
Más 1000 pengős rejtvényverseny!

XXV. évfolyam 17. sz. f. r. e. óra 10 niior Budapest, 1934 április 23

NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő ♦ Félévre 2'50 pengő
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 Ura, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK,

D* ELEK HUGÓ <• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
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Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

ítélt a román hadbiréság
izgalmas, drámái eiszaxai tárgyalás után vasárnap 
reggel hirdetett ítéletet az Összeesküvőit toiott

Bukarest, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

’jelentése.) Vasárnap kora reggel hirdetett 
ítéletet a hadbíróság a nagy összeesküvés) 
bünper vádlottjai felett. Égése Románia, de 
ás egész világ közvéleménye is feszült ér
deklődéssel várta a hadbíróság Ítéletét, 
amely egy éjszakán át tartó drámai per
beszédek után született meg.

A hadbíróság szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka mindvégig együtt ült, a vád 
és védelem képviselői végigbeszélték az 
egész éjszakát és ezért került csak vasárnap 
reggel Ítéletre a sor.

Izgalom, drámai feszültség 
ülte meg a hadbíróság tárgyalótermének 
nehéz levegőjű termét, amelytől távoltar- 
tntták a kiváncsiak hatalmas tömegét. Az 
érdeklődők az épületet körülvevő katonai 
kordonon kívül csak a villanyfényes abla
kokat láthatták, amig odabenn a teremben 
a vád és védelem csatázott; a sápadt, bo- 
rostásarcu vádlottak réveteg tekintete pedig 
hol a vádlóra, hol a védőkre esett.

Ejfél felé járt már az idő, amikor Hoti- 
neau alezredes, katonai főügyész befejezte 
vádbeszédét.

Kár. hogy nincs 
hálálbtintetés...

— Kár, hogy nincs halálbüntetés Romá
niában, mert akkor azt kellene kémem 
valamennyi összeesküvő fejére, — mondotta 
a katonai főügyész, aki mind a tizenhárom 
vádlott életfogytiglani büntetését indítvá
nyozta.

Éjféltájban került sor a védőbeszédekre. 
Egymásután szólalt fel a

kilenc védőügyvéd. 
Valamennyien foglalkoztak a bűncselek
mény előzményeivel és szembeállították a 
maguk érveléseit a vád álláspontjávaL

Azt hangoztatták a védők, hogy a vád- 
lettek nem akartak a király éleiére törni.

Reggel félhét 
óra előtt néhány perccel fejeződtek be a 
védőbeszédek, amelyeket a vádlottak ma
guk elé meredten, fáradt arccal hallgattak. 
Az elnök a védőbeszédek befejezése után a 
vádlottakhoz fordult:

— Az utolsó szó jogán kivánnnk-c még 
valamit mondani?

P r e e u p alezredes, az összeesküvést 
bUnpör első vádlottja állott fel helyéről, ki
húzta magát, száraz hangon mondotta:

— Semmi mondanivalóm 
nincs.

A többi katonai vádlottak közül a legfia
talabb, G 11 g o r hadnagy mondott néhány 
szót:

— Nem ■ király életére törtünk... Nem 
érzem bűnösnek magam . . .

A többiek nem szólal* ,f fel. A polgári 
vádlottak közül is egyedül Terrl^eanu 
pénzügyminisztériumi tisztviselő beszélt né
hány szót a bíróság tagjaihoz

— Nem vagyunk összeskü-
v ő k,

a királyt kőfalként körülvevő kamarilla el
len küzdöttünk. Ártatlannak érzemmagam.

ÉjléltOI reggelig!
A vádlottak felszólalásai után a bíróság 

Ítélethozatalra ült össze. A hadbíróság tag
jainak három kérdésre kellett felelniük:

1. Bünösök-e a vádlottak az összeesküvés 
bűntettében, amelyet a hadsereg ellen kö
vettek el azáltal, hogy erőszakkal meg 
akarták változtatni Románia jelenlegi rend
szerét?

2. Beleütközik-e a vádlottak cselekménye 
az ostromállapotról szóló rendelkezésekbe?

3. Lehet-e alkalmazni cnyhilő körülmé
nyeket?

A hadbíróság taglal mind a három kér
désre egyhangúan feleltek: Az első két

Fejenként tízévi börtön és lefokozás
— A hadbíróság P r e c u p ezredest és a 

többi tiszti vádlottakat: N I c o a r a Vasi! 
őrnagyot, F 1 e s a r i u Oclavian századost, 
Mészáros István századost, Rács Ti
bor főhadnagyot, M a r j a n A. Gligor had
nagyot, N a s t a s e Constantin hadnagyot

tízévi súlyos börtönre és

Nem adjuk el magunkat egy miniszteri 
tárcáért — mondotta Eckhardt 
Tibor a kaposvári nagygyűlésen 
Titkos választójogot és teljes rendszerváltozőst követel

A Független Kisgazdapárt vasárnap dél
előtt 9 órakor Kaposvárott nagygyűlést tar
tott, melyen Eckhardt Tibor és Ulain Fe
renc többek között nyilatkoztak azokra a 
politikai körökben az utóbbi napokban el
terjedt hírekre, amelyek szerint a Függet
len Kisgazdapárt és Gömbös Gyula minisz
terelnök között szorosabb kapcsolat jött 
volna létre.

A nagygyűlést Petrasck Béla, a párt me
gyei elnöke nyitotta meg, majd Siposs Gá
bor, a kaposvári pártelnök beszéde után

ECKHARDT TIBOR
szólalt fel. Azzal kezdte, hor'y nem a múlt
ról, hanem a jövőről akar beszélni, mert a 
múltra vonatkozólag csak annyit mondhat, 
hogy az teljes gazdasági romlást és poli
tikai csődöt jelent. De beszélni akart — 
mondotta — azokról az utóbbi napokban 
napvilágot látott hirckről, amelyek arról 
szóltak, hogy

a Független Kisgazdapárt közelebbi 
'kapcsolatba került Gömböt Gyula ml-

kérdésre igen volt a válasz, mig a harmadik 
kérdésre nem válaszoltak.

A verdikt alapján hozta meg a hadbíró- 
’íg az ítéletét, amelyen összesen 
"InyóTcvan percig tanáesko- 

zott.
Ezalatt a nyolvan perc alatt a vádlottak 
hangtalanul, némán, magukba fojtott izga
lommal várakoztak a teremben. Kora reg
gel a kiváncsiak hatalmas tömege Is érdek- 

, lődött a hadbíróság környékén: elhangzott-e 
már az Ítélet. Romániai időszámítás szerint 

I pontban félnyolc
óra volt, amikor a bíróság tagjai bevonul
tak a terembe. Minden szem az elnökre szc- 
geződött. A főtárgyalás elnöke harsány, ke
mény hangon olvasta fel az Ítéletet, a vád
lottak pedig némán, láthatóan igen nagy iz
galommal meredtek a papírlapra, amelyről 
az ítéletet olvasta fel:

rangvesztésre ítélte!
— hangzott az elnök szava. — Vétkük: ál- 
lamellencs összeesküvés, forradalomszcrii 
megnyilvánulással, fegyveres merénylet elő
készítése, katonai diktatúra kierőszakolásá
nak terve és fegyelmezetlen magatartás a 
hadseregben.

niszterclnökkel.
Erre az a válasza, hogy nem személyek el
len, hanem elvekért harcolnak és azt a ke
vés eredményt, amit a hatszoros túlerővel 
szemben eddig elértek,

csakis a titkos választójoggal lehet fo
kozni.

Sokszor vetik szemére — mondotta, — 
hogy rögeszmeszerüleg követeli a titkos vá
lasztójogot,

de ennek a követelésnek a teljesítése 
lehet az alapja a kormánnyal való meg
egyezésnek, amelyet nem tart kizárt

nak.
Lehet, hogy sokáig kell várni még, de le
het, hogy hamar beérik ez a vetés, de any- 
nyi bizonyos, hogy ki kell harcolni. Kije
lenti az elterjedt híresztelésekkel £s rágal
mazásokkal szemben, hogy

nem pokláinak senkivel, nem tárgyal
nak a kulisszák mögött, nem adják el 

magukat egy miniszteri táréért.

*— Az öt polgári vádlottat, F e 11 c e a n u 
Jenő földbirtokost, Orbán Gyula keres
kedőt, Mandrutzlu Illés mérnököt, 

, P e n c 1 u Tódor soffŐrt és S t r a m b u Ar
zén magánhivatalnokot ugyanezekben a 
bűncselekményekben találta bűnösnek a 
hadbíróság s valamennyit ugyancsak fejen
ként tízévi súlyos börtönre Ítéli. A rangvesz
tésen és a szabadságvesztésen kivül

összesen 110.000 lei pénz
bírságot

kötelesek megfizetni a vádlottak.
Az Ítélet indokolásában kifejtette a bíró

ság, hogy a vádlottaknál
enyhítő körülményeket nem 

észlelt.
Az Ítélet híre gyorsan szétfutott egész Bu

karestben s óriási szenzációt keltett. A leg
nagyobb meglepetést keltette, hogy a vád- 
’ottakat

a király élete elleni me
rénylet előkészítésében
nem mondották ki bűnös

nek.
A külföldi lapok tudósilói is gyorsan szét- 
röpitették az Ítélet hírét az egész világban.

A hadbíróság ítélete után a vádlottakat 
vissza kisérték celláikba és rövidesen dönte
nek további sorsuk felett.

hanem továbbra is küzdenek az általános 
titkos választói jogért

Ezután
ULAIN FERENC

szólalt fel, aki kijelentette, hogy bár sze
mélyes barátságban van Gömbös Gyulával 
és szereti mint embert is, de a vezére Eck
hardt Tibor a nép megszervezése nélkül 
ne mfognak sorakozni az árulók hadához. 
Politikai ellentéteket nem nyilatkozatokkal 
és szép beszédekkel,

hanem a nép Ítéletével kell eldönteni.
Velőkig és csontig ható rendszerváltozásra 
van szükség. Mindegy, hogy ki csinálja. Ha 
Gömbös Gyula nyújtja egy uj világfelío- 
gásnak a jegyében a kezét, elfogadjuk, de 
ha ez nem jár teljes rendszerváltozással, 
akkor el fogjuk magunktól hárítani a ne
künk nyújtott kezet. Ha megérti Gömbös 
az uj idők üzenetét, a rendszel változás tör
vényszerűségét, eljövünk hozzátok s meg
kérdezzük tőletek, hogy megengeditek-e, 
hogx •gyütt mojJOnk .vole.
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A nemzetközi diplomácia 
mozgalmas vasárnapja

Suvich olasz államtitkár Párisba érkezett és innen Londonba 
utazott — Barthou Irancia külügyminiszter Berlinben — 
Musanov bolgár miniszterelnök elutazott Németországból

Piírbi, április 22.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telefonit- 
leütése.) Mozgalmas 
vasárnapja volt a dip
lomáciai életnrk teg
nap: megérkezett Pa
risba Sutái h olasz kül
ügyi államtitkár és 
Berlinen keresztül Var-

eszmecserét,
után elutazott Lon-

sóba utazott Barthou francia külügyminisz
ter.

Suvich államtitkár Hz óra előtt néhány 
perccel érkezett ide.

A párisi olasz nagykövet fogadtatása után 
az államtitkár a Qunj d'Orsayn tett látoga
tást, ahol

Doumergue miniszterelnökkel folytatott 
barátságos 

majd a megbeszélés 
donba.

Suvich államtitkár vasárnap este már 
meg is érkezett Londonba, 

ahol ünnepélyesen fogadták. Suvich Mftc- 
Donalddal és az angol külügyminiszterrel a 
leszerelésről tanácskozik.

Vasárnap általános 
sztrájkot proklamáltak 
Spanyolországban

Madrid, április 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A nagy aggodalommal várt va
sárnap nem mull el véres zavargások nél
kül. A konzervatív néppárt nagy ifjúsági 
felvonulását a szélsőbalodali elemek meg
zavarták és véres összecsapások történtek.

A szakszervezetek vasárnap
Madridban proklainálták az általános 

sztrájkot.

A bolgár miniszterelnök szerdán 
érkezik Rómából Budapestre

'.Mitsanov bolgár miniszterelnök és kül
ügyminiszter e héten, szerdán este vagy 
csütörtökön reggel Budapestre érkezik, 
bogy visszaadja (tömbös Gyula miniszter
elnök és Kánya Kálmán külügyminiszter 
szófiai látogatását.

Bulgária miniszterelnöke szombaton este 
Szófiából elutazott Rómába, ahol Mussolini 
miniszterelnökkel folytai tanácskozásokat. 
Római tartózkodása két napra van ter
vezve, úgyhogy program szerint Rómából 
kedden indul cl Budapestre és

Sikkasztással vádolták 
Ilosvay Rózsit néhány 
ruhadarab miatt — 

de megszüntették ellene az eljárást 
„Színésznő rahólt nem lehet lelog- 
lalni“ — mondja a bírói döntés

Ilosvay Rózsi, 
és egy belvárosi 
differencia adott 
Járásbíróságnak, 
nagykereskedő

sikkasztás elmén bűnvádi feljelentést

az ismert pesti színésznő 
kereskedő között támadt 
dolgot legutóbb a büntető 
Nádas Jenő kötöttáru

Budapest szenzáciöla
az

ÖRDÖQLOVAS
Hélfőn, kedden, szerdán Srflcs Lászlóval kerül 

színre, csütörtökön Nádor Jenő látssza a rimtzere 
pet, péntek, szombat, vasárnap délután és astc 
Szőr* László énekel. Rátkai Márton, Lázár Mária, 
Örkényt Franciska, Paál Erzal. Latabár Árpád, 
Zátony, Fodor. Rubinyl minden este fellépnek.

Király Színház

Titulescu román külügyminiszter, aki 
ugyancsak Parisban tartózkodott, vasárnap 
délután Svájcba utazott és innen néhány 
nap múlva tér vissza Bukarestbe.

Berlin, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A német fővárosba vasárnap 
reggel

megérkezett Barthou francia külügy
miniszter,

aki Berlinen keresztül utazott Varsóba. A 
miniszter vonatába beszállóit a berlini fran
cia nagykövet. A francia külügyminisztert, 
Bassewilz külügyminisztériumi szertartás
főnök a külügyminiszter nevében üdvözölte. 
Barthou a pályaudvar perronján elbeszél
getett az üdvözlésére megjelent német dip
lomatákkal.

Musanov bolgár miniszterelnök, aki 
négy napot töltött Berlinben, ugyan

csak vasárnap utazott cl innen.
Musanov berlini tárgyalásainak az egész 
sajtó igen nagy jelentőséget tulajdonit. A 
bolgár kormányfő a bolgár-német politikai 
és gazdasági kapcsolatok kimélyitéséről 
eredményes tárgyalást folytatott.

A villamosvasúti és autóforgalom megszűnt. 
A kormány minden intézkedést megtett, 
hogy az élelmiszerellátást és vasúti forgal
mat biztosítsa.

Az ország számos nagy városában Is 
kikiáltották az általános sztrájkot.

Barcelona mellett véres tűzharc folyt le 
sztrájkoló munkások és a konzervatív'a

néppárt tagjai között .

szerdán este, vagy csütörtökiin reggel 
érkezik hozzánk.

Budapesti tartózkodását ugyancsak két 
naprn tervezik. A részletes programot a 
miniszterelnökség a budapesti bolgár kö
vetséggel együtt most állítja össze.

A Gömbös Gyula miniszterelnökkel
Kánya Kálmán külügyminiszterrel folyta
tandó megbeszéléseken kívül a bolgár mi
niszterelnök meg fog jelenni kihallgatáson 
Horthy Miklós kormányzónál is.

és

tett
Ilosvay Rózsi ellen. A feljelentés előzmé
nye az, hogy a művésznő /62 pengő értékű 
árut vásárolt a cégtől, de nem egyenlítette 
ki számláját. Nádas Jenő beperelte Ilosvay 
Rózsit s miután a pert megnyerte,

Icfoglaltatta a színésznő Bimbó uccal 
lakásának egyes berendezési tárgyait 

és tollctljelt.
A feljelentés szerint a lefoglalt ruhák

Csendőrőrmesler 
autószerencsétlensége

Szombathely, ápr. 22.
:■ , i (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-

azonban eltűntek Ilosvay Rózsi garderób- tése.) Súlyos autószerencsétlenség történt va
jából és ezért lelt sikkasztás címén pa- sárnap délelőtt Körmend és Rimánymajor kő- 
naszl a Nádas cég a büntelöjárásbiróságon. | lötti országúton.

Mértékutáni férfiöltöny 
40 pengőért! 

Tavaszi dlvatszövotekböl rendelhető remeksaabásu C-------
felöltő többszöri próbával 40 pangAért. Minden____
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mond

férfiöltöny vagy 
_ ________ en öndlcsérettől

-- --------- -.'Óink ezrei többet mondanak! Szolid
becsületes kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében! Ruha

kereskedelmi Vállalat, reronc-körut 39., I. emelet

Megindult az eljárás, amely Ilosvay Ró
zsit rehabilitálta és egy érdekes bírói dön
tést is provokált. Kiderült, bogy a művész
nő nem tüntette el a ruhákat, hanem 

egyik színházt öltözőjébe vitette, 
mert a színpadon szüksége volt a ruhákra. 
A járásbíróság pedig úgy döntött, hogy 
Ilosvay Rózsi nem követett el sikkasztást, 
már csak azért sem, mert jogellenesen fog
lalták le ruháit.

A színésznő ruhadarabjait lefoglalni 
nem lehet,

mert a toilettek exisztenciájának fenntar-

Bankett

Feltűnő affér Kálmán Imre 
és primadonnái között 

hölgyek nélkül...
Szombaton este az Ördöglovas premierje 

után a színház igazgatósága a Kálmán Imre 
tiszteletére rendezett bankettre hivta meg a 
színház tagjait. A premier utáni banketten 
azonban

az Ördöglovas egyik primadonnája se
jelent meg.

Lázár Mária, Páll Erzsi és Örkényi Fran
ciska nem is indokolták meg elmaradásu
kat, de mindenki tudta a színháznál azt,

Rákosi Mátyás volt népbiztost
a szegedi Csillagbörtönből 
a Markóba szállították

mért 
tötle 

Rákosit az éjszakai órákban azonnal 
bevitték a Markó-utcal fogházba, 

wi« uvpuuuwi, ahonnan csütörtökön a toloncházba viszik
aki kommunista bűncselekmény miatt reá-1 és kitoloncolják az országból.

Szeged, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár

napra virradóra a szegedi Csillagbörtönből
Budapestre szállították Rákosi Mátyás 

volt népbiztost,

Ma reggel
.Budapestre érkezik 
Prágából Fríedmann 

' osztályfőnök
Mint jó forrásból értesülünk, ma, hétfőn 

reggel
Budapestre érkezik a csehszlovák kor
mány megbízásából Friedmann osztály

főnök és kísérője 
és már hétfőn délelőtt felkeresi Nlckl Al
fréd meghatalmazott minisztert, hogy vele a 
csehszlovák-magyar kereskedelmi és gazda
sági kapcsolatokról előzetes megbeszélést 
folytasson.
nat bArmilyen értékpapírt, 
llCa£>VGIIV6mSlf kényszer- éa hadiköl- 

caönt napi áron vásárol Barna-bank, V., Nádor
utca 20. Tőzsdével szemben. Telefon: 213—16, 104—67.

Fritz Wrede. a világ 
legnagyobb színházi kiadója 
öngyilkos lett Bécsben

Bécs, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Fritz Wrede, a világ legnagyobb 
színházi kiadóválallatának, a Félix Blocli 
Érben cégnek tulajdonosa vasárnap

a bécsi Bristol-száilodában felvágta 
ereit.

Súlyos állapotban szanatóriumba szállítot
ták.

Fritz Wrede vállalatának központja Ber
linben volt, de New Yorkban is volt irodája. 
Fritz Wrede két hete tartózkodott Bécsben. 
Idegösszcomlásával magyarázzák öngyilkos
ságát.

A titokzatos ember
A Hétfői Napló nyolchetes jubileumi 

rejtvény vei senyének
8. az. szelvénye

1934. IV. 28.
VAfitla ki és őrizze meg I h 

fásához elengedhetetlenül szükségesek —« 
mondotta a bíróság és végzésében meg
szüntette az eljárást Ilosvay Rózsi ellen.

hogy
Kálmán Imrére haragszanak a színház 

bBIgytagjal.
Az illusztris zeneszerző ugyanis sem a fő
próbán, sem a premieren

a darab hölgyszereplőinek nem gratu
lált

és egyiknek sem kedveskedett virággal, el
lentétben a színház férfitagjaival, akiket lá
togatásával és gratulációjával kitüntetett.

hét évi fegyházbüntetését most töl- 
ki.

Palkó József szombathelyi autófuvarozó, 
Boda Bertalan csendörörmester társaságában, 
autóval Körmendre igyekezett. Boda csendőr
őrmester fitt a volán mellett, mikor az autó 
kerekei gumidefekt következtében kipuk
kadtak,

a kocsi az utmentl mély árokba zuhant, 
felborult és utasait maga alá temette.

Palkónak csodálatosképpen, kisebb zúzódd- 
sokat leszámítva, nem történt semmi bdja, 
Boda azonban

fején életveszélyes sérüléseket szenvedett
Egy arrahaladó pesti autó vette őket fel s 

szállította tje mindkettőjüket a szombathelyi 
közkőrházba. Az autószerencsétlenség ügyében 
a csendőrség nyomozást indított. Az orvosi 
megállapítás szerint Boda élelbenmaradásához 
nincsen remény.

» Világiamért Hindu okkult speciallat*
4 asztrológus, csillagász, 
< grafológus UTOL R. KrlSÖM

t az indiai tudományok szaktudósa. meg-
5 J mutatja az utat szerencséjéhez és boldn-Hutásához. Rövid ideig: Váci-utca 23, D ajtó 7., 10-13-ig és 15-1H óráig, (HM- V jyt.nsk külön váróterem. Vidékieketk Hsbsa

— Nagytakarítás. Elővigyázatos ember nem
csak lakásában, hanem szervezetében is heten
ként 1—2-szer nagytakarítást rendez. Reggel 
éhgyomorra iszik egy pohár Mira keserüvizet, 
mely a gyomrot, a beleket a felgyűlt salaktól 
megtisztítja, az emésztést, vérkeringést rendbe
hozza.

— Akar ön olcsón ruházkadni? úgy ke
resse fel a Versenyszabóságot, Rottenbiller- 
utya 4/a. I. em., hol divatos férfiöltönyt mér- 
lékszerint mór 30 pengőért készítenek.

►.+

Fóm.i----- - am rikai 
kerdele hélköt-

CORVIN FILMSZÍNHÁZ (Mnef-Mrnt éz PlWI-nl sarok.Tel.: 389—88.) Ida regénye, (Magyar íilm.) '
Agai Irén, Jávor f’ól. - Alomország. (Színes t filmcsoda). - Híradó. — Előadások kezdete .......... 
nap; Víi4, A46. VíilO vasár- és ünnepnap: H2. tyl, Vj6. Vj8. VilÖ. — Az első előadások (élheiyárakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ iVilmos rs ut 36-33, Tel 11140). Gárdonyi örökbecsű müve: Ida regénye. Fősz : Agat 
Irén, Jávor Pál. — Micky meg a kutyája. Legújabb ereded Micky Maus. — Magyar Fox és világhiradók. — 
Az előadások kezdete hétköznap 4. 6 8. 16. ünnep éa vasárnap 2, 4. 6 8, 10 órakor. Az első előadás mindennap félbelyárakkal.

COHSO (IV , Václ-u. 9. Tel.: 87-4-02.) Ida regén ve. Fő
szer.: Agai Irén, Jávor Pál. - Miki m g a kutyája (rajzfilm) - Fox és magyar híradó. — Előadások 
kezdete mindennap: 944. 946. 948 , 9410. A hétköznapi első előadás íélhclyáru.

