába, a falu zenekara a pápai him
nuszt, majd nz olasz nemzeti himnuszt ját
szotta. A tömeg később is ottmaradt n kas
tély körül és a Szentatyának

többször meg kellett jelennie az erké
lyen, hogy fogadja a lakosság hódo

latát.
majd elbúcsúzott a lakosságtól, áldást osz
tott és visszavonult magánlakosztájyábn.

Vasárnap reggel XI. Fiús pápa már szo
kott nyári programját végezte Caslelgan- 
dolfóban. A magánkihallgatások a castel- 
gondolíói kastélyban- éppúgy folytatódnak, 
mint a Vatikánban.

— KUTYAPARÁDÉ A TATTERSALL- 
RAN. A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete vasárnap tartotta nemzetközi 
kutyakiáliltását a Tattersal fcdPtl lovardá
jában. Különös érdekessége volt a nemzet
közi kiállításnak, bőgj- rengeteg külföldi 
kutyát is állítottak ki. köztük több olyat, 
amely már több alkalommal nemzetközi 
champion címet nyert. Kora reggeltől a késő 
délutáni órákig tartott nz. ebek felvonulása. 
Kélszázharminc szcbbnél-szebb fiijkutya 
közül száztíz külföldi volt. A díjnyertes ku
tyák tulajdonosainak sorában van a többi 
között: Sarlót/ Ernőné, Tomcsdnyi Mórién* ’, 
Horvay-Hollóssy Zol tán né, Pataky Kálmán 
és Bedndrz Róbert.

— Házasság. Lajta Lidin, Lajta Andor hír
lapíró leáns a és Auerbach Dezső, Atierbacli 
Tivadar gyáros fia, április 29-én tartották 
esküvőjüket.

vÁsárlásAnál ragzuzkodjálc a 
vörös csíkos

viztömlöhiiz.
45 óv gyártást tapasztalatával készült. 
Kérje kifejezetten a vörös csikós 
E M E R G E viztömlót és ne fogadjon 
el helyette mást
Kapható minden műszaki üzletben.

GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR

— Ányos I>act — szaktanácsa*!  Ányos Laci 
zeneszerzőt h Zeneszerzők Szövetkezetének 
főtiszlvlselőjét, az irók és zeneszerzők érdeké
ben teljesített értékes szolgálatai elismerésein 
— szaktanácsossá nevezték ki.

— A miniszter gépkocsija. A tegnapi buda
pesti lapokban napvilágot látott az a hir hogy 
Bornemisza Géza Ipniíigyi mloiszter kocsiját 
Hódmezővásárhelyen, a megyei utón rugó
törés érte Megállapítjuk utólagosan, hogy nem 
az iparügyi miniszter ur magántulajdonában 
lévő Aiistin-kocsl! érte a kellemetlen defekt, 
hanem a kincstárt gépkocsit, amellyel hivata
los útját végezte.



SZÍNHÁZ
Színházi hét

POGÁNY HETÜNK volt, az bizonyos. A Po 
cAnyok filmmel egvidfiben Pogdny tűr .elmén a 
Nemzeti Színház bemutatta Kodoltínyl Minői 
darabját, nmclv h Szent István jtárti időkben 
játszódta le s amelynek hősei azok a kemény
fejű .hunok", akik minden idegen akarat, be
folyás és térítő misszió ellenére a honfoglaló 
pogánvliizcket gvujlogatjók swrte az ország 
Tan Kodnlányl bár min mond újat és többet 
anm.l, miit amennyit a törféhei< inból isme
rünk, de ezt naatl írói hittel és azzal u meggyő
ződéssel meséli cl. hogy: n magyar nem hagy/a 
nuKjól! A Nemzeti Színház tagadhatatlanul nagy 
Igyekezettel állott az iró szolgálatába. Felvo
nultatta klasszikus színészei legjavát, akik 
több-kevesebb szerencsével ábrózolták n ma
gyar történelmi idők kezdetének iskoláskönyv- 
aíakjiii. A magyal pogány és a német keresi- 
fény küzdelemnek hátterében laza sodrással 
megfogott szerelmi fonál húzódik, amelynek 
női IiÖsc. Szörényi Évii, megkapó melegséggel 
ís drámai átéléssel játszott figarója nz clfiadús 
egyik kellemes színfoltja. Tímár Mihály is 
nagy jelenetében kivágta a rezet. Kodolónyi da
rabja megnézendő.

AMERIKAI TÁRGYALÁSOK folynak Agai 
Irénnel és Muráli Lilivel. Agai Irén valószínű
leg Hollywoodba szerződik, szeptembertől 
kezdve legalóbb is egy próbafélévre. Muráti 

„ Lili, aki irónt szintén érdeklődik Hollywood, a 
nirgl-r-szélésekcl cgv évig szerelné meg elha 
Insztar.i, miután egyrészt a Vígszínházhoz szer
ződés köti, másrészt pedig mm tud még an
golul. Mindenesetre elfogadta n Metrónak há
rom hétre szóló londoni meghívását. Olt fog
nak próbafelvétel csinálni róla és ha ez 
sikerül, akkor talón szómara is nyitva az ut 
Hollywood felé.

*

A nÉTFOí NAPLÓ CIKKE harcolta ki a ma
gyar művészek sz .mára a korlátlanul engedé
lyezett bécsi vendégszereplést. A magyar lova
giasság azonban azonnal megtalálta a 
módját. Szőke Szakáll bécsi fcllcpésév« 
(Solatban cKrriiugúllapodás létesült a 
Színházzal, amely szerint a bécsi Scala 
tán.ulalól, oinciv Szőke Szakálla) 
„VicekönlR" cimü operettel játssza, 
Budapesten láthatjuk.

♦

HAJMASSY ILONA körül reng most a szín
házi világ, A napokban felfedezett fiatal pri
madonna u .siker mámorának első órájában 
nbiirln szerződ, vét Föld Auréllal. « Városi 
Színház igazgatójával, aki azonnal /ckőtfitté 
sióméra azt u Solt György operettel, nmeivel 
a közelmúltban n Vígszínház is, mint Roynl- 
szlnliázl produkciót tervbevett. A Vígszínház 
lizonlnn nkkoribun nem látott nagy sanszoll 
Hujniíowhiin és n tervet elejtette. Most, iuni-1 
kor Hnjmóssv szerződése megvolt n Városival, 
K-lei Hu /•-It ii Vígszínház azzal, Imgv n Szép 
Helénát ndjn elő Ha jmássyvnl. mint a Vígszín
ház nyári produkcióját. A Vígszínháznak sike
rült Is Föld Auréllal megegyeznie. aki e ’pro
dukcióba e n lekötött operett
•zerzője, valószínűleg perelni
fvg.

NÉGYSZÁZ KUTYA VENDÉGSZEREPELT <• 
héten a Hunniában, ahol Török Rezsőnek, a ki
váló írónak A /ér/i mind őrült c. filmjét for
gatják. A filmben ugyanis arról van szó. hogy 
elveszik a primadonnának dédelgetett kis
kutyája. önngyságn apróhirdetésben keresi ku- 
tyóját és magas jutalmat helyez kilátásba, fiú 
aaprst összes kutyatulajdonosai jelentkeznek 
kutyáikkal a magas jutalomért és körülbelül 
négyszáz kutyával rohanják meg a kutyaharát 
primadonnát, akit Lázár Mária alakit Nagyon 
érdekes, hogy a rengeteg kutya közül valóban 
s< kut cl is adtak gazdái, anientivihen a Hun- 
riában szereplő művészek körül többen vásá
rollak a vcndégszcreplfi kutyák körűi.

*
Erdélyi díszhangversenyt rendeztek vasár

nap este a Zeneakadémiában, ahol nagy siker 
mellett gróf Bethlen Margit két kis elbeszélést 
olvasott fel és Basilidcs Mária, valamint Kó
réh Endre eredeti zéludy dalokat énekeltek 
Sikerrel szerepelt dr. Hosszú Zoltán (Dani bn’l 
székely néphallndávnl és n székely egyetemi 
egy. h ml hallgatók csürdöiigülö csoportos 
borukkal, amelyet majd filmen a Torockói 
menyasszonyban láthatunk.

*
„Nem vagyok áronná Vádnál Évával." Vád

nál Emi szin és táncmüvésziifi, aki 1930-ben 
végezte a Srlnészs/övctség iskoláját és kisebb 
szerepekben játszott a Vígszínházban. Kamara 
színházban, Bethlen téri és Városi Színházban, 
küllőidről arra kéri fel a Hétfői Naplót, hogy 
Írjuk meg. min azonos azzal a Vadnni Évával, 
akinek Lalabár Kálmánnal ismeretes nfférjút 
az elmúlt héten éppen a Hétfői Napló irta 
meg „Tekintve, hogv azóta Vadnni Yvuttc is 

a Vádnál Éva nevet (amely nekem 
nevem! és lehel, hogv még egy Vad 
z< -repel a színházi világban, nagyon 
sók megírni, hogv engem ne tévess
ze velük. Ezt kéri édesapám is, Vad 
aki VL, Aradi-utca 32. szám alatt

EZÜST JÍÁIZ í ÍZ KANADAI NERC NYAKKENDŐK 
KÉK-laUíl/llk
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Az első magyar elárverezett hangosfilm
A FILMET eddig ugy tudtuk, írják, 

játsszák, forgatják, előhívják, levetítik és 
bemutatják, E héten tudomásul kellett 
venni, hogy a filmet árverezik is és a „Po
gányok" cimü film az — a Fórumban lát
tuk —, amely az első magyar elárverezett 
hangosfilm jelzőjével joggal „dicsekedhe
tik". Amig egy film eljut az árverésig, — 
ennek történetét 
okulásul azoknak,

180.000 heluett
25.000 pengő

vagyok itt elmondandó, 
akiket illet.

A „Pogányok" cimü 
film, amelynek előállí
tási költsége 180.000 
pengő körül mozgott s 
amely a gyártást ter
helő adósságok miatt az 

Árverési Csarnokban minden bírói vagy 
végrehajtói intézkedés nélkül a Hunnia 
gyártási szerződésének egyik paragrafusa 
alapján elárvereztetett, nz 50 ezer pengős 
kikiáltási ár helyett 26 ezer pengőért kér 
rült a Hunnia birtokába. Az árverés há
rom nappal a premiert m e g cl ő- 
z fi l e g történt, a szenvedő fél, a Stílus 
filmipari rt., illetve a ' részvénytársaság tu
lajdonosa, Deák Jenő okleveles gépész
mérnök, a magyar filmszakma egyik leg
régibb és legkitűnőbb tagja. Ez az úriem
ber, mikor kérdést intéztem hozzá, moso
lyogva — könnyesen hárította el a Hunnia 
felől annak ódiumát, mintha ez türelmet
len hitelező lett volna és körülbelül az 
vettem ki szavaiból, hogy a Hunnia részé
ről elvitáz hatatlanul szükség
szerű volt a „Pogányok" pogány- 
sorsra való jutása. Hogy mi történt a hát
térben, milyen titokzatos • erők és milyen 
üzleti gesztiók lapultak meg a teljesen szo
katlan tény körül, azt gondos munkával 
igy sikerült kihámoznom:

Ez az ötven év körüli, 
joviális, kékszemű, min- 

Bemutatom dig mosolygó ur hu- 
Deák Jenőt *!°nhét éve tagja a ma

gyar filmszakmának. 
Négyéves frontszolgálat 

után egyike lett a legszebben dekorált tisz
teknek, akit tavaly különös érdemeire való 
tekintettel a kormányzó soronkivül szá
zadossá léptetett elő. Huszonnégy évvel 
ezelőtt ő hdata először Budapestre az első 
Reinhardt-ftlmclcc.f. Mindig szépet és na
gyot akart. Nagyobbat talán, mint tudott — 
ez a tragédiája. Mikor a hangosfii myyártás 
még gyerekcipőben járt, G á r d o n y i Géza 
„Bor" cijnű drámáját forgatta le, de ezt 
megelőzőién megajándékozta Budapestet o 
F o r u m • f i l m s z i n h á z z a t. Hatalmas
méretű építkezésbe kezdett a Kossuth La- 
los-utcában. Mindenből a legszebbet, leg
drágábbat vette. Egy évig örülhetett csak 
müvének. Azok a részvények, amelyeken 
most is az ő neve áll, most már a L e d e - 
r e r-család kezei között vannak. A „Pogá- 
nyok" cimü film, életének másik nagy 
müve, a sors különös iróniája folytán ép
pen ebbe a moziba jutott. De hagyjuk a 
szentimentálizmustl

Mint mondtuk, Deák 
Jenő mindig nagy jóba 
vágta a fejszéjét és ta
lán az a baja, hogy gé
pészmérnöki hideg jó
zanságát elnyomta a lel

kesedés heve. Irodájában bizony számol- 
kesédét heve. Irodájában bizony nem szá- 
nyek adottsága mellett, inkább a filmmel 
rokon fantáziára bízta magát. Igy jutott 
eszébe Herczeg Ferenc gyönyörű regé
nyének, a „Pogányok"-nak megfilmesítése. 
Először ugy volt, hogy Bolváry Géza lesz 
a rendezője, aki azonban íOO ezer pengő 
budgetvet sem igen akarta vállalni a film 
elkészítését. Azt mondta, hogy legalább 
ennyi pénz kell hozzá, viszont 120—140 
ezer pengős budgctvel vállalkozott n film 
leforgatására Mártonffy Emil. Mikor 
ilyen budgetösszcállitással a Hunniába ke
rült a film terve, B i n g c r t János dr., a 
gyár kitűnő szakértő-igazgatója minden 
erejével cl akarta tanácsolni a 
filmet. Deák Jenőt azonban nem lehe
tett lebeszélni és a Filmipari Alap kötbért- 
jöttével ennek ellenére vállalkozott a film 
elkészítésére.

