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LelartózlattáK codreanut, 
aki a legyueres vasoarda filán 
Bukarest ellen akart vonulni

Bukarect, április 18.
'(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

"jelentése.) Románia legkülönbözőbb részei
ből érkező jelentések azt bizonyítják, hogy 
a román hatóságok husvét két napján ismét

erélyes rendelkezéseket lépteitek éleibe 
az egykori Vasgárda tagjai ellen.

Az nj alkotmány kihirdetése óta Miron Cris- 
'tea kormánya igen szigorú intézkedéseket 
hozott, a pártok tevékenységének meggáto
lására és mikór a hatóságok mcgállapitot- 
hogy ' Codreanu, a Vasgárda vezére csak 
itinleg oszlatta fel pártját, de

működését a föld alatt tovább folytatja, 
haladéktalanul erélyes rendszabályokat al
kalmaztak a vasgárdisták ellen. Siettette 
ezeket az intézkedéseket az is, hogy a rend
őrség értesülései szerint

Leleplezett fegyvertárak
Az intézkedések, során erélyes házkuta

tásokat Is tartottak, amelyek eredményeként 
nagymennyiségű fegyver és lőszer 

került a rendőrség kezei közé. A rendőrség 
megszállta a Vasgárda Bukarest mellett lévő 
„Zöld /7rízó“-f és lezárta a vasgárdisták több 
más gyülekező helyét is.

Vasárnap este a belügyminisztérium aztán 
nyilvánosságra hozta a végrehajtott intézke
déseket. A hivatalos) jelentés szerint a rend
őrség és a csendőrség

házkutatást tartott a volt Vasgárda va
lamennyi vezetőjénél

és a házkutatások tényleg indokoltnak bi
zonyultak: nemcsak puskákat és kézigráná
tokat találtak, hanem

géplewvereket ós nagymennyWsil 16- 
swrt la.

'A fegyverek rejtegetöit 
letartóztatták

é, katonai bíróság elé állítják. A jelentés 
nem tesz említést a letartóztatottak számá
ról, <ic bejelenti, hogy az összeesküvés ve- 
zetöi ellen

külön eljárást
Indítanak. A belügyminisztérium jelentése 
hangsúlyozza, hogy nz egész eljárás minden 
incidens nélkül folyt le. A belügyminiszté
riumi közleménnyel egyidejűleg került nyil
vánosságra, hogy Ántonescu, aki már a Mi
ron Crútca-kormányban lett hadügyminisz
ter,

egyhónapos azabarlságot kapott, .me
lyet kültöhlön tűit el.

Az államvédelmi törvény végrehajtásáról 
kiadott belügyminiszteri rendelet értelmé
ben a román hatóságok vasárnap 

betiltották a szélsőjobboldali Cnrenlul 
megjelenését.

A Vasgárda terve i 
„Marcia su Bukarest**

* Bukarest, április 18.
Hétfő este nyilvánosságra került, hogy a 

jövő hét vasárnapjára, a görög keleti hus
vét első napjára

Marcin sur Bucurcatlt terveztek a ro
mán Vasgárdisták.

A terv i rendőrhatóságok tudomására jutott 

a Vasgárda tagjai Bukarest ellen akar
tak vonulni.

A rendőri és csendőri intézkedéseket a 
legnagyobb titokban hajtották végre. A 
rendőrségi

letartóztatta Codreanut és a Vasgárda 
kétszáz vezető tagját.

A letartóztatottakat nem fogházban gyűjtöt
ték ősze, hanem egy bukaresti iskolában és 
innen

a legnagyobb titokban fegyveres kíséret 
mellett egy vidéki kolostorba szállítot

ták őket.
Az még nem került nyilvánosságra, hogy 
ez a kolostor Románia melyik részében van. 
Mindössze arról van híradás, hogy Codrea
nut Predcálban őrzik.

s mint egy belügyminisztériumi hivatalos 
közlemény tudtuladja,

az összeesküvést idejében elfojtották.
A kiadott hivatalos közlemény szerint az 

összeesküvés szálai
az egész országra kiterjednek.

A feloszlatott Vasgárdista szervezetek, ame
lyek később a szintén feloszlatásra Ítélt 
„Mindent a hazáért" nevű politikai pártba 
tömörültek, az utóbbi hetekben is folytatták 
tevékenységüket, annak ellenére, hogy a ki
adott rendtörvény

szigorúan megtilt minden ilyen 
tevékenységet.

A rendőrség különböző bizalmas bejelenté

Ezen a héten eldől 
a kormány három 
reformjavaslatának sorsa 
Nagyfontosságu politikai események a 
nyilvánosság előtt és a kulisszák mögött

Husvét után a magyar politikai éleinek 
fontos és izgalmas időszaka kezdődik. Most, 
hogy a naptári nagyhét befejeződött — a 
jelek szerint már a mai nappal — meg
indul a „politikai nagyhét". Torlódnak a 
nagyjelentőségű események. A mai, keddi 
nappal kezdődő hét politikai naptára a kö
vetkező:

19- én, kedden: Visszaérkezik Buda
pestre húsvéti üdüléséről néhány mi
niszter és ellenzéki politikus. — Este a 
kereszténypárt fontos értekezletet tart.

20- án, szerdán: A képviselőház pénz
ügyi bizottsága megkezdi a beruházási 
törvény javaslat vitáját. — Eckhardt Ti
bor pihenését befejezi, Budapestre ér
kezik és elnököl a kisgazdapárt érte
kezletén, 

sekből tudomást szerzett a titokban folyó 
szervezkedésről és az utolsó két napon

az egész országban rajtaütésszerűen 
fellépett a Vasgárdlsta szervezetek ellen.

A szervezetek különböző helyiségeiben, 
amelyek igen sok helyen kolostorokban 
voltak, házkutatásokat tartottak, amelyek 
során :

Betiltott szélsőjobboldali lapok
Bukarest, április 18.

A Curentul után a kormány hétfőn a 
Vasgárda két lapját, a Cuvantult és a Buna 
Vestlre-t Is minden indokolás nélkül bi
zonytalan időre betiltotta.

Tömeges letartóztatások
Bukarest, április 18. •

A Romániában történt letartóztatásokról j 
a következő hivatalos jelentést adták ki: l

A rendőrség és csendőrség szervei nem
régiben

felforgató tartalmú rllplratokat 
kobozlak el, amelyeket n „Mindent a ha
záért" nevű feloszlatott egyesület volt tagjai 
terjesztettek. Másrészről ezeknél az egyének
nél n nyomozás során véletlenül engedély- 
nélkiil tartott fegyvereket és lőszert találtak. 
A fegyverek között gépfegyverek, karabé
lyok és petárdák is voltak, ami maga is arra 
mutat, hogy

nem csupán személyi védelmüket szol

21- én, csütörtökön: Megérkezik Buda
pestre ifj. Arthur Hcnderson, angol 
munkáspárti képviselő. — A képviselő
ház igazságügyi bizottsága megkezdi 
sajtórendészeti tárgyalását.

22- én, pénteken: összeül a képviselő
ház egyesített bizottsága és megkezdi 
az úgynevezett „zsidójavaslat" tárgyalá
sát.

A most következő hétnek ezek a kima
gasló programpontjai, de az említettek 
mellett sorozatos intern politikai tanácsko
zások is lesznek és

n nyilvánosság előtt lezajló események
kel közel egyenrangú jelentőségűek 
azok, amelyek a kulisszák mögött ját

szódnak le.
! Politikai körökben ismét beszélnek arról,

sok fegyver, muníció és röplrat 
került elő. Az egyes szervezetek vezetőit 
elfogták.

Bukarestben a rendőrség a Vasgúrdisták’ 
híres székházábnn. az úgynevezett Zöld Hár- 
bán fogta el Vasgárda vezérét, Zelea Cod
reanut. A Zöld Házban szintén sok fegyvert, 
muníciót és röpiratot találtak.

gáló eszközöknek szánták őket.
Ezeknek a megállapításoknak az alapján w 
belügyminiszter házkutatást rendelt el az 
említett szervezet valamennyi volt vezető*  
jétiél. Az intézkedést április 16-án este haj
tották végre ás az eredmények

teljes egcszélM'jn megerősítették az ál
lami hatóságok értesüléseit.

Valamennyi egyént, akinél fegyvert és lő
szert találtak,

letartóztatták
és n törvényes eljárás lefolytatása céljából 
átadták a büntető hatóságoknak. A felbuj
tókkal szemben a kormány

külön fog eljárni.

Hangsúlyozni kell, hogy’ az egész mozgalom 
nem haladta túl a hivatásos izgatók szűk 
körét és a polgárság zöme, amely nyugalmat 
és békés munkát kíván,

teljesen távol tartotta magát
ettől a felszínes izgatástól.

hogy a beruházási és sajtórendészeti javas
lat, továbbá a „zsidójavaslat" elfogadása 
ulán bizonyos fontos személyi változásokra 
kerül sor, még mielőtt a költségvetés a Ház 
plénuma elé kerülne.

Megindul az éles harc 
a „zsidójavaslat“ kiirUl

A küszöbön álló nagy politikai és parla
menti összecsapás clöcsatiírozásninak, a bi
zottsági vitáknak - amelyek a javaslatok és 
az esetleges módosítások szempontjából 
sorsdöntőéit — előkészületei már folynak. 
Nemcsak a közvélemény, de a politikai élet 
érdeklődésének is a „zsidójavaslat" áll a 
középpontjában. A húsvéti napokban mór 
kialakult ebben a kérdésben a kormánypárt 
állásfoglalása: helyesli a javaslatot a NÉP 
legmérsékellebb szárnya is. de megvan azzal 
elégedve a szélső jobboldal is,

még az erősen jobboldali Bárczay-féle
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HŐST JEI.FSiT MEGII!

BERE.VD 
MIKLÓSUKÉ

szerelem mélységeiből hozza fel 
problémáit a szerző és a lélekku- 
tatás legmaibb eszközeivel oldja 
meg azokat. — Ára: 5 pengő.

MEGTEKINTHETŐ:
MINDEN KÖNYVESBOLTBAN

HtwsHn fia woi.hbh kiabAsa,
BVDAPZST

agrárcsoport sem kíván salgorubb Intésh 
kedéseket.

l’tólag derűit ki, hogy a nemzeti egység 
pártjának úgynevezett „zstdóblzottsága" sem 
várt olyan gyökeres reformokat, mint ami
lyeneket a kormány javaslata tartalmaz. 
Igy tehát megállapítható, hogy a politikai 
életben aktív szerepet játszó jobboldalt tel
jes mértékben kielégíti a javaslat, eltekintve 
néhány szélsőséges — a NEP-en kívül elhe
lyezkedő — képviselőtől.

A NÉP inkább enyhítő, mint szigorító 
módosításokra hajlik, mindenekelőtt azt 
akarják keresztülvinni — elsősorban b 
frontharcos képviselők —, hogy ne csak a 
tűzharcosokat, de azoknak gyermekeit is o 
^nyolcvan százalékba,, sorolják.

Négy ellenzéki párt 
álláspontja

Az úgynevezett baloldali ellenzék —• a 
Szociáldemokraták, Rassay hívei és a libe
rális pártonklvüllek — már a bizottsági 
tárgyalásokon legélesebben hangot fognak 
adni véleményüknek, hogy a „zsldójavasla- 
iot" teljes egészében vissza kell vonnia a 
kormánynak, mert az ellentétben áll a jog
fejlődéssel és a magyar alkotmány egyik 
alapvető téletével, a jogegyenlőség elvével.

A független kisgazdapárt — az ellenzék 
legnagyobb pártja — csak holnapi, szerdai, 
értekezletén dönti el, hogy elfogadja-e a 
kormány három fontos javaslatát és a költ- 
aégvetést. A javaslatokat, a „rsldójavaslatot" 
is — úgy értesülünk —,

általánosságban megszavazza a kisgazda
párt,

noha az a vélemény a pártban, hogy azok 
egyáltalában nem kiclégltöek, mert csak 
kevéssé segítenek a keresztény középosztá
lyon, n mezőgazdasági lakosságnak pedig 
semmiféle haszna nincs azokból.

Át egyesült kereszténypárt két vezetője, 
gióf Zichy János és Ernszt Sándor csak 
ma, kedden, érkezik Budapestre. Miután 
megjöttek, tüstént összehívják a pártérte- 
kczletci, valószínűleg ina estére, esetleg 
azonban csak holnapra, szerdára .Amint a 
Hétfői Napló ezt legutóbbi számában első
nek közölte, most már bizonyosra vehető, 
hogy

ez a pórt Is elfogadja a Javaalafokat, 
s’t a krreszténvpárt egyik vezető törvény
hozó tagja azt közölte husvétkor a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy a kormánynak 
az irányit tevékenységit, amelyet az uj javas
latok is képviselnek, határozottan támogat
ják.

Mindebből politikai körökben azt vélik 
kiolvasni, hogy

bizonyos együttműködés készül a kor
mánypárt alkotmányos rétegei, a kis

gazdák és a kereszténypárt közölt.
Fcszélnck arról, hogy ennek az együtlmil- 
ködéinek esetleg már egy hónapon belül 
látható megnyilvánulásai is lesznek.

Újabb 
törvényjavaslatokat 

készít a kormány
Amint azt a hétfői napon lapunk munka

társával a kormány intencióit jólismerö 
helyen közölték, a költségvetés megszava
zása alán sem fog tüstént nyári szünetre 
menni a lláz, mert a kormánynak van még 
m hány kisebb ]nvaslntn, amelyeket mindet) 
körülmények között tető alá akar hozni még 
a nyári szünet előtt.

Át idei nyár sem lesz politikai ..uborka- 
breton", mert

luliuabaa és auguaztiuban már végre te 
hajtják a mqpzavazott törvényjavasla

tokat.
A kormánynak elhatározott szándéka, hogy 
augusztus M-élg tlvégzi a lapengedély
revíziókat. Erre vonatkozólag illetékes he
lyen at a felfogás alakult ki, hogy lehetet
len állapot a hetilapok, havonként megje
lenő folyóiratok és szaklapok számának 
rendkívüli módon való megszaporodása és 
ebből a szempontból okvetlenül szükség van 
egy „szűrőre", amely korlátozza ezeknek a 
sajtótermékeknek számát. Hangoztatták 
azonban a Hétfői Napló munkatársa előtt, 
hogy minden körülmények között

érintetlenül meghagyják engedélyét 
azoknak a lapoknak, amelyek komolyan és 
lelkiismeretesen foglalkoznak a közvéle
mény politikai és gazdasági informálásával.

Kombinációk 
Henderson útjáról

Rendlkvül sok kombinációt fűznek Hen
derson Artúr angol munkáspárti képviselő 
budapesti és prágai látogatásához.

Henderson csütörtökön érkezik a ma

London, április 18.
Feltünéstkeltő tudósítást közöl hétfőn 

este az Evenlng Standard a Chamberlain- 
kormány sorsáról és

a miniszterelnök állítólagos lemondási 
terveiről.

A lap szerint a Chamberlain miniszterelnök 
nem akarja bevárni az 1939. évi általános 
parlamenti választásokat, hanem már előbb 
vissza akar vonulni a politikai élettől. A 
miniszterelnök ősszel lép 70-lk életévébe és 
környezetében hangoztatta, hogy meggyőző
dése szerint teljesítette hivatását Anglia 
iránt és

politikai pályafutását be akarja fejezni.

Az Evenlng Standard politikai szerkesztőjé
nek véleménye szerint Chamberlain minisz

Chamberlain lemond?

I MZ-

4zana elnök elmenekült 
Barcelonából

Pária, április 18.
A katalán fővárosból vasárnap ismét 

riasztó hírek érkeztek. Egyes hirek szerint
Azana köztársasági elnök elmenekült 

a fővárosból.
Az. újabb pánikot az a körülmény idézte fel, 
hogy Katalónla és a köztársasági Spanyol
ország közölt most már tengeri utón Is meg
szakadt az összeköttetés, mert a Franco-, 
hajóhad blokád alatt tartja az egész part
vidéket.
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Kitört a háború a pestkörnyéki 
pékek és a budapesti 
kenyérgyárak között

Kormánybeavatkozást kérnek a pékmesterek
A pestkörnyéki sütőiparosok a minap 

nagygyűlést tartottak, amelyen élesen kikel
tek a budapesti kenyérgyárak üzleti politi
kája ellen, elhatározták, hogy memorandu
mot intéznek az iparügyi miniszterhez és 
tőle kérnek beavatkozást. Meg is szövegez- 
ték a memorandumot, amelyben részlete
sen, pontról-pontra

felsorolják, hogy szerintük milyen sé
relmek érték őket a kenyérgyárak ré

széről.

A memorandum foglalkozik a pestkör
nyéki sütöiparosok nehéz gazdasági hely
zetével és arra hivatkozik, hogy ezt a sú
lyos helyzetet főként a budapesti kenyér
gyárak egyre nehezebben elviselhető ver
senye okozza. A memorandum adatai sze
rint

■ budapesti kenyérgyárak termelésük
nek 35—40 százalékát a pestkörnyéki 
városokba és falvakba szállítják, ezzel 
szemben n környéki pékek azt állítják, 
hogy h kenyérgyáraknak ez az eljárása 

tulajdonképpen tilos.
A memorandumot küldöttség vitte Csik 

József dr. országgyűlési képviselőhöz és öl 
kérlek meg, hogy támogassa akciójukat, 
hívja fel <i kormány figyelmét n kenyér
gyári szállítások körül mutatkozó bajokra

kérje a kormány közbelépését a pest 
környéki süíóiparosok és alkalmazot

gyar fővárosba, ahol őt kihallgatáson 
fogja fogadni Horthy Miklós kormányzó

Is. Henderson tárgyalni fog Magyarországon 
Darányi Kálmán miniszterelnökkel, de érint- 
kézéit keret a magyarországi szociáldetnok- 
rata párt vezetőségével is, annál is inkább, 
mert néhány évvel ezelőtt atyja, Henderson 
volt angol külügyminiszter, a leszerelési 
konferencia volt elnöke, szoros kontaktust 
tartott fenn a magyarországt szociáldemok
ratákkal.

Henderson budapesti látogatásának hát
teréről nem szivárgott ki semmi érdemleges, 
csupán arról beszélnek, hogy

as angol munkáspárti képviselő, mint 
Nagybrltannla konzervatív kormányá

nak félhivatalos megbízottja
Jár Közép-Európában. Henderson prágai 
útját összefüggésbe hozzák azzal a körül
ménnyel, hogy a csehszlovákiai német szo
ciáldemokrata párt egyik vezetője néhány 
héttel ezelőtt Londonban járt és ott beható 
tárgyalásokat folytatott Attlee őrnaggyal, a 
munkáspárti ellenzék vezérével, valamint a 
párt több más képviselőtagjával, Így Hen- 
dersonnal is.

terelnök lemondásának időpontját attól te
szi függővé, hogy mennyire eredményesen 
tudja folytatni külpolitikai offenziváját, 
amelynek végcéljául az angol-német meg
egyezés megvalósítását tekinti.

Az Evenlng Standard már Chamberlain 
miniszterelnök utódjának nevét is találgatja. 
A jelenlegi kormány fiatalabb koni tagjai 
között keresi az utódot.

így első helyen említi meg az M évre 
Sir John Simon jelenlegi kincstári kan

cellárt,
majd az 52 éves Sir Thomas Inskip nem
zetvédelmi miniszter nevét. A lap felsorolja 
még, hogy a kormány 50 évnél fiatalabb 
lobjai is szóbakerülhetnek az uj miniszter
elnök kijelölésénél. Ezek a miniszterek a 
következők: Elllot, Morrison és Olivér 
Stanlcy.

így a vasárnapi nap folyamán a nemze
tlek hadihajói feltartóztattak több gő- 
aöat, amelyeken köztársasági vezető
személyiségek családtagjaikkal Barce

lonából menekültek.
Az elfogott gőzösöket St. Gorges kikötőjébe 
vontatták.

Valencia, Karthagena, Alicante és Tarra- 
gona városokból olyan hirek érkeztek, hogy 
a lakosság tüntet azóta, hogy hire érkezett 
Vinaroz clestének. A tüntetők a háború 
uzonnali befejezését követelik,

taik védelmében.
Csik József dr. képviselő megígérte a sü

löknek, hogy nyomban a húsvéti ünnep 
után érintkezésbe lép az iparügyi miniszté
riummal, amelyet majd tájékoztat a pest
környéki pékek állásfoglalásáról és kérel
méről.

Milliós hadsereg döntő 
csatája a kínai fronton

Sangháj, április 18.
Kínai részről azt jelentik, hogy az ellen

ségeskedések kitörése óta most folyik a leg
nagyobb ütközet Santung tartományban, 
Szücsau városától nyugatra és délre folyik 
ez a hatalmas ütközet, amelyet a japánok 
indítottak meg.

A japánok Ltngsy felől óriási offenzivába 
kezdtek.

A kínai részről kiadott jelentés szerint
a japánok oflenzlváIában 500.000 főnyi 
haderő vesz részt és kínul részről 
ugyanilyen nagyszámú hadsereget vé

teliek harcba.
S japánok Sanzi és Honán tartomány egy- 
rt s;-t t kiürített: I.. csak azért, hogy megfe
lelő számú haderő fölött, rendelkezzenek az' 
oll'enziva megindításához.

Pacelli bíboros 
Budapestre jön 

Róma, április 18.
XL Plua pápa a Vatikán legmagasabb- 

rantfu egyházi méltóságát küldi el a buda
pesti encharlsztlkua kongretasuara. Vatikáni 
körökből aaereett értesülése szerint a pápa 
legátusa a budapesti eucharisztikus kon
gresszuson Paeelíl bíboros államtitkár le«s»

Tildy Zoltán 
a „zsidójavaslatról"

Báránd, április 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon*  

jelentése.) A független kisgazdapárt bihari 
szervezete husvét hétfőjén Báránd község
ben tartott nagygyűlést. Beszédet mondott 
itt Tildy Zoltán országgyűlési képviselő, a 
párt alelnőke Is. Hangoztatta, hogy a dol
gozó magyar munkásnak megvan a kenyere 
éa a szabadsága, meg fog nyugodni a poli
tikai élet.

Hibáztatta, hogy
aa elmúlt kormányok nem sokat törőd
tek a nép szabad véleménynyilvánítá

sával.
Kikelt azok ellen, akik felelőtlenül ki akar
ják sajátítani a földet, de hangsúlyozta, 
hogy a földbirtok elosztásának igazságok 
rendezése a kisgazdapárt programjának 
sarkalatos pontja.

Ha már egyszer itt vannak a radikális 
intézkedések, rendezzék sürgősen a nagy" 
bérletek kérdését is. Élesen beszélt ezután 
az alkotmányellenek és a felforgatók ellen, 

A „zsidótörvényjavaslatról" Is beszélt ás 
megállapította, hogy

abból a falunak semmi haszna nem len, 
ez csak az állásoknál helycserét biztosit'.

Három embert legázolt 
Budán egy elszabadult 

tehén
Hétfőn este a Verpeléti-utón nagy riadal

mat okozott egy elszabadult tehén. Á meg
vadult állat, amelyet a vágóhídra akartak 
vezetni,

három embert sebealtett meg, 
amíg sikerült megfékezni.

Kormányválság Japánban!
Tókló, április 18.

Politikai körökben némi izgalmat kelteti 
az a hír, hogy

Szueeugu tengernagy, belügyminiszter 
maga állt az élére annak a mozgalom
nak .amely a mostani pártok helyébe 

egyetlen pártot akar kialakítani.
Mint a kormányhoz közelálló körökben 
mondják, Szueeugu tengernagy Siono igaz
ságügyminiszterrel egyetértve megbeszélé
seket folytatott a szejukai és minszeito pár
tok elégedetlen elemeivel és a parlament 
különböző jobboldali csoportjaival. Szue*  
eugunak az az elgondolása, hogy

az uj párt megalakításával egyldŐben 
a kormány is átalakul.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A „SZIKRA” MAGYAR GYUJTÓGYARAK RU 

igazgatósága a társaság ezévi rendes közgyűlé
sét április 20-öra hívta egybe. A mérleg 
357,473.80 P tiszta nyereséggel zárult, amely 
összegből az „A" sorozatú részvények után
11.— (tizenegy) pengő osztalék kerül kifize
tésre. Ugyanaznap tartja rendes közgyűlését a 
Magyar Általános Gyufaipari Rt. is. E társaság 
tiszta nyeresége 101.574.49 P, melyből részvé- 
nyenklnt 9 (kilenc) pengő osztalék fizettetik.

♦
A NEMZETI TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS BANK 

Rt. igazgatósága legutóbb tartott ülésében meg
állapította n folyó évi április hó 20-ún megtar
tandó közgyűlés elé terjesztendő 1937. üzlet
évi mérleget. Egyúttal elhatározta az igazgató
ság, hogy belső tartalékolások, valamint n tar
talék- és nyugdíjalapnak megfelelő javadalma
zása után részvényenként úgy, mint a mull 
évben — 50 fillér osztalék kifizetését fogja 
a közgyűlésen indítványozni.

Steuer Lórúndné szül. Steincr Lola 
fájdalmas szívvel jelenti, hogy szere
tett édesanyja

Földi maradványait f. hó 19-én, 
kedden déli 12 órakor a rákoskeresz
túri temetőben helyezzük örök nyu
galomra.

Steuer I.óráad vc,.e, Slcuer Felér 
és Judit unokái.
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Autőkatasztrőfák husvétja
rófák’lrtéM 'ÖmCBe5 ““lókntnut.
róftt történték a fővárosban és a környé-

" “"'"'•illeMéseki.ek kft halotlj. 
több súlyos sérültje Tan.

Dtanyé, Ijijos országgyűlési képviselő 
’l^öaba,, birtokán vendégeskedett néhány 
MnPv6Ur<!r'A°"S Romdn Wcsi rendőrkapi
tány a feleségével, azonkívül Heinz Vineent 
bécsi magánzó és a felesége. A két házaspár 
sasarnap Ctanges Lajossal együtt kirándu
lásra indult Lom Román JA 27J-632 rend
számú autóján, amelyet a rendőrtiszt suf- 
forje, Bcckcrt Hans vezetett. Este, amikor 
’ kirándulásról visszaféle igyekeztek, Alsó- 
Mltas határában egy szabálytalanul kerék
pározó fiatalemberrel találkozott szemközt 
az autó,

a soffőr azonnal lassított, de már nem 
kerülhette el a szerencsétlenséget, el
ütötte a kerékpárost, az autó pedig a 
hirtelen fékezés következtében az árokba 

fordult.
Heinz Vineent, aki a soffőr melett ült, ki
esett az autóból és könnyebben megsérült a 
lábán, a többi utasnak az ijedtségen kívül 
szerencsére komolyabb haja nem történt. 
A bécsi magánzót első segélynyújtás után 
kocsin Dinnyések alsódabasi birtokára vit
ték,

az elgázolt kerékpároson azonban mír 
nem lehetett segíteni, belehalt sérülé

sébe.
A husz-huszonkétévesnek látszó fiatalember
nél nem találtak semmiféle személyazonos
sági iratot, öltözéke után Ítélve valószínűleg 
környékbeli iparoslegény lehetett. A csend
őrség kihallgatta nz autó utasait és azok 
vallomásából kétségtelenül megállapították, 
hogy a halálos katasztrófát az ismeretlen 
férfi gondatlansága idézte elő.