KAMARA MllZGOKfil’SZINHAX iDohány útra e» Nyár
utca sarok. Tle.: 44-0-27.) A cigány-király. Zenét dráma. Zenéjét szerezte; Vécsey Dezső. Fóti.: Jósé Mojfca, Roslta Moreno. — Pompás kísérő műsor. — 
Előadások hétköznap: 4. 6. 8. 10 órakor vasárnap X4. 6. 8, 10 órakor. — Első eladások mindennap félbelyárakkal.

RADUJS METRÓ FILMPALOTA. (VI., Nagymező ulca 
22-24. Tel.: 22 0 98. 29-2-50 ) Prolongálva: Vágyak ritmusa. Fősz.: Joan Crawford, Clark Gabié, branebot 
Tone. — Főzöcake. (Színez bohózat.) — liiradó. — Előadások 2-6 ig folytatólagosan, azután 8, 8. 10 órakor, vasárnap X 4, 6. 8, 10 órakor. — Vasárnap d. •> 
trflkkfllmei °*,rn>ekm“,,D4- Legújabb burlezakek éa 

(FA FILMSZÍNHÁZ (Teréz-kőrút M Tel: 1W-87 ég 197—88.) Nyílóit lelő! Egy nagy ember barátnője. 
Nagy Káló, Cári Ludwig Diebl — Buddhák a dzsun- 
Jelben. (Vfa-knliurfilm). — Hitadd. — Előadások kea- ete hétköznap: H«. H8. fciO. vazár- te AaaMMH
i. «, 8. 10 - Ax «M AlöadAKM Kihaltakkal.



Budapest, 1934 április 23 HÉTFŐI NAPIÓ s
Vasárnap fejedelmi pompával 

leleplezték Tisza István szobrát 
„Egymaga igyekezett elhárítani a háborút, némán tűrte 
a rágalmat és maga állt oda ártatlan áldozatnak"

Örül 

minden 

háziasszony!

RÁDIÓN olcsóbb lett

Vasárnap délben ünnepelt Budapest és 
az ország: ünnepélyes keretek között lep
lezték le gróf Tisza István szobrát. Nem a 
politika vit*e a szobor elé a hivatalos és 
nemhivatalos Magyarországot, hanem a tal
pig magyar ember emléke előtt tisztelgett 
feszes vigyázzállásban egy ország:

Tisza István előtt, akinek sorsa magyar 
sors, tragédiája magyar tragédia, niar- 

tiriuma magyar martirlum volt...
A Kossuth Lafos-téren, az országház 

felsőházi bejárójával szemben állították fel 
a monumentális emlékszobrot, Zala György i 
és Orbán Antal szobrászok és az időközben 
meghalt Foerk György építőművész alko
tását.

A Kossuth Lajos-tér környéke zászlódisz- 
ben pompázott. Ezrével tódult Budapest 
polgársága a leleplezési ünnepélyre és süni 
sorokban jöttek a vidék küldöttei zászlók 
alatt. A felsőház bejárata előtt diszemel- 
vény, a szobor főalakját nemzetiszinü lepel 
takarja, kétoldalt diszruhás palotaörök, a 
talapzaton a megyék és városok diszruhás 
hajdúi állnak őrséget, a Kossuth Lajos- 
téren

gyalogos-, lovas- és tüzér-diszosztagok 
arcvonala sorakozik.

A szoborral szemben a kormányzó dísz
helye, tőle jobbra-balra helyezkedtek el az 
előkelőségek. Ott volt az ünnepen a kor
mányzó felesége, a királyi hercegek és her
cegnők, Serédi Jusztinján hercegprímás, a 
kormányzói család tagjai, a miniszterek, a 
felsőbíróságok, az országgyűlés házainak 
vezetői, a honvédség, a székesfőváros, az 
egyetemek, a frontharcosok és rengeteg tár
sadalmi egyesület képviselői,

a politika, az arisztokrácia, az egyház 
és a társadalom legfőbb méltóságai.
Pontosan délben 12 órakor érkezett 

'Gömbös Gyula miniszterelnök, aki a kor
mányzót képviselte. Gömbös fogadta a ki
vonult honvédcsapatok tiszteletadását, az
után fölzugott a Himnusz és a miniszterel
nök megnyitotta az ünnepélyt. Berzeviczy 
Albert, mint az Országos Tisza István em
lékbizottság elnöke mondotta az ünnepi 
beszédet.

— Az emlékművön a főalak felett a pil- 
lérszerü építmény egész tetejét kőbevésett 
szimbolikus alak foglalja el — mondotta 
— egy

halúlrasebzctt óriási oroszlán, 
amelyet óriási kigyó csavar körül, szimbó
luma az árulásnak és ármánynak, amely 
a hőst előbb a hatalomtól, utóbb életétől 
is megfosztotta. Tisza István világosan 
látta, hogy a megsemmisítésünkre törő el
lenségekkel való leszámolás órája el nem 
maradhat és nekünk akkorra erősnek kell 
lennünk. Az uj véderötörvényt az utolsó 
órában alkottuk meg, két évvel később 
már fegyvert kellett fognunk és felvennünk 
a ránk kényszerűéit harcot.

Ezután Tisza István nemzetiségi politi
kájára emlékeztetett, majd igy folytatta:

Tisza ellenezte a háborúnak a legvégle
tesebb eszközökkel való továbbvitelét,

akarata és tanácsa ellenére történt hogy 
a buvárbajóharc liadbaszólitotta Ame

rikát
és előidézte a központi hatalmak megsem

misítő vereségét. Amikor a legválságosabb 
pillanatban az ő erős kezeiből kisiklott a 
politikai hatalom, akkor kardot kötött és 
elment harcolni a hazáért.

— Ha van kibékítő ereje a sorsnak, az 
ő sorsa valóban alkalmas volt arra, hogy 
sírja fölött diadalra vigye a szerctetet a gyű
lölet ellenében — folytatta. — Ez az em
lék nemcsak egy ember nevének megörö
kítésére szolgál, hanem az engesztelés és 
igazságszolgáltatás ténye egy emberrel 
szemben, aki vezető állásban

egymaga Igyekezett meggyőződése acé
los erejével elhárítani a háborút

és akit megrágalmaztak mint a háború elő
idézőjét, de némán tűrte ezt a rágalmat és 
nehogy másokra hárítsa át az elvakult 
bosszúvágyat,

inkább maga állt oda ártatlan áldozat

nak,
mert hite szerint ennek igy kellett tör
ténnie.

Ezzel átadta a szobrot a székesfőváros
nak.

A székesfőváros nevében Sipőcz Jenő 
polgármester emelkedett szellemű beszéd 
kíséretében átvette a szobrot:

— Nemcsak a barátai, hívei és rajon
gói borulnak le Tisza emléke előtt, ha

nem ellenfelei is,
— mondotta.

A polgármester beszéde után Gömbös 
Gyula a szobor tapazatán elhelyezte a 
kormányzó hatalmas babérkoszorúját. Egy
másután kerültek a koszorúk a szoborra 
és az ünnepség véget ért.

A geszti kripta lakója bekerült a magyar 
Pantheonba ...

lendős kereskedősegéd voltak a belvárosi ci
pészüzlet tolvajai. Mind a kettő Ismerős, nem
csak a budapesti, hanem a bécsi rendőrség 
előtt is.

Laczkovics Emil pár héttel ezelőtt tért 
haza Bécsből;

ahol kilenchónapi fogházbüntetését töltötte. A 
fiatal magántisztviselő egyik „hőse" volt annak 
a nagyszabású ékszerrablásnak, amelyet a 
múlt esztendő tavaszán köveitek el a Bank- 
gassen. Laczkovics egy Freiler Jenő nevű 29 
esztendős barátjával együtt

fényes nappal kirabolt egy bankgassei 
ékszerboltot.

Elfogták őket, Freiler hétévi fegyházat kapott 
és most is ül, Laczkovics pedig 9 hónapi bör
tönnel úszta meg a kalandot. Azóta már kisza
badult, visszajött Budapestre és most zsebmet
szésen érték. «

százhetven uanvász dolgozott 
a Beomlott saralouoi Bányában 

uasarnag meg to’yt a küzdelem 
az eltemetett bányászott életéért

Belgrád, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentésc.) A Szarajevó közelében fekvő ál
lami szénbányában borzalmas bányalégrob
banás történt szombaton.

A robbanás egész sereg bányászt a föld 
alá temetett.

Vasárnap hajnalban a mentési munkála
tokban résztvevő bányászoknak ötvenmé- 
teres mélységig sikerült a tárnák mélyére 
hatolni. Ekkor azonban be kellett szüntetni 
a további mentési munkálatokat, mert ki
fogyott az oxigénkészlet. Szarajevóból

különvonatot indítottak útnak és igy 
gondoskodnak a szükséges oxigénről.
Egész vasárnap folytak a szomszédos tár

nákban a mentési munkálatok. A bánya
igazgatóság eleinte azt állította, hogy 40 
munkás dolgozott csak a beomlott tárná
ban, később ez a szám hetvenre emelke
dett, szemtanuk állítása szerint

legalább 170—180 bányász tartózkodott 
a szerencsétlenség idején a tárnában.
Ulmánszki, a nemrégiben kinevezett uj 

erdő- és bányaügyi miniszter, továbbá Fran 
Kovák népjóléti miniszter elutaztak a sze
rencsétlenség színhelyére.

BUDAPESTI KALAND:
meghitt randevún eltűnt a vidéki 

Letartóztattak két nőt földbirtokos pénztárcája

Elengedték a rend
őrségről a dalszínház- 

utcai cselédlányt
A Dalszinház-utcai rejtélyes ügyben vasár

nap délelőtt érdekes fordulat állott be. Szap< 
pan Margitot, akinek szerepe nem állt tisztán 
a rendőrség előtt, háromnapi őrizet után 

elbocsátották a rendőrségről.
A leány, dacára a sok terhelő adatnak, hatá
rozottan kijelentette, hogy ő

senkivel nem játszott össze,
ő nem előre előkészített rahlómerénylet áldo
znia, hanem a lakásban tényleg betörő járt, 
aki őt is el akarta tenni láb alól.

Egész sereg tanút, házbelieket hallgatlak ki 
a rendőrségen, lenyomozták a szobalány elő
életét, sok furcsa dolgot találtak, férfiismerősei 
személye sem nyújtottak mindenben garan
ciát, de mégsem lehetett tovább a rendőrsé
gen tartani, mert

a nyomozás nem produkált ellene döntő 
bizonyítékot.

Szappan Margit elbocsátása után is változat
lan eréllycl folyik a nyomozás és remélik, 
hogy sikerülni fog a rejtélyes ügyre világossá
got deríteni.

Honthy Hanna 
Csortos Gyula 

Falas Teri 
LatahSr Kálmán 

szoHniay Oiiy 
SzaKáts Zónán, Sarkam, Felettit

játsszák

a szezon legioM) oortlfl

A főkapitányságon 
lopás cimén letartóz
tatásba helyezték Flei- 
scher Jenőné 33 éves 
pincérnőt és Deutsch 
Salamonné 60 eszten
dős magánzónőt. Le
tartóztatásuk egy vi
déki földbirtokos pa- 

aki üzleti ügyekben uta- 
e,

a Károly-köniton megismerkedett egy 
jól öltözött csinos nővel,

aki csakhamar udvariasan elbeszélgetett 
vele, majd meghívta Királg ucca 10. alatti 
lakására.

A földbirtokos félóra hosszatt tartózko
dott a királyutcai lakásban és távozáskor

naszára történt. 
A jómódú férfi, 

zott fel Budapestr

vette észre, hogy
hétszáz pengőt tartalmazó tárcája el

tűnt a kabátjából.
Kérdőrcvonta Fleischernét és lakásadónő
jét, Deutsch Salamonnét. Mind a ketten ki
kérték maguknak a gyanúsítást és úgy ma
gyarázták a dolgot, hogy a vidéki ur bizo
nyára többet ivott a kelleténél és

valahol elveszthette a pénzt.
A rendőrségen a szembesítés során a föld
birtokos szemükbe mondta a nőknek, hogy 
a lopást csak ők követhették el, mert ö, 
mielőtt felment a királyutcai lakásba, be
lenyúlt a zsebébe és pénztárcája még meg 
volt. Fleischernét és Deutschnét már ré
gebben ismeri a rendőrség, egyéb ügyeik 
is voltak, éppen ezért úgy döntöttek, hogy 
tagadásuk dacára sem bocsátják el őket a 
rendőrségről.

Tömeges eltűnések
Öt kisdiák, kereskedő, 
takarítónő és utazó az 
eSlüníék llstálán

Vad hajsza után nemzetközi 
zsebmetszőket fogtak a Belvárosban

A bécsi ékszerrablő „peches" kalandja Budapesten
Szombaton délután az egyik Veres Pálnf- 

utcai cipőüzletbe két jólöltözött fiatalember 
tért be vásárlás ürügyével. Nagy volt a for

galom és ezért a tulaj
donos udvariasan arra 
kérte őket, pár percig 
várakozzanak. A két 
férfi a várakozási időt 
zsebtolvajlásra használ
ta fel.

Természetesen eszük 
ágában se volt vásá
rolni, látták, hogy alkal

mas a terep, ezért mentek be a cipészüzlctbe. 
Az idősebbik óvatosan

benyúlt az egyik vásárló zsebébe és ki
lopta a pénztárcáját.

Hetven pengő volt a tárcában.
Ezután sietve távoztak az üzletből, de a ká

rosult csakhamar észrevette a lopást és töb-

Máriák után

I
 rendelhet kétascrl próbával legújabb szöveteinkből 

férfiöltönyt

40 50 divat p^naMrt URISZABÓSAC 
pungvars Emábet-körut 1. L emelet.

bedmagával a menekülő zsebtolvajok után sic- 
tett. Azok észrevették, hogy üldözik őket, mire 
mégjobban meggyorsították lépteiket. Pár per
ces

bajsza következett ezután a Belváros 
utcáin.

Az üldözők a Vrfc/utcában érték el a mene
külő tolvajokat és rendőrnek adták át őket.

A főkapitányságon a bűnügyi nyilvántartó 
pontosan leleplezte kilétüket. Laczkovics Emil 
23 éves magántisztviselő és Orr István 28 esz-

Vasárnap egész sereg eltűnést jelentettek be 
a főkapitányságon. Gallovics Károly 17 észtén- 
dős tanuló szülei Aőr/s-utca 5/b. alatti lakásá
ról tűnt el három nappal ezelőtt.

Simonn Franciska 23 éves takaritónő azzal 
ment el Szövetség-vAcn 41 alatt lévő albérleti 
lakásáról, hogy állás után néz, de mar harma
dik napja nem adott életjelt magáról.

Dénes Ernő 47 esztendős utazó, a Garay-ulca 
12. alól pénteken eltávozott és azóta nem ke
rült elő.

Haas Imre 39 éves ügynök, a Hernád-utca 
15 alól tűnt el négy nappal ezelőtt

öt kisdiák
eltűnését is bejelentették vasárnap a főkapi
tányságon. Kövesig László 14 esztendős tanuló 
Pestszentlőrincről, az Arpdd-utca 12 alól tűnt 
el négy nappal ezelőtt, Szarvas István 14 éves 
tanuló a Zita királyné-ut 15 alól távozott el 
ismeretlen helyre, Saszlovszky Béla tiz eszten
dős diák Pesterzsébetről, a Tátra-utca 6 alól 
távozott el öt nappal ezelőtt és azóta nem 
adott élctjclt magáról. Hoki Lajos hétévé* 
első clemista. Csepelen, a Deák-utca 58 alól 
három nappal ezelőtt az Iskolába ment és az
óta nem tért vissza. Hideg József 14 éves ta
nuló szüleinek Telepi utca 2/c. nlatti lakásáról 
három nappal ezelőtt azzal távozott el, hogy 
egyik barátját megy meglátogatni, de ott nem 
jelentkezett és azóta vissza sem tért,

Egy kétségbeesett fiatalasszony
is megjelent a központi ügyeletén, aki előadta, 
hogy férje, Banda Mihály, aki soha nem szo
kott hosszabb időre elmaradni hazulról, szom
baton reggel eltávozott Király-utca Ifi alatti 
lakásukról és azóta nem tért vissza.

Traznovszky Sándor 35 éves fa- cs szénke
reskedő Rózsa-utca 13 alatti lakós őt napja 
nem adott életjelt -Hágáról. Hozzátartozói attól 
tartanak, hogy öngyilkosságot követett el, vagy 
baleset érte.

A tömeges eltűnési ügyekben erélyes nyomo* 
zást indítót a rendőrség.

A legszerencsésebb
Gyógysók 1 liter vízben

Natrlumsulfat (glaubersó) 
Magnézium ulfat (keserűsé) 
Chlornatrlum ......... ...
Calclumsulfat........................
Kaliumsulfat........................
Strontlumhídrocarb..............
Vasbfdrocarbonat .............
Alumlnlumsulfat ...........
M angan bldrocarb................ .
Kovasav ................................

32.5429 gr. 
14.505'* „ 

1.3181 „ 
1.4412 „ 
0.0364 „ 
0.0163 „ 
0.0051 „ 
0.0048 „ 
0.0018 „ 
0.038,9 ..

A sz lárd részek összege ., 49.9414 gr.
Szabad széndioxid 00.460 »

összetételű keserűviz
Emésztési zavarokban szén vedttk.1

Nagy töménysége folytán biztosan és gyorsan, 
de szerencsés összetétele révén görcsmenlesen 
hajt a jászkarajenői, természetes Ml KA ke. 
serűviz.

Ize kellemes, inkább enynón sós, mint 
keserű.

Nemcsak hajt, hanem egyszersmind nagy 
glaubersó tartalmánál lógva gyógyít is!

7 decls Üveg, piros címkével. Mindenütt
kapható.
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A Tisza-gyilkosság utolsó rabja:
Sztanykovszky Tibor másfél évtizedes 
rabság után is ártatlanságát hangoztatja 

Hetedszer utasították el az egykori tengarész-zttszlfts kegyelmi kérvényét
At egész ország impozáns ünneplés kereté

ben Áldozol! vasárnap annak a nagy magyar 
ember emlékének, aki utolsó lebclletéig, szí1 e 
Htoké dobbanásáig igaz, becsületes magyar
nak maradt. Gróf Tisza István ércalakja ott 
All már ai országgyűlés főrendiházi bejárta 
elölt.

Éppen ezen szoborleleplczéssel kapcsolat
ban érdekes az ünnep ah itatós csendjében fel
idézni azokat, akiknek pokoli orvtámadása 
megfosztotta ar egész magyar nemzetet legel- 
hivatoitabb vezérétől.

Sztanykovszky Tibor ma
egyetlen, még fogságban lévő elítéltje

■ Tfsza-pernek,
mert hiszen a gyilkosság miatt perbefogott 
Hüttner Rezsőt és Dobó Istvánt még clitélteté- 
siik előtt utólérte a nemezis, elpusztultak cel
láikban, Vágó-Wilhelm Jenő már régen, Gárt- 
ntr Marcell pedig csak a közelmúltban töl
tötte ki fegyházbüntetését. Ezek felelt a pol
gári Godó-tanám Ítélkezett, mig Sztanykovszky 
a hadbiröság előtt felelt rettenetes bűnéért.

Az egykori tengerészzászlós még ma is a 
legrenilentebb lakója a szegedi esillagbörlön- 
nek, aki a szökési kísérlettől egészen a do
hánycsempészés fegyelmi vétségéig mindent el
követett, hogy hosszú rabságát változatossá 
tégy®.

Még mo Is ártatlanságát 
hangoztatja a Tisza-gyilkos

<És viliig erősitgetl, hogy Böhm Vilmos volt 
az, akinek fegyvere a dulakodás hevében ha
lálra sebezte gróf Tisza Istvánt.

Már egy egész hadára való iratot gyűjtött 
Össze a börtönben Sztanykovszky Tibor, ame
lyekkel — ugvmond — kiszabadulása után be 
akarja bizonyítani ártatlanságát. A börtönben 
eleinte az Irodában foglalkoztatták az iskola
végzett. Intelligens Tísza-gyilkost, de csakha
mar úrrá lett rajta izgága, nyugtalankodó ter
mészete és amint jobb dolga lett, visszaélt az 
előlegezett bizalommal és egy,

az Irodára rendelt takarítónő segítségével 
szökési kísérletet tervezett,

amit maga dr. Csiky Jenő börtönigazgató lep- 
faréit le és súlyos fegyelmi büntetéssel súj
totta. A hosszú, reá kimért időből bőven fu
tóiig erre .is és Sztanykovszky fegyflpd,,bünte
tésének kitöltése után előbb a takácranühelybe, 
azután a cipészekhez és végül a borbélyokhoz 
került és kisebb-nagyobb fegyelmi büntetések 
után mind a három szakmában felszabadult.

A legutóbbi időben mintha megváltozott volna 
magaviseleté.

Minden hónapban 
egy kegyelmi kérvény

Most már tényleg rá akar szolgálni Sztany
kovszky a kegyelemre, mert az utóbbi időben 
nem volt már fegyelmi büntetése sem. Az el
múlt két évben most

hetedszer folyamodott kegyelemért, 
de a kérvény sorsa már úgyszólván a börtön 
irodájában elintézést nyert akkor, amikor rá
vezették Sztanykovszky hosszú fegyelmi lis
táját.

Az utóbbi esztendőkben szorgalmas temp
lom járó lett a „Tibi", ahogyan őt a börtönben 
rabtársai nevezik, tagja az énekkarnak és mi
vel most már meghunyászkodott,

megengedték, hogy behozathassa a bör
tönbe hegedűjét

és a börtön lelkészének hozzájárulásával meg
alakult a zenekar Sztanykovszky vezetése alatt 
és most e pillanatban nincs iis baj vele. Ter
veket sző a Tisza-gyilkos, egyszer azt hajto
gatja, hogy borbély lesz kiszabadulása után, 
másszor Amerikába akar menni és zenekar
ban akar elhelyezkedést találni.

Látogatás Sztanykovszky anyjánál
Buda egyik csendes kis utcácskájában él 

szerény kis lakásban zenetanárnő leányával 
özv. Sztanykovszky Sándorné, aki még ma is 
összespórolt filléreivel támogatja flát.

Nagyon meg van ijedve, amikor benyitok 
hozzá és előadom, hogy a fiáról szeretnék meg
tudni egyet-mást.

Fia letartóztatása óta fekete gyászruhát vi
sel a mélyen sújtott anya a közben férjét is 
elszólitotta mellőle a halál.

— Most már majd csak letelik ez a három 
esztendő — mondja kényszeredett mosollyal 
— és akkor 17 és háromnegyed év után ismét 
láthatom az én rossz fiamat. Mert rossz, de 
nem gyilkots, ne tessék hinni, hiszen olyan 
szefidlotkü, jószivii, csak az akkori felizgatott 
és ellene hangolt atmoszférában még az Isten 
is ellene volt...

Három év múlva 
tehát kiszabadul a Tisza-gyilkos Szlanykov- 
,szky ,s vájjon merészel-o majd kimenni a Kos
suth I-ajos-térre, hogy annyi esztendő után 
szemébe nézzen az érc Tisza Istvánnak, az ál
dozatnak, a vértanúnak, akinek azt rótták fel 
bűnéül ellenségeink, hogy igaz és magyar.

Tíz párt indul harcba az ügyvédi
Nem sikerűit kamarai választásokon 
az egyesség, valamennyi ügyvédi frakció külön listát állít

A Hétfői Napló kimerítő részletességgel 
számolt be két hét előtt azokról az izgal
mas eseményekről, amelyek

az Ügyvédi Kamara kisközgyülésl vá
lasztásait

megelőzték. A Kamara kisközgyülésének 
tagjait ugyanis most fogják majd megvá
lasztani. Körülbelül kétszázötven választolt 
tagja lesz a Kamara újonnan kreált kisköz
gyülésének, amelyben a választmányi tagok 
és a tisztikar tagjai is helyetfoglalnak, 

mintegy háromszáz főből fog álluni a 
kisközgyüiés.