A Hunnia nem 
ajánlja a térne!

kis budgettel

80 ezer pengős 
külső felvételek 
után kezdődnek 

a bajok

A fiatal és falán tapasz
talatlan Mártonffy ren
dezőnek az volt az el
gondolást!, hogy a film 
túlnyomó részét s za
bod t é r en készítik 

rt, ami jóval olcsóbb, mint a műtermi fel

3

vétel. Szerződtették a legkitűnőbb színésze
ket, elkészítették a rengeteg kosztümöt, le
forgattak jó pár ezer méter külsőt s ami
kor a film bekerült a Hunniába, még ma
radt 20.000 pengő arra is. amelyet ilyenkor 
minden gyártónak le kell fizetnie. Itt azon
ban már megkezdődtek a bajok! .4 Stylus 
nem bírta az iramöt, amelyet ez a nagy sta- 
tisztériáju, tömegeket mozgató film anya
gilag megkívánt, bizony kénytelen volt köl
csönöket felvenni. .4 Hunnia gavallérosan 
zsíróit néhány ilyen kölcsönmegállápo- 
dást. Viszont határozottan kijelentette, hogy 
ragaszkodik a gyártási szerződés ama kis 
— és eddig mellőzött — pontjához, amely 
tartozás esetén felhatalmazza a Hunniát 
a minden bírói ítélet nélküli árverésre. 
Ezzel a joggal eddig még nem élt a Hunnia. 
Nagy baj volt az, hogy miután már a film 
elkészült, a bemutató dátumát a premier- 
filmszínházak egymásután tolták ki 
messzebbre és messzebbre, a 
kölcsönök kamatai nőttek és a Stylus, 
amely életét tette fel erre a filmre, nem tu
dott eléget tenni fizetéseinek, miután a film 
bevételei, a mozik kölcsöndijai elmaradtak. 
Így érkezett el a bemutató hete, amikor is 
a Hunnia, amely felsőbb hatóságainak' fele
lős anyagi gesztióiért, kénytelen volt meg
ejteni az árverést, hogy körülbelül 26—26 
ezer pengőnyi tartozást a premier bevételei
ből lefedezze.

Herczeg Ferenc
5000 pengője

Miután megtörtént az 
árverés, újabb meglepe
tés előtt állott a Hun
nia. Herczeg Fctenc 
jogtanácsosa jelentke
zett a Hunniánál és

kijelentette, hogy a filmet nem engedi elő
adni, miután a szerző jogdiját a Stylus még 
nem fizette ki. Herczeg Ferenc 5000 pen
gőben jelölte meg azt az összeget, amely 
neki szerzői jogdij címén szerződése értel
miben jár Ezt a pénzt most már kénytelen 
volt a Hunnia kifizetni, hogy a filmet egy
általában bemutathassa.

.4 nagyközönség, amely
• nem értesűlt-a film mö-

És most: gött dúló harcokról, az-
milyen a film ? « tudattal ült Le a

' moziba, hógy most
Herczeg Ferencnek gyö

nyörű regényét látja filtnen, amelyről az 
előzetes kommünikék alapján annyit tudott, 
hogy a magyar cenzúrabizottság dicsé
rettel engedélyezte. Az a inüoelt közön
ség, .amely unja filmen a körúti kabaré
témákat és szívesen szórakozik komolyabb 
törekvésű filmalkotások mellett, megállapí
totta a következőket: a film igenis dicsére
tes, jóakarata, törekvő m 11 nk k a, 
ha meg is látszik rajta, hogy sajnos, nem 
Cecil B. de Mille rendezte és nem került 5 
millió dollárba. Jól tudja, hogy nálunk sok
kal szerényebb eszközök állnak a filmgyár
tás rendelkezésére, de a nagyméretű ame
rikai filmek és a Pogányok közötti nívó
különbséget igyekezett ellensúlyozni az, 
hogy Íme. ez egy film, amely a magyar 
történelem hőskoráról szól, amely kiváló 
színészeket foglalkoztat, gyönyörű magyar 
tájakat mutat be és amely végeredményben 
nekünk magyaroknak, magyarul beszél. 
Nem lehet tagadni, sok hiba van például a 
hölgyszereplők öltöztetése körül is. Ez na
gyobb stúdiumot kívánt volna, mint ami
lyennel Mártonffy, ugy látszik, rendelkezik. 
Muráti Lili egyszer renaixsance ruhá
ban hódit, mint a puszták királynője, más
szor kacagányban juttatja érvényesülésre 
ser appealjét. Ar is kétségtelen, hogy Mu
rán Lilit sehol olyan jól nem fényképezték, 
mint ezen a filmen, ahol néhány tömegjele
net is egész kiválóan sikerült és rcveldlt 
efiy olyan színészi alakítást, mint Kiss 
Ferencé, nki Omodé vezeklő Imrát figurá
jában a film játszás nagyvonalú stílusát mu
tatta be. Hátrányára kell írni viszont, hogy 
kissé zavaros és bonyolult a meseszövése, 
amelyet cgy-két magyarázó felirattal még 
mindig ki lehet javítani.

Mindent összevéve, nagyon könnyen le
hetséges, hogy a Pogányok megtréfálja 
az összes érdekelteket és a magyar törté
nelmi film első uttdrő kísérlete, amely már 
ezért Is joggal keresheti a közönség kegyét, 
termékenyítő tanulságul fog szolgálni azok
nak. akik a magyar hangosfilm uj és szebb 
útját keresik.

• l'ray Tivadar első drámai szerepe. Urav 
Tivadar, a Nemzeti Színház kiváló tagjn. ed
dig csak nagyobb epizódszerepekben játszott 
magvar filmeken és mintha a fllmgyórtók rém 
vették volna észre.art a nagy értéket, amit fi 
a filmen is képviselni tud. Most végre erősen 
drámai szerepben egy film címszerepét ahv 
kttj>. A film ríme: ,.A .titokzatos idegeit". Az 
dsö magyar bűnügyi kémíllm.

MOZI
X1

a függöny, 
vonta felelősségre 
súlyos sértéssel illette 
aki volt tengerészkadett 
Sándor egyik magánnő-

Jávor Pált provokálta 
a Nemzeti Színház egyik 

növendék statisztája
Éles affér játszódott le néhány nappal 

ezelőtt a Nemzeti Színházban a Doncgoo- 
Tonka előadása közben. A montmartrei 
képben, amikor a kávéházban szerepe sze
rint beszédet mond Jávor Pál. a színpadon 
statisztáló színészek közül többen hango
san beszélgettek. Jávor Pál, amikor a jele
net után legördült

éles hangon 
statisztákat, majd 
Hadusfalvy Bélát, 
és aki most Góth ........  H
vendéke. Hadusfalvy nem válaszolt a sér
tésekre, még aznap este két urat mint 

segédjeit küldte Jávor Pálhoz, 
akinek közben elpárolgott haragja és be
látta, hogy túlélés volt az a hang, amelyet 
a statisztákkal szemben használt.

Lojális nyilatkozatot adott, 
amellyel az ügy a lovagiasság szabályai 
szerint- elintéződött.

BOORKAKAÚ
VILÁGMÁRKA

német 
szép

kiváló

kelleme.scn csalódtunk várakorósunkban, ami
kor a nágy amerikai produkció utón 
verzióban láttuk Tolsztoj felejthetetlen 
müvét, a

KREUTZER SZONÁTÁT.
Rendkívül tehetséges ez a filhi. amely 
szcenáriumiró, nagyon jó rendező, és pompás 
színészek ősfzjátékából született. A Kreutzer 
szonáta alakjainak drámája tulajdonképpen a 
lélekben játszódik le s ez az, amit a legnehe
zebb fotografálni , Amit a . franciák tudtak ed
dig. most ugylátszik megtanultak ' a németek, 
akiknek vaskossága legalább is ebben a film
ben könnyedebb, egyszerűbb és finomabb stí
lusa színjátszássá finomodott, A lelki konflik
tusok legapróbb rezdüléseit éppen ugy olyan 
vizuálisan vetíti elénk, mint .ahogyan látjuk, 
amikor elkerülhetetlenül dörren a revolver a 
féltékeny férj kezében. Peter Petersen és Lll 
Dagovcr együttese valóban művészi élmény 
volt nz Urániában.

Nemcsak Amerika, hanem a ml dédelgetett 
kedvencünk is, a kis Shirley Temple, aki mint

A KIS KAPITÁNY
hódit nagyokat, kicsinyeket egyaránt; Lóm. 
ez is lehet. Mig-Fréd Asler és Ginger Rogcrs 
együttesének (noint már .felpannszoltukl nem 
tudnak uj és épkézláb mesét találni, addig ez 
az aranyos csöppség ismét úját, meglepőt 
hoz. Táncol, dalol, fütyül, énekel, mókázik ez 
a megvesztegető báju aranyos gyermekangyal 
és szem nem marad szárazon. Csak egyetlen 
egy pompás jelenetet emelünk ki a sok kö
zül, amikor Shirley két öreg tengeri medve, 
mint apahelyettese között 
paródiáját énekli szöveg nélkül. Ez maga 
megéri a belépőjegy árát! - • -
megnézni
EGY ASSZONY, AKI TUDJA, MIT AKAR 
kitüpő vígjáték, amelyet a Corsobnn láttánk 
s amelyben Lil Dagovcr (ugylátszik fi Ismét a 
legdivatosabb sztár) és Adolf Wohlbrück 
szerepel.

egy operajelenet

Tessék sürgősen

♦

ÉN LANYOM NEM OLYAN, Csathó 
filmváltozatát forgatja a Harmónia 

Tolnay Klári és

— AZ
Kálmán .................. ...........
filmvállalat a Hunniában. .».■■<>,, «».«..
Turay Ida főszereplésével. A film egyik leg
érdekesebb részé, a bárjelenet került e héten 
forgatásra. Erről a jelenetről a színdarabban 
csak beszélnek, de a filmen, amelyet Vajda 
László rendez — megvalósul.

ROYALSZINHAZ
Albert Bassermann
és társulatának kétnapos vendégjátéka 

Színre kerül:
Szombaton, május 8-án este és vasárnap, 

május 9-én délután:
MAX ALSBERG:

KOWFI.IKT
cimü drámája. 

Vasárnap, május 9-én este: 
MF'nAW'll AMI • 

Raub dér Sabinérinnen 
cimü világhírű bohózata 
Rendes helyArakt

A Jegyeket már árusítják. Telefon: 1-427-M
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Csak bárom ülése 
lesz e héten

a képviselőháznak
Hétfőn délelőtt tíz órakor folytat ja a kép- 

vlsélőház a költségvetés vitáját, amely az 
elmúlt héten meglehetős lagymatagsággal 
indult meg.

vasárnap este megérkezett GenfbŐl 
Fabinyt Tihamér pénzügyminiszter, aki a 
hétfői ülésen már meg is fog jelenni, amint
hogy eddig nem is igen történt meg az, 
hogy

a költségvetés tárgyalásánál a pénzügy, 
miniszter ne lett volna jelen.