Husvét hétfőjén hajnali három óra táj
ban történt a másik halálos gázolás a Kere
pesi utón. Golcmszkí Miksa soffőr a BO. 765. 
rendszámú kéktaxival a Keleti-pályaudvar 
irányából a Kercpesi-utra tartott utasaival. 
Az ügetőversenypálya közelében minden 
igyekezete ellenére elgázolta Baur István 51 
éves napszámost, aki

Ittas állapotban, vigyázatlanul, dülön
gélve botorkált az úttesten.

Raurt a mentők kórházba akarták vinni, de 
a hordágyon mcghalL A soffőrt kihallgatása 
plán elbocsátották a rendőrségről.

Elgázolt család, 
részeg soffőr

Vasárnap este Bojtos István 35 éves gyári
munkás, aki Budatétényben lakik, feleségé
vel és hároméves István nevű fiával ven
dégségből igyckzlek gyalog hazafelé. Bojtos 
ölében vitte a gyereket. A Hungária gumi
gyárnál a BA. 219. rendszámú budapesti 
autóval találkoztak szemközt. Ki akartak 
térni az autó elöl, a nagy sebességgel ha
ladó kocsi elütötte a munkáscsaládot.

Bőjtöst kisfiával együtt fellökte az autó 
hütőháza és mind a kctl<‘n súlyosan 
megsebesültek n fejükön, lábukon, azon

kívül agyrázkódást is szenvedtek.
'Az asszonyt az autó sárhányója érte és 
csak könnyebb zuzódásokat szenvedett. A 
gyárimunkást és kisfiát a mentők súlyos 
állapotban az Uj Szent Jd/ios-kórházba vit
ték. A gázoló autó soffőrjét előállították a 
csendőrőrsre, ahol kihallgatták, majd elen
gedték, de a vizsgálat tovább folyik.

A Soroksári-uton haladt a BO. 091. rend
számú taxi, amelyet Bcreczky János gép
kocsivezető vezetett. Az autóban Komlósy 
Mária 24 éves és Sclics Teréz 22 éves ki- 
szolgálólcányok ültek. A Koppány-utca sar
kán

’ n soffőr, aki Utas állapotban volt, neki- 
hajtőit egy lámpaoszlopnak és az autó 

felborult.
Komlósy Máriát és Sclics Teréz a Szent 

István-kórházba vitték a mentők, Bereczky 
János előállilották a főkapitányságra, ahol 
első segélynyújtás után őrizetbe vették.

Autóbusz 
és csendőrautó

Hétfőn reggel az Alkotmány-utca és a 
Szemerc-utca sarkánál

a BX. 566. rendszáinii autóbusz ömzc-

A nagy sikert Remek etoadttl

Fűszer fis csemege
CMthó KAImAn uj színjáték.

vígszínház
'Mefpn; U5-SU

2 halott, 12 sebesült
ütközött egy csendőrségi autóval. Az 
összeütközés következtében a csendőr- 

ségi kocsi felborult
és Istenes Dezső, a gépkocsi vezetője, vala
mint Nagy Flórián csendőrtiszthelyettes 
megsérültek. Istenes Flóriánt agyrázkódás
sal a VIII. számú helyőrségi kórházba vit
ték. Zukovszky Tibor 34 éves autobuszsof- 
fört előállították a kapitányságra. Kihall
gatása után elbocsátották, de az eljárás fo
lyik eílene.

Hétfőn reggel az Erzsébet-köruton a Ro- 
yal-sióWó előtt a CK. 206. rendszámú mo
torkerékpárt, amelyet Kuszenda György 30

□

éves tetőfedőmester vezetett és hátsó ülésén 
Fclkay Maliid lő éves gyárimunkásnő ült, 
egy ismeretlen magánautó elütötte.

Az autó az összeütközés után tavább- 
robogott.

Kuszendát és a gyárimunkásnől a mentők 
súlyos sérülésekkel a Rókus-kórházba vit
ték.

Hartxnann Ödön 65 éves magántisztviselőt 
az üllői-ut 7. számú
Al. 212, rendszámú személyautó, 
sérülésekkel a Szent 
lék. A gázolás ügyében megindult az el
járás.

ház előtt elütötte a 
Súlyos 

Istvdn-kórhdzba vit-

Részeg társaság
véres garázdálkodása 
a Baross-utcában

Tegnap éjszaka a Baross-utcában szolgá
latot teljesítő Forró János rendőrfőtörzsőr
mester csendre intett egy vendéglőből ki
jövő részeg társaságot. A részeg emberek 
nem fogadtak szót, az egyik

a rendőrre támadt As bicekát döfött 
a lábába.

A rendőr kardot rántott, a garázda emberek 
azonban rávetették magukat, kicsavarták 
kezéből a kardot, mire revolveréből riasztá
sul háromszor a levegőbe lőtt. A túlerőben 
lévő garázda emberek a revolvert is elvették 
föle. A rendőr sípjába fújt, mire rendőrök 
érkeztek, de addigra már a részeg társaság 
tagjai egymás között is összeverekedtek és 
újabb

revolverdörrenés hallatszott, ezt a lövést 
valamelyik részeg ember adhatta le a 

rendőr elvett pisztolyából.

A rendőrök rövidesen véget vetettek a to
vábbi verekedésnek és értesítették a mén-

tőket, akik két autóval vonultak a hely
színre.

Forró János rendőr súlyos sérüléssel ke
rült a Szent /sfudn-kórházba. Imre József 
iparoslcgényt, aki a verekedés egyik fősze
replője volt és több szemtanú szerint a 
rendőrt is ő szúrta meg, első segélynyújtás 
után a rendőrségre állították elő. Perseg 
István hentessegéd hasszurást szenvedett, öt 
a /íőÁ-us-kórházba vitték.

A főkapitányságra állították elő a vere
kedéssel kapcsolatban Bajzát István cipész- ! 
segédet és fivérét, Bajzát József kifutót, akik i 
tanuk vallomása szerint, ugyancsak a rendőr 
támadói között voltak. Papp Mária háztar
tási alkalmazottat is őrizetbe vette a rend
őrség, mert a rendőr ellen lázitott.

A főkapitányságon hétfőn
egész nap folytak a kihallgatások 

a véres verekedés ügyében. Azt akarják tisz
tázni, hogy ki vette el a rendőrtől a< revol
verét és kinek milyen szerepe volt 
szakai vérengzésben.

megtöltik finom Francit kávípöllék- 

kai fllatosrtolt Knclpp matálokóvé- 

vol. Ezért üy.n fényei. gömbítyO 

é*  mosolygós a képe,... rta[d 

kicsattan az egéizségtő1l..>

A pápa két szerzetest 
és egy ferences testvért 

szentté avatott 
husvétkor

Bensőséges húsvéti szertartás keretében 
avatta szentté XI. Pilis pápa a vatikáni bazlli- 

I kában Husvétvasárnapján Bobola András len
gyel jezsuita, Giovanni Leonardi olasz maria*  
nista szerzetest és Salvatore da Hnrta spanyol 

[ferences laikus testvért.
, A világ legnagyobb templomában több mint 
^tizenötezer ember nézte végig a szenttéavatás 
[ősi szertartását, amely XIV. Benedek pápa ha. 
[tározuta szerint a Szent Péler-bazilikában az 
[apostolok sírjánál ment végbe.

Kilenc óra után a Szentatya mogdnlakosztá*  
Igából a sixtusi kápolna sekrestyéjébe vonult, 
ahol fehér miseingben, aranydiszitésü drága*  

..... . , . , , , , köves pluvialeba öltöztették és a fejére helyet*
azonkívül százhatvan darab, egészen uj, a ték a tiarát. Ezután n Szentatya magas hvr» 
valódihoz megtévesztésig hasonló hamis dozható székébe szállt, amelyet a székhnrdo*  
ötvenfilléres került elő. r<JA’ a vállukra emeltek és a menet lassy lépési

Bodót és Nemesnél előállilották' a kis-j* Cn meffír,dult a bazilika fele.
pesti kapitányságra, ahol kihallgatásuk so-1 ó Bazilikában a konzisztóriunii ügyész a 
rán azt hangoztatták, hogy a pénzhamisító- díszes trónus elé járult és háromszor kérte 
műhely működését néni rég kezdte meR is | „J...,,*' ’5''

eddig csak két darab hamis ötvcnfil- 
I erest hoztak forgaloma.

Bodóék még egy harmadik személyt is 
be akarlak vonni üzclmcikbe, de az meg
ijedt és ő közölte a rendőrséggel a dolgot. 
Bodó Józsefet és Nemes Imrénél beismerő 
vallomásuk után előzetes letartóztatásba 
helyezték.

az éj-

Pénzhamisító műhelyt leplezett le
a rendőrség Kispesten

A kispesti rendőrség bizalmas utón arról 
értesült, hogy a Batthyány-utca 180. számú 
házban pénzhamisitóbanda működik és öt- 
venfilléresékct állítanak elő. Azt is közölték 
a rendőrséggel, hogy Bodó József 30 éves 
napszámos és Nemes. Imre fodrászmester 
különvállan élő felesége állítják elő a ha
mis pénzt.

Vasárnap este detektívek jelentek meg 
Bodó Bathyány-utcai lakásán és házkutatást 
tartottak.

A házkutatás során n kamrában jól föl
szerelt pénzhamlsltómülielyre bukkan
tak. Gépeket, kliséket és pénzhamisí

táshoz szükséges anyagokat találtak.

Isren/té. kíséret egyik magasrangu prelátusa 
válaszolt és közölte, hogy a Szentatya jól is*  
meri a nevezett boldogok erényeit és azokat « 

[csodákat, amelyeket az Ur általuk művelt.
Végül a pápa fején a mitrával. mint az egy 

ház feje s a kereszténység tanítója ex katedra 
kijelentést tett és latinnyelvü szöveggel a három 
boldogot szentté nyiivánitofia. Ráma összes 
harangjai zúgtak a szertartás alatt. A sorra- 
kővetkező szenttéavatást misét idén a pápa 
külön rendeletével a pápa helyet a blbornokt 
testület dékánja, Granito Pignatclll dl Belmonfg 
bíboros mondotta.

Véres harcok 
Jeruzsálemben 
husvét vasárnapján

e

Jeruzsálem, április 18.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Jeruzsá

lem husvétvasárnap véres incidensek és kö
zelharcok színhelye volt. Az ünnep első nap
ján ugyanis arab zendülők megtámadták az 
ott állomásozó angol csapatokat és rövide
sen

állóharc fejlődött ki a lázadók és az 
angol katonák között.

A lázadókat csak részben sikerült megfé
kezni .egyes községekben még ma is folyik 
a küzdelem.

Vasárnap este Jeruzsálem zsidónegyedé
ben az utcán egy bomba robbant fel, amely 
több járókelőt sebesitett meg. Rövidesen ez
után az egyik arab kávéházban robbant egy 
bomba. A robbanás következtében több 
vendég meghalt és nyolcán megsebesültek. 
Ez a két robbanás volt a jel és elhangzásuk 
után az arab lázadók megrohanták az an
gol katonákat. A katonák épületekbe vonul
tak vissza és /őrtüzet adtak le a zendűlök- 
re, akik közül

mintegy ötvenen életüket vesztették.
Bala Anepta közelében szintén közelharc

ra került a lor, amely égést éjjen át folyt

tovább 'fényszórók fényénél. A katonaság 
ilt sem szenvedett veszteséget, a támadók 
közül azonban

több mint negyven halott maradt az. utcán.
A harcokat sikerült is rövidesen Bala Anep- 
tára lokalizálni.

A környéken zárórát rendeltek el és sen
ki sem tartózkodhat a sötétség beállta után 
a házon kívül. Az utakat elzárták. A váro
sokat környékező falvakat átkutatják és 
ellenőrzik, hogy a benszülöttek adtak-e me
nedéket zendüiöknek. A lázadók egyéb
ként clct-halálharcot folytatnak, mert

az elesettek közölt van bandavezérük, 
Abdtrahlm Hadra Mahmud,

aki haldokolva azt az üzenetet küldte, hogy 
senki se adja meg magát, mert nem 
millióinak kegyelemre.

gzá-

..Óterrut
FAL- ÉS BUTORBURKOLASOK

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., Ö-IJTCA 4. SZ.

TELEFON 115-418

Kötél, 
pisztoly, 

borotva, 
méreg...

Engel Géza kereskedő 30 éves felesége 
Pcstszenlerzsébeten, a Nagy Sdndor-utca 5. 
számú ' ' ' ...................................
magát 
levelet 
hogy

házban lévő lakásán felakasztotta 
és mire rátaláltak, meghalt. Búcsú*  
hagyott bálra, amelyben azt irjax

súlyos betegsége miatt
megy a halálba. Holttestét a pestszenlcrzsé' 
heti hallollashózba szállították.

Dudás Aladár 41 éves géplakatos, aki a 
Bankó /’üfa-ulcában lakik, a Baross-ulca 
98. számú ház előtt Frommer-pisztollyal 
mellbelőttc magát.

Horváth Mihály kőművesmester 52 éves 
felesége az Ürömiül 5. számú házban lévő 
lakásán borotvával felvágta nyakán az ereit, 
Gyuris Sándorod háztartásbeli Pestszent*  
erzsébeten a Scbestyén-ul.-a 17. számú ház*  
bán

ismeretlen méreggel
mérgezte meg magát. Neumann Itnréné ház
tartási alkalmazott a Tcréz-körut 13. számú 
házban mérget ivott. Padár Karolin ház*  

I tartási alkalmazott a Mályás-iércn egy pa
llón lugkövet ivott. A mentők az életuntakat 
a Rókus-kórházba vitték.
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Zogu albán királyt a Magyar Automobil 
Club minapi közgyűlésén dlsztaggá válasz
tották. A kmaclsták egyik csoportja nagy
ban szervezi a: akciót, hogy a ti rónai es- 
kűvörc előkelő autós-sportemberekből álló 
társaság vonuljon ég mutassa be hódo
latát a felséges klubtag előtt. A küldöttség 
természetesen stílszerűen autón menne Al
bániába.

11.
'Az elkövetkező napok nagy munkája előtt 

húsvéti vakáción pihent a kormány. Dará
nyi Kálmán anyácskái birtokán, Kánya Kál
mán és Reményl-Schneller Lajos a Balaton 
mellett, Hómon Bálint vidéken vakációzott, 
Bornemisza Géza Rhodos szigetén, Mikecz 
Ödön Olaszországban töltötte a husvétot, 
lmrédy Kálmán, Káder Vilmos, Széli József 
és Marschall Ferenc pedig itthon ünnepelt.

HL
Budapesten tartják az idén a máltai lova

gok világkongresszusát. Chlgl herceg, a rend 
nagymestere is megjelenik a kongresszuson, 
amelyre Angliából, Amerikából, Belgium
ból, Franciaországból, Németországból, 
Olaszországból, Szíriából és még néhány ál
lamból közel ezer máltai lovag érkezik. A 
lovagrend magyarországi tagozata készíti 
elő a budapesti fogadtatást és a kongresszus 
rendezését.

IV.
’A londoni Edmard Arnold Co. vállalat 

kiadásában rövidesen megjelenik angolul 
Horthy Jenőnek „Egy élet sportja” clmii 
kitűnő könyve. A magyar szakirodalom át
ülő sikerét jellemzi, hogy ez már a harma
dik ilyen munka, amelyet angolra fordíta
nak. Horthy Jenő könyve előtt kiadták Kit- 
lenberger Kálmán „Vadász- és gyüjtő-uton 
Keletafrikában”, valamint 
falgmond „Elefdntország”

gróf Széchenyi 
cinül könyvét.

V.
Sokféle részletüzletről 

udnak részletre könyvet, családi házat, ru
hát, autót és bútort, az idei husvét azonban 
uj részletüzlelet is produkált. A Bethlen- 
utcában egy fiiszer- és csemegcbolt kiraka
tában tábla jelent meg, amely falusi füstölt 
Ilonkát hirdetett heti kétpengős részletre. 
'Nem ismerjük a szakma álláspontját a rész
letsonka tekintetében, de egy biztos —- nem
csak okos, de emberséges ötlet, amely lehe
tővé tette, hogy ezen a nem túlságosan gaz
dagnak Ismert környéken sonka kerüljön a 
szegényebb emberek ünnepi asztalára is,

VI.
rAt Irodalmi báró várbeli palotáját egész 

'évre kibérelte egy budapesti angol diplo
mata Az uj lakó már be is költözött.

Tia/foffunJt már,

Vll.
Mi mindenhez h kell érteni manapság egy 

*jó orvosnak ... Bács-Bodrog vármegye al
ispánja pályázatot hirdetett a bajai járási 
vándor tüdőgondozóhoz tüdőszakorvosi ál
lásra. A pályázathoz autóvezetői engedélyt 
is kell csatolni „miután a mozgó tüdőgon
dozót gépkocsi szállítja, amelyhez külön 
gépkocsivezető nem alkalmaztatik”. A tech
nika korszakában tehát néha nem elegendő, 
ha az orvos megtanulta a pneumothorax 
elvégzését — még jó so ff őrnek is kell lén
iáé , , ,

Vili.
A budapesti szinészvildgnak uj autósa 

pun: Hajmásig Miklós is volán mctlé került.

IX.
Egész Budapest ismeri a pipás buldogo

dat. „akik” tlroli kalappal a fejükön, angol 
pipával a szájukban, hdlukrafcslelt reklám
szöveggel korsósnak a városban A pipás 
buldogoknál most családi esemény történt: 
hzckszcpiles Szánjának, a buldogmamának 
tizenegy kölyke született. Akinek pipás bul
dogra van szüksége, siessen vásárolni, amíg 
el nem kapkodják.

X.
A tavaszi szezón első nagy társasági ese

ménye április 30-án lesz: a ragyogó gálaest 
a MAC szigeti ktnbhdzdban.

XI.
ötletes újítást vezet be a Dohdnyjövedék. 

Dohány-kiskátét készít a trafikotok számára. 
'.4 kiskáté sorra veszi az összes dohány-, 
szivar- és cigarettafajtát, megmagyarázza 
mindegyiknek a: erősségi fokát, zamaldt, sa
játosságai Igy ezentúl (1 trafikos pontos fel
világosítást adhat a dohányosoknak minden
ről.

íellíilen bkfos rtioífí.íMei
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BAKTER: Locsolom alássan kedves Lep
cses szomszéd, hát maguk szent Husvét ün
nepén is Pesten kuruttyoltak?

ÖRZSI: Ott ám.
BAKTER: Oszt láttak-e valami jó öntöz- 

k Adóst?
ÖRZSI: Nem szokás az odaföl Pesten. Mer 

csak afféle kis szilvórijumos flaskábul har- 
matozzák egymást a fijatalok.

BAKTER: Pejg a szilvórijumos flaskábul 
ikább a hasát harmatozza az ember. Külö- 
nössen hajnalba, fölöstököm előtt. Mer az 
alvás ollan, akar a halál... köll az a kis 
pálinka, amitül uj életre támad a lelkűiét, 
meg a testület.

LEPCSES: Dejszen alvás előtt is jól gyün 
az! — Hát itthol vót-e nagy locsolkodás?

BAKTER: Vót hát.
LEPCSES: Elájult-e valaki?
BAKTER: A locsolóstul? Attul ugyan nem 

ájul el senki.
LEPCSES: Nem? Hát én saját szemem

mel láttam eccer, hogy az a Botrasóhajtó 
Csikar Bálind e kissebb csöbörrel nyakon 
akarta föccentenl az anyóssát, de ollan 
ügyetlenül fogta az edényt, hogy kicsúszott 
a markáhul s igenyessen nekivágódott az 
öregasszony kupájának, hogy az menten el- 
•árnyat!, akar a lasponyabokor. — „A tátin- 
lóját!" — montam fejcsóválva, — „e‘ hát 
ügyes locsolás vót, csak hát el lett hibázva 
avval, hogy kicsúszott a csöbör." — „Igen" 
— aszongya Botrasóhajtó, míg fölsegítette 
uz anyóssót, — „sajnos kicsi vót az edény."

ÖRZSI: 0, hogy a sánta bival hágjon a 
lyukszcmlre!

BAKTER: Oszt azontúl ml újság Pesten, 
Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Tuggya hun vótunk szombaton? 
BAKTER: No?
ÖRZSI: A ligeti cirkuszba, a kecses kecske 

iné rkőd zésen.
BAKTER: Hogy micsodán?
ÖRZSI: A kecses kecske mérkődzésen.
BAKTER: Húsz százalékos pógár legyek 
gazdasági egyensull sajátos diszpozíció

jába, ha dunctom van rulla, hogy mi fán 
terem az a kecses kecske.

LEPCSES: Hát Idehallgasson. Kiáll a kö
zépre két marha nagy ember, de mlndaket- 
tőnek cgy-egy sonkája megvan negyven kiló. 
Kezet fognak, oszt elkezdik nyomorgatni 
egymást, lábukat facsarják, szemüket tolin- 
:'altyák, szóval igen hatájosan dufálóznak, 
akar n kecses kecskék.

BAKTER: Hinnye a szenvedéslt. Oszt ol- 
lan erős emberek?

ÖRZSI: Ménkű nagy tohonyák, mint egy 
török vár.

a

Halászati tilalmat rendelt el
a földmivelésügyi miniszter

A földmivclésügyl miniszter általános ha
lászati tilalmat rendelt cl az ország összes 
nyílt vizeire: április 20-tól május 31-lg, te
hát hatheti időtartamra,

ezalatt az Idő alatt nyílt vízből halat 
fogni nem szabad.

A rendelkezés alól kivétel a Duna, Ipoly, 
Sajó, Hernád, Tisza, Holt-TIsza és a Túr 
(nívóknak, továbbá egyéb kis vízfolyások
nak a magyar-csehszlovák határt alkotó sza-, 
kasza, amelyekre az általános halászati 
tilalmi idő a magyar királyság és a cseh
szlovák köztársaság között létrejött egvesség 
alapján április 1-én már megkezdődött és 
május 30-ig tart. Az országhatárt alkotó 
vízfolyásnak teljesen magyar területére eső 
mellékágai nem esnek ez alá a rendelkezés 
alá,

ezeken tehát az általános halászati 
tilalmi idő érvényes.

Kivétel még a halászati tilalom alól: a

Egységes uniformist és rangjelzést 
kap a magyar tűzoltóság

A belügyminisztérium illetékes flgyosztá- 
Iván érdekes munka folyik?

rendelet készül n tűzoltóság egységes 
uniformisáról 6*  egysé#**  rangjaid 

•éról.

BAKTER: Szájon nem vágnám ükét 
szekér dukát aranypézér.

LEPCSES: Pedig Pápóczon vót eccer illen 
katasztróka. Ottan járt e' dijbirkózó, ret
tentő droinbajla férfiember, tiz krajcár be
lépés ellenébe mutogatta, hogy mekkorát 
tud emelni. — „Annék e’ százast annak, aki 
meg merné ütnil" — monta Nábob Nagy 
András. — „Idevele!"— aszongya Agyban- 
alvó Józsa Mártony. Mekkapta a pézt, oda
járult a szörnyű erős illetőhöz, oszt hátúrú 
úgy belerúgott, hogy a csizmája orra majd 
ott maratt vendégségbe.

ÖRZSI: Jézus ereje! Oszt mi lett?
LEPCSES: — „Az apja ne szülte vóna" *— 

fordút meg a dijbirkódzó — „maga megrú
gott engem?" — „Fenét" — aszongya Agy- 
banalvó, — „én csak figyelmeztetni akartam 
magát, hogy ehun van egy százas, felezzük 
meg." Oszt meg is felezték.

ÖRZSI: Ész vót annak a fejibe, nem lek
vár.

BAKTER: Nono, hát hiszen. *— Hát abbul 
ml igaz, hogy Amerika is bele akar szólni az 
cjurópai helzetbe?

ARZSI: Bele bizony.
BAKTER: No csak. Tán aztat gondujja, 

hogy valami haszna lehet belülié?
LEPCSES: Hájjá tuggya, ez ippen ollan, 

mint mikor a harctéren kihirdették, hogy 
minden ellenséges fógolér, akit behoznak a 
bakák, kapnak tiz pengőt. No, járőrbe indú- 
tak a legények nyócan, oszt ez a Hátul- 
szembo Csicskás Dani is elment foglot sze
rezni, mer szeretett vóna pézt kűdeni az 
asszonynak, hogy vásájjon egy-két borgyút. 
Hát amint ballagnak a sötétbe, egy helen a 
káplár főmászik egy fára, hogy körlünézzen, 
szisszen is e’ nagyot s aszongya: — „Ahun 
gyün az ellenség!" — „Hányán vannak?" —■ 
kérdezi valaki. — „Vagy háromezren!" — 
súgta a káplár. — „Dejsz akkor" — örven
dezett Iiátulszembe Csicskás, — „egész csor
dát veszek!"

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
LEPCSES: Várgyá lelkem, hadd kérdez- 

zem még egyet a bakter szomszéd.
BAKTER: Igen, ha tunnám mit.
LEPCSES: No, akkor maga azonosságos- 

képpen úgy van, mint Papijesztö Dödölle 
Antal, akit csizmalopás végett törvénbe fog- 
tnk. Hát a tárgyalláson tanú vót odaát Li- 
bágyrul az a Kebelbéli Csóvány Mihál is, 
akit igen faggatott az ügyész, meí mindakét 
pörnyúlasztó ügyvéd is. — „No" — aszongya 
a bíró úr a vádlotthoz, —• „maga is kérdez
het valamit n tanútól." — „Hát mongya csak 
koma" — fordút Papijesztö a tanúhoz, — 
„hogy van a kedves felesége?" —. Oszt Isten 
velünk.

