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Bécsben és Bukarestben megsemmisítő 
győzelmet aratott a magyar futball

Cseh-leiw yel határinci^ns!
Vasárnap előterjesztették a szudétanémetek követeléseit 

Ötszáz szovjetrepulőgép érkezett Csehszlovákiába
Varsó, április 24. 

Vasárnap hajnalban félötkor halúrinci dens játszódott le a lengycl-cseh határon.
Cseh határőrök rálőttek a lengyel légvédelmi liga egyik léggömbjére, 

amely MoscLska közelében éjjeli repülést végzett. A léggömb cseh területen ért földet. 
A léggömb két utasát, Láncuk! mérnö köt és Kasprzak repülőt a cseh határ

őrök őrizetbe vették és Lipianyba kisérték.
A lengyel helyi hatóságok tárgyalást indítottak a két repülő szabadonbocsátása 

érdekében. (MTI)

Teljes egyenjogúságot követelnek 
a szudéta-itémetek *

Karlsbad, április 2 k
Csaknem ugyanabban az órában, amikor 

Budapesten a Magyar Revíziós Liga hatal
mas arányú nagygyűlésén a szónokok a 
Csehszlovákiai magyar kisebbség és a iót 
kisebbség számára önkormányzatot követel
tek, Henlein Konrád. a szudétanémet ki
sebbség vezére, a szudétanémet párt kon
gresszusán elmondotta világszerte feszült 
érdeklődéssel várt beszédet, amelyben

összefoglalta a szudétancmetség mini
mális követeléseit a prágai kormány

zattal szemben.
A szudétanémet párt szombaton és vasár

nap tartotta ezt a kongresszusát, amelynek 
legkiemelkedőbb mozzanata volt

Hcnldn Konrád beszéde.
'A szudétanémetség vezére felállította azokat 
a követeléseket, amelyeknek teljesítésétől 
tette függővé a prágai kormányzattal való 
kiegyezést.

Henlein beszédét azzal a megállapítással 
kezdte, hogy

kudarcot vallott a prágai kormány min
den mesterkedése, hogy különböző 
kisebbségi statútumok felállításával 
elkerülje a szudétanémet probléma 

megoldását.
'A kisebbségekre vonatkozó eddigi rendel
kezések kodifikálásának bejelentése nem 
jelenthet mást, mint a jogtalanság örök 
időkre való fenntartását.

llgylátszlk, a prágai kormány még 
mindig nincs tisztában a kérdés jelen

tőségével,
— mondotta Henlein. majd hangoztatta 
hogy a prágai kormány könnyűszerrel fel
világosíthatná a cseh közvéleményt, mert 
az egyszerű cseh nép nmugyis békeszerelő 
és megértésre hajló. Csehszlovákia ebben 
az évben ünnepli húszéves fennállását s 
Prágának meg kell értenie, hogv

a németek a húszéves elnyomatás után 
nem vehetnek részt az évforduló ün

neplésében.

»_ Kevésbé szabadoknak érezzük in# 
magunkat mint valaha — folytatta Henlein
— és

tudjuk, hogy Jövőnk veszélyben forog.
Ha a cseh államférfiak komoylan akarnak 
jószomszédi viszonyt kteaileni a német nép
pel, akkor elengedhetetlenül szükséges meg- 
vá’ íztatniok azt a szerencsétlen felfogást, 
hogy a cseh nép feladata ellenállni, mint

szláv bástya a németek »jgyűvezeti keleti 
előretörésének. Szükséges emellett .revide
álni azt a külpolitikai magatartást is, amely 
a cseh államot a német nép ellenségeinek 
sorába vezette.

A cseh népnek azonban tiszán kell 
látnia azt is. hogy a nagy német biro
dalommal való kapcsolatainak ujjáren- 
dezésc nem történhet meg a ml nép
csoportunkkal való kapcsolatok egy

idejű rendezése nélkül.

Henlein 8 pontja
Valamennyi nem cseh származású nép Cseh
országban joggal érezte magát rabnak, jog
talannak és elnyomottnak. Valamennyien 
tiltakoznak olyan eljárás ellen, amelyet nem 
lehet összhangba hozni a népi öntudattal, 
becsülettel és méltósággal-

Mindaddig elnyomottnak érezzük ma
gunkat — mondotta Henlein —, míg ml 
németek nem tehetjük ugyanazt, mint 

a csehek.

Mint szabadok akarunk szabadok körében 
élni. Ha a cseh államban békés fejlődésre 
kerül a sor, akkor a szndetanémetek meg-

Másfélórás vasárnapi 
tanácskozás Darányinál
Imrédy Béla Is felszólal a „zsidójavaslat“ bizottsági vitájában 
Bethlen í eltűnő kijelentései a Javaslatról

Az elmúlt hét szenzációs politikai meg
nyilatkozásai, elsősorban a képviselőhúz 
egyesült bizottságában a „zsidójavaslat" vi
tája során elhangzott erélyes beszédek, 
most már nyilvánvalóvá tették — amit a 
Hétfői Napló már legutóbb jelzett —, 

a belpolitikai Ireuga délnek vége.
Megindult az éles politikai harc, amely a 
Ház. plénuma elölt csak fokozódni lóg. 
A büdzsévita sem fog n belpolitikai békét 
jellemző „szeretetteljes bírálatok" jegyében 
lezajlani. Amint arról értesülünk, n Dará- 
nybkormánv három javaslata, elsősorban 
nz úgynevezett „zsidójavaslat" ellen szokat
lanul

I heves ostrom fog megindulni a felső-
1 házban

is. Már a jövő hét folyamán beható eszme
cserét folytat erről a kérdésről a felsőhöz, 
néhány határozottan alkotmányos meggyő
ződésű tagja.

„Bethlen és Darényl 
utjai elváltak**

A képviselőházban a független kisgazda
párt tagjai és nz egyesült kereszténypárt 
nagyrésze éppen úgy, mint n bizottságban, 
n plénuin előtt is meg fogják szavazni n 
beruházási és sajtórcndv*zeti  javaslatot, 
valamint n „zsidójavaslatot" de - amint 
értesülünk — több jelentékeny keresztény
párti politikusnak a „javaslatok melleit"

győződése szerint a következő állami és 
jogrendet kell megteremteni:

1. A teljes egyenjogúság és egyenrangúság 
helyreállítása a német népcsoport és a cseh 
nép között.

2. A szudétanémet népcsoport elismerése 
jogi személynek.

3. Elismerése és meghatározása a német 
települési területnek.

4. Német önkormányzat felépítése a köz
élet minden vonatkozásúban a német tele
pülési területen.

8. Törvényben szabályozott védelmi In
tézkedések azoknak az állampolgároknak 
javára, akik népcsoportuk települési terüle
tén kívül élnek.

8. A szudétanémetséggcl szemlien 1918 
óta elkövetett jogtalanságok kiküszöbölése 
és e jogtalanságból származott károk jóvá
tétele.

7. „Német területen német közalkalmazot-

Ötszáz szovjetrepülőgép
Varsó, április 24.

A lengyel közvéleményt nagy irgalomban 
tartják azok a Bukarestből, Berlinből és 
más európai fővárosokból érkező jelentések, 
hogy

Szovjetoroszországbi'fl százával érkez
nek repülőgépek Csehszlovákiába.

Az. első jelentések már napokkal ezelőtt kö
zölték. hogy 200 szovjetorosz repülőgép re
pült át nagy magasságban Románia fölött 
Prága felé s az újabb jelentések további

300 szovjetorosz bombavető repülőgép
átrepíiléséről szólnak. A Dobry Wieczor sze
rint a repüléseket éjnek idején hajtották 
végre.

A lengyel lapok emlékeztetnek arra, hogy 
mintegy két héttel ezelőtt román területen 

tak alapelv" elismerése és kereszt iilvIMe.
8. Teljes szabadság a német népcsoport

hoz való tartozás kijelentése és a német vi
lágnézet vallására.

A szudétanémetek vezére a továbbiak so
rán hangsúlyozta, hogy tekintettel a leg
utóbbi politikai és külpolitikai eseményekre, 
joggal fokozhatná még a szudetanémeteK 
kívánságait. Ezt azonban csak azért nem 
teszi, hogy az egész világ előtt bizonyítsa^

a szudetanémelség minden keserű ta
pasztalat ellenére kész kívánságainak 
mérséklésével őszintén és komolyan 
közreműködni a béke fenntartásán és

•megerősítésén.
Befejezésül Honiéin hangoztatta, hogv
szudetaném?tek sem belháborut, sem 

külhálmriit nem kívánnak.
de nem tűrhetnek tovább olyan .állapotot, 
amely számukra háborút jelent a békében.

egy’ rejtélyes repülőgép-baleset történi, 
amely szintén arra mutatott, hogy

román terület fölött szovjetorosz re
pülőgépek repülnek át.

Egy nehézlipusii bombavelő repülőgép, 
amely Kievből startolt, kényszerleszállást 
hajtott végre motorhiha következtében. A 
gép Nagybányától 12 kilométernyire, Dóká*  
nyot község halárában ért földet. A gép 
megsérült és három utasa megsebesült. A 
repülőgépen három utas volt:

egy szovjetorosz pllótakapitány, to
vábbá segédpilótája

és egy szerelő. A szovjetorosz. bombavelő 
repülőgép kényszerleszállásának ügye már 
akkor nngy feltűnést keltett, mert Ticbizo- 
nvosodotl. hogy szoros együttműködés áll 
lenn a cseh és az orosz légiflolla között.

elhangzó felszólalása is éles kritika lesz.
A szombati és vasárnapi nap eseményei 

és politikni tárgyalásai során valósággal uj 
helyzet alakult ki a belpolitikában. A leg- 
jelentékmivebb esemény mindenesetre gróf 
Reihlen István szombati beszéde volt, nmclv- 
b<U n volt miniszterelnök olyan*  erélyes han
got ütött meg, amelyből politikai kórokién 
nzt a következtetést vonják le. hogv —- noha 
Polliién egyetért a magyar külpolitika ed
digi vonalával és a legteljesebb mértékben 
helyesli és szükségesnek tartja a milliárdos 
beruházási tervet. — a többi politikai kér
désben most már

élesen és határozottan ellenzéki.
Gróf IJelhlen lstváímak intencióit jól ismerő 
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politikus mondotta vasárnap a Hétfői 
Napló munkatársának

— Bethlen és Darán’ i'jni elváltak...
Szombaton a Ház i'óján Bethlen, 

tniután befejezte n . >j<ivaslut"*ról  «•!• 
mondott nagvhalásu beszédét, több ellen
zéki és kormánypárti politikussal érdekes 
vitát folytatott a helyzetről. Ennek a beszél- 
vetésnek során többek között azt a kijelen
tést tette, hogy

ha már a kormány ragaszkodott ilyen ' 
törvényjavaslat beterjeaatéaéhez, azt 

nem most kellett volna megtennie,
amikor a költségvetés egyensúlya és a mil
liárdos beruházási program érdekében i 
legnagyobb szükség van a nemzet minden 
ereiének harmonikus összefogására. Kz egyik 
erősen jobboldali meggyőződésű NEP-kép- 
viselő ekkor azt a megjegyzést tette a fo
lyosón, hogy már Darányi miniszterelnök 
győri beszéde után bizonyos nyugtalanság 
mutatkozott a gazdasági éleiben. Bethlen 
azonnal felelt erre a megjegyzésre és

ezt az állítást tüstént megcáfolta.
Kijelentette, hogy n nyugtalanság csak a 
„zxidójavaslat" benyújtása után mutatko
zott. A beszélgetést Bethlen ezekkel a sza
vakkal fejezte be:

— Most a legfontosabb, hogy semmi kö
rülmények közölt sem szabad veszélyeztetni 
az ezermilliós programot..,

Tildy felszólalásának 
kulisszatitkai

A Független Kisgazdapárt legutóbbi ér
tekezlete döntötte el, hogy a párt képviselő
tagjai elfogadják a „zsidójavaslatot**,  de a 
bizottságban nem szólalnak fel, csupán a 
plénmn elölt fogja kifejteni Eckhardt Tibor 
pártja álláspontját. Ezért

meglepetést keltett, hogy az egyesített 
bizottságban szombaton váratlanul fel

szólalt Tildy Zoltán,
a párt alelnöke. Miután Bethlen beszéde 
elhangzott, hirtelenül határozták el, hogy 
valakinek beszélnie kell a kisgazdapártból 
is, elsősorban azért, hogy leszögezze: a párt 
nem azért fogadja cl ezt a javaslatot, mert 
megfelelő megoldásnak tartja, csupán azért, 
mert ar a véleménye, hogy az egyre vesze
delmesebb szélsőséges agltációnak bármilyen 
módon is, de gátat kell vetni a nemzet ér
dekében. A szélsőségeknek elcsendesitésérc 
legalább félig-mcddig alkalmasnak találták 
ezt a javaslatot, amellyel egyébként már 
csak azért sem értenek egyet, mert a párt 
véleménye szerint mindenekelőtt a három
millió magyar mezőgazdasági munkás sor
sán kellene segíteni. Tildynck, bár elfogadta 
n javaslatot, arról

egyetlen elismerő szava sem volt.
A kisgazda párt több képviselőtagja 

egyébként — amint azt bizalmasan közöl
ték a Hétfői Napló munkatársával — kizá
rólag azért nem szólal fel a javaslat vitája 
során, mert nem akar szembehelyezkedni a 
párthatározattal, amely elfogadta a javasla
tot. Ezek a képviselők távol fogják magu
kat tartani a Háznak ama ülésétől, amely 
majd megszavazza a „zsidótörvény"-!.

Ellentétek 
a kereszténypártban

Ugyancsak a vasárnapi nap folyamán ter
jedt el politikai körökben az a hir, hogy az 
egyesült kereszténypártban ismét kiéleződött 
<i helyzet a párt többsége és a Csiiléry-cso- 
port közölt. Ehhez a csoporthoz tartoznak 
azok a képviselők, akik résztvetlek annak
idején az úgynevezett

„kékkeresztes**  mozgalomban,
tehát Csilléry András, Pctrovác: Gyula és 
Müller Antal, de hozzájuk csatlakozott Mclz- 
ler Károly is. Ezek n képviselők voltak azok, 
akik túllicitálták még a kormánypárt jobb
szárnyát is és — nem tartották elég erélyes
nek a ,.zsidójavaslatot.’’ A hir szerint n párt 
legközelebbi értekezletén — még u jövő hé
ten — ar egyik mérsékelt kcrcszlénypártl 
képviselő xzóváleszi ezeket az ellentéteket.

Itt említjük meg azokat az eseményeket, 
amelyek

a szélsőségek frontján
játszódtak le A Szálast Ferenc és gróf Szé
chényi Lajos pártjához tartozó Hubait Kál
mán képviselőhöz csatlakozott szombaton 
Mózes Sándor, a kisgazdapártból kilépeti 
képviselők egyike. Ellenőrizhetetlen hir szé
liül. Mózes vállalkozott arra, hogy azt a 
szélsőjobboldali pártol, amelyet a Házban 
Hubay és ö képvisel, szoros szövetségbe 
hozza a kisgazdapártból kilépett Matolcsy- 
csoporttal

Drobni Lajos kilépett 
u kereszténypártból

Drobni Lajos n győri választókerület 
egyesület kereszténvpárti képviselője vasár
nap levelet Intézett Xichy .János grólhoz, ur 
Egyesült Kereszténypárt elnökéhez, amely
ben

bejelenti, hogy az Egyesült keresztény 
pártból kilón.

Értesülésünk szerint Drobni Lajos ország
gyűlési képviselő kilépését azzal indokolta 
meg, hogy a kereszténypárt alakításához fű
zött föltevések és várakozások nem váltak 
valóra A pártban nem alakult ki az a cse
lekvő kezdeményezés, amely nélkül a mai

MIkecz, de esetleg Darányi és Imrédy 
Is felszólal holnap a „zsidójavaslat**  

vitájában
Ma, hétfőn, formális ülést tart a Ház, 

amelyen beterjeszti a beruházási cs sajtó
rendészeti javaslatokról szóló bizottsági je
lentést. Ugyancsak ma kezdi meg a pénz
ügyi bizottság a földmivelésügyi tárca költ
ségvetésének vitáját. Holnap, kedden dél
előtt nz egyesitett bizottságban folytatódik 
a „zsidójavaslat**  tárgyalása. Ennek

az illésnek első szónoka MIkecz Ödön 
Igazságügy-miniszter

lesz, de szó van arról, hogy nz ülésen vá
ratlanul

felszólal nemcsak Darányi Kálmán mi
niszterelnök, de Imrédy Béla tárcanél- 

kűll közgazdasági miniszter is.
Mig Darányi a javaslat politikai, Imrédy 
nnnak gazdasági hátteréről fog beszélni a 
bizottságban. Értesülésünk szerint Imrédy 
tervezett felszólalását — ami még nem be
fejezett tény —, gróf Bethlen István beszé
dében nyilvánított aggályok miatt tnrtja 
szükségesnek a kormány.

A jövő hét folyamán egyébként valószl-

két kormánypárti képviselő fogja 
Lövetni Fellner Pál példáját: kilép a 

NEP-ből,
mert zsidó származású. A kormánypártban 
egyébként sem teljes az egység. Több tekin
télyes képviselő az utóbbi napokban erősen 
háttérire vonult, mégpedig azért, mert az 
aktuális politikai kérdésekben nem a kor
mánnyal, hanem gróf Bethlen Istvánnal van 
egy véleményen. Valószínűleg ez a hangu
lat tette szükségessé azt a tanácskozást, 
amit vasárnap délben tartottak a minisz
terelnökségen. Negyedegy órakor

Tasnády-Nagy András, ■ kormánypárt 
elnöke érkezett fel a Várba, azonnal 
felsietett a miniszterelnökhöz és közel 
másfélórás tanácskozást folytatott Da

rányival.
Arról, hogy miben állapodott meg a mi
niszterelnök és a NÉP elnöke, vasárnap még 
nem szivárgott ki semmi.

Bejelentették 
Darányinak az uj 

tűzharcos szervezkedést
Az egész közvéleményben nagy feltűnést 

keltett a Tűzharcos Szövetség kiáltványa, 
amely a világháború volt tűzharcosait tár-

A nyilaskeresztesek vasárnap 
botrányt rendeztek 
a rákospalotai szociál
demokrata gyűlésen

A rákospalotai városháza dísztermében 
vasárnap nagygyűlést tartott a szociálde
mokrata párt. A’ zsúfolt terembe befurako
dott néhány bamainges, 16—20 éves nyilas
keresztes auhanc is. Ezeknek egyik cso
portja már a gyűlés legelején

zavart akart támasztani.
A rendőrök és n gyűlés rendezői egyesült 

erővel emelték ki a tömegből a zavargókat. 
Miközben kivezették Őket a teremből, több 
alkalommal tcttlcgességrc is került sor. A 
rendőrök

hét nyllaskereszlest előállilották
>i kapitányságra. Igazoltatásuk után szabad
lábra helyezték őket.

Farkas István beszédében rámutatott 
arra, hogy annyira feszült a világpolitikai 
helyzet, hogy

bármikor kitörhet egy háború.
Tiltakozott nz ellen, hogy n belpolitikában
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A munkamegosztás 
és a szociális haladás ünnepe lesz 
a Budapesti Nemzetközi Vásár

A gazdasági életet magas vártáról nézve és 
mégis hig-vérig gyakorlati ember szél ma esle 
R órakor kapcsolatban a pénteken megnyíló 
Budapesti Nemzetközi Vásárral, a budapesti 
tádió stúdióján keresztül, nemcsak a .szakem
berekhez, hanem az egész magyar közönséghez.

viszonyok között a nép és az ország érde
kében eredményes politikát lehelne foly
tatni. Drobni Lajos egy' ut kilépése után

nem csatlakozik n.ás párthoz, 
hanem fenntartja pártonkivüli helyzetét.

sadalml, felekezeti és 'faji különbség nélkül 
összefogásra szólítja fel. Gróf Takách-Tolvay 
József, a Tűzharcos Szövetség elnöke és 
több tekintélyes tűzharcos képviselő irta 
alá a kiáltványt. Ennek a felhívásnak meg
szövegezése után, de nyilvánosságra hoza
tala előtt egy

tűzharcos küldöttség élén, gróf Takách- 
Tolvay felkereste Darányi Kálmán mi

niszterelnököt
és közölte vele, hogy a Tűzharcos Szövetség
ből kiindulva, meg akarják csinálni ezt a 
szervezkedést azoA a frontharcosok, akik 
szivükön viselik a haza jobb jövőjét és az 
alkotmány biztosítását. A szervezkedésnek 
célja az Is, hogy a szélsőséges mozgalmak
kal szemben, szervezetten és egységesen áll
jon egy megbízható réteg. Értesülésünk 
szerint,

Darányi Kálmán miniszterelnök teljes 
mértékben helyeselte az akciót

és a kiáltvány szövegét is.
Vasárnap sokat beszéltek politikai körök

ben arról, hogy több tűzharcos politikus 
neve nem szerepel a felhívás aláírói között. 
A Hétfői Napló munkatársát úgy informál
ták, hogy ezek Is rövidesen csatlakoznak a 
hangsúlyozottan politikamentes szervezke
déshez.

Vázsonyi János beszéde 
a „zsidójavaslatról**

A Központi Demokrata Kör vasárnap este 
politikai vacsorát rendezett, amelyen

Vázsonyi János országgyűlési képviselő 
nagy beszédben szállt szembe a „zsidó

javaslattal",
de ugyanakkor elítélte a: olyan törekvéseket 
is, amelyek „bojkottmozgalmak" szervezése, 
utján akarják megállítani a gazdasági életet. 
Hangoztatta, hogy véget kell vetni az uszí
tásnak és izgatásnak és meg kell indítani a 
gazdasági életet, mert enélkül nem vihető 
keresztül a milliárdos terv, amely pedig

mindennél előbbre való.
Kijelentette beszéde során, hogy ö is érzi 

magát olyan magyarnak, mint bárki ebben 
az országban. Végül megemlékezett zsidó- 
vallásit nagy magyar politikusokról és azok
ról a zsidóvallásu magyarokról, akik nagy 
áldozatokat hoztak a hazáért.

a gazdasági válságot felekezeti kérdéssé 
próbálják átalakítani. A nyilas mozgalom 
a nép figyelmét csak a komolyabb problé
mákról akarja elterelni.

Propper Sándor beszámolóbeszédében 
élesen támadta a szélsőségeket és arról be
szélt, hogy nagy nyugtalanság, izgalom és 
elégedetlenség van az országban. Szót emelt 
az ellen, hogy becsületes földreform és 
szociális problémák komoly megoldása he
lyett

tízezer tisztviselőt és kereskedősegédet 
akarnak kidobni állásukból.

A „zsidójavaslatból" a keresztény ifjúság
nak sem lesz sok öröme. Pártja nevében 
kijelentette, hogy erőskezü kormányt, amely 
rendet akarna csinálni, a szociáldemokra
ták is támogatnának.

Miután a gyűlés véget ért, a barnaingesek 
újból zavart Rkartak kelteni, de a rendőr
ség megakadályozta a tüntetést.

Chorin Ferenc n Magyar Gyáriparosok Orszá 
gos Szövetségének elnöke és ebben a minőség
ben egyben a Budapesti Nemzetközi Vásár társ 
elnöke, történelmi távlatból nézi n vásárok je
lentőségét. Hangsúlyozza, hogy azok feladata, 
a világforgalom korlátjainak egyre magasabbra |

való emelkedése sorún, részben egybevegyült ® 
kiállítások feladataival is. Ez a kettős célkitű
zés teszi természetes kötelességévé a vásárok*  
nak, hogy necsak a gyakorlati élet Ipari tömeg
cikkeit, hanem a technika időnként adódó ki*  
magasló vívmányait is bemutassák a közönség 
elölt. A Budapesti Nemzetközi Vásár is, ami
kor étidén Középeurópában elsőként a televízió 
bemutatásával kedveskedik a közönségnek, nem 
csupán a „tömegvonzó attrakció" szerzésére 
gondolt, hanem főként arra a feladatára, hogy 
a fejlődés nemzetközi értékeit elhozza az or
szágnak tanulságul és biztosításul saját újabb 
teljesítményekre. A vásár igazi lényege és tar
talma természetesen továbbra is a hazai ipar 
haladottságának bemutatása. Szükség van erre 
különösen ma a kormány ötéves beruházási 
terve kapcsán, mert nem elég a kormány bi
zalma, meg kell győzni a nagy tömegeket is 
arról, hogy az ország most, amikor nagy uj 
áldozatokról és ezekkel kapcsolatos uj teljesít
ményekről van szó, számíthat a magyar ipar 
minden tényezőjére, kicsire, nagyra egyaránt. 
Meg kell értetni az egész magyar lakossággal 
azt is, hogy az ipar túl a foglalkozás-nyújtásán 
széles mederben fordít gondot a munkásság 
szellemi és testi jólétének fokozására. A Buda
pesti Nemzetközi Vásár megnyitása a magyar 
szellem, a tudomány, az egyéni munka és ízlés, 
a munka-megosztás és a szociális haladás ered
ményeinek együttes ünnepe lesz.

A Felső-Dunántulon 
elfagyott az egész 
gyümölcstermés 

Győr, április 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka a 
Felsö-Dunántulon

újabb fagy-hullám
vonult végig. A legtöbb helyen mínusz négy 
fok volt az éjszakai hőmérséklet. Most már 
kétségtelenül megállapítható, hogy a soro
zatos fagyok

tönkretették ar. egész barack-, cseresz
nye- és eperlermést.

A dunántúli gyümölcstermelők elhatároz
ták vasárnap, hogy kétségbeesett helyzetük
ben sürgős adókedvezményt kérnek a kor
mánytól.