A költségvetés benyújtása alkalmával 
nagy fogadkozások hangzottak el, hogy 
milyen alapos és széleskörű vita fog meg
indulni, hogy legalább is száz beszédet 
fogunk hallani. Ezzel szemben a múlt héten 

már a vita második napján csak mes
terségesen lehetett elérni azt, hogy be 
ne fejeződjék a költségvetés vitája, 
mert a feliratkozott szónokok nem vol- 
lak &z ülésteremben, ugyhogy beugró 
szónokokkal kellett biztosítani a vita 

folytatását.
A nagy beszédek ugylátszik, tulajdonképpen 

. még hátra vannak. Eckhardt Tibor, Rassay 
Károly, Zichy János gróf, Friedrich István 
még nem beszéltek a költségvetési vitában. 
Valószínűleg várták haza a pénzügyminisz
tert, hogy neki szemtöl-szembe mondják el 
kritikájukat a pénzügyi gazdálkodásról.

E héten a Ház csak hétfőn, kedden és 
' fczérdán tart Ülést, csütörtökön, pénteken és 

. szombaton szünet lesz, de a reá következő 
hétén tnár — ha ugyan a szónokok bír
ják — égést hiten ülésezik a Ház.

— PÜNKÖSDI NAGYBUCSü ES SZABAD
TÉRI JÁTÉKOK HAJÓSON. Hajós ősrégi ke- 

■ tyelémhílyett a szokásos évi nagybucsut pün
kösd Vasárnapján tartják meg és délelőtt 1! 
órakor népies szabadtéri játékokat és sárközi 
népviselet-bemutatót rendeznek. Az 1728 évben 
épült nagytemplomban elhelyezett többszáz 
emléktárgy bizonyítja, hogy soknn nyerték 
vissza itt látásukat, hallásukat, testi épségü
ket és lelki nyugalmukat és ezért évenként 
sokerren és ezren zarándokolnak a csodatevő 
Szűz Mária kegyszoborhoz. Az ünnepségekre, 
melyet Szendeibach Jónos esperes plébános és 
Somogyi Ferenc községi főjegyző rendeznek, 
Kalocsáról és Ha,járói külön autóbuszjáratok 
indulnak. A meghívók szétküldése folyamat
ban van.

A legdrágább feleség, a legdrá
gább anya, a legjobb testvér, a 
legjobb anyós, házasságának leg
boldogabb 32. évében, életének 
51. évében hosszas szenvedés után 
visszaadta nemes lelkét a Terem
tőnek

Szemért Miksáné
szül. Homonnay Irén

Gyászolják: férje, gyermekei: 
László és Tibor, menye, Lipcsei 
Klári, testvérei: Fcra és Etus és a 
kiterjedt rokonság.

Emlékét örökké megőrizzük.
| RésZvéttótogatások szives mellő

zését kérjük.
Terijetése: május 3-án délután 4 

órakor a rákoskeresztúri izr. te- 
m< tő halottasházából.

Stefánia! Imrét 
a világhírű zongoraművészt, 
a Zeneművészeti Főiskola tanárát 
felfüggesztették
állásától

K budapesti zenei életnek rendkívüli ese
ménye van. Stefániái Imre kamaramüvész, 
az Országos Magyar Királyi Zeneművészeti 
Főiskola zongora fötanszakának tanára 
már több mint egy hét óta nem fór 
be a Zeneakadémiába, nem tart órákat. 
Ez idő óta állandóan foglalkoztatja a 
Zeneművészeti Főiskola tanári karát, sőt 
diákságát is és azonkívül nz egész magyar 
zenei és művészeti életet az a kérdés, hogy 

miért nem tanít a kiváló zenepedagógus.
Vasárnapra a Hétfői Napló munkatársa 

bizalmas forrásból értesült arról, hogy
Stefániái Imre főiskolai tanárt felfüg
gesztették állásútól és vizsgálat folyik 

ellene.
A benfentesek már régóta tudnak a fel

függesztésről.- Ezzel kapcsolatban
a legkülönbözőbb, képtelennek látszó

Hz első magyar bűnügyi Ilim!

ATITOKZ ATOS IDEGEN
Gábor Jenő regénye nyomán irta: Ktirthy György

Rendezte ; Somló Endre Zene : László Sándor

URAY TIVADAR 
legnagyobb alakítása egy kém szerepében

A kettős főszerepben: VARKONYI ZOLTÁN A többi főszerepekben:
GŐZÖN GYULA, SZOMBATHELY! BLANKA. MIHALYFFY BÉLA, BIL1CSI TIVADAR

Premier szerdán f

DÉCS9 ÁTRIUM KAMARA
*— Katona Béla: Magyarország Közgazda

sága. Szakkörök már a mull. évben nagy 
örömmel fogadták. Katona Béla évkönyvét, 
melyben könnyen áttekinthető csoportosí
tással van gazdasági életünk minden fonto
sabb eseménye és adata feldolgozva. Most 
megjelent nagy munkája fokozottabb mér
tékben szolgálja ezt a célt, hogy megköny- 
nyitse a közönség legszélesebb rétegeinek 
üzleti és elméleti tájékozódását közgazdasá
gunk helyzete, tevékenysége, eredményei és 
nagy jelentősége tekintetében. Katona Béla 
évkönyvének külön érdeme, hogy a politi
kát minden fejezetből kiküszöbölte s csu
pán a bevezető rész — mely rendkvül érde
kes és magas színvonalú tanulmány — tar
talmaz erőteljes utalást arra, hogy az alkot
mányos demokráciának milyen döntő sze
repe van a társadalmi és gazdasági viszo
nyok nyugodt fejlődésére.

— Rdzgonylná! 3 kablnetkép 8 P. Kálvtn-férS.

— Halott férfit találtak a vasúti síneken. 
Kispesten, az üilől-ut és lajosmizsei vonat 
keresztezésénél vasárnap reggel az őrsze
mes rendőr férfiholltestet talált, amelynek 
mind a két lába le volt vágva. A halott 
zsebében lévő iratokból megállapították, 
hogy Juhász István 04 éves fényező. A 
rendőrség vizsgálatot indított, hogy öngyil
kosság történt-e vagy pedig szerencsétlen
végű baleset.

— öngyilkosok. Vasárnap hajnalban a Rá- 
kócSiul 66. szánni ház, második emelet 20. szám 
alatti lakásban zsebkésével nicllbeszurla magát, 
majd forgóplszloliyal magára lőtt Sárkány Pál 
2.3 éves fcslőscgéd. — A Pozsonyiul 30. számú 
hát ötödik emelet 22. szám alatti lakásán is
meretlen méreggel niegmérgczte magát őzv. 
Neiiburg Eduardné. 26 éves asszisztensnő. — 
A Z,ujza utca 29. számú ház elölt ismeretlen 
méreggel mérgezte meg magát Pluhár Jánós 
37 éves aszlalosscgéd — Ugyancsak az utcán 
ivott ismeretlen mérget, az üilől-ul 101. szánta 
ház előtt Reviczky Istvánná 34 éves háztar
tási alkalmazott. Az Öngyilkosokat a Rókus- 
kórházba vitték.

pletykák terjedtek el arról, hogy Stefá
niái Imre kamaraművész-profcMsort 
egy kényes magánügy miatt ftlggesztct- 

ték feU
Minden bizonnyal minden alapot nélkülöz
nek a pletykák, amelyek arról szólnak, 
hogy egyik növchdéke édesanyjának felje
lentésére történt a fcltünéstkcltö felfüggesz
tés.

Információnk szerint a felfüggesztéssel 
kapcsolatos eljárás a legrövidebb idő alatt 
befejeződik, tekintve, hogy

Stefániái Imre professzor ellen semmi
féle terhelő momentum nem merült fel.

Ezek szerint a kamaramüvésr a legköze
lebbi jövőben minden vnlószinüség szerint 
Ismét elfoglalja katedráját és folytatja a 
tanítást a Zeneművészeit Főiskolán.

— ELNOKVÁI.TOZÁS fis VIHAROK A 
VÉGREHAJTÓK KÖZGYIT1.ÉSÉN. A bíró- 
sági végrehajtók egyesülete vasárnapi köz
gyűlésén dr. Sehmeitzer Brúnó elnök lemon
dott, mert — amint kifejtettle — olyan je
lenségek mutatkoztak, amelyek alkalmasak 
tehetnek arra, hogy megbontsák a testületi 
szolidaritást. Szásza Kovács érnőt elnökké, 
Schmeitzert pedig diszelnökké választották. 
Viharos jelenetek közt, izgatott hangulatban 
tárgyalták a gyám- és nyugdíjintézetük ala
pításának ügyét. Elkeseredett föiszólalá»ök 
utón tárgyalási alapul elfogadták Székely 
Ferenc errevonatkozó törvénytervezetét.

— Jótékonycélu rajzos niesedélelőtt. A Lipót
városi Polgári Kaszinó a gyermekhét alkalmá
ból jótékonycélu rajzos mcsedélelőtlőt rendez 
A matiné a Kaszinó helyiségében május 9-án. 
vasárnap délfelölt fél 11 órakor kezdődik, Piry 
Kálmánné festőművész, iró közreműködésével. 
A mesedélclótt minden gycrmeklátoyatója 
ajándékoi kap. Mindennemű felvilágosít ássa I a 
Kaszinó irodája készséggel szolgál. (V„ Berlini
tér 5. I. eni. T..- 11-33 50.)

— Gépjármütanfolyatn. Az Állami gápjár 
tnüvezelőképzrt (soffőr) tanfolyam a ni. kir. 
Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Bu
dapest, Vili., Józsof-körut 4,1 május 3-án este 
J47 ómkor nyílik meg. Beírás és a felvételhez 
szükséges űrlapok kiadósa naponta d. e. 
10—12 óra között at igazgatósági irodában.

— Bajtársi találkozó. A volt cs. ét kir. 
62-es tnarnsvásárhelyi gyalogezred hősi halot
tidnak emlékezetére május 0-én tartja meg óz 
évetikint megismétlődő ezrednapot Program: 
május 0-én délelőtt 0 ómkor Istentisztelet 
a Kapiszlrán templomban (Vár), istentisztelet 
után nz ezred emléktáblájának megkoszorúzása 
a Hadtörténelmi Múzeumban, este 8 árukor 
bajtársi vacsora a Bandi félő étteremben, Jó
zsef körut 43.

— Kőtárnál azurfaálós. Véres verekedés volt 
vasárnapra virradó éjszaka Kispesten, az üllői
ül és Jókai utca sarkén lövő vendéglőben 
Slezók Géza cserépfedŐsegédet hátulról leszúr 
Iák. Életveszélyes Állapotban vitték kórházba.

Főképviselőt i

HAHN ARTHUR ÉS TÁRSAI
Budapest, VI., Andrássy út 10. Tel.* 1-136-19

Perczell Miklós 
műszaki főtanácsos 
rejtélyes halála

Balassagyarmat, május 3.
Vasárnap az Ipoly folyó a magyar határ 

közelében holttestet vetett ki. A csehszlo
vák hatóságok megállnpilották, hogy

Perczell Miklós nyugalmazott műszaki 
főtanácsosául azonos.

Értesítették a magyar hatóságokat. Perczell 
Miklós ezelőtt hat hónappal tűnt el balas
sagyarmati lakásáról. Ugylátszik, hogy 
Csehszlovákiába utazott éa olt öngyilkossá
got követett cl. Rokonai azonban azt gya
nítják, hogy talán bűntény áldozata lett.

— DEZSÖNÉ BÁRCZY ISTVÁN ÁLLAM
TITKÁRNÁL. Bárcziházi Bárczy István, ni. 
kir. titkos tanácsos, miniszterelnökségi 
államtitkár és felesége II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem cinlckszobrának leleplezési ünne
pélye után, amelyet Bárczy államtitkár mint 
az ünnepségnek a kormányzó megbízásából 
legfőbb irányitója rendezett, vasárnap dél
ben úri uccui lakásán szükkörü dezsönét 
adott, amelyen megjelentek: Lichtcnstein 
Jánosné hercegné, Bellid} Erkin török kö
vet, de Netergnirs belga Ügyvivő, d'Aspre*  
mont-I^nden Albert és d'Aspremont-Lyn*  
den Károly grófok, gróf Forgách Jánosné, 
özvegy gróf Cziráky Lászlóné, Erdödy Ru
dolf gróf, Chamaré-H erbuval grófnő, Pírét 
de fíihaín Gyula báró és felesége, Pirct de 
Bihain báró, Forster Jenő báró és felesége, 
Rákóczy Imro éa felesége.