Dráva, Mura, Tisza, a dunai és tiszai holt
ágak és a Fekete- és Fehér-Kőrösök, a Ma
ros és egyéb vízfolyásoknak a magyar-jugo- 
szláv alkotó határt alkotó szakasza, ame
lyekre a miniszter az általános halászati 
tilalmat teljes egészében felfüggeszti. Ugyan
csak kivétel a Velencei-tó, amelyre a minisz
ter nz általános halászati tilalmat azzal a 
megszorítással függeszti fel, hogy április 
20-tól május 31-ig

csak sík vizen, húzóhálóval és nyeles*  
horoggal szabad halászni,

de minden más halászási mód tilos. A Ba
latonon az üzemtervszerü Halászati tilalom 
április 1-én már megkezdődött és április 
30-ig tart. A Ferenc-csatornára a miniszter 
az általános halászati tilalmat teljes egészé
ben felfüggesztette.

A halászat egyik érdekes ágúban, a sebes
és szivárványos pisztráng tekintetében a ha
lászati törvények végrehajtási rendeletében 
foglalt tilalmi Idő van érvényben.

A tűzoltók egyenruhájának problémája 
végeredményben nem fiatalabb, mint száz
harminc éves. Még 1808-bnn készült cl Pest 
városának tűzrendészen .szabályrendelete, 
amely kötelezi a tüzkomisszáriust, hogy

VVII.I.IAIHS
a világ egyik legjobb, leg
finomabb borotvaszappana

Négy hónapon keresztül n | 
nagyszerűen, élvezetesen * 

borotválkozhat NBHHHHHM

e*

feltűnő vörössárga kokárdát viseljen, amel^ 
a tűznél könnyen fölismerhetővé teszi. Ez 
természetesen a tűzoltóság őskorából való 
rendelkezésnek számit, de már a modernebb 
tűzoltói korszak idején is foglalkoztak a 
kérdéssel.

Hatvan évvel ezelőtt,
pontosan 1878-ban az iglól tűzoltó nagy
gyűlés utasította a központi választmányt, 
hogy egyenruházatot és rcwzgjelzést állapít
son meg a saját hatfákvjrtbeu. Az egyen- 
ruházat kérdése azohStm a határozat elle
nére is megoldatlan maradt. A Millenium 
évében a tüzoltógyülésen

a tarka-barka tábornoki díszbe öltözött 
tűzoltók láttára újabb határozat szüle

tett
és az országos tüzoltótestület megbízta az 
elnökséget, hogy dolgozzon ki egyenruhá
zati szabályzatot. Két év múlva ez el is 
készült,

a belügyminiszter 1898-bau láttamozta 
és Jóváhagyta,

de nem irta elő kötelezöleg a tüzoltótestü- 
letek részére az egységes uniformist, ezért 
minden a régiben maradt.

Végre most, harminc éve, 1908-ban a Ma
gyar Országos Tüzoltószövetség megalkotta 
az egységes egyenruházati és rangjelzési sza
bályzatot, amely a szövetség kötelékébe tar
tozó testületek számára kötelezöleg irta elő 
a ruházkodást. A belügyminiszter ezt a 
szabályzatot is Játtamozta, magához

a rendelkezéshez azonban mégis csak a 
tüzoltótestület 60—70 százaléka alkal

mazkodott
Két év előtt, mikor a tűzrendészet! kor

mányrendelet megjelent, kilátásba helyezte 
az uj, minden testületre kötelező egyenru
házati, valamint rangjelzés! szabályzatot 
amely most végül a megvalósulás stá
diumába került. A belügyminisztériumban 
már javában folyik is a munka és

a legrövidebb Időn belül meglátjuk aa 
egységes tüzoltóuniformlst, 

amely egészen biztosan tökéletes lesz —• 
hiszen 60 évi vajúdás után születik meg.

- -------- ~ IM

A hindu bölcselővé lett 
Ramon Novarro Pesten 
perli Ehrental Teddyt

Az egykori fővárosi Orfeum igazgatója 
Pestre jött, hogy a bíróság elé álljon

A rövidéletű, de annál zajosabb körülmé
nyek között végétért Fővárosi Orfeum omi
nózus ügyeinek egyik utóhullámaként zajlik 
le a közeljövőben az a per, amelyet az an
nak idején Budapesten vendégszercplő világ
hírű filmsztár Ramon Novarro felléptidijai
nak megfizetése cimén indított Ehrental 
Teddy az orfeum volt igazgatója ellen. Eh
rental Tcddy, aki rendezetlen ügyeinek 
hátrahagyásával hirtelen távozott Budapest*  
ről, spkáig nem védekezhetett személyesen a 
bíróság előtt. Most Párisból Budapestre ér
kezett, hogy

résztvegyen a májusi tárgyaláson, 
ahol be akarja bizonyítani, hogy éppen a 
világhírű

filmsztár pesti bukása okozta a vállal
kozása anyagi katasztrófáját.

A Hollywood egykor dédelgetett filmsztárja, 
aki különben azóta már lemondott filmszí
nész! pályájáról és a hindu bölcselők szektá
jában igyekszik megtalálni lelki nyugalmát, 
n színpadon akkoriban nem állta meg a he
lyét. A filmek nagyszerű énekeséről kide
rült, hogy csak a technikai bravúrok által 
erősödött fel a hangja olyan hatalmassá a 
filmeken s a színház utolsó soraiban már 
alig lehetett hallani azokat a kis igénytelen 
dalokat, amelyeket a villogófogu filmsztár 
előadott. A közönség

csalódottan hagyta cl az orfeumot,
W. hogy a következő este gázsit sem tud
tak fizetni Ramon Novarronuk, mert az elő
vétel katasztrófáiban zuhant « Ramon No
varro nem volt hajlandó fellépni gázsi nél-

Beszéltünk Ehrental Tcddyvel, aki a kö
vetkezőket mondotta:

—• Budapestre jöttem és Jelentkeztem a 
hatóságoknál. Szavamat adtam arra, hogy 
bevárom n m.tjnsl MtórgyalAst, nmikorls 
minden blzonyilékominal felszerelve víde- 
ke,ni fogok Hámon Novnrro jogi képviselő
jének kö.rlelései ellen. Megninlalom n szer- 
zödwl, nmeivel szerlnlrm ín teljesen belar- 
lollnni. Parisban élek a legnn-yolib <ló|. 
amerikai szinluiz-orfeum tröszt ügyeit inló. 
zem a francia fővárosban.
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Az olasz-francia
megegyezés 11 pontja

A*  égés*  világ nagy megelégedéssel 
fogadta a*  olasz-angol s*er*Bdést

Husvélkor ai egész világpolitika érdek- 
lödésének középpontjában nz olasz-angol 
egyezmény állott, amelyet nagyszombaton 
Írtak alá.

Rómában nagy megelégedéssel fogad
ták

az egyezmény aláírását és ebben a fasiszta 
diplomácia sikerét és Olaszország nemzet
közig helyzetének megerősödését látják. Olasz 
körökben annak a reménynek adnak kifeje
zést, hogy nz olasz-angol egyezmény megkö
tése mély hatást fog gyakorolni az európai 
politikai helyzetre és hozzájárul a nemzet
közi légkör tisztázásához, valamint a leg
fontosabb európai kérdések kielégítő rende
zéséhez.

Berlinben a lapok vezető helyen közük 
az olasz-angol egyezmény aláírásának 

hírét
és rámutatnak arra, hogy az egyezmény 
megkötését Rómában milyen nagy lelkese
déssel fogadták. Hangsúlyozzák, hogy az 
olasz-angol egyezmény egyáltalán nem 
érinti a berlin-római tengelyt, amely válto
zatlan szilárdsággal továbbra is fennáll.

Párisban Igen kedvezően fogadták
az olasz-angol egyezmény megkötését A 
Petit Journal megállapítja, hogy tulajdon
képpen valóságos békeszerződésről van szó, 
amelynek jelentősége igen mélyreható. A 
Jour és az Echo de Paris hangoztatja, hogy 
az olasz-angol egyezmény megmutatja azt 
az utat, amelyet Franciaországnak is követ
nie kell. A két lap egyhangúan követeli, 
hogy Franciaország minél előbb cseleked
jék.

London, ápriils 18.
A Dalig Mail római különtudósitója sze

rint Franciaország és Olaszország között a 
következő kérdéseket kellene szerződésileg 
rendezni:

1. Tanger — Olaszország számára újból 
egyenlő jogok biztosítása Franciaországgal 
és Angliával a nemzetközi zónában; 2. Tu
nisz — nz olasz állampolgárok védelméről 
szóló 1896. évi szerződés megerősítése; 3. 
Jószomszédi viszony Líbia és Tunisz között; 
•1. Határkiigazitás Francia-Szomáliföld és 
Abesszínia között; 5. az 1936. évi szerződés 
felülvizsgálata, amelynek alapján Olaszor
szág a Dzsibuti és Addisz-Abeba között ve
zető vasút 34.000 részvényéből 2500-at ka
pott; 6. Együttműködés Líbia mögöttes or
szágrészeiben; 7. A franciaországi olasz be
vándorlónak helyzete; 8. Az olasz politikai 
menekültek franciaországi fasisztaellenes 
propaganda-tevékenysége; 9. A két ország 
Földközi-tengeri erődítményeivel kapcsola
tos katonai felvilágosítások kicserélése; 10. 
A kontingentális zóna és az nfrikai gyar
mati zóna kereskedelmi kapcsolatainak ki
fejlesztése; 11. A tengeri erők kérdése.

A Daily Mail hozzáteszi, hogy a megálla
podás alapjául jegyzőkönyv szolgálna, 
amely Franciaország cs Olaszország Föld
közi-tengeri szabad közlekedésének kölcsö
nös biztosítását a két ország létérdekének 
ismeri el.

Róma, április 18.
Blondel francia ügyvivő kedden látoga

tást tesz Ciano gróf külügyminiszternél. 
Francia politikai körök azt hiszik, hogy ez 
a látogatás az első előkészítő lépés az olasz
francia megbeszélések felvételéhez.

Elmaradt nyilasgyülés és uccai
Lotrány Pestszenterzsébeten

Husvét vasárnapján Pestszenterzsébeten a 
nyilasok nagy propagandagyülést akartak 
tartani, kibérelték a színháztermet, röpcédu
lákat osztogattak és plakátokon hirdették, 
hogy nyilas zászlóavató ünnepséget rendez
nek.

A tervezett tömeggjülés azonban elma
radt.

Az történt ugyanis, hogy a rendőrségen ké
sőn jelentették be a gyűlés rendezését, ezért 
azután az engedélyt nem kaphatták meg. A 
husvétvasárnapi nyilas zászlószentelés elma
radását nem tudták publikálni, ezért Babits 
László rendőrfelügyelő vezetésével nagy 
rendőri készültséget vezényeltek ki a szín
házhoz, hogy a gyűlésre érkező tömeget osz
lassák szét. Rendőri beavatkozásra még sem 
került sor, mert

a nagy röpcédula- és plakáthadjárattal I

beharangozott tömeggy ülésre csak na
gyon kisszámuan megjelent ifjúság,

az első felszólításra tudomásul vette, hogy 
a zászlószentelés elmarad és eltávozott.

A délelőtt azonban mégsem múlt el ese
mény nélkül. A színháztól távozó zöldinges 
nyilasjélvényes fiatalemberek a Jókai-utcá- 
ban verődtek össze és parázs tüntetést ren
deztek. A Jókai-utca egyik sarkán egy illat
szerárusba kötöttek bele.

A szerencsétlen embert agybafőbe ver
ték, üvegjeit összetörték: 

egész illatszerkészlete szétfolyt az utcán. A 
járókelők léptek közbe, erre aztán a táma
dók elmenekültek. A megvert ember nem 
tett feljelentést a rendőrségen.

A rendőri nyomozás az utcai botránnyal 
kapcsolatban ettől függetlenül megindult.

dővel ezelőtt Winchklex István akkori keres
kedelemügyi miniszter életbeléptette a százalé
kos borravaló rendszert. Ez azonban nem ol
dotta meg véglegesen a kérdést.

Továbbra Is panaszkodott a szakma, . 
különösen a pincérek érveltek azzal; hogy a 
százalékos rendszer nem juttatta őket jobb 
helyzetbe, egyes helyékeu a föpincérek jutottak 
jövedelemtöbblethez. Panaszkodtak az elosztási 
kulcs miatt is és azt hangoztatták, hogy a szá
zalékrendszer bevezetése miatt a régebben szo
kásos heti fix/izetésük is csökkent

Az alkalmazottak egyik csoportja bérrende
zést kívánt, rendes fixfizetést akartak és

akciót indítottak, hogy a többi szakmák 
mintájára a vendégldtólpurl alkalmazot
taknál Is vezessék be a legalacsonyabb 

munkabérek megállapítását,
ezenfelül pedig a munkaidők szabályozását is 
kérték. A munkaadók viszont arra hivatkoztak, 
hogy a magasabb fixfizetés bevezetése aligha
nem azzal járna, hogy a teher egyrészét át kel
lene hárítani a fogyasztóközönségre, mert ai 
üzemek helyzete nem bírja cl a rczsitöbbletet.

Ezekkel az általános panaszokkal részletesen 
foglalkozott a kereskedelmi minisztérium és az 
ügy kivizsgálása után a szociális szempontok 
figyelembevételével rendeletet adott ki, amely
ben intézkedett a vendéglátó iparban a legala
csonyabb munkabérek megállapításáról.

A rendelet vonatkozik a fogadókra, szállo
dákra, penziókra, vendéglőkre, kifőzésekre, 
kocsmákra, kávéméré.sckrc, nemcsak Buda
pesten, hanem Pestkörnyékén, még pedig 
Budafokon, Kispesten, Pesterzsébeten, Új
pesten, Rákospalotán és Pestszentlőrlnccn.
A minisztérium összeállította a munkabéreket 

megállapító bizottságot is. A bizottság elnöke 
Ferdiándy Tihamér ny. járásbirósági elnök, 
alelnökc Vájná Ede ny. székesfővárosi tanács
nok. Három érdektelen tagot is delegált: Fels- 
mann József ny. miniszteri tanácsos, I'erenczy 
Emil ny. iparoktatási felügyelő és Kiss Jenő 
ny. óllamvasuti igazgatóhelyettes személyében. 
A munkaadók részéről Gundel Károly és Szűcs 
Mihály vendéglősök, Mészáros Győző, a kávés- 
ipartestiilet elnöke, Novotny Béla kocsmórns és 
Wirth Zsigmond kávémérö vesz részt a bizott
ságban, a munkavállalókat pedig Havas Kál
mán pincér, a Munkaközpont egyik funkcioná
riusa, Braunstein Zoltán pincér, Vári Lajos, a 
szakácsok körének elnöke, Rcif János főpincér 
és Szabó József, a keresztényszocialista vendég
látóipari alkalmazottak titkára képviseli.

A vendéglátóipari érdekképviseletek és testü
letek, valamint az alkalmazottak különféle 
egyesületei

■ közeli napokban sorra Illéseket tarta
nak, ezeken az üléseken foglalkoznak a 

rendelettel kapcsolatos Intézkedésekkel
és megvitatják a munkaidő szabályozásának 
kérdését, amellyel már a minisztérium javában 
foglalkozik.

w ic

Öten elégtek a 
felborult autóban

Oran, április 18.
Mascara közelében felborult egy gépko

csi, amelyben 11 benszüiött ült.
A gépkocsi kigyulladt.

Az utasok közül öt
elevenen megégett,

öt másik súlyosan megsebesült.

8v| adó 60 pengő Fogyasztás kb. 8 II t«’ 
Főképvlaelet:

HAHH flRTHUR.. TÁRSAI
VL» Andrássy-ut 10. Telefont

Két jóbarát meg 
egy lány kalandja 
a Gellérthegyen

Budai Géza kárpitossegéd barátjával, Na-*  
nyó László szabósegéddel husvélkor elment 
a gellérthegyi búcsúba. A legjobb hangulat
ban töltötték n délutánt, megismerkedtek 
egy leánnyal is és azután hármasban szó
rakoztak. Az esti órákban egy vendéglőben 
iszogattak, majd

a leány miatt szóváltás keletkezett a 
két barát között.

Kinn nz utcán tovább folytatódott a vesze
kedés és Nanyó veszekedés körben elővette 
zsebkését és hasbaszurta Budai Gézát. Á 
szurkálás után a szabósegéd elmenekült. 
Budait a mentők súlyos állapotban az Uj 
Szent János-kórh&zn vitték. Az éjszakai 
órákban teljesen feldúlt, ittas állapotban 
jelentkezett a rendőrségen Nanyó László és

kérte, hogy tartóztassák le, mert leg
jobb barátját leszúrta a Gellérthegyen.

A szabósegédei őrizetbe vették.

Történet
a Római parton

Kétesztendős harc után
300 pengős nőtartást ítélt meg 
a törvényszék Kőszegi Teréznek

Igen érdekes perben hozott most Ítéletet 
a budapesti törvényszék Fi/ásrAytanácsa. A 
pesti művészvilágban, előkelő társasági kö
rökben egyformán jól ismerik ennek a per
nek szereplőit: Kőszegi Teréz operaénekes
nőt, aki hosszú esztendőkig volt tagja az 
Operaháziunk és Fodor Sándor miniszteri 
osztályfőnököt.

Még 1931-ben Kőszegi Teréz feleségül 
ment Fodor Sándorhoz. Két esztendő után 
a hnzaslársnk különváltak és ekkor

valóságos perlavina indult.
Kőszegi Teréz nőtartási pert indított férje 
ellen,'megindult a válóper is. Az Operaház 
művésznője ezenkívül különböző perekbe 
keveredett férje villájának házmesterével, 
alkalmazottaival, akiket bccsulelserterért, rá
galmazásért jelentett fel.

Ezalatt a különböző birói fórumok előtt 
tovább folyt a nőtartási per, amelyben a bí
róság

számos taniit hallgatott ki, széleskörű 
bizonyítást folytatott le s különbözőféle

képpen ítélt.
Az alsófoku bíróság ellentétes Ítéletei után 
a Kúriához került a nőtarlási per, amelyben 
uj bizonyítást rendellek cl.

A törvényszék lefolytatta ezt n bizonyítási 
eljárást is, majd tegnapelőtt Ítéletet hirde
tett:

Kőszegi Teréz számára havi 300 pengő 
nőtartást Ítélt meg a bíróság.

Ezzel az Ítéletiéi egyelőre lezárult az a bo
nyodalmas, izgalmas harc, amely két esz
tendeig folyt n bíróság előtt ,n művésznő és 
különváitan élő férje közölt.

Elrendelték a legkisebb munkabérek 
megállapítását a vendéglátó iparban 

Rendezik a pincérek munkaidejét is

A, idegenrorKnlml Bu Inpwl. 
liothiu-iroi" publikum,, i> vendénluló Ipnr <s 
. vrndíRlíl.llporl nlknlmniollrk Mcmpoiitjab" 
«Byformón uníyjel,nl6>f«il Imérkedé. történi 
husvétra:

■ kereskedelmi 
déglútó Iparban

miniszter elrendelte a ven- 
a legkisebb munkabérek

megállapítását és ugyanakkor megkezdő- 
dlilt nz eljárás n sendéglátóiporl alkalma

zónak munkaidejének rendezésére Is.
Ez n két kérdés már régen foglalkozlalln n 

szakmát. Régen, a békeidőkben, n pincérek 
hetifizetést kaptak, azonkívül borravalót. így 
volt ez hosszú esztendőkön át. Néhány estien-

A MÁV felemelte 
a pályaudvari 
fatelepek bérét

A fássznkmában nagy érdeklődéssel tár
gyalnak egy- béremelésről, amelyet a MÁV 
igazgatóság hajtott végre. A MÁV igazgató
sága nemrégiben^

értesítette a budapesl-józsefvárosi teher
pályaudvar fatelepeinek bérlőit, hogy 
lelepbérüket és a bér járulékult hu

szonöt százalékkal felemeli.
A közlés háromnapi határidőt adott a bér
emelés tudomásulvételére, azzal, hogy a bér
emelés el nem fogadásának a telep fel
mondása lesz a következménye.

A pályaudvar fatelepbérlöi erre érdek
képviseletük utján mindenekelőtt a három
napos határidő meghosszabbítását és n 
MÁV újabb feltételeinek megváltoztatását 
kérték. Az érdekképviselet közbenjárására

a MÁV valóban meg Is hosszabbította 
a határidőt május elsejéig, a béreme

lésről pedig tárgyalásba hocsátkozott
cgv szükebb bizottsággal, amely n telcpbér- 
lökct képviseli.

A béremelés négyzetméterenként 35—40 
fillért jelentene, ez évenként átlagban 500— 
800 pengő költségtöbblettel terhelne cgy-cgy 
telepet,

a MÁV-nak a béremelésből származó 
bevételtöbblete pedig mintegy húszezer 

pengőt tenne ki.
A MÁV igazgatósága és a telcpbérlők bi
zottsága között nagyban folynak n tárgya
lások és a fakereskedők arra számítanak, 
hogy a MÁV. ha nem is áll el végleg a bér
emeléstől, mégis cnyhilcni fog a feltétele
ken, '

fúGYLÁTSZIK MAGÁNAK ÁRT^\ /HANÉKEM IS ANNYÍ> 

A SZABAD LEVEGŐ ÉS A NAPFÉNY,VPÉNZEM LENNE MINT 
OLYAN PATTANÁSOS FONNYADT ^KLÁRINAK, ÉPPEN OLYAN 
LA BŰRE GIZIKÉ! /ISZÉPlEHf TNÉK HINT fl!

kővetkező vasárnapi_______
/Igazán kedves vagy, hog?\ 

ÚGY TETSZEM NEKED, MINT> 
A KLÁRI. (MAGÁBAN).... ÉS AZ | 
EGÉSZET A LETON SZAPPAN ! 
KREMES HABJÁNAK KÖSZÖNHETEM,

IRIGYLEM A FRISS ARCBÖ‘ODET)/NE
KLÁRIKÁM! PfDfG.HOGYFÚJ A //AZ
SZÉL CS TŰZ A NAP! BIZTOSAN TITKA EGYSZERŰD KRÍMÉ 
VALAMI NAGYON DRÁGA SZERT LETON SZAPPAN!

HASZNÁLSZ4

/ÉDES GIZIKÉN MÉG> 
SOHASEM VOLT ILYEN’ 

LSELYMES.ÜDE ARCBŐRÖD J 
\mintma. /

A NŐI SZÉPSÉG MEGKÖVETELI A MAKIT- 
LAT LAN FRISS ARCBŐRT. Szükségleten össze
vissza kenegetni nz nr<o|. NEM kellenek házi 
pakolások és egyéb kiábrándítóan haló pepe
cselések. Este egyszerűen megmossa arcál és 
nyakát Lelon-szappnn krómes habjával llnjla 
hagyja az arcbőrnek oly jótékony habot néhány 
másodpercig, azután leöblili először meleg, 
utána rögtön hideg vízzel. Ennvi az egész. 
Reggelre kelve bámulatos üde és fiatalos arc 
fog a tükörből visszamosolyogni. A Lclon- 
sn ppan krémé*  habja kölcsönzi az arcbőrnek 
azt n fiatalos, leányos tekintetei, melyet a fér
fink annyira incgcrvMlálnnk. A l.elo'n szanpaa 
beszerezhető mindenütt) 9A fillérért. Főraktár: 
Hunnia gyógyszertár, Budapest, Erzsébet körút 
50. szám.

MINDEN EGYES MOSAKODÁS LETON- 
SZAPPANNAL. KRÉMES FÜRDŐ AZ 

ARINAK.
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Elfogtak két pénzhamisítót
EGY RITKA szép „csemegét*  mutatunk Itt 

»e! Igazi mesteri, Illetve nagymestert játék a 
legutóbbi problémaverscnyről, amelyet as egész 
•agyar 
meg, a

mezőnyben csak egy Játékos 
hrlllláns technikájú dr. Szigeti
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0 B 8
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oldott 
Pál.

Győr, április 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Rákosszentmihályon vasárnap bi
zalmas bejelentés alapján pénzhamisító 
gyárat leplezett le a rendőrség. A bejelentő 
azt közölte, hogy

a patakparti füzesben Laky Gáspár M- 
nyászmester és Németh Ferenc gazdál
kodó hamis ölpengős gyárat rendez

tek be.

Át adatok alapján átkutatták ■ füíMl, ahol 
valóban pénzhamisításra alkalma, azerszá- 
mokat és félig kész hamis ötpengósöket ta
lállak.

Rövidesen ezután
elfogták a két pénzhamisítót ta,

akik azzal védekeztek, hogy még nem hoz
ták forgalomba a pénzeket, egyelőre csak

aZ ptPení$sök gyártásával. Le
tttartóztatták és hétfőn átkisérlék őket" 

győri ügyészség fogházába.
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Önként jelentkezett 
a gyújtogató, aki elpusz 
titotta Kóny községet

Észak
2 pikk
6 pikk

Indul, felvevő beüt

Pedagóguskutaíó 
amerikai bizottság 
érkezik Budapestre 

északamerikai zeneművészeti szindÍKá-

Nyugat 
2 kör 
5 káró

Nyugat a kör királlyal ____ , _____ ________
aulaion az áss/jil. Treff dómét hívja és |m- 
pnurt ad. (Ha Kelet fed, úgy brill az ásszal 
éa visszamegy frrffrl nz asztalra!) Most követ
kezik a mesteri Játék! Káró hármast hívja! Un 
kelet kicsit ad, úgy beüt a kézben az ásszal, 
ka pedig berohan u királlyal, akkor pedig rajta 
badjatl Mos már késs Is ■ parti, Kelet elírni- 
■álra van és as öt pikk teljesítését nem lehet 
feltartani!

Bravó Pali bácsit
♦

'ÁPRILIS tn-'ÁN, SZERDÁN este 0 lírakor 
kezdődik a Brldge Szövetség rendezésében 
az Orvosi Kaszinóban az 1038. évi Culbert- 
son-féle World Brldge Olymplc. 4 szövetség 
team kapitánynak dr. Kótzlán Imrét kérte 
tői és hogy nagyobb súlyt adjon a magyar 
mezőnynek, függetlenül az amerikai dija 
sástól, külön díjazásban részesíti a legjobb 
eredményt elért hazai párokat. 4 gyönyörű, 
érdekes 10 játszma már megérkezett Ame
rikából, nagyon tanulságos és igy minden 
brldgezőnek ajánljuk a részvételt.