— Slketnéma gyermekek felvétele. Az Izr*  
Siketnémák Országos Intézetébe (Budapest, XIV., 
Mexikói út 60.) 5. életévüket betöltött, mindkét 
nembeli siketnéma, később megsikclült és 
nagyothalló gyermekek felvételért folyamod
hatnak. Bővebb felvilágosítást az intézet igaz
gatósága ad.

— Bajtársi összejövetel. A volt krasznojarszki 
magyar hadifoglyok, a vidéken lakó bajtársak 
óhajának megfelelően, ebben az évben is a 
tavaszi Nemzetközi Vásár alkalmával 1938 má
jus 5-én, csütörtökön este félhét órakor tartják 
bajtársi összejövetelüket a Royal-szálló külön
termében (Erzsébet körút 35). Az összejövete
len a bajtársak hozzátartozóit, valamint más 
hadifogolytáborok bajtársait is szívesen látják^

— Dr RafTay Sándor evangélikus püspök elő
adása a Cobdcn Szövetségben. A Magyar Cob- 
den Szövetség szemináriumában április 29-én, 
pénteken este dr RafTay Sándor evangélikus 
püspök Az egyéni és a közösségi élet viszonya 
címmel előadást tart. A rendkívül nagy érdek
lődéssel várt előadást nz Ernst-múzeum (VI., 
Nagymező ucca 8.) előadótermében tartják és 
pontosan %7 órakor kezdik meg.

— Háztulajdonosok kérelme a kormányhoz, 
A Iláztulajdonosk Országos Szövetsége memo
randummal fordult a pénzügyminiszterhez, 
amelyben arra kérték, hogy a házbirtok a 
beruházási hozzájárulását csak a tiszta jövede
lemből fizesse. Egyben kérték, hogy az Ötéves 
fizetési időt legalább tíz évre emelje fel a kor
mány. A háztulajdonosok a beruházási hozzá
járulást tíz év alatt kamatmentes részletekben 
kívánják megfizetni. A memorandum teljesen 
méltányolja azokat a honvédelmi, gazdaság
politikai és szociális szempontokat, amelyek a 
beruházási program megteremtésénél a kor
mányt vezetik. Mégis kérik a pénzügyi kor
mányt, hogy a kormány az ötéves program
jából törölje el a rendkívüli pótlékok A me
morandum ezenkívül statisztikát közöl, amely
ivei bebizonyítja, hogy a házbirtok sokkal 
többet adózik, mint a földbirtok.
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■A magyar kérdés megoldása nélkül 
nincs béke Európában 

hirdették a Revíziós Liga vasárnapi monstre-gyülésén
Vasárnap délelőtt a főváros minden tájá- 

yól sűrű rajokban, autóbuszokon, villamo
son, gyalog, zászlók alatt csapatostól száz 
meg száz ember igyekezett a Vígadóba, 
amelynek összes termeiben a Revíziós Liga 
'1930 óta először most rendezett nagygyűlést. 
Délelőtt tizenegy órára már zsúfolásig meg
telt a Vigadó, a folyosó, a karzatok, és a 
lépcsőházak is mind tömve voltak azokkal, 
akik kiszorullak a nagyteremből.

A nagyterem falára hatalmas térképet 
függesztettek ki, amely Csehszlovákia nép
rajzi viszonyait szemléltette.

A reflektorfényben úszó teremben Her- 
t'zeg Ferenc nyitotta meg az ülést. Beszá
molt a Revíziós Liga munkásságáról, külö 
nősen kiemelte azt a tevékenységet, amelyet 
a Magyar Revíziós Liga a magyar igazság 
érdekében az elmúlt öt év alatt a külföldön 
folytatott.

Trianon ellen
Beszédében a következőket mondotta:
— Ezekután felmerül a kérdés: mi tette 

Szükségessé a mai nagygyűlést és mi a nagy
gyűlés célja? Felelek erre is: a gyűlés hir
detését az a körülmény tette szükségessé, 
hogy

a minket oly közelről érdeklő csehszlo
vák válság és vele a megszállt Felvidék 

sorsa döntő fordulat előtt áll,
tíz angol és francia államférfiak megállapí
tása szerint is a csehszlovák állameszme 
csődbejutott. Csehszlovákia imperialista ala
pon jött létre, azonban ez a világtörténelem 
legsiralmasabb imperializmusa, mert nem 
iáját erejével, hanem francia, angol és orosz 
erővel akart nálánál nagyobb és erősebb né
peket feldarabolni és felfalni. Csehszlovákia 
régi protektorai körében is kezd felülkere
kedni a meggyőződés, hogy ez

a geográfiai és néprajzi szörnyszülött 
puszta fennállásával az európai béke 

állandó veszedelme.
Hcrczcg Ferenc beszédének minden egyes 

mondatánál felzugott a taps, a helyeslés és 
az éljen, majd a tömeg viharosan tűntetett 
Trianon ellen:

— Vesszen Trianon! ‘— harsogott a te
rem minden egyes sarkából,

— 7t prágai kormány — hangzott tovább 
a beszéd — ugylálszik kénytelen lesz rövi
desen meghajolni a német erő előtt és úgy 
kívánja feltüntetni, mintha a német kíván
ságok teljesítésével megoldást nyerne a vál
ság. Ez ellen a porhintés ellen nekünk ma
gyaroknak a legélesebben tiltakoznunk kell. 
A mai nagygyűlés célja, hogy ország-világ 
elölt hangoztassuk:

a Duna völgyében békéről, nyugalom
ról, együttműködésről szó nem lehet, 
ruig Jóvá nem lelték a Magyarország 

«lien elkövetett igazságtalanságot.
Ezeknél a szavaknál ismét felzugott a 

taps, amely ütemes „Nem! Nem! Soha!" 
kiáltásban ' folytatódott. Végül llerczeg ke- 
lene igv fejezte be beszédét:

— Abból a fényből kell kiindulnunk, 
hogy a cseh határ harmincöt kilométernyire 
van Budapesttől és a cseh tüzérség gránátjai 
megtalálhatják az utat ebbe a terembe is, 
ahol most egyiit vagyunk. Igazán,

Európa utolsó söpredékének kellene 
lennünk, ha valaha is bele tudnánk 
nyugodni ilyen képtelen helyzetbe. 

Prága fólrevctetle az rsFsz világot, 
amikor az elnyomás is jogfosztás rendsze
riről elhitette. hogy az demokrácia .Europd- 
,„,k luclnin kell, hóim n mem/ar kírdes men- 
ofdÓM nélkül nincs nyugalom n Duna vol- 
„gében és nincs béke Eurófmbnn.

és nemzeti szubcidsdff
A nagv tnp'sal fogadott elnöki megnyíló 

titán gróf Tnkách-Toloaii József nyugalma
zott altábornagy, orszóggyülési képviselő, a 
Fronllmms Seüvehíg elnöke emelkedett 
szólásra Az elnöki emelvény fölötti térképre 
mulatóit és kijelentette, hogy elég csak rá
nézni a térképre, hogy minden elfogulni lan 
megállapíthassa, hogy ilyen szőrt 
csak rosszindulatú emberek alkothattak, 
akik nem az emberiség boldogulását, hanem 
romlását akarják.

Ebbe a vakbél-alakú államban vannak

összezsúfolva akaratuk ellenére, meg
kérdezésük nélkül németek, magyarok, 
tótok, rutének, lengyelek, morvák, ukik 
között maga az uralkodó nemzet, a 

cseh is kisebbséget képez.
Prága többé nem bizhat sem a kisantant, 
sem pedig a franciák katonai támogatásában, 
ezért sietve ajánlották fel magukat a vörös 
Moszkvának és megkötötték vele a baráti és 
katonai szerződést. Ezzel Csehország szál- 
láscsinálója lett a vöröshadseregnek

Takách-Tolyay gróf beszédét a hallgató
ság megújuló tüntetése közben a következő 
szavakkal fejezte be:

1917-ben a csehek egy pamflettel árasz
tották el a világot, amelynek elme ez volt: 
Romboljátok szét Ausztria-Magyarországot!

Most, 1938-ban az egész civilizált világ 
kiáltja, magyarok, németek, tótok, ruté
nek, lengyelek, romboljátok szét a vö

rös Csehországot!
Ezután Eall Endre, a Revíziós Liga igaz

gatója határozati javaslatot olvasott fel. 
amely megállapít ja. hogy a magyar, német 
és lengyel lakosság Csehszlovákiában mind- 
ezidcig nélkülözi azokat az elemi jogokat 
is, amelyeket a trianoni szerződés és az ál
lam alkotmánya és törvényei részükre biz
tosítanak. Mindezekre való tekintettel elér
kezettnek látja az időt arra, hogy a szégyen
teljes- állapotok végelérjenek és a csehszlo 
vákiai probléma tökéletesen mcgoldassék. 
Azt kívánja, hogy a felvidéki magyar, épp
úgy, mint tőt, rutén, lengyel és német la
kossággal a nemzetiségi elv és a népek ön
rendelkezési joga szerint bánjanak el.

A magyarság teljesen egységes abban :i 
követelésben, hogy magyar, német, szlo
vák és rutén testvérei, akiket idegen 
uralom alá kényszeriteltek, visszanyer
jék emberi és nemzeti szabadságukat.

A Revíziós Liga közgyűlésén résztvevő 
tömeg tomboló lelkesedés közben fogadta 
el a határozati javaslatot.

Összefogni!
Ezután pintér László prelátuskanonok 

arról beszélt, hogy az országban német vc-
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Öt újabb előállitás
a könyvekbe kötött 
valuták bűnügyében

Vasárnap újabb érdekes fordulat történt 
abban a valulabiiiüigyben, amelyet egy 
pesti könyvkötőmű helyben lepleztek le. A 
valutarendörség detektivjei megállapították, 
hogy

regényekbe, verseskönyvekbe nagy ér
tékű valutát és százpengősöket kötöt

tek be,
hogy igy csempésszék ki az országból eze
ket az értékeket. A könyvkötődé tulajdono
sút és több alkalmazottját őrizetbe vették.

Vasárnapra megtudták, hogy
kik azok, akik ezzel a legújabb siber- 
trükkel akarlak pénzt kicsempészni az 

országból.
4 valularendőrségnck már rendelkezésén, 
áll a valutasibolás szereplőinek pontos lis
tája: azoknak nevei, akik könyvekbe kö
tött valuták sibolására vállalkoztak és akik 
erre megbízást adtak s finanszírozták.

A nyomozás legújabb fordulatának ered
ményeként

Gyilkossággal vádolják Eszrényi 
József amerikai magyar rendőrt

Az amerikai lapok néhány nap óla hasá
bos cikkeket imák egy magyarszórmazásu 
amerikai rendőr drámai bűnügyéről, amely 
izgalomban tartja egész Amerikát.

Clcvelandban a Scovill-avcntic egyik ital
mérésében halállal végződő összetűzés tör
tént még január 10-án. John Julius Rayney 
clevelandi rendőr és John Mancuso gyü- 
mölcskereskedö szólalkozolt össze,

több revolverlövés dördült el és John 
Mancuso holtan bukott a padlóra.

Megindult a bűnügyi eljárás , amelynek 
sorún a rendőr azt vallotta, hogy önvéde
lemből használta fegyverét. Három rendőr
társa is jelen volt, ezek szintén megerősítet
ték a vallomását. Az eljárás az úgynevezett 

szedelcmről beszélnek, de
ne fájjon senkinek feje a svábokért, 
— mondotta — a svábok megtették kö
telességüket 1848-ban és megteszik 

most is.
Ambrus József, a pécsi egyetemi ifjúság 

kiküldöttje arról beszélt, hogy fel kell ké
szülnie a magyar ifjúságnak minden erköl
csi és fizikai erejével az elkövetkező időkre 
Árvátfalvi Nagy István pedig azt hangoz
hatta, hogy a világháborúból hazahozott 
frontharcos-mentalitás szellemében

politikai, felekezeti és faji különbség 
nélkül mindenkinek kötelessége össze

fogni,
hogy a magyar igazság minél előbb bekö
vetkezzen.

Déry Béla, a felvidéki főiskolai hallgatók 
kiküldötte a revízió gazdasági előnyeit is
mertette. Végül vitéz Tóth András beszélt. 
Kifejtette, hogy a keresztény faji gondolatot 
kell szolgálnia a nemzetnek, hagy uralko
dóvá váljon a második évezredben is a 
Duna völgyében. •

Sokan kinndekedtek a Vigadóból és az 
utcán hallgatták a megafonon közvetített 
beszédeket.

A beszédek tartama alatt a Vigadó 
előtti térségen Is lelkesen tüntetett a 

tömeg

Olaszország, Németország és Angiin mellett, 
ugyancsak tüntetés volt a lengyelbaratság 
mellett ps Franciaországot is sokáig élje 
nézték, mikor az egyik beszéd során a szó
nok kijelentene, hogy a francia lapok sze
rint egyetlen francia katona életét sem ál
dozzák Csehország határainak biztosilásáért.

A gyűlés résztvevői ezután zeneszóval, 
zászlók alatt a Dunaparton végig az ország
zászló elé vonultak és itt

impozáns, szép, hazafias ünnepséggel 
fejeződött be

a revíziós nagygyűlés. Megkoszorúzták a 
Felvidéket jelképező EszaA-szobrot és az 
Országzászlő. lépcsőiről Martsekényi Imre 
országgyűlési képviselő mondott beszédet.

három ügynököt és két kereskedőt elő
állítottak a valutarendőrségre és nyom

ban megkezdték kihallgatásukat.

Az öt előállított gyanúsított vallomása :■ 
sibolás újabb meglepő részleteire teljes vi
lágosságot derítenek.

Beszéltünk
Kotsis Miklós ügyészségi alelnökkel,

a valutarendőrség vezetőjével, aki ezeket 
mondotta:

— A kihallgatások folyamatban vannak 
és

c héten történik döntés az őrizetbe vett 
gyanusitottak sorsáról.

Amig az ügyészség nem dönt sem az ügy 
szereplőiről, sem a nyomozás újabb részle
teiről nem tájékoztathatjuk a nyilvánossá
got. A döntés után a nyilvánosság pontos 
tájékoztatást fog kapni. E hét végén sor 
kerül erre is.

másodfokú gyilkosság elmén folyt, ami lé
nyegében olyasminek számit, mint miná- 
lunk az erős felindulásban elkövetett em
berölés, vagy esetleg a jogos önvédelemnek 
niegzavaroodllságbói történt túllépése, te
hát

a rendőr számára nem ígérkezett sú
lyosnak az. ügy.

Néhány nappal ezelőtt azonban fordulat 
történt, terhelő információk kerültek az 
ügyészség birtokába és ezeknek alapján az 
ügyész letartóztatta a rendőrt és

most már elsőfokú gyilkosság elmén 
emelt ellene vádat, már pedig ennek a 

büntetése: vlllamosszék!
Matoivilz clevelandi rendőrfőnök a vád-

♦♦♦♦♦♦♦

UTAZÁSOK
az

Egyesült Államokba
a világhírű

„Brémán”. „Európa" es „Columbue" 
exprcss-óriásgözösökkel.

Július HA 1-24-the között 
rrndkluiül kedoezmtayek I

Ceylonba 
és a Távol-Keletre 

a ..Scharnliorst", „Potsdam" 
is a „Gnatsonau" trópusi luxus gyors

gőzösökkel.

♦♦
♦♦

♦♦

Társasutazások 
a FSIdktizi lenseren, 

a Nordkap-a 
és a Spitzhergákra, 

Madeirára és 
a Kanári szigetekre

ValtiUnehétségek nincienek. merj mindeu 
költség pengőben fizethető Budtpedan

Részletes tájékoztatóval szolgálnak a

HORODEUTStHER LLOYD BREMEN
magyarországi irodát

Budapest Vili, Baross tér 9 Telefón 133-412 
Budapest V, Vörösmarty tér 1. Tel. 182-390

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
emelés után felfüggesztette állásától John 
Julius Raineyt és felfüggesztette John C. 
Mallcy, Ered llarticit és Anlhony Mika 
rendőröket, u tragikus csel szemtanúit is. 
Óriási feltűnést kellett az ügy,

a lapok mint példátlan szenzációt em
legetik

és hangoztatják, hogy húsz év óla nem volt 
példa arra, hogy rendőrt elsőfoku gyilkos
sággal vádoljanak. A közvélemény általában 
ártatlannak tartja a súlyosan megvádolt 
rendőrt és az a fellevés, hogy egyes rossz
indulatú tanuk bosszúból akarják bajba
ki verni.

A bíróság gyorsan kitíizle ügyében a tár
gyalást. John J. Malin és Frank J). Cclcb- 
rcze megyei ügyészek képviselik a vádat és 
huszonnégy tanul idéztetlek a bíróság elé. 
Fegyveres őr kísérte a tárgyalásra a letar
tóztatott rendőrt.

A tárgyaláson megjelent újságírók között 
amerikai magyar lapok tudósítói is megje
lentek. Az újságírók nagy érdeklődéssel fi
gyelték a motozás végrehajtását és még na
gyobb volt a meglepetésük, amikor

egyszerre csak váratlanul magyar szó 
ütötte meg a fülüket: a gyilkossággal 
vádolt rendőr magyarul beszélt uz egyik 

dctekllvvcl,
aki régi jó barátja és engedélyt kért a bíró
tól, hogy magántermészetű ügyben beszél
hessen vele. Kiderüli, hogy ennek a delek- 
livnck Krupánszky József a neve, magyar
országi születésű és ugyancsak magyar
származású a rendőr is, a John Julius Rai- 
ney nevet Amerikában vette fel,

igazi neve Eszrényi József.
Az első tárgyalási napon terhelő és men- 

lőtanuk is voltak és általános a meggyőző
dés, hogy a néhánynapos tárgyalás alatt 
kiderül majd a magyarszármazásu rendőr 
ártatlansága.

vígszínház
Szerdán, április 27-én először
BOURDET világsikert aratott 

u j v i g j 4 tó Ka:

FfflísFEH
(FRIC-FRAC) 

Fordította: HÍRSÁNYI ZSOLT 

Murát! Lili, Komár Júlia, 
Ráday Imre, Páger Ál tal

A bemutató után a „Fehér és fekete**  fel
váltva kerül szlnro Csrtbó Krtrran szen

zációs sikerű darabjával, a 

„Faszer 5s csemegí'uei
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z.
Ezredünnepélyre készülnek a jászkun 

13-as huszárok. Karcagon tartják az ezred- 
napot, amelyen megjelenik Tánczos Gábor 
lovassági tábornok, Magyarország népszö
vetségi delegátusa és emlékbeszédet tart vi
téz Horthy István egykori ezredparancsnok
ról.

II.
’A líránál klráh/cskiwö előestéjén, amikor 

annyi szó esik erről a mesébeillő, romanti
kus királyi házasságról, nem (s lehelne ak
tuálisabb írásról beszélni, mint arról a könyv
ről, amelyet egy előkelő londoni cég adott 
ki ezzel a címmel; „Mikor a fejedelmek 
mulatnak és házasodnak". A könyv szerzője 
Kristóf görög herceg, akinek már több 
könyve jelent meg a párisi és londoni 
könyvpiacon. A fenséges Író könyve sok ér
dekes adatot sorol fel a sokat emlegetett 
királyi hercegi házasságokról. Megtudjuk 
belőle például, hogy a kent! herceg és Ma
rina hercegnő négy éven át jegyben jártak, 
mielőtt a hivatalos eljegyzés megtörtént 
volna. „Sokan azt gondolják — hangzik a 
könyv egyik része hogy az uralkodó
családokban az eljegyzés, házasodás vagy 
férjhezmenés úgy történik, hogy a vőlegény 
és menyasszony mindössze kétszer látják 
egymást és a családi határozatot követve 
megtartják eljegyzésüket, vagy hogy a csa
lád jő díszes szertartás között adja áldását 
az ifjú párra. Dehogy! A herceg, amikor 
házasodik, a hercegnő, mikor férct választ 
magának, polgáremberré lesz, a polgári élet 
szabályai szerint él, gondolkozik és cselek
szik. Marina és Gyöngy négy éven át akkor 
találkoztak, amikor akartak, részlvettek 
tánccstélyeken, autóztak és síeltek. Csak 
akkor került sor a hivatalos eljegyzésre, mi
kor már biztosak voltak abban, hogy nagyon 
szeretik egymást." Viktória Lujza hanno
veri hercegnő és Pál görög trónörökös sze
relméről, Julianna holland trónörökösnő és 
Bernát herceg házasságáról, a spanyol ex- 
trónörökös menyegzőjéről, Borisz bolgár cár 
és Glovanna olasz királylány szerelmi házas
ságáról, a Hohcnzollern-herccgek esküvőiről 
beszél érdekes részleteket Kristóf herceg 
könyve, amelyet magyarra is lefordítanak.

III.
Buday-Goldberger Leó leánya, Friderika 

és Bergl György vasárnap tartották esküvő
jüket szűk családi körben.

IV.
Gróf Széchenyi Zsigmond, a hires Afrika- 

vadász pár hónappal ezelőtt keletindiai va
dászatra Indult. Elkísérte az expedícióra 
angol származású ifjú felesége, aki maga Is 
kitűnő sportlady. A Széchenyl-házaspár a 
minap érkezett haza, példátlanul gazdag 
zsákmánnyal Széchenyi Zsigmond gróf há
rom párducot, hat tigrist, négy medvét, há
rom sember-szarvast és két gaurblkát ejtett. 
Több mint ezer izgalmas és érdekes fénykép
felvételt is hozott magával.

V.
Szunyoghné Tüdős Klára műtermében teg

napra véglegesen elkészült Albrecht királyi 
herceg menyasszonyának, Bocskay Katalin
nak káprázatoson szép, magyaros esküvői 
ruhája.

VI.
’A Vörősmarty-térl finom kis Harkányi

palotát már napok óta bontják, a közönség 
csak annyi biztosat tudott, hogy bérház épül 
a helyén. Tegnap hivatalos közlemény jelent 
meg, amely beszámol arról, hogy a palota 
tulajdonosa, báró Harkányi Anna hateme
letes bérpalotát építtet a lebontott magánpa
lota helyén, már meg i s kapta az engedélyt.

VII.
Tiranából jelentik, hogy este a királyi 

palotában nagy fogadás volt a kormány 
tagjai, az állami méltóságok, továbbá a ka
tonai és polgári fötisztviselők részvételével. 
Zog király a leendő királynővel, Apponyi 
Gcraldine grófnővel, a királyi család tag
jainak kíséretében este 11 órakor jelent 
meg a ragyogóan fclékesitcll termekben. /I 
királyi menyasszony pompás fehér estélyi 
ruhát viselt; fején csodálatos diadém ragyo
gott. Az estély ünnepi lelkes hangulatban a 
késő éj szukái órákig tartott.

Vili.
A berlini nagyarányú nemzetközi kézmű

vesipari kiállításra egyetlen külföldi ven
déglő kapott engedélyt; magyar vendéglő lesz 
a kiállításon. Lőhnert Mátyás, a székesfővá
ros éliltnezési felügyelője vezeti majd a ven
déglőt, a konyha munkáját pedig Komán 
János, nz Istenszem-vendéglős Irányítja.

IX.
.Vojf, amikor olyan divatos a statisztika, 

a sok politikai és gazdasági vonatkozású 
kimutatás után álljon itt egy szám a divat
ról: a szűcsök statisztikája szerint Magyar
országon minden nyulcszázadik hölgyre esik 
egy ez üst róka.

BAKTER: Egyem a hegyit, kedves Lep
cses szomszéd, fogaggyunk e*  jó szaftos 
i'Gpcédulkába, hogy maguk megen Pesten 
vótak.

ÖRZSI: Ott hát. De maga is hallott vala
mit a röpcédulkákrul?

BAKTER: Én-e? Mutatott nékem a minap 
eggyel a cseplészi kisbíró... hájjá, még a 
délnyugati ülésszakom is borsódzott tülle.

ÖRZSI: No csak, no csak! Oszt mi vót 
rányomatva?

BAKTER: Hát az, hogy... gyöjjenek kö
zelebb, nem akarom hangossan kukorékol
ni... az vót rányomatva, hogy aszongya : 
„Mongya marha, mért oll bús, ócsóbb a 
hal, mint a hús."

ÖRZSI: Hát osztán?
BAKTER: Mit hátosztán? Ennyit se ért a 

politikához? Az asztat jelenti, hogy marha, 
aki bús, mer gyün az általános jobb világ, 
mikor ollan ócsóság leszen, hogy élünk, 
mint a halak a vízbe. Érti mán?

ÖRZSI: Ha megfakadok se.
BAKTER: Ebbül tudhatom, hogy magú 

mért oll bús. Igazam van, Lepcses szom
széd ?

LEPCSES: Hát nem tudom, mer maga 
ipenn úgy beszél, mint tél farkán iegyütt 
hozzánk Pestről az a Cziczvarekovszki Ra- 
doszláv képviselőjelölt, oszt a fajmagyarsúg 
érdekibe nagy beszédet tartott. Hogy aszon
gya, űtet válasszuk meg, mivel ű majd n 
társadalom egycnsullának mibenlét! hogyis- 
mongyamjárul kellő hatájossággal fogja le
rántani a mindazonáltal!.

BAkTER: A tátintóját! Szépen beszélt, 
aztat meg köll hanni .

LEPCSES: Meg. Mikor osztán Iegyütt a 
hordárul, odalépett ahhoz a Légykoppasz.tó 
Kutyó Bálindhoz s fölkérdezte: — „Hát 
mongya testvér, megértette a szónoklato
mat?" — „Én nagyon is jól megértettem" 
— felelte Légykoppasztó —, „mer be va
gyok rúgva. De a sógorkám ma még nem 
ivott s ezér ellenzékbe van".