—- Súlyos vasúti szerencsétlenség Paler- 
monál. Palermo közelében, a Palermo*  
corlconel vasútvonalon félt hiba miatt kisik*  
lőtt egy tebervonat, amely a megengedett
nél nagyobb sebességgel haladt ét egy ka
nyarulaton. A mozdony lezuhant a töltés
ről s a mozdonyvezető és a fütő szörnyet
halt. A tehervonat fékezői közül hárman 
súlyosan megsebesülték.

PÓDIUM
írók kabaréja

óriási sikerű szenzációs műsorának

50 •Ik előadása

A Nemzetközi Vásár szenzáció/a

Békeffi konferál

—- Országos Ugyvédkongresszus Sopron
ban. Az Országos Vqyvédszövciség VI. ván
dorgyűlését junius hó 26—20-ig — dr. Lá
zár Andor ni. kir. igazs/igügyininiszler véd
nöksége melleit — tartja Sopronban. 
A soproni országos ügyvédkongresszus —• 
melyet dr. kálnoki Bedő Sándor udv. ta
nácsos, országos elnök és dr. kisleéli Sza
lag Zoltán kormányfőtanácsos, ügyvezető 
alelnök most hívtuk egybe — 3 napig tart 
és a bécsi ügyvédi Kamara meghívása foly
tán egynapos bécsi kirándulással ér véget.

Elveszett zsebtárca 
csehMlovákiftí bérletjeggyel. Becsületes 

megtaláló kinek értéktolen, kiildjö 
llngír Lltitt. mírla Tgrtni-itr a az. dinre

— Majdnem elütött as autó egv elegáns 
úriembert mn ni Opera elölt. Annyira meg. 
tetszett neki egy szembe jövő, ujtlpüsu Kord 
„Elfer'-kocsl. hogy megfeledkezett a szüksé
ges óvatosságról.

HÉTFŐN, MÁJUS 3-ÁN KEZDI MEG AZ ESTI KII Ilii!

"•« andor: ELCSERÉLT ÉLET
CIMÜ FOLYTATÁSOS REGÉNYÉNEK KÖZLÉSÉT.

A mai fiatalság izgalmasan szines regénye, a szerelem és karrier kitagadottjainak súlyos küzdelme a boldogságért.



Sárosi nélkül is győzött 
a Ferencváros az utolsó derbin
Kállai kidőlte teljesen megzavarta az Újpest egységét és nem nyerhe< 
tett, pedig sok volt a vesztenivalója

'A Hungária szombati győzelme után nagy érdeklődés várta a Ferencváros— 
Újpest-derbit. Győzőit a Fradi, elég tekintélyes arányban, pedig Sárosi nem Játszott. 
Igaz, az Újpestet Kállai hiánya sokkal érzékenyebben sújtotta. Két döntetlen hozott 
izgalmat az alsó régiókban. Pontot szerzett a Budafok is. Mig az Elektromos olyan 
Jéllucat góllal küldte haza a Szegedet, hogy nzt sokáig nem felejtik cl a Tisza partján.

Zűrzavaros derbi 18 ezer nézővel 
és impozáns Fradi-győzeiemmel

öt méterre a hálótól és már hallatszanak a 
gyengébb idegzetű hölgyek vésztjósló siko
lyai, de Zsengellér általános elképedésre ele
gánsan a kapu mellé guritja a labdát.

ÚJABB ÖNGÓL
Az Újpest támad. Pusztai Zsengcllért ug- 

rasztja ki, aki elereszti a gurulós labdát a 
lába alatt. Már ugy látszik, hogy felszabadul 
a

FERENCVÁROS—ÚJPEST 4:2 (2:1)
A tavasz utolsó futbnllderbije tizennyolc

ezer főnyi közönséget mozgatott meg. Szin- 
pompás kép a Fradi-pálya tribünjein, ren
geteg vidéki, külföldi. Természetesen nem 
a meccs csábilotla a fővárosba a távoli ven
dégeket, hanem a Nemzetközi Vásár. A re
mek, verőfényes tavaszi idő valóságos divat- 
révül varázsol n nézőtérre. A pompás gyep
pázsiton nz előmérkőzés utolsó akkordjai
nak izgalmai peregnek le, a publikum élve
zettel nézi, mert a Kispest élet-halálra való 
küzdelmet viv a kiesés ellen a pontokért.

sor szép technikai produkciói a „deká- 
zásba" fulladnak.

PAZAR ZSENGELLÉR-GÓL
A 14. percnél tart a játék, amikor
Sztlcs szökteti Zsengellérl, aki kiugrik 
n két tétovázó Fradi-bckk között, sakk
mattra veszi az egész Fradl-védelmet s 
mintegy nyolc méterről pazarszép gól

lal egyenlít. 1:1.
Mindenki Tátrait okolja a gólért. Ugyanis 
nem volt a helyén, Zsengellér már nagy’

HAMISÍT ATI, AN ZSENGELLÉR-BOMBA
GYURKA NÉLKÜL JAKABBAL

Ezalatt a Frndi-öltözőbcn lehangoltnn tár
gyalják a játékosok, hogy

Sárosi Gyurka mégnem játszik.
Helyetteséi, n fialni Jakabot, lehetségesnek, 
de pehelykönnyűnek tartják. Fodor Henrik 
dr. vizitel a kél csapat öltözőjében, majd 
feltűnik a Gulliver néven becézett volt sze
gedi és újpesti hatalmas kapusnak, Siflis
nek nz alakja, akit ugv a Fradi, mint az 
Újpest játékosai végigölelnek. Egyenesen 
Szabadkáról jött. A meccs minit. Az újpesti 
Öltözőben már bizakodóbb a hangulat, bár 
ilt is fájlalják Kállai távolmaradását, viszont 
sorompóba lép a betegségéből nemrég fel
épült Seres. A két csapat üdvözli a közön- 
*6gct, majd percekig tart nz obiigát fény
képezés és kattog a mozioperalörök felvevő
gépe. Szigeti biró sipjelzésscl tereli a pá
lyára a két csapatot.

Ferencváros: lláda — Tátrai, Korányi — 
Hámori, Polgár Lázár — Tánczos, Kis, Ja
kab, Toldi, Kemény.

Újpest: Hóri — Futó, Joós — Seres, 
Szilét, Szalui — Kocsis, Pusztai, Zsengellér, 
Balogh, Tóth.

Zsengellér indítja meg a labdát s a hatal
mas közönsógfábor bömbölő baritonja söpri 
'égig a napsütéses játékteret:

— Tem-pó, Fradi! Tcm-pó, Fradii...

Fradi-kapu,
amikor a nagy rössel hátrafelé törtető 
Korányi a kaputól eltávolodó labdát 
nagy izgalmában saját kapujának jobb
sarkába vágja, öngól a javából! 2:2.
A tragikus körülmények közt bekapott 

gól felrázza a Fradit. A zöld-fehér csatár
sor három egymásutáni kornerbe öli bána
tát. Közben Toldi a nagyközönség elölt for
málisan „lekapja" a taccsbirót, mert off- 
szápdot mert jelezni. Szigeti biró üdítő hát- 
simogatá.ssal masszírozza nyugodtra a ma
gából kikelt játékos idegeit. A Fradi-táma- 
dások állandósulnak. Jakab hátrahuzott 
közeli lövését Hóri ösztönösen és szerencsé
vel védi. A tízperces erős ostromnak meg is 
van az eredménye.

A veterán Táncos pazar cselekkel egye
dül kígyózik át öt újpesti védőjátékoson 
és a center helyéről ragyogó, félmagas 
bombát helyez

ban tapsol a kitűnő szélső egy léc fölött el- 
sivitó hatalmas bombájának. Tóth szánab 
másán gyenge játéka csirájában fojtja meg 
az újpesti támadásokat, mig a veszélyes Ko
csis elhanyagoltan kószál a pálya szélén. 
Kemény remekül csavart korneréböl perce
kig pattog a labda az újpesti kapu előtt, 
végül Joós a hasával tisztázza a helyzetet, 
Egy ideig masszírozzák, de csakhamar 
talpra áll. Csúnya védelmi hibából váratlan 
gólhoz jut ismét a Ferencváros.

Az élelmes Toldi elhúz a luftoló Joós 
mellett, futtában kicselezi a kiszaladó 
Ilórlt, majd a vele egyvonalban futó 
Jakabhoz gurit és a szükségcsatár hol- 
dogan gurítja az üres bálóba a győzel

met bebiztosító gólt, 4:2.
Az újpesti játékosok izgatottan reklamál
nak, de a biró erélyesen mutat a közép felé. 
Az Újpest utolsó erejét beleadva, rákapcsol 
és egv huszméleres szabadrúgással veszé
lyeztet. A szokásos sorfal körül botrányos 
jelenetek játszódnak le. A sorfalba furi- 
kodó Kocsist a ferencvárosi játékosok nem 
tűrik meg soraikban és a földre rántják. 
Egy kis közelharc fejlődik ki, amelynek a 
biró egy-kettőre véget vet. A szerencsétlen 
újpesti csatárok két biztos gólhelyzetet ron
tanak cl és ezzel az Újpest sorsa beteljese
dik.

A Budai a Hungária ellen 
tartalékolta erőit

BÖMBÖL A NÉPORGONA

Zsengellér
Egetverő tombolás 
játékosok vállukra 
Misit a középvonal felé. 
gól most az Újpestnek ad szárnyakat. Ugy
látszik, egy beszedett gól lelkesitőbben hat

Egy ártatlan Seres-taccsdobás után Szűcs felfedezi n terep áttörhetőségét, a Fradi- 
hekkrk által hagvott résen meredek szöktetésscl küldi harcba Zsengellért s a Fradl-védelem 
sakk matt lesz! 1:1. I. félidő 14. perc. (Copyright bu Hétfői Napló. — System Horváth.)

a háló Jobbsarkába. 
3:2.

fogadja a vezető gólt. A 
kapna viszik a bravúros 

Érdekes, hogy a
Korányi

KISPEST—BUDAI 11 2:2 (1:0 
szezón utolsó derbije előtt csapott ösz-

Hál bizony itt nz újpesti közönségnek 
nem sok szerep jut, mert ez a zöldfehér lel
kesítő tábor hatalmas orgánumával letor
kolja a kisebbszáinu újpesti drukkerhadat. 
Azonnal n Ferencváros veszi ót a játék Irá- 

ujonc Jakab ügyetlenül 
Még csak nz első percnél

majdnem klrobhant

nyitását és nz 
mellé plnsziroz. 
tartunk, de

a botrány
n pályán. Ugyanis Szalui és Kiss egy ma
gas labda után ugranak és oz újpesti fede
zet a levegőben térdével kissé megnyomja 
a Fradi-csalárt, aki jajveszékelvo összeesik. 
A közönség egy része rosszindulatot lát s n 
biró is odafut s aránylag hosszú ideig tart, 
amíg n gyengcflrikumu játékost sikerül 
talpraállítani. Megindul n játék, de

Kiss ismét összeesik, mint egy lisztes- 
zsák.

Újra kezdődik nz élesztgelés, a közönség 
elégedetlen, sértegeti a bírót, pedig nem tör
tént tulajdonképpen semmi, Csak akkor 
csitulnak le a kedélyek, amikor Tánczos 
megfut egy labdával s remek, süvítő lövése 
a kapuléc mellett surran cl. Tapsot kap 
érte.

előnyben volt, nmikor utána loholt, de ez 
csuk eső után köpönyeg... Most Tóth hagy 
ki óriási helyzetet, pedig egy kis nyugodt
sággal gól lehetett volna. Ugyanis a két 
ferencvárosi bekk teljesen megzavarodúa 
ugy tipeg, a saját kapuja elöli, mint a hold
kóros a háztetőn. Változatos n játék, a 
harc időnként igen erőteljes. Sok gáncs ék- 
teleniti a játékot, Keményt, majd Tánczosl 
felvágják, Toldi sem képes fékezni a tem
peramentumát. Kemény lefutása nagy tu
multust okoz, Jakab belőhetné, de eltakti- 
kázza a biztos gólhelyzetet. Joós pedig any- 
nvira ideges egv haznadott labdánál, hogy 
(lpöcköli Hóri elöl, ami miatt csak a vélet
len menti meg nz újpesti kaput a góltól.