♦

Kelet 
4 treff 
kontra

nz

Győr, április 18.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon

jelentése.) Hétfőn délután jelentkezett a 
győri rendőrségen Kaszás András gazdál
kodó és kérte, hogy tartóztassák le.

Elmondta, hogy mull vasárnap 
felgyújtotta Kóny községben szomszéd

jának, Boros Jánosnak a házát, 
mert nzt remélte, hogy o tűz az ő házára is

átterjed. Házát már régebben bebiztosította 
és pénzt akart kapni a biztosítótól. A tik. 
azonban Kaszás házán kívül negyvenöt 
házra terjedt át,

a fél falu leégett és a kár többszáz
ezer pengőt telt ki.

Egy hétig bujdosott, azonban n lelkiisme
rete kényszeritette, hogy most jelentkezzen. 
Letartóztatták.

[•

IZ

MÚLT HETI számunkban helyszűke mlolt 
*>*m  tudtunk foglalkozni a szövetségi közgyű
léssel. nem mehetünk el szó nélkül n tit
kári jelenlés melleit. Gyönyörű elahorátiimnak 
nevezhetjük ezt n nngy munkát, amilyent még 
a szőve'ség fennállása óla nem hallottunk. 
Külön gratulálunk Déesi Lászlónak, dr. Palid 
Jánosnak és dr. Kótzlán Imrének!

♦

A Hl. VÁLLALATI VERSENY győztes csa
patát, a Hétfői Napló 1938, éld kupagyőztesét, 
a Nomotta fonallpart, az elmúlt szombaton ju
bileumi ltunk éltjén ünnepelte az Unió L. T. C. 
A csapat népszerű kapitánya, Balázs Jenő, kü
lön kiemelte, hogy eddig Is milyen nagy szol 
gálatot telt a magyar bridge sportért a Hétfői 
Napló és mennyi uf tehetségnek ad minden 
évben aklalmat az előbbrejutásra.

*
A BAJNOKSÁG negyedik fordulóját Játszók 

nz rlsöosztályu csapatok, de eddig n papírfor
mák szerint alakultak nz eredmények. Megle
petés a II.L.K. kitűnő szereplése, nnt| azt iga
zolja. hogy ennek a csapatunk igenis az eisö 
osztályban van a helye A bajnokság döntője 
nz O.M.B.C. és l'nió L.T.C.. között fog eldőlni, 
ha az Unió kitűnő formáját továbbra is meg 
tudjn tartani. A csapatok a Hétfői Napló óllal 
mór évek óla hangoztatott, sokkal eredménve-

“ ‘ ................................................. ’. Nő
sz

Vajion
csalás, ha az asszony férjének 
ellenszegül...

Bodrog Béla hatvanéves nyugdíjas tisztviselő 
feleségül vette Czv. Kapus Bélánét, egy cseh
szlovákiai magyar gazdálkodó negyveneszten
dős özvegyét. Pár nappal a házasságkötés után 
a hatvancszlendös „ifju“ férj kétségbe.eselten 
rohant ügyvédjéhez:

— Feleségem kizárt a lakásból! . . . Nem 
hajlandó velem együtt élni! . . .

Aj ügyvéd hosszasan tárgyalt a férjjel, majd 
a büntetőtörvényszék előtt derült ki, miért nem 
volt hajlandó bebocsálani az asszony férjét és 
a férj milyen lépéseket leli az asszony ellen.

A megbeszélés eredményeként
Bodorog Bélé csalás elmén bűnvádi fel
jelentést tett és az ügyészség vádiratot 

adóit az aMzony fcllcn.
vádirat szerint az özvegyasszony rávette nA ____ ..................... .

félül, hogy vegye nőül, csak azért, hogy ma
gyar állampolgár lehessen. Bodrog Bélával 
azonban nem közölto ezt, az idős ember lakást 
rendetetl be. bútorokat vásárolt, ezer pengő 
készpénzt adott az asszonynak, aki három nap
pal a házasságkötés után kidobta

— Nem érzem bűnösnek magam, — 
zett temperamentumosán nz asszony a 
vádja ellen. — £n kérem közöltem Bodrog 
Iával, hogy

névházasságról van szó.
Nem igaz, hogy azért vett bútorokat, mert 
lem összeházasodott, még n házasságkötés előtt 
vásárolt különböző lakberendezési tárgyakat, 
mert uj lakást bérelt. Az sem igaz, hogy ezer 
pengőt adott nekem.
tölo, hogy váj.'..'j..'_ ....... ..... , - . . . , .

a lakásból.
'édeke- 
csalás 

Bé-

ve-

meg is tettem. A házasságkötés után Bodrog 
Béla, aki jól tudta, hogy csak formalitásról van 
szó, tolakodóan viselkedett velem szemben...

— Miket beszél ittf — szólt rá erélyesen 
bíró az asszonyra. —

A házasságkötés nem formalitás! A házas
ságot nem lehet felhasználni állampolgár

ság szerzésére I
Ezután a férj kihallgatására került sor. Bod

rog Béla izgntot hangon vallotta:
— Feleségem becsapottl Sohasem mondotta, 

hogy névházasságot akar velem kötni. En ko
moly házasságra gondoltam, ezért rendezked
tem be, ezért adtam pénzt neki. Bizonyítani tu
dom, hogy ezer pengőmet vitte cl. Polgári per 
folyik köztünk, ebben a perben már bizonyítást 
nyert, hogy a pénzemet kicsalta tőlem s máig 
sem adta vissza.

A férjet és a feleséget szembesítették 
sál.

Izgalmas Jelenetek közben folyt le •
illés.

— Minden szava hazugság! — kiáltotta oda 
sírásba csukló, szenvedélyes hangon az asszony 
a férjének, aki erre ugyancsak szenvedélyesen 
válaszolt:

— Maga hazudik itt, de a törvényszék majd 
igazságot tesz!

Végül is a bíró erélyesen csendre utasította 
a kiabáló, veszokedő házastársakat és úgy 
tött, hogy

beszerzi a polgári per Iratait
s ezután hirdet Ítéletet a különös csalási

a

egymás-

uem>

I nekem. Kétszáz pengőt kaptam >» crutái 
tároljak háromnjtós szekrényt, ezt | perben.

dön-

bün-

Az
tus egy négy tagból álló bizottságot küldött 
Európába, hogy London, Paris, Budapest, 
Milánó és Róma hegedű-, zongora- cselló-*  
és énektanárai közül válasszák ki azokat, 
akiket pedagógiai képességeik alapján az 
Európában tanulni vágyó amerikaiaknak 
ajánlhatnak.

E mögött a jelentéktelennek látszó ki
csiny hirccske mögött egy hasznos követ
kezményeiben kivételes fontosságú és nagy*,  
horderejű probléma húzódik meg, mert ez 
az Amerikában abszolút tekintélyű művész
kutató bizottság az európai metropolisok 
kiváló zenepedagógusait keresve, már elöro 
elismerik, hogy a zeneművészeteknek iga
zán hivatott tanárai Európában találhatók f

A szeptemberben meginduló zenei évadra 
már a bizottság által ajánlott zongora-, ha- 
gedü-, cselló- és énektanárokat fogják a to
vábbtanulni vágyó amerikai müvészjelöltek 
felkeresni, nehogy — amint ez sajnálatos
képpen nagyon sok esetben megtörtént —, 
kontárok hálójába kerülve, előremenetel 
helyett tudásukban visszaesve és csak le
sújtó tapasztalatokban gazdagodva térjenek' 
vissza az újvilágba!

Az ezidőszerint már Párísban dolgozó bi- 
zottság az állami, városi és magánzeneisko*  
Iák, valamint magánpedagógusok növendő*  
keit hallgatják meg és ezeknek produkció
jából klasszifikálják elsősorban a tanárok, 
oktatási módszerének értéket. A meghallga
tásra kerülök nem névszerint és nem a t»*  
nár megnevezésével szerepelnek, hanem 
számozás alapján úgy, hogy a bizottság tag
jai sem a jelölteket, sem azok mester-üt 
személy szerint nem i\ ismerhetik. Ezer 
szigorú eljárás mellett a protekció minden 
lehetősége már eleve is ki van zárva. A bi
zottság titkos pontozás alapján bírálja e! 
a szereplők produkciójának értékét és csak 
a lezárt eredmény után kerülhetnek a taná
rok a bizottság elé — ugyancsak névtele
nül és a legjobban pontozott növendék 
számjelével —, hogy pedagógiai képessé
geikről elméletben és gyakorlatban is tanú
ságot tegyenek!

Ez a meglehetősen súlyos és egyben szi
gorú vizsgálat fogja kideríteni, hogy Lon
don, I’áris, Budapest, Milánó és Róma zon
gora-, hegedű-, cselló- és énektanárai közül 
kik azok, akiket Amerikában mintegy hiva
talosan ajánlanak a művészi képességeiket 
Európában továbbképezni óhajtók számára. 

Hazai művészpedagógusaink — persze 
csak az igazán hivatottak —, mindenesetre 
nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel várják 
a kutató bizottságot, hogy kiállítandó nö
vendékeik művészi teljesítménye alapján rá
kerüljenek nz elsősorban nagy erkölcsi, de 
anyagi sikert is jelentő „ajánlott európai 
zeneművészet - pedagógusok" előkelő név
sorára.

aebb négye*  játékosfclállitA<r>i tértek át 
gyesben játszanak: 0. Af. B. C., Unió és 
M T. K. és a B E. A. C.

*
A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY befejezte a 

reltrénlnget, amely nem végrödütt 
eredménnyel, mert a játékosok nem ...... ..
rését sorozatosan és Igy nem alakulhatott ki 
tlasta kép. őszinte dicséret illeti meg dr. Pé*  
lery Jenő szövetségi kapitányt és dr. Báron 
Modor kapitány-helyettest fáradságos munká
jukért, amellyel ereket n tréningeket verették. 
Az oslói enrópabnjnokságra a szövetségi kapi
tány kijelölte a esnnaloti Ferencil, Klór, Pór, 
dr. Widder és gróf Zichy. A felállítás nem vég
leges és lehet, hogy a bajnokság befejezése 
után az Idei eredményeknek megfelelően bl/o 
nyos változtatások lesznek. Ml szerelnénk Al« 
pár Imrét a csapatban látni. A kijelölt válo
gatott keret a szövetségi kapitány meghívására, 
hétfőn, április 2á-én trénlnymérlifirést Játszik 
az Való clsöosztályu csapatával az Országos 
Magyar llridgc Club helyiségében.

Vía indul meg a külföldiek érkezése
a Budapesti Nemzetközi Vásárra

Aj idén valamivel későbben indul meg Buda
pest Idegenforgalma. Más években Budapest 
első nngy Idegenforgalmi eseménye a husvét 
szokott lenni. Ez évben a Budapesti Nemzetközi 
Vásár féláru utazási kedvezményének kezdő 
Időpontja azonban olyan közel esett a húsvéti 
ünnepekhez, hogy a külföldi közönség túl
nyomó részo szívesen halasztotta cl tervezett 
magyar utazását április 10-éig, vagyis husvét 
keddiéig, mivel ezzel Igen tetemes megtakarí
tást ért el nemcsak a magyar, hanem 26 egyéb 
állam vasútjain és egyéb közlekedési vállala
tainál is.

Ma, április 19-én hajnalban azután életbe
lépett a vásárlgazolvánnyal Kapcsolatos utazási 
Kedvezmény nemcsak a külföldi országokban, 
hanem természetesen Magyarországon is mind
azok részére, akik a külföld felöl érkezve pásár- 
igazolvánnyal bizonyítják, hogy a magyar ipái 
nagyszabású demonstrációjára érkeznek. A Bu
dapesti Nemzetközi Vásár külföldiek részére 
megállapított téláru menetdij-kedvezménye eb
ben az évben különösen nngyérlékü előnyt je
lent nz érkező vendégek számára. A vásárnak 
sikerült ugyanis megnyernie a magyar kormány 
hozzájárulását ahhoz, hogy

a külföldieknek ez a féláru kedvezménye 
ezúttal egy teljes hónapig, vagyis április 

IS-tfll május Ift-lg marad érvényben. ' 
iEgv további ériékes újítás n forgalom növelése 
szempontjából az is, hogy a külföldi közönség, 

lamely ily módon egy teljes hónapig tnrtózkod 
l'tijet Viselt ruhát, fehérár ■ hátik Magyarországon a vi&sza-, illetve tovább- 

kM^ny.^ „,4s„ 
---- nett. el».1ok <tvai«H>vehe |«'<'l!ctt. nem köteles azonban 'alamelv előre 
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ke- 
megfelelő 

vettek

vásár Irént érdeklődő külföldi kívánatra meg
teheti nzt is, hogy például egy reggeli vonattal 
érkezik a a vásár megtekintése után akár már 
néhány óra múlva is vissza-, illetve tovább- 
utazhatik tetszés szerinti irányban az elutazásra 
szóló fólíiru kedvezmény Igénybevételével.

’/t PLAFON/) hrídpere a: utóbbi időben újra 
Ipen sokan tértek át. Pénzpartiban sokkal szó
rakoztatóbb. mint a portland. Az idén vissza
vonult egyik legfőbb és nagyon szimpatikus 
/ntsterjótékosunk is szívesen részt orz: egy kis 
tnókás plafondjátékban. Legutolsó szereplésé
nél azonban a sors ellene esküdött és egy 11 t-es 
többért veszített, azóta bridgekörfikben ..Hel- 
fai''-nők hívják... |

Zálog

Az ui artézi forrás forró 
vizébe esett egy kisfiú

Tegnap délután több gyermek játszado
zott n Városligetben, n S:échényi-fi\rdő kö
zelében. A gyermekek között volt a 7 éves 
Kutassy Gyula, akinek az édesnpja jegy
szedő az. egyik városligeti szórakozóhelyen. 
A fiúcska kis pajtásaival labdázott és köz
ben

a labda beesett a Sréchényl-fürdő mel
lett lévő deszkákkal elkerített területre, 

ahol az uj artézi forrás van.
kisgyermek átmászott a pólónkon és mire 
közelben tartózkodó munkások figyel- 

Imezlelték volna, beleesett a forró artézi 
vízbe. Kétségbeesett segélykiállásaira töb
ben odasietlek és kiemelték a forró vízből. 
A kisfiú

a lábán és karján súlyos égési sérülé
seket szenvedett.

A
a

Imcgállapllou ideig Magyarországon maradni. a|a mentők a 1 ehér Kcreszt-kórhúzba vitték.

★
Ezen külföldi alapos kulturakció kapcsán 

felhívjuk az illetékes hivatalos tényezők 
figyelmét a hazai zenepedagógiának már 
számtalanszor hangoztatott dzsugelére, mely-*  
ben a jogosulatlan, képzettség nélküli kon
tárok a legarcpiritóbb és erőszakos trük
kökkel vadásszák áldozataikat az állami és 
magánz eneiskolák előcsarnokaiban és a 
komolyan elismert magánoktatók lakásai
nak kapualjában, hogy 1—2 pengős óra- 
dljért megkaparintsák és tönkretegyék az 
esetleges komolytehetségü művészjelölteket.

Sürgős és nagyon szigorú revízióra van 
szükség — de hatóságilag! — hogy a peda
gógia megtisztuljon a kártékony és a mű
vészetekre komoly veszedelmet jelentő ele
mektől.

*
Brúnó Waltcr, a világhíres dirigens a 

nyáron több hangversenyt vezényel Olasz
országban.

Krucger Károly, a ennsasi szlmfónikusok 
elnökkarnagya e hónap végén indul a Bu
dapesti Hangverseny Zenekarral kéthetes 
olaszországi hangversenykörutra.

Szarvas Klári, legkiválóbb hárfamüvész- 
nőnk Hubermann meghívására négyheti 
szereplésre Egyiptomba utazóit.

Fcrdor

Felhívás a Dunai oazionyasziiwozl
Anrlll. lO fn, k...l,l,.n |„„|„| víro,| irodJnk 

ilköllözik a Margit korúiról I. AlnRÚt ulca .1 
wnm n i. talárjuk a budai nó.íusyasnó |t,-„ 
.Onjónrl |,„B}. „ MOponllól ltod,, minden 

"1 í" «»l/tón
Kreol Ül Irodünkho, fordulni ,:ii>r,krdilk A. 
rod, RÍntcrdóM ORjek Hinlór,Wn kMI 
kokv nirgrendrl. wkrt í, hclkalówkrt h fel- 
vrw. Budopr.l SrfkrilMro, Gáimüuri
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Gyilkosság
az örökség miatt

Pápa, április 18.
(A Hétföl Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kovács József devecseri gazdál
kodó már hosszabb ideje peres viszonyban 
élt egyik rokonával, Prinlnger Margit haja- 
donnái. Kettesben örökölték egyik közeli 
rokonuk házát és

az örökség miatt pereskedés volt 
köztük,

'A leány beperelte unokabátyját, azonkívül 
pár nappal ezelőtt feljelentette a csendörsé- 
gen, mert Kovács feltörte a szekrényét és 
onnan nyolcvan pengőt ellopott.
, Hétfőn délután Prlninger Margit kimet az

Elfogták a csepeli 
álarcos gengsztert

Vakmerő álarcos rabló került vasárnap 
'délután a rendőrségre. Csepelen, a Bender 
Sarolta-utca 21. számú házban egy gyári
munkás lakására a nyitott ablakon keresz
tül bemászott Drössler Károly 22 éves szabó, 
feltörte a szekrényeket és éppen a ruha- 
nemüek összecsomagolásával foglalatosko
dott, amikor

■ lakás tulajdonosa hazaért és tetten- 
kapta.

'A betörő az ablakon keresztül kiugrott az 
utcára. Többen üldözőbe vették és sikerült 
elfogni. Rendőrt hívtak, aki azután össsze- 
kötözve előállította a csepeli kapitányságra.

Érdekes bírói ítélet

Házsártos feleségről és 
a papucs férjről hozott 
érdekes, elvi jelentőségű 
ítéletet most a budapesti 
központi járásbíróság 
abban a nőtarlási per
ben, amelyet K. Béla 
magántisztviselő ellen 
indított a felesége.

Az asszony keresetében 150 pengő nőtartás 
megítélését kérte. Arra hivatkozott, hogy

férje minden jogos ok nélkül elhagyta őt, 
eltartásáról nem gondoskodik, ezért kéri a bí
róságot a tartásdij megítélésére.

A férj előkészítő iratában ezeket adta elő az 
asszony keresetévid szemben:

— Feleségein házsártos természete valóság
gal pokollá telte az életemet. A házbcliek és 
hozzátartozóim előtt

közmegvetés tárgya lettem, a papucs, pipo- 
tya férj példaképéül állítottak engem oda 

ismerőseim.
Éveken át tűrtem, szenvedtem, de amikor már 
feleségem alaptalanul féltékenykednl kezdett 
rám, éjnek idején botrányokat rendezett, in- 
zultált, otthagytam őt. A bírói gyakorlat sze
rint érdemtelen a tarlásdijra nz olyan feleség, 
aki megalázza férjét és ilyen magatartásával 
elviselhetetlenné teszi számára a házasfelet. 
Ezért arra kérem a bíróságot, hogy

Tizenöt feleségét adta el 
két év alatt egy leánykereskedő

A tizenhatodik leleplezte — 
25 évi kényszermunkára ítélték

Kairó, április 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szenzációs 

Mngkerukeddml bűnügyet_ Wp’01! 
utóbb a kairói bíróság Az ügy érdekessé, 
gét növeli az. hogv a IMnykemkcdö, Mo- 
hantmed Farnghatlg előkelő családbó. szár
mazik és kél éven kérésziül 
zzrirniójo" volt Fardusz Hasson el Samara 
rosszbirü házának és végül, hogv 
különös trükkel folytatott mesterségét egy 
fialni,

tizenhétáves asszony kalandos menekü
lése leplezte le.

Faraghatty apja gazdag, el6k''“ ■J* 1’’™, 
kereskedő, aki fiát Londonban tani atta az 
•evetemen. Tanulmányai befjezcse után az 
egyik kairói minsztériumban lett ”S.Z‘VI^’’’ 
d". miután . megszobályozolt ledmőd n«t 
^^3

Tanulmányai _ befjezése: után1 M

ÓENERAL MOTORS

belefulladt a kútba.
A gyilkos fiatalembert a csendőrséjj Őrizet
be vette s átadta a veszprémi ügyészségnek.

udvaron lévő kúthoz, hogy vizet vigyen be 
a lakásba. Kovács József, aki a ház másik 
részében lakik, megleste és

amikor behajolt a kútba, belelökte a 
vízbe.

A leány kétségbeesetten segítségért kiálto
zott, mire Kovács két hasáb fát dobott a 
fejére. A szomszédok figyelmesek lettek a 
segélykiáltásokra, átszaladtak az udvarra, 
de Priniger Margiton már nem tudtak se
gíteni,

A detektívek házkutatást tartottak a laká
sán és

kosárban elrejtve fekete álarcot, bok
szért és revolvert találtak.

Amikor ezeket felmutatták Drössler előtt, 
bevallotta, hogy a fővárosban és a környé
ken

tlzenöt-husz esetben betöréseket és 
utonállásokat követett el és ilyenkor 
volt szüksége a fekete álarcra és a 

revolverre.
Drössler Károlyt a csepeli kapitányságról 
átkisérték a budapesti főkapitányságra, ahol 
most igyekeznek összeállítani a fiatal geng
szter teljes bünlajstromát.

a házsártos feleségről 
és a papucs férjről

érdemtelenség elmén feleségemet nőtarlási 
keresetével utasítsa el.

A felek indítványaira a bíróság bizonyítást 
rendelt el a házsártos feleség és a papucs férj 
perében. Személyesen meghallgatta a feleket, 
tanukat hallgatott ki, majd

az asszony száméra 120 pengő nőtartási 
dijat Ítélt meg

és az Ítélethez Igen érdekes indokolást fűzött: 
— A házasfelek o társadalom, a nemzet, az 

állam alapját képező házasság erkölcsi rendel
tetéséből kifolyólag együttélésre vannak köte
lezve, amíg a házasság jogilag fennáll és elhá- 
rithatntlan súlyosabb okok nem forognak fenn 
az együttélés megszakítására.

Az asszony egyszerű rivakodása nem lehet 
jogos ok arra, hogy a férj a házassági 

együttélést megszüntesse.
Különösen akkor nem, ha nz a nő részéről a 
házassági benső életnek felbontására irányuló 
szándék nélkül történik. Már pedig abban o 
perben az nyert bizonyítást, hogy az asszony 
érthető, megmagyarázható és menthető örök 
természeténél fogva ur szeretett volna lenni a 
háznál — ami nem vétkes cselekedet. Ez nem 
ad okot nrra, hogy n férj feleségét jogtalanul 
elhagyja és tartásáról ne gondoskodjon. Ezért 
kellett a tartásdijat megítélni a feleség szá
mára.

mindjobban növekedtek és végül*  elhatá
rozta, hogy

leánykereskedelemből szerez pénzt.
Egészen különös fogással szerezte meg az 

elvetemült üzlethez szükséges „árut”. Vi
dékre utazott, ahol az előkelő, müveit nagy
városi fiatalembert mindenütt szívesen fo
gadták. Rövid udvarlás után

mindenünnen egy-egy uj feleséggel tért 
vissza

A házasság negyedik napján az-Kairóba. 
után

elvitte feleségeit a rosszhírt! házba és 
eladta őket.

Két év alatt
tizenötször nősült

Faraghally és még néhány fiatal leányt 
tönkretett volna, ha a tizenhatodik le nem 
leplezi.plezi. colén, amely meffállnpltolta, horry Né-

Zcinab, egy jómódú, vidéki kereskedői csey Imre az operáció után lüdőgyulla-

tizenhétéves leánya került utoljára a go
nosztevő hálójába. A fiatal leányt teljesen 
felvilágosult szellemben nevelték szülei és 
igy történt, hogy mikor házassága negyedik 
napján férje a kéteshirü házba elvitte, Ííf- 
tukozni merészeit. Ez azonban initsem se
gített, mert

a házal már nem hagyhatta el.
Erre bezárkózott szobájába és kijelentette, 
hogy semmiféle férfit nem enged magához. 
Büntetésből

betekig kenyéren és vizen tartották
és mikor végre mégis csak megnyitotta 
szobája ajtaját, nzt I.illék, hogy sikerült 
megtörni a fiatalasszonyt. Pedig nem ez 
történt: menekülése érdekében engedett be 
férfiiátogatót a szobába. 
Idegen ember hozzá, egy

3

A francia határ közelében folyik 
a véres spanyol polgárháború

Barcelona, április 18.
A Földközi-tenger partján, a francia ha

tár közelében elkeseredett harcok folytak le 
husvétvasárnnp. A nemzeti csapatok Sicrra 
Montrolg-lól kiindulva, Balaguertöl északra, 
erős tüzérségi előkészítés után, San Lorcnzo 
előtt átkeltek a Segre folyón,

meglepetésszerűen megtámadták n köz
társasági csapatokat

A bíróság és ügyészség tagjai körében, de 
a jogászvilágban is mély részvétet kelteti dr. 
Nécscy Imre törvényszéki biró tragikus ha
lála. Nécscy Imre n világháború végéig 
frontszolgálatot teljesített, súlyos gyomor
bajjal érkezett haza. Harctéri betegségét nem 
tudta kiheverni.

Állandóan betegeskedett, Igy látta cl 
felelősségteljes, nehéz munkáját.

Nécsey biró már a háború befejezése után

Felboncolták
Nécsey biró holttestét 
és megállapították, hogy szív- 
gyengeség okozta tragikus halálát

....... , a
budapesti büntetőtörvényszékhez került s itt 
az utóbbi esztendőkben a Mdrfon-tanúcs 
tagja lett. Egyike volt a legszorgalmasabb, 
leglelkiismcretesebb bíráknak. Kora reggel
től késő estig dolgozott.

A körülbelül két héttel ezelőtt kinzó gyo
morfájdalmakkal kórházba került. Az orvosi 
vizsgálat azt állapifotta meg, hogy

súlyos gyomorfekélye van Nécscy Imré
nek s azonnal meg kell operálni.

A műtétet sikerrel hajtották végre, de né
hány nappal az operáció után váratlanul 
rosszul lett és a kővetkező napon meghalt.