BAKTER: Igaza is vót. — Oszt azutúl mi 
újság Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Vnlami Fiser doktor kimonta, 
hogy a lúdtalpat semmi más nem okozza, 
hanem csakis a civilzácijó.

BAKTER: A szenvedésit neki! Oszt mér 
mond az a Fiser doktor lilén böcsületsértő 
dógokal?

ÖRZSI: Hát a felvilágoslttás végett.
LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy eccer 

Pápóczon járt egy vándor növényevő, aki 
a népeket arra akarta rávenni, hogy mon
danak le a húsevésrul és csupán zöccsé- 
gcken éjjenek, akar a lábasjószág. — 
,,Dinnye, a szél kocogtassa össze a bokáit"

A nőiszabók 
drámai hangú felhívása 
az öltözködő hölgyekhez

A híresen szép és híresen elegáns buda
pesti hölgyek öltöztető!, a nőiszabók, rend
szerint csak akkor szoktak szerepelni a 
nyilvánosság előtt, ha vnlami nagy társasági 
eseménnyel kapcsolatban a budapesti dá
mák eleganciájáról esik dicsérő szó. Most 
azonban nem divatrevn, nem is fényes es
tély, hanem egy drámaihangu felhívás tc- 
rcli rájuk a figyelmet.

A nőiszabók szövetsége tegnap adta ki 
felhívását, amelyben először is azzal foglal
kozik, hogy n téli szezon rossz volt, tavasz
ra várták a felendülést, de csalódtak.

— A legnagyobb bizonytalanság és vég
sőkig feszült izgalom uralkodik a ruházati 
Ipar egész területén — Írják —, mert nem 
látunk vevőt. A vevők, a megrendelők ked
ve megszűnt,

senki sem akar ruhát csináltatni, még 
az sem, akinek pénze van hozzá.

Ilyen tragédia, mint most, még sohasem 
érte a nölszabóipart, mikor a szezon leg
szorgosabb napjnibarí teljesen munka nél
kül állanak a nőiszabóüzemek és a műhe
lyek tisztára vannak seperve. Mi lesz, ha 
ez igy tart tovább? Miből fogjuk házbérün
ket, adóinkat, szociális közterheinket, áru
tartozásainkat, ulkalmazottainkat fizetni?

Ezután fejtegetik, hogv legtöbbször és 
lcgérzékc,nvcbbon a divatipar reagál a gaz
dasági válságokra, mert senkisem öltözkö
dik, a nőiszabók érzik a legelőször és lég-1 
erősebben a megrendelők .visszavonulását. | 

- támatt rája ez a Hanyattalvó Bilibáncs 
Gyula mészáros —, „mér tántorittya el az 
embereket a hús élvezetitől?" — „Én csak 
a világosságot akarom terjeszteni!" — fe
lelte a vándor spenót-próféta. — „No akkor 
adhatok e* jótanácsot" — vágott vissza 
mérgesen Hanyattalvó —, „legyen ollan, 
mint a petlórijumláinpa: lógjon a plafon- 
rul, oszt égjen a bele'."

ÖRZSI: 0, hogy a fenye tutulla ki.
BAKTER: Abbul mi Igaz, hogy az ángo- 

lok rettentőjén fegyverkeznek?
ÖRZSI: Az ám. Nem tunnak nyugottan 

elunni a külvilág] helzettüL
LEPCSES: Azonosképpen, mint Gatya- 

lengetö Szúrnák Dani se tudott écpaka 
alunni, oszt elpanaszúta eztet az anyóssá- 
nak. — „Este nyóckor fogd a baltát" — 
tanácsúta az öregasszony —, „oszt éjfélig 
vágjál fát!" — „Hm" — csudálkozott 
Gatyalengetö — „s attul osztán tudok majd 
alunni?" — „Aztat nem tudom" — monta 
az anyós —■, „de jobban múlik az idő."

BAKTER: Kifogott rajta a vén szappany- 
nak való. — Hát arrul hallottak, hogy aki 
útlevelet akar, annak be köll mutatni az 
öregapja, meg az öregannya Allampógársági 
bizonyítványát?

ÖRZSI: Be bizony.
BAKTER: Hm. És a nagyszülőknek is, 

ha utazni akarnak, be köll mutatni az 
unokájuk állampógárságát?

ÖRZSI: Ne beszéjjen illen butaságot’ 
Csak az unokák tartoznak bizonyítani, 
hogy evvel alátámasszák a jelenkori helze- 
tet.

LEPCSES: Hájjá, tuggya, a jedzőné eccer 
egy olajföstményt mutatott özvegy Taszajtó- 
nénak, mell űtet ábrázolta gyermekjány 
korába. — „Nézze csak' — monta —, „il
len vótam nyócesztendős koromba." — 
„Alyaistcn" — csapta össze kezeit özvegy 
Taszajtóné —, „a tekéntetes asszony mór 
akkor is ennyire ki vót föstve?"

ÖRZSI: Egész bizonyosan. — Oszt gye 
rünk aptya.

BAKTER: Csak még egyet: mit szól Lep
cses szomszéd az ángol-olasz megegyezés- 
höz? •

LEPCSES: Eszembe jut rulla, hogy eccer 
este az a Fölhőrúgó Ványolós Gábor el
ment a különváltan élő nejihöz, oszt retten
tőjén összeveszekedett vele. Vagy negyedóra 
múlva kijött a kösségbe a halottgém s té
vedésből ippen chhöz a házaspárhoz zör
getett be. — „Ki az?" — kérdezte az asz- 
szony. — „A halottgém" — felelte az illető. 
— „Csak mennyen nyugottan haza" —, szólt 
ki az ágybul Fölhőrúgó —, hálisten, közbe 
kibékültünk." — Oszt isten velünk.

Hangoztatják, hogy nem akarnak politizál
ni, csak azt akarják, hogy a termelés foly
tonossága és zavartalan rendje helyreálljon.

— Munkáért kiáltunk! — folytatják —, 
mert a munka a rend fenntartója és a pol
gári élet fundamentuma. Meg kell találnunk 
az útját és módját annak, hogy

megsztlnjHn a pesszimizmus, a társa
dalom köreiben gyökeret vert ideges
ség enyhüljön és a vevők újból fölke

ressék Üzleteinket megrendelésekkel, 
mi pedig visszahívhassuk mihamarább kl- 
zeccelt vagy elbocsátott munkásainkat, hogy 
meginduljon újra az éltető, kenyeret adó, 
gondot, izgalmat megszüntető termelő mun
ka. Kérjük a hazafias sajtót, hogy tolmá
csolja a dolgozni akaró nőiszabóiparosság 
és sok tízezernyi munkásának a megrendelő 
közönséghez intézett óhaját,

hívja fel vásárlásra és rendelésre u 
öltözködni tndó hölgyközönséget

A közönséghez intézett felhívással egyidő- 
ben a nőiruhakészitők szövetsége felszólí
tással fordult tagjaihoz is.

— Az igazgitóság egyhangúlag hozott ha
tározata értelmében — hangzik a felhívás 
— felszólítjuk a szövetség kötelékébe tar
tozó tagokat, hogy

üzleti személyzetüket és munkásaikat 
a lehetőség szerint csakis végszükség 
esetén bocsássák el éa amennyire kö
rülményeik megengedik, a nagy koré-
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■etnélküllség dacára te foglalkoztassák 
alkalmazottaikat.

mert a szövetség a legnagyobb erőfeszítések 
árán is szükségesnek tartja a munkások és 
egyéb alkalmazottak egzisztenciájának biz
tosítását.

A divatszalontulajdonosokhoz intézett, 
szociális szempontból dicséretreméttó fel
hívás biztosan talajra talál. De okos volna, 
és főként ajánlatos, hogyha az öltözködni 
tudó hölgyek is megszívlelnék a rájuk vo
natkozó felhívást és akinek módjában van 
öltözködni —- az továbbra is öltözködne.

ZENE
Ki lesz az Opera 
uj scenikai föfellioyelője?

Hosszú esztendők óta a kitűnő Oláh 
Gusztáv tölti be operánk scenikai főfelügye
lői állását. Emellett a nehéz művészi munka 
mellett már két esztendő óta több darabot 
is rendezett és az elmúlt évben munkássá
gáért a főrendezői címet is megkapta.

Tekintettel arra, hogy ez a két egymástól 
teljesen különálló működési terület viselő
jének hatványozottan nagy munkatöbbletet 
jelent, elodázhatatlanul aktuálissá vált, hogy, 
a mai nehéz gazdasági viszonyok közepette 
a két amúgy is teljes embert igénylő munka
kör hiánytalanul betöltessék. Müvész-tul- 
produkciónk következtében különben is 
számos nagytehetségü fiatal erőnk szorult 
ki a hazai működési területről, akik vagy 
kivándoroltak, vagy tétlenül várják az idők 
jobbrafordulását... A külföldre jutottak 
közül vannak néhAnyan, akik Párisban és 
Berlinben szép sikereket arattak és művészi 
munkájukkal öregbítették hírnevünket.

Bizonyos, hogy amikor alig néhány szín
házunk van csak, ahol a scenikus művészet 
is szóba kerülhet, nagy nyeresége lesz fő
városunk színházi kultúrájának, ha friss 
művészi erővel, vérkeringése is megujhodikl 

Az ezidőszerint külföldön élő, számba- 
jöhetö fiatal scenikusokon kívül gróf 
Batthyányi Lajos nevét is emlegetik, akinek 
a Nemzeti Színházban már számos nagy 
scenikai sikere volt.

♦
Gajáry István dr., a kiváló zeneszerző és 

esztéta felújított „Makrancos herceg" cimü 
egyfelvonásos dalművének uj szereposztásá
ban a kivételes kvalitású és széphangu Sdrdg 
János és a kulturált énekü Horányi Karola 
alakították a főszerepeket. A rendkívül fino
man és nagy rutinnal hangszerelt, melódiák
ban gazdag kis dalműben nagy sikerrel ér
vényesült a két fiatal énekművész produk
ciója,

♦
Liszt Ferenc: Krisztus Oratóriuma, az 

opera együttesének firenzei vendégszerep
lése utát kerül szinre. A főszerepeket: Palló 
Imre dr., Baáthy Anna, Böslcr Endre és 
Kóréh Endre éneklik. Az előadást a kiváló 
Fleischer Antal karnagy fogja vezényelni, 
aki egyben a betanítás nehéz munkáját is 
végezte.

♦
A városligeti Vajdahunyad várában tavaly 

megtartott szabadtéri operaelőadások az 
idén sajnálatosképpen — elmaradnak. Nagy 
kár, hogy az illetékesek elejtették ezt az ide
genforgalom szempontjából annyira fontos 
látványos és szép produkciót,

♦

A Filharmóniai Társaság jövő esztendei 
negyedszázados jubiláris évadján a bérlet 
hangversenyek száma megkétszereződik. Az 
eddigi nyolc bérleti est helyett tizenhat nagy 
zenekari koncertet rendeznek, melyeken a 
világhíres dirigensek közül Furtivángler, 
Mengelberg, Busch és Knappcrtsbusch fog
ják vezényelni reprezentáns müvészzeneka- 
runkat.

Ferdor.

—- Meginduló MFTR-szcmélyhajójáratok. A 
MFTR közhírré teszi, hogy Budapestről Wienbe 
nz első személyhajó májé, 2-án, Wlenből vlsz- 
sza május 5-én fog indulni. Ettől kezdve 
Budapestről Wienbe minden hétfőn, szerdán 
és szombaton. Wlenböl Budapestre minden 
hétfőn, csütörtökön és szombaton Indul hajó. 
Egyidejűleg megnyílik a Gönyü—Győr közötti 
csatlakozó járat Is. Május 1-vel a kővetkező 
napi járatok nyílnak meg a Budapest—eszter
gomi vonalon a váci Dunaágon át. Hajó Indul 
Budapestről csak vasárnapokon Horányl-csár*  
dához 7.20 órakor, onnan vissza 19-kor. csak 
vasár- és ünnepnapokon „gyorshnjó" (egysé
ges osztállyal). Esztergomba 7.30-kor, onnan 
vissza 17.30-kor: csak hétköznapokon Nagy
marosra 7.30-kor. onnan vissza 18.40-kor: csak 
szombaton, vasár- és ünnepnapokon Nagy
marosra 14.20-kor. a hét többi napján 16-kor, 
onnan vissza naponkint 5 órakor. A Tiszán a 
Szolnok—Csongrád és Csongrád Szeged kö
zötti személyhajó május 1-től péntek kivételás 
vei naponkint közlekecik.
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Vörös Weinberger, a híres valuta
gengszter kiszökött a tébolydából, 
kifosztott egy közgazdászt azután visszasétált 

az elmegyógyintézetbe
A„V.a.Silrni>p szenzációs fordulat
áttolt be abban a valutaszélhámossági ttay 
ben, amelynek tetteseit napok óta hajszolja 
a rendőrség:

kiderült, hogy a valutagcngsztcrek al
világában jól ismert Weinberger Béla, 
akit „\örös Weinberger**  néven ismer- 
?**  <g aki jolonleg elmegyógyintézet 
lakója, n hány órára kijutott a tébovl- 
dából, ezalatt az idő alatt fi követte el 
a szélhámosságot, azután szépen vissza

sétált az elmegyógyintézetbe, 
a biztosnak látszó menedékhelyre! — pon
tosan úgy, amint Kvunkáné, a llermes bank 
csalója csinálta annakidején.

Átjáróház és valuta
A nyomozást Horváth József szigorló 

közgazdász feljelentése indította el. 1 elje- 
lentesében elmondott 1, hogy a nővére Grác- 
ban betegen fekszik egy szanatóriumban, 
kétezer schilling keltett a gyógykezelteté
sére. Szülei őt bíztak meg a schlillingek 
megszerzésével. Ezernégyszáz pengőt tett a 
zseoébe, hogy ebből majd schillinget vásá
rol. Egy dohányutcai kávémérésben meg
ismerkedett egy fiatalemberrel. Uj ismerőse, 
amikor hallotta, hogy miről van szó, ajánl
kozott, hogy majd segít neki. Horváth Jó
zsef azt hitte, hogy rendesen, szabályos 
utón vásárolják majd a valutát. A fiatal- 
einoer a Bükk Szilárd utcába vezette, itt 
még két fiatalemberrel találkoztak. Most 
már hárman vállalkoztak a valuta megszer
zésére. Horváth

átadta nekik az 1400 pengőt, mire be
mentek egy házba, fit pedig a kapu 

előtt hagyták
azzal, hogy várakozzon pár percig, rögtön 
hozzák a schillingckct.

Horváth várt egy darabig, de uj ismerősei 
csak nem jöttek. Hamarosan rájött, hogy 
becsapták,

átjáróház kapujába állították, maguk 
pedig a másik kapun megszöktek

és elvitték a pénzét. A közgazdász elindult 
a főkapitányságra, hogy feljelentést tegyen. 
Útközben a Hákóczi-iHon találkozott egy 
fiatalemberrel és úgy emlékezeti, hogy ez 
a csalók között volt. Lármát csapott,

a fiatalember, Szűcs Lajos 23 éves 
állásnélküli tisztviselő, felháborodottan 

tiltakozott,
de Horváth rendőrt hívott és a főkapitány
ságra kísértette.

Áruló fénykép
A magánhivatalnok a főkapitányságon 

sem változtatta meg a vallomását, a legha
tározottabban kitartott amellett, hogy

Horváth téved, neki semmi köze az 
ügyhöz,

semmiféle pénzről, átjáróházról, valuta
ügyről nem tud.

Szűcsöt még vasárnap is a rendőrségen 
tartották, de ugyancsak vasárnap reggel 
olyan váratlan es meglepő fordulat történt, 
amely uj irányt adott az egész nyomozás
nak. ...................

Horváth Józsefnek reggel a bűnügyi nyil
vántartó hivatalban megmutatták a fekete- 
albumokat, amelyekben a notórius szélhá
mosok fényképeit őrzik. A közgazdász fi
gyelmesen átlapozta az albumot, majd rá
mutatott egy fényképre és felkiáltott: ,

_  Ez az ember volt, akivel a kavemeres- 
ben találkoztam!

A megmutatott fénykép Weinberger Be
lát ábrázolta. A detektívek azonnal elő 
akarlak állítani. A bejclentőhivatalban ke
resték a lakását és ekkor meglepő felfede
zésre jutottak:

megállapították, hogy Weinberger már 
hetek óta elmegyógyintézetben van. 

A vörös Weinbergert néhány héttel eze
lőtt valutázás gyanúja miatt előállították 
nz ügyészség Szent /stadn-köniti valiilakí- 
rendcliségére, ahol kihallgatás közben du- 
höngeni kezdett, fölborította „bútorokat 
és öklével beverte »z ubtukokul Mgyriche- 
,en megfékezték és » mentőket hívlak, 
„kik krnyszrrzubbonyl buzink es o fo- 
kni>ilánv>ógni vitték. A rendőrorvos meg. 
vizseáltn és mivel i.l’Rbclegsíg muriét mű- 
.atkozlak rajta, elrendelte, hogy vigyek 
megfigyelésre ideggyógyintézelbr. ti rínícr- 
grrl

tébolydába szállították, most l» olt van 
is l«v trljcsrn érthetetlennek látszol., 
hogyan került a Dohány-utcai kávé- 

mérésbe.
Hogy tisztázhassák az ügyet, két delek

tiv az ideggyógyintézetbe ment Horváth 
Józseffel. Jelentkeztek az igazgatónál, aki 
engedélyt adott a szembesítésre.

Szembesítés 
a tébolydában

Horváth leült az igazgatói irodába, ahová 
az ápolók bekísérték Weinberger Bélát is. 
Abban a pillanatban, amikor a „Vörös 
Weinberger" belépett az ajtón, Horváth is
mét felkiáltott:

— Ez az! Ö volt az, határozottan 
felismerem!

Weinberger zavarosan viselkedett, látszott 
rajta, hogy „kellemetlenül érinti" a várat
lan találkozás, de nem akart egyenesen, 
őszintén beszélni.

Azt már megállapították, hogy
a kritikus délután Weinberger nem 

tartózkodott a kórteremben,

A nyomozó detektív lakására 
vitték eladni a lopott holmikat 
a becsapott tolvajok

Példátlanul mulatságos fordulattal feje
ződött be ma reggel egy különös tolvajka
land. A jl/XV igazgatósága pár nappal eze
lőtt feljelentést tett a rendőrségen. A felje
lentésben clpanaszolta, hogy

a rákospalotai anyagtelep raktárából az 
utóbbi időben különféle holmik, főként 

értékes fémalkalrészek tűnlek el.
A főkapitányság egyik ügyes detektivjét 
bízták meg a nyomozással. A detektív több
ször meg is jelent a telepen, természetesen 
„inkognitóban", alaposan körülnézett, szem
ügyre vette a telepet és figyelni kezdett 
néhány gyanús alkalmazottat. Utánajárt az 
előéletüknek, érdeklődni kezdett személyi 
viszonyaikról és úgy ígérkezett a helyzet, 
hogy rövidesen biztos nyomra jut.

Vasárnap reggel csöngettek a detektív 
ákácfa-utcai lakásának ajtaján. A detektív 
éppen otthon volt, maga nyitott ajtót.

Csomagokkal megrakodott két ember 
állt a folyosón.

Udvariasan köszöntek, beléptek az előszo
bába és az első pillanatra furcsának tetsző 
licszélgetésbe elegyedlek a deleklivvcl.

— Kérem — szólt az egyik — azt hiszem, 
bizalommal jöhetünk önhöz, egy barátunk 
mondotta, hogy maga vaskereskedö és haj
landó olyan holmikat megvásárolni, ame
lyeknek az eredete, hogy ugv mondjam .. . 
szóval

olcsón akarunk eladni magának vas
alkatrészeket,

ugy-e nem fontos, hogy hol szereztük...
A detektív egy pillanat alatt megértette, 

hogy mi történhetett, tolvajok kopogtattak 
be hozzá, akiket ugylátszik valamelyik tár
suk bosszúból becsapott és nz Akácfa-ul- 
cába küldte őket a detektív lakására, azzal, 
hogy ott orgazdát találnak. 

Negyvenhat állam részvételével megalakult 
Budapesten az Orvosi Továbbképzés 
Nemzetközi Akadémiája

Vasárnap délelőtt a zászlódiszbe öltözött 
Magyar Tudományai Akadémia dísztermében 
tartotta első ülését nz Orvosi Továbbképzés 
Nemzetközi Akadémiája.

1909-lH-n megalakult Budapesten az Orvosi 
Továbbképzés Nemzetközi Bizottsága. Ennek 
az emlékére 1937 augusztusában a nemzetközi 
orvoskongresszuson elhatározták, hogy Buda
pesten alakítják meg nz akadémiát, Kz a terv 
szombaton meg is valósult és ma délelőtt tar
totta a megalakult akadémia első ülését. Meg
jelent József és József lerenc királyi herceg, 
Auguszta és Anna királyi hercegasszony, Hó
mon Bálint a kormány képviseletében, Ordódy 
vezértörzsorvos, Johann Béla államtitkár, 
Szcndy Károly polgármester és a német, len
gyel és finn követ, Szily Kálmán államtitkár. 

choltz Kornél, Verebéig Tibor dr, gróf Teleki 
| '. I. Belük Sándor. Zsindely Ferenc, államtitkár. 
| Tizenegy órakor zsúfolt terem előtt nyitotta

engedélyt kapott arra, hogy az udvaron 
sétáljon, de ugylátszik kiszökött, „expressz
munkál" végzett, összeakadl Horváth Fe
renccel, majd két barátjával, ezeknek a 
segítségével „megvágta" a közgazdászt, az
után visszaszökött a tébolydába. A detek
tívek különben más forrásból is azt az in
formációt kapták, hogy Weinberger a szél
hámosság délutánján n városban járt.

Az érdekes szembesítés után a rendőrség 
most már azt igyekszik megállapítani, 
hogyan szökött ki az elmegyógyintézetből a 
Vörös Weinberger, kik voltak a társai és 
hol van az 1400 pengő. Valószínű, hogy 
hétfőn

kikérik Vörös Welnbergert az elme
gyógyintézetből, n főkapitányságra vi
szik és rendőrorvos jelenlétében kihall- 

gátjuk,

hogy tisztázódjék a fantasztikus ügy min
den részlete.

Szépen betessékelte a szobába a furcsa 
vendégeket, akik kinyitották a csomagokat: 
a M.ÍV-raktúrból származó lopott fémalkat- 
részek kerüllek elő a csomagokból, A 
detektív szépen

megjátszotta az orgazda szerepét, al
kudozott velük,

majd amikor már megegyezlek a végleges 
összegben, igy szólt hozzájuk;

— Várjanak az urak egy percre, a szom
széd szobában van a pénz, áthozom és rög
tön kifizetem.

Pénz helyett azonban természetesen bi
linccsel fölszerelve tért vissza,

rávetette magát az egyik tolvajra, bi
lincset hurkolt a kezére és a következő 
pillanatban már szljbilincs feszült a 

másik vendég kezén is
— még csak magához sem térhetett a meg
lepetéstől.

A detektív ezután összeszedte a lopott 
holmikat, visszacsomagolla, a váltakra kö
tötte és a főkapitányságra kísérte őket. 
Kiderült, hogy az egyik Klcisz János rovotl- 
multu cipészsegéd, a másik pedig Spéciéin 
József munkás, szintén büntetett előéletű, 
legutóbb rablás miatt négy esztendőt ült 
és csak pár hete szabadult ki a gyűjtő
fogházból.

Kiderült, hogy valóban a MÁV raktárá
ból lopták a holmikat és minden pontosan 
úgy történt, amint a detektív gondolta:

egy barátjuk bciigralta őket, házszámot 
és ajtószűmot mondott, hecsöngeltek 
anélkül, hogy megnézték volna n név

táblát
és igy történt, hogy orgazda helyett egyene
sen a detektív karjaiba futottak. A „peches" 
tolvajokat lenrtóztatták.

meg nz ülést dr. Borsi müncheni professzor 
titkos tanácsos, a Nemzetközi Akadémia elnöke.

— örülök, hogy Magyarországon tartjuk 
megalakuló ülésünket, mert

Magyarország mágus kultúrájút nz egész 
sllág elismeri.

Közismertek a magyar kiváló orvosok kutató
munkái. Ar. emberszeretet jegyében és az em
beriségért kíván dolgozni az akadémia.

Ezután Hárman Bálint vallás- és közöl Más
ügyi miniszter emelkedett szólásra és a ma 
gyár kormány nevében a kővetkezőket mon
dotta:

— A magyar királyi kormány nevében üd
vözlöm a külföldi és a hazai orvostársadalom 
képviselőit. Különös melegséggel üdvözlöm i< 
tegnap megalakult nemzetközi akadémiát, 
amely a nemzetek együttműködését biztosítja 
az orvosi továbbképzés területén.

A miniszter ezután német nyelven folytaiig 
beszédét:

— Az orvostudományok rohamosan fejlőd
nek és az é|el szükségszerű követelménye, az 
orvostovábbképzés Magj’arország ötven év óta 
munkálkodik ezen a téren. A budapesti s a 
kolozsvári egyetem tanárai kéthetes szünidei 
tanfolyamokat tartottak, majd az Orvosi Tas 
vábbképzés Központi Bizottsága

tizenegyezer orvost részesített tovább
képzésben,

amely tanfolyamokon szép számmal adtak elfl 
kitűnő külföldi orvosok is.

1909-ben Budapesten megtartott 13. nemzet
közi orvoskongresszus elhatározta tehát, hogy 
bizottságot alakit az orvosi továbbképzés nem
zetközi bizottságának megalakítására és a bi
zottság elnökévé Waldeyer berlini professzort 
választotta. 1913-ban Sir Donald Mac Alistcr a 
következő orvosi kongresszus elnöke érdemle
gesen működött az ügyben. A világháború 
azonban hosszú időre visszavetette a munkát. 
1937-ben Berlinben összehívott kongresszus

negyvenhat állam részvételével végre elha
tározta az akadémia alakítását.