„FEJES" EZ A TOLD1-FEJES
Korányin egészen átlátszó trükkel megy 

keresztül Kocsis, de beadása kapu mögé 
kerül. A 31. percnél tart a játék, amikor

Hámori szökteti Tánezost, oki két ügyes 
drlbll után a kornervonnlig száguld, 
onnnn pompásan head, Toldi feje fél
méterrel kiemelkedik a mezőnyből s a 
remekbeszabott fejesgól a Jobbsarokban 

hí. 2:1.
Frndi fölényben vnn, főként két szélsője

minden ékesszólásnál. Az Újpest fellángo
lása csak szalmalángnak bizonyul, mert 
Fradi azt tartja, hogy legjobb védekezés 
támadás.

a 
a

AZ ELEVEN ÖRDÖG
Különösen Táncos van elemében. Mint 

egy eleven ördög tör többször egymásután 
is a kapura és a közönség tomboló extázis-

A
sze a két csapat és ettől nagy harcot várt a 
közönség. Különösen a kispestiek rohamait 
várták, mert ennek a csapatnak most min
den pont az életet jelenti. Ennek ellenére a 
mérkőzés elég unalmas és lapos volt. 
Eleinte a Budait tapsolta a közönség a szép 
passzjátékért és Rökk artistamutatványaiért, 
később a taps alábbhagyott, különösen 
amikor Magda elgáncsolta Nemest és a meg
ítélt 11-est Szabó II. laposan a hálóba kül
dötte. 1:0. A félidő végéig már csak egy ese
mény okozott izgalmat és nagy derültséget: 
Serényi labdaátvélcl közben a taccsbirót 
alaposan fejberugta. A szünet után negyed
óráig a Kispest volt fölényben, aztán a 
Budai jött fel, ennek ellenére a gólt a 
vörös-feketék érik cl. Olajkár harminc
méteres szabadrúgása bombaként süvít a 
hálóba. 2:0. A Budai klasszisa most mutat
kozik meg, parázs támadásokkal felel a két
gólos vezetésre. 17--------
sóért lő 11-esböl 
söbb egy szép ......................
Vermes állít ja be a pontot jelentő végered
ményt. 2:2. A Kispest jobban igyekezett, de 
terhére lehet róni, hogy a kétgólos vezetés 
után kiengedte a markában lévő egyik 
drága bajnoki pontját.

Előbb Vermes gáncsolá- 
gólt Stnacsik, majd ké- 
Szuhai—Vermes akcióból

Több már nem fért a szegedi hálába
ELEKTROMOS SZEGED 6:0 (2:0)

Az első gólt n Szeged éri el, de — mint 
nz eredmény is mutatja — a biró nem adja 
meg, mert Nagy előzőleg kézzel vette el n 
labdát l’ázmándytól. A 10. percben járunk, 
mikor Szendrödy kiadjn a labdát Orcifalvi- 
nnk. ez bend, Szendrődi és Teres egyszerre 
ront a labdára, Tarcs nz ügyesebb. Pálin
kás mellett bombagólt rúg. 1:0. Egy perc

percekig zug a 
néhány perccel

korol Kolozsvárin, amiért 
közönség. A szünet előtt .. .
Kolozsvári Szendrődi elé tálalja Orcifalvi 
beadását. A center táncmozdulatokkal el
tép a bekkek mellett és alaposan megron
gálja a hálót. 2:0. Seper és Kocsis össze
csap. Egy hatalmas durranás jelzi, hogy Itt 
történt valami. Csakugyan. Seper megsérül 
s kisántikál a jobbszélrc. Most a jeles sze-

ÖNGÓL
Most Jakab Kissel játszik össze, nz akció 

komért eredményez. Itt egy ujahb reklamá
lás adódik, Ugyanis a B-tiibíln Joósnál 
hendszet látott és tizenegyesért reklamál. \ 
bíró azonban megmarad az eredeti korner- 
ítélete mellett.

Túnczois Iveit a zarokrubást, Toldi a 
labdát fejre kapja, onnan élesen száll a 
kapufa tövébe, ahol peregve megállna. 
Joóa amnban nagy rössel érkezik a ka
puja felé éa hálóba s'wlorja a hbdát.

1:0. öngólt*
Most nagyon rákapcsol n Fradi és Toldinak 
egy elegáns bombája érdemelne gólt. Nagy 
ferencvárosi fölény alakul ki, de n csatár

A 1 - -----------
révén vezeti az offenzivát, ugyanis az új
pesti szélsöhalfok nagyon gyengék. Több jó 
gólhelyzet akad az újpesti kapu előtt s nem 
teljesen ok nélkül felsóhajt egy Fradi- 
drukkor:

— Ha Sárosi Gyurka ma játszana, már 
négy-öl góllal vezetnénk a félidőben .. .

Félidőben elégedetten mosolygó irodista 
arcok nngy bizakodással tárgyalják n zöld
fehér csatársor eleven és lelkes csatárjátékát, 
mig nz újpesti acokon komor ráncok jelzik 
az elkeseredést és n csalódást. I.assu Iram
ban kezdődik a második félidő. Szűcs remek 
saöklctését a feltűnően gyengén játszó Tóth 
nem tudja elfogni, majd Toldi erőteljes ki
törése hozza izgatott morgásba az arénát. 
Kocsis előbb agyondriblizi magát, forgolódik 
jobbra-balra, végül is n beadása rossz.

ÁLL A JÁTÉK

Nincsen semmi iram, szinte éli a játék. A 
ferencvárosi térfélben folvik az első negyed
órában nz öregurasan kényelmes passzolga
tás. Zsengellér közben kihagyja n^ évszázad 
legnagyobb gólhelyzetét. A különben élel
mes csatár egyedül All s knpussal szemben,

MESTERGÓL A HATBÓL

Szendrődi

Berták

Orczllalvl beadását Kolozsvári kapásból Szenet ridl elé küldi. A center Jobb lábbal visszahúzza 
a labdát, de a rárontó Raffal miatt kénytelen ballal visazapofoznl a labdát. Eddig odaér 
Szojka Is. A center a védők közt csak egy utat talál s ez éppen a sarokba vezet. 2:0. 1. félidő

38. perc. (Copyright by Hétfőt Napló — System Horváth.)

múlva Szendrődi 3 lépésről hatalmas kapás
bombát küld kapu mellé. Nagyon jó az 
Elektromos. Minden támadás pompásan 
gördül. Szendrődi nemsokára nagy tapsot 
kap: a kapu felé háttal állva remekül húz 
kapura egv beadást. Bcrtók unja a futballt: 
cigánykereket akar hányatni Orcifalvival.. 
Csak részben sikerül: csak egyszer szaltó- 
rik. A szélsőt egvidörc kiviszik s ettől 
kezdve csak sántíkál. Somogyi most egy 
„fogdaholéred" meccsen is tilos fogóst gya

gedi balszélső, Nagy is észrevétel! magát : 
remek labdát kap, de alig tud utánna 
menni, mert toalettzavarai miatt, csak egy- 
kézzel futhat a labda után. Persze, lema
rad . . .

Szünet után n Szeged hatalmas iramot 
diktál. Seper törleszteni akar valamit Ko
csisnál, de rosszul számol és egy ujahb tar
tozást könyvelhet cl. jóidéig fogja a gyom
rát. A sikertelenség felbosszantja Somogyik 
Egy ízben csúnyán rúg Páztnándy felé. Púz-
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1M7. május 8-én, vasárnap délután 5 órakor 
labdarugó mérkőzés

JUQOSZlftUIfi -
MnOVaROHSZAQ
válogatott iKMipatal Uüjött

8 órakor

8.L.A.SZ. fL.fl.8z.
tfjuságt csapatainak mérkőaése

luándy a csapaton tölti ki a bosszúját ; a 
szabadrúgást bődüleles erűvel ragasztja a 
sarokba. 3:0. Szendrűdi hatalmas lövését 
Pálinkás elvetődre komorra tolja. Ezt Páz- 
mándv jól Íveli, Pfandler is jól ugrik fel, 
fejéről gólba pattan a labda. 4:0. Pálinkás, 
nem védhetle, mert a labda gellert kapott 
Gyurcsó fején. A S8. percben Pfandler elfut 
Gyurcsó mellett, s visszajátszik Szenrődi- 
hez. A center kényelmesen átemeli a labdát 
a feje felett és kényelmesen a sarokba 
küldi a labdát 5:0. Két perc sem telik el. 
Fűzi hatalmas felszabadító rúgást küld 
előfre. Szendrődi előbb fut a labda után, de 
meggondolja magát, megáll, mert ugy sem 
érj el a labdát. A védelem erre szintén le
áll. na élelmes Pfandler azonban nem hagyja 
befolyásolni magát a furfangos Szendrődi- 
tői, ráront a labdára, el is fogja és Pálin
kás fölött berúgja. 6:0.

Budafok és Debrecen 
megosztoztak a pontokon

BUDAFOK—BOCSKAI 2:2 (2:1)
Nem tnlnagy érdeklődés mellett játszotta 

le a dunamenti budafoki pályán a két csa
pat a bajnoki mérkőzését. A debreceniek 
nem voltak különösebben érdekelve, annál 
fontosabb volt a meccs Budafok szempont
jából, mely talán kieséstől menekedett meg 
ezzel az egy ponttal, amelyet teljesen meg
érdemelten vett birtokba. A helyenként he
ves. változatos és élvezetes mérkőzés vezető 
gólját a Bocskai szerezte meg Hajdú révén 
a 14. percben (1:0), majd röviddel később 
Kovács egyenlített. 1:1. Az utolsó perc 
utolsó másodperceiben Hadrévi juttatta a 
második budafoki gólt a debreceni hálóba. 
2:1. Szünet ulán, bár a budafoki csapat volt 
a többet támadó fél, mégis a Bocskainak 
sikerült kiegyenlítenie. Derecz husz.méteres 
szabadrúgásból ejért góljával mentett meg a 
Bocskainak egy pontok 2i2, Budafok ezzel 
a döntetlen eredményével lényegesen javított 
a helyzetén.

IJfttek| Gól iPont

1 FERENCVÁROS 22 85 28 34
2 HUNGÁRIA 21 76 26 34
8 PHÖBUS 23 4727 83
4 l JIT.ST 21 82.82 29
5 NEMZETI 22 4ó:3U 28
6 BOCSKAI 22 47 38 2o
7 EI.EKTROMOS 21 46 39 23
8 SZEGED 21 2337 22
9 BUDAI „11“ 22 40 47 21

10 BUDAFOK 22 37 75 17
11 KISPEST 21 50 69 15
12 SZOMBATHELY 21 29 57 15
13 IH, KERÜLET 21 14:77 8

REWOLVERHAMPTON
A Wolverhampton Wanderers körül még 

egyre zajlanak a hullámok, bár most már 
bizonyos, hogy pünkösdkor ex az angol 
esnpjjt nem Játszik Budapesten. A mérkő
zéssel kapcsolatban sok érdekes epizód hab 
mozódott fel a Liga főtitkárának, dr- Fodor 
Henriknek íróasztalán. A többi között art 
beszélik, hogy a Wolverhampton budapesti 
játéka mögött üzletet szimatollak egyesek 
és ezért már Idejében lesben álltak a hirde
tési ügynökük. A millimétsrsorokból nem 
lelt semmi, ellenben uj dossziét nyitottak 
"« ezzel kapcsolatos tárgyalásokról és a 
dosszié elme: Retvolverhamplon.

Diadalért a — kanálisba
Kedvei éi humoros dolog történi legutóbb 

Franciaországban az egyik külföldi vendég 
esapnt szereplése alkalmával. .4 vendégek 
győzlek ét pedig tekintélyei gólardnnyal. 
amiben a ludas a helyi csapni kapusa troli. 
A mérkőzés ulán a közönség betört n pá- 
Igára és vállrakapta a kapust. S'agg zajban 
vitték kifelé s ezt a körülményt a derék, de 
tehetségtelen k'ipuvéd alaposan félremagya- 
rázta. Szerénykedve szólt le a magasból 
^ünneplőinek":

— Uraim, ez kissé sok. Tudom, hogy 
megóvtam a csapatomat a nagyobb vereség
től, de att mégsem érdemiem mec, hogy 
vállon Vigyenek az öltözőbe.