A haláleset után a hozzátartozói azzal a 
meglepő kívánsággal fordultak a hatóságok
hoz, hogy

boncolják fel a váratlnnnl elhunyt bíró 
holttestét

és Így állapítsák meg, hogy voltaképpen mi 
okozta halálát

Husvét vasárnapján megtörtént a bon

MOTOR 3'6 L.Ö6P. ÁRA P.*11.300.  
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ. 
NEMZETKÖZI GÉPKERESkEDELMIiT.

vlzcsűvcggel úgy fejbevágta, hogy a 
férfi eszméletlenül esett össze. Levet
kőztette és látogatója ruhájában kilo- 

pódzott az épületből.
Két napig gyalogolt éjjel-nappal, amig el
oltott szüleihez és másnap apjával együtt 
visszatért Kairóba, ahol fel jelentést tettek 
a leánykereskedő ellen.

A feljelentést, amely nagy feltűnést kel
tett, kétkedéssel fogadták, mert Faraghallyt 
városszerte ismerték. De hamarosan igazo
lást nyertek a fiatalasszony vádjai, amikor, 

kihallgatták n Icánykereskedő másik 
tizenöt feleségét.

A bizonyítékok alapján Faraghallyt

1 huszonötévi kényszermunkára
Ítélték. Az öreg Fardusz Hasson el Samartf 
ötévi börtönt kapott.

villamos-erőmüveL 
védekeznek 

át. A 
köztársaságiak a Nogucra 
megállásra kényszcritctték 
nemzetieket.

és több nemzeti osztag megvetette lábát a 
folyó túlsó partján. Ezek az osztagok meg
kezdték az előrenyomulást Camarassa felé. 
A nemzeti csapatoknak az a terve, hogv el
foglalják a camarassai 
A köztársasági hadak szívósan 
és többször ellentámadásba mentek 
Pireneusokban a 
Palaresa folyónál 
az előrenyomuló 

K

dást knpott, majd szívgyengeség lépett 
fel s Így következett he oly tragikus 

hirtelenséggel halála.
A boncolás jegyzőkönyvét az ügyészség 

és a vizsgálóbíró elé terjesztették, majd 
megadták a temetési engedélyt s Nécscy 
Imrét mély részvét mellett helyezték örök 
nyugalomra.

KX

Páris boldog: 
megszűnt 
a nagy sztrájk

Pária, április 18.
A francin közvélemény nz utóbbi hetek 

nagy feszültsége után a húsvéti ünnepekre 
megnyugodott. A megnyugvást nemcsak nz 
ünnepek hozták magukkal, hanem elsősor
ban

■ nagy sztrájkmoz^alom megszűnése.
Husvét hétfőjén délelőtt már mindenütt ki
ürítené a sztrájkalók által megszállt üze
meket és

kedden reggel a munka megindulhat
Egyetlen kivétel n Hcnaiilt-milvck. ahol a 
munka megindításához bizonyos technikai 
előkészületek szükségesek. Á Renault mü
vekben szerdán indul meg a munka.
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Kézfábla á Pódiumon az összefoglaló 
gerince BékefTy László irodalmi kabarémü- 
aoránuk, amely ezúttal az orvosokat állítja 
Szatirikus mulat talán középpontjába. Szel
lemes, éles, irányimutató ismét BékefTy 
konféránsza, de nagy sikere van még /í'ry- 
fíalász Imre, Zágon István, Lőrinci Miklós 
és Görög László tréfáinak és aktuális vic
ceinek, amelyek robbannak, rakéláznak a 
kis színpadon. A közönség nagyon sokat 
tapsolt BékefTy kívül Kondor Ibolyának, 
Kiss Manyinak, Götz Erzsinek, Dán Klári
nak, Somogyi Évának, Martosi Rózsinak, 
Komlós Vilmosnak, Jlcrczegnek és Unger 
Istvánnak. Igen jó szórakozás ez a kabaré, 
felelősséggel küldjük be a közönséget.

★
Párisi tudósítónk jelenti: Tegnap zajlott 

le nz Egy csők és más semmi Halász — 
Eiseniann-operelt bemutatója Párisban, 
amely óriási sikert hozott a BoufTes Pári
sién szómára. A párisi rádió a Poste-Pari- 
sien állomásáról április 22-én már közvetíti 
az egész előadást és akkor Pest is hallhatja, 
mennyi nevetés és nviltszini taps hangzik 
fel a nézőtérről. Eddig mór három rádló- 
közvelitése volt Eisemann számaiból. A 
francia színpadra való átdolgozás munká
ját Albert Wíllemetz és Georges Dalancc 
végezte. A primadonna Tania Dőli, aki 
Prágában már kétszázszor játszotta a do
mbot és a férfi-főszereplő Henri Bry, akit 
Itt uj Chevallernek emlegetnek.

♦
Mnndl-mulató nz összefoglaló főcíme, a 

Komédia kabarémiisorának, amellyel a 
békeéveket akarja idézni. Pofi, Sarkadi 
Radó, Szilágyi Marcsii állnak a mulaltatás 
Szolgálatában.

Vérgözős reklámidőit 
a Corsoban

A I irálvnfí álma Lzt a ^,net ■ Corsoa i iraiyno dinid mozj aízal rPklliinozln
he a Belváros előkelő és finnyás Igényű kö
zönsége számára, hogy n felvételek alkalmával 
többen meghaltak és többezren megsebesültek! 
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a reklámnak 
er a fajtája n nivósabb közönség elölt vissza
tetsző, sőt visszataszító és n kültelki hatás
vadászat eszközeire emlékeztet. Az ilyen nagy
arányú sebesülés, sőt halálúldozat (amely nem 
is valószínű, hogy megtörtént!) semmiesetre 
sem olyan rendezői érdem, amivel egy, a ní
vós jelzőre igénvttarló mozinak dicsekedni 
illene. A vérgőrös re.klámblöfT természetesen 
kedvezőtlenül befolyásolja a filmet, amely 
különben is csak részleteiben és tömegjelene
teiben sikerült, összbenyomásában azonban 
elejétől végig túlságosan komor és hiányzik 
belőle mindaz a derűs színfolt, amit nagyobb 
iskolával rendelkező amerikai rendezők óriási 
gyakorlattal hintenek a töinegjelcnetek közé. 
A rendezői munka (Galloné) egyhangú komor
ságál még jobban aláfestik a felvételeknek " 
némafilmek technikáját idéző esős és szürke 
tónusa, ami a film egyik legnagyobb technikai 
hibája. A római pun háborúban játszódik le 
ez n film. A dicsőséges római hadvezér Sciplo 
filmbeli megszemélyesítője azonban még sokáig 
járhatna iskolába a modern diktátorokhoz a 
ezuggcszlivítás tanulására. Gyönge hatástalan 
színész éppúgy, mint Hannibál alakitója. Ma. 
amikor egész életünk tele van izgalommal, 
amikor a világ két sarkán, mint valami fel 
gyjlolt máglva. olthalnliánul ég. az emberi 
sadsóg hndif.ikhúja. amikor a borzalmak nap
táráról hiába tépdessük a szörnyű lidércnyo
más lapjait, amikor n barcelonai, snnghai 
utcákon asszonyok és csecsemők vére vegyül 
• porral, meghökkentő nézni, hogy csaknem 
kétezer évvel ezelőtt is az ókori haditechniká
ban hogyan rohamozlak clefónttankokkal, ho
gyan vú.^úk le n pun nők hajút, hogy nz. ijjhur 
nyersnnjíghi.inyát pótolják, hogyan adták 
össze nz aransékszert, hogy fegyvert kovácsol 
janak belőle. Az ember elszomorodva látja art. 
hogy a pun háborúk ótn semmit sem tanul 
lünk és lm a vérgőz elborít jn az agyat. az ered
mény mindig csak n hullahegyck torlódása. 
Kalötai Gábor nívós feliratai értékei azonban 
a filmnek, nmelv különben nagy tömeget moz
gató, hatásos alkotás, de magánszereplőivel és 
technikai kidolgozásával alatta marad a köve
telményeknek. (Kyb. >

Embercsempészekről és 
üldözőkiről szól ez. a 
film, amelv feltárja a 
san-franciscol hírhedt 
kínai negyed titkait és 
bepillantást enged a 
modern élőhuskcrcsko-

dök üzleteibe. Akik szeretik az izgalmas tem
pójú kalandorfilmckct. azok lenyűgözve ülnek 
a mozi nézőterén, mert a film főerénve ar, 
hogv minden távoli lokálkolorit d' -ára mii 
vészi és emberi s ar irgalmat éa feszültséget 
nem a bot ralinak felvonultatásával érik el. 
Anna Mav U’on</ a kínai Vénusz, és szereplő 
társai mind ragsogó típusok! Érdemes meg 
aérni a filmet, viszont a kivérŐül bemutatott 
eowbov film nagyon gyenge. Nyugodtan cl- 
hagyhatói

Sanghai lánya

1. A Fórum csalogánya
KÖNNYEBB LESZ 

az ember szive, 
mintha valami nagy 
tehertől szabadult 
volna. A mai élet, 
a hajsza, a gond, 
villamterhes vihar
felhőit oszlatja szét 
egy fiatal lány sze
mének vidám, bá

tor ragyogása, egy aranyos leányarc elra
gadóan szuggesztiv bája, ellenállhatatlan 
mosolya. De jó belenézni ebbe a szem
párba, mely bevilágítja a mozit és amely 
delejes mágnesként ülteti át a néző telké
be a gondtalan vidámságot, talán a felelőt
len jókedvet is, milyen jó elrlngatódzni a 
gyönyörű, meleg, behízelgő, szivtől-szive- 
kig ható hangjának hullámain, milyen jó 
belekapaszkodni c derűs leányszemek fé
nyének sugaraiba, amelyek mint az atom- 
zúzó . elektródok rohamozzák meg a bn- 
valbélelt pesti embert, lelkében, szivében 
a szomorúság legpicibb részecskéit is. Leg
alább is másfélóra és azután szintén kicsit 
másképpen nézi az ember a világot. Deanne 
D u r b i n . . .

E ROVAT KITÜNTETŐ ORDÓJÁT ép
pen ezért tűzöm ki a távoli világrész távoli 
csillagzata alatt született 15 éves filmsztár
ja mellére, jelezvén a tehetség idő- és tér
felettiségét s azt az erőt, amely egyformán 
hat és egyformán könnyezteti, mosolyog
tál ja a föld minden rendű és rangú népét. 
(Fényképe alá kellene, amerikai mintára 
nálunk is sokszorosítani ezt a jelszót: m u- 
solyogjt) Különös őröm nekünk magya
roknak, hogy egy innen elszármazott fia
talember, Joe Pasternák szerencsés 
keze találta meg ezt az igazgyöngyöt Holly
wood sokezernyi talmi ékköve között 
és leginkább magyarok voltak azok, 
akik ennek az istenáldotta tehetségnek ér
vényesülését kifejlődni segítették. Uj film
je, amelyet „Szivek csalogány a” 
kissé gyanúsan érzelgős címmel mutat be 
a Fórum mozi, meséjének igénytelenségé
vel talán tulszimpla és tulegyszerü szerke
zetével, viszont ezer ötletével és kedves 
meglepetéseivel élmény marad számunk
ra. Egy svájci leányintézetben játszódik le 
a film és a lányok valóban 12—1fí évesek 
(tanulhatnának ettől a hazai leányiskola- 
sziizséket forgató filmesek I). Aranyos ar
cocskájuk ragyog a premierplanokban, 
vannak köztük gyönyörűek, különösen a 
kis intrikus feketehaju tünderkisasszony, 
Durbin filmbeli riválisa nyűgözi le szép
ségével és tehetségével a közönséget, de 
vannak közöltük csúnyácskák, kamaszok, 
szóval valódiak! Ilyen az „Ártatlanok” 
cimü filmből jól ismert Marcin Mae Jo
nes, akinek csodálkozó kis butuska ar
cára szívesen emlékszünk vissza és ide Ír
juk Durbin első filmszerelmesénck, Jackie 
M o r a nn a k nevét is (aranyos kamaszkö- 
lyökl). Egyébként egy sereg vidám óflct 
tarkdzza a filmet s a pesti leányiskolák 
növendékei bizonyára gyorsan eltanulják 
Durbintól azt a trükköt, hogyan lehet ár
tatlanul füllenteni úgy, hogy az ember 
egyúttal saját lelkiismeretit is megnyug
tassa.

TAVASZ .4 TAVASZBAN, ez a film, az 
ember hajlandó úgy nézni ezeket a szeme 
előtt állandóan hullámzó aranyos leány
bimbókat, mint a tavaszi rét virágbaboruló, 
jószagu, üde, friss virágainak pompáját. 
.4 film keretében egyébként megismerke
dünk egy egészen elsőrangú uj amerikai 
színésznővel, Gail Pátriákkal, aki egy 
filmsztár szerepében méltó mamája Dur- 
binnak, viszontlátjuk Berbert M a r- 
s c h a 111, ezt a fanyarhumoru kitűnő 
színészt is, kár azonban, hogy a fotográfus 
nem vigyázott jobban és bicegését több 
ízben kihangsúlyozta. Mindent. összevéve, 
Durbin a „IDŐ férfi és egy kislány” című 
filmje után a „.4 szivek csalogánya” pro
dukciójával nemcsak a Fórum, hanem Bu
dapest koratavaszi csillogó csalogánya lett.

2. Brodszly ! Brodszky !
SAJNOS, SZAVAKKAL nem tudom le- 

költözni a Dinasztia premierközönségének 
lelkesedését, amellyel a függöny elé hívta 
ezt a sápadtarcu, zömök, fekete fiatal em- 

EZÜST-
KÉK-

RdKÁKKEf>PEI<

bért, aki szerintem messze kimagasló hőse 
a Magyar Szinház nívós, elegáns, parfö- 
mös produkciójának. Mint kiapadhatatlan 
forrásból buzog, ömlik belőle a melódia, 
amelynek hullámai ellepik a nézőteret s a 
közönség ettől a mámoritó italtól megré
szegedve, boldogan és szívesen megy bele 
abba a játékba, amelyre Vári Pál, a fia
tal sztivegiró színpadi szüzbeszédében meg
invitálja. A muzsika, amely az úgyneve
zett nagy operettek nívóján egész biztosan 
maradandó érték lesz, a mai kor csufo- 
lódó és nem túlságosan teklntélytisztelő 
hangulatát, szerencsés vidámságát leköt- 
tázó szatirikus hajlama librettóval páro
sulva, néhol drámai, néhol burleszkhatá- 
sokat keresve, kitűnő alkalmat ad a mai 
idők verhetctlenül egyedülálló operettpri
madonnájának, H o n t h y Hannának bril
liáns szinjátszó és énekkulturájának csil
logtatására. De szerencsésen átsegitt a ne
hézségeken az együttes ama kitűnő tagjait, 
akik énekhang hiányában szin játszás
lépésével toldották meg azt, ami egyéb
ként hangszálaikból hiányzott. Ahol pél
dául a szereposzlás lehetősége K l e pu rát 
nyomathatja a szinlapra, ott bizony száz
százalékban érvényesülhet Brodszky 
muzsikájának minden nagyszerű velleitásal 
Itt nálunk önfeláldozóvá (talán nem is 
annyira önfeláldozóanl), H o n t h y Hanna 
vállalta a férfipartiturák tolmácsolását is 
és nem tagadjuk, a nézőtéren nagyon meg 
voltunk elégedve, hiszen Kertész De
zső emberi, szimpatikus és úri színjátszása 
el feledtette velünk azt a hiányt, hogy az 
operettben a szerelmes titkárnak énekelni 
is kell tudni. Törzs Jenővel szemben ha
sonló a hiányolásunk és elismerésünk. Ez 
a nagyszerű színész az operetbben is mi
lyen drámai erős feszültséget tud terem
teni! A szereplők élgárdájához tartozik 
Kiss Manyi, a szubretli pikantéria és báj, 
humor inkarnációja. P'a toki Miklós egy 
ragyogó kabinet figurában mulattat, az 
egyébként ragyogó B i li c s it kissé nehéz
kesnek találtuk szerepében, viszont na
gyon megdicsérjük az ősök kórusát, a jó- 
humoru Boros Gézát, a szépen beszélő 
F ö l d é n y 11, a frappánsan ható S c n y- 
ny c i Verát, a szép S imo r Erzsit, a mél
tóságteljes Zala Karolát (ha egy kicsit 
könnyedebb lett volna, nem ártott volna!). 
Szeretjük a kis P e t h e s t és Szigetit 
is. U po r szellemes díszletei és forgószín- 
pada emeli az előadás érlékét, de jut még 
elismerő szavunk L ó r á n t h Vilmosnak, 
a gusztusos, szép produkció rendezőjének 
is.

3. Fedák radír gumi ja...
MOST, AMIKOR FEDÁK SÁRI már ja

vában próbálja a Városi Színházban a 
Nagymama zenés vígjátékot, elmon
dom ezt az aranyos kis történetet, amely 
egyúttal megfejti azt a rejtélyt, hogy Bár
dos Artúr, a Művész Szinház igazgatója 
egyetlenegy próba után miért engedte ki 
szerződéséből Fedák Sárit, aki pedig hosz- 
szu harc után választottbirósági tárgyalás 
ítéletével kötelcztctett színházában fel
lépni. Mint tudjuk, Fedák az „Ahol unat
koznak” cimü klasszikus francia vígjáték 
főszerepét próbálta annak idején a Művész 
Színházban és mint pompás színpadi ér
zékkel rendelkező színésznő, sajátmaga 
számára tökéletesen á t g y u r t a saját 
s z e r e p é t s ezen túlmenően a rendezői 
példányba is rengeteg sok olyan megjegy
zést és ötletet irt, amelyek kétségtelen, hogy 
a darab sikerét fokozták volna. Igy sem 
bízott azonban a dologban, abbahagyta a 
próbákat s ezután jött a választottbirósági 
ítélet, amelynek értelmében ismét megje
lent a Művész Színházban a: „Ahol unat
koznak'*  próbáján. Mielőtt megkezdődött 
volna a próba, Fedák Sári reliküljcből elő
vett egy hatalmas radirgumil, elkérte a 
rendezői példányt s mindent, ami a sze
rep átírására vonatkozott, egyszerűen k i- 
radirozott belőle, mondván: —• Ezt 
pedig nem ítélte meg a választott bíróság!

Érthető volt, hogy ezek után Bárdos nem 
ragaszkodott többé Fedák Sárihoz!

Feketö gyémántok
Az első két Jókal-fllin 

átütő sikere után most 
Fekete gyémántok „in
dul el“ kétségtelenül a 

siker utján. Jókai nagy mesemondó ereje éa 
színes képzcletvilága a nagy nemzeti filmek 
kiapadhatatlan tárháza, amelynek csillogó 
mélyébe bátran szállt le Vajda László, a ma
gyar filmek egyik legkitűnőbb cs legszeren- 
csésebbkezü rendezője, hogy felhozza azokat 
az értékeket, amelyeket nagyjából meg lehet 
közelíteni a filmfelvevőgéppel. Ragyogó éa 
eddig még magyar filmeken sohasem látott 
realisztikus jelenetekben elevenedik meg 
előttünk a bánya mélyén állundóan életüket 
kockáztató munkások verejtékező, izzadságom 
küzdelme és ugyanakkor élesen szembeállítja 
a film ezt a termelő erőt egy fezőr Izgalmas 
tőzsdemanőverével. Ilyen érdekes és valószínű 
fotográfiákat nem igen láttunk még magyar 
filmben! A fériiszereplők cgytől-egyig kitű
nőek, erős, kemény cs férfias Jávor Pál, vi
szont Törzs Jenő művészi fölényével ésköny- 
nycdségével feledtetni tudja Intrikus szerepé
nek műiden ellenszenvét. Csortos figurája 
maradéktalanul jó, Ilercnd István kitűnő és 
Greguss Zoltán túlzásaiban is hiteles. Sze- 
leczky Zita mint parasztlány rendkívül ked
ves és megnyerő, de nem az a villogószcinU 
fekete gyémánt, az az izgalmas asszony, ki 
igazolni tudná az iró elképzelését arról az 
asszonykarricrről, mely egy bányászviskótól 
a hercegi palotáig terjed. Ez a szerep ordít 
Láziír Mária után. A forgatókönyv Írói, Mihály 
István és Orbók Attila kitűnő munkát végez
tek épp úgy, mint Kurzmayer egészen kitűnő 
felvételeivel.

Pácsnélküli börtön
Francia film, tehát 

problémát vet fel. Váj
jon a szigorú, könyör
telen és lelketlen, kor- 

bácsos nevelési módszer a helyes, vagy az a 
hit, amely rendületlenül bízik a jóság lelket
mentő, emberjavitó erejében A rácsos vagy, 
a rácsnélküli börtön az, amely jobbá teszi, 
megmenti a veszendő lelkeket? Égy francia 
lcúnyjavitóintézet furcsa, érdekes világába 
visz a film, ahol egy izgalmas történet kereté
ben experimentálja a rendező ezt a tételt. 
A régi nevelési rendszer megtestcsitője, szigorú, 
száraz, gondozónője helyett egy jóságos, uj 
dircktrisz veszi át az uralmat, aki vegetvet a 
szegény esett teremtések lelki és testi gyötré- 
sénck. Különösen egy fiatal, szőke teremtés 
tetszik meg neki, akit szinte magúhoz emel. 
Ez az önmagára eszmélő és megtisztult javító
intézeti növendék, valamint a fiatal igazgatónő 
orvosvőlegénye között szerelmi idill szövődik 
és az tf fiatal. orvos, aki élctcpárjául nem a 
dolgozó és önálló hivatást teljesítő nőtipust 
keresi, hanem a szerelmes asszonyt, a meg
tisztult és megjavult növendéket választja 
kettőjük közül. A fiatal dircktrisz, aki önfel- 
áldozóan megment egy veszendő lelket, igy 
veszti el ebben az általa teremtett rácsnélküli 
börtönben saját boldogságát. Körülbelül ez a 
rövid váza a mesének, amelyben rendkívül 
sok érdekes ötlet, sőt erotikus túlfűtöttség 
halmozódik össze. A nagyváros minden bűné
nek fiatal áldozatai zsúfolódnak ilt össze és 
ennek a túlterhelt, nöi-púrás levegőnek atmo
szféráját szerencsésen fotografálta az opera
tőr. Egy ragyogó filmszínész, Roger Duchesne 
játssza a főszerepet, érdekes, ragyogó színész. 
Egy lelkcsszemü, szőke fiatal leány, Corinne 
Lucharre nevét megtanuljuk rövidesen. Az 
uj francia filmet a liádiiis játssza sikerrel.

A nagy szerelem Molnár Ferenc neve 
n szinlapon, de a 
Melro vígjátékénak 
vajmi kevés köze van 
n nagy iró hasonló- 
cimü drámai színmü

véhez. Molnárnak határozoltan tiltakozni 
kellene müve ilyen vakmerő módon vaicz 
meghamisítása ellen. A film első fclé’.'.cn 
bágyadt, unalmas társalgási szalonvlgjáték- 
forina, az utolsó kétszáz méterében hirte
len átváltozik burleszkké. A film bizony 
csak „ldölii)tés“-rc alkalmas. Ha ugyan..,

A repülőgépen talál
kozik egy férfi és egy 
asszony. Forró afri
kai sivatagból indul
nak éa tikkasztó szá
mum kerekedik szi

vükben-lclkükben .A férfi azonban elmu
lasztja n nagy pillanatot és amikor rájön 
arra, hogy számára egyetlen életcél ez az 
asszony, mér késő, az asszony másé lelt. 
A történet egyszerű de Tourjúnszky, a nagy 
orosz rendező keze alatt kivirágzik, szin- 
pompás lesz, izgalmasan érdekes filmmé 
szélesül. A fölvételek nagyon szépek, két 
főszereplő Brigiltc llorney és Willv Birgcl 
elsőrangú művészi élménnyel szolgálnák. 
A bravúros film jő szórakozási
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Halálos szerelmi dráma Pakson
Borzalmas vasúti 
szerencsétlenség

Páris, április 18.
A Malin algíri Jelenti,,. azertnt a woni- 

balrol vasárnapra virradó éjsraka az Algír 
és Oran kllziltt közlekedő vonat l.nngarr des 
Állata közelében éjiéi „tán 1 óra 30 pere
kor eddig Ismeretlen okból

kisiklott.
Több vasúti kocsi

darabokra zúzódott
Hat ember

meghalt,
több mint 12 utas megsebesült, akik közül 
hárman a halállal vívódnak. A halottak kö
pött van Rozier, az algíri főkormányzói hi
vatal egyik igazgatója. Rozier felesége és 
gyermeke, továbbá Perrin, Jugoszlávia al
gíri alkonzula.

Hétfőn kiderült, hogy az órán—algíri 
gyorsvonat ellen merényletet követtek cl. A 
vonatot kisiklatták. A merényielet vasárnap 
este hajtották végre. A rendőrség azonnal 
erélyes nyomozást indított és néhány órával 
később

már letartóztatott egy Claveste nevű 41 
éves férfit, akiről kiderült, hogy meglazí

totta a sinek csavarjait
és ezzel a gyorsvonat kisiklásának előidézője 
volt. Eddig még nem sikerült megállapítani, 
hogy miért követte el tettét.

— ALBRECHT KIRÁLYI HERCEG A 
GYERMEKVÉDŐ LIGA HÚSVÉTI ÜN
NEPSÉGÉN. Husvét hétfőjén déleiül I 
Albrecht királyi herceg elnökletével az 
Országos Gyermekvédő Liga ' a székesfővá
ros Ceglédi-uli szociális telepén nagygyű
lést tartott, amelynek megkezdése előtt a 
Ceglódi-uti fővárosi lakótelep szegény la
kóinak ötszáz gyermekét tej-u-sonnával 
vendégelték meg. A lélekemelő ünnepségen 
díszes és előkelő közönség vett reszt. Meg
jelent a Liga elnöke, Albrecht királyi her
ceg is. A királyi herceg nyitotta meg az 
Ülést. Beszédében azt hangoztatta, hogy a 
szegény emberek gyermekeivel, bajaival, 
életével való foglalkozás nemcsak üres frá
zis a Ligánál, hanem annak bizonyítékai is 
Vannak. Ez a szociális telep — folytatta 
beszédét — a segiteniakarásnak és a jó- 
szdndéknak hathatós tényezője és külföl
dön is ritkítja párját a hasonló intézmény. 
Albrecht királyi herceg nagyhatású be
széde után Farda Adolf plébános az egy
ház szerepét méltatta a szociális segítés 
terén, majd dr. Péter Aladár a szociális 
telep vezetője szólalt fel.