— Ilyen előzmények után
tegnap Budapesten megalakult az. Orvosi 
Továbbképzés Nemzetközi Akadémiája.

Különös örömünkre szolgál,
Különös örömünkre szolgál, hogy éppen 
Magyarország fővárosa leheteti színhelye 
nemcsak a gondolat megszületésének, ha

nem a gondolat tcttévúlásának is.
Kívánom, hogy nz elkövetkező munka légyért 
áldásos a nemzet közegészségének fcjlödéséro 
és a nemzetek szellemi együttműködésének 
megerősödésére.

Ezután Szendy Károly polgármester üdvö
zölte a főváros nevében az akadémiát, majd 
dr. Blome berlini orvos, nz akadémia állandó 
irodájának elnöke, ismertette a megalakult< 
előzményeit. Ekkor dr. Borsi professzor fel
olvasta a kormányzó kabinetirodájának táv
iratát, amelyben a kabinetiroda főnöke közölte 
az ünnepélyes üléssel, hogy

a kormányzó kegyesen fogadta a nagy
gyűlés üdvözlő átiratát és egészség ápolá
sára alakult akadémiának működésére Isten 

áldását kérte.
Az üdvözlések utón Bnstianelli római pro

fesszor Olaszország nevében, Lericlie franci*  
professzor Franciaország nevében. Colonet 
Procter pedig Anglia nevében köszöntői te az 
akadémiát. A köszöntök kiemelték Gross Emil 
magyar professzor érdemeit az. előjiészitő mun
kálatok terén. Ezután dr. Borsi előadást tar
tott a nemzetközi akadémia feladatáról és cél
jairól.

Délután az Orvosi Továbbképzés Magyar 
Bizottsága a nagygyűlés külföldi résztvevőinek 
tiszteletére teát adott a Dunapalolában, est.- 
pedig a Nemzetközi Akadémia elnöke látta 
vendégül a résztvevőket vacsorán a Gellért- 
szállóban.Alegbájosabb bécsi operett a legvidámabb filmen!

STRAUSS JÁNOS
örökbecsű müve — tökéletes feldolgozásban

FŐSZEREPLŐI:

Lilla Baarova 
Fríeas Gzepa 
Hans SShnSíer 
fieorq Alexarstisr 
Hans MoserHolnap premier!
1’ATBIA-HLM
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f AZ ÉLET AD.IÁ ■ legjobb regény témát, 
ugyaniig*  a brldgebru a tcrméatetes ki 

osztások \rtik fr| n legszebb problémákat! 
Egy ilyen ritka csemegét mutatunk Itt be. 
Külföldi, előkelő angol vendégei voltak n 
Rridge Clubnak. Neuiis valutában folyt u 
Játék és e heti hősünk, dr. Widder Lajos., 
•z idei bajnokság legjobbja, aki híre*  ar
ról, hogy ci legnehezebb gátakat is Játszi 
könnyedséggel veszi Jáh/otfn nz alanti 
remek és érdeket kiosztást:
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Licit:
Kelet Dél Nyilául Észak
káró 1 pikk pussz. 8 pikk

paoaz 4 pikk pasz PUMZ
1 Nyugat káró kilencessel indult, amit u fel
vevő kihagy, Kelet ül a dámával és lejátszó 
a kör ászt, majd kis kört hív. i)r. Widder 
az asztalon IH u dámával. Most egy kis 
szünet kövctkezell, de már a következő pll 
tanaiban, mint egy magasan szárnyúié sas, 
aki lecsapni készül a lull sem sejtő „ve
rébre*'.  lejátssza az adu ászt és aduval kéz
bejön. Ha most u felvevő aduziil akarna, ott 
ragadna az asztalon. I)e a felvevő nem azért 
n magyar válogatott erőssége, hogy ez gon
dol okozzon: magas kör királyát ellopja az 
asztalon, aduval újra kézbejön és most 
már lehívja a még kézben lévő pikkeket. 
Kelet kényszerdobása jön, az asztali káró 
ÓKz-lizcs és a treff király kicsi ellen! 11a 
Kelet IreíTcl dob, a felvevő treffel kiadja 
az ülést és Kelet kénytelen beichivni a 
káró góbiiba, ha jzedlg kárót dob, magas 
lesz nz tisztul káró áaz-tlzeNc. Bravó, ügy
véd ur!

★
Cl'I.BEKTKON ur és n brldge-gyára nz Idén 

se remekelt a World Rridge ()liinpic-ra kül
dött problémáival. A partik nagyrésze rossz és 
érdektelen volt. Magyar mezőnyben nyolc pór 
indult. Be azok is megbánták ... •

*
AZ EHETI BAJNOKSÁGNAK kel megle

petése volt. Az első az O.WBL P.SC /. 
mérkőzés, iim.lv eklöutctlvn leli 1(»:-il 
m< ccspont különbséggel. Remek nívót mu
lat ez n mcrcsponlniíinyszúm, igazi szép 
bajnokküzdelcm volt és mind a kél csupnt 
megérdemli a dicséretet. Nagyon jól játszón 
minden egyes tag, a DSC-nek nagy nyere
sége n kitűnő, remek (ormában lévő Arató 
l -ijosné. A másik meglepetés: :t fiatal, ki
tűnő BK.1L*-csapat  győzelme az MTK /. 
fölött íó.ől minimális arányban. Itt is szép 
küzdelem volt és a srrrcncsé.vcöb csapat 
győzött.

A másodosztályban ti jó monorial; előre
törése okozott a kívülállóknak meglepetést! 
‘Nekünk nem, mert mi tudtuk, hogy az. ősz- 
szes elméletek nagymestere dr. Kólzidn Imre 
három nap és három éjjel tartott előadást 
.Vonoron . .

★
MÁJUS Bán kezdődik a vidéki bajnokság 

döntöl Budapesten. A szövetség n REAC-ot 
kérte fel a megrendezésre és így a vidéki esn- 
l-ntok Jól fogják magukat érezni n gyönyörű 
RE IC ..pályán*'  a kitűnő Oltlik Géza Irányí
tása mellett.

♦
11'1'011 termekben hridgetntk még n: cn- 

berek, m<gis nagy kétrfílődés és tárgyalások 
folynak a kulisszák mögött a nyári helyiségek 
mifitt. Xarpi lesz a konkurencia a bridgesrnló- 
.-K'/, között én a ro»SS vlstonyokra im/ő tekin- 
lettel a városban lémi helyiségeket kereslek. 
I elkapott helynek ígérhetik a: Andrtlssy-utoii 
léi'éi r/t/ónijórii u| kávéhál nyári kertje és a 
Károly király-utón lévő háromstái bridgetdt 
befogadó filggökertes termi. Minden késsen 
i árja a szenvedélyes brtdipJSŐket. csak <t nap 
nem akar ktsilfnl!

*
AZ. Al MOD0Z0 bridgesö Aliul érkezik a 

llridgr Clubba — „képzeljétek, az éjjel álmom
ban postakocsin utaztam!" — Melyre rezignál
ton megszédül l ercnezy (ívurl: „Ma váltott ló
sukkul fogsz briilgern!..."

____________ HÉTFŐI NAPLÓ____________

Az Egyesült Frontharcos Tábor kiáltványa
Az Egyesült Frontharcos Tábor szomba

ton a következő kiáltványt bocsátotta ki:
Istenért, Házáért hűséggel mindhalá

lig jogunk van ...
... hogy a magyar társadalom élén 

meneteljünk! Igazságot követeljünk a 
magyarnak az egész világtól!

... hogy megélhetést, munkát, a javak 
igazságos elosztását követeljük a nélkü
löző frontharcosoknak, a feltörekvő uj 
nemzedéknek, a jövő tűzharcosainak és 
minden nincstelen magyarnak.

Mert ... n világháború négy esztendeje 
alatt a hazáért hagytunk ott mindent. 
Családi tűzhelyet, megélhetést és messze 
idegenben tűzben, vérben Aliink a har
cot, becsületet, tiszteletet szerezve a vi
lág minden népe elölt a magyarnak. Té- 
petten, rongyosan jöttünk haza. A ködös, 
nemzetközi lázban őrjöngő, gátjátvcsztetl 
csőcselék elorozta jogunkat, hogy komoly 
beleszólásunk legyen hazánk sorsának 
irányításába.

— I)e most egy uj világ kezdetén a 
vér és a kard jogún jelentkezünk . .1 
Mert erre kötelez a dicső magyar múlt, 
koldus jelenünk minden szenvedése...

— Bajtársi Uj harcra indulunk! A 
rend, katonás fegyelem, a munka, a ko

Rakóvszky Iván volt belügyminiszter 
rendkivül érdekes kritikája 
a kormány útügyi programjáról
Nagyszabású útügyi nagygyűlés Szombathelyen

szomba! hely, április 24.
A Magyar Touring Club Rakovszkg Iván 

iitkos tanácsos, ny. belügyminiszter elnök
lete melleit, vasárnap délelölt rendezte a 
szombathelyi vármegyeháza dísztermében 
igen nagy érdeklődés mellett és díszes kö
zönség részvételével hetedik útügyi nagy
gyűlését, amelyen a külfüklöp _ tartózkodó 
Bornemisza Géza közlekedésügyi miniszter 
képviseletében llulla Aurél államtitkár je
lent meg.

A Magyar Touring Club elnökségét nagy- 
budafai Vermes Gyula elnök és nagybányai 
Horthy István miniszteri tanácsos, nlelnök 
képviselték. Először Hulla Aurél államtit
kár a kormány, Szűcs István főispán. Vas 
vármegye. Cjváry Ede polgármester, Szom
bathely városa és Hadó Lajos országgyűlési 
képviselő, a Vasmegyei Gazdasági Egyesület 
nevében üdvözölte a: útügyi nagygyűlést. 
Majd

BAKOVSZKY IVÁN
volt belügyminiszter mondott rendkívül ér
dekes beszédet.

— A modern közlekedési eszközök nem 
csapásokat, ösvényeket, utakat avagy vas
pályákul. hanem

nagyszabású úthálózatot kívánnak.
Eéiő, hogy Magyarország gazdasági életiben 
stagnáció vagy visszafejlődés következik be, 
mert

úrin rendelkezünk modern és megfelelő 
úthálózattal.

A közlekedésügyi minisztérium ugyan meg
jelentette nagyfontosságu tervezetét, mely 
részletesen foglalkozik az úthálózat fejlesz-

/I különváltam élő feleségnek 
nem lehet „komoly szándékkal” 

udvarolni!
XI bíróság elvi Jelentőségű ítélete egy nőtartás/ perben

Igen érdekes ítélet hozott a budapesti 
járásbíróság abban a nőtnrtási perben, 
amelyet K. Lajos utazó ellen indított a fe
lesége. Az asszony keresetében előadta, 
hogy férjével megszakította az életközössé
get, mert

a férj Budapesten és vidéken idegen 
hölgyekkel mulatozásokat folytat, elha
nyagolja hivatását, heteken keresztül 

tdvolniarud otthonától.

Az asszony előadta azt Is, hogy férje az 
életközösség megszakítása után nem gon
doskodott róla, ezért arra kéri a bíróságot, 
hogy havi 130 pengő tartúsdijut ítéljen meg 
a számára.

A keresetiéi szemben n lérj igv védeke
zett n birósóg elölt: 

resztény erkölcs és gazdasági igazság 
alapján! Megszervezett bajtársi tábo
runk százezrei sorakozóra hívnak min
denkit ... akinek lelkében kiolthatatla- 
nul él az elszakított véreinkkel való 
egyesülés vágya és aki egyéni érdekeit 
alá tudja rendelni a sorsközösségben 
élő nemzet akaratának.

— Hitvallásunk: Egy zászló: a vérrel, 
könnyel, verejtékkel szentelt piros- 
fehér-zöld lobogó. Egy cél: a keresztény 
nemzeti alapon felépitelt független Ma
gyarország! Egy vezér: Vitéz nagy
bányai Horthy Miklós.

Az Egyesült Frontharcos Tábor nevé
ben: vitéz Takách-Tolvay József gróf 
országgyűlési képviselő, vitéz Bíró 
György országgyűlési képviselő, vitéz 
Kenyeres János országgyűlési képviselő, 
Mczcy Lajos dr. országgyűlési képviselő, 
vitéz Galánthay-Glock Tivadar ország
gyűlési képviselő, Kertész Elemér szé
kesfővárosi bizottsági tag, Patacsi Dénes 
országgyűlési képviselő. Temesváry 
László székesfővárosi bizottsági tag, 
Hajnóczy Béla székesfővárosi bizottsági 
tag, vitéz Martsekényi Imre országgyű
lési képviselő, vitéz Tóth András dr. 
országgyűlési képviselő.

lésének, kiépítésének és fenntartásának idő
szerű problémáival és ennek n tervezetnek 
már csak a megszületése is jelentős dátum 
a magyar út ügy törtéetnében, de bármeny
nyire h cgv nagyszabású kormányintézke
déssel állunk szemben, még sem lehet eltit
kolni azt. hogy r kormány útfejlesztési, út
építési és útfenntartási tervezete

két aínpvelő hibával hír:
rettenetesen kevés pénzzel dolgozik és né
mely részletében meglepően konzervatív! A 
terminusa is lidliosszu: 22 évi

Megállapította, hogy a magyar utak 
nagyrésze hibás elgondolással épült:

lelt van kanyarral, kereszteződéssel, fölös
leges elágazásokkal. Hibáztatta azt is, hogy 
a nagyforgalmu állami műutakat még min
dig apró falukon vezetik keresztül. Végül az 
antóstrada-ügyével és a nemesilett földutak 
problémáival foglalkozott.

— Egy kérésünk lehet csak —. mondotta 
beszéde befejezéseként llakovszky Iván —, 
az. hogy végre induljon fejlődésnek, gyara
podásnak, a tökéletesedés felé Magyarország

meglehetősen megtépázott közúti háló
zatú Is.

Ostffy Lajos, Kirchknopf Ernő, Hang De
zső. Sulyok Dezső, Holitseher Károly, báró 
Roszncr István, llindy Zoltán. Högyész Pál, 
Tamásy István, Morvay István felszólalása 
után a nagygyűlés véget ért.

Az útügyi nagygyűlést a szombathelyi Sa- 
harin-étlcremben 300 terítékes társasebéd 
követte, inig a nagygyűlés fővárosi részt
vevői az esti órákban visszautaztak Buda
pestre.

— Feleségem valósággal kllessékelt a 
a lakásukból,

holott erre Semmi komoly alapja nem volt. 
Valótlanság, hogy hivatásomat elhanyagol
tam. amikor távol voltam otthonomtól, hi
vatásom szólított el. Utazó vagyok és igy 
gyakrabban kellett vidéken tartózkodnom, 
de nem igaz az, hogy akár vidéken, akár 
Budapesetn idegen hölgyekkel mulatoztam 
volna.

— Amióta küiönváltun feleségemtől, va
lóban megismerkedtem egy hölggyel, de 
tudomásom van arról, hogy

különválásunk óta feleségem egy fia
tal férfivel udvaroltál magának,

olyan életet él. amely érdemtelenné teszi őt 
arra, hogy tnrlásdljnt kövteljcn tőlem.

A járásbíróság a felek előlerjewtóae után 
úgy határozott, hogy személyesen hallgatja 
meg a házastársakat.

Elsőnek az asszony állott ■ bíróság 
elé

és a bíró megkérdezte tőle:
— Igaz-e, hogy önnek egy férfiismerőse 

van, igaz-e, hogy udvarol önnek ez a férfi?
-- Az igazság az — válaszolta az asszony, 

—, hogy tisztességes szándékkal udvarol ne
kem egy ur és már elhatároztuk, ha férjem
mel a válóper befejeződik, elvesz feleségül 
Ha vidékről Pestre érkezik ez az ismerő*  
som, nálunk szokott megszállni, de őt min
dig hozzátartozóim társaságában fogadom,

édesanyáin is ott tartózkodik a lakásban. ’ 

Valótlanság, hogy én ezel a hitvesei köte
lességemet megszegtem volna.

A bíró kihallgatta a férjet U,
aki bizonyítást kért nrrn, hogy mindaz, amit 
előkészítő iratában előadott, megfelel a va
lóságnak, felesége valóban udvaroltat magá
nak, ezzel érdemtelen a nőtartásra.

Az asszony viszont a maga állításainak 
igazolására kérte a bizonyítás elrendelését,

A járásbíróság úgy határozott, hogy min
den további bizonyítást mellőz és

a feleséget érdemtelenség elmén eluta
sítja nŐiartúsl követelésével.

Ehhez az ítélethez igen érdekes indokolást 
fűzött a bíróság és ennek elvi jelentősége 
van. Az indokolás igy szól:

— A a tény, hogy a férj vétkes, nem ad
hat elég alapot a lartásdij megítélésére, mert 
ehhez szükséges az is, hogy a feleség kifo
gástalan életet éljen. Márpedig a feleség sa*  
jót beismerése szerint más férfivel foglal*  
kozott, hozzá feleségül akart menni és ez as 
udvarlója nála szállt meg. Az nem nyert 
ugyan bebizonyítást, hogy közelebbi kap*  
csolat keletkezett volna a feleség és udvar*  
lója között,

de afizonynak olyan életet kell élnie, 
hogy még a hűtlenség látszata se fo

rogjon fenn.
Ez esetben erről beszélni sem lehet, mert 
bizonyítást nyeri, hogy a feleség valóban 
udvarlóját fogadta a lakásán. Ez alapon a 
bíróság az asszonyt érdemtelennek nyilvánít 
tolla a tartásdijra, ezért öt keresetével eh 
utasította.

Senki sem felelős
Fernihoujjh haláláért
Légörvény okozta 
a gyónt katasztrófát

Vasárnap délelőtt a hatóságpk befejezték a 
vizsgálatot Eric Fernihough angol motorke
rékpár világrekorder borzalmas katasztrófája 
ügyében. Megállapították, hogy a KMAC részé
ről minden elővigyázatossági intézkedést 
megtettek a gyóni betonpálya biztonsága 
érdekében és

a halálos szerencsétlenséget az okozta, 
hogy a 270 kilométeres sebességgel szá
guldó motorkerékpár vezetőjével együtt 

légörvénybe került,
ami azután előidézte a tragikus eseményt,

A világhírű motorkerékpárversenyző ösz- 
szetört motorkerékpárját {elszállították Bu
dapestre, ahol újabb szakértői vizsgálat volt 
és az is arra az eredményre vezetett, hogy

a történtekért senkit sem terhel fele
lősség.

Fernihough holttestének boncolását mellőz*  
ték és a hatóságok részéről semmi akadá
lya sincs a temetési engedély kiadásának. 
Hétfőre várják Budapestre Londonból a 
versenyző közeli hozzátartozóit, akik a 
holttest hazaszállítása felől fognak intéz
kedni.

— Figyelem, főzzön vtllanytflshdyen! Ar. 
Elektromos Művek Honvéd ucca 22 szám alulit 
bemutatójának előadótermében szerdán dél
után fél 6 órakor főzőelőndást, villany-kony- 
hájábnn hétfőn, csütörtökön és pénteken dél
előtt fél 10 órakor főzési gyakorlatot tartanak. 
Ezekkel az előadásokkal kapcsolatban igaz.nl- 
jók, hogy a villan.V-tílzhely gyorsan, tisztán, 
olesón süt és főz. A különböző háztartási ké
szülékek ismertetése során képviselőfánk, tiroli 
rétes, kuglóf, torta, pudding és különféle hús
ételek készítését mutatják be. Belépő- és ruha- 
lárdíj nincs.

—Férfiszövelek a Fenyves Áruházban, Á 
C.nlvin téri Fenyves Áruház szövetosztálván a 
legkényesebb ízlésű urak is megtalálhatják az 
Ízlésüknek megfelelő kabát- és öllonykelmé- 
kel. A köztudatban már jól ismerik jó minő
ségéről és ölesé*  árairól öltönyszövoteinket. 
3 méteres férfi öltönykelme-darabok, melyek 
egy komplett ruhára elegendők, összesen már 
19.—, 29.—, 38.—, 48.— és 58 pengőért kap
hatók. Gabardenszövésfl szép nyári kabát
kelmék 145 c.m szélességben méterje már 
10.80 pengőtől kaphatók. Sporlöltönv-szövctek 
140 cm szélességben már 6 80 pengőtől kapha
tók. Ezekből n szövetekből mintákat is készség.

Igei küldünk, valamint képes árjegyzékünket I*  
díjtalanul megküldjük. Fenyves Áruház, Cnlvin 
tér 7,
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Vitéz Széchy István ügyész,
akit KémerkNagy Imre provokáltatok, 

vasárnap jelentést tett 
az ügyészség elnökének

V

Semaak a jogawnlágban, de a kfiiönság 
legszélcseM, rétegeiben i, rendkívüli feltü. 
nést kelteit az a szokatlan lovaglás iiav 
amelynek vitéz dr. SztcPp I.tván királyi 
ügyész és Kémeri Nagy Imre a sokat sze
repelt nyilas-alvczér a szereplői. A magyar 
jogszolgáltatásban szinte

példa nélkül áll, hogy a vádlott provo- I 
káltassa a királyi ügyészt vádbeszéde 

miatt.
Kémeri Nagy Imre most példát állított 

erre a példanélküli esetre: tegnap lovagias 
elégtételt kért vitéz Széchy István királyi 
ügyésztől, aki a közvádat képviselte az el
lene folyó izgalási bünperben. Az ügyész 
feltűnően éles vádbeszédében azt állította 
Kémeri Nagy Imréről, hogy munkakerülő, 
dologtalan ember, gyakran szerepel a bíró
ság előtt. Ugylátszik ezekből a bünperekböl 

'tartja fenn magát s mindezért közveszélyes 
munkakerülés címén vádat emel ellene. 
Kémeri Nagy Imre indulatosan tiltakozott 
az ügyész vádbeszéde ellen s a tárgyalás 
végén kijelentette, hogy mint tartalékos 
tisztnek joga van ahhoz, hogy elégtételt 
kérjen a maga számára az ügyésztől c ki
jelentéseiért.

Nem lesz párbaj 
senkisem gondolt, hogy az 

is következik s Kémeri
Arra azonban 

elégtétel kérés be 
Nagy Imre szombaton két urrai provokál - 
tatja vitéz Széchy Istvánt.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
Utánajárt az ügynrk és megtudta, milyen 
fejleményei vannak eddig ennek a szokat
lan lovagias ügynek. Információnk szerint 
vitéz Széchy István és Kémeri Nagy Imre 
között

lovagias elégtételadásra, párbajra, nem 
kerül sor, mert a királyi ügyészt hiva
tali ténykedése miatt provokúltatni nem 
lehet és Így Széchy István lovagias 

elégtételt nem Is fog adni.
Ezt a lovagias eljárások szokásos forma

ságai között Széchy István királyi ügyész 
Kémeri Nagy Imre megbízottaival közölni 
fogja s ezzel a: ügy lovagias része lezáró-' 
dik. Információink vannak arról is, hogy

a királyi ügyész a provokálja után kü- 
felességszerften jelentést tett a történ

tekről illetékes felettes hatóságának.
Vasárnap délelőtt vitéz Széchy István dr. 
megjelent Baróthy Pál királyi főügyésznél, 
a budapesti ügyészség elnökénél és hosszabb 
ideig tartózkodott nála.

Baróthy Pál főügyész 
nyilatkozata

A Hétfői Napló munkatársa
beszélt Baróthy Púi királyi főügyésszel, 

aki ezeket mondotta:
__  A tárgyaláson történtekről különböző 

sajtótudósitúsok jelenlek meg. Miután ezek 
a tudósítások nyilvánosságra jutottak, szük
ségesnek larlottam, hogy a tárgyaláson tör
téntekről hiteles tájékoztatást szerezzek. 
Ezért

felkértem vitéz Széchy István királyi 
ügyész ural, hogy tegyen Írásbeli je

lentést
arról, hogy mi történt a főtárgyaláson. Az 
ügyész ur irtsbcli jelentését átadta nekem 
s igy most már pontosan tájékozódtam a 
tárgyaláson történtekről. Ami ezen túl tör
tént, arról semmiféle tudomásom nincs.

—- Arról sincs Méltóságodnak tudomása, 
hogy Kémeri Nagy Imre provokállolta az 
ügyész urat? — kérdeztük Baróthy fő
ügyésztől, aki igy válaszolt:

— Hangsúlyozom, hogy
engem a tárgyaláson történteken kívül 

semmi egyéb nem érdekel 
é, nmlröl MJíkoiódást kívántam szerezni, 
azt meg is kaptam. ,» •

Megkérdeztük dr. Széchy István királyi 
Ügyészt a lovagias ügyről, ő azonban 

elhárította az érdeklődést

éa kijelentette: , .. ,__ .
— Semmiféle nyilatkozatot nem knánok 

tenni ebben az ügyben.

Védelmet az ügyésznek 
és a védőnek!