Vasárnap még élénk tárgyalások folytak 
az egyes ügyvédi pártok és frakciók között 
a választással kapcsolatos jelölésekről. In
formációink szerint azonban nem sikerült 
a legnagyobb ügyvédi tömörülések között a 
tervbevett egyességet létesíteni.

Ilyenformát tehát 
valamennyi frakció külön listán indul 
küzdelembe s mintegy tízféle ügyvédi

Hétszáz személyes színház épül 
napok alatt a Városligetben

Sokszáz munkás építi a magyar gazdasági élet álomvárosát
A Budapesti Nemzetközt Vásár tiszavirág

életű álomvárosa sokszáz kalapács, ásó zenéje 
közben nyitogatja szárnyait a ligetben. Messzi
ről üdvözli a sétálókat a lázas munka hang
versenye. A főbejáratnál már áll a díszes 
kapu, amelyen keresztül kiváncsiak százai né
zegetik, hogy emelkedik égnek egyik napról a 
másikra egy uj világ.

A munka serényen folyik, nz egyes szállító
csoportok pavillonjai kezdenek kialakulni. És

mindenfelé rengeteg deszka, cement, ta
pétavászon. A teherbejárón egymásután 
fordulnak be az építőanyaggal megrakott 

autók.
A vásár vezetősége megállapította, hogy

a tavalyi egymillió pengő munkabérnél 
körülbelül busz százalékkal többet fognak 
az Idén a vásár felépítéséért, feldíszítésé

ért és berendezéséért kifizetni.
• *A--parilMnok- •köatíb 4ajá»^a- - — - - 

hétszáz személyes színház
:r'legérdckescbb. Az egyik londoni színház ki
csinyített mása készül itt napok alatt. A kicsi

párt állít Üstét a maga jelöltjeiből.
Külön listán szerepel a dr. Ribáry-cso* 

port, külön vesznek részt a küzdelemben 
dr. Grünhut Ármin mögé csoportosult ügy
védek, ugyancsak külön listát állítanak a 
keresztény ügyvédek dr. Venczell Árpád ve
zetésével, de hozzájuk csatlakoztak a dr, 
Varannai István mögé sorakozott ügyvédek 
is, úgyhogy a Venczell—Varannai-csoport 
közös listát állít, amelyen

minden ötödik keresztény ügyvéd után 
egy Izraelita vallásu ügyvéd szerepel 

mnjd a jelöltek között.
Ezen kívül még számos más ügyvédi párt 

listája kerül a szavazók elé.______________
Mosdó * fUrdőberende- 
zések, fürdőkályhák, bidék, W. C.-k Ízlésen kivitelben, locsolótömlók.

Bálint Andor
szaküzletében jutányosán

beszerezhetők. IV., Magysir-utea 1. Tcl.z 85-3-19

nyék részére aranyos pázsitos helyen 
gyermek Játszó-helyet

rendeznek be. Ez lesz a „gyermek megóvó". A 
szülök, mig körülnéznek a vásáron, kellő fel
ügyelet alatt hugybatják itt az apróságokat, 
akik minden gyermekálmot túlszárnyaló játék
paradicsomban szórakozhatnak majd.

Érdekes technikai újítás látszik a mindjob
ban kibontakozó pavillonok elrendezésében. 
Az apró, külön pavillonok helyett több nagy 
építménybe csoportosítják a kiállítókat. Az 
egész vásár

levegősebb, könnyebben áttekinthető
lesz és az így nyert tereken 

mindenfelé padok és székek
fogják várni a séta közben elfáradt látogató
kat.

A vásár területét húsz százalékkal megna- 
gyobbbilották, mindenfelé pavillonok épülnek' 
és száz és száz dolgos kéz ás, fűrészel, ková- 
csői, építve a magyar gazdasági élet büszke 
bemutatkozását, hogy a megnyitás napján, 
május 4-én készen várja a világ minden tájé
káról idesereglö idegeneket.
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Három g&ngster-nö vendék 
vakmerő rahlőhadfárafia 
a Zugiéban

A főköjisiAn^sígi borbély Inasa 
volt a vezérük: harminckét lakést és Üzletet 
Cosztoítak ki — Barátnődet tartottak, elegán
san ksSIiőztek és ellumpolták a rabolt pénzt

Tegnap reggel há
rom kikent-kifent, 
sportruhás suhancot 
kísértek a detektívek 
a főkapitányság fogdá
jába: három gangster- 
növendéket, akik hó
napok óta rablóhad
járatot folytattak a

Zuglóban cs a betörések egész seregét kö
vették el.

A háromtagú társaság vezetője B. Béla 
tizennyolcéves borbélyinas volt. A fiú az
előtt a főkapitányság épületében lévő bor- 
bélymühely inasa volt, de rosszul viselte 
magát, mire elcsapták. Ekkor

Aszódra került a javítóintézetbe, ahon
nan azonban megszökött 

és visszajött Budapestre.
Itt megismerkedett másik két fiúval: I. 

Miklós és Sz. Mihály tizennyolcéves su- 
hancokkal. A három fiú összeállt és be
törőbandát alakított. A Zugló környékén 
„dolgoztak, lakásokat, üzeleteket fosz
tottak ki.

A főkapitányságra hetek óta egymásután 
érkeztek a feljelentések a betörésekről. A 
detektívek, akik szakavatott emberek, a 
körülményekből rájöttek, hogy a Zugló- 
környéki betöréseket mindig egy és ugyan
az a társaság követi el. Nyomozni kezd
tek és

két hétig tartó megfigyelés után 
rájöttek, hogy B. Béla, az elcsapott főkapi
tánysági borbélyinas, az aszódi javítóinté
zet szökevénye, Budapesten van és nagy
lábon él, két barátjával együtt. A fiatal 
fiuk — már az ő fogalmaik szerint — ele 
gánsan kiöltözködtek,

Vasárnapra virradó éjszaka 
rejtélyes emberek szétrombolták 

/ a Berlini-tér környékén az auto
mata telefonfülkéket

Sz:goru nyomozás a telefonrombolók után
Vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 

tettesek vandál pusztítást végeztek a Ber
lini-tér környékén lévő nyilvános telefon
állomásokon. A forgalmas közlekedési pon
ton lévő

telefonfülkék berendezését megrongál
ták, több helyen a zsinórt elvágták, a 
kagylót összetörték és a pénzbedobó 
készüléket használhatatlanná tették.

A telefonfülkék megrongálását a reggeli 
órákban a közönség fedezte fel, többen te
lefonálni akartak és bosszankodva állapítot

Összeérett a MABI rendelőjé
ben egy beteg asszony két keze
A főkapitányságon erélyes nyomozás folyik, hogy meg
állapítsák, kinek a hibájából történt a szerencsétlenség 
A főorvos és az ápolónő szerint a páciens vigyázatlan

sága okozta a balesetet
A főkapitányság sérülési osztályán külö

nös ügyben folyik nyomozás: A vizsgálat
nak az a célja, hogy tisztázza: mi történt 
néhány nappal ezelőtt a MABI idegosztá
lyának rendelőjében. Az ügy főszereplője, 
Licbermann Vilmosné tisztviselőnő, aki a 

FÓRUM; Holnap este 8 órakor premier!

EllSABEIH BERGNER 

ACARNŰ 
Jegyek egész hétre előre válthatóki

zippzáras zsebekkel ellátott sportruhá
kat készíttettek maguknak, barátnőket 
tartottak, kávéházakban és vendéglők

ben lumpo'.tak.
A főhadiszállásuk B. Béla lakásán volt. 

A detektívek, mikor már eleget tudtak ró
luk, elfogták és a főkapitányságra kisérték 
őket.

Az elcsapott borbélyinast nem is kellett 
faggatni, mindent beismert, cinikusan, vál
lát vonogatva beszélt a detektivekkel:

— Nem kell engem kérdezni, megmon
dok mindent. Pontosan emlékszem rá: har
minchat betörést követtem el a barátaim
mal.

a legnagyobb zsákmányt Kóbor Jancsi,
a városligeti színész lakásán szereztük, 

most éppen kasszafurásra készültünk, a 
Gizella-uli Autóbeliozalali vállalat kasszá
ját akartuk megfúrni, de „pechem" volt, a 
detektív urak megelőztek és lekaplak ben
nünket ...

Mikor ráparancsoltak, diktálja be a cí
meket, ahol betörtek, a fiú megint csak a 
vállát vonogatla:

— Kérem szépen, csak a számra em
lékszem, harminckét eset, az nagyon 
sok, a elmek már kimentek a fe

jemből.
A főkapitányságon erre intézkedtek, hogy 

a detektívek üljenek autóba B. Bélával, 
jái.iák be autón a Zugló környékét és a fiú 
mutas** meg azokat a házakat, ahol be
tört.

Vasárnap egész nap a Zuglót járta a 
rendőrségi autó,

a detektívek összeírták a károsultak címét 
és a három fiatal betörőt hétfőn átadják 
az ügyészségnek.

ták meg, hogy
a Berlini-tér környékén használhatat
lan állapotban vannak az utcai állo

mások.
A főkapitányságon már a kora reggeli 
órákban detektiveket bíztak meg a nyomo
zással. Kihallgatták a közeli taxiállomáso
kon lévő soffőröket, de azok nem tudtak 
fölvilágosilást adni a tettes vagy tettesek 
személye felöl. A rendőrség eddig nem tud
ta megállapítani, hogy éretlen csingröl, 
vagy más ügyről van-e szó.

Gróf Zichy Jenfí-utca 40. szánni házban 
lakik. Licbermann Vilmosné előadta, hogy 
a MABI idegosztályán kezelést kapott a dia- 
thermiás rendelőben, izületi bániaknak el
len. A kezelés abból áll, hogy

két kezét ólomlapokra helyezték, día- 

thermiás gép alá telték, az ápolónő be
kapcsolta a gépet s egy’ ideig így kel- 

lett tartania a kezét.
A legutóbbi kezelés alkalmával — mon
dotta Licbermann Vilmosné -- egyszerre 
csak nagy forrósúgot érzett, mire ijedten 
felkiáltott és fölemelte a kezét. A kiáltásra 
odajött az ápolónő és •

kikapcsolta a vezetéket, de addigra 
Llcbermanné mindkét keze súlyosan 

iisszeégett.
A rendőrség természetesen nem eléged

hetett meg ezzel az előadással, hanem to
vábbi kihallgatásokat végzett. Tanúként ki- 
halgatlák dr. Szilágyi-Tréger Albert főor
vost, a MABI központi rendelője diather- 
miás osztályának vezetőjét. A főorvos elő
adta, hogy

a gép kifogástalanul működik,
ez nem okozhatott bajt. Véleménye szerint 
a páciens idegességében megmozdíthatta az 
ólomlapokat és fölemelhette a kezét és igy 
történhetett a baleset.

Kihallgatták Izsáki Gáborné ápolónőt, 
aki a diathermiás gépet kezdte, <"> is azt 
vallotta, hogy

a kezelésben sem volt hiba s a páciens 
vigyázatlansága okozhatta a szeren

csétlenséget.
Ugyancsak tanúként hallgatták ki a MABI

Negyvenezer pengőt 
ítéltek meg az elhunyt 
jogtanácsos anyjának 
a Wimpffen grófi családdal
szemben Feltűnő költségper
a Wimpffen grófok és az ügyvéd örököse között

Társasági körökben és 
a jogászvilágban egy
formán feltűnésre szá
míthat az a per, amely 
most foglalkozlalta a 
budapesti központi já
rásbíróságot.

özvegy Gál Imréné 
háztulajdonosnő in
dított pert a gróf

Wimpffen-család tagjai ellen.
Góbié perbe fogta gróf Wimpffen Györgyöt, 
Ferencet, Szigfridet, Viktort, továbbá nővé
reiket: gróf Sylva-Taroupcka Frigyesnél és 
gróf Zichy Rezsőnél.

Dr. Kálnoki-Bedő Sándor és dr. Vészi Má
tyás ügyvédek utján nyújtotta be keresetét a 
háztulajdonosnő a bírósághoz. (iái Imréné 
fogadott fia: néhai Jakabházt/ János dr. gaz
dasági főtanácsos, ügyvéd, Wimpffen grófék 
jogtanácsosa volt. Az ügyvéd hal.ila után

anyja örökölte vagyonát, járandóságát, 
követelését, igv azt Is, amely a grófi csa

ládtól járt neki.
özvegy Gát Imréné keresetéből érdekesen bon
takozik ki, hogy milyen hatalmas összegei re

Huszonhét orvost 
elbocsátanak az OTJ-tól, mert 
jövedelmük meghaladja a lét

minimumot
Döntés az OTI 47 orvostfelmondósénak Ügyében

Nagy izgalmat okozott orvosi körökben, 
hogy az Országos Társadalombiztosító Inté
zet

negyvenhét orvosának felmondott.
A felmondóleveleket — amint « Hétfői 
Napló már megírta — két héttel ezelőtt 
kézbesítették ki az orvosoknak.

Az Orvosszövclség annak idején Verebéig 
Tibor orvosprofesszor vezetésével küldött
séget menesztett Kcreszles-Eischer belügy
miniszterhez, hogy

interveniáljanak a femondáshan lévő 
orvosok ügyében.

A belügyminiszter a küldöttség tagjaival kö
zölte, hogy az orvosoknak

azért mondtak fel, mert az összjövedel
mük jóval meghaladja a létminimumot, 

le kell tehát mondaniok az OTl-nál élvezett 
jövedelmükről, hogy helyet biztosíthassanak 
a fiatalabb orvosgenerációnak.

Az Orvosszövetség közbenjárása mégis

OVENAU.
FOGKRÉM FOGALOM

néhány betegét, aki a kérdéses alkalommal 
a rendelőben tartózkodott.

Még néhány kihallgatás következik és 
csak akkor tisztázódik majd a rendőrség 
előtt: mi történt a rendelőben és kinek a 
vigyázatlansága okozta Licbermann Vil
mosné szerencsétlenségét.

prezentált Jakabházy János ügyvéd honorári
uma, amelyet szerződésben biztosított magás 
nak a grófi családtól. A szerződés szerint 
amint a kereset előadja —

havi 3000 pengő tisztelctdij, ezenfelül hat 
hónapi szolgálat után *20 ezer pengő ho
norárium, ujabh hat hónap elteltével Is
mét *20 ezer pengő járt Jakabházy ügy

védnek jogtanácsosi szolgálataiért.
Az elhunyt ügyvéd anyja halhavi tiszleletdi- 
jat és kétszer 20 ezer pengőt, összesen 58 ezer 
pengőt követel a grófi családtól. A grófék 
■egyik birtokátruházási ügyletével kapcsolat-j 
bán pedig 36.000 pengős ingatlan értékesítésé-,, 
nek jogát követeli magáénak özvegy Gál lm-' 
réné. A grófi család tagjai kiilön-kiilön száll
tak perbe Jakabházt/ János dr. anyjával és 
ügyvédjeik: Nagy limit. vitéz Bolond Béla, 
iíj. Dániel Sándor és Vécsei Béla dr.

pergátló kifogást emeltek.
A járásbíróság a pergátló kifogásoknak 

helyt adott a birtokát ruházási perben, azon
ban a honorárium-perekben résziléletel hozott

40 ezer pengő megfizetésére kötelezte 
Wimpffen grófékat,

akik megfellebbezték az ítéletet.

annyi eredménnyel járt, hogy
revízió alá vették a felmondásokat.

A revízió során személyenként külön elbí
rálás alá vették minden egyes orvos ügyét. 
Megvizsgálták ismét, hogy mennyire lehelő 
az illető havi jövedelme s ezzel szemben 
miiven kötelezettségei vannak. Két hét után 
most

végérvényesen döntöttek a negyvenhét 
orvos ügyében.

Az esetek több mint felerészében, 
huszonhét orvosnál megállapították, 

hogy indokolt volt a felmondás, 
alkalmaztatásuk a szabályzattal ellenkező, 
ezekben az esetekben érvényben hagyták a 
felmondásukat,

húsz orvos felmondását pedig vissza 
vonták.

A belügyminisztériumban a felmondásoknál 
az álláshalmozások megszüntetése volt az 
irányadó szempont.
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Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A 25 éves jubileumát ünneplő Hétfői 
Napló nagyérdckcsségü keresztrejtvény pá
lyázata és nagysikerű melléklete, az Elegáns 
Budapest után most harmadik jubileumi 
ajándékát jelenti be olvasóinak:

1000 pengős regénypályázatot 
hirdetünk.

Tessék figyelmesen elolvasni a pályázat 
ill következő feltételeit!

Április 30-ón
kezdjük közölni folytatásokban Sági Pál* 
■ kitűnő rendőri riporter remek bűnügyi 
riportregén yét.

NÉPITÉLET
a címe a nagy riportnak. Csupa ismerős 
figura, csupa ismerős hely szerepel 
gényben:

mindenki magára ismer, mindenki 
ismer mindenkit...

A regény egy érdekes bűncselekmény iz
galmas nyomozásán, vizsgálatán vezeti ke
resztül az olvasót, egészen addig, amíg

a leleplezett tettes a bíróság elé áll.
A bíróság lefolytatja a vádlott ellen a fő
tárgyalást, majd Ítélethozatalra vonul 
vissza ... Eddig a riport és most jön a pá
lyázat.

A Népitélet kéziratát átadtuk dr. Kéczey 
Lajos ny. kúriai bíró — törvényszéki elnök
nek, az ismert kiváló büntetőjogásznak, aki 
a kézirat átolvasása után a jogi szempontok 
figyelembevételével kiszabta a vádlott bün
tetését.

Ezt az Ítéletet lepecsételt borítékban át
adta szerkesztőségünknek,

a Hétfői Napló viszont a lepecsételt bo
rítékot, amelynek tartulmát a bírón kí
vül senki sem ismeri, átadta dr. Hor

váth Kamill királyi közjegyzőnek 
és most következik a népitélet.

Olvasóink a laphoz mellékelt szelvényen 
beküldik ítéletüket: milyen büntetést szab
nak a vádlottra. A pecsét alatt őrzött Ítéletet 
pályázati határidő után a nyilvánosság előtt 
............. *“ ' - - - • ' a

Vasárnap házkutatásokat tartott 
a rendőrség a leleplezett pornográf

gépgyár titkos raktárában 
ötszáz fényképlemezt fogla tak le egy üllöluti lakásban

Salomon Béla fénykcpészscgédet, az 
üdvhadsereg volt katonáját, akit letartóz
tattak, mert pornográf képeket hozott for
galomba, szombaton kihallgatta a vizsgáló
bíró. Salamon töredelmes beismerő vallo
mást telt és leleplezett két embert, akik 
szintén részt vettek az üzclmekbcn.

A vizsgálóbíró elsősorban azt kutatta, 
hol a pornográf-képgyár titkos raktára. 
Salamon szombati kihallgatása során két 

embert nevezett meg- Feiszt Imre házfel
ügyelőt és Vajda Zoltán ügynököt. Azt val
lotta, Feiszt az ö modelljeiről szintén ké
szített felvételeket és ezeket a képeket 
Vajda hozta forgalomba.

A vizsgálóbíró erre írásbeli utasítást 
adott a rendőrségnek, hogy tartson házku
tatást Feisztnél és Vajdánál. Vasárnap rend

őri bizottság jelent meg Feiszt Imre la
kásán.

Feiszt, aki amatőr-fényképész, L’settv
Béla országgyűlési képviselő üllöi-utl 

házának a házfelügyelője.
A detektívek átkutatták a lakást, ötszáz 

fényképlemezt és rengeteg kész aktképet 
találtak. Ezeket lefoglalták és a főkapi
tányságra vitték. Házkutatást tartottak 
Vajda Zoltán lakásán is, itt szintén sok ké
pet találtak. Feisztet és Vajdát előállították 
a főkapitányságra, Feiszt azzal védekezett, 
hogy semmi köze az ügyhöz,

csak szívességből, megőrzésre vette ma
gához a képeket.

Kihallgatás után elbocsátották őket, de 
megindult ellenük a vizsgálat.

A szőnyegcsempészek 
nyomában Három soffőr

érdekes vallomása
A rendőrség a pénzügyi hatóságokkal 

együttesen erélyesen folytatja a nyomozást 
a rejtélyes szőnyegcsempész-hálózatnak a 
leleplezésére. Megállapították annak a há
rom soffőrnek a nevét, akik a koffereket 
különböző helyekre szállították. Kihallga
tásuk során beigazolódott, hogy ők

nem tudtak arról, hogy csempészárut 
fuvaroznak.

Azt hitték, hogy valami poggyász szállítá
sáról van szó. A sofförök személyleirást is 
tudtak adni azokról az eddig ismeretlen 
emberekről, akik részesei voltak a csempé
szésnek. Most ezeket az embereket haj

szolják a fővárosban és környékén.
Az eddigi szereplők 
továbbra sem hajlandók részletes fel

világosítással szolgálni.
Azt hangoztatják, hogy soha semmiféle 
csempésztársasággal nem álltak összekötte
tésben és nem tudják, ki küldhette cí
mükre a böröpdöt.

A nyomozóhatóságok, dacára annak, hogy’ 
igen nehéz a helyzetük, mégis

remélik, hogy rövidesen teljesen tiszta 
képet fognak kapni a történtekről 

és kézrekeritik a csempésztársaság vala
mennyi tagját.

— Jubllúrls sakkverseny. A Maróczy 
Gém jubiláris sakkverseny vasárnapi for
dulóján Kórody Havasi ellen, Steiner Endre 
pedig Lovas ellen játék nélkül nyert, mert 
Havasi és Lovas beteget jelentettek. Lilien- 
thdl legyőzte Steiner Lajost, Sterk pedig 
Griinfeldet. Az Erdélyi—fíohacek és dr. Ba
logh—Fi ki er-méi kőzések eldöntetlenül vég
ződtek. A Szigeti—Réthg és Boros—Ellis- 
Án«M-partik függőben maradtak.

— Holtpontra jutott a nyomozás Prince 
bíró gyilkosai ügyében. Páriából jelentik. 
Prince biró meggyilkolása ügyében folyó 
nyomozás teljesen holtpontra jutott és most 
már a hatóságok is kénytelenek beismerni 
a nyomozás kudarcát. Vasárnap szabadon 
bocsátották de Lussats bárót és két társát.

— A ragyogó tavaszi napsütésben máris ki
nyitott a Koyal-szálló pálmakertje, az egyet
len üde kerti étterem, bent a város szivében.

— Véres holttest az országúton. Szóm- 
l>at helyről jelentik. Borzalmasan összeron
csolt férflholttestet találtak vasárnap dél
előtt Sásonyi község közelében az ország
úton. Rövid nyomozás után megállapították, 
hogy Buchinger Ferdinánd sásonyi gazdál
kodó holttestét tnlálták meg, aki az előző 
éjszaka erősen illuminált állapotban kocsi
jával hazafelé hajtott, ugylátszik, útközben 
elaludt, leesett a kocsijáról és a kerekek 
halálra gázolták.

— Tisza Tstván-cmlékvacsora. Vasárnap 
este a Hungária-szállóban tartották meg a 
Tisza-emlékvacsorál, melyen Károlyi Gyula 
gróf volt miniszterelnök mondott nagyha
tású emlékbeszédet Tisza Istvánról.

— Elkapott egy szekeret a mozdony. Pápá
ról jelentik: Kovács József pápai földműves 
szekerét n vasúti állomás mellett elkapta egy 
lolatómozdony. Kovács leesett, egy vasoszlop. 
hoz vágódott és súlyos belső sérüléseket szen
vedett. A kocsi teljesen összetörött, a ló ki
múlt.

— Körösi Csorna Sándor emléke Orosházán. 
Orosházáról jelei tik: A Kereskedelmi Csarnok
ban ma este ünnepelték Körösi Csorna Sándor 
születésének százötvenedik évfordulóját. Dr. 
Berthóty Károly kormányfőtanácsos, Holecska 
Gyula és Bak tag Ervin mondtak cmlékheszédct.

— Női holttestet fogtak ki a Dunából. 
Adonyból jelentik: Dunapentcle községben a 
Dunából egy 50- 60 ív körüli 160 centiméter 
magas nő holttestet fogták ki. Ruházata egybe
szabott sötétkék ruha, fekete gombos cipő.