■— Véres utcai harcok Bombayban. Lon
doni jelentés szerint husvét vasárnapjának 
estéjén a hinduk és a muzulmánok közölt 
véres összeütközésre került sor. A rendőr
ség sortiizet adott a küzdőkre, hogy szét
válassza őket. A sortüz következtében öten 
meghallak és hetvenen megsebesültek. A 
kormányzóság rendeletet adott ki, amely 
szerint esténként mindenkinek lakásán kell 
tartózkodnia, a gyülekezés tilos. A városi 
rendörjárörök szállták meg.

__ Átszervezik Szovjc (Oroszországban la 
népbiztos-intézményt. Moszkvai jelenles sze
rint a népbiztosok tanácsa a népbiztos-in
tézmény átszervezését határozta cl. a jövő
ben ugvanis a népbizlosságok tényleges irá
nyítását a biztos mellé kirendelt igazgató- 
biiollsógok foRiók olMinl. A. ..
n külügyi nípbiztossagbtin lepleit, k öleibe 
elsőnek és ezzel n szovjclkulugyek vezete- 
sít n külügyi bizottság vette ól I.ltvlnovtól.
_ Pelsehauer Atilla gyd«í«. A■ 

túri temetőben nagy részvét mellett 
utolsó útjára Pctsrhauer At'!U,'j'1!?’"’!',!: .Iri' 
Pettehaucr I'ülópnét. A Wíbszlole ben 41U nn 
assronyt, eki 59 é'« kertben halt meg. utolsó 
klvánsitgn Iterint két rsrtenclővel ezelőtt 
hunyt fúrja mellé temették.
_ Szerzői est. Váradi István április 24-én, vn- 

lárnnp este 7 órakor tartja írót és 
estiét n Zeneakadémián. Küsremukodnck mar 
toll Mítrerr. János, Galetla l'erene ln|du Am a, 
Klatnár Sándor, fuszek Emiim. KI.. 1. II. BoUn 
Nu.l, BánITy Edit, Varga l.lll, Janraó b 
bel. Bntk K'o, Nádas István. SrlgeL rodor 
mozgásmüvísretl iskola tonre»opnrlj.,, »lb.

Amig 'On alsxih. 
. Oarmol dolgozik Netn «var|. 
■z álmot é. mégll estitíl r«M«l'J 
biztosan hat. Fájdalom nélkül h.)l 
könnyű é. <el|es ürűle.t Idéz el*  
Kellemes enyhe
és |4 hashajtó, s

Mit leírni nz Igazi ole.ö.ág ’ Sohasem az” bogv vllantlí néhány ttllWrl vásárolunk 
Á' igaz' olcsóság: a filléreinkért meprerreH 
írták Például- »r. ízletes, egészséges é» é*p>*l*  
Í.Mdl Frnnrk kávípótlékkal ízes,lelt Kn.lpp 
mnlíitakávé.

S’X'álXsrtrtt Beuiotalóltelyisvg. Buda- 
pest, Ó-utca 4. Telj- 116—416.

Pa ka, április 18.
fA Hétfői Naptó tudósítójának telefonje- 

lentése.) Kőhler Henrik 30 éves paksi gaz
dálkodó már hosszabb ideje udvarolt lloff- 
mann Teréznek, egy ottani kisbirtokos 21 
éves leányának. Az utóbbi időben a leány 
elhidegiilt a fiatalemberrel szemben és 
Kőhler féltékenységében

állundóan fenyegette a leányt, 
ha nem tér vissza hozzá, leszámol vele, az
után ő maga is öngyilkos lesz.

Vasárnap este Hofmann Teréz műkedve
lői előadáson volt és onnan többen kísérték 
haza. Kőhler lesben állt Hoffmannék háza 
közelében. Mikor látta, hogy a leány egye
dül maradt és bekopog szülei ablakán, oda

— Munkábaléptck a sztrájkoló soproni 
szabók. A Soproni szabóiparosok sztrájkja 
végétért. Mpn János budapesti szakszerve
zeti kiküldőit vezetésével a szabósegédek és 
mesterek között lefolytatott tárgyalások 
ideiglenes megállapodás megkötésére vezet
tek és a szabósegédek munkába léptek.

— Hóvihar, orkán, fagykárok. Hétfő dél
után Haján és környékén hatalmas hóvihar 
és orkán dühöngött. A szél erősen megron
gálta a baja—komlói villamos távvezetéket, 
úgy, hogy Baján az áramszolgáltatásban 
többször zavar keletkezett. A legutóbbi fa
gyok által okozott károkról beérkező jelen
lések szerint, Jánoshalmán a baracktermés 
kilencven százaléka elpusztult. Hétfőn reggel 
Székesfehérvárott és környékén, valamint a 
budai hegyekben is nagyobb havazás volt.

Komlós kerámia
kapható néhány jobb üzletben és a készítőnél: VII.} Hársfa-utca 39. Tel.: 149-760

Mintái érmünkben állandó kiállítás!
—- Nemzetközi győztes kutyákiállitás Buda

pesten. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egye
sülete május hó t-én rendezi a Tattersall fedett 
csarnokában nemzetközileg elismert egynapos 
kutyakiállitását. Kiadásra kerül a Nemzetközt 
Champion Bizonylat, az úgynevezett C.A.C.I. 
B.; a Jlungária-gijóztes és a Hungária Primo 
Junior cim, Ezen a kiállításon az összes elis
mert fajtájú kutyák kiállíthat ók, ha a kiállítás 
napjáig nyolchónapos korukat már betöltötték. 
A bírálatokat a „Fédération Cynologique lnter- 
nationale” által elismert külföldi és hazai bírók 
fogják végezni. A benevezendő ebeket április 
hó 23 áig kell bejelenteni llosvai Hollóssy La
jos ni. kir. gazd. főtanácsosnál, az egyesület 
irodájában, Vili., Rákóczi-Ut 29. szám alatt. — 
Telefon: 138 164.

Hideg idő, éjszakai fagy
A Meteorológiát Intézet jelenti hétfőn délben:
A sarkvidékről a norvég partok mentén nagy erővel és gyorsan dél felé áramló hi

deg levegő, amely tegnap délután már elborította egész Németországot, az éjjel folya
mán benyomult a Kárpátok medencéjébe és úgy mint Németország sok helyén, vala
mint az Alpok északi és nyugati oldalán, hazánkban is a Dunántúl északnyugati és az 
,ország északkeleti részein esőt, havasesői és havazást okozott, amely még a reggeli 
órákban is tovább tartott és az ország többi részeire is kiterjeszkedett.

Budapesten hétfőn délben a hőmérséklet .7 fok Celzius, a tengerszinlre átszámított 
légnyomás pedig 760 milliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Élénk északi szél, sok helyen eső, havaseső, hó. Éjjel n derűsebb én szélvédet
tebb helyeken gyenge fagy. A nappali hőmérséklet átmenetileg tovább csökken 

és az évszakhoz viszonyítva jóval az átlag alatt marad.

— A külföldi autók kövezetvúmmentessé- 
get kaptak. A külföldi autós idegenforgalom 
érdekében a kereskedelmi miniszter elren
delte, hogy a Magyarországra jövő külföldi 
rendszámú személyszállító gépjármüvek 
(autók, motorkerékpárok és autóbuszok, az 
átalányösszeget fizetők kivételével) 1938 áp
rilis 1-től október 31-ig kövezet- és sorompó
vámmentességben részesülnek. A vámmen
tességet élvező külföldi rendszámú autók fel
tűnő jelvénnyel való ellátása tekintetében 
megfelelő intézkedés lesz, de addig is n kül
földi rendszámú kocsik akadálytalanul ha
ladhatnak át az említett sorompókon.

— A Magyar Izraelita Egyetemi és Főis
kolai Hallgatók Orsx. Egyesülete felhívja 
azokat a diplomás, egyetemi tanulmányaikat 
folytató vagv bármely szellemi pályán mű
ködő izraelita vallású magyar állampolgá
rokat, akik úgy érzik, hogy a most készülő 
„zsidótörvény" egzisztenciájukat veszélyez
teli, hogy jelentkezzenek naponta 10 és 
2 óra közölt az egyesület helyiségében (IV., 
Királyi Pál u. 9 ), ahol pontos felivlágosílést 
kaphatnak nz egyesület állal létesítendő 
ipari álrétegező-tnnfolynmokra vonatkozólag.

— Egy pengős sorsjegyekkel, 2000 pengős 
ezüst csőkészletet, 1000 pengős kombinált szo- 
baberendezést, 1000 pengős brilliónsgyiirüt, 
férfi-, nöi-nranyórákat, motorkerékpárt, varró
gépet, festményeket, képeket, dísztárgyakat slh. 
nyerhet a Telein Egyesület tárgyaorsjálék hú
zásán. s„| k,.i_ kaphatók: a tóvárosi trafi- 
lukban és nz összeg előzetes beküldése ellené
ben posta utján a Telein Egyesületben, Buda

ipest, Vili., József-utca 69. szám alatt.

lépett hozzá és hangos jelenet játszódott le 
köztük. A fiatalember durva hangon szem
rehányást telt a leánynak, mert mások tár
saságában mutatkozik, • leány rendreutasi- 
totla, mire

Kőhler revolverrel rálőtt.
Az egyik golyó Hoffmann Teréz mellébe 
fúródott és súlyosan megsebesítette. A re
volverei merénylet után a férfi hazasietelt 
lakására és bezárkózott szobájába.

Amikor a csendőrök odaértek és fölfeszi- 
telték az ajtót, hogy előállítsák a merény
lőt a csendörőrsre, revolverdörrenés hallat
szott. A féltékeny ember

azivenlőtte magát
és a csendőrök már holtan találták.

— TOVÁBB ÉPÜL AZ OLASZ HADI
FLOTTA. Genovában vasárnap délután ün
nepélyes külsőségek között vizrcbocsátolták 
az olasz tengeri flotta legújabb hajóját, a 
„Calliope" torpedórombolót. Szakértők sze
rint az uj torpedöromboló legtökéletesebb 
felszereléssel készült s igy egyik erőssége 
lesz a flottának.

— Harmadszor Is kigyulladt ebben a hó
napban a veszprémi erdő. Vasárnap éjjel a 
Veszprém határában lévő Miklósháza-pusz- 
táról jelentették, hogy a veszprémi városi 
erdő kigyulladt. A veszprémi tűzoltóság a 
katonai csapatok és a Miklósháza-puszlai 
cselédség segítségével többórás munkával 
eloltotta a tüzet. Ebben a hónapban har
madszor gyulladt ki az erdő, úgyhogy min
den valószínűség szerint gyujtogatók garáz
dálkodnak Veszprém környékén.

— VITORLÁZÓ-REPÜLŐ VILÁGRE
KORD. Moszkvai jelentés szerint Makarov 
repülő kétüléses vitorlázó gépével 18 óra 
hosszat tartózkodott a levegőben másodma
gával. A Sportvezetőség megküldi a hitele
sített adatokat a Nemzetközi Repülőszövet
ségnek az uj nemzetközi rekord elismerése 
végeit.

— Villamoshegcszlök tanfolyama. A Magyar 
Műszaki Szövetség által fenntartott villamos
hegesztő tanfolyam elméleti és gyakorlati szak
előadásain való részvételre 1038 április 19-én 
délután 6—7 óra között lehet jelentkezni a 
Szövetség ügyvezctőségénél (V., Kádár-utca 5. 
Telefon: 129-876), ahol idevonatkozó kérdések
ben készséggel szolgálnak felvilágosítássá!.

— Meghalt Törköly József. Dr. Törköly 
József, a felvidéki Magyar Nemzeti Párt 
sóit országos elnöke, volt nemzetgyűlési 
képviselő és szenátor, rimaszombati ügyvéd, 
vasárnap 61 éves korúhnn elhunyt. Az Egye
sült Magyar Párt elnöksége úgy határozott, 
hogy az elhunytat a felvidéki magyar ki
sebbség saját halottjának tekinti és igy te- 
mettcli el kedden délután 3 órakor Rima
szombaton.

— Megjelentek a piacon az uj MÁVAG 
LORDOK, melyek Ízléses vonalvezetésükkel tö
kéletes szerkezetükkel máris meghódították a 
magyar közönséget. Ha még nem látta őket, 
tekintse meg nz eladási képviseletnél: Hahó 
Arthur és Társai régnél, VI., Andrássy-ut 10. 
Ha kipróbálta, nem vesz más kocsit.

— Művészi síremlék Elchbaumnál, V., Ru
dolf.tér 3. (Margithid.)

— Minden asszony, leány olyan mint egy 
gyönyörű virág, amely minden tavasszal ujru 
nyűik. De ezt a gyöngéd virágot a tavaszi sze
széles időjárás veszélyezteti. A szél kifújja az 
arcot, cserepessé az ajkat, érdessé teszi a ke
zeket. A kamilla virágjával készült „Kamill" 
vatelin Ilyenkor nélkülözhetetlen, mert mindenre 
jó. Egy leheletnyi Kamlll-vazelin a cserepes aj 
kakal rendbe hozza, az arcon szélsimilva óvja 
n szél és nap káros hatásától. Az érdes keze 
kot bársonyossá varázsolja, onyhit, jótékonyan 
hal a nátha és orrvörösség eseteiben. Kitűnő 
mint arclemosó. A Kamlll-vaselln bőségesen 
tartalmaz természetes valódi kamilla kivonatot. 
Ezáltal a legjobb húrlszer. mert mindenre alkal
mas és hatásos. Eredeti kis doboz törvényesen 
\ ideit Kamill vatelin 44 fillér. Nugv doboz 66 
fillér. Kapható mindenül*.  Főraktár; Hunuiu- 
gyógyszertár, Erzsébct-körut 56.

TAtASZTAIMWAL 
'KÉSZÜL 
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MAGVAR RUGG YA.VATÁRLGYÁR

— Mussolini fogadta Mackensen követet. 
Mussolini miniszterelnök húsvéthétfőn a 
Venezia-palotában kihallgatáson fogadta 
Mackensen római német nagykövetet.

— Lindbergh megvásárolt egy francia 
szigetet. A Paris Solr jelentése szerint Lind
bergh ezredes megvásárolta a bretagnei par
tok közelében levő llliec szigetecskét, ahol 
véglegesen le akar telepedni llliec szigete 
a stratégiai vonalon belül fekszik és ezért 
a törvény értelmében nem adható el ide
gennek. Az adás-vételi szerződést tehát nem 
Lindbergh, hanem egyik francia barátjának 
nevére állították ki.

— ELTEMETTÉK SALJAPINT. Fodor 
Satjapint, a világhírű énekművészt husvét 
hétfőjén temették el. A művészt a párisi 
fíatígnolles temetőben helyezték örök nyu
galomra. Amikor a temetési menet elhuladt 
nz Opera elölt, a színház orosz énekesei 
gyászdulokkal búcsúztatták földijüket.

— Véresre vertek egy molorbiciklitolrajt. 
Borbély Illés 38 éves kűniivessegéd a G/o- 
bi/s-nyomda Aradi-utca 8. számú épülete 
előtt motorkerékpárt akart lopni. Az újság
árusok észrevették és megverték. Az alapo
san helybenhagyott kőmivessegedet a Hó- 
kus-kórltázba kellett szállítani.

— Véletlenül lelőtte barátját. Bölcske köz
ségben Baranya Péter revolverét mutatta ba
rátjának, Derilák Józsefnek, aki a fegyver ra
vaszát véletlenül megnyomta. A revolver el
sült és súlyosan megsebesítette Baranyát, aki 
életveszélyes állapotban került kórházba.

— Néfiy darabra vágták az orrát. Husvét va
sárnap este Budaörs egyik kocsmájában véres 
verekedés volt. Ktlbinyi Gusztáv 29 éves székes
fővárosi kertészt összeverték, fogsorát kiverték, 
orrát négy darabra szabdalták, állkapcsát el- 
törték. Életveszélyes állapotban szállitották 
kórházba. A cicndőrség a verekedőket őrizetbe 
vette.

-— Halálos szerencsétlenség a levcnfegya- 
korlaton. Halálos szerencsétlenség történt 
Etyck községben husvétvasárnap délelőtt a 
Icvcnlc-Iőtércn, A leventék fegyvcrgyakorln- 
tokát végezlek a lőtér előcsarnokában, mi
közben az egyik puska elsült. A golyó Palo
tai Ferenc 13 éves levente homlokán át 
agyába fúródott. A fiú sérülésébe belehalt. 
Húsvéthétfőn Székesfehérvárról kiszállt a 
vizsgálóbíró a boncolás és a vizsgálat lefoly
tatása céljából.

— Ha jó képet akar gyermekeiről, jöjjön 
Rozgonyihoz, Kálvin-tér 5.

Amerikai kocsi épölt európai gyárban. 
A Generál Motors Opel gyár eddig csak kis
ós középkocsik gyártásával foglalkozott és si
került is e téren a kontinensen a vezető helyet 
megszereznie. Most azután nz Opel gyár egy 
egészen különleges szerkesztésű, amerikai rend- 
szerű nagy luxuskocsival, nz „Admlrnr’-lal lép 
a piacra, mely egyesíti magúban a fejlett ame
rikai automobillechnika minden újítását euró- 
pai luxussal és ízléssel. Rövidlökelü motorja 
86 lóerős, 132 km-es csúrssebesség kifejtésére 
képes és több órán keresztül és bármily távon 
tartja n 120 kin cs átlagsebességet. A karosz- 
széria különlegesen széles ós öblös méretezése 
5 személynek a legnagyobb utazási kényelmet 
biztosítja. Üjrcndszeríi. különlegesen mérelezett 
hidraulikus olajfékjcl teljes biztonságot nyújta
nak. Az Admlrnl .» és 7 üléses csukott és — 
ami külön*'■■a  érdeklődésre tarthat számot — 
4 ajtós cabriolet típusban kerül kivitelre. A 
vcjérképviselö, a Nemzetközi Gépkereskedelmi 
Itt.-hoz már megérkezett nagyobb Admirnl- 
küldemény, így az Admiralok raktárró szállít
hatók. t

— Figyelem, főzzön villanytűzhelyen! Az 
Elektromos Művek Honvéd ticca 22. szám alatti 
bemutatójának elöadólcmn'hen szerdán dél
után fél 6 órakor főrőelőadásl, villamos- 
konyhájában csütörtökön éx pénteken déklőtt 
fél 10 órakor főzési gyakorlatot tartanak. Ezek
kel az előadásokkal kapcsolatban igazolják, 
hogy a villanytűzhely gyorsan, tisztán, olcsón 
süt és főz. A különböző háztartási készülékek 
ismertetése során képviselőfánk, liroli rétes, 
kuglóf, lórin, ptidding és különféle húsételek 
készítését mulatják be. Belépő- és ruhatárdíj 
nincs.



A Hungária mellől a derbi óta sem tágított a balszerencse

Csak vesztese van a budapesti 
húsvéti tornának

A ráfizetés 5000 pengő s a gólarány alapián a Slavia 
lenne a győztes — Prágában játsszák a döntő mérkőzést

Hosszú idők után Budapest végre ismét húsvéti fulballcscmegéhez jutott. Négyes 
tornát rendeztek — sajnos —. nemcsak sportbeli, de anyagi sikertelenséggel is. 
'Deficittel végződött a kétnapos attrakció ésa magyar csapatok meglehetősen dicste
lenül szerepellek. Ha a gólarányt tekintjük, akkor a Slavia a győztese a tornának, de 
úgy állapodtak meg, hogy majd Prágában tartja az Újpest és a Slavia a végleges ser- 
Icgdőntűt. .1 Hungária az utolsó helyre jutott.

A feltámadt csillagos oroszlán felfalta 
a Hungáriát

SLAVIA—HUNGÁRIA 3:1 (2:0)
* Siró-njosolygó áprilisi időben tizezer em
ber adott keretet a húsvéti tornának. A 
„nagy érdeklődés" természetesen a Slaviú- 
nak szól elsősorban és a főattrakció felsora
kozik a középen 11 jól megtermett piros- 
fehér ingcs. csillagos dresszü fiú képében, 
hogy üdvöz.ljc a közönséget. Meleg tapssal 
fogadják a Hungáriát is. Az. alaposan lefo
gyott Boronkay biró középre inti a csapato
kat. Hungária: Szabó — Kiss, Biró — Se
bes, Turay. Dudás — Sas, Kardos, Cseh, 
'Kalmár, Titikos, — Slavia: Planicka — 
Cscrny, Daucslk — Bouska, Nozsir, Ko- 
peczky — Horak, Simunek, Bican, Bradacs, 
[Vytlacil.

Feltűnően érdekes, hogy a Hungária meg
lehetősen nagy szél elleni oldalt választja 
ós ez később meg is bosszulja magát. (Uj 
figura). A .Slavia kezd, de már az első perc
ben Titkos viharos erejű bombáját Pla
nicka öklözni kénytelen. Bican kiáll Ko- 
pccky húzódik előre. Ragyogóan felépi- 
lett .S'as—Csc/i—Kalmdr-akcióból újabb Tit
kos-bomba süvit a kapura, de az öreg Pla
nicka még nem felejtette cl a robinzodádot. 
Szépen és fölényesen játszik a Hungária és

A kopasz Nozstr, a Slavia uj szerzeménye 
tüneményes centerhalf-játékot mulat be. 
Matyi nem nagy hajlandóságot mutat a já
tékra és bosszantóan elkényclmeskedi az 
előrekerült labdákat. Egy ciöreküldött lab
dánál dühösen hördül fel egy Ilungária- 
drukker:

— Ez a Matyi hová helyezkedik?
— Kényelembe helyezkedik! 

egy cinikus.
Élcelődés közben viharos 

vezet a Slavia. A 42. percben 
nert rúg. A csomóban húzódó Horak ka
pura fejel. Szabó már várja a könnyű pré
dát, de

közbefut Kiss és tarkójáról a labda a 
hálóba buli. 2:0. Öngól!

Szünet. Cseh Matyi helyett Müller jelenik 
meg a színen. Kardos foglalja el a center 
posztját. Ebben az összetételben sokkal len
dületesebben játszik a csatársor*  és Müller 
hatalmas kapufalövésscl tiltakozik a tarta
lékson ellen. Döntő fölénybe kerül a Hun
gária, a Slavia alig jut át a félvonalon. Sas 
lövését rcflexszeriien védi Planicka, majd 
Kalmár remek beszabott fejese süvit a

— vágja rá

támadásokat
Vytlacil kor-

léc

következő percben Kocsis Izomeréből
Kállai kiegyenlít. 1:1.

A játék gvorsiramu, szép és élvezetes. A 18. 
percben Joós és Sziklai kettős hibája újból 
alkalmat nyújt Marjanovics gólképcsségé- 
nck bizonyítására. 1:2. — Az Újpest be
látja, hogy ellenfele nem lebecsülendő és 
teljes crőbedobással rohamoz. A 26. perc
ben Lcliner kézzel üti el a labdát a büntető- 
'erideten

Kocsis
belül.
a vitathatatlan 11-eat góllá ér

tékesíti. 2:2.
végéig változatos szép játék fo-A félidő

lyik. Szünet után Kocsis vezet erélyes tá
madást, de a tömörülő védelem közt torony
magasan fölé lö. Az Újpest komolyabban 
veszi a dolgát, mint az első félidőben és a 
széltől támogatva sokat támad. Két cgv- 
másutáni korner bizonyítja a fellángolt új
pesti virtust. Kállai a balszélen groteszkül 
mozog és sorra halnak cl a balszélre került 
kombinációk. A Beogradskl rajtaütésekkel 
operál. Gyors szélsői megzavarják az új
pesti védelmet. Stenovic, a kétméteres cen-

terhalf, akit a közönség „Csöpi" néven be
céz, indítja cl hosszú labdáival a szélsőket, 
de a belső csatárokban sincs meg a kellő 
higgadtság. A 16. percben góllá érik a ne
gyedórás mezőnyfölény.

Kocsis beadását Pusztai közelről a bá
lóba fejeli. 3:2.

Zsengellér 20 méteres bombája zúgva sis
tereg el a kapulcc mellett. Mesés lövedék 
volt. Kocsis csúnyán belelép a szimpatikus 
és jól játszó Knezevicshe, alki elhagyja a pá
lyát. A közönség fütyüli Kocsis sportszerűt
lenségét. Közben Knczevics helyére tartalék 
akar beállni, de a biró a megállapodás ér
telmében nem engedi meg a pótlást. Tarta
léknak ugyanis csak az első félidőben sza
bad beállni. Nagyon kedves trükkel segít 
magán a csonka jugoszláv csapat. A bírói 
tilalom után néhány perccel az aluljáróból 
clősántikál egy Knezevicshez hasonló ter
metű játékos és naiv ábrázattal beáll a csa
patba. A biró nem veszi észre, hogy Kne
zevics feltűnően mcgszőkült néhány perc 
alatt és

a belgrádi csapat kiegészül az ügyes 
trükk folytán.

Langfelder kézzel-lábbal hadonászik a taccs- 
vonalon, de a jugoszláv vezetők kedélyes 
vállveregelésscl lccsendesitik és leszerelik a 
jó arcmemóriával rendelkező újpesti had
vezért. A kiegészült Beogradski fölénybe is 
kerül az utolsó percekben, a balszélső irtó
zatos erejű bombája alig kerüli el a kaput. 
A közönség meleg tapsokkal köszöni meg 
a belgrádi fiuknak az élvezetes, fair játékot.

i Ugyanekkor ismételten viharos erővel 
tüntettek a mérkőzés bírája Kicin Árpád 
ellen, aki hibát hibára halmozva oly elfo
gultan vezette a mérkőzést, hogy még a so- 

I viniszta közönség ellenszenvét Is felkeltette.

Kíméletlen harc a serlegért, 
amely egyelőre — senkié

ÚJPEST—SLAVIA 2:2 (2:1) 
húsvéthétfő futballattarkciója kétség-

A HUNGÁRIA SOKÁIG ÉRETT BECSÜLET-GÓLJA

DaucsikPhmlcka

K ul már

Cscrny
Kardos

iveit labdát küld a Slavia kapuja 
támadócsnmóbn. A csomóból ma- 

Knlmár szőke feje és a 
elé száll. A közeli bombához, 

félidő 42.

A
telenul az. Újpest és a Slavia küzdelme volt. 
Sajnos, ez sem vonzott háromezer főnél 
nagyobb közönséget s igy félő, hogy a hús
véti torna rendszere, főleg pedig a defi
citje miatt egyhamar nem kap Budapest a 
feltámadás ünnepén komoly futballcsemc- 
gét. A Slavia győzelmes csapata és az Új
pest legénysége változatos játékkal kezdte 
meg a döntő mérkőzést a hatalmas ezüst
serlegért. Az első percekben az Újpest felé 
kacsint a szerencse, mert szép és vihar- 

közelitik meg a korban, 
öreg Planicska kapuját. 