A Hétfői Naplő munknlkria órddlltidoll 
beavatott joRÍsikörükben h. ahoI ««}'k« 
tájékoztalíst kopott » lovaglás üpról el 
annak fejleményeiről:

— Jogszolgáltatás szempontjából foRlnl 
kozlk n jogászrllág ezzel az 
mondotta informátorunk — es megállapít 
hatom, hogy

hétfői napló

politikai és világnézeti különbségre való 
tekintet nélkül mindenütt trlbáborndíft 

kelteti, 
hogy a kötelességét teljesítő királyi ügyészt 
a vádlott elégtételadásra szólítja fel. Már 
vasárnap a legelőkelőbb jogászkörökben 

mozgalom indult arra, hogy*  hasonló 
esetek ne ismétlődhessenek és a köte
lességét teljesítő közvádlót vagy védőt 
sem lovagias, sem egyéb eljárással hl-

Makray Lajos kijelentette,hogy 
nem aktuális a királykérdés 
és teljes nemzeti egységet 

sürgetett
Rcgély, április 24.

f-t Hétfői Napló tudósítójától.) Makray La
jos országgyűlési képviselő vasárnap rendkí
vül érdekes beszámolóbeszédet mondott He
géig községben Többek közt a következő ki
jelentéseket tette:

— Németország bekebelezte Ausztriát és en-, 
nck következtében itt Magyarországra neheze
dik a germán erő a maga hatalmas erejével. 
Ezzel a ténnyel számolnunk kell és ehhez 
kell igazítani politikánkat; különben is mérle
gelni kell a lehetőségeket Az a tény, hogy 
Németország itt van a határunknál, ennek kö
vetkeztében

ezldfíszcrint mi a király kérdést függetlenül 
és szabadon intézhetjük el.

Ez azt a kötelességet rója reánk, hogy a kér
dést ne is bolygassuk. Lelkűnkben ragaszkod
junk a magyar koronához, mert mi akarjuk 
a magyar alkotmányos életet, a jogfolytonos
ság alapján való teljességet, de

nein foglalkozunk most a királykérdéssel, 
mert ez nem alkalomszerű. A magja,*  trón
nak és Szent Koronának hivatott őrzője 

Magyarország kormányzója.

Budapesti beszélgetés
Brig. Gert. Lord Gowrie, 
Ausztrália kormányzójával

Visszajövök a cigányhoz és a magyaros ételhez"z»

Goivric, Ausztrália kormányzója,Lord ....
b r igadér os generális, feleségével és kíséreté
vel vasárnap délelőtt félóráig Budapesten 
időzött.

Hivatalos program szerint kilenc óra 30 
percre várták a budaörsi repülőtérre a 
KLM hollandiai társaság lmtávini repülőgé
pét, amely magával hozza Ausztrália kor
mányzóját. A napsütéses, tiszta kék égen 
azonban csak nem akar feltűnni a várt 
ezüst madár. Az épület tcrraszkorlátját 
most vonják be nemzcliszinü lobogóval, az 
épület ormán ott leng a magyar és az auszt
ráliai lobogó. A befogadóépület betonján a 
Magyar Filmiroda készül, hogy megörö
kítse a látogatást. Jelzés jön, hogy n gép 
késik.

Ti: óra ti: perc. A menflgyelőlisztck je
lentik: láthatáron a gép. Es ebben n pilla
natban az állomásépület mögül feltűnik a 
körözve landoló Douglas I)G 3. Egyet for
dul, testéből lereszkednek a kerekek, ame
lyek csakhamar n pázsitot érintik, még egy 
fordulat a földön: megérkezett a gép.

A repülőtér tlszligárdója, Mr. Wliolet, nz 
angol követség ffltllkára, operatőrük és új
ságírók sietnek a gép kinyiló ajtajához. 
Elsőnek lép ki lord Goivric. Kék kalapot és 
kabátot, szürke nadrágot visel, öszcs, hat
van év körüli ur, típusa az angol lordok
nak, előzékenyen lescgitl a lépcsőn felesé
gét. Azután nyugodtan várja a film- és fotó
riporterek rohamát. A repülőtér parancs
noka leadja a jelentést. majd Francit van 
dér Vllct, a társulat pesti meghízottja üd
vözli. Ekkor egv gyönyörű szép fiatal lány, 
Hoinrlch Beatrix siet hatalmas virágcsokor
ral Lady Gomrichcz, halkan, kicsit elfő- 
Kódoltan üdvözli. Lady Gomric átveszi a 
virágot, boleknrrtf Ilcitiiich Beatrixbc és nz 
étterem felé siet, mögötte férje, a követség! 
főtitkár kíséretében. Ezalatt az utasok is 
kiszállnak. Kiszáll a kíséret is, Squadron 
Molr adjutáns vezetésével.

Ezalatt mi bebújunk az utasfűikébe. Ti
zennégy dúsan selymespuhára párnázott és 
ugozötl. félig ülő. félig fekvőhely. Elöltük 

•cl, asztalkák. Cukrosdobozok. pipák, nyi
tott könyvek és sálak hevernek minden 
felé, bizonyítva, hogy az utasok „földi ké-

vatall kötelességében akadályozni ne 
lehessen,

mert ez veszélyeztetné az egész jogszolgál- 
, tatás folytonosságát. Módot fogunk találni 

arra, hogy a legillrtékesebb tényezők,

elsősorban ni Igniságflgymlniazter ur 
előtt kifejezésre juttassuk ezt az állás
pontunkat és a szükséghez képest meg

felelő intézkedést kérjünk,

hogy a közvád és a védelem képviselőinek 
közérdekű működését senki ne akadályoz
hassa azzal, hogy lovagias elégtételt kér a 
közvádló, Illetve a védő beszéde miatt. Ez 
szcmbcnáll a tételes törvénnyel, mert hisz 
a közvádlót és a védőt ügyhöz tartozó ki
jelentései miatt még biróilag sem lehet fe
lelősségre vonni, becsületsértés és raglama- 
zás alól is mentességet biztosit a törvény a 
közvádlónak és védőnek az ügyhöz tartozó 

I kijelentéseiért.

Várjunk addig, 
közöltnek látja 
megoldására. ‘ _ ______ _ .....
történelmi gondolat: a jog és alkotmány sze
rint fogjuk megoldani az ország és nemzet ér
dekében. Addig sem az. egyik, sem a másik 
oldalról no feszegessük ezt a problémát.

A következőkben kijelentette, hogy teljes 
egységre van szükség. A nemzet minden tag
jának

fclekezetre való tekintet nélkül 
egyetlen magyar védelmi tömbbe kell tömörül
nie. Ez. a magyar egység a kormányzóval az 
élen indulhat a szebb magyar jövő fele. Ne 
kísérletezzünk, ne dobjuk el eze9évcx alkotmá
nyunkat, mert ez bűn lonnc a nemzettel szem
ben.

Elcsen támadta ezután Makray Lajos a buj- 
togatókat, majd a szociális kérdések megoldá
sát sürgette. Megemlítette, hogy szükségünk 
van pompásan felszerelt hadseregre. Meggyő 
zödése, hogy a magyar hadseregben nem adó 
dik semmiféle politikai törekvés,

a hadsereg szellemében Intakt
és a legutolsó emberig egységesen engedelmes
kedik a kormányzó parancsának

e. J.

amikor az ő bölcsessége elér- 
az időt ennek a kérdésnek a 

Akkor ezt a kérdést a magyar

nyelemben" élnek. A kabin végében szmo-1 
klngos, rcpülösapkús steivard mosolyog; 
készségesen. A parancsnoki fülke két lisztje 
száznegyven műszerét vizsgálgatja, leállítja 
n rádiót r végül velünk együtt ők is ki
szállnak.

A vendéglőben hosszú, díszített asztalnál 
tidáman folyik a diskurzus. A vendégek n 
tokaji aszút kóstoljuk, de azért buzgón fe- 
Iclgctnek a kérdésekre. A villásreggcli után 
Lord Goivric fogadta a Hétfői Napló mun
katársát. akinek a következőket mondotta.

— Szabadságon vagyok — kezdi moso
lyogva —, tehát, mint egyszerű angol állam
polgár, nem politizálok. Öt évi kormányzás 
ideje alatt egy félév szabadságom van. Ezt ' 
használom most ki, Sidneytöl—Jáváig ha
józtunk, Allahabadban szálltunk a gépre. 
Sziám fölött alacsonyan szállt a gép, gyö- ! 
ni/öríi, vad elcfdntcsordát láttunk, láttuk a 
delhii templomot s tegnap délután 5 óra 30 
perckor Athénbe értünk. Ma reggel hatkor 
folytattuk utunkat. Ma még Amszterdamba 
érek és holnap Londonban vagyok. Fiamat 
látogatom meg, aki tcstörségi kapitány.

— Sokat hallottam Budapestről... Cigá
nyokról ... .1 magyar kisvendéglők magya
ros kosztjáról... Vissza Is jövök még hoz
zájuk! Feleségem édesanyja többszőr volt j 
Testen a Margitszigeten, ml Is odamegyünk 
majd. Gyönyörű igy a város, ahogy felülről 
láttam, amikor átrepültünk felette —, fe
jezi be Lord Goiwre.

Siet ki h géphez. A betonról előbb egy 
másik gép indul. Egy privátgép. Hat ame
rikai archeológus tudóst visz Londonba, 
; kik egy hónapot töltöttek Iránban. Batá- 
Idából őt és félnap alatt érkeznek haza hat
hetes hajóút helyett.

Újra forog a felvevögép. Elhangzanak a 
jelentések. A csendőrörmester fölemeli in- 
ditóláblácskáját — akárcsak a pályaudva
ron — és másfél perc múlva egy parányi 
pont a horizont szélén a Douglas DG 3.

Az Irodában megtudtuk, hogy Lord Gous- 
rie saját költségén utazik, kíséretével együtt 
n repülőút húszezer pengőjébe került, <lo 
ebben a „polgófi árban1' benne van a szál
loda és az étkezés.

Dinnyés Lajos 
éles támadása 
a „zsidójavaslat" ellen

Túra, április 24.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefoni 

jelentése.) A független kisgazdapárt vasár
nap Galgagyörkön és Túrán tartott szervező' 
gyűléseket. A népgyűléseket

nyilas tüntetők több ízben Igyekeztek 
megzavarni,

de eredménytelenül. Feltűnő beszédet mon
dott Túrán Dinnyés Lajos országgyűlési 
képviselő, aki beszéde során megemlítette, 
hogy a kormány hármas javaslata megszü
letett. Ezek a hármas ikrek — koraszülött 
lek. Hangoztatta, hogy

a „zsidójavaslat'*  benyújtása a legrosz- 
szabb időben történt.

A következőkben azt fejtegette, hogy 
ebből a javaslatból a falunak semmi haszna 
nem (esz. Nem lehet egyesek bűneiért az 
egész magyar zsidóságul büntetni, annál is 
inkább, mert

a zsidóság több ízben tett tanúbizony
ságot törhetetlen magyarságáról.

Helyeselte a honvédség fejlesztését és szo
ciális kérdések megoldását követelte. Tilta
kozott a: ellen, hogy a sajtórcfomjavaslaf 
Indokolásában burkoltan magyartalansággal 
vádolnak magyar Írókat és színházakat. 
Hangoztatta, hogy a magyar Írók és újság
írók mindenkor hivatásuk magaslatán állot
tak.

Székrekedés 
zavarólag hat az emésztésra és a 
vért is boszannyezi. Émelygést, 
fej- és derékfájást Idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
segít önnek is 
e jó hashajtó:

Békével végződött 
az ügy védj elöltek 
rágalmazást pere

A Pestvidéki ügyvédi Kamara és nz ügyvéd- 
jelöltek kötött egv idő óin harc folyik, amely 
kapcsolatos a: ügyvédi numerus claiistis kér
désével. X kamara — ugyunis a numerus 
clausus Álláspontjára helyezkedett.

A februári közgyűlés után súlyosbodott a 
helyzet, nz. történt, hogy l.f'.day Győző, n pest
vidéki ügyvédi kamara titkára jelentésének 
•lőtérjeszlésc sorún arról beszélt, hogy akad
nak ügyvéd/elöltek, akik őt pengőért bontó
éi lakbérleti partikét vállalnak, sokan zuglrdss- 
kodnak és ezek a sajnálatos esetek hozták ma
gukkal a: ügyvédi kar anyagi romh'sát.

Az ügyvédjelöltek .sértőnek találták magúkra 
nézve Lód ay Győző megállapításait cs elért

rágalmazás ét becsületsértés elmén feljelen
tették.

Az ügyben nz újpesti járásbíróságon már több 
tárgyalást is tartott dr. Vörösmarty Béla járás
bíró, ségíll a szombati tárgyaláson

felszólította a feleket, hogv béküt jenek ki.
Láda// Győző ekkor nyilatkozatot adott, amely
ben Eljelentette, hory nz ügyvédjelölti kart 
nem akarta megsérteni és

sajnálkozását fejezte ki a történtek fűtött.
A nyilatkozatot nz ügyvédjelölt szövetség meg
bízottai elfogadták elégtételül és ezzel az ügy 
békésen befejeződött.



HÉTFŐI NAPLÓ

Vasárnap délelőtt a Színművészeti Aka
démia Dunias „Francíllon" című színmü
vét mutatta be Gótli Sándor rendezésében 
h Nemzeti Színházban. Meglepő, hogy mi
lyen fejlett és nagykulluráju volt ez az elő
adás, amelynek meglepetése Fűlöp Kató 
Jievü első éves akadémiai növendék bemu
tatkozása. Ez a fiatal leány a legnagyobb 
drámai színésznők egyike lesz rövidesen. 
Nagyon tetszett még liánki Zsuzsa és Rajczi 
Lajos, mindketten elsőévesek.

♦

Békcffy László hallatlan sikerű konferan- 
száról beszél az egész város. A Pódium szín
padán valósággal missziót teljesít azzal, 
liogy a színházba invitálja a közönséget és 
elmondja, hogy miért! Felelősséggel küldöm 
be a közönségei a Pódiumba, tessék meg
hallgatni, minél hamarább, annál jobb! 
Egyébként úgy értesülünk, hogy a Pódium 
május 11-tői kezdve az Andrássy Színház
ban megkezdi vendégszereplését.

♦
Talán érdekli a pestieket: néhány évvel eze

lőtt nagy sikert aratott fiatal primadonna, 
lUillu Llel, ukl két évvel ezelőtt férjével Félix 
Joarliimum osztrák filmíróval együtt Holly
woodba költözött (ő Irtu az uj Iliirbln-filmet 
Is) válnak. Bállá Elei édesanyja a héten sür
gősen Hollywoodba utazik — békilenl.

♦

Valóban vitéz dr Vitézné, aki e pillanat
ban egyedül gyárt magyar filmet a Film 
iroda műtermében, de máris megvalósította 
filmjében azokat az elveket, amelyeket a 
képviselőházban a zsidótörvény kapcsán 
csak most tárgyalnak. A film címe: „Nehéz 
apának lenni", rendezője Keleti Márton, aki 
legutóbb „Te csak pipálj Ladányi" és 
,.Harapós férj" című filmekkel olyan or- 
Rzágrcngelö sikert aratott.

Keddi közgyűlésükön 
uj elnökséget választanak 

a mozisok
Kedden délelőtt a Magyar Mozilulajdono- 

sok Egyesülete közgyűlést tart, amelynek 
egyetlen tárgypontja az uj elnökség megvá
lasztása. Az eddigi elnököl, Bornemisza Gá
bort, minden bizonnyal ismét megválaszt
ják, annál több változás várható az. elnök
ség többi tagjai, illetve a tisztikar körében.

Az ügyvezető társelnököt, az egyik alel- 
nöküt és a tisztikar legnagyobb részét 

politikai okokból kicserélik.
A mozisok egyesülete igy akarja elejét venni 
minden olyan erőszakos rendszabálynak 
amely esetleg velük szemben felmerülhet. A 
közgyűlés rendkívül izgalmasnak ígérkezik.

Itt említjük meg, hogy a teljesen stagnáló 
magyar filmgyártás élclrekeltése céljából 
tcrvbcvelték

«z úgynevezett hivatalos magyar film
gyártást,

amelynek élére cgv igen ismert és most Is 
nagy pozíciót betöltő miniszteriális tiszt
viselő kerülne. A tárgyalások most folynak.

Ismétlést követeltek a moziban. A Dene
vér című bécsi film magyarországi bemuta
tója először Sopronban zajlott le, ahol a 
filmnek hatalmas sikere volt Különösen 
ílans Söhnkcr. Lida Ranrooa és l’riedl 
í.zcpa tetszett nagyon. Több előadáson meg 
történt, hogy cgv -cgv gyönyörű dal előadása 
lilán a közönség hosszan tapsolna követelte, 
hogy a szamokat ismételjék meg, amely 
persze, filmnél lehetetlen. A pesti bemuta
tók közönsége igv » legnagyobb érdeklődés 
avl várhatja ezt a filmet.

Belvárosi Színház
Szerdán, április 27-ín először

Vígjáték 3 felvonóiban Irln Solt Endre
FŐSZEREPLŐK: Tnray lila. Szilassy, Ml 
hálytl, Góth, Nngjr György, Baróthy, Boray, 
Shnonyi Mária. Simon Zsuim, Soltész Annié, 
Púlűrry, Harsányt Ilona, Mukláry, Benko, 

Gonda.
Rendelő: Gőlh Sándor.

Díszlet lene tó: Gara Zolién.
Jegyrendelés; 18 84-07.

1. NLint kezdő fogok meghalni...
FEDÁK SÁR! végleg ott akarja hagyni 

a színpadot, — terjedt el a hír, amely ilyen 
hatalmas müvészegyéniséggel kapcsolatban 
érthető meglepetést, sőt megdöbbenést kel
tett. Sietve feltárcsáztam Zsuzsa számát, 
megkérdeztem tőle, hogy miről van szó.

— Hát fontos ez? — hangzik Zsuzsa 
első tiltakozó szava az intervju ellen — 
ebben a pillanatban csak egy fontos és ér
dekes van számomra, a mai revíziós 
gyűlés. Ott voltam, onnan jövök, min
den más nem érdekel. Nincs semmi
féle politikai hitvallásom, csak 
cfllh hogy revizionista vagyok és talán 
előbb vagyok magyar, mint római kato
likus. Más az égvilágon nem érdekel. Saj
nos, az utóbi időben ismét túlsókat beszél
nek rólam, belevonnak mindenféle dol
gokba és úgy adják vissza szavamat, hogy 
ezek ellenem fordulnak. Pedig nem vagyok 
hiú ember, nem szeretem, ha rólam beszél
nek és hidd cl, minden keserűség nélkül 
mondom, semmit az égvilágon 
nem akarok! Nincs semmiféle célom 
és tervem. És ha azzal a gondolattal fog
lalkozom, hogy otthagyom a színpadot, ezt 
sem valamilyen terv és cél miatt tenném, 
hanem csak azért, mert sehogysem vagyok 
odavaló a mai „modcrngondolkozásu" 
színigazgatók és kollégák közzé.

— Az é/B színpadi bölcsőmet Rákosi 
Szidi és Beöthy László ringatták és ez sok 
mindent megmagyaráz. Ezért van az, hogy 
egészen más szemüvegen r.ézcm a világi 
eseményeket. Annyira azonban nem va
gyok ostoba, hogy azt kívánjam, hogy min
denki az én szemüvegemet tegye fel. Ez 
nem is lenne rendjén, az idő halad,'túl- 
halad engem is és legfeljebb, amit lehetek 
annyi, hogy tanulok, tanulok folyton, talán 
utolérem a mai világot. Ilyenkor, amikor 
a könyvekhez menekülök, rájövök arra, 
hogy Istenem, milyen buta vagyok, meny
nyit kell még tanulnom. Ezért van az, 
hogy cluralkodlialik rajtam ez a nagyszerű 
érzés; még mindig csak kezdő vagyok s azt 
hiszem, hogy mint kezdő fogok meghalni...

TÉRJÜNK A TÁRGYRA. ZSAZSA, mi 
igaz ebből a végteges távozásból?

— Ugyan, — mondja nevetve Fedák — 
le tudod, mit jelent az, ha egy színésznő 
azt mondja, hogy nem akar többet fel
lépni. Ez pontosan addig tart, ameddig 
nem érzem, hogy valahová kellek, valahol 
szeretettel várnak és akad egy olyan fel
adat számomra, amelyet öriiyímcl vállalok. 
Ma délelőtt például egy lizennégylagu tár
saság búkét óval deputáciőzolt nálam. 
Szép szavakkal, kedvesen hívlak, menjek 
játszani hozzájuk — a kültelekre. 
Persze, hogy megyek, mert úgy érzem, 
hogy szükségük van rám. szeretettel vesz
nek majd körül. Jól értsük meg egymást, 
elmegyek játszani, ha kellek, 
nem hagyom olt a színpadot. De azt is be 
kell vallanom, nem érzem már lelki szük
ségét q szín játszásnak. Nem az a legfonto
sabb már élelemben, csak az, hogy szerel
nék már békességben élni...

2. ]áriunk szinkázla!
IGAZA VAN Fcdáknak, sajnos, egész 

más égető és elevenünkbe vágó problémánk 
mellett, nagyon is mellékes, hogy sikerültbe 
X színigazgatónak megnyerni fellépésre 
Y kisasszonyt és hogy X művész tir vájjon 
teljesen megfelelt-e cgy-cgy szerep követel
ményeinek. Csak mint a mai színházi vi
szonyokra és állapotokra jellemzőt Írom le 
a következői: Egyik színházunkban a h é I- 
közben váratlanul meglepő darabváltoz- 
tatás történt. A színház igazgatója ások 
szereplőt foglalkoztató darabot egy 
sokkal kisebb létszámú darabbal 
cserélte fel nyilván takarékossági szempont
ból és azzal a meggondolással, hogy ehhez 
sem, ahhoz sem vált jegyet a közönség, 
tehát ha nyitva akarja tartani színházát, a 
színészek gázsiján kénytelen takarékos
kodni. Ez a gesztus, amelyik első pillanat
ban nem látszik túlságosan szociálisnak, 
viszont emberileg teljesen érthető, szomo
rúan világit rá a színházak körül uralkodó 
állapotokra. .1 szezon végén vagyunk, ami
kor színházaink más evekben is megpró

báltatásokkal küzdöttek, amikor a közön
ség egy része már a nagy színházi szezon
ban elfáradva, inkább a tavaszi örömöket 
keresi. Az idén az'onban a tavasz sem jött 
cl, amely tény emberi számítás szerint a 
színigazgatók malmára hajtotta volna a 
vizet. A mai idők szinházbajáró közönsége 
azonban — valljuk be —, túlságosan ide
ges és nem jól teszi, ha elkerüli a szín
házat. Ez az a kulturális terület, ahol gon
dot, bajt, problémákat feledve, megtalál
hatja szellemi szükségleteit, öröme lehet a 
mai színházban, amit ha orvos lennék, kö
telezően írnék elő a mai kor lelki betegei 
számára.

3. Ni agyar zeneszerzők 
és a bécsi kérdőívek

TÍZ PROMINENS magyar muzsikus gyűlt 
össze néhány nappal ezelőtt, hogy egy kér
dőív kitöltése felett döntsenek. Ez a tíz 
muzsikus, akiknek élén ilyen nevek: Pol- 
dini, Dohnányi, Kodály, Bartók, Komjáthy 
Károly, Brodszky Miklós, Ábrahám Pál 
szerepelnek, annakidején miután elégedet
lenek voltak a Magyar Zeneszerzők Egye
sületének működésével, átléptek a bécsi 
Auctor Komponisten Vcrcin-be, amely test- 
véregyesülcte úgy a magyarnak, mint a 
világ összes fővárosaiban működő zeneszer
zők egyesületének. A bécsi egyesületben 
meg is találták számításukat és zavartala
nul fejtették ki működésűket, egészen a 
legutóbbi időkig, amikor az Anschluss kö
vetkeztében a bécsi egyesületnek természe
tesen a berlini központba kell beleolvad
nia. Azóta a nevezett zeneszerzők nem kap
ták meg rendesen a járandóságaikat s mi
kor ebben az ügyben interveniáltak a bécsi 
egyesületnél, mindegyikük címére köt e t- 
ny i vastag kérdőívet küldtek vá
laszul. E kérdőív kitöltése céljából gyűltek 
össze az érdekelt zeneszerzők, akik Doh
nányi indítványára ‘kimondották, hogy a 
kérdőívet nem töltik ki, mert 
erre semmiféle alapszabály őket nem kény
szeríti. Az érdekes kollektív választ elküld
ték Pécsbe, ahonnan még nem történt sem
miféle intézkedés a magyar állampolgár
ságú tagok ügyében.

4. Lear király győzelme 
a Nemzetiken

SÚLYOS FELADATOT Mlalt fs Matt 
meg a Nemzeti Színház, amely a közönség
siker minden külső jelétől kisérve, uj ren
dezésben és szereposztásban vette ismét 
műsorára Shakespeare remekműveinek 
csillogó koronáját, a „Lear király”-!. A ha
talmas tragédia szellemi értékeit és mon
danivalóit szerencsésen emelte ki Németh 
Antal rendező azzal, hogy a külsőségek, 
igy a díszletek és ruhák egyszerűségére 
néha-néha csak jelzésére törekedett. Amit 
nem kapott a szem, azt hatványozott mér
tékben élvezhette az agy és a szív. Kiss 
Ferenc Lear király-alakitása c hatalmas 
szinjátszózseninck legnehezebb próbaköve 
volt. Gondos elmélyülés tanulmánya látszik 
ebből az alakításból, amely bár ösztönösen 
fogta fel Lear király nagy emberi tragé
diáját, mégis gazdag színészi részletmunká
val ajándékozta meg a nézőteret. M át r a y 
Erzsi minden accentusában hátborzonga
tóan démoni Gonerilljc, T a s n á d i Ilona 
fölényes, hibátlan Regaltja, Szörényi 
Éva kissé ingadozó és nem egészén határo
zott kontúrokkal megfestett királylánya, 
Kovács Károly döbbenetesen metsző és 
pokolian embertelen Edmundja, Uray Ti
vadar, a humor álarcába bujt, keserűségé
ben tragikus bohóca igy együtt, a legjobb 
előadást jelenti a Nemzetiben, amely a cen- 
lennáris évben büszke lehet erre a produk
cióra.