I — Hatalmas tűzvész pusztított Sopronmc- 
.............. Győrből jelentik: A sopronmegvei 

(Minden külön Dénesfa községben hatalmas tűzvész pusztított 
............................ , tegnap. Hat ház porráégett. A kár negyven- 

- MMéknlilul lfrnnl«lny 40 p.n«Mrll Tn-........................ A nyomort, megindult.
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felbontja a közjegyző és összehasonlítja 
szelvényekkel:

aki eltalálta, vagy legjobban megköze
lítette a bírói Ítéletet, ezer pengő jutal

mat kap.
esetén, a Hétfői Napló zsü-Esetleges vita

rije dönt.
Ha szereti az érdekes bűnügyi riportre

gényt és ezer pengőt akar keresni, olvassa 
regényünket és hozzon itéletetl

— Ma lesz főtárgyaiéi ■ Zellela-orvoe 
ügyében, akinek kezelée közben két pifa 
cienae halt meg. Debrecenből jelentik: Két 
évvel ezelőtt dr. Barcza Sándor orvos Zeit 
/eü-rendelőt nyitott Debrecenben és két pa« 
ciense. D. Nagy Józsefné és dr. Tibay Élen 
mér kezelés közben váratlanul meghalt. 
Nagy né és Tibay rokonainak feljelentésére 
az ' ügyészség kétrendbeli gondatlanságból 
elkövetett emberülés és csalás cintón vád 
alá helyezte dr. Barczát, aki azonban eh 
tűnt Debrecenből. Az a hir terjedt el, hogy; 
Alexandriában van, most azonban kiderült, 
hogy Budapesten tartózkodik. A debreceni 
törvényszék Jcney-tanácsa ma tartja a fős 
tárgyalást az ügyben.

— Fasiszta ankét Pécsett. Pécsről jelen
tik: A pécsi Erzsébet tudományegyetem 
nemzetközi jogi intézetének rendezésében 
vasárnap kezdődött a fasiszta ankét, melyet 
ünnepélyes külsőségek között nyitottak 
meg. Colonna olasz követet a Giovinezza 
hangjainál fogadták az egyetem aulájában, 
ahol számos olasz és magyar előkelőség je- 
lent meg. Az üdvözlésekért Anselmi Anselmo 
mondott köszönetét, majd Faluhelyt Ferenc 
egyetemi tanár ismertette az ankét program
ját, ezután Arnoldo Volpicelli pisai egyetemi 
tanár a fasiszta állam berendezkedését is
mertette, végül Balázs Károly budapesti 
egyetemi tanár tartott szociálpolitikai elő
adást.

— Súlyos autókarambol a körmendi or
szágúton. Győrből jelentik: Palkó József 
magántisztviselő gépkocsijával, melyet
Boda Bertalan csendörörmester vezetett, 
vasárnap éjszaka Körmendre igyekezett. 
Az autó az országúton gummidefektet kát 
’pott, felborult és utasai az úttestre zuhan
tak. Bodát és Palkót súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba.

— A pesti Belvárosi Váltóüzlet sikkuaztóját 
Győrben elfogták. Győrből jelentik: A pesti 
rendőrség körözése alapján vasárnap itt le
tartóztatták Schivarz Pál 43 éves tilsztviselöt, 
aki a pesti Belvárosi Váltóüzletben, ahol al
kalmazva volt, 1700 pengőt, 100 dollárt s más 
valutákat elsikkasztott. Schwarzot ma Buda* 
pestre szállítják.

— Véres kocsmai verekedés a Thököly- 
utón. A Thököly-ut 30. számú házban, Basa 
Ferenc vendéglőjében két társaság összevere
kedett és hárman: Nagy István szobafestő, 
Barocsai József postaalkalmazolt és Kurz Mór 
munkás fejükön cs arcukon megsérüllek. 
A mentők Nagyot és Barocsait súlyos állapot
ban a Rókus-kórházba vitték, Kurzot a hely
színén kötözték be. Megindult a vizsgálat.

— A vasárnap öngyilkosai. Vasárnap reggel 
a Nefelejts-ulca 6. szám alatti Rőma-szállodá- 
ban az ablakkilincsre felakasztotta magát 
Spitzer Arnold 45 éves szigetvári kereskedő'. 
Mire megtalálták, meghalt. — A rákoskeresz
túri uj temető egyik sirhantján veronóllal 
megmérgezte magát Kunházi Hermina 30 éves 
magúnlisztviselönő. — Koveró Béláné 50 éves 
háztartásbeli asszony Talai-ut 32. szám alatti 
lakásán forflummal megmérgezte magút. 
Mindkettőt súlyos állapotban szállították a 
Rókus-kórházba.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin tér 5-
— Alvó családja körében ör gyilkos lett, 

Miskolcról jelentik: Szii.ai Ferenc húszéves ke
reskedősegéd szüleinek Lichtenstein-utca 4. 
szám alatti lakásán a vasárnapra virradó éjjel 
öngyilkos lett. Fejére húzta a paplant és a vele 
egy szobában alvó apja, anyja és bátyja szom
szédságában agyonlőtte magát. Édesanyja reg
gel 9 órakor Vette észre fia- öngyilkosságát. 
Tettét hónapok óta tartó állástalansúga miatt 
követte el.

— Ismét verekedtek a debreceni horogke
resztesek. Debrecenből jelentik: Vasárnapra 
virradó éjszaka a Domonkos Lsjos-utcában 
horogkeresztcs suhancok megtámadták és meg
verték Dankó Gábor puskamüvest. Azt hitték* 
hogy Dankó zsidó, holott régi református csa
lád sarja. A puskamiives följelentést tett táma
dói ellen. Megindult a nyomozás a verekedő 
suhancok után.

— Nemzetközi champlon ebklállitás Buda
pesten. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egye
sülete az idén a nemzetközi vásárral egyide
jűén, május 6-án rendezi az évenként megtar
tandó és a nemzetközi champlon bizonylat ki
adásával egybekötött s csupán egv napig tarló 
cbklAllltésál. Ezen az ebkiállitáson az összes 
elismert fajtájú kutyák kiállilhatók. A kiállí
tásra benevezendő ebeknek a kiállítás napjáig 
R 8 hónapos kort be kell tölteniük, ennél fiata
labb ebek díjazásra nem nevezhetők, az Ilye
nek csak mint almok Jelenthetők be eladásra. 
A kiállítandó ebek bírálatát a Nemzetközi Eb
tenyésztő Szövetség által elismert hazai és kül
földi bírók fogják végezni. A benevezendő ebe
ket április 28-lg kell bejelenteni llosval Lajos 
Károly gazdasági főtanácsosnál az egyesület 
irodájában, VIII., Conti-utca 21. sz. alatt. (Tel.: 
38-4-64.)

O A TÉBE közgyűlése. A Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesülete április 27-én, pénteken 
délelőtt 11 órakor a TÉBE tanácstermében 
dr Hegedűs Lóránt elnöklete alatt tartja ezévi 
közgyűlését. A közgyűlésre úgy a fővárosi, 
mint a vidéki tagintézetek vezetői nngy szám
mal jelentették be megjelenésüket. A közgyű
lésen dr Póich Gyula, a TÉBE h. jogtanácsosa, 
n Pesti Hozni Első Takarékpénztár Egyesület 
ügyvezető-igazgatója Az adósvédelem határai 
címen előadást tart, mely Iránt a hitelélet 
körében igen nagy érdeklődés mutatkozik.

O A Magyar Pamutlpar Rt. igazgatósága 
április 16-én tartott ülésén elhatározta, hogy 
a közcyülósnek javasolni fogja a megfelelő 
leírások után megállapított 397.836.52 P nye
reségből részvényenként 4— P osztaléknak 
1934 május 4-tő) kezdve való kifizetését* 
A sselvények a Magyar Általános Httéfbank* 
Budapest, pénztáránál kerttasfc bevilUera.

— öngyilkos lett szerelmi bánatában 
egy diákleány. Győrből jelentik: Királyhida 
közelében eszméletlen leányra találtak a 
járókelők. Bevitték a községbe, ahol kide
rült, hogy í\ lpány Weinhgrl Emma, a ki; 
rályhldai közjegyző 16 éves diákleánya, 
aki megmérgezte magát. A leány remény
telenül szerelmes volt egy bécsi diákba és 
ezért követett el öngyilkosságot.

— Litvánia követe megérkezett Buda
pestre. Vasárnap este megérkezett Buda
pestre felesége kíséretében Jurgis Savis, a 
berlini litván 
bízást kapott 
vezetésére is.

— Ébredők ___  _
recenből jelentik: Vasárnap délelőtt 
nagygyűlését «... ..... *1...
redő Magyarok Egyesülete. Csilléry András, 
Csik László, Gyailay Mihály és Nemes László 
szólaltak fel.

— Balatoni nyaralók visszautazás! kedvez
ménye. A ni. kir Államvasutak közük, hogy a 
balatoni nyaralók visszautazására legalább tiz 
napi balatoni tartózkodás igazolása esetében 
már az elmúlt évben is rendszeres!ive volt 
mintegy 62%-os menetkedvezmények kiszolgál
tatását május 1-étöl kezdve újból életbelépte
tik. Azok a bel- és külföldi utasok, akik a) 
bármely balatoni Állomásra, vagy megálló
helyre teljes áru menetjeggyel érkeznek és b) 
üdülés céljából a Balaton mentén fekvő gyógy
vagy üdülőhelyeken — Hévlzfilrdőn és Tapol
cán is — folytatólagosan legalább 10 napig 
laknak és ezt a két körülményt az érkezési 
vasúti állomás, vagy megállóhely, valamint a 
gyógy- vagy üdülőhelyi bizottság, vagy ahol 
ilyen nincs, a községi elöljáróság által együt
tesen kiállított úgynevezett „Igazolás"-sal bizo
nyítják, ezen Igazolásnak a vasúti jegykiadó
helynél történd bemutatása alapján május hó 
l-o és október hó 31-e közötti időben történő 
visszautazásukkor mintegy 62%-os menetked
vezményt igényelhetnek. Á szóbanlévő Igazolás 
a balatoni vnsutAllomásrn, vagy megállóhelyre 
való megél keléskor a telié sárii menetjegy be
szolgáltatása mellett tiz fillérért vásárolható.

—- A buriapest—bécsi személyhajójárntok 
megindítása. A Magyar Királyi Folyam- és Tcn-

követség vezetője, aki meg- 
a budapesti litván követség

nogyg.vülése Debrecenben. Deb-
.....r ”:_:::t tartotta 

az Arnrybika termében az Éb-

idő 
pro-
kü- 
hő-

— Felhős Idő. Borús, csőre hajló 
volt vasárnap. A Meteorológiai Intézet 
gnózisa: változó felhőzet, 
lönösen délnyugaton esők, 
változás.

— Vjságlrókiizgy  Illés. A
Egyesülete vasárnap délután 
Miksa - ■ ■ ■
tolta meg 
szokatlanul nngy számban jelentek meg az 
egyesület tagjai. Márkus Miksa elnök meg
nyitó beszéde után dr Boros László, az egye- 
tfilct főtitkára terjesztette elő jelentését, 
amelyben beszámolt a nemzetközi aajtókon- 
gresszus óriási sikeréről és azokról a jelentős 
eredményekről, amelyek ennek nyomán az 
egész világsajtóban jelentkeztek. Kltorjeszke- 
dett a főtitkár jelentése ni újságírás külön
böző szociális kérdéseire is, valamint Gömbös 
Gyula miniszterelnök húsvéti nyilatkozatával 
kapcsolatban az. ujságirókamnra kérdésére is. 
A főtitkári jelentéshez Nádor Jenő, Pünkfísti 
Andor, Somody István. Bálint Imre, dr. Kun 
Andor. Ilercreg Jenő és Magyar László szóltak 
hozzá és valamennyien hangoztatták az újság- 
iróknmira felállításának szükségességét. Köz
ben betöltötték az alapszabályok értelmében 
választásra kerülő tizenkét választmányi tag
sági helyet, majd Márkus Miksa elnök jelen
tést tett azokról n lépésekről, amelyeket n kor
mánynál tett az egyesület nevében ni újságíró- 
kamara érdekében Végül elfogadták az elnök- 
s '■•••< k erro vonatkozó indítványát, miután 
chb’a a közgyűlés tudomásul vélte dr. Gafáry 
István pénztáros és n számvizsgáló bizottság 
jelentés.'t. .

— Eljetfaé*. Dr. D'vai Károlv főváros! ügy-1
v .-l elj< ■ivezlr Erdős Bőikét, Erdős József hir- gyében, 
dutöirodulula jdonos Icán vél. ■»» •-
értesítés helyett.)

helyenként, 
lényegtelen

Magyar Újságírók
3 órakor Márkus 

udvari tanácsos elnöklete mellett tar- 
izévi rendes közgyűlését, melyen

I — A klMMkasznak van határa, a Diana 
HékfloeUAoaom w<■■■fogkrém népszerűségének nincs határa. 
•■■■■■■■■■■■ w __ Hüarke lesz a felesége önre, mert erős,
Mész-atoa 10. szám alatt, modern központi tuté-es edzett, biztos ícllépésü „igazi férfl!“ Ha to- 
lsÁ|*ynhnQ IffloalA 'A^bra is állandóan használ Diana-sósborsze*zt
HUlOfcUUCla lUHcla nlHUU testének ápolására, egészségének fcntarlására, 

Telefon; 1M41 'élete végéig imponálni fog mindenkinek.

gerhajózási Rt. közli, hogy a személvhajó- 
járatokat Budapest és Becs közölt ez évben 
akként inriilia meg. hogy az első haló Buda
pestről Dicsbe április 2R-án, Bécsből Buda
pestre pedig május hó 1-én indul. A hajó a 
menetrend szerint 28-tól kezdve minden hétfőn 
csütörtökön és szombaton 18 órakor indul 
Budapest Eötvös térről és a közbeeső állomások 
érintésével minden kedden, pénteken és vasár
nap 16 órakor érkezik Récsbe Bécsbö'a gőrL., 
minden kedden, csütörtökön és szombaton 8 
óra 30 perckor indul és a közbeeső Állomások 
érintésével 20 óra 45 nerckor érkezik Buda
pest— Eftlvös-térre. Gönyüről Győrbe csatlako
zói van. NógrAdveröce állomást a gőzösök 
egyelőre nem érintik,

■— A hölgyek ruházkodásinál nagyon fontos 
szerep jut a harisnyának. Éppen óiért jól meg 
kell vAlasrtanl a márkát, hogy a sok bosszú
ságot elkerüljük. Ajánlhatunk önöknek, höl
gyeim, egy megbízható minőséget, melyet a 
Hetiig harisnyából (Rákóczi út 26.) most 2.20 
pengős propagandaáron árusít. Az abszolút jó 
minőségű H. M. beuövöU márkájú harisnyá
val bizonyára minden hölgy, meg lm elégedve.



Budapest, 1084 áprllll 13 HÉTFŐI NAPLÓ 7

I.
Gusztáv svéd király szenvedélyes tenisz- 

'Játékos. Most sokáig a francia Riviérán 
üdült, teniszezett, versenyeken vett részt és 
dijakat nyert. A Riviéra polgárkirály-vendé- 
gét mindenütt ünnepelték. Résztvett az ün
neplésben egy magyar arisztokrata hölgy is. 
Gróf Szapáry Pálné Cannesban a Majestic- 
hotelben dezsönét adott Gusztáv király 
tiszteletére.

II.
Lehár Ferenc, mikor a Giuditta bemuta

tóján Budapesten járt, megmutatta, hogy 
szeret mindent, ami magyar: vidáman mu
latozott cigányzene mellett egy budai ven
déglőben, csak speciális magyar nemzeti 
ételeket rendelt. De nemcsak a magyar mu
zsikát és a magyar kosztot szereti. A híres 
pesti nöiszabó, aki Walter Rózsi remek Giu- 
dltta-kosztűmjét készítette, most Bécsből le
velet kapott Lehártúl.

— Kedves Mester — írja a komponista — ; 
az ön Giuditta-kosztümjei remekek voltak. 
Ha Milanóban szinrekcrül a Giuditta, gon
doskodni fogok róla, hogy a milánói Giu
ditta számára is ön készítse a ruhákat.

III.
4 hivatalos lap vasárnapi száma közli a 

Vöröskereszt Egylet fölhívását Orosdy Fü- 
löpné bárónő alapítványának pályázatáról. 
Orosdy Fülöpné fia, Orosdy Raoul huszár
zászlós a világháborúban hősi halált halt. 
Orosdyné a Vöröskereszt Egyletnél alapít
ványt tett, amelynek kamataiból minden 
esztendőben jutalmat kap az a római ka
tolikus vallásu magyar anya, akinek egyet
len fia a világháborúban hősi halált halt.

IV.
Tapolczai Gyula, a Nemzeti Színház ked

ves színésze vádlott volt a minap a Szemük- 
tanács előtt. Tiltott párviadal vétségével vá
dolták. A tárgyaláson kiderült, hogy nem 
krakélereskedésből párbajozott. A nővérét, 
Kerpel Jenő gordonkaművész feleségét a 
Nemzeti Színházban megsértette egy orvos, 
ebből keletkezett az affér. A végső szó jo
gán felszólalt Tapolczai Gyula:

— Méltóságos elnök ur — mondotta — 
az a kérésem, ha bűnösnek találnak, ne 
pénzbüntetésre ítéljenek, hanem szabadság
vesztésre. A mai nehéz gazdasági viszonyok 
között a lecsökkenteti gázsi mellett a pénz
büntetés nem áll arányban az én cselekmé
nyem súlyosságával.

A törvényszék méltányolta is a kérést. A 
fiatal színész háromnapi államfogházat ka
pott,

V.
A városházára érdekes kérvényt küldött 

egy ismert társaságbeli hölgy. Azzal a terv
vel foglalkozik, hogy kutyatemetőt létesít 
Budapesten, erre a célra telket kér a fővá
rostól. A kutyabarátok biztosan meleg érze
lemmel fogadják ezt a hirt. Ha megvalósul 
a kutyatemető, elzarándokolhatnak majd 
kedvenceik sírjához, úgy mint a párisi, mi
lánói, londoni kutyabarátok.

VI.
Érdekes színes cikket közöl egy párisi 

lap. Azt írja, Ouvenard francia orvospro
fesszor nagyjelentőségű anatómiai felfede
zésre jutott. A professzor, aki kiváló sziv- 
spccialista, megállapította, hogy a szerelem 
hatással van a szív nagyságára. Például, ha 
egy férfi szerelmes, a szive abban a mérték
ben nagyobbodik meg, amilyen mértékben 
intenzív a szerelem. Végre egy orvosi felfe
dezés, aminek igazán hasznát vehetik az el
adósorban lévő lányok! Ezentúl könnyű lesz 
a dolguk. Ha kérő jelentkezik, nem a ma
mához küldik a válaszért, hanem a házior
voshoz. A háziorvos megvizsgálja a jelölt 
szivét, ha elég nagy, akkor „igen" a válasz. 
Ha a szive kicsi, nincs házasság, nem ko
moly kérő, csak hozományvadász.

VII.
A Kisnapló hívta föl először a művészet

pártoló közönség figyelmét a legújabb mű
vészi alakulatra, az Uj Szalonra, amely párt 
és művészeti irányzatra való tekintet nélkül 
akarja a közönség elé vinni a magyar kép
zőművészet alkotásait. Az Uj Szalon Kos
suth Lajos-utcal kiállítása már meg is nyílt. 
Társasági esemény is ez a kiállítás, a leg
előkelőbb közönség látogatja és gyönyörkö
dik a kiállítás anyagában, köztük Müller 
Méla portréjában, Haranghy Jenő és Kern 
Andor képeiben, Rév István Árpád szobor
karikatúráiban és különösen a tehetséges 
Frled Pál öltöző asszonyok című gyönyörű 
vásznában.

Vili.
Az újdonsült menyecske beszélget rossz

májú barátnőjével:
— Képzeld, fölmondtám a szakácsnőnek, 

elsejétől kezdve magam főzök,
—• És mit szólt hozzá az uradf
—-Azt mondotta, első főz lemből próba

evést rendeltet a kiskutyájával.
— No, de ilyet! Hiszen úgy tudtam, hogy 

Oz úrad nagy kutyabarát...

TObbezer néger 
egyetemi hallgató veres zennoiese 

koubi dobálták meg ás megtámadták a 
rendőrüket, mert bezárták egyetemüket

Newyork, április 22.
ÍA Hétfői Npló tudósítójától.) Detroit- 

ban, az amerikai négerek fővárosában su- 
lyos összeütközés történt a rendőrség és a 
négerek között. A rendőrség az úgynevezett 
/r/dm-egyetemet, amelyet kizárólag nége
rek látogatnak,

bezáratta és tizennégy egyetemi tanárt 
letartóztatott.

A néger egyetemi hallgatók kődarabokkal 
kezdték bombázni a kiürítést végrehajtó

Váltőcsalásokért följelentették 
Dollinger  András bankigazgatót 

Nam találták a lakásán i keresik a detektívek
A Zo/tdn-utcai Budapesti Általános Keres

kedelmi Vállalat Részvénytársaság vasárnap 
sikkasztás és hűtlen kezelés miatt feljelen
tést tett a vállalat igazgatósági tagja, Dollin
ger András harminchatéves bankigazgató 
ellen. A följelentés szerint Dollinger András 
átvett a vállalat egyik ügyfelétől 8100 pengő 
értékű váltót, de csak 4700 pengővel szá
molt el és

a hátralékos 3400 pengő értékű váltót 
állítólag valakinek 500 pengőért átadta, 

de ezzel a pénzzel nem számolt el.
Ugyanekkor még egy feljelentés érkezett 

ellene. Vajda Andor cipőgyáros sikkasz
tásért jelentette fel. Vajda azt állítja, át
adott neki 1800 pengő értékű váltót és 
246 pengő készpénzt azzal a megbízással, 
hogy egy váltóügyét rendezze, de ez nem

— A gyorslróbajnoki verseny vasárnapja. 
Vasárnap folytatták a Magyar Gyorsírók 
Országos Szövetségének ezidei gyorsiró'baj- 
noki versenyét a Kereskedelmi Akadémián. 
Többszáz résztvevő jelentkezett a vasár
napi versenyekre is. A 200 szótagos ver
senyre négyszázan jelentkeztek, a 300-as 
küzdelemre ötvenketten, inig a 350 szótagos 
mérkőzésre huszonötén. A szombati és va
sárnapi bajnoki versenyek végső eredmé
nyeit holnap, kedden hirdetik ki.

DIAA/A
SÖS8ORSZESSZEL 
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— Két öregember öngyilkossága. Schick Ká
roly hetvenéves portás a Lujza-malomban föl
akasztotta magát. Mire észrevették, halott volt. 
Schick régen betegeskedett, elkeseredésében kö
vette el az öngyilkosságot. — Albrecht Henrik 
63 éves mérlegkészitö a Közraktár-utcában kés
sel melibeszurta magát A Rákus-kórházba vit
ték, de nem lehetett rajta segíteni, belehalt se
bébe. Albrecht régen önálló iparos volt, de 
tönkrement és most mint napszámos dolgozott. 
Bánatában ment a hajéiba.

— A fejfájás okáról. Az emberi testben a 
vér küszöböli ki az anyagcsere termékeit, 
amelyek, ha a szervezetben maradnak, fejfá
jást okoznak. A valódi Bayer-kereszllel ellá
tott Aspirin-labiellák szabályozzák a vérke- 
ringést, elősegitik a kóros anyagok kiürülését 
és csillapítják a fejfájást.

Fürdőkádak
Lampart «■ ItaWttvaM fürdőkályhák, mosdók, W. 0. 
stb. gyári Árban, kedvesó fisetesi teltételek mellett.