Mire alulról szenvtelen hangon szólalt 
a föünneplQ:

2 — ** beszél Itt öltözörölf! 4 
kanálishoz akarjuk vinni. a«

A KMAC 
igazgatóságának két neves tagja 
a lemondás gondolatával foglalkozik

Csendes bomlási folyamat előszele fujdo- 
gá|t a KMAC portáján uz elmúlt napokban, 
annak ellenére, hogy az érdekeltek nagy 
előszeretettel hirdetik a békés egységet. Á 
henzinadó bevezetésének abszurd tervével 
kapcsolatban dobták u köztiidatba ezt a fo
galmat, amely a gyakorlatban nem állta ki 
a tüzpróhát. Meglehetős derültséget kellett 
ugyanis, hogy a benzinadó bevezetésének 
terve ellen éles formában tiltakozott Teleki 
gróf, mire a KMAC illusztris elnöke idő
szerűtlennek nyilvánította azt a kérdést, 
amelyet klubjának verértitkára oly erőtel
jesen képviselt, Ez a tény azt ugyan bizo
nyltja, hogy a vezértitkár álláspontja meg
bukott, de scmmieselre sem bizonyltja a 
hangoztatott egységet.

A kulisszák mögött egyébként más nehéz
ségek is felütötték a fejüket.

A KMAC Igazgatóságának két neve*  
tagja komolyan foglalkozott a lemon

dás gondolatával.
Az egyik közülük európai vonatkozásokban 
is nagynevű versenyző. A lemondás elma
radt, de bizonyos érdekcsoportoknak ala
posan veritékezni kellett, amig — ha nem 
is tárgyi meggyőződéssel és a sportérdekek 
igazolásával, hanem inkább a régi barát
ságra való hivatkozással sikerült rávenni 
őket az elhatározásuk megmásitására. Csak 
igy sikerült annak a válságnak a kirobba
nását megakadályozni, amelynek kifelé egy 
ség a neve. Nem kétséges azonban, hogy o 
lappangó vihar rövidesen kitör és tiszta 
helyzetet teremt sok olyan kérdésben, 
amelynek megoldása a hanyatló automobi
lizmus érdekében feltétlenül szükséges.

4 torinói vereség humoros fordulata:
A Hungária szerződteti Langleldert, az Újpest 
Wébert és Faragó Latost, a budai vezért?

A torinói vereség fájdalmán hamar átesett a 
futballtársadalom már csak azért is, mert a fáj
dalmát enyhítette a mérkőzés néhány valóban 
kedvderitő előzménye. A célfutball jelszavával 
alaposan megbukott újítók az elkopott jelsza
vak helyett ezúttal friss taktikai ötlettel szol 
gállak. Felfedezték, hogy az Újpest válogatott 
csatárának becézőneve, a Palái nagyon hason
lít a Fradi bombaesatárának nevéhez, Toldi
hoz. Erre megalkották az uj formációt,

a Toldi—Poldi-eélfutbaUt
abban a reményben, hogy XI olaszok »se* ‘ 
közben majd as egymást szólító Játékosokat 
összetévesztik. Az olaszok, ahogy nem törődtek 
a eélfutballal, nem hederltettek • Told|-—Peld:

formációra sem. Megvertek két góllal éa ez 
nekik is elég volt, nekünk is.

Most azután itthon folytatódott az uj taktika 
boncolgatása. A benfentesek ugy tudják, hogy 
a célfutball apostolainak újabb kiváló és szak
szerű ötletét a nagycsapatok megvalósítják. A 
Hungária Csel) partneréül, akit egyébként 
Afrrtyí-nak szólítanak, szerződteti Langfelder 
Ferencet, az Újpest igazgatóját, aki Folyt 
névre hallgat. Ugyanakkor nz Újpest leszerződ 
teli Webert, a volt Hungária halfot él Faragó 
Lajost, a Budai II igazgatóját, mert becenevük 
Laja, illetve Lója. Lesz tehát Toldi—Földi. 
Matyi— Patyi és La ja— Loj»-formáció, ami a 
célfutball egyéb ördöngösségei áfán nem is 
túlzottan meglepő.

A válogatott Zsengellér 
érdekes kalandja egy ipar- 
művésznö-menYasszonnYal

Rrdekes, fordulatos bonyodalom középpont
jába került Zsengellér Gyula, az Újpest nagy
tehetségű válogatott csatára. Levelet kapott 
Molnár Magda iparmüvésznötől, aki bizonyos 
ingóságok azonnali visszaadását követelte. 
Zsengellér nem sokat törődött a levéllel, rnert 
éppen a svájciak ellen készült Így azután meg
kapta a második levelet, amely már nem volt 
illatos, ellenben annál határozottabb Molnár 
Magda vőlegénye irta. Hiába kutatott az új
pesti csatár az emlékei és ingóságai közölt, 
nem talált semmit, amt a legtávolabbról is 
kapcsolatban lett volna az ipar művészet tel. 
Zsengellér csatár a javából, megszokta a táma
dást. tehát „beöllözködött" és elment a meg
adott címre A vőlegény fogndta. Kínos vita 
indult meg, amit csak az idejében betoppanó 
menyasszony tudott eloszlatni. Kiderült, nogv 
Zsengellórt nem ismori, de kiderült az is, hogy 
egy ál-Zsengeljér garázdálkodik, aki a csatár 
nevében különféle drlblikkel, testcselekkel, W-

A célfutball 
kedélyes meghatározása 

Az Ismert gporlfcávéházban született meg 
n eélfulball mulatságos és egyheti találó de
finíciója. A dolgát jól értő külföldet járt 
magyar tréner határozta meg ilyeténkép
pen: A fő passzolárhoz három kellék kell. 
Jól legyen elrúgva a labda, jó helyre legyen 
rúgva és jól legyen átvéve. Ha ezek közül 
cgv hiányzik, akkor sántlkál a» akció. Hn 
kellő hiányaik, okkor eredménytelen ás hn 
mind a három hiányaik, akkor: célfutball. 

Fejénlalálla n szöget.

POMPÁS L-SZÓEREDMÉNYEK

A Beszkárt 25 éves jubileuma alkalmával 
jól sikerült uszóversonvt rendeseit vasArnnn 
a fedett uszodában As i<4*ny  kezdetére való 
tekintettel m eredmények határozottan biz- 
tatóek. Különösen

Lengyel kitűnő országos rekordja érde
mel dicséretet,

annál is inkább, mert a kitűnő bátusaó n 
rekordot komoly ellenfél nélkül úszta ki. 
Részletes eredménvek: 406 m. 1. oszt, gyors- 
uszás : 1, Gróf Ödön UTE 4 p. 58.4 n)P- 
2. Nagyiványi UTE ft f». H mp. Lengyel 
nem indult. 100 m es hölgy I. n. gvorsuszás:
1. Ács BSE t p. 10.4 mp. 2. Harsányt BSE 
1 p. 10.8 mp. |00 m es L o. gyorstiszás :
1. Csik Ft«*ne  BEAC M 4 mp 2. Zólyomv 
BBTE 1 P. P1P- 200 m. L o maliimét: 
t. Fábián MAC 2 p. J3.2 mp. 2. Doszpoj 
BEAC 3 P. mp- Irgalmai küideiem 
100 m-es I. o. hátuszás: 1. Lengyel Árpád 

formációval és egyéb futballista trükkökkel 
„ofTszájdra" állította a müvézrnő ingóságait, 
azután elnyargalt a halszélen és az Ingóságokat 
„átudási listára" tette.

Vesztére jnegfejedkazett egy fényképéről, 
amellyel dicsekedni szokott A fénykép dressz
ben, futball-labdával ábrázolja és egyben érté
kes adatokat szolgáltat a további eljárásnak 
K harcias, de jól végződő délutánnak ugyani*  
közös feljelentés lett a vége s a rendőrség most 
keresi az nl-Zsengellért.

Beszéltünk Zsangellérral az esel után.
— Gólt ytipni könnyebb — mondotta a csa

tár, — jnlnt nyomozni. Megszoktam már a pá 
lyán. hogy szabálytalanság esetén megszólal a 
bírói s|p. Remélem, most Is mihamarabb sor 
kerül erre Most már csnk arra vagyok kíván 
esi, hogy hosszabb eltiltás lesz-e a vóge, vagy
— büntétflrugás. Az utóbbiban ritkán hibázok.
— mondja vidáman és meglendíti rettegett,
góllövö ballábát. Fábián György

BEAC 1 p. 10? mp-, országos rekord. (Régi 
rekord 1 p. 10.8 mp.) ?• Lengváry BEAC

3X100 vegyes staféta: BEAC/A. 3 p 28.8 
mp, országos rekord.

MAGYAR KARD-PIABAL MERÁNBAN
Meránból Jelentik: Igea D«ltJ érdeklődés ki 

sérte a magyae-olast kardvlvó csapatversenyt, 
amely a magyarok 16:1 arányú megérdemelt 
győzelmével végződött. Merán város gyönyörű 
serlegét a magyar csapat végleg menycrle. Ko
vács 4 győzelmet aratott, Rajczy dr. kétszer 
győzött, fierezclly Is kétszer gyötölf, míg Rat- 
esánylnak egy meccse végződött győzelemmel. 
Az olaszok közűt Plnton volt a legfőbb, akt há
rom győzelmet aratott.

Fantasztikus letepési dijak 
Olaszországban

Most kerültek nyilvánosságra Olaszországban 
n transrfarllslák. amolyckből megállapíthat' 
hogy lelépésl dijak tekintetében ti olasz fut 
hall közvetlenül az angol és frzpcla labdarúgás 
utón következik. írdekessegel. hogv a rámái 
Lario it világhirO Fiolát szándékorik eladni, hn 
annvtt kap érte, hogv három élsőrpngi) csatári 
vásárolhat belőle. A Latin terve egyébként az. 
hogv az uj stezónra kétszázötvenezer pengőért 
vásárol uj Játékomba!. Jelenleg a Genovával 
tárgyalnak és Augusteoért százezer pengőt ki 
nálnak. Aa AS Roma még ennél is többet,

háromszázcTcr pengőt óhajt a nyáron nj 
játékosokba hhtetní.

4 uéf/én kiderül, hogy egy egy olasz Idub egy 
ét>i Invesztíciója felér az egész magyar proli 
lahdaruuás hrultá jáuedslméutl Ezekulún ml 
nél hangosabban tessék követelni, hogy gvös 
zük lo asokat a fránya olaszokat... (A. L.)

GENERÁL MOTORS

OPEL
KADETT 
OLYMPIA 
SUPER 6

Névtelen rágalmazót 
keresünk

Április 20-én, csütörtökön éjfélutnn 2 óra- 
kor a budapesti G2-es postahivatalban aján
lott levelet udtak fel a Hétfői Napló főszer*  
kesztőjének címezve. Ebben a levélben név. 
telenül gálád rágalmakkal é.s becsületsértő 
kifejezésekkel igyekeztek aljas célok szolgá
latában hemovskolnl főszerkesztőm elölt.

Ismeretlen tettes ellen aljas indokból el» 
követett rágalmazásért és durva becsület' 
sértésért bűnvádi feljelentést tettem. Egy
ben pedig, hogy u nyomozást elősegítsem, 

szárpengős jutalmat tűzök ki 
annak, aki a levél írójának személyére fy 
leleplezésére érdemleges nyomot, vagy ub 
mutatást tud adni.

Horváth Zoltán,
a Hétfői Napló sportrovat vezetője,

A. Misártgvi-díj végleg
a TSFC tulajdona

A BBTE-pólyán rendezte vasárnap a 
MASz a Misángyi-dijas kezdők versenyét, 
amelyen néhány biztató eredmény született. 
Részletek: 1000 m.z Híres (UTE) 2p38mp. 
Magasugrás: Barcsa (Rákosliget) 170 cm, 
Sulydnbás: Nagy (TFSC) 1204 cm. 400 m.t 
Troesényl (MAC) 53.5 mp. 100 m.: Sándor 
(UTE) 11-3 mp. 110 m. gát: Nagy (TFSC)' 
17-4 mp. Rúdugrás: Nemesdaróczv (TFSC)1 
325 cm. Varga (PSE) is ennyit ugrott. 
Diszkosz: Szatmári (BEAC) 3545 cm. Táuol- 
ugrds: Barcsa (Ráknsliget) 670 cm. 3000 m ■ 
Tarasz (BEE) 9 p 20 mp. Gerely: Szatmári 
(BEAC) 5201 cm. 4X200 m. staféta: UTE 
l p 36 mp. A M'sángyl-dijat most már vég
leg a TFSC szerezte meg u mai 32 pontos 
győzelmével aa UTE és a BEAC előli.