CLAUDETTE COLBERT 
MINT A

KÉKSZAKÁLL 
8JK FELESÉGE

Akik látták már Savoir bűbájos és finom 
vígjátékét, azok nem ismernének rá, pedig 
a film teljesen azonos a világmárkás szín
müvei, csak ... csak Lubitsch rendezte Ez
zel már jellemeztük is a filmet s csak a 
gyengébbek kedvéért részletezzük, hogy 
Lubitsch neve egyel jelent a sziporkázó 
szellemességgel, a kimeríthetetlen ötletgaz
dasággal, a művészi nagyvonalúsággal s 
azzal a magasabbrangu szellemiséggel, 
amely, hiába, valljuk be, az ilyen film
remeket már jóval a színházi élmény föle 
helyezi. Hallottam, hogy Lubitsch megvá
lik a Paramounthtól, tehát ez a film haty- 
tyudala. Istenem, micsoda hattyúdal az, 
amelyhez két olyan tüneményes színész, 
mint Claudette Colbcrt és Gary Cooper 
szolgáltatják a vezérszólamokat?! Elraga
dó, bűbájos, lenyűgöző, nagyszerű! csak 
ezt mondhatom a filmről és a legnagyobb 
dilemma elölt állok, vájjon abból a tízezer 
ötletből, amely pillanatonként villan-rob- 
ban a filmen, melyiket is mondjan el a kö
zönségnek.? Azt. hogy’ a milliárdos olajki
rály elvből csak a pizsama felsőkabátját, 
óhajtja megvenni, mert a nadrágot nem 
bírja alvásközben s annak a problémá
nak eldöntése, vájjon eladható-e csak a 
felsőkabát, hogyan kerül az áruház osz
tályfőnökén, igazgatóin keresztül a vezér
elnökig, aki c kérdésben Ítélkezni pizsama
nadrág nélkül, csak felsőkabátban ugrik, 
ki az ágyból... Szabad-e leleplezni a ha
lálosun szerelmes asszony önmegtagadásá
ban kiagyalt millió bosszantás! trükkjét a 
szerencsétlen kékszakáll-férj ellen, aki vé
gül is Sbakespearehoz menekül és a Mak
rancos hölgy analóg esetén vél tanulni. El
mondható-e az, hogy az idegszanatóriumból 
az orvos gyorsan kivezeti hatalmas dogg- 
ját, mert félti, hogy a jelentkező paciens 
megharapja és micsoda truoville az, ami
kor az asszony kényszerzubbonyba kölöz- 
teti férjét, hogy — megcsókolhassa. Nem 
követtem el indiszkréciót: az ötletek, vic
cek rakétázó sistergésének csak halvány 
mcllékzöngéjét árultam el, tessék ehhez 
venni még 99 százalékot, ezenfelül 
a kétméteres bonvivan Gary Cooper an
gyalian férfias humorát. Claudette Colbert 
habzsolni való bubáját és egy gazdag ame
rikai film ragyogóan kiválogatott epizodis- 
táinak-sereget és tessék a legnagyobb igé
nyekkel beülni a moziba: garantálom, 
hogy felfokozottan többet kap mindenki, 
amit még ezek után is várt. (S.)

k zendai fogoly A némaAlmek regé- 
u 7 nyes romantikája tér 

vissza egy valószinütlc- 
nül hangjó, de mégis 
rendkívül kedves, ara
nyos történet során,

amikor az elfogott király helyett ennek ha
sonmása megy el a koronázásra, hogy meg
mentse a dinasztiát. A derűsen izgalmas 
film érdeme, hogy mozgalmasan bravúros 
minden kockája és három egészen nagy
szerű színész, mint Ronard Col mán, a leg
fiatalabb Fairbanks és a gyönyörű Made- 
lamc Carpoll tehetségük egész arzenáljával 
harcolnak a közönség elismeréséért. Meg is 
kapják. A film nagyon jó szórakozás a Ró
va! Apollóban.

Y V e t t e Amerika híres p’.ety- 
kahőse és az öt ugrató 
lokállulajdonos lépnek 
fel ebben a filmben, 
ahol a kél gunyoros, 
'Leélő‘l amerikai cgv

kis táncosnő mialt keverednek happyandes 
afTérbe. Simoné Simon, n tündér! kis fran
cia filmsztár gyenge hangocskájával kedve
sen dalol.

IfCPPElf rendkívül nEl rE" olcsón!
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Tüntetés
Budapest uccáln

•ovaros utcáin. A tüntetőknek természetesen 
ÓüléMeVPA0Í?'Uk,,o11 * "'»«»«">« célú 
gyűléssel. A Mussohni-léren évült összn n, 
S ,ka‘rt.Sí!B' é""lík AndrÍMv-

,on akartak végig vonulni,
• rendőrség azonbau szétoszlatta,

•íjban RZ Erzsébet-körut 48. számú 
álló fáIínKll.08SZe- az,án W százötven főből 
íüMaIaI » ?’-ií rcndörük ht *«  szétoszlatták a 
tün tetőket, többen azonban ellenszegültek a 
Verdel^eKii ™ u jArókc,ök ,s beavatkoztak, 
tíím dé VHm.adl ,”Z uUes,en- A verekedők 
ÍAlr Lm./a k®rul,e,‘ knP1,únyságra előállítót- 
túk Galánthay Gyula könyvkereskedőt. Hősen- 
thai nevű szobafestősegédet és Bankovát Alfréd 
magántisztviselőt. A három előállított nem tar
tozott a tüntetőkhöz, azonban utcai botrány
okozás miatt megindították ellenük az eljárást. 
VII. kerületi kapitányságon állj- tották elő.

Innen a főkapitányságra kisérték. 
CKet A politikai osztályon fogják őket kihall
gatni és csak azután döntenek sorsukról.

A Mussollnl-tM és Ernéftef-köruti tünteté
sen kívül még

•8 Opera előtt is megjelentek a Szálasit 
éltető nyilasok

és röpcédulákat osztogattak. A rendőrség itt is 
hamarosan végetvetett a tüntetésnek.

A revíziós gyűlés után a Vigadó előcsarnoké- 
bán is szórtak szét Szálasit éltető röpcédulákat 
és nyilaskercszteket, azonban előállítás nem 
történt.

Délután az újpest—rákospalotai állomá
son is botrányt rendeztek a nyilasok, 

huszonöt főből álló társaság zsidózni kezdett, 
majd Szálasit éltették. A rákospalotai őrszobá
ról gyalogos és kerékpáros rendőrök siettek a 
pályaudvarra és a tüntetők egyrészét sikerült 
elfogniok. Szabó Péter. Vizváry Jenő, Ferenci 
Károly, Főldesi Nagy Gyula. Garmán János 
asztalossegédeket, Ferro Mihály bádogossegé
det és Szabó Antal fiiszeressegédet előállították. 
Vasárnap a késő esti órákban hozták be Őket 

főkapitányságra és itt döntenek a sorsukról.

GLOBOL molyok Irtására
_ , „ Főraktár: MolnárAsMotai
KAPHATÓ MINDENÜTT Pntőf/Sánrtor-n. P

*— A kormányzó újra kitüntette Bakty 
Lajost, a „Duna őrangyalát". Bakty La
jos csónakháztulajdonost önfeláldozó maga
tartással véghezvitt életmentésért a magyar 
ezüst érdemrenddel tüntette ki a kormányzó. 
Másodszor éri már magas kitüntetés a köz
tiszteletben álló népszerű Bakty Lajost, 
akinek a nevét mindenki jól ismeri. A dunai 
evezősök és vikendezők őrangyala B a k t y 
Lajos. Mindig a helyén van, ha baleset vagy 
szerencsétlenség történik a Dunán és az esz
tendők során már nem kevesebb, mint há
romszáz esetben mentett ki a Dunából bajba
jutott embereket. Jól megérdemelt kitünte
tése őszinte őrömet kelteit.

— Kozma Miklós nagy beszéde a Hírlap
írók Nyugdíjintézetének közgyűlésén. A 
Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete 
vasárnap tartotta ezévi közgyűlését, amelyen 
vitéz Kozma Miklós titkos tanácsos, az in
tézet elnöke nagyhatású beszédet mondott. 
Kijelentette, hogy ma még nincsen tiszta 
kép arról, hogy az ujságirójólétl intézmé
nyek es a felállítandó ujságirókamara mi 
Iyen kapcsolatba kerülnek egymással. Való 
szinü, hogy ez a problémák egész sorozatát 
hozza majd, de mindenesetre azon kell 
lenni: a kérdés tisztázása a szerzett jogok 
sérelme nélkül menjen végbe. Ezután arról 
beszélt, hogy ma korunk egyik legfontosabb 
vezéreszméje a szociális gondoskodás. 
A Hírlapírók Nyugdíjintézménye egyik őr 
tornya a szociális intézmények összeségéből 
felépült magyar szociális várrendszernek, 
amelyet minél erősebbé és viharállóbbá kell 
tenni. Az intézet tagjai nevében Sálig Dezső 
köszönetét mondott a vezetőségnek munkás
ságáért. Majd a közgyűlés elfogadta a tárgy 
sorozatot s igazgatósági tagokká választo't.i 
vitéz Bodor Aladárt. Gergely Győzőt. NUscl: 
Málvásl, Sziklay Jánost és Walikovszky 
Károlyt.

__ Öngyilkosság a Gülbaba-ulcábnn. Vn- 
sárnin a’fíülbaba-vlca 30. számú házban 
lévő lakásán vcronálhl megmén’ezle magát 
Ele'ánti Géza magántisztviselő. Súlyos, élet- 
veszélves állapotban vitték a mentők a Ró- 
Int-kór házba. Még nem tudták megállapí
tani, hogy mi késztette végzetes elhatározá
sára.

■ — Poel, Konstantin Ewtorufc tlntSke kit
Peti, Konstantint, EsHnrsság eddigi kor- 
mónezMdt, vnsirnntt SW stavaza tat Itt pl 
lenfhrn nz piiI Wzlórsnsiig plnoki'vé víla .z- 
tolták. A választás hat évre szól.

— Mlh'észl síremlék Eichbaumnál, V., Ru- 
tfolf-tér 3. (Margithid.).

HÉTFŐI NAPLÓ

Magyar és lengyel 
cserkészpilóták 
izgalmas léglbravurja 
a kormányzó előtt

Végeláthatatlan sorokban robogtak vasár
nap délután a magánautók százai és a zsú
folásig megtelt autóbuszok az uj balatoni 
műúton a budaörsi repülőtér felé: fennállá
sának

huszonötéves jubileumát ünneplő Ma
gyar Cserkész Szövetség tartotta dísz

szemléjét a repülőtér selymes füvén.
A budaörsi repülőtér kecses épülete dí

szes nemzetiszjnü lobogódiszben várta rz 
előkelőségeket és a nézőközönséget, a hom
lokzaton pedig

hatalmas lengjél lobogók
jelezték, hogy lengyel résztvevői is vannak 
az ünnepségnek.

Négy órakor már zsúfolásig megteltek az 
állóhelyek és elfogyott nz összes ülőhely is, 
majd egymásután megérkeztek az előkelősé
gek.

Ezalatt egymásután vonultak fel a repülő
térre a cserkészalakulatok. A szeszélyes 
áprilisi időjárás rossz híréhez méltóan előbb 
kiadós záporral öntözte meg a repülőtér 
füvén álló cserkészeket s az állóhely néző
közönségét, majd dermesztő szél keletkezett, 
de végre félöt órakor kisütött a nap, mint
egy üdvözölve

a kormányzót, akinek koraija bekanya
rodott a repülőtérre

és megállt a betonkifutón felállított disz- 
emelvény előtt

A kormányzó elfoglalta helyét a részére 
felállított emelvényen és megkezdődött a 
cserkészek diszfelvonulása.

Több mint egy órán keresztül tízezer 
cserkész vonult fel,

majd az ünnepségen résztvevő lengyel cser
készvezetők járultak a kormányzó elé, akik-

Nappal változatlan idő, 
az éjszakai hideg enyhül

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Európa-szerte megszűnt a sarkvidéki eredetű levegő uralma és helyét a Földközi 

tenger déli tájairól jövő levegő foglalja el. Hazánkban a tegnap délután folyamán 
ment végbe az időváltozás; a hideg levegőre délről felsikló enyhe levegő az Esztergom— 
Zalaegerszeg-vonaltól keletre mindenütt bőséges esőt adott.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 11 fok, a tegerszintre átszámított lég
nyomás 760 inni.; alig változó.

Várható Időjárás a következő 21 órára:
Mérsékelt északnyugati szél. Változó felhőzet. Több helyen, Időn
ként még eső, esetleg zivatar. A nappali hőmérséklet alig válto

zik. Az éjjeli lehűlés nyugaton is gyengül.

— Az OMKE ezredik száma. Most jelent 
meg az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés hivatalos lapjának az OMKE-nak 
ezredik száma, amelyben a magyar közélet
nek csaknem minden vezető tényezőjének 
Írását ott találjuk. A jubiláló OMKE vezető 
helyén közli n kormányzó válaszát, amelyet, 
Sesztinai Nagybákay Jenő hódoló feliratára 
adott. A gazdag tartalmas számot Hegedűs 
Lóránt, Kállay Miklós, Kenéz Béla, Senn 
Ottó, Balogh Elemér, vitéz Barczy Gábor. 
Balkány! Kálmán, Szterényi József és má
sok értékps cikkei díszítik.

— Halálozás. Frank Lajos 65 éves korában 
clhunjt. Temetése f. hó 25-én, hétfőn fél 3 óra
kor lesz a rákoskeresztúri irr. temetőben.

*— Darányi és Hóman Veszprém megye 
főispánjának beiktatásán. Vasárnap délelőtt 
Veszprémben megállapították dr. Mesterházi/ 
István veszprémmegyei főispán installáció
jának részletes programját. A hét szombat
ján lesz az installáció, amelyen megjelenik 
Darányi Kálmán miniszterelnök és Hómon 
Bálint kultuszminiszter is. A főispán ünnepé
lyes beiktatása után ötszázteritékcs ban
kett lesz.

— A Budapesti Sajt- fs Vajnagykereskedők 
Egyesülete vasárnapi közgyűlésén Rottersmann 
Leó elnök kereskedelmi tanácsos elnöklete alatt 
megválasztotta az egyesület uj tisztikarát. El
nök: Rottersmann Leó, alelnökök: Garai Pál 
és Somogyi Mihály, főtitkár, Lackó Sándor,

nek nevében Stopezinsky, ■ lengyel repülő
liga képviselője köszöntötte a kormányzót 
és adta át a lengyel cserkészek ajándékát:

a „Cauvaj" nevű vitorlázó repülőgépet.

Elsőnek az okkersárgára és kékre festett 
Csuvaj emelkedett csörlővontatással a le
vegőbe. Most Kutak lengyel cserkészpilóta 
vörösorru, parányi gépe röppent fel és 
mintegy negyedóráig tartotta izgalomban 
hajmeresztő mutatványaival a közönséget. 
Három egyfedelű sportrepülőgép vontatott 
fel kötélen három vitorlázógépet.

Első eset volt ez Magyarországon, hogy 
vitorlázógépek rajkütelékben emelkedtek 

a levegőbe,
A magyar cserkészrepűlők bemutatója so

rán különösen Steff Tibor aratott nagy si
kert, aki vitorlázó gépével looplngok soro
zatát végezte a levegőben. A repülőbeinutató 
szenzációja

■ lengyel caerkészpllóták ejtőernyő- 
ngrása volt.

Hatalmas magyar utasszállító repülőgépen 
ezer méter magasra emelkedtek és egymás
után ugrottak ki a repülőgépből. Az első 
50, a második 100, a harmadik 150, a ne
gyedik 200 s az ötödik

300 méteres szabadzuhanás után bon
totta ki ejtőernyőjét.

Pár pillanatra riadalmat okozott az, hogy 
az egyik ugrót a szél a cserkészcsapatok 
közé sodorta, de baleset szerencsére nem 
történt és a cserkészfiuk vállukon vitték tár
saihoz a vakmerő lengyel ejtőernyőugrót.

Ezzel a bemutató véget is ért és n kor
mányzó szárnysegéde kíséretében elhagyta 
a budaörsi repülőteret.

9
— AZ ANGOL HADÜGYMINISZTER EL- 

UTAZOTT ROMÁBÓL. Hoare-Belisha angol 
hadügyminiszter vasárnap délelőtt elhagyta 
Rómát és Párisba utazott

— Farkas Elemér kormánypárti képviselő 
vasárnap a szélsőségek ellen beszélt. A fejér
megyei Szolgaegyháza községben vasárnap 
bcszámolóbeszédet tartott Farkas Elemér 
kormánypárti képviselő. Élesen támadta a 
hóbortos népbolonditókat és a szélsőségeket. 
Hangoztatta, hogy at ő jobboldali politikája 
nem azt diktálja, hogy bárkit is üldözzünk. 
Kijelentette: minden belpolitkai kérdés 
megoldható a szentistváni kettöskereszt je- 
gyében.

— A JOGÁSZEGYLET VÁNDORGYŰLÉSE 
ESZTERGOMBAN. A Szent István emlékéy 
egyik kimagasló eseménye zajlott le vasár
nap Esztergomban, ahol a Magyar Jogász-*  
egylet tartotta meg vándorgyűlését. Több 
mint háromszáz kiváló, ismert magyar jo
gász utazott le Esztergomba, ahol a vendé
geket Olasz Gyula dr. polgármester üdvö
zölte. A Szent Benedek rend gimnáziumá
nak nagytermében zajlott le a gyűlés, ame
lyen résztvettek Seréül Jusztinján bíboros 
hercegprímás, Mikecz Ödön igazságügymi- 
niszter, Antal István államtitkár, Tőreky 
Géza, a Kúria elnöke és még sok más elő
kelőség. A megnyitóbeszédet Osivald István, 
a Jogászegylet elnöke mondotta. Utána Lá
zár Andor, Angyal Pál, Baranyay Jusztin, 
Nizsalovszky Endre, Egyed István, Szladits 
Károly és Stolpa József tartottak előadáso
kat.

— Bartholy Ervin tragikus halála. Bart
holy Ervin dr., a legfőbb állami számvevő
szék osztályfőnöke, tragikus hirtelenséggel 
meghalt. Vasárnap délután nagy részvét 
mellett temették el a farkasréti temetőben.

FTBF ** ■ _ a jrityet. vtaeh rnhAt, fehéme-ff CD mot író-. varró- fényképez 4.
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— A lengyel külügyminisztérium proto
kollfőnökének halálos balesete. Varsóból 
jelentik: Romer Károly gróf, a külügymi
nisztérium diplomáciai protokollfőnökének 
kezében véletlenül elsült a revolvere. A go
lyó Romer grófot halálrasebefte.

— A házfelügyelők közgyűlése. A Háxfel- 
ügyelők Országos Nemzeti Szövetsége vasárnap 
tartotta közgyűlését. A közgyűlés foglalkozott 
a lakbérlcti szabály rendelet sérelmes rendelke
zéseivel és felhívta a házfelügyelő társadalmat 
a szövetséghez való csatlakozásra, hogy egy
ségesen és hathatósabban tudjanak eljárni « 
sérelmek orvoslása érdekében. A közgyűlés or
szágos diszelnökké választotta vitéz dr árvát- 
falvi Nagy Istvánt, országos * elnökké Fridrich 
Boldizsárt.

— Nyltasgyülés n debreceni Aranybikában. 
A Fcsletics-(é\e nyilaspárt vasárnap gyűlést 
tartolt a debreceni Aranybikában. Vasárnap 
országos vásár volt Debrecenben, a környék
ből rengeteg gazda érkezeit, akik közűt sokan 
résztvettek a gyűlésen. Az Aranybika körűi 
nagy rendőri készültség helyezkedett el. Gróf 
Festetics Sándor volt a gyűlés első szónoka. 
Utána dr. Soaszta Gyula következett, akitől 
szónoklata egyrésze után megvonta a szót az 
ügyeletes rendőrtiszt. Végül dr, Dücsö Júnosnó 
szólalt fel.

— KÉTSZÁZALÉKOS NUMERUS CLAU- 
SUS AUSZTRIÁBAN. Az osztrák tartomány 
főiskoláin kétszázalékos numerus clausust 
vezettek be. A közoktatásügyi miniszter ren
deleté értelmében rz egyes főiskolákon a 
jövőben fakultásonként legfeljebb két szá
zalékban lehet zsidóknak beiratkoznia.

— Az Országos Nősziivetség vasárnap gyű
lést tartott Székesfehérvárott. Az Országos Nő
szövetség kongreszusa ülésezett vasárnap Szé
kesfehérvárott. A gyűlésen gróf Apponyi Al- 
bertné elnöknsszony és Csitáry G. Emil polgár
mester mondott beszédet. A résztvevők délután 
megkoszorúzták Prohászka Ottokár sírját.

— Házasság. Györbiró Mária Annát április 
23-án, szombaton déli 12 órakor vezette oltár
hoz a királyi várkápolnában dr Dávid József. 
Tanuk voltak: Bariba Lajos altábornagy, Búd 
János ny. miniszter, báró Apor István, Vitéz 
dr Jancsó István. Az eskelést Wilz Béla pré
post-plébános végezte. A szertartás alatt Nagy 
Margit, a M, Kir. Operaház tagja Schubert: 
Avc Mariá-t énekelte. — Fekete Mária és Fa
ragó Mihály házasságot kötöttek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— A Megszállott Termetekről Származó Ma
gyarok és Székelyek Tábora 1938. évi április 
hó 30-ón (szombaton) este 8 órai kezdettel
VIII.,  Teleki-tér 6. sz. I cm. 18. ajtó alatt a 
Budapesti Keresztény Öszeresek stb. Ipartársu
latának helyiségében a megszállott területi hősi 
halottak emlékére ünnepi vacsorát rendez. — 
A volt erdélyi és székely ezredik az elesett hő
seik emlékére május hó 8 án (vasárnap) dél- 
elölt 10 órakor a Hadtörténelmi Múzeumban 
(Vár) emlékünnepélyt rendez.

— Felakasztotta magát egv fiúcska, mert 
apja megdorgálta. Rábaszentmihály községben 
Lakó Géza tízéves kisfiút édesapja valamiért 
megdorgálta. A fiúcska felment n padlásra és 
elkeseredésében felakasztotta magát. Amire 
rátalállak, már halott volt.

— A legszebb élmény: egy tengeri utazás!
Felejthetetlenül szép emlékei lesznek, ha részt- 
vesz a Norddcutscher Lloyd Brenicn szebbnél- 
szebb utazásain nz Egyesült Állatnokhn, Cey
lonba, a távol keletre, a Földközi tengeren a 
Nordkapra. a Madeira- vagy Kanári szigetekre 
lurjen díjmentes prospektust a Norddcutscher 
Lloyd irodáiban, Vili., Baross-tér V, vagy - V- 
Vörösmarty tér 1< ’



Ragyogó és glóriás erőpróba a párisi világbajnokság előtt

3 fronton 2 győzelem
és egy eldöntetlen avatta ünneppé a futball nagy napját

Sárosi Gyurka egyedül öt gólt lőtt a bécsieknek
gcllér előtt a hálóba csúsztatja a labdát. 

3:3.
Szűcs p'azarul semlegesíti az osztrák belső 
hármast s igy frontban marad a magyar 
csapat és a 30. percben megpecsételi az 
osztrákok sorsát.

Titkos harcol, aztán mintaszerűen röp
pen a beadás, hogy Sárosi fejéről a 

a hálóba suhanjon. 4:3.
Fölényben vagyunk, az osztrákok kapkod
nak. Andritz és Pekarck újból visszacseréli 
a helyét s nyomban utána Neumer szabad- 
rugásos labdája a kapufán csattan cl.

Zsengellér fordulásból küldött szép lövése 
vezeti be a magyar támadássorozatot, amely 
a 39. percben az utolsó gólban érik.

Titkos—Sárosi-akció után Zscngcllért 
küldi rohamra Gyurka. Zsengellér lá
báról szilaj erővel csapódik a kapufának 
a labda, majd onnan a másik kapufára 
és Igy ismét Sárosi elé. A nagy center . 
nem hibáz, beröpül az ötödik gól. 5:3.

Mind az ötöt Sárosi 
neknek!

Vasárnap nagy napja volt a magyar futballnak: 33 legjobb játékosával barom 
fronton keltett megküzdenie komoly, nehéz ellenfelekkel, A párizsi világbajnokság előtt 
a szűkös viszonyok között élő magyar futball ismét heroikusán végezte el a reáhárult 
nagy feladatot, mert a három fronton két európai jelentőségű győzelmet és egy eldön
tetlen eredményt vésett a magyar futball történelemkönyvébe. Diclz kapitányt kitü
nően sikerült és bevált válogatásáért csakúgy külön dicséret illeti, mint a játékosokat, 
okik önmagukat múlva felül dicsőséget szereztek a nemzeti színeknek s reményteljes 
várakozással töltötték el a magyar sportlársadalom százezreit a párizsi nagy napok 
előli.

MESTER-ÖTÖS! Sárosi dr.

szerezte a magyar szi-

Elkeseredett bécsi tá
madások indulnak meg 
most, a fölényünket 
azonban továbbra is 
tartjuk Miklósi kézzel 
szereli Pessert, mire a 
szélső durván belerúg. 
Ez az egyetlen kelle
metlen intermezzó az 
egész nagy csatában. Az 
utolsó percben még 
korner ellen kell véde
keznünk, de aztán vége 
a nagy küzdelemnek: 
ismét magyar győzelem
mel.