BÖHM i.’h.tlSU

rendőröket. A szorongatott helyzetben lévő 
rendőrök hívására csakhamar nagyobb se
gítség érkezett, úgyhogy a többezer főnyi 
néger egyetemi hallgató tömeg és a rend
őrség között

formális ütközet alakult ki.
A zavargásoknak tizenöt súlyos sebesültje 
van, legnagyobbrészt a négerek között. 
A rendőrség a legszigorúbb intézkedésekkel 
akarja elejét venni az esetleges további za
vargásoknak.

történt meg és
és se a váltót, se a készpénzt nem kapta 

vissza.
A főkapitányságon — mint minden ilyen 

esetben szokás — most is
utánanéztek a feljelentett bankigazgató 

előéletének
és ekkor kiderült, hogy már volt dolga a 
hatóságokkal, sikkasztásért megbüntették.

A rendőrség ki akarta hallgatni, detek
tívek mentek József-köruti lakására, de azt 
a felvilágosítást kapták, hogy

három napja nem tartózkodik otthon,
A detektívek keresik, hogy kihallgassák 

és tisztázzák a feljelentések hátterét, bűn
ügyről vagy polgári útra tartozó üzleti el
számolásról van-e szó.

— Pados Raynald és Mészáros János ér
seki hel.vnök pere a törvényszék előtt. Pa
dos Raynald bencés pap pert indított Mé
száros János érseki helynök ellen, akit papi 
funkciójának gyakorlásával kapcsolatban 
rágalmazással vádolt meg. A járásbíróság 
azonban Mészárost felmentette. Pados fel
lebbezésére a törvényszék mint fellebbviteli 
bíróság holnap tárgyalja az érdekes pert.'

— Molnár Jenő síremlékének leleplezése. 
Vasárnap délelőtt leplezték le dr. Molnár 
Jenőnek, a Borsszem Jankó elhunyt fő
szerkesztőjének siremlékét. Hevesi Simon 
főrabbi avató beszéde után Vázsonyi János 
országgyűlési képviselő, Boros Elemér és 
Schubert Lajos mondottak beszédet.

— Mérges pókok támadása egy chilei város 
ellen. Netvyorkból jelentik: A chilei Antofa- 
gasle várost a napokban óriási tömegben 
szállták meg eddig ismeretlen, hatalmas, mér
ges pókok. A városban valóságos pánikot kel
tettek megjelenésükkel. Eddig húsz személyt, 
köztük kilenc gyermeket szállítottak éietveszé- 
lyes állapotban kórházba. Mindegyiket az uj 
fajta pókok szúrták meg. Az orvosok teljesen 
tehetetlenül állnak az ismeretlen pókosipésscl 
szemben. A legsürgősebb segítséget kérték 
Sanliagoból.

— Nagy kedvezmény a Margitszigeten. 
A napokban megnyíló felsőmargitszigeti 
Palatínus Park üzemei már egypengős fo
gyasztásnál megtérítik a szigeti belépőjegy 
árát. Ezt a kedvezményt jelmondattal sze
retnék kifejezni, amelyre 500 pengős pá
lyázatot hirdetnek a Színházi Élet uj szá
mában.

— Autóbalesetek, Szőke Ferenc soffőr BÁRT- 
autóbusszal a Telep-utcában elgázolta Tóth 
András másféléves kisfiút. A fiúit súlyos álla
potban vitték a Madarász-utcai kórházba. — 
Szelényi Ernő részvénytársasági jynzgntó mo
torkerékpárja a Zuliatag-utcában fölborult és 
árokba zuhant. Szélényi a fején megsebesült. 
A mentők kórházba vitték.

— Egy kisleány különös balesete. Radies 
Istvánná virágárusnő Klára nevű kislányával 
az Érdl-utl Tábori-féle kertészetben járt. Á kis
lány a kertben nyers nikotint tartalmazó üve
get talált, kihúzta belőle a dugót és megsza
golta. A mérges folyadék gőze clkábitotta és 
eszméletlenül esett össze. A mentők kórházba 
vitték.

— Súlyos operáción esett át Kosztolányi 
Dezső. Kosztolányi Dezső, akit Temesváron, 
Marosvásárhelyén, Kolozsvárott és Nagy
váradon határtalan lelkesedéssel fogadott a 
magyarság, felolvasó körutat telt Erdélybe. 
Még néhány felolvasó estélyt tervezett, de 
mindjobban elhatalmaskodó betegsége 
miatt sürgősen haza kellett jönnie s Buda
pestre megérkezve, azonnal a Fasor-szana
tóriumba vitette magát. A múlt hét köze
pén dr. Adóm Lajos orvoslanár súlyos száj
üreg operációt hajlott végre a nagybeteg 
írón, akinek állapota annyira javult, hogy 
ma már elhagyta a szanatóriumot.

ZÁLOGJEGYET, 
britiiinst. arangat, ezüstöt 
lagmagaaabban veszek i 
teasert legelő* óbban ailan veheti 

SCHWARTZ LSaaftrett

ezen kiválo 
minőségű 
abszolút jó 
harisnyát

p2*20-( 
propaganda űrön 

árusítom.

boszövött márkájú 
harisnyával még 
minden vevőm 
meg volt előgedve

ILIG
harísny aház

— Budapesti zenész öngyilkossága Blán. Bia 
mellett a vasúti síneken egv ismeretlen férfi 
összeroncsolt holttestét találták, öngyilkosság 
történt. A csehdőrség összeköttetésbe lépett a 
budapesti rendőrséggel és közölte, milyen a ha
lott ruhája. Ebből megállapították, hogy az ön
gyilkos Orosz Árpád 31 éves zenész. Orosz, aki 
idegbeteg ember, mar napokkal ezelőtt eltűnt 
budapesti lakásáról. Ugylátszik gyalog ment 
Biára, ahol azután öngyilkos lett.

— A Budapesti Helyi Érdekű Vasutak Rész
vénytársaság közli, hogy a vállalat V. kér., Li- 
pót-körut 22. sz. alatti központi igazgatósági 
hivatalait május hó 1-től kezdődően a Beszkárt 
székhazának VII. kér., Kertész-utcai szárny
épületébe helyezi át Az ótköltözködéssel kap
csolatban a Biiév. és a Beszkárt központi pénz
tári, nemkülönben központi bérletjegypénztári 
szolgálatát egyesitik s u Bhév. központi bérlet
jegypénztára április hó 28-álól. — központi 
pénztára pedig május hó 1-től kezdve a Best- 
kárt székházának Akácfa-utcai főépületében le
vő‘közös pénztári” helyiségekben fog működni. 
Ezentúl a bérletjegyeket nem csupán az Akácfa
utcai központi bérletjegylrodóban, hanem a 
Bhév. Budapesti négy fejállomásán (Kerepesi- 
ut, Soroksári-ul, PólíTy-tér, Gellért-lér) is meg 
lehet váltani. A Bhcv. központi igazgatósági hi
vatalai május hé) 1-étől a Beszkárt telefonköz- 
poitjának számain (43—6—40 és 46—2—08) 
hívhatók.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalom mai Héczey Pál magánnyomozó irodá
jához. Eszterházy-utca 25. Telefon 345—66.

— A Keresztény Ellenzék párt vacsorája. A 
Frledrich-párt az óbudai Korona Vigadóban 
nagyszabású pártvacsorát rendezett, melyen az 
óbudai szervezet elnöke: dr. Hüttl Károly be
széde után felszólalt Friedrich István, a párt 
vezére is. Részletesen foglalkozott a gazdasági 
helyzettel, melyet nem tud optimismussal meg
ítélni, majd azt követelte, hogy az ő általa tör
vénybeiktatott 1919-iki titkos választójogot 
adja vissza a kormány, hogy a nép szabadon 
nyilváníthassa meg akaratát a választásokon. 
A vacsora közel ezer résztvevője nagy' lelkese
déssel ünnepelte beszéde után Friedrich Ist
vánt.

— Hadviseltek a vitézség! ércmpótdijukért. 
A Magyar Hadviseltek Országos Gazdaság
politikai Pártja vasárnap délelőtt tagérlekez- 
letet tartott, amelyen elhatározták, hogy az 
országgyűlési képviselőket külön-külön fogják 
felkérni, hogy a parlamentben sürgessék meg 
az érempótdijak újbóli folyósítását. Ár. érte
kezlet után megkoszorúzták az Ismeretlen Ka
tona siremlékét.
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VOINOVICH GÉZA
kormánybiztos ur bocsássa meg nekem, 
hogy témámat Ismét ■ Nemzet) Színház kö
rébúi veszem, amely színház sokáig bizony 
érdektelen volt a nagyközönség számára. 
Hiába, a publikum olyan, hogy szereti a 
pletykát, a botrányt, vészblróságl tárgyalá
sokat, színházi Intrikák szelöztetését, már 
pedig ezekben, az utóbbi Időben éppen a 
legkonzervatívabb, a legelőkelőbb magasla
ton álló és a közönség adófilléreiből a leg
többet költő Nemzeti Színház vezetett.

Most összecsapnak a botrányhuEámok a 
Blnha Lujza-tér kimagaslóan domináló épü
lete felett: egyik szennyes ár követi a má
sikat, paskolva az épület szürke falait. Be
lül az irodákban a hányatott hajó vezér
karához nem méltó kapkodás az ur, leg
alább is ezt bizonyltja, hogy a színház el
fogad egy darabot, a dramaturg elolvassa, 
az Igazgató jóváhagyja, a főrendező kisze- 
repeztetl, a rendező rendezi, a színészek, el
ismert, kitűnő, nagy művészek pedig zok
szó és tiltakozás nélkül, katonai drlllhe 
szorítva, próbálják és próbálják a darabot. 
Egészen addig, ameddig a főpróbán meg 
rém jelennek a sajtó képviselői, akiknek 
tanácsára nz Igazgató — mellőzve szerzőt, 
dramaturgot, főrendezőt, rendezőt — egy
szerűen nem engedi bemutatóra azt a dara
bot, amelyen hetekig dolgoztak és amelyre 
költöttek.

Eltekintve attól, hogy jó vagy rossz da- 
rab-e a Riport, a magyar színpadi szerzők 
Is megmozdultak és egységesen tiltakoznak 
az igazgató példát statuáló vészbiróságl Íté
lete ellen. A színpadi szerzők azt mondják, 
hogy nem a kritika, hanem a közönség íté
lete elé kell bocsátani egy darabot, amelyet 
elfogadtak és amelynek premierjét már ki
tűzték. Elvégre százszor előfordult már, 
hogy az egységesen ledorongolt színpadi 
müvek kivételes sikereket arattak a közön
ség előtt, amely nem a szerző Iránti „szim
pátiából, vagy antlpátlából” ítélt, mint aho
gyan ezt Volnovich kormánybiztos ur a 
szerzőre vonatkoztatva egy nyilatkozatában 
kijelentette. Mindenesetre bátor és merész 
dolog volt Volnovich Gézától, hogy belátta 
hibáját és ennek radikálisan vonla le kon
zekvenciáját, de feltesszük a kérdést: nem 
lett volna-e helyesebb a színház jóhlre ér
dekében a csendes bukás — amely egyálta
lában nem szokatlan a színház ezévl törté
netében — mint ez a hangos és csúfos rek- 
tlRkálós, amiről beszélne!..

A héten indul el kéthetes t.laszorstági turné
jára a Budapesti Hangversenyzenekar, amely 
Frcccia Massimo olasz dirigens vezénylete alatt 
a tizenkét legnagyobb olasz városban fog hang
versenyezni.

Ilalmay Tibor vasárnap Pestre érkezett, mert 
szerepet kapott az uj l'nivcrsal Pastcrnák 
Hímben.

Nagy Jenő szombaton éjjel féllizenkélórai 
kezdettel tartott díszelőadást harmincötévé} 
színészi jubileuma alkalmából.

Londonból írják e rovatnak: „Nincs itt 
semmi baj, ragyogóan sikerül minden, 
Brodszkij Miklós és Dénes Ervin".

A Terézkörutl Színpad szombaton mulatta 
be uj műsorát „Kacagó vásár’1 címen, amely 
ben Békefíy László. Kőváry Gyula, Kondás Vil
mos, Rajna Allce, Sas Olly, Ladomerszky Mar
git. Keglevich Marietta, Ilosvay Rózsi, Gárdonyi 
Lajos és Hernády Gizi kaptak sok tapsot.

A PECHES SZERZŐ:

Ni elmaradt Riport jubileum! ajándé
kait már a házi főpróbán osztotta ki 

Hegedűs Sándor
ni történik a nászajándékkal, 
ha a parti visszamegy?

Azt a megdöbbenés!, 
amelyet a Nemzeti 
Színház furcsa és szo
katlan eljárása vállolt 
ki nemcsak a színházi 
körökben, hanem u 
nagyközönségben is, 
azzal, hogy Hegedűs 
Sándor darabját, a

„Riport‘*-ol a sajtófőpróbán hirtelen levet
ték a színház műsoráról — egy olyan de
rűs színfolt enyhítette, amely minden bi
zonnyal megmosolyogtatja azokat is, akik 
eddig fejcsóválva és szigorúan álltak a kü
lönös eset elölt. Ez a történet azután élénk 
fényt vet az ez al kálómból agyondorongolt 
szerzőre, aki — mint látjuk — igen kedves, 
szimpatikus és ami szintén nem megve
tendő:

jól szituált gavallér úriember.
Ifjú Hegedűs Sándor, aki nemcsak a leg

termékenyebb, hanem a leglelkesebb szín
padi szerzőnk egyúttal reggeltől délutánig 
olt ült mindig a „Riport** próbáin. Mikor 
már házifőpróbához közelgett a d?rab, látva 
a színészek hatalmas erőfeszítést és igye

kezetét, gavallér gesztusra szánta el magát. 
Odalépett a színészekhez, kezében egy

fehér bont szorongatva
és szerényen mcnlegelődzve egy-cgy bont 
nyomott a meglepett színészek kezébe.

— Bízom a „Riport" sikerében, amely az 
ön kiváló alakításán keresztül

biztosan eljut a jubileumi előadásig, — 
— mondotta minden színésznek a szerző — 
én már most szeretném a jubileumkor szo
kásos figyelmességet önnek átadni, ezért fo
gadja tőlem ezt a csekélységet.

Ezzel egy bont nyújtott át a színésznek, 
aki amikor elolvasta a bont, láthatta, hogy

*240 pengő értékű bármilyen ékszer
tárgyra szólt, amelyet egy előkelő fő

városi ékszerész fogad el.
Hogy a színészek közül ki adta vissza a 

bont a Riport hirtelen „halála** miatt és ki 
váltotta be már előzőleg munkája méltán 
megszolgált jutalmát, arról nem szól a kró
nika. Az mindig a vita tárgya: hogy mi tör
ténik a nászajándékkal akkor, ha a parti 
visszamegy.

Fabinyi miniszter: Idegenforgalmi 
érdek, hogy az Operaház ne tartson 

négyhónapos nyárt szünetet
Becs mintájára, 

forgalomra való 
ház csak egész rövid nyári szünetel tart, 
lünk is felmerült a gondolat, hogy

az Operaház ne tartson majdnem négy
hónapos nyári szünetet.

Különösen Fabinyi Tihamér kereskedelem 
ügyi miniszter kardoskodik amellett, hegy uz 
Opera tovább játsszék, hiszen a nyári idegen- 
özőnlés idején az opera az egyetlen műfaj, 
amit a külföldiek nyelvre való tekintet nélkül 
maradéktalanul élvezni tudnak.

Ebben az ügyben a napokban megbeszélés 
folyt a kereskedelmi és kultuszminisztériumok 
közölt, amelyen Fabinyi miniszter hangsú
lyozta, hogy

nem lehet kultúránkra való hivatkozással 
az Idegeneket nyárra Budapestre csábít
gatni, hn ennek a kultúrának egyik leg
jelentősebb intézménye és ápolója, nz 
Operaház csukott kapukkal fogadja az Ide

geneket.
Fabinyi miniszter tervének leghevesebb cllcn-

ahol a nagy nyári idegen
tekintettel az állami Opera- 

ná-

zékét Radnai Miklós, az Operaház igazgatójá
ban találta meg, aki

a nyári nyltvatartástól nz Operaház költ
ségvetési egyensúlyát félti.

Rac/na/ legszívesebben már junius elsején be- 
’lejezné az. ’Opéfaház szezonját és a jövő sze
zont csak október elején, vagy közepén kez
dené meg, mert arra hivatkozik, hogy a ta
pasztalatok alapján a nagy nyári kánikula 
alatt az Operaház látogatottsága katasztrofáli
san csökkenne és igy még mindig

többet takarít meg a színház, ha négy hó
napig hiúba fizeti tagjait, 

mintha az előadások többletkiadását vállalná.
Az. eddigi tervek szerint junius ‘20-áig min

den valószínűség szerint nyitva marad az 
Operáin’z. Az Opera nyári szezonja 
azonban nem történt végleges döntés, 
Fabinyi miniszter néhány nappal 
Olaszországba utazott. " " ’ ' 
Radnai is elutazott I 
nulinányutjára és igy 
inunkra oly fontos ügj 
haladékot szenved.

marad 
ügyében 

, miután 
néhány nappal ezelőtt 

Szombaton egyébként 
kéthetes olaszországi la- 

ez az idegenforgal- 
clintézcse néhány beli

Szerződésszegésért választott 
kértek Béketti László ellen

A törvényszéktől elnök delegálását kérték a

bíróságot

választott bírák

M/
megrtnxni

A C1GÁNYKIBALV.
Jósé Mólra, a Metropolitain-opcra ragyogó 

énekese áll a Kamara uj filmjének középpont
jában. Gyönyörködve és clámulva hallgatjuk a 
pazar hangorgiát, amely betölti a nézőteret. A 
film szentimentális és romnntikus története 
csak arra jó, hogy alkalmat adjon ennek az 
ulólérhelellen énekesnek arrn, ismét és ismét 
megszólaljon. Ezt a filmet valóban érdemes 
mtgnézni!

A l-t többi filmjei: A „Panoptikum" cinül 
rand guignol filmet mindenkinek ajánl

juk. n’.i sr r ti nz cfTéliket bár a film első 
r.sye l.i.si za.aros, a továbbiak kárpótolnak 
mi’iki t i gnloml nn. — ,.Egv m«gv ember ba
ráti öje" című Nagy Káló-film kedves és élve
zetes.

A Magyar Szivárvány 
vezetőinek ügye, 
szik,

veszedelmesen 
mérgesedett.

Az Olaszországban 
nagy sikerrel turnézott 
rcvülársulal vezetői: 
Nádor Mihály, Ernőd 
Tamás és Bársony Ist
ván elszámolásra szólították fel a turné spiri- 
tus reclorút, Békefíi Lászlót, aki eddig a turné 
unyngi elszámolását különböző akadályok 
miatt nem ejtette meg. A turné három veze
tője szombaton tudomására adta BékcíTi Lász
lónak, hogy tovább nem vár az elszámolásra 
és ragaszkodik a szerződésnek ama pontjához, 
amely

havonkénti elszámolásra kötelezi BéketTt

ppeidiei
A SZIGET. A Belvárosi Színháznak joga 

van olyan darabot is bemutatni, amely a 
nagyszerű szinészgárdájának nyújt első
sorban alkalmat, hogy „kijátssza magát**. 
Ezzel talán el is mondtuk a darabról, mint 
színpadi műről alkotott véleményünket, 
mert azt, hogy érdektelen emberek érde

Lászlót.
Ami azonban nem történt meg és még a no
vemberi elszámolással is adós Békefíi. Éppen 
ezért a szerződésük szerint Földes Imre és dr. 
Hermán Richárd választolt bírókat felkérik, 
hogy üljenek össze,

a törvényszék elnökétől kérjenek delegált 
elnököt

és mondják ki, hogy Békefíi László nz elszá
molás késvdelmcskcdése miatt szerződésszegést 
követeli cl velük szemben és igy a Magyar 
.Szivárvány ügyeit nem vezetheti tovább.

Úgy értesülünk, hogy Békcffi László a maga 
részéről is teljes mértékben hozzájárul 
lasztott bíróság összeilléséhez, amely 24-én 
mondja ki a döntő szót az egymással szemben
álló felek igaza ügyében.

követett cl

a vá-

kelnek, hogy lapos történet drámai feszült
séget kelt a színpadon és a nézőtéren, azt, 
hogy expanzív erő. van például a második 
felvonásban, ezt csak a kitűnő szereplők
nek köszönhetjük. Elsősorban szól ez az el
ismerésünk Beregi Oszkárnak, a magyar 
színpad e kivételes nagy alakitó művészé
nek és rétorának, az egyre nagyobb ská
lát mutató ragyogó fiatal színésznek: Nagy 
Györgynek, a mindig elsőrangú és színvo
nalát tartó Páger Antalnak, ccv báios. fiatal

hölgynek, Gordon Zitának és Soltész An- 
nienek, valamint lioray Lajosnak, .Apáthy 
Imrének. Mint rendező és mint színész 
Barátig József nagyszerű munkát végzett.

ÖRDÖGLOVAS. Bécs és Szeged után be. 
lov-agolt Budapestre is az Ördöglovas és ami- 
lyen bravúrosan ugratott át egykor a legendás 
Sándor Móric gróf minden akadályt, ugyan- 
olyan bravúrosan küzdött meg színpadi mása 
a közönséggel. Mondjuk ki kereken: Kálmán 
Imre remek operetje az utószezon szenzációja. 
Érdekes, hogy Kálmán Imre ezzel a müvévl 
már eleve lemondott a világsikerről, hiszen az 
osztrák elnyomatás ellen küzdő cs szabadságá
ért harcoló magyarság történelmi levegőjével 
telített mese csak bennünket érdekel igazán. 
De minket azután annál jobban. És Kálmán 
mintha a szive vérével irta volna ezt a muzsi
kát! Egy sereg édes-bus magyar melódiát 
szórt el benne, de nem feledkezett meg a 
műfaj követelményeiről sem: pattogó csárdá
sok és palotások mellett bőkezűen ontja az 
andalító keringőket, tangókat és a modern 
láncritmusokat is Az előadás konzseniális 
Kálmánnal. Lázár Mária a szenzáció! Karo
lina császárnője a fenség és az asszonyi ér
zékiség olyan színskáláját fejezi ki, amely is
mét bebizonyítja, hogy Lázár Máriát kivéte
les hely illeti a magyar színjátszásban. Mel ■ 
lelte áll a jövő reménysége, a szivetderitöen 
lírai tenor: Szűcs László. (A vasárnapi elő
adáson Nádor Jenő remekelt.) A jókedélvü, 
ördöngős lábú Paál Rózsi, a széphangu ör 
kényi Franciska, a szépen beszélő Zátony 
Kálmán, Latabár, Fodor Artúr. A humorról az 
ellenállhatatlan R titkai gondoskodik. akinek 
szerepe már-már a bohóckodás halárán mo- 
zog. Szenes Andor magyar szövege sokkal 
jobb az eredetinél, Tihanyi Vilmos pedig re
mekelt a rendezéssel és így a Király Színház, 
visszatérve legszebb tradíciójához: Kálmán 
Imréhez, őszinte, nagy sikert könyvelhet el 
magának.

Színházak hétfői műsora:
M. KIR. OPERAHÁZ: Farsangi lakodalom 1 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Aranybástya (7). VÍGSZÍNHÁZ: Az orvos (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ. Tisztelt Ház (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A sziget (8). KIRÁLY SZÍNHÁZ; Az ördöglovas (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Szeressen 
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ. Vadvirág (9). 
TERÉZKŐRUTI SZÍNPAD. Kacagó vásár ROYAL ORFEUM: Játék a tőrrel (1*9). 
KOMÉDIA KABARÉ; Vissza a légióba (9).

CAS).

kedves (8).
(9).

Vasárnap délutánra meghívta a pesti sajtó 
képviselőit a Carlton szállóbeli lakására Há
ruld Bratt, a „Sziget" című színdarab szerzője, 
Kiderült, hogy Harald Bratt tényleg álnév és 
dr. August Rieckel professzor urat takarja, aki 
a braunschweigi egyetemen a szövettan tanára 
volt, de egy évvel ezelőtt — nyilván a Hitler 
rezsim politikája miatt — megvált állásától. 
Jelenleg tudományos munkálkodással és da- 
rábírással foglalkozik. Dr. August Rieckel el
mondta, hogy rendkívül tetszik neki Budapest, 
o „Sziget" perli előadásában ts őszinte őrömét 
lelte, úgyhogy itt tartózkodását szerdáig meg
hosszabbítja, August Rieckel többi darabja: 
Pereg tábornok birodalmat alapit, Az olimpiai 
győztes hazatérése, őkegyelmessége a bolond 
cimüeket nem játszották még Budapesten, de 
külföldi színpadokon nagy sikerrel adták elő.