KUPA MECCSEK
Kelet-Magyarország válogatott csapata Nyír*  

egyházán 5:1 (2:1) arányban legyőzte Észak. 
•Magyarországot. A gólokat Székely (2), Bo- 
dorjyi (2) és Veres, illetve Tóth lőtte.

Közép . Magyarország — Délnyugat . Magyar, 
ország 1:1 (1:0). A mérkőzést Pécsett tartot
tak meg Középgólját Sárkány, a délnyugatia
két CsÖpgey szerezte. Megelőzően Kaposvár 
2:0-ra győzött Pécs ellen városközj mérkőzés 
során.

A ktsprofiknál minden csendes. SBTC-*  
\RAK 2:0. Vasas—Drngulsták 2:1. Léden—* 
l’dcf Remény ff.-J. Csepel—Vae FC 2:0.

FAVORTTGYÖZEUMEK AZ AMATŐRÖKNÉL,
Dirócsuport: BSzKRT—UTE |d). Postás— 

Goldbcrger 2:1. Pamutipari HL kér. T'’E 4t« 
Ttslvériség—URAK 3:2. HLK— Turul 1:0.

Pártos-csoport: UMTE—BTC 6:2. WSC— 
SzFC 1:1.

A KEAC nemzetközt tennluveraenyének eved, 
ményelr Férfi egyen 1. Macsuha. 2. Drasrhe. 
Vóí egyes: L Tonelli (olasz). 3. Wolffné (Béc»).

SVÁJC KIKAPOTT A NEMETEKTŐL
Zürichből jelentik: Németország válnga*  

tolt futballcsapata vasárnap 1:0 (0:0V
arányban győzött Svájc ellen. Ez volt 
a huszadik meccs u két ország között, ame
lyet 35.000 főnyi közönség nézett végig.
NAGY SIKERREL FUTOTTÁK LE A KAC 

REZNICSEK-DIJAS VERSENYÉT
Vasárnap hajnalban indult ulnak Kis

pestről az a hatalmas, több mint negyven 
főnyi motoros csoport, amelyet a kitűnő 
KAC rendezősége szólított a starthoz. A ver
seny nehéz feladat elé állította a verseny*  
löket, mert komoly átlagot kellett minden 
kategóriában lefutni. Ennek ellenére, mint 
késő esti híradás jelenti, nagyszerű erőd*  
ménnyel végződött n pompás verseny. Jel
lemző, hogy a befutás sorrendjét körei hét
órás munka után tudta csak a veztőség ki
számítani. Lapunk zártakor a számítás m g 
'olvik.

Karaki győzött a KAC országúti viadalán. 
Rendkívül sikerült és komoly sportHjesltmányt 
nyújtó országúti kerékpárversenyt rendezett az 
agilis Kispesti AC n Soroksár—Lajosmizse—• 
Kecskemét - Nagykőrös- - Cegléd—Kispest közötti 
HM) kilométeres útvonalén. Részletes eredmó*  
nyék- I osztály: I. Karakt. Beszkárt, 4 ó. 47 p., 
50 mp. II osztályi I. ltodat TSE 5 óra (K p, 
37 mp III. osztály: 1. Farkas, Bcvzkárt. |V. osz
tály 1. Diri TSE. V. osztályt I Bakos. Az Ifjú
sági és a senior versenyzők részére a soroksári 
országúton 73 kn»-es tavon rendezték a ver- 
senyt. As ifjúságiak küzdelmét Bíró MPSE, 4 
seniorokét Reichert, FTC nyerte.
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FlvpC7ípfííik
a magyar-belga tenniszversenyt

Rianás teljes csődje a Nemzeti-Hazai! UJJ 
szenzációja

r Hála a tavaszi meleg napsugárnak. „telt 
házat" jelentett a Davis Cup harmadik nap
ján a margitszigeti rli«.zpályn. Két órakor 
már zsúfolásig megtellek az ülőhelyek és 
állóhelyek a nagyobbrészt kékbe öltözött 
tavaszi toaletles hölgyekkel é« elegáns 
urakkal. Ott drukkol a magyaroknak r. né
zők közölt gróf Andrásig Géza, ilj. Horthy 
Miklós, Péteri Imre dr., mint a bridzsvilág 
: epre/znlónsn, A’i'ts Ferenc, Szilassy Ná
dink;:, a jégkirálynő és Minnich Jenő, a 
„jegesek” nevében.

Felállnak a játékosok: Lacrolx—Gríbory. 
Megindul a játék, (láborv javult szombati 
rossz szereplése óta, de valami mintha hiá
nyozna ma is belőle. Egy-egy percre fel
csillan nagy stílusa, jól helyezett labdái 
ülnek és helyezkedése tapsol vált ki a kö
zönségből, De ezek csak pillanatok. 
A belga lenniszező precízebb lecsapásai 
fogba ti: la nők és nyugodt játékával hamar 
elhódítja a közönség szimpátiáját. Az első 
szélben könnyen nyeri Gábory elleniele az 
első három gémet, már ugylátszik, hogy 
szóhoz sem juthat, amikor hirtelen feljavul 
és megszerzi magának a tiszlelclgémct. Ez 
a gém iskolapéldája lehet a versenyzésnek, 
de ebben kiadta erejét és 6 1 arányban át
engedi a szelet a belgáknak. A második 
azét sem hoz változást a játékmenetbe, az 
ügyesen számító Lncroix 6:2 arányban biz
tosan nyeri meg. A küzdelem harmadik 
szelje hoz csak némi izgalmat, amikor is 
(iál»ory vezet, de 3:0, majd 4:2 után kime
rültén adja meg magát a végleges vereség
nek.

Hosszabb szünet után Hallos—Nayaert 
állnak tel. Játék előtt még egyperces fel
állással hódol kegyelettel a közönség az.cl-l 
hunyt Kebrling Bélának, aztán máris száll
nak a labdák. Ez. a karcsú, szemüveges I

Hallos szerény mosolyával és szimpatikus 
jáléktechnikájával a publikum kedvence. 
Nem hiába, hiszen ő szerezte meg nekünk 
az eddigi küzdések során a tiszlelctpontot. 
Hallos fölénye hamar kialakul. Ésszel ját
szik, takarékoskodik az erejével, nem ked
vetlenedig el, még akkor sem, ha vezet az 
ellenfél. Fej a fej mellet küzdenek Hallos 
első gémét nagy taps fogadja, de a belga 
máris egyenlít. Hallos újra előretör, még 
a netz.be küldött labdái is átjutnak az el
lenfél térfelére és a legfurfangosabb fals
labdái is bejönnek. A belga most rákapcsol 
és 0:4 arányban egyenlíti ki a szetarányt. 
Néha percekig tapsolják egy-egy merész, 
hosszú ülését, végül is 6:2 arányban meg
hódítja a harmadik szelet. Tízperces szü
net után állnak fel újra a döntő szetre. 
Első gém a belgáé; hosszú gyuszkűzdelem 
után egyenlít Hallos, majd 3:2-re vezet, 
amikor váratlan incidens zavarja meg a 
küzdelmet: Nayaert élesen sarokba helye
zi tt labda után szalad, megcsúszik, elejti 
ülőjét s hangosan felkiált. A földön fekvő 
játékoshoz ijedten szalad be a belga csa
pat trénere és kapitánya, székre helyezik 
és orvoslás alá veszik a lábát A szék körül 
kis embergyürü alakul, nem látni ponto
san, mi történik, csak kicsit később derül 
ki, hogy

a bokája sérült meg súlyosan, 
de tovább folytatja a versenyt. Behozza 
még Hallos előnyét, nki udvariasan játszik 
és nem futtatja meg ellenfelét, de hiába, 
nem bír megállni a lábán, feladja a küz
delmet. Hallos remek játéka tehát csak 
szépíthetett nz eredményen és igy a belga
magyar Davis Cupöt <1:2 arányban elvesz
tett iik.

Elek János

Reitetyes csend
a sportcsarnok tervei kürtit

Évek óta húzódik a fedett sportcsarnok ügye, 
holott erre nz intézményre már régen égető 
szüksége vnn sok mngvar sportágnak A len- 
nisz, n vívás, n birkózás, a boxolás, a kerékpár, 
a torna és még több más sport nem tudja a 
tehetséges sportolók nagy táborából „kihozni" 
ezt n tudást, ami bennük van, mert nincs meg
felelő hely a versenyzésre.

Kevés dolog vnn, amit többször ígértek meg. 
mint éppen a fedett sportcsarnok felépítését 
A főváros sportszerető polgármestere készség
gel támogatta az akciót, felajánlotta nz ingye
nes telket Is, az. olimpiai győzelmek után mi
niszteri Ígérd is elhangzott, s

n sportcsarnok ügye még mindig meg
oldatlan.

Nagy formában van Csák Ibolya,
aki az idén világrekordot akar ugrani

Visszavonhatatlanul megindult nz atlétikai 
• zérón. Mindenkiről hallottunk már. csnk 
éppen CsdÁ- Ibolyáról nem. aki pedig Bér 
Iliiben nz egész magyar atlétika helyett dolgo
zott A legutóbbi tréniiigjére. nmeivel a BBTE 
pályáján tartott, együtt ment ki a Hétfői Napló 
munkatársával és sok érdekes dologról beszélt. 
Kint a pályán elüld, könnyű lornngyakorlulokat 
végzett, majd következtek a nehezebbek, vala
mennyit játszi könnyedséggel csinálja. Látszik 
rajta, hogv remek kondícióban van. Azután egy 
r.égvszóziis következik, lassú sétával, hogy 
minden Izom mozogjon. Fr az n gyakorlat, 
amit kevés férfiadéin tud jó) csinálni. Akinek 
szüksége van tanfolyamra, nz nyugodtan tanul
hat ( snktól. Rögtön utána egv erősebb hatszá
zas következik, majd ismét gimnasztika s nz 
Ián buszper< es pihenő. Imiatt beszélünk a 
világbajnnknövcl nz aktuális kérdésekről.

— Nagyon örülök, hagy konktirrenseim jó 
formában vannak. — mondja Csák Ibolya — 
Resneklábilis Manyinak lez Szentkirálvi) a va
sárnapi eredménye. Hallom, hogy Gréti 'ez Ko 
l< zs! is nagyon jó (ormában van Higyje el, 
ennek örülök, mert szerelnék már (tihon is ko
molyan versenyezni A magason kívül beszállok 
n ttivolugrósba is. mert egy r:dm nekem kevés.

Vége a pihenőnek s most egv erős kétszázas 
következik. A alapper 30.2 mp t múlni, ami 
Miég egv sprinteméi is dicséretes eredmény 
lless/iis unszolásunkra ezután — ígéretével an
nak. hogy nem Írunk nz eredményről — végre 
Csák felteszi n lécei és nekifut Csak ugy, cgó- 
ezen konnvedén s máris keresztül van rajta 
Lemérjük u magasságot és

esadálkenn látjuk, hogy 14® eml

NYOMATOTT A GI.0IIV., NYOMDAI MCINTÍZET R.T. KÖRFORGÖGÉTE1N, BVDAFEST,

Érthetetlen ez annál is inkább, mert nz épí
tendő csarnok terveit is elkészitették. Sőt, hat
főnyi tanulmányi bizottságot küldtek ki kül
földre Heteket töltöttek külföldön a hasonló 
intézmények tanulmányozásával, súlyos ezreket 
költöttek cl s — mint hírlik — az eredeti ter
ven nem ajánlanak változtatást.

A meglepően nagy áldozatok után teljesen 
érthetetlen nz érdekelt sportszövetségek elölt 
nz a nagy csend, ami n sportcsarnok körül ki
alakult. Minthogy csaknem valamennyi sport
ágnak vannak képviselő barátai, most közös 
lépésre készülnek és a parlamentben akarják 
szóvátenni a furcsa ügyet, hogy végre is tiszta 
helyzetet teremtsenek: lesze csarnok, vagy 
nem lesz?