BUDAPEST A—BÉCS A 5:8 (2:3) kapu sarkába. 1:1.
Bécs, április 24.

flóan zuhogó esöbet

(A Hétfői Napló ki- 
A üldölt munkatársának 
tch’lonjclenlésc.) Az 
átalakult Bécs mór na
pok óta a patinás oszt
rák-magyar találkozó 
helyébe lépett Bécs— 
Budapest mérkőzés lá
zában égett. Az osztrák 
főváros sporltársadnl- 
ma óriási érdeklődést 
mutatott a nagy meccs 
iránt, mert at állan- 
is

35 ezer főnyi közönség
h plc el süni rajokban n Prater-Stadion tri
bünjeit. Már a koradélutáni órákban meg
indult n népvándorlás a Prater-pálya felé. 
Kétszeres nézőlömoge lett volna a nagy 
csatának, ha ugyanebben nz időben nem 
rendeznek motoros versenyt a legkiválóbb 
német versenyzők részvételével. így azután 
megoszlott a közönség.

A horogkereszte.s karszalagot viselő közle
kedési rendőrök százai irányították a ka
vargó nutóforgalakot. Gyönyörű látványt 
nyújtott a pályán a kifeszilett ernyők ezrei-, 
nek látványossága, lldvurias, de feltűnően 
erős tapsorkán fogadja a piros ingben ma
gyar címerrel kifuléi magvar csapatot. A 
magyar csapat felemelt kézzel üdvözli a 
közönséget. Még fokozódik a tapsvihar, 
amikor kifut az öltözőből a fehéringes bé
csi csapat. Nyomban a csapatok után meg
jelenik a pályán Popovics jugoszláv biró és 
megkezdődlik a 83. osztrák-magyar össze
csapás idegölőén izgalmas szinjátéka.

Budapest: Szabó Miklósi, Biró—Szalui, 
Szűcs, Dudás Biró II . Zsengellér, Sárosi
dr.. Toldi, Titkos.

Bécs: Balti Andritz, Scsta—Wagner, Pc- 
l.arck. Skoumal- - lluhnemann, Stroh, Sinde-
tar, Neumer, Pesser.

Sárosi dr. és .Sindclar, a két csapatkapi
tány választ. A magvar csapat játszik szél 
<lh n Már a I. percben a lerohanó Titkos 
komért erőszakol ki. de n sarokrúgás ered
ménytelen. A labdát időközben kicserélik. 
Biró Dani lövéséi Raftl sarokra bóxolja. A 
következő pillanatban már Pesser villám
gyors lefutását kell Bírónak megakadó- 
lvoznia. A magyar csapat nagyon sokat és 
feltűnően erélyesen támad. A 8. percben 
már felcsillan a vezetögól reménye, de a 
lámpalázas Biró Dani kitűnő helyzetben 
hibázik. A 10. percben Sárosi gyilkos erejű 
lövését a kapufa tartja fel. Állandóan gör
dülnek a magvar támadások s egv jól fel
épített jobboldali támadásból Biró II. késc- 
deltneskcdése szabadítja fel az osztrák ka
put. A 12. percben a bécsiek támadnak, de 
Biró higgadtan és erélyesen szerel. Sárost 
« s Zsengellér ossz játékából veszedelem fe
nyegeti a bécsiek kapuját, de a lövés mellé 
fut. A magyar csapat igen jó. A 14. percben 
már beröppeu a hálóba a régen esedékes 
jnagjrar gól.

Titkos vezeti ellenállhatatlan röcséi n 
támadást és precíz licadása Sárosi elé 
kerül. Gyurka nem habozik és a G-os 
vonalról hallóbbal a jobb Iclsősarokha 

Irtózatos erejű lövést zudit, 1:0.
Nem sokáig csilloghatnak örömben a ma
gyar szemek, mert a kővetkező perc meg
hozza a váratlan kiegyenlítést.

Nc’imer lövésébe a pillanatig habozó 
Miklósi rosszul teszi be a lábát s a 
labda akadálytalanul surrau a magyar |

A gól szárnyakat ad a bécsi csapatnak. 
Sindclar vezényletével vészijósló energiával 
lámád a két osztrák szélső. A magyar vé
delem egy pillanatig sem inog meg és a 
nagyerejü támadások kornerben élik ki ma
gukat. A 22. percben Biró II. lefut, de iveit 
beadását Raftl védi. Majd Sindclar lövéséi 
Szabó nagy bravúrral teszi ártalmatlanná. 
A 25. percben gyors támadás fut váratlanul 
végig a pályán és

Sárosi lövése védhetetlenül vágódik n 
kapu bal sarkába. 2:1.

Pesser és Titkos lefutásai kornerekkel 
végződnek. A 32. percben Miklósi melleit 
elhúz Neumer, de a lövés hajszállal a léc 
mellett süvit el. A játék rendkívül szép, 
gyors és gólra törő. A 3(1. percben hatalmas 
Sárosi bombái tartóztat fel a kapufa.

A magyar fedezethalfsor valósággal 
tömi labdával a csatárokat.

A 39. percben Sindclar lesről indul, de Pes
ser az üres kapu mellé lövi a laiidát. A 41. 
percben Szabó kornerre védi Sindclar lö
vését. _

A bíró a kapu előtt 6 méterrel feldobja 
n labdát, óriási tumultus keletkezik*  a 
magyar kapu előtt s n szerencsés Pesser 
a sok láb közölt a hálóba kotorja a lab

dát. 2:2.
A félidő utolsó perceiben Sárosi és Zscngcl- 
lér bombái foglalkoztatják Reftl-t.

A második félidő nagy izgalommal kez
dődött s az. izgalom mindjárt sérülésben 
robbant ki. Pekarck az. áldozat, rándulást 
szenved és kiviszik. Négy csatárral játsza
nak most az osztrákok. Magyar fölény ala
kul ki, bár közben a kitűnő Hahnemann 
révén kornerhez jutnak az. osztrákok. Most 
a magyar csapat is veszélyben forog, mert 
Miklósi megsérül, ám a keménykötésü bekk 
egyhamar rendbejön. Változik a játék, bár 
az iram lanyhul, viszont izgalmas jelenetek 
sorozata füti a kedélyeket. Sárosi egymás
után kerül löVöhelyzelhr kétszer is. de nincs 
szerencséje. Azután Titkos kénytelen az 
osztrák védelmi párossal harcbakevercdni 
és alul marad. Majd egy meseszép helyzet 
keletkezik Biró beadása nyomán Sárosi szá
mára, de Gyurka az óriási helyzetet három 
lépésről kapuméin helyezi. Szerencse, hogy 
az egyre veszélyesebbé váló osztrákokra 
Srüi- és a magy;-r védelem nagyon jól vi
gyáz. A magyar balszerencse folytatódik, 
amikor Biró labdájával Sárosi érhetne el 
gólt, de fejese kapulécről vágódik vissza.

Ez már a harmadik kapufa!
Nem sokkal utóbb ismét Sárosi rémili 

meg a bécsi védelmet, amikor 6 méterről 
pazar lövést ereszt meg Scsta mellett is, de 
Raftl a nagy helyzetet kornerre öklözi. Ál
landósulnak n magyar támadások, mégis a 
magyar csapat kap gólt a 21. percben.

Sindclar és Wagner üsszjátéka után 
Ilunncmnnnhoz kerül u labda, aki 12 
méterről lő és a labda védhctcllenü! vá

gódik Szabó mellett a hálóba. 2:3.

Az osztrák, rohamok a gól után tovább foly
nak, de jelentős esemény, hogv Andritz és 
Pekarck helyet cserél, az osztrák centcrhalf 
kifulladt. Zsengellér mesés fejesét Raftl csak 
szerencsével tolja kornerra. Azután Sárosi 
tiszta helyzete durran el a kapu mellett. A 
27. percben azonban már nincs hiba. Kor- 
nert rúg n magyar csapat a bécsi kapu előtt.

Titkos pumpán Ívelésű labda'ára Scsta 
felugrik, de Sárosi ügyesebb és Zscn-

Szerencsére csak 
3500 ember látta
a B-válogatottak kiábrándítóan gyenge játékát

Budapest futballmüsorának egyetlen ki
emelkedő eseménye volt vasárnap, Bécs és 
Budapest B-válogatottainak küzdelme. A 
húrom fronton küzdő magyar futball szemre 
korántsem tudott olyan tetszetős csapatot a 
pályára küldeni a jó nevekből összeállított 
bécsiek ellen, hogy az nagyobb közönséget 
vonzott volna.

Hiányoztak a sztárok.
így azután a leszállított helyárak ellenére 
mindössze 3300 néző vacogott az Üllői-uti 
sporttelepen.

Fehér-fekete dresszben jön ki a bécsi 
csapat piros-fehérben a magyar, inig Bízik 
cseh biró tiszta feketében vonul a pályára. 
Nausch és Vincze választ a kezdésért és

EGY ÖSSZEPEPECSELT GÓL

kelt a magyar kapu előtt és áldozatot is 
követel, mert Csikós Nausch-sal csap össze 
és puhábbnak bizonyul az öreg bécsinél,

sérült fejjel
hagyja el a kaput, ahová Vági áll be.

Szünet után a bécsi csapat az első félidő 
tanulságai alapján’ változtatásokat végez a 
csapaton. Wawra megy centerbe és a fede
zetsor uj emberrel frissül fel. A csere ha
tározottan beválik, mert a bécsi csapat 
szemmelláthalólag felélénkül. Kállai akar 
kiugrani*  a hátvédek között, de faultolják. 
Vincze a szabadrúgást a kapu fölé rúgja, 
Jerusálcm hatalmas lövését Vági Bravúro
san védi. Gyors és szép Kállai—Vincze— 
Kocsis akcióból Kocsis lapos beadása a 
kapu előtt gurul el, de a labdára rohanó 
Kisalagi! ellökik a kapu torkában. Ezután 
Vági újból két szép parádés védést mutat 
be.

Az osztrák csapat jobb futballt játszik.

Kállai sarokkal szökteti Horvátbot. A szélső elhúz Wawra mellett és a vonalig fut n labdá
val. Wagner II szereli a vonal előtt a robogó szélsőt, de felszabadítás helyeit hatalmas 
..luftot'*  mg. Horváth vlsszaszcrzi a már elveszett labdát és Kisalagi elé gúrlí. A center 
helyezett közeli lövése védhetetlen. I. félidő 31. perc. 1:0. — (Copyright by Hétfői Napló

— Sytem Horváth.)

azután a magyar csapat játszik szél ellen. 
Az első szép támadás Balog. Vincze és Ko
csis összmunkáját dicséri. Ebből csak két 
korner az eredmény. Azután

nagy magyar fölény
alakul ki, amit hosszú idők után Wawra 
mellé küldött lövése szakit meg.

Vincze nagyon ügyes, 
ma a legjobb csatár. 
De Jerusalem is méltó 
a híréihez, sarokra kül
dött fejesét Kiss csak 
a vonalról tudja vissza
rúgni. Azután Kisalagi 
fejel, de megjárja, mert 
Zöhrcr valósággal le
taglózza. Néha-néha 
Nauscht, a kiöregedett 
egykori Európa-sztárt
is észre lehet venni, a 

nem kiséri szerencse. A
magyar csapat nyomasztó fölényben van. 
így azután előbb-ulóbb góllá kell érni a 
felsőbbrendii magyar játéknak és ez bekö
vetkezik a 31. percben.

Kállai sarokkal szökteti Horvátbot, aki 
Wawra mellett elvóglnt és csaknem a 
vonalig jut. Itt Wagner szerelni akurja, 
a labdát el Is veszi, de aztán hatalmas 
lyukat rug a levegőbe s a fürge Horváth 
’■ v p l-'hdát Ismét megkaphatja. Nyom
ban hátrajátszik Kisalagi elé és a cen
ter pontosan gurítja a helyezeti labdái 

a sarokba. 1:0.
Az osztrák ellentámadás nagy kavarodást

Vincze

lövéseit azonban

A támadások sorozata a 15. percben szám
lálható eredményt hoz.

Aurednik Jerusálcmhcz passzol és a 
szőke csatár beadását a csatárosllolt 
Nausch 1G méterről kapásból csoda
szép fél magas lövéssel a hálóba küldi. 

1:1.
Gól után is egy ideig a bécsi csapat marad 
frontban, Horcschofszky lapos, erős lövé
sét Vági eldőlve kaparintja meg. Az osztrá
kok feltűnően jól helyezkednek. A magvar 
csapat minden passza osztrák játékos lábá
nak fut, a magas passzokat pedig rendre 
fejjel foRják cl a bécsi védőjátékosok. Most 
15 perces huszáros magyar attak követke
zik.

Horváth beadása nyomán óriási kavaro
dás támad Zöhrcr kapuja előtt, de négy ma
gyar csatár sem képes belctalálni egy üres 
kapuba.

A budapesti csapat szélsői játszanak 
kritikán alul

és ez az oka, hogy dacára a Nemzeti half- 
sor kiváló játékának, nem adódik újabb 
eredmimy. Ragyogó Kocsis—h'isalagi-akciá 
hit végig a pályán és a hórihorgos' center 
eles kapáslövését Zöhrcr csak az utolsó pil
lanatban képes elhárítani. Közben az ősz, 
trákok hosszú passzokkal jutnak el a ma
gyar kapuig. Egy ilyen támadásnál Horc
schofszky összefut Flórával és elterül a föl
dön. A sérült szélsőt a kapu mögé viszik 
kezeli she és helyére Épp áll be. Rövid idő 
múlva magához lér és a tartalék helyét



Baa»p«t, 1838 Mprilh M. HÉTFŐI NAPLÓ
Mwafoglalja. Xállay huwmétereí „abad- 

rekkH »°i"U ‘Á’!"01, n,wl * l,M" mé,e- ™'*  * k"P“ fslö> «<ivil el. Ai utolsó ne- 
váhowloi, élénk játék folyik, 

Bttndkél kapu elölt bőven adódnak jólhely- 
vé<Ieln’ek klfoBástalanül működ- 

d! h AT Ube" k*verRüdik a hátvéden, 
lk?úl öl méterről a kapu

•a t > ■ , A n,Wr csapatban a kőrvetlen 
vedelem és a fodezetsor mutatott Jó játékot. 
A csatársorban egyedül Vtncze nyújtott el
fogadhatót. Az osztrák csapatban Nauich, 
Jerutálem es Zöhrer játéka emelkedett ki.

A Csikók ámulatba éltették 
Bukarestet

BUDAPEST—BUKAREST 0:2 (0:1)

Bukarest, április 24.
(Á Hétfői Napló tudósítójának tele/ónjelen- 

tété.) A Csikóválogatottat nem kísérte nagy bi
zakodás Bukarestbe, mert a román futball ere
jét ismerve, még a döntetlent is nagy ered
ménynek várta a magyar sporlközönség. A fia
talok meghazudtolták a papírformát és fölé
nyes, biztos győzelmet arattak a bukaresti vá
logatottak fölött.

Mintegy hatezer főnyi közönség előtt lllletcu 
bíráskodása mellett a következő összeállításban 
állt fel a két csapat: Budapest: Sziklai —

A KÉT MAGYAR, AKI HASZTALAN 
KÜZDÖTT A CSIKÓK ELLEN

Olajkár I., Szojka — Király, Sárost 111., Ráta 
— Kincsei, Olajkár 11., Jakab, Túrái II., Ver
met. Bukarest: Negru — Dúca, Badulescu — 
Vintila, Mitan, Dradán — Bogdán, Moldováng, 
Avar, Barátki, Popescu. A magyar csapat az

Teljes üzem a gríffmadarasok 
fészkében

Május felé közeledünk, de a Margitsziget 
megmaradt fái és a vasbordás épületcsonkok 
között októberiesen süvít a szél. A sétányok 
üresek, még mutatóba sem akad szerclmespár, 
hogy a tavaszt igazolja. A jegyszedők fázósan 
gubbasztanak s talán a megfagyott gyermek 
grandguignoljának sorsa érné utói őket, ha 
nem Jönnének sűrű rajokban titokzatos táskás 
fiatalemberek. Ismert arcok, télen nyáron na
pos vendégek, sőt — háziurak. A legendás 
grifTmadarak fészkének lakói: MAC-atléták. A 
szél fütyülhet, az esély itt pari, mert ezek a 
daliák fütyülnek a szélre, viharra, jégre, fagy 
és kánikulára. Hasztalan kókkad a hőmérő 
higanya a mínusz fokok tájára, a kéksárga 
hadsereg teljes számban a salakon s a gyepen 
van.

A nagy szorgalom oka és magyarázata a 
nagy tél: el fősorban az Európába jnokság Pá
rizsban, no meg az a tlz-husz nemzetközi csata, 
ami minden eddiginél érdekesebbé teszi a ma
gyar atlétika műsorát.

A MAC pálya bejárójánál pölömnyl emberke 
fogadja az érkezőt.

— Tessék vigyázni — gügyögi az apróság —, 
Matyi bácsi nem szereti az iróbácsikat!

Farkai Mátyás, a MAC trénere nem ér rá 
kikémlelni az „Iróbácsikat0. Harminclagu 
izomkülünitményt munkáltat. Éppen a cél
gimnasztika van a soron. Réme a sportolóknak. 
Egyformán utálja futballista, céllövö vagy 
gyephokizó. Mindent szívesebben, csak célgim- 
naszlikát nemi Pedig ez ma már nélkülözhe
tetlen, különösen az az atlétikában. A griff- 
madarasok kitünően csinálják. Még sincs meg
elégedve velük a mester. Egymásután pattog a 
kritika az atléták felé. Csinálják parancsra és 
valamennyien, tekintet nélkül arra, ki milyen 
sztár Azután folytatódik a tréning s a többi 
közölt útnak erednek a futók. Szorgalmasán 
róják a köröket. Szabó Miklós, az Európa re
korder csakúgy, mint a nagyszorgalmu lolól. 
vagy az Ismeretlen kezdő, a „pimf. Egy kis 
csoport Csapiár vasárnapi vereségét tárgyalja 
Fájdalmas seb ez a szigeten. Szerették volna, 
ha a szorgalmas „Csapos" bajnokként tér 
haza a megyeri mezőkről.

De dolgoznak az ugró- és dobó atléták is. A 
túlsó egyenesben egy szőke óriás tűnik fel. 
Meseszép a gátvétele. A neve nem ismeretlen 

Az élőre beharangozott él kész Játékosnak 
kikiáltott Épp nagy csalódást keltett Játéká
val. Bízik csehszlovák biró hibátlanul ve
zette az abszolút könnyű, fair mérkőzést.

MEGLEPETtS!
Frankfurtban vasárnap délután 55.000 főnyi 

közönség előtt a portugál válogatott futballcsa
pat 1:1 (1:0) arányban döntetlenül mérkőzött 
a német válogatottal A portugálok szerezték 
meg a vezetőgólt Souza révén. Az egyenlítő gólt 
a németek részéről Siffiing rúgta. ;

első félidőben széllel szemben játszik. Némi 
fölényben van. A bukarestiek gyérebben, de 
annál veszélyesebben támadnak. Az első per
cek bizonytalanságát Avar Ricsi kihasználja és 
a 6. percben a bukarestiek számára szerei meg 
a vezető gólt. A magyar csapat igen nehezen 
lendül formába.

Sárost III. remekül küzd, nyugodt, meg
fontolt játékával a mezőny kimagaslóan 

legjobb Játékosává fejlődött fel

és munkájának a magyar fölény kialakulása az 
eredménye.

Szünet után az első percekben a román csa
pat fölényre tesz szert, gyors attakjai megke
verik a magyar védelmet, úgy, hogy hosszú 
ideig nagy a kapkodás és zűrzavar a magyar 
kapu előtt. A 20. percben ugylátszik, mintha 
beteljesedne a magyar csapat végzete, mert 
Popescu hosszú lövése a kapuba kerül s ezzel 
már 2:0-ra vezet a bukaresti együttes. Sárosi 
III. nyugodt, meggondolt játéka megint lelket 
önt a csapatba s az lassanként fölénybe kerül 
és a 27. perctől kezdve egymásután hullanak a 
magyar gólok a román hálóba. Jakab kezdi 
tneg a sort.

A 31. percben önmagára ráduplázva kiegyen
lít s ettől kezdve a román csapat eltűnik a pá
lyán. Vermes a 34. percben megszerzi a ve
zető gólt, majd Turay 11. a 37. és a 44. perc
ben pompás góljaival biztosítja a fölényes győ
zelmet. A bukaresti közönség nagy elismerés
sel adózott a magyar csapatnak és Eladescu 
román szövetségi kapitány a mérkőzés után 
gratulál a magyar csapat vezetőinek a pompás, 
nívós játékért.

a sportközönség előtt: Minay Mária. Ahogy 
látjuk, az Idén komolyan megszorítja Kovácsot 
a négyszázat gáton.

Reményt és örömet keltő ez a délután a 
szigeten. Nincs mitől félnie a magyar atlétáknak 
az elkövetkező szezonban. A kéksárga druk
kerhad pedig készülhet a kórusra, mert a vi
lágszerte Ismert diadal-kiállás az. idén sokszor 
rendülhet fel: EM—A—CÉ! MAC—MAC—MACI 
Dir-dur-belel

A profiliga bajnoki eredményei: Erzsébet— 
Vác FC 4:1. Simontornya—ARAK 2:0. Szom
bathely-Vasas 0:0. Salgótarján—Tokod 3:3. 
DVTK—Váci Remény 2:0.

Drogisták—Váci SE 4:4.——
Nemzetközi 

kapcsolatokat épít az uj 
rezsim a kosárlabdában

Hodászy Miklós, a főváros kitűnő sport- 
szaktekintélye a kosárlabdázás sportjában 
meglepő és örvendetesen cselekvő uj életet te
remtett meg. A KISOK-kal kapcsolatos pro
gramja

beláthatatlan fejlődés
lehetőségeit nyitja meg, ugyanakkor azonban 
nem hanyagolja cl a sokáig senyvedő sportág 
nemzetközi kapcsolatait sem. Eddig gondolni 
is alig lehetett arra, hogy a magyar kosúrlab- 
dázós színvonalát a külföldi fejlett társszövet 
ségek paritásán mérjük le. Hodászy most erre 
is módot teremtett

Felvették az érintkezést a román éa a 
bécsi csapatokkal.

s a megbeszélések a legkedvezőbb mederben 
haladnak. Viadal-sorozat gondoskodik arról, 
hogy a vetélkedés füzében eedződhessék éretté 
ez a „fiatal" sport. Ismerve a magyar fajta 
bámulatos tehetsegét minden csapatjátékban, 
nem kételkedünk abban, hogy Hodászy had
serege nemsokára a győzelmes sportágaink kö
zött szerepel majd.

Félíocatos cseh-gyözelem
a világbajnoki selejtezőn

Prága, április 24.

CSEHSZLOVÁKIA—BULGÁRIA «:0 (1:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Harmincezer néző előtt játszotta 
a csehszlovák válogatott labdarugó csapét 
világbajnoki selejtező mérkőzését Bulgária 
csapatával. A csehszlovák válogatott mind

A Magyar Vivő Szövetség vasárnap rendezte 
Magyarország egyéni hardbajnoki versenyét a 
Műegyetemen. A küzdelmen 25 versenyző in
dult, Kabos nem vett részt a bajnoki küzdelme
ken. A selejtező mérkőzésekből 9 vívó került 
a döntőbe: Maszlay, Bcrczelly, Kévéi, Rajczy, 
Rajcsányi, Nyilas, Gerevich, Zirczy és Palócz. 
Az elődöntő és a középdöntő legnagyobb meg 
lepetése Kőszeghy és Kovács (1), a főiskolai 
világbajnok kiesése volt. Kovács óvást jelentett

Maszlay a kard bajnoka

Dailos egy hónapra kidőlt
Zágráb, április 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap folytatták a szombaton 
elmosott magyar-jugoszláv KK tenniszmér- 
közést. Eredmények: Pallada, Radováno- 
vich—Gábori, Ferenczy 6:2, 6:2, 6:4. Fcren- 
czynek nagyon rossz napja volt. Kukuljevics, 
Miticz—Asbót, Szigeti 7:5, 6:4, 6:1, Asbóth

Kettős pálya készül Új esten
Elsőnek jelentette a Hétfői Napló, hogy az 

UTE lezárja a stadionját és őszig pihenteti. 
Közben ugyanis gyepszőnyeget kell felnevelni 
a lila-fehér profik számára, hogy az őszi baj
nokságot már ezen játsszák.

A füvesítés hatalmas, anyagiakban 1*  jelen
tős munkáját már megkezdték, az ekék bele- 
szakítottak a hannincesztendős pálya agyagos 
talajába. Ugyanekkor azonban még más 
munka is megkezdődött. A stadion szomszéd
ságában

trénlngpályát létesítenek
a „nagyok" számára s ez egyúttal az amatőr
futballisták és a kézllabdások otthona is lesz. 
A stadion gyepére a tervek szerint ugyanis 
csak a profik tehetik a lábukat * azok is csak 
egyszer egy héten, a meccs napján. Csak igy 
lehet arról szó, hogy az UTE-stadion gyepe a 
három nagy egyesület pályáját felülmúlhassa.

ÚJRA KÉT PONT A ZSE ELŐNYE
Biró-csoport: ZSE—Postás 3:2, UTE—URAK 

2:2, Vasas—III. kér. TVE 4:3, BVSC—MSC 6:3. 
HAC—Pamulipar 4:3, Goldberger SEe— Besz- 
kárt 3:1.

Pártos-csoport; PTBSC—SzAC 1:1. MÁVAG— 
Drasche 5:3. FTC—MAFC 0:0. WSC—SzFC 
5:0. Ganz—EMTK 3:1. Csepeli MOVE—MTK2:2.

A Világosság KK a gödöllői országúton ke
rékpáros versenyt rendezett. A 140 kilométeres 
versenyben az első és második osztályúak ka
tegóriájában Éles (FTC) győzött 4 óra 16 p., 
15 mp. idővel. Második Erős (WMTK) gép
hosszal.

A MUE 45. közgyűléséi fnökké Praz- 
novszky Ivánt, társelnökké Fclsmann Józsefet 
és Schubert Józsefet választotta meg és tisz
teletbeli taggá választotta ifj. Horthy Miklóst 
és dr. Balogh Lászlót.