♦
Másik német vendégünk a Royal-szálló- 

ban lakik, Magda Schneider, az ismert és 
Budapesten is kedvelt filmsztár, akinek kar
rierje csak a mostani gleichschaltolt német 
filmek világában hanyatlott kissé lefelé. 
Magda Schneider azonban kedves, mosoly
gós, vidám, mint a régebbi jó filmjeiben.

— Sajnos, meg kell cáfolnom, — mondja 
— nem vagyok magyar, bár úgy tudom, 
hogy több magyar lap ezt irta. Ellenben 
imádom a magyarokat és az első alkalmat 
megragadtam, hogy Pestre jöjjek, ha csak 
mint magánszemély is. Wolf-Albach Rctti 
menyasszonya vagyok, vőlegényem itt fil
mezik, azután együtt utazunk Becsbe, ahol 
én is megkezdem a legközelebbi filmem fél
ve teleit.

♦
Ila már német fllmszinésznőről van szó, be

széljünk a legnagyóbbról: Lillán Harvcyről, 
akit elcsábított Amerika és akinek nemrégiben 
elkészült óriásfllmje, a , Szerelem Iskolája” 
című zenés-táncos vígjáték nemsokára Budi
pestre kerül. A film másik főszereplője is 
rendkívül érdekes, a Budapesten sohasem lá
tott Lew Ayres, aki a magyar cenzúra által bé
nított filmnek, „lm Westen nichts Ncues“-nek 
tőszercpébcn jutott világhírhez, sikerhez és 
dicsőséghez. A magyar közönségnek még nem 
volt alkalma látni Lnw Ayrest és csodálatos 
művészetében gyönyörködni. Lillán Harvcy a 
világhírű B. G. de Sylva zeneszerző társaságá
ban ismerkedett meg ezzel a hollywoodi 
sztárral, aki öriíisfihnlc befejezése után le 
akart mondani a filmről és csak színpadon 
akart tovább működni. Lillán Harvcy kér
lelni kezdte, hogy legyen partnere a tervbe 
vett filmjében. Lew Ayres eleinte hallani s«m 
akart róla, hogy könnyű zenés vígjátékból 
mutatkozzon be az döbbeni nagy <’r ’mr.l sze
repe után, de oly nagy hatással w It rá (amint 
mondják a magánéletben I .) ez n kér- % fi
nom fllmszinésznő, hogy Lillán Hnrvry Irata- 
rozott kérésére leszerződött a Fox-hoz és el
játszotta a film főszerepét, amelyet különben 
szerda este féltlz órakor díszbemutató kereté
ben az Uránia Filmszínházban láthat meg a
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Vitatható gólokkal és döntetlennel nyerte 
a Ferencváros a derbit és a bajnokságot

ÚJPEST—FERENCVÁROS 2:2 (2:0)
Egyetlen lapon és na

pon az egész év munká
jának gyümölcse! Derbi. 
A legjavából. Bömböl is 
az aréna! Húszezer to
rok vértkavaró hang
orkánja tüzeli harcra u 
csapatokat, de... egye
lőre nincs harc. Tapoga
tóznak, mint afféle nagy

viadorok a halálos ölelés előtt. Sokáig tart ez 
a belemelogedés. Késleltetik a gyakori hibák — 
mindkét oldalon. Az Újpest roppant érdekes 
szisztémával kísérletezik:

húrom bekkel játszik!
Ez csak akkor tűnik fel, amikor kutatni 

kezdik a kétségtelenül döcögő játék okát. A 
Fő. percben Lyka—Székely—Sárosi-nkclő és 
alig ■ léé mellett fütyül el Sárosi labdája. Ko
csis viszonozza. Ez azután feloldja a dermedt
séget. Kezd melegedni a helyzet.

Egyre heveaebb az Iram.
P. Szabó váratlan bombáját Háda szépen, de 

feleslegesen . fogja. A 20. perel
Szókeíy Hreaeu marad, a ló-ősről lő, Hórl 
csak kiüli, de aztán az utolsó pillanatban 

még elfogja Toldi elől.
Rögtön újpesti roham.
Avar, mint egy bomba stetereg-sistereg, s 
azután hirtelen ballal lő, nincs mentség, 
becsúszik Háda mellett az első gólt 1:0.
Kezdenek. Máris elementáris erejű támadás 

zug. Korner lesz.
Tamássy Íveli és Avar fejese halálosan 

biztos. 2:0.

| lila-fehérek elkeseredett erővel parancsolnak 
! higgadtságot magukra és támadnak. Irtó forró 
a levegő Háda előtt. Elveszti a labdát és

a szörnyű küzdelemben Avar fejét nézi 
labdának, hirtelen átnyalábolia és labdás- 

tól együtt a földre rántja.
Úgy látszik, mintha a lila-fehérek össze- 

csuklollak volna. Erőtlenebb és pontatlanabb 
a munkájuk, csak a védőgát impozáns.

Velük szemben a sorskegyelt Fradi termé
szetszerűen sukkal biztosabb és elegán

sabb.
Forr a helyzet s a játékosok mérge.

Avar a védő Hódúról leszakítja a leplet s 
a nadrág cafatokban szakad le róla.

A 35. percben szédületes Újpest támadás 
rohama alatt nyög a Fradi. Kornerek pattog
nak, a gól a levegőben lóg, de Háda... Háda 
... mint egy sziklaorom áll a helyén. Végül 
Jakube gyilkoscrejü lövése fütyül el a kapu 
mellett. Ha a kaput találná, ezen az oldalon is 
lyukas lenne a háló. Toldi offszájdról indulva

Két perc alatt két gól! Hát ez az! Ez a derbi. 
Már a harmadik gól is fenyeget, talán ment
hetetlen is, de... nem! Háda kornerre ugyan, 
de ragyogóan ment. Az ellentámadások elvé
reznek a masszív újpesti védőgáton.

Sárosi mozdulni sem tud!
Kézzel-lábbal fogják: gigantikus küzdelem 

e».' Hórl úgy táncol, mint egy prímaballerina 
• bizony nem egyszer üres a kapuja. Az iram 
elképesztően nagy. Meddig birják? Egyelőre 
tart az erőből. Jellemző tünet:

Toldi a saját és ellenkező oldali korner- 
zúszlójánál küzd a felszabadításért.

Majd rudul előre és a pompásan felépített 
Sárosi—Székely támadás után gólt Jöhetne. A 
félelmetes erővel robogó Futó rohama alatt 
azonban földre kerül, amiben van egy kis 
szándékosság is. Rátkay remek centerczését 
Hóri a kilőtt nyílként előrefuródó Toldi feje 
elől csodásán menti. Most nagy galiba keletke
zik a taccsdobások miatt és előbb Kocsis, majd 
Szalag kap bírói intést. Nincs könnyű dolga 
Majorszkynak, de egyelőre szilárdan áll a lá
bán és tartja a tekintélyt. A Ferencváros ostro
mai egyre sörösödnek, ám hasztalan minden 
próbálkozásuk, mert az újpestiek elszántsága 
határtalan. Hej, ha válogatott meccsen ilyen 
védekező munka folynál...

—• Idői... ldő-ő-ő! — üvölti a tömeg, mert 
a pálya nagy órája már a félidő végét jelzi. 
Ám Majorszky csak a saját feje és órája után 
indul. Heves és már-már személyeskedő harccá 
fajul a meccs, amikor félbeszakítja a hármas 
fütty.

Vájjon mi jön ezután? Egyelőre szünet, 
masszázs, titkos haditanács, miközben a kö
zönség idegei pattanásig feszülnek. Birják-e az 
iramot?

Hóri nagy tapasszal az orrán fut ki, aztán 
kezdődik a csata második fele. Alig lendülnek 
bele, Avar máris előre tőr. Papp menteni 
akar, de sérülten marad a porondon. Biceg 
később, nem úgy mint a Fradi-belsök zsonglőr
mutatványai, amiből

Székely fejese suhan el a gól előtt. 
Durvul a meccs. Sok a szabadrúgás. Az egyi
ket Lázár passzolja Móré elé, aki lő.

Most példátlan jelenet következlkt A labda 
szédült erővel repül a felső sarok felé, 
flór! beletesz! az öklét, mindenki úgy látja, 
hogy klboxolta, amikor Majorszky a kö
zépre mutat: gól. Majd odaszalad a kapu
hoz, megvizsgálja a hálót, amelyen nagy 
lyukat talál. Hiába protestálnak — hajt

hatatlan. Gólt Ítél. 2 :1.
Roppant heves, sőt durva jelenetek követ

keznek most mindkét fél részéről. Az egyik 
ilyen erőszakos rohamot csak Háda csodával 
határos ludomónya tudja megoldani. Ezt Hóri 
i» rögtön bemutatja. Aztán jön a 15. perc:

Sárost ragyogóan szökteti Toldit. Robog a 
Fradl-tank, kíméletlenül söpri m«ga elöl 
«z akadályokat és ettől Futó Is elterül. 
Dermedt csönd egy pillanatig, azután Toldi 
a U-esről védhetetlenül bevágja a kiegyen
lítő gólt. Vélemény dolga a fault és Ma
jorszky véleménye kedvezőtlen az Újpestre. 

2:2.
Ez la vitatható gól volt. Vitatják Is az új

pestiek, aminek nyomása alatt Majorszky Hó
iét után még a taccsbirót Is megkérdezi. A ha- 
tárbiró véleménye egyezik Majorwkyéval. 
Nincs mentség. A Fradi az egyenlítés mámorá
tól most csodás játékba kezd, amit csak Ke- 

gyengesége fékez. Majorszky megzavaró- 
4ilk Tivolik u ÍW.W *> Uiftl luUtt. *

a kapu előtt surrant el. Turay egy csapásnál 
megsérült és néhány percre elhagyta a pályát. 
A 24. percben a Szeged kornert rúgott, Bognár 
jól helyezkedett a szépen iveit labdára.

Fejese a búlóban táncol.
A félidő befejezése előtt Mandl elgáncsolta 
Bognárt, majd közvetlen utána Szabó, a kaput 
ököllel terítette le a peches szegedi csatárt.

Szünet után a pályára lépő Hungáriát fütyw 
tye| fogadta nz erős játék miatt elégedetlen, 
kedő közönség. Mindkét részen szép akciók 
követik egymást s a 13. percben

Pálinkás kiüt Szegő elé egy labdát, amit 
a szélső a rendeltetési helyére juttat. 2:1.
Ezután folytatódnak n Hungária-támadások 

s Pálinkás Turay lábáról szed le egy biztos 
.góllabdát. A 19. percben 
I Szegő beadását Cseh I. juttatja a szegedi 

kapuba. 3:1.

Néhány jól felópitett szegedi támadás több 
, kornert és kapufát eredményez. A 45. percben 
ÍKiss elgáncsolta Gerlét, amiért a biró tizen
egyest ítélt, azonban Korányi 11. büntetőjét 
Szabó kivédte. A kornerarány 9:4 volt Szeged 

• javára.

meccsbiztos labdával rohan le, hogy azután 
Hóri ölébe rakja A másik oldalon Kocsis teszi 
ugyanezt. Aztán két korner még a lila-fehérek 
ellen, emitt meg P. Szabó süvöltő lövése, végül 
Sárosi remek, csúsztatott labdája és vége a 
nagy derbinek, amiben győzőit a — szeren
csésebb.

Kőzápor zudul a sajtópáholyra — tévedés
ből. Egy nézőnek szánták és fájlalják, hogy 
nem tudták kiverni a szemét. A mérkőzés iz
galmai feloldódnak, komoly pofonok, öklözé- 
sek és rugdosások rémitik a gyengébb idegze- 

liieket, inig végül is el
csitul a duhajkodás és 
megkezdődik a szezón 
legnagyobb csatájának 
utólagos analizálása.

A vérmesebb újpestiek 
Majorszkyt szeretnék 
analizálni — és meri 
pontosak Újpesten — 
izenként.

H. Z.

Heroikus harcban kivételesen 
BUDAI 10 győzött óbudai 11 ellen

BUDAI „11“—III. KÉR. FC 2:1 (2:1)
Még csak az elömér- 

kőzést tálalja az újpest: 
pálya s a salakon már
is mentők és tűzoltók 
serege tolong. Úgy lát
szik, nagy égésre, sőt 
„leégésre** számítanak. 
A leégést öbuda kezdi 
az 5. p.-ben Stancsik 
labdáját Burger előre

vágja,
Pozsonyi a 16-oson elfogja és még mielőtt 

Dénes elérhetné, remekül bevágja. 1:0.
A Budai még néhány pompás akcióval szóra
koztat és szórakozik, azután megunják a szó
rakozást és a 13. p.bcn

Rökk egy jólivelt kori: ért a hálóba kotor. 
2:0.

Rögtön ezután Burger súlyos térdrugást szen
ved — kiviszik. Majd nemsokára végleg elcipe
lik. A 22. p.-ben Dröszler—Fenyvesi—Blaskó 
akció és fejes gól. 2.1. Tíz emberrel nehéz győ
zelemre vinni a budai csapatot, kivált amikor

Zilahy, Remmer fogyatékosságai is hendikepet 
Jelentenek. Fogcsikorgatva védekezik most a 
Budai „11", különösen Wéber játszik válogatott 
formát (nem bécsi paritáson mérve!). Burger 
25 perces pauza után nagy taps közben újból 
beáll. Nagy hajrával buzdítja most a közönség 
a 33-asok utódait. Lutz csúnya faultját Zilahy 
még csúnyábban torolja meg... szóval papri
kás a hangulat.

Szünet után rögtön Remmer dob ki az abla
kon cgv gólt, azaz hogy nem rúgja be, pidig... 
nemde, ez a célja a játéknak. Rökk és Biró 
párharca külön élmény. Majdnem bécsi él
mény, azzal különbséggel, hogv itt Rökk az 
ellenállhatatlan "veszély; A 1'4'.' p.'-Ten Burger 
sérülése kiújul és igy kénytelen elhagyri a 
nagy, küzdelem szír terét. A 25. p.-ben Rökk 
csodásán faképnél hagyja Bírót. Csak gáncs se
gít. Biró nem habozik: 11-cs. Remmer lövi — 
rosszul. De a kapus nem állt a vonalon s igy 
ismételni kellene a büntetőt. Dohát... Steril 
biró nem ismeri a szabályt s igy a Budai to
vább küzd az ősi hagyomány: a szicíliai véde
lem jegyében. Sikerül! A közönség harsány ha
hotája, majd zugó éljenzése közben humoros 
könnyedségei győz a — BUDAI 10.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:1. Újpest 19 játék 58:22 33 pont
2. Ferencváros 18 05:22 32
3. Bocskai 19 45:25 25
4. Hungária 10 44:83 20
5. Kispest 19 36:41 18 »»
6. Budai „11** 19 32:46 17
7. Phöbus 18 34:34 16
8. III. kér. FC 18 33:43 16
9. Szeged 18 38:39 14
0. Somogy 19 * 24:59 14
1. Nemzeti 19 27:52 11
2. Attila 19 30:47 10

Pillér

Az Attila súlyos vereséget
mért a tartalékos Bocskaira

ATTILA—BOCSKAI 8:0 (2:0)
Debrecen, április 22.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának tclefonjelen- 
tise.) A Phőbustól el
szenvedett nagy gólará- 
nyu vereség után Miskol
con alaposan lehűltek a 
kedélyek s ugylúlszolt, 
hogy a nagyhírű debre
ceni stiluscsapat ellen 
nem akad közönség.
Szerencsére, szombaton híre ment, hogy

■ Bocskai legjobbjai, nevezetesen Teleky, 
Ettrl, Hevesi és Gyulai nélkül rúndul át a 

rivális aportvúrowba 
s erre győzelmi reménység ködfátyla borította 
Miskolcot. Valóban: a mérkőzés kezdetére há
romezer miskolci és hatszáz debreceni tapsa 
között léptek ki a csapatok a pályára. A deb
receniek filléres gyorsvonattal zászló alatt vo
nultak a pályára.

Az Attila megérdemelte a győzelmet, mert 
minden részében jobb volt a Bocskainál. A 
legnagyobb meglepetést Bayer kapus szolgál
tatta, aki egész kiváló formában védte a 
miskolci hálót és sok góltól mentette meg az 
Attilót. Kellemes meglepetést keltett a Phőbus

tól visszaszerzett Csere is, aki a csatársor leg
jobb és legakcióképesebb emberének mutatko
zó It. A fcdezelsorban Buzásy, a közvetlen vé
delemben pedig a kél bekk arafolt sikert. .

A Bocskai csatársorában Vincén kívül nem 
volt egyetlen veszélyes ember som s így a 
béna csatársor ellen a miskolci védelem nagy 
biztonsággal dolgozhatott. Markos kedvetlenül 
Játszott, de lehetséges, hogy túlságosan ki
méltó magát a jövő vasárnapi válogatott sze
replésre. Alberti kapus régi csapata ellen el- 
fogódoftan védett s két gólt neki köszönhet 
az Attila.

A vezető gólt már a negyedik percben 
Opata átadásából Miskolci lőtte a 16-os 

vonal sarkúból. 1:0.
Az Attila fölénye mindjobban kidomborodik 
ezután és a 10. percben

Csere megszerzi a miskolciak második 
gólját. 2:0.

A második félidő félórán keresztül rendkí
vül unalmas volt. A 38. percben

Alberti Iámét nagy hibát vét s Magyar 
megszerzi a harmadik gólt. 3:0.

A Bocskai ezután minden erejét beleadta a 
küzdelembe, sikerült is neki a miskolciakat 
leszorítani, de a gólarányon nem tudott vál
toztatni.

Hevesmegye 
egész sporttársadalma 
lelkesen ünnepelte 
a magyar vivógárdát

Hatvan, április 22-
(A Hétfői Napló tue 

dósitójának tele fon je
lentése.) A hevesi vívói 
serleg avatóünnepélye a 
megye egész társadat, 
mának ünnepi demon
strációjává vált. Vigh 
Vilmos, a „Hevesvár- 
megye" szerkesztője a 
vármegye vivósportjá- 
nak fejlesztésére ser- 
legvándordijat alapított,

amelyet szombaton este valóban ritka társa
dalmi ünnepség keretében avattak föl. Az iin- 
nepélv kerete az a vivóakadémia volt, amelyen 
Jekelfalussy-Pitlcr György olimpiai bajnokunk, 
vitéz Uhlyárik, Rafcsányi, Kabos, Dany Baba 
és Bogáti Erna kíséretében utazott Hatvanba.

Eger, Gyöngyös és Hatvan városok előkelő, 
ségei a városuk polgármesterei s országgyű
lési képvú-elöi, valamint a vármegye polgári 
társadalmának közönsége nagy lelkesedéssel 
fogadták a vívókat, majd az ünnepélyt vitéz 
Világiig Károly dr., ügyvéd, a HÁG elnöke nyi
totta meg. Az üdvözlő beszédre Jekelfalussy 
Pillér György rövid, katonás beszédben vála- 
iSJXilt. A kútszázleritékes serlegavatóbanketten 
báró Hatvány Endre köszöntötte a vívókat, 
majd Iledry Lőrinc dr., a megye alispánja 
felavatta a serleget. Az ünnepélyen még 
Szinyei Merse Jenő országgyűlési képviselő, 
Petró Kálmán, Eger város képviselője, Kál- 
noky István dr., Eger helyettes polgármestere 
és Szigeti Pál dr. földbirtokos mondottak be
szédet.

A Hungária Szegeden
bebiztosította negyedik helyét

HUNGÁRIA—SZEGED 8:1 (1«1) 
Szeged, április 22.

A Hétfői napló tudósí
tójának telefonjelentése.) 
A Hungáriának negyedik 
helyezése szempontjából 
rendkívül fontos volt ez 
a mérkőzés. A kék-febé- 
rek nem respektálták • 
forró szegedi talajt és 
nagy akaraterővel biztos 
Uyózelmet arattak. A 

iiolt MuüomuM »M-Szegednek ygyaa

lye legalább a döntetlenre, azonban a Hungária 
jó védelme csirájában elfojtotta eme remé
nyeket.

Szegedi támadásokkal indult a mérkőzés. A 
0. percben Szegő támadását Raffay csak kor
ner árán tudta menteni. Ezután Havas lefutása 
nagy kavarodást okozott a Hungária kapuja 
előtt, amit a védelem nehezen tisztázott, A 15. 
percben

Turay—Oeh—Kardos a labda útja a utóbbi 
megszerezte a vezetést. 1:0.

Kevéssel később Havas kicselezte a Hungária 
védejjn^t | bizioa (élhdyvtbfil lAli £& liyjtoo

A Nagytétény 
legyőzte a Vasast

A II. liga eredményei között a Vasas nagy
tétényi veresége nagy meglepetés. Az élen ál. 
lók sorra győzlek. A helyzet: 1. Soroksár 42 
pont. 2. Erzsébet 36 pont, 3. Szürkelaxi 28 p.

Bndatétény— Váci Remény 2:6 (2:0). Gól- 
lövők: Dobos és Fehér. A budalétényiek nagv 
meglepetésre verték a váciakat. A váciak 
könnyen vet lók a játékot.

Nagytétény—Vasas 3:1 (Osl). Góllövök: Hu. 
dusz (2), Stanczl I. (öngól), ill. Brunecker. 
A lelke* nagytétényiekkel szemben a vasasok, 
nak nem volt szerencséjük. Stanczl II. egy 
11-esl kapufának lőtt.

Erzsébet—Szentlőrlnc 4:0 (8:0). GóllövŐk: 
Berecz (3) és Sípos. Az Erzsébet nívós játék
kal biztos győzelmet aratott a könnyelműen 
játszó szentJArinrickkel szemben. Sengcr, .■» 
Szentlőrlnc centerbalfja alsó lábszártörést 
szenvedett.

Soroksár—Csepel 10:1 (2:0). GóllövŐk) Páli 
(3), Kelemen (2), Szeder (2), Schmiedl (|l-es« 
bői), Zimonyl, Horváth, ill. Pflum. A Soroksár 
feltartva győzött.

Szürketaxi—Millenáris 4:1 (8:0). Góllövőkt 
Odry (2), Szebenyi és Varga, ill. Hailsár. Vál- 
tozatos küzdelem Sxiirketaxi főlénnyel.

Drogulsták—VÁC FC 1:0 (1:0). Góllövő: Bé- 
reá. A Fogl III. csapat* keményen állta a VÁC 
y&ujtyet IájnadáoaiU .
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Kelen az uj atlétikai évad első rekordere
15,000 méteren megjavította Szerb Elek dr. rekordját

Kelen

A Magyar' Athlétikái 
Szövetség 15.000 méte
res futóversenyt rende
zett a DBTE Széli Kál- 
mán-téri sporttelepén, 
amelynek huszonhat in
dulója volt.

A Jól Kikerült ver
seny eredménye uj 
országos és oj ke
rületi rekord volt.

Tíz óra után néhány 
perccel indult cl a
mezőny. Az élre 

mezőny. Az élre mingyórt a jó formában lévő 
Kelen került, aki azzal a szándékkal indult.
hogy megdönti a Szerb dr. által tartott eddigi 
rekordot. Tízezer méter után már biztos voit, 
hogy terve sikerül. Ezt a távot 32 p. 44 mp. 
alatt futotta. A 15.000 méterét távot 49 p.

A HÉT HŐSE:

A „33*'FC csapata a KSC elleni meccsén a 
Kiesés ellen küzdött. Ebben a küzdelemben a 
legnagyobb munkát Szenczy, a 33FC jobbösz- 
szekölőjc végezte és evvel az osztály játéko
sai fölé emelkedőit.