Zsengellér labdája alig

ez

a Slavia egyelőre behúzza oroszlánkörmeit 
tahin azért, hogy később annál mélyebben 
vájja n Hungária busába. Na.$ a kifutó Pla
nicka mögé okos labdát tálal, de nincs aki 
nz. üres kapuba pofozza a vezető gólt. Ez
után fokozatosan nyúlnak ki az oroszlán
körmök. Jön a Slavial

Minden akciójukból kicsillan a klasszis 
és a nagy elánnal szél ellen harcoló Hun
gária visszaesik. Bradacs irtózatos erejű 
lövése megborzongtál ja a hátakat. A Hun
gária is gyakran töri át nz. oslromgvürüt és 
a 22 Inbdamüvész mesteri húzásait valóság
gal falja n közönség. Bradacs. Slavia ■— 
nagyágyúja 30 méterről bombáz kapura. A 
hatalmas lövedék kapufáról Szabó hátára 
pattan, de szerencsére nem jut n hálóba. A 
következő pillanatban Kalmár lövéséi há
rítja cl komorre a Slavia védelme. Vytlacil 
szédületes erejű knpufnlövéséből Slnvia-kor- 
ncr alakul ki n 28. percben.

Horak előírásosan ível, Vytlacil még 
előlrásosnbban fejel. 1:0!

Sebes magas, 
előtt tanyázó 
gasan kiemelkedik 
labda Kardos
Plnnlcku tudása is kevés. 1:3. II.
perc. (Copyright by Hétfői Napló — Systcm 

Horváth)

30 méteres bombáját csak 
ki a léc alól u csehszlovák 

l B-tribünön felzug a fegete- 
Hun-gá-ria!

fölött. Müller 
nehezen szedi 
csodakapus. A 
ges biztalós: i

Dudás 30 méteres bombát zudit a ka
pura. de Planicka elfogja. Semmi sem si
kerül a Hungáriának, azaz valami mégis 
csak sikerűi. Sikerül újabb gólt kapnia ...

Vytlacil elfut és beadását Simunek a 
gólba pofozza. 3:0.

A nem várt gól után minden elkeseredését 
beleadja támadásaiba a Hungária. Most már 
egykapus játék folyik a Slavia kapuja előtt. 
Bitó is a csatársorban rohamoz, de nem 
megy a gólszerzés. Végre a 42. percben 
megtörik a jég. Sebes clőrcadott magas lab
dáját Kalmár Kardos elé fejeli és

a csigacsatár közelből a hálóba bom
báz. 3:1.

A Slavia kapu elölt ér végett a szép mér
kőzés.

gyors akciókkal 
de tudásban is
Egy jó rohamból . ..
kerüli cl a kaput. Történik ez a harmadik 
percben, hogy nyomban utána megszüles
sék a csehszlovákok vezető gólja. Vytlacil 
fut le, Szalag nyomon követi, majd üggyel
bújjál szereli s aztán hazaad. A könnyelmű 
mozzanat meglepi Havasi, a labdát kiüti, 
ismét Szalaghoz. Az újpesti half nem okult 
az előzőeken, noha egyszer már csaknem 
ráfizetett a csapata s a labdát újból Ha
vashoz küldi. Ezt már aztán nem nézi tét
lenül

Horak, mint a villám csap közbe és

ezt a jelenetet a tribünökön pofozkodás 
követi. Hogy kik és kiket ütöttek, az ki
deríthetetlen, mert a csúnya fault minő
sítésében vita nem lehet. Ezután Zsengéi- 
lér felsökapufája, majd egy

újabb durva jelenet
bizonyít amellett, hogy a serlegmérkőzéí 
kupastihjsban folyik. Kocsis Planicskát tá
madja, miközben az odaugró bekket knock- 
outolja. Erőteljes rúgással törleszti a cseh-t 
szlovák játékos a kölcsönt.

Vytlacil fellöki Adámot, amiért megszó
lal az ezerhangu sip, percekig pfujolják a 
csehszlovák játékost. A 21. percben az új
pesti rohamok váratlan gólt eredményez
nek. Ádám hosszú, iveit labdát küld a 
hatos vonalra, Zsengellér nem tudja ka
pura fejelni, visszafelé a hátul kullogó 
Vincze lábára fejeli a labdát. Vinciének 
pompásan jön ki a lépése s olyan htalmax 
bombát zudit a sarokba, hogy Planicska 
csak a fejét vakarja, mikor a hálóban tán
col a labda. 1:1. Most változatosság ked
véért

Bican bikamódjára nekiront a csöpp 
Adómnak

s úgy fölpöndöriti, hogy majd a földbe

MIKOR A GÓLHELYZETBŐL HELYEZETT GÓL LESZ . .

1 Cserny

Kállai 'fl

Vincze

Planicka

Daucsik
Nozlr

Vincze Z songéi!fr

Bihari a szélre húzódó Zscngcllérhcz. dobja n taccsot. Az újpesti zsonglőr Vinciéhez játszik, 
akinek lapos lövését a kapufa veri vissza. Kállai jó tempóban érkezik és az ellenkező sarok
ban megrezzen a háló. I. félidő 40. perc. 2:1. (Copyright by Hétfői Napló — Systcm Horváth)

A „dublőzzel" játszó Beogradskinak 
erős volt a tartalékos Újpest Is

ÚJPEST—BEOGRADSKI 8:2 (2:2)
Nyolcezer néző és a Hungária-uti pálya 

salakjára állított asztalon remekmívű csak
nem fél méter nagyságú ezüstserleg mutatja, 
hogy a huss éli torna színhelyén vagyunk. 
Kifut nz aluljáróból Belgrád büszkesége, a 
Bcogradski. nyomban utána nz l'jpcst. A 
szakértő szcin már nz első pillanatban 
látja, hogy az Újpest komolyan rámegy 
Aschnrr elnök értékes dijára, mert tartalé
kokkal tdltüzdelt csapatán meglátszik,

hogy a Hungáriára vágj’ a Slaviára tarto
gatja erejét. Az Újpest tartalékos csapata 
ez: Sziklai—Kőris, Joós— Seres, Szűcs, Sza
lag—Kocsis. Pusztai, Zsengellér, Bihari. 
Kállai. - A jugoszláv csapat már nz. első 
percekben megnyeri a közönség tetszését 
lendületes támadásaival és pontos pnsszai- 
val. Már n 6. percben Cdisovics jó beadását

Marjanovics a hálóba küldi. 0:1.
Nem sokáig tart a vendégek öröme, mert a

a következő pillanatban a labda a há
lóban táncol. 0:1.

fergeteges támadással 
megérdemelt egyenlítő 
újonc egy lépésről is

Az Újpest 
elmarad a 
Bihari, az 
kezébe küldi a labdát. Aztán

Kocsis és Bouska csont-xilofon-kon- 
ccrtct mutat be.

Fokozza az izgalmakat Zsengellér hibája 
is. amikor három lépésnyire a kaputól 
küldi a labdái, messze a játéktéren kívül.

Nozlr csúnya cs durva bclcincnése 
áldozatot követel Kállai személyében és

felel, de 
gól, mert 
Pl a ni csira

ragad az aprótermclii half. Az Újpest nem 
enged a negyvennyolcból. Egyik támadása 
a másikat követi. A 30. percben Zsengellér 
nagyszerű helyzetbe kerül, de bombalövése 
kapa mellé Ikerül. Pár perc múlva Kállai 
küld kapu fölé egy labdát, majd Zscngcb 
lér ismétel. Az l'jpcst támadásai nagy me
leget okoznak Planicskáéknak s egyik ro
ham veszélyesebb, mint a másik. A kitartó 
ostrom a 40. percben megérdemelt gólt 
hoz. Bihari taccsnt dob, Zsengellér Vincze 
lábára adja a labdát, az összekötő hatal
mas bombája kapufáról Kállai lábára pat
tan s

a göndörhaju csatár önmagát fclül-
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•®ik nehezére menteni a labdát.
bévveí'íeük ”j?.f?Uek "»<ozau.n 
«> m d .. 'rcJukcl » küzdelembe
S.Ji VI . tá1">»>l«sokka| őrlik a Slauia 
fébdsi V "u neA n“By “knd, de a

' ’“V,t cL E"1'1 ,ni,"h“ 
mo*orl)ól a rutó- •nyag, fokról-fokra lanyhul a jlték, csők- 

í’ 1,0 CByébre "™>.
mindenesetre Jó, hogy a Stnvia „tizenöt- 
fiassa a Illa-fehérek túrü Idlooatdsalt. Egy 
LTk&elbe,n, Blcan jó1 “*rik k‘ ■ b«k- 
kék közöli, fokozza a riadalmat, hogy 
kKo kapus viszont rosszul jön ki a ka
puból, de azerencséjfre a fontos labdát a 
levegőben úszva míg el tudja csípni, X«Mm 
folytatja első félidőbeli kemény játékát s 
mint akkor, most is Vytlacll lehet a játék
modor szenvedő tanúja. A babonás 13. 
perc csaknem szerencsétlenné válik, ami
kor Kopeckl labdája tart a hálóba, de sze
rencsére csak a lécet éri. Ezután Zsengel
lér kitűnő helyzete pecsételhetné meg a 
biztos újpesti győzelmet, de Planlcska 
bravúrja most is segít és elmarad a gól. 
Az iram tovább lankad s igy a játék sokat 
vészit szépségéből és elevenségéből.

A 21. percben elhül a közönségben a vér: 
Vytlacll lefut, pompás beadása a tizenegyes 
ponton álló Bicanhoz kerül. A csatár el
nyomja a bekkeket és pompás mozdulattal, 
nagyszerű elgondolással a kapuba emeli a 
labdát. A biró már közben lefújta Ricán 
erélyes lökdösését és igy hiába ujjonganak 
a Slavla játékosai. A Slavla hatalmas nyo
mása megzavarja az újpesti védelmet. A 
gyenge formában lévő Futó egy kétségbe
esett helyzetben két kézzel fogja meg

nagy meglepetést kelt a közönségben. Ai 
Újpest csak néha-néha tud a Slavla tizen
hatosáig elkerülni, de ak^or i’ allg-allg je
lent veszélyt a rohama. Csupán Vincze ha
talmas bombája érdemel említést, melyet 
Planlcska mesés elvetéssel kiöklöz. A Slavla 
támadásai egyre nagyobb erővel zúdulnak 
n magyar kapura és levegőben lóg a gól. A 
36. perc meghozza a kiegyenlítést: Nozir 
centerhalf hatalmas hosszú labdáját Vytla- 
cll kétségbeesett rohanás után elfogja, mire 
a magyar védelem offszájdot reklamálva, 
pillanatra megáll.

Vytlacll nem sokat törődik a reklamálás
sal, töretlen lendülettel rohan a kapu felé 
s óriási lövést küld a jobbsarokba. Havas 
éppen ott áll, bele is üt labdába, de az 
olyan erős, hogy ökléről a felsősarokba 
pattan. 2:2. Most elkeseredett harc indul 
ineg a győztes gólért. Mindkét csapat eré
lyes játékba fog, egymást követik a kímé
letlen belemenések, de az eredmény nem 
változik.

A mérkőzés végeztével 
hatalmas, a pálya szélén 
a klubházba viszik, ahol 
döntik el, vájjon

kit Illet most a

Aschner Lipót 
kiállított serlegét 

azt a kérdést

serleg.
Előkerül az alnpitólevél is, amely szerint a 
serleget a kiesési rendszer alapján döntik 
el s miután a döntőben egyik csapat sem 
győzött, közös megállapodással a dij sor
sát eldöntetlennek mondják ki.

Nyomban meg is állapodott u Újpest 
éa a Slavla vezetősége, hogy aa Ascli- 
ncr-aerleg birtokát egy uj mérkőzés 
dönti el, amelyet Prágában fognak le

játszani.
mérkőzés időpontjában egyelőre a felekA ________  ____________

nem tudtak megegyezni, mert a világbaj
nokság miatt egyelőre terminus nem áll 
egyik csapat rendelkezésére sem. így elörc- 

esett helyzetben két kézzel fogja meg o| láthatólag a világbajnokságok után, nz 
labdát. A Sfnvia-játékosok már meg is áll- őszi szezonban rendezik meg az újabb
nak, de Gombos biró továbbot jelez, ami | dönlőmérkőzést.

A nyeretlenek versenyén is lemaradt 
a Hungária

BEOGRADSKI—HUNGÁRIA 2:2 (1:0)
A húsvéti torna második napját szomorú 

Időjárás és ezzel párhuzamosan a rendezők 
szomorú arckifejezése fogadta.

Mindössze kétezer néző
„tolongott" az előmérkőzésen, amelyet 
Belgrád büszkesége, a Reogradski a Hungá
riával vívott meg. Feltűnő tologatás vezeti 
be a mérkőzést, majd Müller sortüze kelt 
derültséget, minthogy valamennyi lövése 
messzire elkerüli a kaput. Végül is az egyik 
lövés önállósítja magát és Müller tervei el
lenére a kapufára pattan. Már-már gólba 
érik a Hungária kétségtelen fölénye, ami
kor szép akció után Kalmárhoz kerül a 
labda, ám a center megcsúszik és oda a 
helyzet. Általában sokat csuszkáinak a sá
ros pályán, de feltűnő, hogy a Beogradski 
játékosai mégis jobban állnak a lábukon, 
mint a „nagyok". Marjanouics lövése a léc 
mellett suhan cl, aztán ismét Kalmár ke
rül kitűnő helyzetbe, de három méterről 
sem boldogul a jó labdával. Folytatja a 
rossz lövéseket Cseh is. A deriitkeltő jele
netek után végre egy remek Ilungária-ak- 
ció vált ki megérdemelt tapsvihart. A 22. 
percnél tartunk, amikor Glisovics lefut, be
adását Marjanovics kapufára küldi és a 
visszapattanó labdái Podhralsk belövi. 1:0. 
A Hungária a gól után tovább folytatja fö
lényes, de meddő játékát. Nem sokkal 
utóbb megindul a kapufa-sorozat és ezt is
mét Müller vezeti be. Folytatja Sas beadá
sával Kalmár, akinek fejeslabdája szintén 
a lécen csattan cl. A Hungária szakadatlan 
ostromban van, lélegzeni sem engedi az 
ellenfelét s hogy mégsem eredményes, an
nak részint a kékfehérck gyámoltalansága, 
részint a Beogradski játékosainak irigylésre- 
méltó gyorsasága az oka. Müller u jobb- 
szélső helyéről küld egy vészé lyes 1labdát a 
léc alá, de ez sem kerül a hálóba, mer 
kornerre tólja a kapus. ”arS°8^J‘ 
vált ki Bíró merészsége, aki a saját kapu 
ja elöl útnak indul a labdával és az ellen
fél tizenhatosáig meg sem All. “
legszebb csalárerényekre valló módszerek 
kel négy jugoszláv játékost is át dnbli . 
Kornér korner után suhan el a BeoprudsAí 
kapuja előtt, azután Titkos labdája durran 
el Hét csak kapufán, s Igy történik hogy 
a félidő végéig a nyol cemberrel véJ^ezö 
Jugoszláv csapat tartani tudja a vezetés .

A szünet után átcsoportosítják • Ww<f- 
rto1 csapatát. A „fáradt" Szabót Újvárival 
cserélik fel, mig

Kalmár helyett a csatársorban Bíró, a 
bekk kap helyett.

A Hungária szél és sár ellen
.m.nnvlra a támadó Reogradski engedi. Az m „ciLn C.'A . hó.óbn küldi . labdái. ® 

gól azonban érvénytelen mert 
*lőzte meg. Egy perc múlva azonban már 
vitatni sem lehet Titkos, Biró és végül Mül
ler akcióját, aki csodák-csodájára laposan 
haldia a hálót. 1:1. A 
mélyen esik, a 18. percben mégis újabb gól 
kecsegteti a Hungáriát győzelemmel. Titkos 
a saját tizenhatosáról indul, végigfut és be
adását pompás csatárlövéssel küldi Bitó a

hálóba. 1:2. Hogy az egyensúly megmarad
jon, nem sokkaí később kitűnő helyzetben 
Cseh bekkrugással szabadítja föl a Reograd
ski hálóját. A 28. percben

két jugoszláv csatár is offszájdon áll 
ugyan, a llungária-védclem nyugodtan 
vár, mert a határblró zászlója meglen
dül, ám Iváncsica bíró zavartalanul 
engedi tovább Marjanovleaot s igy a 

gól ellen tehetetlen Újvári. 2:2.
Hiába reklamálnak a Hungária játékosai, a 
biró hajthatatlan. Cseh javíthatna az ered
ményen ezután, de labdája a kapus kezében 
hal el s aztán a finisben rendkívül erős 
Ilungária-nyomás következik teljesen med
dő csatárjátékkal, úgyhogy a bosszúságot 
csak fokozza az egymásután adódó, de ki 
nem használt tiszta helyzet.

Ezzel az eredménnyel a Hungáriának si
került a nyeretlenek kétes értékű jelzőjét 
kiérdemelni és a csapat formájához illően 
a négyes mezőny utolsó helyét elfoglalni. 
A mai nehéz világban ez kétségtelenül 
luxus, különösen, ha tudjuk, hogy a hús
véti törni szomorú eredménnyel végződön 
anyagilag is: ötezer pengő a ráfizetés. Hát 
érdemes volt? . . .A kosárlabda reneszánszát várják Hodászy szenzációs terveitől

Az elhanyagolt és meglehetősen mély szintre 
süllyedt kosárlabda-sportban rendkívül élénk 
és bizakodó hangulat lett úrrá, amióta Hodászy 
Miklós bekapcsolódása bizonyossá vált. A 
csendben, de nagy eredménnyel működő kiváló 
fővárosi szakember első ténykedését a jövő 
vasárnapi magyar-bolgár válogatott mérkőzés 
előkészítésével kezdte meg.

Ennél azonban feltétlenül lényegbevágóbb é- 
esnknem

beláthatatlanul széles skálájú fejlődést ígér 
az a terv, amellyel Hodászy e sportág megala
pozását akarja elvégezni. Az uj elnök a biztos 
fejlődést

a KISOK
vonalán keresi s a középiskolások köréből 
szándékszik a válogatott csapat gerincét fel
nevelni. Komoly és értékes munka ez, méltó 
Hodászy eddigi — érthetetlen okokból kellően 
nem méltányolt — kilünő eredményeihez.

3in ■■C

Rökk kiválik a Csepelből
Megbízható forrásból kaptuk a hírt, hogy a 

bajnokjelölt Csepel kötelékéből kiválik Rökk, 
a többszörös válogatott jobbszélső Uj egyesü
letéül a Nemuttt emlegették. Tárgyalások 
folytak i« ilyen irányban, de már megszakad
tak különböző okok mla'.t.

A másik, kombinációba vett egyesület, a 
Phöbus házalóján mit sem tudnak Rökk Szer
ződtetéséről. Úgy értesülünk, hogy ez még csak 
gondolat formájában sem merült fel, mert 
hiszen — miért adott volna túl Rökkön a Phö
bus. ha most Ismét visszavenné?

összegezve: Rökk megy a Csepeltől, egyelőre 
azonban nincs hová. A kiváló szélsőben még 
van fantázia s igy elhelyezése csak idő kér
dése.

Már a Ferencváros is?
Luxembourgban a bécsi Wacker rohanta le

A Ferencváros a husvét kél napján Lu
xembourgban a Spóra körmérkőzésén vett 
részt, azonban csak félslkerrcl, mert a bé
csi Wacker a döntőben legyőzte. Ar. ered
mény vasárnap:

Wacker—Fola Esch 2:0 (1:0)
Ferencváros—Spóra 4:0 (1:0)

a magyar csapat nagy fölényben játszott és 
megérdemelten győzött. A gólokat Sárosl (2), 
Jakab és Kemény lőtte. Hétfőn:

Fola Esch—Spóra 2:0 (1:0)
Wacker—Ferencváros 4:2 (1:2)

A Fradi nyolcezer néző előtt Bauwens bí
ráskodása mellett az első félidőben pompá
san játszott, de szünet után érthetetlenül 
összeroppant. A magyar gólokat Kemény és 
Jakab rúgta.

Magyar csapatok 
szerte Európában

NEMZETI—LODZ 2.-2
A Nemzett FC Lengyelországban túrázó fut

ballcsapata vasárnap az SK Lodz együttesével

2:2 (2:1) arányban döntetlenül végződött. Á 
Nemzeti góljait Fenyvest és Horváth lőtték.

A NEMZETI VARSÓBAN IS 
JÓL SZEREPELT

A Nemzeti FC tűracsapata Varsóban há« 
romezer néző előtt 3:0 (0:0) arányban la
győzte a Poloníál. A gólokat Kisalagi (2) és 
Horváth rúgták.

KRAKÓBAN CSAK FÉLSIKER
A Kispest Krakóban a Krakovia ellen ját

szott. Az eredmény 2:2 arányú eldöntetlen*  
A Kispest góljait Gyetvai és Nemes szerezte,

DUISBURGI KERÜLETI VÁLOGATOTT—« 
BOCSKAL 8:2 (2:1)

Vasárnap n magyar csapat balszerencsé
vel játszott. Orosz és Markos góljával csak 
szépíteni tudott a vereségen. Unión St. Gil- 
lói SE—Whitestar 6:2.

WHITE STAR—BOCSKAI 2:0 (1:0)
Hétfőn a Bocskai Békési, Orosz és Takács 

sérülése miatt tartalékosai: állt fel. A kör
mérkőzést a duishurgi kerületi válogatott 
nyerte meg.

Hevesen tiltakozik a Kispest és az Elektromos 
a „lefekvés" burkolt vádja ellen

Meggondolatlan és veszélyes pletyka keltette 
indokolatlan rossz hírét a Kispestnek és az 
Elektromosnak. Nem kevesebbel vádolták a 
kél harcias, jó képességű egyesületet, minthogy 
a derbigyőztes Ferencváros bajnokságát bizto
sítandó,

félvállról veszi a zöldfehérek elleni bajnoki 
mérkőzésüket.

Nem kétséges, hogy a hírekben tendencia 
van s azok a józan logika előtt szappanbubo
rékként szétpattannak. Sem a Kispest, sem az 
Elektromos nem engedheti meg magának azt 
a fényűzést, hogy — kimaradjon a Közéncuró 
pal Kupa küzdelmeiből. Ebbe pedig csak úgy

kapcsolódhatnak be. ha megnyerik a negyedik 
helyet, óz alig vitás, hogy a negyedik hely 
sorsa azon fordul meg:

melyikük győzi le ■ Ferencvárost és milyen 
aránybon? >

Érthető, ha Ilyen meggondolás alapján 
mindkét csapat vezetősége ■ Fradival 
szemben nem az odaadó barát, hanem ■ 
késhegyig menő ellenfél szerepére állítja be 

a csapatát.
Sportkörökben oly komolynak ítélik • két osa- 

• pat harci készülődését a Ferencváros ellen, 
hogy — még a Hungária bajnokságát Is való- 

I színűnek tartják.

Husvét vasárnapján is Pécsett szerepelt a 
második liga válogatottja, amely vasárnap 
keserves 2:2 arányú eldöntetlent csikart ki 
a pécsiektől. Csekély néző előtt hózivatarban 
biztos és fölényes győzelmet aratott a pécsi 
válogatott ellen. A mérkőzést a sötétség 
miatt öt perccel előbb kellett befejezni. 
Góllövök: Hárl (3), Kiss (2), Jámbor, Varga, 
111. V/ry. __

Salgótarjánban az SBTC a Sátoraljaújhelyi 
AC-al mérkőzött és a barátságos mérkőzést 6:2 
(2:1) arányban megnyerte.

A „kerekesek**  megkezdték... Kitünően si
került országúti kerékpárversenyt rendezett va
sárnap a Beszkárt SE. A verseny hat csoport
jában 230 versenyző vett részt és a szeles Idő 
ellenére elsőrendű teljesítményeket nyújtottak. 
A versenyen klsebb-nngyobb bukások is tör
téntek, de csak egy baleset bizonyult súlyos
nak. Darázs csepeli versenyzőt kulcscsonltö- 
réssel a mentők a Szent Margit kórházba szál
lították. A 140 kilométeres verseny különböző 
csoportjaiban a részletes eredmények a követ
kezők: I. és II. osztály: 1. Erős WMTK 3 ó. 
53 p. 30 mp., III, oszt.: 1. Sípos MTSE 4 6 
27 p. 15 mp.. IV. oszt.: 1. Hroba II. MPSE 
4 ó. 23 p. 02 mp., V. oszt.: Török TSC 4ó.

A Müncheni Wacker 3:2 (3:1) arányban győ
zött a magyar Hockey Club ellen nemzetközi 
gyeplabda mérkőzés során. A magyar csapat 
góljait ülés és gróf Teleki ütötték.

A Magyar Hockey Club hétfőn a Wacker 
Münchennel mérkőzött és a nagy küzdelem
ben 8.1 (2:1) arányban revánsot vett a va
sárnapi vereségéért.

A Bulcáu Polgári Lövész Egylet háromnapos 
országos nviltversenyt rendezett a Marcibányi 
téri lövöldében .A szebs Időjárás nem kedve
zett a versenynek. Nagy Sándorné Postás SE, 
B. Vojnovszky Irén, Ruday László és a Mű
egyetemi Lövészegylet ötös pisztolycsapata uj 
országos rekordot állítottak fel.

Derbi Szolnokon. Jövő vasárnap Szolnokon dől 
el a II. liga nagy kérdése: ki lest a bajnok? 
A Szolnoki MÁV látja vendégül ezen a derbin 
a Csepel WMFC-t s a várható harc könyörte
lenségére Jellemző, hogy a tisznpnrli Szolnokra 
már eddig is közel ezer drukker jelentkezel!. 
Külöiivonnlot indlltinak és a Jelentkezéseket 
kedden estig fogadja el a csepeli vezetőség.

Ezenkívül még több mint ötszáz motoros já- 
rómü viszi a Csepel bajnokságában bizakodó 
hazai közönséget.

A Kispesti Athletikai Club Automobil- da 
Motorsport Szakosztálya nyolcadszor Írja ki 
Reznicsek Imre vándordíjai, országos nyílt 
megbízhatósági versenyét, amely az 1938. évi 
magyar automobil- cs motorkerékpár-bajnok
ság első pontszerző futama. Több oldalról ér
kezett kívánságra a rendezőség 420 km-re csök
kentette a verseny távját.