Országos Ifjúsági tornászbajnokság. A 
MOTESZ vasárnap délelőtt a BBTE tornacsar
nokában rendezte meg az orszázos Ifjúsági 
egyéni tornászbajnoki versenyt, melyen nyolc 
versenyző indult. A győztes Hajdú BEAC lett 
112.1 ponttal Klcns DTE ás Vermes BEAC előtt.

Európai lövész körverseny. Az Országos Ma
gyar Lövúszszövetség vasárnap délelőtt ren
dezte meg n lengyel lövészszövetség európai 
körversenyét, melynek feltételei szerint min
den nevező n saját lőteréti lőhetett. A Magyar 
Lövészszövetség két csapatot nevezett, de a 
rossz időjárás miatt igen gyenge eredményt 
xrt el Az A-esapat 1659 kőregységet ért cl. 
mig a B-csapat 1811-et .

A magyar sportférfiak hódolata az Eucba- 
rlsztla Iránt. A májusban Budapestenc tar
tandó Eucharisztikus kongresszussal kapcsolat
ban a magyar sportszövetségek és egyesületek 
férfitagjai részére a Szerviták templomában 
Tornyos Gyula Jézust irsuságj atya triduuinot 
tartott. A lelkigyakorlat befejezéseként vasár- 
na prcggel a Szerviták templomában Uzdóczy 
'/adraveez István nyug, tábori püspök mondóit 
szentmisét és magasszárnyalásu .szenlbeszédct 
A m.se alatt Albrecht királyi herceg vezetésé
vel a megjelent sportférfiak szent áldozáshoz 
Járultak.

végig fölényes játékkal biztosan verte ellen*  
felét.

Az első félidő még szép időben telt el, a 
második félidőben már zuhogott az eső. A 
gólokat sorrendben Simunek, Nejedly, Ludl, 
Ludl és Simunek (2) lőtték. A mérkőzést a 
magyar Hertzka Pál közmegelégedésre ki
tünően vezette.

be a sorrend ellen, de óvását később vissza
vonta.

Lapzártakor a bajnoki versenyben Ma sz
láv vezet 7 győzelem 0 vereséggel, utána 
Rajczy következik 4 gőzelem 1 vereséggel 
”s Gerey ugyancsak 4 győzelemmel és 1 
vereséggel.

így Maszlay bajnoksága csaknem biztos.

r

igen jól játszott.
A mérkőzést ezer néző nézte végig. Hét

főn Szigeti mérkőzik Miticz-cel és Asbóth 
Radovánovics-csal.

A sérült Dalloa szállodai szobájában 
fekszik éa az orvosok megállapítása sze
rint körülbelül egy hónapig nem verse

nyezhet.

NEM FÜTYÜLT A BÍRÓ, BEVERTÉK A FEJÉT
A Győrben vasárnap lefolyt GyAC—Sopront 

FAC mérkőzés végén a bíró nem ítélt meg 
lt-esnek egy helyzetet. Erre az elkeseredett 
közönség berontott a pályára és Horváth bírót 
bottal és ököllel véresre verte, úgyhogy a rend
őrség csak elkeseredett küzdelem után tudta 
megmenteni a dühe elől. Horváth biró az inzul- 
tálók ellen büntetőfeljelentést tett.

OLASZ FUTÓ-GYŐZELEM BERLINBEN ’
Vasárnap bonyolították le a Berlinen keress*  

tül való futóversenyt 25 kilométeres távon 
többszúzezerfőnyi közönség előtt. A verseny*  

ben az olasz hosszutávfutók feltűnően jól sze
repeltek. Első lett: Lippi olasz 1 ó, 24 p. 11.2 
mp. idővel. Az ugyanazon távon rendezett 

gyaloglóversenyben Andersen norvég versenyző 
győzött 2 ó. 02 p. 54 inp. idő alatt.

FRANCIA GYŐZELEM 
ANGOL MOTORPÁLYÁN

Londonból jelentik: Az év második fon
tos autóversenyét a corki nagydijas ver
senyt Írországban a francia Dreyfus nyerte 
Delahaye-kocsin. A 323 kilométeres ver
senyben a francia versenyző 2 ó. 09 p. 40 
nin-cs idővel győzött, amely 150 km.-es 
óraátlagnak felel meg. Bira herceg Éra- 
Kocsin második helyen végzett.

Nagy siker
a ReznlcseR autóversenyen

A Reznicsek-vándordijas autó- és motor- 
kerékpárverseny nagy siker jegyében zaj
lóit le.

Az eredmények: Sportkocsik: 1100 kein 
felelt: 1. báró Kohncr Auguszta 27 büntető
pont, 1100 kein alatt Obcrtuald Tibor 26 
büntetőpont. Túrakocsi 2 literen felül: 1. 
Iless Ervin 13 bp., 2 literen alul: Dclinár 
Tivadar büntetőpont nélkül. 1100 kem-ig 
Beér Oszkár 10 bp. 800 kem-ig Koinlósi Béla 
5 bp. Oldalkocsis motorkerékpáron: 600 
kern-ig Pntbó Gyula 10 bp. a verseny abszo
lút győztese

600 kem felett Zaymus Gyula 60 bp. 
Motorkerékpárok 50 kem-ig: 1. Czujbn Mi
hály 21 bp. 2. Kozma Endre. 360 kem-ig 
Szeift István 27 bp. 250 kem-ig Ifjabb Szűcs 
La'os 27 bp. 200 kem-ig 1. Zamccsnik Ti
vadar 11 bp. 2. Martinék István.

A Királyi Magyar Automobil Club Nemzeti 
Sportbizottsága nz 1933. évre kiírta Magyar- 
ország automobil -és molorkerékp;’rbaJnoksA- 
gait. A turnnutomobilok 1100, 2000 és 2000 
kem en felüli, a sportkocsik 1100 és 1100 
kem-en felüli kategóriákban indulnak a baj- 
nokságért. A solomotorkerékpárok ismét három 
kategóriában —- 250 kem-ig. 350 kem-ig és 
űOO kem-ig, mig nz oldnlkocsik két kategória, 
bau 600 kem-ig és 600 kem-en felül — in- 
dúlnak a bajnokságért.
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Idegizgató küzdelemben nyílt 
maradt a kisprofik nagy derbije

SZOLNOKI MÍV’ CSEPELI WMFC 
(1:1)
Szolnok, április 24.
(4 Hétfői Napló ki- 

küldőit tudósítójának 
telcfonjelenlése.) A pro- 
iliga sorsdöntő je- 
•111 őség ii ni é rk özésére 
Iván óriási érdeklődés 
yilvánult meg, ami- 
yenre vidéki városok 

nin-

meg. 
vidéki v 

portlőrléiielébcn 
c-ien példa.

\ mérkőzés kez
dete elölt ii rend
őrség kénytelen volt 

bezáratni ii kaput, meri u haíczcr főnyi 
rckordkö/iinség körében máris életve

szélyes volt u tolongás.
A nagy érdeklődés nagy küzdelme! ered
ményezett. de a nemzeti bajnokságba való 
feljutás kérdése továbbra is eldöntetlen 
maradt.

A mérkőzés 2. percéh n hatalmas botrány 
keletkezik, nini majdnem a mérkőzés meg
szakításához vezet. Hozgonyl belerúg Szán
tóba, mire

h közönség egy része, mintegy 3(1 ember, 
beront ii pályára,, hogy meglincseljc az 

erélyes csepeli hátvédet.
A rendőrség elkeseredett küzdelmet indít 
a beözönlők ellen, de csak iiagvnehezen tud 
rendel teremteni. Közben Wéber, a szolno
kiak trénere és Szuhay, a csepeli center, 
külön boxméikőzést viv, úgyhogy alig tud
ják őket szétválasztani. Jó öt percig tart az. i 
általános zűrzavar, végre is győz a rendőr-\ 
ség és folytatódik a játék. Az. első negyed-1

órában jelentős csepeli fölény alakul ki, de 
aztán fid jön a szolnoki csapat és Kolláth 
dőlt kétizben is nagy helvzet nyílik, de 
mindkétszer*  kapufára küldi a csalár a lab
dát. A 32. percben óriási szerencse jelenti a 
szolnokiak vezetőgólját. Horváth beadását 
Győri úgy „clluflolju", hogy majd hanyatt 
esik,

a labda Kolláth lábára száll én onnan 
a háló sarkába vágódik. 1:0.

Nagy küzdelem után Farkas beadását 
Szuhay a tömegből felugorva a sarokba fejeli 
1:1. Szünet után a 2. percben llőkk labdá
ját Keresztes a hálóba küldi. 1:2. Bulyáki 
megsérül. Kiderül, hogy az egész pályán 
nincsen orvos. A játékos nem sokat törődik 
a sérülésével, hanem visszatér a pályára és 
tovább játszik. A Szolnoki MÁV óriási ira
mot diktál és hatalmas kavarodás közben 
Szántó a kapuba küldi a labdát. 2:2. Kolláth 
megint kapufát lő. a Csepel szinte teljesen 
eltűnik a pályáról. Erinek ellenére is meg
szerzi a vezető gólt: Szabó lefutása után

Horváth II. kifut a kapuból, Szuhay 
mellette az üres kapuba küldi n labdát. 

2 : 3.
Csak öt perc, van hátra, de ez is elég a szol
nokiaknak a kiegyenlitéshefc

Bulyáki labdáját Korom fordulásból 
a sarokba bombázza. 3:3.

A közönség tomboló biztatásba kezd s az. 
utolsó két percben a csepeli csapat teljesen 
a kapuja elölt kénytelen fogvicsorgatva küz
deni a szolnokiak rettentő attakjai ellen. 
Egvik lövés a másikat éri, de minden labda 
a csepeli játékosokban

A mérkőzést Kicin 
zetle.

akad meg.
Árpái) kitünően ve- 

Takács István

A Háromévesek nagy Diandicapjének (lefutója:
1. Seregély, 2. Szántás, 3. Top Hat

Háromévesek nagy liandicapje ritka szé- 
végigfutott, változatos, izgalmas verseny 
A 12 főnyi mezőny szinte kél szorosan 
hatos sorban futotta le a verseny első fá

séin

A 
pen 
volt, 
zárt
zisát. Az egyenesbe fordulóig egyik ló 
tudott tiszta vezetéshez jutni, úgyhogy Seregély, 
Díszpolgár, Agrippina és Top Unt fej-fejt foi- 
dullak a célegyenesbe. A távoszlopig a fölé
nyesen galoppozó Top Hat látszott nyerőnek, 
de. ott hirtelen elkészüli és a szívósan küzdő 
Seregély és a starttól rosszul eljött Szántás az 
utolsó kétszáz méteren megelőzték. Nagyon 
jó versenyt futott még a helyezetteken kívül 
Diktátor és Rejtvény.

A nap többi versenyeit javarészt fogadott 
lovak nyerték, csak az utolsó futam eredménye 
meglepetés, melyben a Megvcren mérsékelt 
társaságokban sem túl sok sikerrel szereplő 
Indiana verte meg a pesti pályán is jobb klasz- 
szisnak számitó mezőnyt.

Részletes eredmények:
I. Imreházi <lij. 1. Szekfii (1J4) Teltschik. 

2. Farandolc (l'/i) Balog' 3. Prímás (4) Esch. 
F. ni.: Mindenes (12) Alt, Rohanj (4) Gutái, 
Argument (14) Klimscha. 2 hossz, fejhossz. 
10:27, 13, 12. Befutó: 10:56.

rein (0) Csutn, Simpnnp (12) Schejbal, Goat 
(12) Dósai, Berta (4) Klimscha. Szarka (1«) 
Teltschik. 5/» hossz. 4 hossz. 10:51, 20, 20, 21a 
Befutó: 10:141 és 173.

VII. Handieap. 1. Indlana (20) Kolonics. 2< 
Gratia (4i Keszthelyi. 3. Ave Caesar (5) Csuta. 
F. in.: .Mák (12) Sz.enlgyörgvi, Adamas (4) 
Weissbach, Dongó (6) Nagy G„ Báthory (10)' 
Teltschik, Samaritanus (20i Esch T., Széltoló 
(12i Klimscha. Signorina (l.'-í) .Mányi, Hédié 
(20) Fetting A.. Nóra (20) Pfendlc-r. Fejhossz, 
lejhossz. 10:322, 59, 28, 21. Befutó: 1783 és 937.

Leg3°o£uSBauer Aladár
bookmaker irodáiban, Rtidapex’, Kossuth La(oa-u. 14-18 

Telefon: 188-704, 188—724
Fiókirodát Budán. Horthy Mlklős-ut 18.

Telefon >n :2(i8-780
feladott fogadásokat mindenkor azonnal ktkézbexitftnle
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fiz Elektromos tellessn letört
ORADEA—ELEKTROMOS MÜVEK 3:0 (1:0)

Nagyvárad, április 21.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

lelejonjelrntése.) Az Elektromosok húsvéti po
zsonyi kirándulása hideg zuhanyként hatott a 
magyar sportkiiziiiiségrc, mert senki sem várta I 
a két súlyos vereséget. E/.ekután mindenki el- I 
várta, hogy Nagyváradon kiköszörüli a csapul I 
n csorbát, azonban nem ez történt, hanem |

njahb vereséggel rontotta a magyar sport 
mérlegét amatőr futballsnorlunk reprezentánsa. 
A nagyváradiak lelkes játékával szemben a fő
városi csapat szép, de unott játékot mutatott 
és két kapufán kivitt egyebet nem tudott el
érni. sőt egy 11-est is kapu fiilé rúgott. Az 
Elektromos ma, hétfőn, u Crisana együttesével 
játszik s előre is félő, hogy a nagyobb játék
tudást! nagyváradi együttestől újabb súlyos 
vereséget fog szenvedni.

•]

Örökre eltiltottak egy futballbirót
A Játékvezetők Testületének hivatalos 

lapja jelenti: Krisch Sándor másodfokú bí
rót a játékvezetéstől örökre eltiltották.

Ez a rövid és csaknem észrevétlenül meg
húzódó jelentés bonyolult történetet takar. 
Történt, hogy Krisch egy Ohernyák nevű 
kartársát kereste fel és kilátásba helyezte 

Beszkárl-bajnidisághan mér
ni eleve megígéri, hogy 
.özésl. Ohernyák azonnal 

az elnök
hivatalból nyomban elrendelte 
Ohernyák nem számítolt arra,

ncki, Imgv a
kőzésl vezethet. ha eleve megígéri, 
..elvezeti’* a mérkőzést. Ohernyák 
jelentette a sportszerűtlen cselei <■ 
ségnek és ez 
a vizsgálatot.

hogy az ilyen súlyos kijelentéseket bizonyí
tékokkal is alá kell támasztani, s igy a 
megindult ügy a lelkiismeretes bíróra nézve 
rendkívül kedvezőtlenül állt. Ekkor azon
ban maga Krisch .sietett a .segítségére, ami
kor a fegyelmi tárgyalást követően kilépőit 
a bizottság terméből és az ott várakozók 
érdeklődésére meggondolatlanul kijelentette, 
hogy, „mindent letagadtam, nem tudlak bi
zonyítani'1. Ez aztán már súlyos bizonyí
tékká lépőit elő az Ohernyák—Krisch-ügy- 
ben és egy pótló fegyelmi tárgyalás után a 
testület — nagyon helyesen — Krisch kezé
ből örökre kivette a bírói sípot.

II. Nyeretlenek versenye. 1. Nordwind (l’/i) 
Gutái. 2. Sydney (Ibi) Wissbach. Ö.Askari (4) 
Teltschik. F. in.: Dobos (10) Csapiár, Ariane 
(16) Nagy G., Faun (3) Esch. 1 hossz, 4 hossz. 
10:33, 17,’ 11. Befutó: 10:77.

Hl. Dióspusztai dij. 1. C.iro (pari) Esch. 2. 
Silutunga (2) Teltschik. 3. Bromo (16) Hor
váth B. F. m.: Lincoln (4) Gutái, Egyetlen (4) 
Klimscha. 2J4 hossz, ’ó'/j hossz. 10:20, 13, 15. 
Idő: 10: 69.

IV. Háromévesek nagy liandicapja. 1. Sere
gély (10) Csula. 2. Szántás (5) Klimscha. “ 
Top Hat (2>á) Szcntgyörgyi. F.
(5) Gutái, Rakoncátlan (12) Teltschik, Osbornc
(4) Nagy G., Díszpolgár (20) Simics, Rejtvény 
(20) Fetting A., Mécs (20) Keszthelyi, Babona
(5) Alt, Agrippina (10) Klimscha II., Sibcr (10) 
Bihari. hossz. 1 hossz. 10:144, 33, 17, 19. 
Befutók; 10:553, 441.

V. liandicap. 1. Blaekie .
Romba (6) Klimscha 11. 3. Kópia (6) Fetting 
A. F. in.: .Minek? (12i Horváth K. II., Idlcr (3) 
Kupái K., Vaklárma (20) Szele. Serény (4) Alt. 
Dráma (10) Simics, Gyergyó II. (6) Bihari. 
Tekergő (20) Kolonics. Nyakhossz, nyakhossz. 
10:28, 15, 21, 21. Befutó: 10:122 és 99.

VI. Wclter-bundicap. 1. Clnus (4) Kolonics. 
2. írun (4) Rózsa. 3. Nicolelle (6) Klimscha II. 
F. in.: Jancsi P. (10) Keszthelyi, Blondc Kath-

m.:
____ 3.
Diktátoi

(2,'J) Kajári. 2.

.'Z3SSE3

Alapos revans
a főiskolásokért

MAGYARORSZÁG-—BI’LGÁBIA 25:12 (3:7)
A Főiskolások szombati súlyos vensége 

után nehéz leiadat váll a magyar válogatott 
kosátlabdás csapatra, mert a Inilgár együt
tes s/ornbalon igen nagy játikérőről lett 
tanúságot. A mérkőzés elején úgy látszott, 
hogy a magyar válogatottnak is meg keli 
hajolnia u bolgárok nagyobb tudása elolt, 
de szülni után fellángolt a magyar virtus 
és végeredményben fölényes győzelmet ara
tott. A magyar csapat góljait Boldizsár 
Vlkey I. Ilozsii 3, Szamosi 2, Kardos 
Kozma 1-1 érte el.

-K/SOK -'■í.li (9.(5)/óisA

CÉGBAJNOKSÁG

ii.

jaki Zománc 4:1 (1:0). A Pamut nagyobb tudá
sával könnyen győzött. Góllövők: Bernwaller, 
Harsány!, Vidor <s Csuti, illetve Erii. — 
(Jiinoin- Kispesti Textil 3:0 (1:0). Az állóké
pesebb csatársor megérdemelten győz. Góllö
vök: Ihilmosi Í2) és lrúzi 11-eshől. — Kemény 
is társa—Werilieim 3:2 (1:2). Változatos játék, 
erős küzdelem. Góllövők: Kovács (2) és Sári, 
illetve Paczolai és Lendvav. — Damivia—Új
pesti Posztó 6:1 (4:0). Túlzott gólarány, az 
Újpesti Posztó ugyanannyit támadott, de csa
tárai munkáját nem kísérte .szerencse, inig a 
Danuvia csatárainak minden .sikerült. Góllövők: 
Szabó (3), Fckecs III . Sós és Kolos, illetve 
Halhoi h. - Flóra—Révai Nyomda 1:1 (1:0). 
Egyenlő erők, az. eredmény megfelel a muta
tott játéknak. Göllövö: Csere, illetve Mérei 
1 lesből. Kábelgyár Budavidf ki Posztó
1.0 (1:0’. Végig erős, változatos játék, szeren
csés győzelem. Góllövő: Szálai.

II. osztály
Müller Bútorgyár—Radiátor 

Lőwv—Hinnnnn 4:2 (2:11. —
Gamma 4:2 (.3:1). — Engcl— Weiss 
3:3 (1:1'. — Shell—Süss 2:0 (1:0).

IH. A) osztály
Angol M. Gcrna—Leipziger 2:0 

Óbudai Fehérítő—M. Fémlemez 4:3 
Kosaid—Rcicli Zsinórgyár 3:2 (2:1). — Csa
vargyár—Cornit Müvek 2:0 (0:0). — lntercant 
-Fiat 3:2 (t:2).

HL B) osztály
Frnmn— Zsolnav 1:1 (1:0). -- Hutter-Flora— 

Kroiuper 3:1 (0:1.) — Sertésvágóhíd—Dreher
Hnggenmnchcr 7:4 (5:0.) — Salgó Imre—Alaska 

Growc csak 7:1 (3:1 i - Dr. XVamleiWeiss Manfréd II 
í itszó M 5:2 (3:2 - Vlgodni—Schlcl az utóbbi meg nem
1 ilal i és jclcn. se minit elmaradt.
.m -l.uda

8:0 
M.

Batthyány—Hunyudi-dlj, a Miiteniumi*  
dij előfutama ezidén különösen szenzációsnak 
Ígérkezik, mert olyan mezőny várható a start
jához, amilyenre évek óta nem emlékezünk. 
Legnagyobb érdeklődés Cabala és Darfur talál
kozását kiséri, mert pillanatnyilag Alagon ezt 
a két lovat tartják a két legjobb négyévesnek. 
Menőkedvében 
bán 
ben

megbízhatatlan Csáklyás azon- 
meleggé teheti számukra a versenyt, mclys 
egyébként az alábbi mezőny áll starthoz;

Darfur
Cimbora 
Fürslcnbrauch 
Csáklyás 
Cabnla
Derűs 
Bársony

Iov. Teltschik
„ Csapiár
„ Weissbach
„ Nagy G.

Szentgyörgyi 
Schejbal 

M Keszthelyi

: Egyesített Nemzeti és Hazafi-dij, a sze- 
első klasszikus eseménye kerül eldöntésre

Az 
zon i._.................... . ....... - .,
vasárnap. A uerseny érdekessége az idén már 
jól szerepelt Pilátus és Aratás találkozása a ta*  
vulyi legjobbakkal.

Vinko II.
Dragonyos
Dugó 
Aratás 
Pilátus

loti. Weissbach
Csapiár 
Klimscha 
G ulai

Balog

VÍZSZINTES:
Hcrczeg Ferenc regé- 

..... 12. Vissza: szélhárfa. 13. 
Lendület közhasználatú ide
gen szóval. 14. A ragadozók 
rendjébe tartozó állat. Zömök, 
kurtalúbu állat, bundája szür
ke, lába és hasa fekete, kh. 
70 cm hosszú. 15. Fundamen
tum. 16. Itt van az Eszter- 
házy kastély, vár, halastavak. 
Szabadtéri előadások színhelye 
szokott lenni. 17. Becézett női 
név. 18. A Ludolf-féle, szám. 
19. Felfelé keskenvedő, egy 
darab kőből faragott oszlop. 
21. Mutatás része. 22. B.A.U. 
23. Előd 24. Gróf Zrínyi Mik
lós, a költő vára volt. 25. Ezt 
elmondhatjuk például az Alt
ról. 26. Névelös szegecs. 27. 
Himállat. 28. Grcy amerikai 
regényíró keresztneve. 29. Rá
dióban is hallható. 30. Egy 
„c“ betűvel benne: dán sziget
csoport Skóciától északra. 31. 
Vissza: köszönés a bizalma
sak közül. 32. Végtag. 33. Ró
mai szám: 1545 35. Ez a so
kat sejtető női név egy ope
rett címe volt — annak idején. 3(1. Azonos 
hetük. 37. Y. Ü. E. 38. Nem szórakozok. 39. 
Az egészben megtalálható. 40. ö az a hölgy, 
aki a nótában sajnálja, hogv ebédre nem 
mehet el. 41. Itt üli hallgató ajakkal n madár. 
42. Az. északamerikai szabadságharcban a déli 
államok parancsnoka volt. 43. Néha ilyen a 
mosoly.

1.
nve.

(.1:0. — 
Vnsfonal— 
Manfréd I.

Ez a huszonnégy óra 22. A háziasszony egyik 
igéje. 23. Angol grófi cím (ék. hiba). 25. Ki
rályi jelvényt lesz a tejére. 27. A vád ellen, 
nigy a vád mellett bizonyít. 28 F. D. T. 30. 
Időhatúrozói kérdés. 32 Enyém — németül. 
33. A páholy francia neve. 34. Megtörtént és 
elbeszélhető dolog. 35. Verte valn. 36. A jó 
késnek van 38. Sinsz.ilon 39. Tiltószó.árnkorásoknak 

lés csupán a 
alnmint nz 

A Kemény és társa vál- 
\ C tűnőin /elzár- 

ri.'dvban meglepetés 
őzeimé a Radiátor 

az eddig veretlen 
(szenvedte az első

Kábelyyi

I. oszh'.b

nagv ki 
Acélt I 
Naiv.

még
ha jnok 

újonc
(0:0).
(2:1).

(M. P.)

FÜGGŐLEGES:
1. A részvénytársaság működésére nézve 

irányadóak. 2......... me tangere. 3. Istennő —
latinul. 4. Helyrag. 5. Éjjent kiált reá. 0. Te
rem — németül. 7. Francia város. 8. Magán- 
hangzóL'anul hajit, fi. Kabát — németül. 10. 
Viszairla valn. 11. Munkásoknak, ipari és keres
kedelmi 
szerinti gazdasági és politikai szervezkedése. 
13. A .... ................
Vissza: 
határozói rag. 17. 
amit a hatéves

valn. 11. Munkásoknak, ipari és kér. 
alkalmazottaknak ágak és szakmák

diplomácia boszorkánykonyhája. 14. 
Heifetz keresztneve (fon.). 16. Helv-

Káosz Ifi. Az első két szó. 
gvermek leír 26. Ha ősember 

Persze nem ,olvnn öreg. 21.
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