Bulin, a KSC hátvédje egymaga verte vissza 
az ellenfél veszélyes támadásait.
. Scheffler, a PTBSC jobbszélsője a Spárta

Parázs botrány tört ki 
Budafokon egy vitás gól miatt

Szinte hihetetlennek tetszik, hogy az ama- 
tőrfronfon tegnap a nagy meglepetések elma
radtak. Annál érdekesebb a budafoki botrány, 
amely a BMTE vereségét jelentő gól miatt 
tört ki.

I. OSZTÁLY. 
Pártos-csoport.

A Törekvés nehezen győzött Csepelen. Az 
FTC nehéz akadályon jutott túl. mig az Elek
tromos sétált. A helyzet: 1. Elektromos 29 
pont, 2. Törekvés 26 pont, 3. FTC 24 pont. Az 
FTC egy meccsel kevesebbet játszott.

Elektromos—Fér. Vasutas 5:1 (3:1).
Az Elektromosok csatársora végig kezében 

IftTtWflíT a" játék' iráMVIlfihát és Így" á bTztbY 
győzelem — az alapos rováns — nem maradt 
cl. Góllövő: Lévay (3), Pfandler és Obsitos, ill. 
Jancsi.

Törekvés—Csepeli MOVE 3:2 (1:1).
Góllövö: Készei II. (3, egyet 11-esből), ill. 

Uitz és Horváth. Végig erős iramu mérkőzés. 
A csepeliek nehezen adták meg magukat.

FTC—MÁVAG 5:2 (3:1).
Az FTC csatársora ritkán látott szép Játékot 

mutatott és igy a zöld-fehérek biztosan győz
tek. Góllövő: Kőhegyi (2), Barna. Bihámí és 
Vértes, ill. Éhner (21.

33 FC—WSC 4:1 (3:0).
A 33 FC tartalékosán játszott, de határtalan 

lelkesedése csodát művelt, biztosan verte tech
nikailag jobb ellenfelét. Góllövö: Zloch (3, 
bgyet 11-esből), Kiss, ill. Czumpft (11-ősből).

Kelenlföld—EMTK 4:1 (3:0).
Az EMTK jóval többet támadott, mint ellen

fele, de védelme gyenge volt. A gólokat Takáts 
(2), Szabó (11-eshől) és Nagy, ill. Schuck 
rúgta. Az eredmény nagy meglepetés.

MTK—BMTE 2:1 (1:1).
Az első félidő góllövői Szagán, ill. Száger. 

Szünet után hatalmas küzdelem alakul ki a 
győztes gólért. A 43. percben a félpályán álló 
Viczcnik biró azzal állítja meg a játékot egy 
vitás helyzetben, hogy a BMTE kapusa ne 
mozduljon el a helyéről. Minlatt a biró futva 
közeledett n kapuhoz, az MTK csatárai be
nyomták a kapust a labdával együtt a hálóba 
s Viczcnik bíró gólt ítélt. Erre az 1500 főnyi 
közönség berontott a pályára s csak a rendőr
ség és a rendezőség erélyes fellépése mentette 
meg Viczenlkot a mcglincseléstől. A meccs ter
mészetesen félbeszakadt.

Biró-csoport.
A három éllovas sorra nagy győzelmet ara

tott. A helyzet: 1. Postás 28 pont, 2. UTE 28 
pont, 3. BSZKRT 27 pont. A Postás egy mécs
esei kevesebbet jótszott.

Postás- Testvériség 8:1 (3:1).
Góllövö: Bodrogi (4). Bokor (2), Horgos (2), 

III. Ottúvy (11-esből). A Postás inár az első 
percekben megszerzi a vezetést, de a kiesés el
len küzdő Testvériség szépen tartja magát, sőt 
egy 1 Lest is kicsikar, amit értékesít Is. Ez 
után teljesen vissza esik.

BSZKRT-URAK 5:0 (2:0).
Az első félidőben Gergely és Welsz lövése 

talál utat a hálóba. Szünet után Szaller mes
terhármasa az esemény. A BSZKRT biztos fö
lényben intézte cl veszélyes ellenfelét.

I TE—Turul TF. 4:1 (1:0).
Az UTE állandó fölényben játszott és biztos 

győzelmet aratott. Góllövö: Adám (2„ Róna II. 
és Unger, ill. Tauzln. Kállai (UTE) sérülési 
szenvedett. A Turul TE tulerélyesen játszóit.

TLK—BEAC 4:1 (2«1).
A terézvárosink hatalmas fölényben játszot

tak, biztosan győztek. Góllövö: Trautmann I. 
Í2), Pfandler és Markó, ill. Iványl, Nagy II. 
,(TLK) a mezőny legjobbja volt. Jól játszott 
pielletU Makoypifc k,

.10 mp. niatt tette meg, mintegy hatszáz mé
terrel megelőzve a többieket. Ezzel a teljesít- 
ményével

uj országos rekordot állított lelj 1 p.
4 mp.-cci jobb időt futott, mint Szerb dr., 

aki az eddigi országos rekordot 50 p. 34 mp- 
cél tartotta.

A délnyugati kerületi rekordot a második
nak befutó pécsi litván fi döntötte meg; 51 p. 
47 mp.-es idejével.

I. oszt.: 1. Kelen Vasas 49 p. 30 mp. Orszá
gos rekordl 2. Istvánfl pécsi AC 51 p. 47 mp., 
uj kerületi rekord! 3. Kuzbcll BBTE 52 p. 
4 Csaba BSzKRT. 5. Göhlbauin BSzKRT. — 
Juniorverseny: I. Csaba BSzKRT 52 p. 27.4 
mp. 2. Göhlbauin BSzKRT 52 p. 30 mp. 3. Do
mokos UTE 52 p 40 mp. — Csapatverseny.
1. oszt.: 1. BSzKRT 8 pont. 2. UTE 24 p 3 
Postás 24 p. — Juniorcsapat: 1. BSzKRT 8 p.
2. UTE 24 p. 3. Postás 21 pont.

Szenczy („33“ FC) Bohn (KSC) 
Scheííler (PTBSC) Csikós (Uránia)

ellen mutatott olyan játékot, hogy érdemes
nek találtuk őt kiemelni.

Csikós, az Uránia FC hátvédje emelkedett a
IV. osztály játékosai fölé játékával.

A fenti játékosok ősi Blazsek László szob
rászművész remek kivitelű Hét Hőse plakett- 
jét április 30-án a futballbörzén vehetik át 
munkatársunktól.

III. kép TVE—Hermina mező 2:2 (1:0).
Az első félidő utolsó percében Kovács ön

gólja vezetéshez juttatja a helyi csapatot. Szü
net után Sovanyó egyenlít, majd mesés lövés
sel a vezetést is megszerzi. Baranyai tette dön- 
lelenné a nívós, szép meccset. Lencsés I.-et a 
biró kiállította.

BSE—VI. kér. FC 4U (1:1).
Góllövö: Kozma (2). Füstös és Kiss, ill. Ká- 

konyi. Fair szép küzdelem. Az I. félidőben a 
kerületiek vannak fölényben, de gólképtelen 
csatárai nem tudják kihasználni a jó helyze
teket. Szünet után a kerület vissza esik. Ezt 
kihasználja a BSE és fölényesen győz.

..... II.. OSZTÁLY.'x ’ ' 
Stobbe-csoport.

Az élen állók sorra győztek. A helyzet: 1. 
Pannónia 29 pont, 2. ZSE 28 pont, 3. Főv. T. 
Kör 27 pont.

Pamutlpar—BLK 4:1 (2:1). Góllövö: Bozi 
(2), Kerner (2). ill. Gug.

Pannónia—RTK 3:1 (1:0). Góllövö: Brizsin- 
szky (3), ill. Kiss.

ZSE—Vasas 3:1 (3:0). Góllövő: Grünbaum, 
Schusztcr (öngól), Kaltor, ill. Hennann.

UTSE—TSC 4:0 (0;0). Góllövő: Valcsicsák
(2) , Szandalszky és Horváth.

Főv. T. Kör—BTC 3:2 (3:0). Góllövő: Kör- 
möczy (2), Lenkey, ill. Hütler és Krazel.

BVSC—PSC 1:1 (1:1). Góllövő: Sallay, ill. 
Berzsenyi.

Kárpáti-csoport.
Meglepetés a MAFC és a BTC döntetlenje. A 

helyzet: 1. Köb. AC 33 pont, 2. BTC 30 pont, 
3. SZFC 29 pont, 4. MAFC 28 pont. A MAFC 
három meccsel kevesebbet játszott.

MAFC—BRSC 0:0. A műegyetemi csatárok 
puhán mozogtak.

Köb. AC—SzAC 3:0 (2:0). Göliövő: Sztorek 
(2, 1 l-eshöl) és Füri.

BTC—FSE 1:1 (0:0). Góllövő: Pacher, 111. 
Szőke.

CsTK—Ganz 2:1 (2:0). Góllövö: Bódi (2), 
ill. Ambrus.

KTC—OTE 3:0 (2:0). Góllövő: Páll, Liptai és 
Budai.

SzFC—KSC 2:1 (1:1). Góllövö: Molnár I. (2, 
11-esből), ill. Bohn, aki a mezőny legjobbja 
volt.

Hungária—Folton 2:1 (1:1). Góllövő: Pctrás, 
Gulyás, ill. Gudra.

III. OSZTÁLY.
Oprée-csoport.

Az MSC és VI. kér. SC döntetlenül játszott 
egymással. A helyzet: 1. P. Törekvés 31 pont,
2. MSC, 3. VI. kér. SC 24—24 pont.

MSC—VI. kér. SC 2:0 (liO). Góllövö: Hajnal 
és Rakosányi.

Compactor—UMTE 2:1 (0:0). Góllövő:
Schmolkő és Francsics, ill. Ficger.

P. Törekvés—Juta 4:1 (2:1). Góllövö: Pán
cél (2) és Siba (2). ill. Poják.

Malaky csoport.
Meglepetés a KAC és a KTK veresége. A 

helyzet: 1. KSSE 29 pont, Gránit 27 pont, 3. 
KAC 25 pont.

KEAC—Kispesti AC 4:2 (1:2). Góllövő: Lé
nián (2), Gál (11-esből) és Klrbaucr, ill. Gre- 
gór (2).

KSSE—Menekültek 4:2 (J:1). Góllövő: Láng
(3) , Tomanck, ill. Gaurenszky és Héri.

Drasche—Hálókocsi 1rO (1:0). Góllövő: Gom- 
barcsik.

Gránit—Muios 44 (24). GÓ118.8: Kompi.
(3) és Kruder.

Kalapos—KTK 1i0 (0:0). Góllövö: Tóth.
NJTC—KAOE 3H (1:1). Góllövö: Király, 

Tombor és Kernmüller II.. 111. Molnár (öngól).
Springcr-csoport.

26 pont. Az I. kér. SC egy meccsel többet ját
szott.

I. kcr. SC—KASC 8:1 (0:0). Góllövő: Gahir, 
Keresztes és Szilágyi, ill. Elek.

B. Testvériség—LTE 4:1 (0:1). Góllövö: Wé- 
ber( 2), Kiéin és Posch. ill. Appcl (11-esből).

Vérhalom—Újlaki FC 1:0 (0:0). Drucker
gólja szerencsés győzelmet eredményezett.

PTBSC—Spárta 4:2 (1:2). Góllövö: Jéger (2), 
Scheffler és Ondrus, ill. Braun és Szmolenszky.

BBFC— ÉMOSZ 5:2 (3:1). Góllövö: Bach-
mann (2) és Pintarics (3), ill. Singer (2).

IV. OSZTÁLY.
Északi csoport.

A P. Remény az UVASC testén keresztül az 
élre jutott. A helyzet: 1. P. Remény 32 pont, 
2. Autótaxi 32 pont, 3. UVASC 31 pont. Az 
UVASC egy meccsel többet játszott.

P. Remény—UVASC 3:0 (0:0). Góllövő: Ko- 
lovrát (2), és Kosuczky. Az UVASC Gárdonyi 
I. kiállítása utáp összeroppant.

Zsolnay—LTK 3:1 (1:1). Góllövö: Haran
gozó. Hcchtl, Gei.tischcr, ill. Lipiczai.

Uránia—RMTE 2:0 (1:0). Góllövö: Lászlop 
(2).

Keleti csoport.
Hatalmas meglepetés a X. kér. FC veresége. 

A helyzet: 1. MFOE 33 pont, 2. Köb. FC 30 
pont, 3. NSC 29 pont.

MFOE—VII. kér. Amatőr 4:0 (2:0). Góllövő: 
Madar (2), Stcigerwald és Schneewesiz.

X. kér. Remény—Fér. Kaszinó 3:2 (2:1). 
Góllövö: Zlatarics, Fülöp, Horváth ((11-esből), 
ill. Viszolajszky és Eszter.

A MÉMOSZ-^-PATE meccsre utóbbi nem je
lent meg.

NSC—X. kér. FC 2:1 (1K>). Góllövö: Dénes és 
Leipnik, ill. PifT.

Köb. FC—Cukrász 3:0 (1:0). Góllövö: Platt, 
Varga és Végh.

Déli csoport.
Az élen állók sorra győztek. A helyzet: 1. 

SAC 30 pont, 2. ETSC 29 pont, 3. ETC 27 pont. 
Az ETSC egy meccsel kevesebbet .játszott.

SAC—Szondy 4:2 (1:1). Góllövő: Fritz (2, 
egyet 11-esből), Stumpf (2), ill. Grosz (2).

MPSE—K. Törekvés 3:2 (2:1). Góllövö: Tc- 
rényi, Laczkó és Tanka, ill. Nágclbach és Ja- 
nicsek.

Valéria—Kp. VI. kér. 5:1 (4:0). Góllövö:
Paucsó II., Rampftl, Varga, Hullai és Fűzi, ill. 
Váradi. , .

P, Juta—DGSE 2:1 (2:0). Góllövö: Zsebeházi 
(2), ill. Falb. „ 2

ETC—SzNSE 2:0 (1:0). Góllövö: Kumár.
Nyugati csoport.

A Juventus győzelmével a 3. helyre került. A 
helyzet: 1. GSE 28 pont, 2. OMSC 22 pont, 3. 
Sz. Juventus 17 pont.

GSE—Lapterjesztők 12:0 (4KI). Góllövő: Fe
hér (3. 11-esből), Ritter (3), Mészáros (3) Bo
ros, Ricset és Kemény.

Sz. Juventus—B. Magyarság 3:2( 1:0). 
lövő: Sumi HL, ill. Marsi és Kollárik.

Gól-

az

Kikaptak a vezetőcsapatok 
a kézilabda bajnokságban

A Gyáli-uton megtartott kézilabda-nap
Elektromosok és a VÁC váratlan vereségét 
hozta. A helyzet: 1. Elektromos (16 játék 26
pont). 2. VÁC (17 játék 23 pont). 3. UTE (17 
játék 23 pont). 4. MAFC (14 játék 22 pont).

MAFC—Elektromos 7:4 (4:4). Az Elektromo
sok 5 tartalékkal játszottak s védelmük nem 
bírt a gyors MAFC-csatárokkal.

UTE—VÁC 5:3 (1:2). Az UTE határtalan 
lelekesedésscl Strossz és Dobos nélkül is nyert.

GSE—TLSC 3:2 (3:1). Igazi harakiri-meccs. 
A végén 6—GSC játékos küzdött 9 TLSC-ista

...hogy Helene Mayer, a Harmadik Biroda
lomból száműzött vlvóvllágbajnoknő Ameriká
ban indult és megnyerte az USA német tőr
bajnokságát.

...hogy pünkösdkor Herne-Bay-ban gör- 
korcsolyohokki Európabajnokságot rendéi
nek, amelynek a németek és az angolok a fa- 
vorltjal. (A esuzll céllövés Európabajnoksága 
helyéről még nem érkezeit híradás.)

...hogy Kelemen Kornél, az OTT elnöke 
szombaton délelőtt egy bizottság élén terep
szemlét tartott a megszaporodott stadionkerü
letek felett.

... hogy az egyetlen magyar uszómesternő 
Káldor Ági lett.

... hogy Sir Frederle Wall utódja, a nálunk 
Is Ismert Rouss angol futballblró lelt, termé
szetesen megfelelő honoráriummal.

...hogy a mesterséges sulycsinálást teljesen 
megszüntetik a bokszoló sportban. A nemzet
közi bokszolószövetség vezetőinek a budapesti 
Európabajnokságok befejezése után tartott ta
nácskozásán megállapodtak abban, hogy a ber
lini ollmplászon naponta a mérkőzések előtt 
újra le kell mérni az egyes súlycsoportokat.

...hogy az angol válogatott futballcsapattal 
Budapestre kerül Bastin, az Aráénál híres csa
tára, akit gólkirály réven cmlegclrek Angliá
ban. ____

A cserkész — ezermester. A csekészet leg
főbb célkitűzése a lelki és a testi nevelésen túl, 
hogy az életbe kilépő ifjú a gyakorlati élet 
minden területén megálljon a lábán. Ezt a célt 
szolgálja az ezermesterség. Ha átlapozzuk az 
angol cserkészet próbakönyvét, mindent meg
találunk benne a rádió- és az elektrotechniká
tól kezdve a gyógykovácsságlg. A magyar cser
készet irodalmában valóban nélkülöztünk egy 
ilyen sajtóorgánumot. Éppen ezért szívesen 
számolunk be arról, hogy Gerle Albert, a nép
szerű, ifjú cserkészpap szerkesztésében most 
jelent meg az „Ezermester" harmadik száma. 
A lap ára 30 Pillér és a Horánszky-utca 11.
szám alatt leró kiadóhivatalban rendelhető he
0W- 1

Az első országúti kerékpáros verseny. A 
Budapest—Hotvan—Budapest szakaszon 9q 
km-cs távon tartolta meg a Kerékpáros Szö« 
vétség az év első országúti versenyét, amely* 
ben 470 versenyző indult, köztük több székes* 
fehérvári és miskolci kerékpáros. Az első ősz* 
tályu versenyben a visszamatőrizált Szenes 
MTK biztos győzelmet aratott 2 óra 59 perc 
40 mp-es idejével Orcán Törekvés és Győrffy 
FTC ellen. Ezután holtversenyben nyolcán ér- 
keitek célba. A II. osztályú versenyt Frltz 
Póslás, a III. osztályú S'chuiarzstein UTE, a 
IV. osztályút Lenko UTE, az V. osztályút La, 
katos UTE s az ifjúsági versenyt Kovács BSE 
nyerte.

A Ludovika kardversenyét nagy érdeklődés 
mellett tartották meg. A kardvívásban Kalándi 
nagy meglepetésre legyőzte Kovács Páll. A 
pisztolylövésben és az összetett versenyben js 
Kalándi győzött, s igv ő szerezte meg a vitéz 
Szinai Béla-vóndordijat.

Az ETO nyerte a győri derbit Győrből 
jelentik: Az ETO—DAC derbimérkőzést az 
Egyetértés 2:1 arányban megnyerte. A félidő 
0:0 volt.

Bajnoki tennlszversenyek Újpesten. Az idei 
tenniszszezón első nagy eseménye hétfőn kez
dődik az CTE újpesti teniszpályáján. Köz- 
lekedés 11, 3, 55-ösön az újpesti remízig, 
onnan a 87-es villamoson az Egyesült Izzó kul- 
túrházáig Részletes versenykiírás hétfőre: 
3—3.45: Gabrovitz—Somogyi (H), Kiss K.—dr 
Koppán (F), Bonla—dr Peleskei (G), Kleisz- 
ner—Balázs Zs.,. Majoros—Kanta (A). 3.45—
4.30: Szattinger—Ferenci, dr Kiss P.—Bakos 
(C), Vitéz, Tóth L.—Friedrich (B). Aschner K.— 
Lacay (L), Steinmetz—Szőllös (D). 4.30—5.15: 
Makra L.—Bánó Lehel (E), René Speich—i 
Leiner P. (K), Aschner P.—gróf Zichy. H. győz- 
les— I. győztes, A. győztes—Straub E. 5.15—6: 
K győztes—L. győztes, B. győztes—C. győztes, 
D. győztes—E. győztes, F. győztes—G. győztes, 

Aschner— 
Straub En

Baumgarten—Prochnoiv. (L-6.45: 
Gabrowitz, Macsuha—Balázs Zs., 
Straub J.—Szőllös—Rilscher.
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MINTNYILATKOZIK A RENDŐRFŐNÖK, 
„FUTBALLFÜHRER*4 — HOGYAN FEST AZ 
AMATŐRFOGADALOM? — HOGYAN TÖRTE 
LE A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZÖVETSÉG AZ 

OSZTRÁK BOXOLÓK KONDÍCIÓJÁT?
Ár amatőrfogadalom fogalma alatt sokan va

lami misztikus szertartást sejtenek. Úgy kép
zelik a beavatatlanok, hogy az amatőrjelölt el- 
kárhozott futballista lélek futballdreszben oda
áll az amatőrzsűri pulpitusa elé, amelyet ez al
kalommal égő gyertyák tesznek ünnepélyessé 
és itt elfogódotl lélekkel, szívére tett kézzel, 
mondja el az amatörfogadalmat. Véletlenül ju
tott eszünkbe ez a téma, mert a Futballszövet- 
ség kövön nyomott hivatalos lapja morf hozta 
le az újonnan szerkesztett amatőrfogadaloni 
szövegét, amely a következőképpen hangzik: 

Amatőrfogadalom. Becsületszavamra kije
lentem, hogy . ... év .... hó ... . napja 
óta sporttevékenységemért, vagy azzal kap
csolatban sem közvetlenül, sem közvetve, 
semminemű anyagi ellenszolgáltatást, meg
térítést. kedvezményt, vagy bármiféle a szö
vetség által nem engedélyezett ajándékot 
vagy szolgáltatást nem kaptam

ünnepélyesen fogadalmat teszek, hogy 
mindaddig, mig sporttevékenységemet ama
tőrként kívánom folytatni, sem ily juttatások 
elfogadásával, rém más módon, a Magyar 
Labdarugók Szövetsége által megállapított 
amatőrségi szabályok ellen véteni nem fo
gok, vagy ha megtenném, akkor azt az illeté
kes amatőrzsürinek haladéktalanul bejelen
tem.

★
A vert csapatok szörnyű külföldi kálváriájá

ról már sokat olvastunk. A vereség okai kö
zölt szerepelnek többek között a pártos bírók, 
a rossz pálya, a szél és az ellenszél, úgy azon
ban még sohasem okoltak meg vereséget, mint 
például az osztrák botolók pesti európabaj- 
nokl balsikerét.

Az egyik bécsi napilap ugyanis egész rém
regényt tálal olvasótábora elé arról, hogy Bu
dapesten milyen lehetetlen eszközt trióitok ki 
az osztrák boxolók esélyeinek letörésére. El
mondja a bécsi lap, hogy a külföldi boxolókat 
klvilték a Városligetbe és otthagyták őket, úgy
hogy azoknak gyalog kellett megtenni a vá
rosba vetető sok kilométeres utat.

Ext Írja a bécsi lap akkor, amikor a Ma
gyar ökölvívó Szövetség figyelmes gondosság
gal Igyekezett külföldi vendégeit megfelelő 
szórakozásokkal ellátni és több, mint ezer pen
gőt költött a külföld! versenyzők autókörsé
táira.

*
Linnemann berlini rendőrfőnök a német ful- 

bnllszövetség „Führer“-je egy német lapban 
hosszasabban elmélkedik a németek világbaj
nok! kilátásairól. A Futballfübrer szerény, mint 
egy ibolya, a világért sem akar clhlzakodott 
lenni, ezért már jóelőre is lemond arról, hogy 
Németország szerezze meg a futballvilágbajnok 
büszke elmét. Lemond pedig azért, mert:

„Tárgyilagosan el kell ismerni — mondja, — 
hogy vannak erősebbek is mint mi vagyunk. 
Ezek pedig a következők; Anglia, Uruguay, 
Argentína, Olaszország és Ausztria."