Ez már azezónban is kitűnő eredmény. Maga 
Csák sem aknrjn elhinni, de a mércével nincs 
hiba. Csöndesen mormolja maga elé: ló lenne 
az idén világrekordot ugrani. .. Egv évvel ez
előtt ugvnnigv mormolta maga elé, hogy — jó 
lenne világbnjnoknönck lenni. A vágya valóra- 
váll, az olimpiai márványtáblu beszélhet róla 
Igv hát nem lehetetlen, hogv az idén a világ
rekordlista élére kerül Csák neve.

Takács István

Tüntető távoliét
a női atlétikában

Két érdekes dolgot láthatott a legutóbbi női 
atlétikai versenyen a figyelő szem. Az egyik az 
volt, hogy a TFSC teljes gárdája elindult a 
versenyen. A másik pedig az. hogy az. atlétikai 
nőj bizottságnak mindössze

egyetlen tagja
volt Jelen Népessy József személyében. Har
minckilenc fokos lázzal, bedagadt torokkal n 
hideg szélben is végignézte a versenyt, mert 
egv. a dolgát komolyan vcvő női atlétikai ve
zérnek ez kötelessége. Jellemző ar újjáalakított 
bizottság buzgalmára ez a tüntető távoliét, ami 
egv ben bizonyltja a Hétfői Napló korábbi ál
láspontjának helyességét is. Hosszul választot
tak az urak a M ASz-ban! Igaz ugyan, hogv aki 
a bizottsági tagok súlyát és szakértelmét ismeri, 
az nem tulajdoníthat túlzott fontosságot a sze
replésüknek. Meglepő volt azonban, hogy 
hiányzott Ralogh Lajos, nz uj női szövetségi 
kapltanv. akinek pedig a válogatás szempont 
jóból állandóan figyelemmé! kellene kisérnie 
a versenyeket

Tekintettel arra, hogv n Nemzetközi Vásár, 
nz osztrák elnök és az olasz király érkezése, 
továbbá a tavaszi divat éa a legújabb színházi 
■>zenzácló\ tömörülnek májusban, remélik azt. 
hogv n női bizottság ebben & hónapban tévé- 
kenvebb •zer-pet fog játszani s néhányszor 
osszei.. I.1IA11 a «|>oitkérdésekról is csevegni 
fognak.

A háromévesek idei első klasszikus versenye 
a nagy érdeklődéssel várt Nemzeti-Hazafi dij 
csattanós meglepetéssel végződött: a verseny 
példátlanul nagy favoritja Rianás pontosan az 
utolsó helyen végzett. Az idei Derbyk legjogo
sabb várományosának látszó Rianás az Öl
döklő tempóban végigfutott versenyben egy 
pillanatig sem játszott komoly szerepet. A 
Ganelon-mén teljes csődje legjobban istállóját 
lepte meg s egyelőre okát sem tudják adni a 
súlyos vereségnek. Egyetlen elfogadható ma
gyarázata Rianás teljes vereségének csak az 
lehet, hogy

■ tavaly mindent összenyert mén nem áll.
A verseny lefolyása a következő volt: Cáre- 

vics állt start után élre, mig mögötte Curragh, 
majd Cabala színei látszottak a második he
lyen. A célegyenesben Cabala áll élre és na
gyon biztosan nyer a felnyomuló Cimbora el
len. melyet a célban Curragh követ harma
dikként. A verseny lefutási ideje: 1:38.8, rend
kívül jó.

A nap jelentősebb sporteseményei: Borúra 
derű nagy stílusban íratott győzelme a Váci 
díjban. A Kenderes! ménes kiváló kancája 
komoly jelöltje a Milleniumi díjnak. A Kétéve
sek versenyét az ominózus nevű Paralysis 
nyerte végig vezetve. A Gödi handicapben 
Adamas niduplázott a Pestmegyei handicap
ben aratott győzelmére. A nem várt győzelem 
háromezer pengőn felüli befutókvólát eredmé
nyezett.

Részletes eredmények:
I. Váci díj: 1. Borúra derű (3:10) Teltschik,

2. Jonathan (3) Csuta, 3. Saturnus (66) Félix. 
F. m.: Opal (3) Gutái Búvár (40) Alt. Köny- 
nyen 2% h„ fejh. 10:11, 10, 14. Befutó: 10.28.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Paraly
sis (pari) Teltschik, 2. Cifra (8) Gutái, 3. 
Drusza (3) Nagy G. F. m.: Wasdazu (3) Ba
log, Palmarum (6) Klimscha, Vinkó H. (12) 
Esch, Bonvivant (25) Szentgyörgvi, Virulj (20) 
Kovács L., Saidja (IVá) Schejbal. Könnyen, 
ötnegyed h., 1 h. -10:22, 15, 22, 18. Befutó: 
10:156, 58.

Május 0*án  és 9-én délután 8 órakor

magyar Louaregyiet versenyei
III. Gödi handlcap. 1. Adamas (10) Weiss- 

bach, 2. Alaska (2) Esch, 3. Wait-a-bit (8) 
Teltschik. F. m.: Totem (5) Gúlái, Pénz (5) 
Csapiár, Alsó (2J4) Balog, Amourette (10) 
Klimscha, Cavalicro (2J4) Keszthelyi, Párt
fogó (10) Kovács L. Biztosan, ötnegyed h., 
1% h. 10:387, 42, 15, 41. Befutók: 10:748, 3209.

IV. Egyesített Nemzeti és Hazafi dij. 1. 
Cabala (5) Csapiár. 2. Cimbora (5) Szcnt- 
györgyi, 3. Curragh (25) Schejbal. F. m.: 
Gangster (16) Gutái, Rianás (3:10) Esch, Dar- 
fur (12) Teltschik. Cárevics (33) Klimscha. 
Könnyen. ÍJá h., % h. 10:121, 24, 23. 20. Be
futó: 10:1991.

V. Handlcap. I. Ullimo G. (6) Félix, 2 
Csatái tó (3) Mihalovics, 3. Dánia (10) Szele. 
F. m.: Csárda (10) Simics, Dahlia II. (4) Alt- 
Bánom is én (12) Kupái K.. Maréchal Soult 
(5) Szentgyörgvi, Csavargó (16) Esch T.. Fék 
(pari) Bihari, AIbusz (4) Keszthelyi, Botor 
(10) Klimscha II. Biztosan, % h., K li. 10:41, 
32, 14. Befutók: 10:938, 1407.
(iiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiniiniiuiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiKiiiniiiiiiiiiiiiiuíiiffiiinijiiiiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiiiiinjjiiiiiiiijiiiiiiinuijuliiiiiiii

TÖRJE a FEJÉT!
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14.
15.

VÍZSZINTES:
I. Seneca szerint „fizetőit 

ellenség". 11. Formál. 
Kertész Mihály filmje. 
Délben teszi az ember. .... 
Mezei munkál végzek. 10. An 
goi férfinév. 17. Felköszönlő. 
18. Arany — spanyolul. 19. 
így az hal meg. aki nem 
eszik. 20. Beszédrész. 21. 
...szakadtáig (amig csak bí
rod). 22. Lyukat készít. 23. 
Olasz hegedükészitő család 
amely Cremonában élt. Az 
általuk készített hegedűk drága 
és keresett hangszerek. A 
család legnevezetesebb tagja 
(keresztneve: Nicola) Andrea 
Guarnerl és Antonio Stradi 
vari mestere volt. 25. Magyar 
költő. Valódi nevén Remenyil 
Sándor, a Kisfaludy-lársasác 
tagja. Több éven ál szerkesz 
tette a „Pászlortüz" c. szép 
irodalmi lapot. Verseskönyvei 
Fagyöngyök. Csnk igv.... Vad 
vizek zúgása. Egy eszme in 
dúl, A műhelyből. 28. Reile 
netcs! 30. Indulás. 31. A jó 
kés Ilyen. 32. Malaszlbnn vnn 
33. Három tagból áll. 34. Ige 
kötő. 35. Vájjon eldug’ 36. Maud — vége 37. 
A biróság elnöke hirdeti ki 38. A nehéz léleg
zésnek nz a rohamokban jelentkező formája, 
amely n kilégzés megnehezített voltával jár. 
Különböző okai lehetnek. 39. Verdi-op?ra. 40, 
Szivárványszinckbcn játszik, (ék. hiba). 41. 
Honvédtábornok a szabadságharcban (1810- 
1819).

FÜGGŐLEGES:
1. Váltogat. 2. Déli étkezések. 3. Vissza- ének 

szám. 4. Lét. 5. Pacsirta jelzője. 8. Megsxégye- 
nilő (ék. hiba). 7. „A" művészet — franciául.

VI. Nyeretlen háromévesek handlcapje. T« 
Cipó (2) Klimscha, 2. Baka (2Jí) Mányi, 3. 
Ganymcdcs (8) Klimscha II. F. m.: Babus- 
kám (3) Csapiár, Corsica (3) Esch, Argument 
(6) Keszthelyi, Csodás (6) Kovács L., Négus 
(12) Esch T.. Gvergyó II. (10) Csömöri. Könv- 
nven, 3 h., •/*  h. 10:36, 16, 16, 33. Befutók! 
10:56, 290.

VII. Welter handicap. 1. Sárkány (3) Csutaj
2. Sylva (20) Berta. 3. Kékes II. (6) Schejbal. 
F. m.: Széltoló (2J$) Klimscha, Kundry (33) 
Malatinszky, Pandúr II. (10) Esch, Regulus 
(3) Gutái, Futóbolond (20) Alt. Limanova (8) 
Keszthelyi, Borzas (10) Vrábel, Szél (2X) 
Csapiár, Pitypalaly (12) Esch T„ Dévény (201 
Esch Gv. II. Biztosan. 1 h., ’/a h. 10:47, 20, 
35, 21. Befutók: 10:407, 221.

Az Asszonyságok diját futják áldozócsütörtö- 
kön Budapesten. Az 1800 méter távolságú ver
senyben néhány jóosztályu hároméves találko
zik a közel clsőklasszisu Nordland, Tammuz és 
Fiolával. A legjobb esélyt az idén mutatott for
mák szerint Cárevics viszi starthoz. m

A gróf Széchenyi István-emlékverseny, a há- 
roméves kancák első klasszikus erőpróbája a 
vasárnapi versenyek főszáma. A 2000 méter 
távolságú versenyben az alábbi mezőny áll 
starthoz:

Doboz, lov. Schejbal, 
Resista, lov. Weissback, 
l’golin, lov. Esch, 
Safety, lov. Teltschik, 
Mák, lov. Csapiár, 
Turandot. lov. Balog, 
Pomádé, lov. Gutái.

A közölök tavaly legjobb Turandot, a mun
kák szerint ezidén is fölényben lesz évjárat
társaival szemben.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelő*  szerkesztő éa kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkeaztóaóg ts kiadóhivatalt

Budapest. VII. kér, Erzsébet-körut 28. azáo® 
illétkOaaap ét vasárnap dél! 12 óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután 1 órától:

VL kér, Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-43. 1-100-43, 1-100-44 és 1-245 8L

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre S pengó. — Egyes szám áras Magyarorazó*  
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Groschen, Franciaország 
bán i frank. Jugoszláviában 2.Ö0 dinár, Németország 
bau 15 PL. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lek 

Caehszlovákiában 1.20 ék.

8. Szaval — része. 0. A „Bánk bán" írója. 10. 
Barna szén van ilyen (lelőhelyéről elnevezve). 
12. Puccinl-opera. 13. Annak a zenei műfajnak 
neve, amelyet részint drnmalizáló, részint elbe
szélő, részint lírikus tartalmú, szövegre, ma
gánénekesekre és énekkarra, zenekarra Írnak. 
15. Súlyos ticlegség. 17.Hires. 18. „Amott" társa. 
20. L.É.S. 21. Művészet -— latinul. 24. Ijesztgeti. 
25. Nem kár érle a pénzt kiadni. 26. Mezei 
munkások. 27. Toldani — népiesen. 29. Lelök. 
30. ...Holstein Anne, (francia írónő.) 52. ...lla« 
35. Napszak. 85. Aliz — vége. 88. Z.T.N.

TI, ARADI UTCA s. — NYOMDAIGAZGATÓ, ANGERMAYTH KAROLY.
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