A verseny útvonala: Kispest, Budapest, Gö
döllő, Hatvan, Gyöngyös, Mátrafüred, Párád, 
Eger, Lillafüred, Miskolc, Mezőkövesd, Füzes
abony, Jászberény, Nagykáta, Cegléd, Pilis, 
Vecsés, Kispest cél. Nevezési zárlat: április 20.

A részletes versenyszabály az érdeklődőknek 
a KAC irodájában (Kispest, Horthy Miklós ut 
20.) rendelkezésére áll. A verseny napja: áp
rilis 24.

Aarhusbnn a holland Corkint a 200 mé
teres mellúszásban 2 porc 41 másodpercre 
javította Hveger világrekordját.MÜLLER MEGY

Közeledik a bajnoki szezon végküzdeline s 
ezzel együtt felröppennek a hírek, amelyek a 
csapatok átcsoportosításáról, felfrissítéséről 
szólnak. így került szőnyegre a Hungáriával 
kapcsolatban a MOller-űgy Is. Mert az tagad
hatatlan ,hogy Müller-fígy van. Ha egyébért 
nem. márcsnk azért is, mert a Hungária meg
lehetősen előnytelen magállapodást iótesltett a 
bécsi csatárral, amikor a győzelmektől függet
lenül magas flxflzetéssrl szerződtette. Aligha 
újítják meg tehát ilyen formában a megálla
podást, ami egyértelmű azzal, hogy Müller 
megy.

l’gv tudják, Franciaország nz újabb állomás
hely Ha megfelelő váltságdíjat kan a Hungá
ria. minden bizonnyal bclcnvugszik a veszte
ségbe, amely a kiváló játékos kiválásával fe

nyeget. Nagy kérdés azonban, hogy Müller a 
.maga különös stílusával, főleg peíig góllövési 
fogyatékosságával tud-e piacot teremteni a sn- 
jút személyének.

Hozzáértő menedzserek szerint aligha.
Ebben az cselben pedig pusztán nz lesz n lény, 
hogy Müller megy — az Öregedő futballisták 
közös szomorú sorsa: a kérdőjel felé.
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A mezők hőse: KELEN
Csapatversenyben ismét az UTE az első

Aasárnip a megyeri lővrrsenvtéren rendezte 
á MASZ Magyarország 1938. évi mezei futó- 
bajr.oksúgói. -Régen varia n közönség ilyen iz
galommal n bajnoks;igot, mint nz idén. Ha nz 
cgséni verseny Kelen indulásával előre eldőlt*  
iick n volt l< ItinlhciŐ,- a rsapalbojnokságban 
ritkaszép kü/dili-mré voR kilátás‘’az idén egv- 
• gy versenyt nyert I li. és BBTE. valamint a 
nagyágyúival idén először felálló, de még nye
retlen BSzKRT közölt. A zsúfolt nézőtér előtt 
elsőnek nz „ifik" indulnak neki a .1000 métc- 
írs távnak. Küzdelem Hl csak n nemrég üstö
kösként feltűnt Szilasi és toltál, az UTE „ifi- 
ligyit között van. Győz n nagyobb rutinnal ren
delkező tollai 9 perc 33.4 mp ce|. Szilasi ideje 
9:34.4 nip, 3. hnebe! MIT! Ar ifjúsági csapat- 
bajnokságot nz UTE nyerte 28 ponttal. 2. n 
LESOK f-5 ponttal, 3. Törekvés. Az izgalom, lm 
lehet még fokozódik, nniikor a szeniorokat 
szólítja starthoz, az indító. 67-en vágnak a 
tizkilomélercs útnak. A start után egv huszas 
boly alakul ki, ugylátszik azonban, hogy a tár
saság „yezetőiszonvban" szenved, mert senki- 
wm hajlandó nz élre állni, A tribünön min
denki ceruzával és papírral várja az először 
odaérkező futókat, hogy megállapítsa a csapat
bajnokság állását. Az első ilyen összeszámolás 
n BSzKHT-istáknnk srerca örömet, mert az

kék sárga csapat ekkor több mint tiz ponttal 
vezet konkurrensci előtt. Közben mindinkább 
szakadoznak le a futók, mát csak hatos boly 
van nz élen: Kelen, Szilágyi, Lendvai, Csaplár, 
Esztergomi, Eper. Felváltva vezetik egymást, 
d<< a vezetőt semmiképpen se engedik el, lég 
feljebb 30 méternyire. A táv felénél a BSzKRT 
vezet, mig az élcsoport szigorúan kitart egy- 
más mellett. A helyzet nyolc kilométer után 
változik meg először. A nagyszerű formában 
levő lila fehér gárda itt kezd felnyomulni és 
már Játszik, hogy a rándulása miatt nem in- 
dúlt Simon nélkül a BSzKRT nem fogja tudni 
megvédeni bajnokságát. Az élen már csak Ke
len, Csapiár és Esztergomi van. Feltűnő n 
griíTmadnras futók kiváló kondíciója. Az 
egész mezőnyben ők látszanak a legfrissebbek
nek. Az utolsó Ó00 méteren dől el a csapat
bajnokság a: UTE javára. A finist a cél előtt 
300 méterrel Csapiár nyitja meg, már ugylát
szik. hogv meglepetés lesz, amikor észbókap 
Kelen, utánanyargal és nyolc méterrel veri a 
MAC futót. Bajnok: Kelen ’ János BBTE 32:32.8 
mp. 2. Csapiár MAC 32:33.4 mp. 3. Esztergomi 
BSzKRT 32:35.4 mp. 4. Szilágyi UTE. 5. Eper 
UTE. Csapatbajnok at UTE 37 pont, 2. BSzKRT 
47 pont, 3. BBTE 51 pont.

Holtverseny a Pestmegyei handicapben - Móniin 
Rouge nyerte az Áprilisi nagy handlcapet

Javult a magyar kézilabda színvonala,
de az osztrákok még mindig jobbak és — erőszakosabbak
BÉCS-BUDAPEST 11:9 (0:4)

Ünnepe volt vasárnap a magyar kézilabda
sportnak. Az osztrák férfi és hölgy válogatott 
••'apat látogatott el husvétkor Budapestre. A 
BSzKRT pálya kézilabda-napját több mint 3000 
néző előtt az. MKESz csikóinak és a KISOK- 
nak a mérkőzése vezeti be. Itt nz eredmény 
nagyon sz/p küzdelem után 7-7 (3:3). Ezután 
a hölgyválogaloltak mérkőzése következett. A 
mngy:ir_ lánvok hiába támadták keresztül a 
inti k idő kétharmad részét, csatáraik tehetet
lensége folytán simán veszítették cl a mérkő- 
wst 8:2 (5:1) arányban.

Most következik a nap eseménye: a férfi
válogatottak mérkőzése, bt kell vizsgáznia a 
magyar kézilabda-utánpótlásnak, érdemese 
orra, hogv kiküldjék a berlini világbajnokságra. 
A magyar csatársor fergeteges iramban kezd, 
rí lövések áradata zuhog nz osztrák kapura^ 
de hiába, nincs szerencséjük és már az első 
bécsi lefutás gólt hoz Sehmelzer révén. A ma
gvar csnpnt most egv kissé megravnrodik, az 
eredmény Permein k< t gy ors gólja, igv tehát 
Bécs vezet már 3:0-ra A 12. percben'/?d/ro.« 
bombagólja rázza fel álmaiból a budapesti le- 
génységet. majd Mátyási javít. Most már csak 
egy gól a különbség! A közönség lelkesen biz
tatja csapatát, de ez, ugylátszik, a bécsieknek 
használ, mert Schmelter, Schubert és Krezi 
góljaival mór 6:2-re vezetnek. Az utolsó öt 
perc, ismét n miénk. Rolninak k--t bombójn 
gránátként csapódik nz^osztrák hálóba. A má
sodik félidőben Ismét mi támadunk. Szomori

gólja után már csak egy góllal vezetnek n 
szomszédok. Szép bécsi támadás után Pertuéin 
lő minta gólt, majd Cziráki mutatja zsonglőr
tudományát s hat emberen keresztültörve dob 
gólt. Fél perc múlva pedig u kiváló formában 
lévő Kottái egyenlít. 7:71 A közönség extázis
bán van, fergetegesen huj, huj, hajrázik A 
magyar csapni támad, Szomori bombája kapu
fán csattan. A bécsiek látják, hogy ennek fele 
sem tréfa, összeszedik maradék erejüket és 
Erezi kettős góljával végképen lehűtik a ma
gyar kedélyeket. Most már nincs tovább küz
delem, mert Kollay dob ugyan gólt, de Schmel- 
zer és Krezi révén a bécsiek már 11:8-ra vezet
nek. Az utolsó percben Mátyási a vizipólócsil- 
lagoLnak is becsületére váló doplergólt lő. 11:0. 
A mérkőzés után a biró öltözőjében vannak iz
galmak, a játékot vezető román Sonntag biró 
szerint ugyanis az eredmény 11:10. A bécsi 
vezetők egy emberként tiltakoznak ez ellen és 
mint a pályán, itt is győznek. Az eredmény 
marad az eredeti 11:Ő. Ilyen jól talán még so
hasem játszott magyar válogatott, mint a va
sárnapi. Elsőrendűen passzolnak, lövéseik Is 
félelmetesek. Ugylátszik, a válogatott előkés?.!- 
lése végre jó kézbe került A bécsi csapat csa
lódást keltett, nem láttuk nzokat n hnjszálpon- 
fos passzokat, amelyek n bécsi iskolát jcllc- 
mezti'k. Játékosaik emellett feltűnő sportsze
rűtlenül is viselkedtek, szahnddobáshoz letett 
labda eldobása vagy el.-ugása állandó volt ná
luk, ez pedig nem c«ak válogatott meccsen, de 
kliibmérközésen is elitélni való.

Vasárnap, április 17-én
A budapesti megnyitónap főversenye, a Pest

megyei handicap. holtversenyt eredményezett 
Cavaliero és Credo között. A félulig Farandole, 
Cifra, Ugolirt és Adamas jártak az élen, de itt 
Cavaliero tört előre és a távoszlopnál már úgy 
látszott, hogy eldőlt n verseny a Horthy-ló ja
vára, amikor a hátvédből Credo nyomult föl 
cs yéglü örülnie kellett Cavnlierónak, hogy a 
féldijat megmentette.

A megnyitó nap egyébként a Klimschák 
napja volt, akik közül Albert négy, József pe
dig eyy versenyt nyert, úgyhogy n többi jockey 
csak két versenyben juthatott szóhoz.

Részletes eredmények:
I. Megnyitó verseny. 1. Janicsár (l1/*)  Klim

scha. 2. Babona (6) Schejbal. 3. Szekfii (2) 
Teltschik. F. m : Albusz (33) Malatinszky, 
Kongó (20) Csuta, Dongó (5) Nagy G„ Hozo
mány II. (6) Balog, Ariane (10) Bihari. 3 hossz, 
fejhossz. 10:27, 12, 13, 11. Befutó: 298.

II. Pilisi dij. 1. Aratás (4) Gutái. 2. Sydney 
(8) Klimscha. 3. Osborne (10) Galóg. F. m.: 
Agrippina (10) Csuta, Perelő (2J4) Teltschik, 
Egyetlen (5) Csapiár, Derwish (6) Schejbal, 
Drusza (4) Nagy G. Fejhossz, 1% hossz. 10:38, 
15, 34, 38. Befutó: 589.

III. Pcltendi dij. 1. Aszfaltbefyár (2«) Klim
scha. 2. Ciro (2) Esch. 3. Satum (8) Nagy G. 
1‘. m.: Situfunga (!’/*)  Teltschik, Jonathon (10) 
Szentgyörgyi. Manchal Soult (61 Schejbal. 
Fejhossz, 5 hossz. 10:45, 25, 23. Befutó: 163.

IV. Pestmegyei handicap. 1. Holtversenyben 
Credo (3) Weissbach és Cavaliero (3) Teltschik. 
3. Pénz (12) Szentgyörgyi. F. m.: Mayerling 
(20) Csaplúr, Ugolin (6) Félix, Desperado (16) 
Balog, Cifra (10) Gutái, Medina (10) Csuta, 
Farandole (8) Klimscha, Aprilia (20) Keszthelyi, 
Adamas (3) Rózsa, Signorina (6) Klimscha II. 
Holtverseny, "/« hossz. 10:3-1 és 24, 26, 20, 30. 
Befutó: Credo—Cavaliero 89, Credo—Pénz 307, 
Cavaliero—Credo 74. Cavaliero—Pénz 116.

V. Handicap. 1. Bomba (1) Klimscha II. 2. 
Kópia (12) Fetting A. 3. Film (6) Pfendler. F. 
m.: Idlcr (12) Kupái K„ Vaklárma (ljz) Alt, 
Fergeteg (10) Csömöri, Simpang (16) Honát 
K., Dráma (6) Simics, Fullánk (14) Kajári. 
Herta (14) Soós, Szarka (4) Kolonics. "/» hossz, 
fejhossz. 10:60, 20, 40, 25. Befutó: 425 és 244.

VI. Wclter-handicnp. 1. Széltoló (7.10) Klim
scha. 2. Muki (6) Weissbach. 3. Kibocsátó (10) 
Kajári. F. m.: Hindu (4) Csömöri, Trude (3) 
Keszthelyi. ’/* hossz, 2 hossz. 10:17, 13, 16.
Befutó: 63.

VII. Handicap. 1. Lilla (4) Klimscha. 2. Me 
diri (ÍVJ) Teltschik. 3. Virulj (10) Bihari. F. 
m.: Nanking (10i Keszthelyi. Huascar (10) Gu
tái. Sirály II. (6) Nagy G., Honvágy (12) Esch, 
Ciráda (3) Kajári, Blonde Kathrein (10) Klim
scha II., Bánom is én (10) Pfendler. 2 hossz, 
1 hossz. 10:45, 19, 17, 38. Befutó: 83 és 399.

győzelme az Érdi díjban Pornódé és Prímád 
eilen. Pilátus a közel jövő klasszikus versenyei
ben nagy szerepet fog játszani.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlenek versenye. 1. Caddle (3) Gutái*  

2. Faun (4) Klimscha I. Szántás (3) Weissbach. 
F. in.: Mire való (3> Teltschik, Dobos (12) 
Csapiár, Rojtos (ll Balog. Nyakhossz, 1 hossz*  
10:38, 20. 25. Befutó: 10:228.’

II. Gátverseny. 1. Mavart (1%) Dara. 2< 
Wait-a-bit (Ilii Stecák. 3. Mese (6) Slankovics*  
F. ni.: Regulus (6) Cseszkovics, Dánia (10) Pin
tér. Rcsista (6) Bal. J. II., Művész (4) Benyó. 
Fejhossz, 10 hossz. 10:26, 12, 12, lő. Befutói 
10:60.

III. Érdi dij. 1. Pilátus (6:10) Schejbel. 2. 
Pomádé (1J<>) Gutái. 3. Prímás (4) Esdi. 4 
hoss, % hossz. 10:15. Befutó: 10:21.

IV. Áprilisi nagy hancicap. 1. Moulin Rouge 
(5) Gutái. 2. Bitang (2Jó) Weissbach. 3. Safety 
(3) Keszthelyi. F. m.: Cipó (14) Szentgyörgyi, 
Nowhere (121 Klimscha, Bromo (14) Alt, Ereszd 
cl (16) Rózsa, Gellert (8) Csuta, Mák (6) Ka- 
jári, Clarion (5) Klimscha II. •/< hossz, 3 hossz*  
10:41, 14. 16, 15. Befutó: 10:125, 97.

V. Handicap. 1. Sárkány (4) Fetting A. 24 
Arra való (10) Hatsc.lier. 3. Pír (4) Kajárü 
F. m.: Argument (l'á) Alt,, Progressiva (2’/í) 
Klimscha II., Ariane (10) Kupái K., Lubló (12)' 
Burányi. 5 hossz, nyakhossz. 10:38, 15, 47, 18*  
Befutó: 10:975.

VI. Eladók bandleapja. 1. Goal (3) Dósai. 2<
Fütykös (3) Schejbal. 3. Alamund (2) Weiss
bach. F. m.: Salonie (10) Félix, Tekergő (12)' 
Morvát I., Cinus (2) Klimscha. 1 ’ * '
hossz. 10:44. 17, 14. Befutó: 133.

VII. Handicap. 1. Vaklárma (4) Kolonics. 2. 
Kékes II. (2}J) Schejbal. 3. Satum (6) Nagy G< 
F. m.: Corsisa (12) Esch, Báthory (10) Telt*  
schik, Arizona (6| Gutái, Avisu (2) Klimscha*  
Ave Coe.sar (6) Csuta, Bearnaise (20 Klimschn 
II. 1 hossz, »/» hossz. 10:43, 16, 13, 25. Befutó; 
73 és 196.

hossz, •/<'

[•

Beteg volt a kisprollk 
válogatottja

n. LIGA—PÉCSI VEGYES 2:2 (2:2)
Pécs, április 17.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
léte.) A vasutaspályán kétezer néző elölt mér
kőztek n csapatok és a mérkőzés ■ profiligások 
támadásaival kérdődön. A 4. percben Vargha 
lapos lövése került a pécsi hálóba. 1:0. Váltó 
Kilós játék során a 8. percben Bérezés ki- 
egyenlített. 1:1. A Liga főlénye ellenére n 28. 
percben Rémes megszerezte csapatának a ve
zetést. 1:*.  Csak a 3.5. percben sikerült Háry 
jobbszélsőnek kiegyenlítenie. 2:2. A II. félidő
ben a profiliga támadott többéit, de Főtér ki 
tűnő helyzetben csak a kapufát bulla eltalálni 
B igy az eredmény nem változóit.

jobb helyzeteket is elrontaj. A 28. percben ke
zelés miatt büntetőt ingat a biró, Kovács, a 
KEAC gólzsákja ebből megszerzi a kiegyenlí
tést. 2:2. A magyar csapat nagy fölénybe ke
rül. ami főként Csonka pompás játékának tud
ható be. A kis centerhalf az egész mezőny 
fölé nő, hiába remekel azonban a KEAC csil
lag, n többiek nem tudnak felnőni hozzá és 
az eldöntetlennel kell beérni.

fogad Bauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Rudapos', Kossuth Lalos-u. 14—IC 

Telefon: 189-704, 189—724
Fiókirodát BudAn, Horthy Miklós-ut 18.

Telefonon Telefon :238-788
feladott fogadásokat mindenkor osonna! kikóz.besltünk

Hétfőn, április 18-án
Hétfőn nz Áprilisi nagy handicap volt a nap 

főszáma, melyben n két favoritul, fíitangot és 
Safetyt, megverte a nagy formában lévő Moulin 
Rouge. Sportszempontból a kél nap talán leg
jelentősebb eseménye Pilátus végtelen könnyű

A Káposztásmrgyerl díj. a szombati verseny
nap főszáma, melyben Pilátust kell megvernie 
Bársonynak, vagy Titoknak, ha győzni akar
nak.

A Háromévesek nagy handienpje kerül va*  
sárnap eldöntésre Budapesten. A 6000 pengős 
díjban előreláthatólag Karvaly (Teltschik), Top 
Hat (Szentgyörgyi), Diktátor (Gúlái), Osborne 
(Balog), Szántás (Weissbach), Dobos (?), Sere*  
gélg (Csuta), Rejtvény (Fetting A.), Mécs. 
(Keszthelyi), Babona (?), Sibcr (Csömöri), 

Agrippina (Csuta) és Viktória (Knjári) állnak 
starthoz. Jó esélye van a megnyitó napon jól 
futott Babonának és a munkákban jól mutat
kozó Top Hat-nek, továbbá Szántásnak,

HÉTFŐI NAPLÓ 
Szerkesztik: 

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Felelős szerkesztő «s kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Emébet-kőral M.
Telelőn hétköznap és vas déli 12-ig: I-30S-M. Vas. d. v*  
1 órától (Aradi-u. 8. Globus-nyoinda-: 1-101-43, 1-244-11.
Vas. d. u. H>tói lapzártáin: 11UJ4Í. 111143, t-ltt-U, 

t 243-81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 G[oschen. Fr»t> 
elaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár. NémetorsÚf 
15 PL, Olaszország 1 líra. Románia & lei, Csehszlovákia 

1 ők.

Meglepetés — 
eldöntetlen

magyar FŐISKOLÁSOK—CSEHSZLOVÁK 
FŐISKOLÁSOK 2:2 (1:2)

Mintegy 1200 főnyi közönség előtt folyt le n 
.k,t*  ?r v*‘; főiskolásainak első találkozója n 
BEAf sporttelepén. A mérkőzés helyenként 
nngyiramti, irgalmas volt és szépségekben is 
bőxelkedetf. Az első félidőben a csehszlovák, 
a szünet után a magyar együttes nvujlott szép 
Játékot. 1

Gyors csehszlovák alt tkok vezetik be a mer- 
Kőzi'st is már n 3. percben gól születik. .1 
magyar védelem hibájából Halász bombagól, 
tol szerzi meg a vetélést a vendégeknek. 0:1. 
A magyar csapat fölénybe kerül, de « csatár- 
>»r k.rlHra ,ó|, , „CRfd| A-d„
rr.rkruik rl.ln». aki -R.nraRa G-lluralnvl 

h«ly«etr| ,„nl a kapu Inrkában. A kla „áh., 
* .». p.rrbrn jó.á l..,i h|blíi| cd,-d,
bombd,., „ .................   t„,„„ i, „
fc'" í/.' . " Mláb'' " ‘•"■svrn-
Í ’h i 'lö" " P«rben I,-

1 J . “n ,• r”,h'>l"' áki.kn«k a 

í»k!,nr,l“,'.íí ' í"",';,-

v .r t' vk ■A-'"-'-')- 
r.l.k alakulnak « kapu 
aremrdó magyar r.alárlánr áronban a les

Kedden Erdős László
újra szőnyegre lép

A kccseszkecsken birkozóbajnokságban nap- 
ról-nnpra újabb események történnek. Ilusvét- 
kor mutatkozott be a cirkuszban a bolgár 
Stoeff, aki egy csapásra meghódította a pub- 
ikumof. A másik érdekes esemény, hogy meg
érkezett Budapestre a közönség régi kedvence, 
Rrgis Siki is. amikor bemutatták a közönség
nek, viharosan ünnepelték. A keddi verseny
napnak van még egy szenzációja. Ismét bir
kózik nz ismert megvár ökölvívó bajnok, 
Erdős JAszló, aki első kccseszkecskcn mérkő
zésén óriási sikert aratott. A verseny kedden 
este negyed kilenckor kezdődik a Fővárosi 
Nagy 'Cirkuszban.Vihar Kabos miatt

Rövidesen itt van a pöstyénl vivő világbaj
nokság ideje, s velő — sajnos — ismét a vihar. 
Ezúttal n válogatott csapat összeállítása ka
varja a forgószelet.

Jelölik -e habost vagy nem?
— ez. n kérdés. Egyesek úgy vélik, hogy az 
olimpiai bajnok nélkülözhetetlen ezen a világ
versenyen. A többség véleménye azonban nem 
ez. Ragaszkodnak a fegyelemhez s megkövete
lik, hogy a sorozatos válogató versenyek előtt 
leszögezett elvet senki kedvéért át ne törjék. 
Kimondották annak idején, hogv n világbaj
nokságra kiküldendő csapatok tagjait az egy
másután következő válogató versenyek alapján, 
állítják plansra. Sajnos, e versenyekről Kabos 
rendre hiányzott. Tudni vélik, hogy tréningben 
és jó formában van, tény azonban, hogv erről 
versenyszerűen nem szolgáltatott bizonvitékot. 
Érthető, ha ilyen előzmények után jelölésének 
nagy ellenzéke van.

5 erről bizony egyedül Kabos tehet...
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TÖRJE A FEJÉT?
VÍZSZINTES:

1. Szívesen látott vendég.
12. A Chalkidike-félsziget ke
leti nyúlványa az Égei-tenger 
nyugati partján. 14. Metszi, 
vágja. 15. Kínai mérföld. 17. 
K. t). K. 18. Atlan ismeret.
19. Vissza: vonatkozó névmás.
20. A futballkapus elsőrendű
feladata. 21. Erről Hamlet 
elmélkedik. 22. Trója vesztét 
okozta. 23. A madarak ki
rálya. 24. Költött elbeszélés, 
amely n- valóság korlátáit 
nem veszi figyelembe (ék. 
hiba.) 25. Az olt! 20. A lélek 
tükro ős a látás szerve. 27. 
Gyümölcs. 29. Megtörtént do
log. 31. Megfelel a valóság
nak. 32. ;.... •
Szóharc. 35. Tohr 
30. Az .va.v..vR
legelemibb önálló része. Alak
ja és nagysága igen változa
tos, a munknmegoszfás elvé
nek megfelelően mindig a 
célhoz alkalmazkodik. Szapo
rodásuk oszlás utján törté
nik. 37. Tollforgató. 38. 
Gabié keresztneve. 30, Lóbe- 
legség. 40. Szent — idegen 
róvililj'--. «■ Tmninói v(rosk. a n|„ce

47 lk?-rlV’- 4’- "ajdanábnn-
HGnuS?' P' .Intxnwnv már klm.nl ndhnlbál, de nem izírl, meri „« adósok tizei-

„A" kar része. 34. 
vég®, 

élőlények testének

NX0MM0T1A GLOBH*  NYOMDAI M01NT6ZET R..T. KÖRFORGÖCÉPEIN, BUDApÉst*

FCGGÖLEOESi
1. Arab uralkodó vol'. 2. ErkalrUnn, 1. n n 

névmás. 6. A hivatalnok munkahelye. 7. M S 
A. .Mmnmerrm! »■ Din,, „király .1!,. s,»bő.' 

■ — A VI, AIIAIII UTCA s.

műszó, de mindenki ismeri. Különösen n házi*  
n* A kü|yúk elsőszámu közellensége, 

13. 'égé van! 14. Ne gyere pontosan! 10. Klub*  
tag. 18. Gramofonon játsszák le ezeket. 20. Gö- 

V:,,!"ni ‘ ‘‘odás! 23. Menynss-ony, 
. Z. E. K. 27. Váltófajta. 28. Francia iró. 29, 

Abba nz irányba. 30. Zeus gyermeke. 31. Pa- 
pírra ycteilcd. 32. Szíriái kikötőváros. 33. A 
Wikuni 3R' lelkeinket! 39.
Hiba követ cl. 41. Négylábú. 42. Noszogatás, 

f-rek, 44. Elcmistn boti!
nyomdaigazgatói angermayer karoly.