A krimináldirektor tárgyilagosságán eskünk 
ágában sincs megütközni. Elvégre Is a néme
tek a szerencsétlen körülmények között elvesz
tett frankfurti meccsre emlékeznek. No de 
azért, mert egyszer sikerült bennünket elcsíp- 
niök, talán még sem szabad Linnemann urnák 
megfeledkeznie arról, hogy például itt van 
még a magyar futball is, amelynek klasszisé- 
hói, múltjához, de Jelenéhes la a német futball 
kMPMertrtfa Rég m MUk M
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újból akcióba lép!
„Ha tudok használni ás hívnak: megyek a 
gátra...“ mondja szenzációs nyilatkozatá
ban a bécsi vereség után

Két dologról biztosak lehelünk, ha vita köz
tes 'lóba kerül Kist Gyula neve: senki sem 
tagadja, hogy Magyarországon 6 ért a legjob
ban a futballhoz ét mindenki tanúsíthat ja, 
hogy ö nyilatkozik a legkevesebbszer és a leg
szűkebben. E kettős bizonyosság után bizto
sak vagyunk abban is, hogy amikor sikerült 
szólásra bírni a magyar futball vezérét az itt 
következő — majdnem azt mondhatnék — pél
dátlanul sokoldalú ét érdekfeszitő interjú ke
retében, erre a sport minden területén, külö
nösen pedig a fulballpampák harci mezőin na
gyon is felfigyelnek.

A futball sorozatosan és perted ikusan 
megismétlődő bulslkerei és Kiss Gyula Is- 
meretes visszavonulása között a szoros 
összefüggést csak az nem látja, aki tchet- 
ségtelensége tudatában nem ukarja látni.

Kist Gyula e megnyilatkozása döntő fontosságul 
Korszakos forduló, minek felismeréséhez törté
nelmi érzék kell és aminek kihasználásához 
történelcmformáló akarat szükséges. Vaj ion 
megvan-e ez a futball mai vezérkarában? Rö
videsen eldől. Számokban, mondhatnák: gól
arányban fogjuk látni. A matematika erejével 
és tárgyilagosságával, dicsőségben vagy bukás
ban bizonyít, majd a vezetés hivatottsága vagy 
kontáraága dolgában.

♦
Kérdéseinkre szinte barótias közvetlenséggel, 

tnély meggyőződéssel és helyenként a tőle 
megszokott finom iróniával lelilve suhannak 
Jfi>j Gyulából a mondatok.

— Nem hiszem, hogy rajtam kívül bárki is 
'jobban ismerné a futball kereszt- és hossz
metszetét. Ez nem is nagy érdem, mert hiszen 
itt vagyok a „placcon** kezdettől fogva. Mint 
klubvezető, mint szövetségi ember és mint a 
•ajtó munkása szolgáltam a futballt a gyerek
korától egészen máig. Ennek ellenére senkinek 
sincs olyan nehéz helyzete, mint nekem, ami
kor bírálatot kell modanom. S ennek az az 
oka, hogy csaknem mindenki jóbarátom. Itt 
úgy érzem, hogy hibát követtem el, mert több 
ellenséget kellett volna szereznem ahhoz, hogy 
nyugodtan beszélhessek. Sajnos, nálunk a ba
rátságot úgy értelmezik, hogy az egyet jelent 
a dicséréssel. Akármelyik vezetőemberről volna 
is rossz véleményem, nem áilhalok ki, mert 
•nélkül, hogy a közügynek használnék, csak 
haragosokat szereznék*. Az is borzasztó nagy 
hendikep rámnézve, hogy minden egészen ko
moly dologban valahogy személyesen Is érde
kelve vagyok. Ez az érdekeltség bár személy; 
hez kötött, de viszont olyan messzemenő és á 
multbanyuló, hogy valójában nz utolsó idők 
oknyomozó történetét jelenti. Míg azoktól az 
Időktől datálódik ez, amikor egyszemelyben 
szövetségi kapitány és a Sporthirlap szerkesz
tője voltam. Ha ezt a történetet elmondanám, 
zok ember elölt támadna világosság. Deliét itt 
megint csak visszatart az, hogy sok régi is
merőst és sportbarátot kellene kedvezőtlen 
színben feltüntetni, amire ezidöszerlnt nem 
vállalkozom. Annyit azonban mondhatok, hogy 
ha annakidején csak szövetségi kapitány let
tem volna, azóta is és ma is nz lehelnék. Vagy 
megfordítva, ha csak a Sporthirlap szerkesz
tője lettem volna, ma is a helyemen állnek. 
Megengedem, hogy ez sokaknak rébusz, de vi
szont vitathatatlan valóság és benne van min
den ok, ami okozati összefüggést teremt közöt
tem és a futballsport mai óllapotn közölt.

— En egy pillanatig sem állottam klviil 
a sport életén.

Mint a sajtó munkása szinte napról-napra 
benne vagyok a magyar sporélct gépezetében 
és ezen a széles területen a futball életét is a 
leginlenziveb figyelemmel követem. Tudom 
biztosan,

ha a közvéleménynek szava lenne, akkor 
már régen ki kellett volna lépnem a tar

tózkodásomból.
De a közvéleménynek nálunk csak annyi van 
megengedve, hogy mint közönség megjclcnhe- 
tik a meccseken és dühönghet, nngynéha egy 
kicsit lelkesedhet a válogatott csapat játéka 
láttán. Ha lenne is hangja a közvéleménynek, 
a futballszövetségben nem hallgatják meg, sőt 
rendszerint megíontremináliák. Nyakas embe
rek. Azt mondják: azért sémi A sportpolitika 
nem engedi. Parlamentnek hiszik magukat és 
a többségi párt jólbevált rendszere szerint ma- 
mrluk kormánypártnak képzelik magukat.

Sokat adnak a politikai becsületre és na

Nemzetközi fiölgyuszóbonyodalom 
fenyeget a fiiállfiatatlan trénernő miatt 
Jacobsen üisauxony, a dán csodausxőnő disxhualifibdlis előtt ál

A nemzetközi uszóvllógnak friss szenzációja 
van. Mindenfelé feltűnt, hogy Jacobsen Elza, 
® dánok nagyszerű világrekordernöje egyetlen 
tavaszt versenyen sem vett részt. Hiányzott a 
most lefolyt nagy nemzetközi párizsi verseny 
•tártjánál is, ahol pedig a hollandus és fran
cia legjobb uszőnők versenyben voltak.

Az egyik külföldi sportláp célzást tett a dón

m k. snom'OTe. h, Hunoana m 301
10M. április ÍMn, Tfiirnap ó. a. 5 órakor
Bulgária—Ma lyarorssáa

világbajnoki Mlejteri mérkteás
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gyon keveset — talán semmit — a sport
érdekekre.

Aki nem tartozik a párthoz, annak nem lehet 
szerepe a sportban. De nem lehet szerepe an
nak sem, aki nem tartozik a sajtóérdekeltség
hez. Csak azt akceptálják, aki tözön-vizen át 
kiszolgálja őket és irányzatuknak magát tel
jesen alárendeli.

Szövetségi kapitány csak az lehet, aki en
nek a két érdekeltségi körnek alkalmas.

A nagyközönség mindebből keveset lát és még 
kevesebbet hall. Honnan is hallana? senki fel 
nem világosítja!

— Az én nevem a szövetségi kapitányság 
kérdésében időnként felvetődött. A múlt év 
nynrán történt, hogy Nádas Ödön közölte 
Szalay Imre kollégámmal, hogy lemond a tiszt
ségéről és engem ajánl. Később nálam is jelent
kezett és én abban a hitben voltam, hogy az. 
MLSz elnökségének megbízásából keresett en
gem. A beszélgetés során ki is jelentettem, 
hogy vállalom a megbízatást, ha egyhangúan 
a két alszÖvetség és a főszövetség együttes bi
zalmának a birtokában vállalhatom. Hogy ez
után mi történt, nem tudom. De tény, hogy 
Nádas mégis maradt. Engem tanácsadóként 
akartak bevonni. Egy Ízben vállaltam is asszisz- 
tálást, egy mérkőzést megtekintettem és refe
ráltam a tapasztalataimról, azután visszavo- 
nullám és kialakult a mai helyzet a — felelőt
len tanácsadókkal. Később megint megingott 
Nádas és abban az időben

Dénárt jött hozzám a BLASz nevében és 
felajánlotta a kapitányságot.

Tartózkodó álláspontra helyezkedtem, ami 
után jött a bécsi meccs a 2:2-ös döntetlen 
eredménnyel.

Mintán megtudtam, hogy a kulisszák mö
gött az a bizonyos sajtóérdekeltség, ame
lyik azt hiszi, hogy neki nem érdeke, hogy 
nekem a válogatásban szerepem legyen, 
működésbe lépett, meggondoltam magam 
és megteltem a nyilatkozatomat éppen a 
Hétfői Napló hasábjain, hogy — maradjon 

Nádas.
— Most utólag megvallom, jólesett, hogy azt 

a kijelentésemet úgy értelmezték, mintha én 
Nádast a legprímább kapitánynak tartanám. 
Pedig a valódi értelme az volt, hogy nincs rám 
szükség, ha az akkori csapatunk egészen rossz 
játékkal a sokkal jobb osztrákok ellen is dön
tetlen eredményt tudott elérni. A gyászos em
lékű fnuiJsímti vereség után yiegjnl csak Ná
das nevétől visszhangzott az ország. A profik 
rettenetesen nekirugtattak, le akarták vágni a 
fejét, de a BLASz más segéderőkkel együtt 
megmentette. Így jutottunk el a mull heti bécsi 
vereséghez, amelyet ha el nem is kerülhettünk, 
de mindenesetre mérsékelhettünk volna olyan 
összeállítással, amelyik tulajdonképen kézen- 
feküdt, s amelyet

nagyon sokan jól össze tudtak volna állí
tani az állóhely diákseregéből.

—• Most megint folyik a birkózás Nádas kö
rül. Hallom a jelszót: Jöjjön Kiss Gyula! De 
ismétlem, nem a közvélemény szava dönt, ha
nem a szövetségi pártok, párt- és egyéb érde
kek cs az ezektől befolyásolt voksok. Engem 
most senki nem kérdezett, tehát nem is szól
hatok.

Ha azonban szükségét látják, hogy tapasz
talataimat igénybevegyék, nem zárkózha- 

tom el az előzmények után sem.
mert mindig a közérdeket tartottam szem előtt 
és mindig is azt szolgáltam. Akiké ma a döntő 
szó, azoké a hatalom. De a hatalom nem 
örökké tartó, örőkéletü csak ez a gyönyörű, 
hatalmas, nemzeti értéket képviselő sport, 
amely tovább fog élni akkor is, ha azok, akik 
ma vezetik — és sajnos, nagyon rosszul veze
tik —• már réges-régen nem lesznek a helyü
kön.

— Tehát még egyszer csak annyit: 
ha használni tudok és ha hívnak, megyek 

a gátra
és csekély erőmhöz mérten segítek a magyar 
labdarúgásnak.

♦
Lehet-e ehhez valami hozzátenni való? . . . 

Uraim, ez az első és egyetlen válaszút a sike
rek, vagy a bukások: Róma kapui előtt. Ha 
egváltalán szükséges, kivételesen gondolkozni, 
is lehet rajta. Horváth Zoltán.

bajnoknő sorozatos távolmaradásaira, mig 
végre most egy dán szaklap megoldja a rej
télyt.

Jacobsen állítólag erősen öaszekülönböxött 
trénernőjével.

Ezeket a differenciákat a bajnoknő állítólag 
„nagyon unfairé módon" intézte cl. A bosszú
ért lihegő trénernő elszaladt a dón szövetség
hez, amelynek egyebeket is elmondott Jakob- 
sen amatőrkvalifikációjára vonatkozólag is.

A dán szövetség tárgyalni kezdett, megidézte 
Jacobaent is, aki azonban valamilyen oknál 
fogva nem jelent meg a tárgyaláson. Erre a 
szövetség határozatlan Időre felfüggesztette a 
világbajnoknő versenyzési jogát, sőt arról is 
szó van, hogyha nz idézésnek továbbra sem 
engedelmeskedik, akkor Őrökre eltiltja a ver- 
wgtitiK

A dán uszónők azonban, akik úgy látszik 
mindnyájan haragszanak az erélyes trénernőre, 
szolidaritást vállaltak Dánia legjobb utzónőjé- 
vel, akiket tehát a szövetségnek most egytől 
egyig fel kellene függesztenie. Ennyire azon
ban mégsem merik vinni a dolgot, úgy, hogy 
ezidőszerint magántárgyalások folynak a ku
lisszák mögött. Ha a békekötés nem fog si

Farkaskölykök, cserkészapródok, 
kiscserkészek egy táborba!-«,

Gömbös Gyula miniszterelnök a cserkészek között
— Egységesítik a kisfiúk cserkészmozgalmát

A cserkészpapák és cserkészmamák nagy 
izgalommal várták a tegnapi vasárnapot. Olyan 
hírek terjedtek el ugyanis, hogy

a cserkészszövetség vasárnap eltörli a 
föld színéről a farkaskölyök-mozgalmat, 

amelynél kedvesebbet, bajosabbat elképzelni 
nem lehet. A vészhircknek volt is némi alapja, 
mert a Cserkész-Szövetség közgyűlésén elő
adott főtitkári jelentésből kiderült, hogy a 
nemzetközi vonatkozású farkaskölyök-mozga
lom mindössze ezernégyszáztizenhármas lét
számmal dolgozik, szemben a magyar vonat
kozású cserkészapród mozgalommal, amely 
5358 kisfiút tud teljes fegyverzetben felvonul
tatni. A kisfiumozgalomnak harmadik kategó
riája: a kiscserkészrendszernek mindössze 
1000 apró katonája van.

Nagy örömet keltett a cserkész-szülők köré
ben, hogy a Cserkész-Szövetség úgy gondolko
zott, hogy

egységesíti ugyan a kisflucserkészetet, de 
annak mikénti keresztülviteléről még tár

gyalni fog.
A közgyűlésen Papp Antal dr., a Cserkész- 
Szövetség elnöke elnökölt. A közgyűlés üd
vözlő táviratot küldött a kormányzónak, majd 
átadták lord Baden-Powellnek, a világ főcser
készének kitüntetését: az „Ezüstfarkas-rendje- 

A kiesési zóna két résztvevője 
megosztozott a pontokon

tét forgott koc- 
Millenán-

SOMOGY—NEMZETI Dl (1:0)

nemlét 
kérdése.
ligában bennma

radni, vagy a 
ítélt, de még egy ideig 
injekciózott második liga 
tagjakért enni a profi- 

futball fekete kenyerét. A kél veszélyes zóna
beli csapat megoldotta a nagy kérdési: meg
osztozott a pontokon.

halálra-

Az első veszélyt Bihúmi kiugrása okozza, de 
nincs elég lélekjelenléte s tiz méterről a hóri- 
horgas Lederer kezeibe lő. Bihámniak egy jól 
irányított fejese is a kaposvári kapus zsák
mánya lesz. Majd Kocsisnak, a Somogy ügyes 
balszélsőjének egy éles lövése keit emóciót. 
A kilencedik percben tetszetős jobbszámy tá
madásból a labda Kocsishoz jut, aki nehéz 
fordulásból kapura irányit s

a váratlan labda megtéveszti Csikós ka
pust és csendesen gördül be a hálóba. 1:0.

A Somogy tovább támadt s újabb helyzetei 

Budapesti lóversenyek

Liliom nyerte a Háromévesek 
nagy handtc.apjét

Kellemes tavaszi időben, nagy közönség je
lenlétében rendezte meg a Magyar Lovaregy- 
let vasárnap áprilisi meetingjének negyedik 
napját. A főérdeklődés a háromévesek nagy 
handicap-je felé irányult. A 6000 pengős ver
senyben a koralsógáről ismert, erősen fogadott 
Liliom igen könnyű győzelmet aratott a szélső 
outsider Mignonne és Little pal ellen. A többi 
versenyek nagyrészében a kedvencek vereséget 
szenvedtek. Különösen érzékenyen érintette a 
fogadókat a reáv-al és szívesen fogadott Ipái 
kudarca a bevezető-futamban, melyet a be
mutatkozó Plrina nyert meg. A nagy formában 
levő vitéz Pintér trainer Plrinán kívül még 
Admirálist és a szélső outsider Macskát is győz
tesen vezette vissza a mázsaházhoz. Ez utóbbi 
a nagy favorit "'ádlott-td verte le. Az eladók 
handicapjében kétszáz méteren át tartó heves 
finis után Charming lelte la nyeretlenségét és 
a második helyre utasította a Csopak-ot. A na
pot záró handicapben tizenhétfőnyi hatalmas 
mezőny indult és Napfelkelte győzelmével vég
ződött. A részletes eredmény ■ következő:

I. FUTAM: 1. Plrna (1H) Csapiár. 2. Adagio 
(2ft) Schejhál. 3. Opál (8/10 reá) Gutái. F.m.: 
Sunshine, Karolingcr. Tót.: 10:34, helyra 20, 
17. Befutófogadás: 5:10.

II. FUTAM. 1. Holtversenyben Admirális (2) 
és Livin* (6/10 reá) Schejbál. 3. Ibikus (3) 
Gutái. F. m.: Herém. Tol.: 10:17, 9. Befutó
fogadások: Admirális—Livius 6:10. Livius— 
Admirális 5:7.50.

in. FUTAM. 1. Ültem (3) Tóth A. 1. Mig
nonná (26) Weissb. 3. Little pa (12) Kllmscha. 
F. m.: Mulass, Patria, Furcas, Csirkefogó, 
Bravó, Kellemes, Rclache, Léva. Tót.: 10:41, 
helyre 17, 39, 29. Befutófogadás; 5:222.

IV. FUTAM. 1, MWik* (25) Welubscb, 2.

kerre vezetni, akkor a Berlin—Kopenhága 
hölgyuszómérkőzés, amelynek rövidesen sárrá 
kellene kerülnie, el fog maradni.

De cl fog maradni a dán űzz ón ők részvé
tele a magdeburgl Európabajnokságokban 

Is, 
ahol pedig Jacobsennek feltétlenül komoly esé* 
lyei voltak.

let", a magyar cserkészmozgalom két vezér* 
egyéniségének, vitéz Farkas Ferencnek és 
Molnár Frigyes dr.-nak. A főtitkári jelentés 
beszámolt arról is, hogy

január 1-én 673 cserkész-csapat működött 
1422 rajjal.

A cserkészvezetők, cserkészek, öregcserkészcB 
és kisfiúk léír zárna összesen 40.959.

A közgyülé után nagyszabású diszebéd volt 
a Vigadó hatalmas termében, amelyen meg
jelent Gömbös Gyula miniszterelnök is. A kor
mány tagjaj közül Lázár Andor igazságügy
miniszter és Kánya Kálmán külügyminiszter 
jelentek meg a díszebéden. A kultuszminisz
teri Petry Pál államtitkár képviselte, megjelen
tek még azonkívül Karafiith Jenő volt kultusz
miniszter, örffy Imre és Tabódy Tibor ország
gyűlési képviselők, Antal István miniszterel
nökségi sajtófőnök, Kelemen Kornél, az OTT 
elnöke, gróf Khuen Héderuáry Károly, Magyar
ország föcserkésze s Teleki Pál gróf, a magyar 
cserkészmozgalom legfőbb irányitója.

A magyar cserkészvilág reprezentánsai lelke
sen ünnepelték a miniszterelnököt, akit a ma
gyar cserkészmozgalom palrónusának tekinte
nek. Maga a miniszterelnök lelkcshangu pohár- 
k'iszöntöt mondott, amelyre Teleki Pál gróf 
válaszolt.

elképesztik a Nemzeti drukkereit. A Nemzet: 
többet támad, a Somogy viszont veszélyesebb 
és jobb futballt játszik. Itt is, olt ús egy kor- 
ncr és — más semmi.

Szünet után a Nemzeti néhány helyzetet te
remt ugyan, de támadásainak befejezése szin
teleír, erőtlen: Ni gyedórai- csapkodó mezőny* 
játék után a 21. percltcn nagy ostrom kelet
kezik a Somogy kapuja előtt. Lövés, fejes, 
ismét fejes megy emberbe, kétszer a kapu
fára, mig végül

Odrynak sikerül beguritanl a drága pon
tot jelentő kiegyenlítő gólt. 1:1.

A Nemzeti összeszedi minden erejét. Az alig 
háromszáz főnyi ,, tömeg” lelkesen rekedtre 
hajrázza magát. Fodornak egy szabadrúgása, 
Bihamynak egy célt tévesztett lövése jelenti a 
további eseményt a felélénkült és izgalmassá 
vált meccsen. Az utolsó percek ismét a kapos
váriaké s nekik jobban állna a győztes gólt 
megszerezni, de belsői a góllövésben tehetetle
nek maradnak és tultologatott akciói sorra 
elsorvadnak.

FÚRSTER fotúszakozlet
uj helyisége Kdroly-körut 1. Tel. 33-0-88

■r
Vádlott (P/s) Teltschik. >3. Scpia (2) Gutái. 
F. m.: Cannes, Sundnv. Tót.: 10:94, helyre 28, 
20. Befutófogadás: 5:212.50.

V. FUTAM. 1. Charming (8) Vrábel. 2. Cső. 
pák (0) Kollár. 3. Lenke (10) Tamási. F. m.: 
Sylva, Suhnnc, Verily, Kolibri, Atropos, Ignác, 
Csalfa. Tót.: 10:00 helyre: 23, 21, 22. Befutó
fogadás: 5:142.

VI. FUTAM. 1. Napfelkelte (2’/a) Balog. 2. 
Balsors (2J4) Csapiár. 3. Tiro (6) Woolbert. 
F. m. Csak előre, Pici, Parancs, Babieka II.. 
Kitáblázás, Dcncs, Szélűn Pasa, Coruna, Szom
jas, Bellevue, Százszorszép, Baksis, Ilka, Bú
bos. Tol.: 10:48, helyre 24, 20, 25.

Április 26-an űőiutan lei 3 Órakor

ogetoversenvek.
Bécsi lóversenyek

A vasárnapi freudenaui versenyek részletes 
eredménye a következő: I. FUTAM: 1. Barcs 
(4) Takács J. 2. Brisk (2'/j) Szabó L. II. F. 
m.: Hulan, Horace. Stnr, Passat. Tót.: 10:60, 
helyre'21, 15. — IL FUTAM. 1. Saehrrbar (8) 
Gartenmayer. 2. Heloos (8'10 reá) Szabó L. II. 
3. Günslling (0) Szilágyi. F. in.: Derítő, Talis- 
mán, Bellator, Twillight Monté, Vödör, Sze
les J1I„ Colonel. Tót.: 10:145. helyre 27, 12. 
29. — m. FUTAM: 1. Bengall (4) Gartenma- 
jer. 2. Freya (!H) Simlis. ,3. Benvenuto (2%) 
Fodor. F. m.: Victorius king, Xantha, Taquin, 
Vilja, Rattrape. Tót.: 10:.3.3, helyre 1.3, 14, 16— 
IV. FUTAM: 1. Nlcolas (l’/») Fodor. 2. Mario 
(8) Takács J. F. ni.: Rómeó, Light Fellow, 
Salvatore. Tűt.: 10:24, hclyro 18, — V. FU« 
TAM. I. Felrefiz (8/10 reá) Blazsek. 2. Buo 
róla (3) Vas. F. m.: Ecarté, La Coquette. Tot.t 
10:13, helyre 11, 15. — VI. FUTAMt 1. Fave. 
ritla (10) Németh A. 2. Cascade (5) Takács J. 
8. Happy go lucky (2JÍ) Szabó L. II. F. m.í 
Michéle, Raló, Ndorobbo, Bonaparte, Suzy, 
Brughier. Delphüi. Tol.; lp:392. helyre 77. 
1L 18. .. . . ‘ ...
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ban s augusztusban készséggel állanának ki 
Budapesten revansra.

Munka, fanatizmus, fejlődés és gazdasági 
háttér, határtalan lelkesedés az olasz főiskolai

sport főmozgatói. A 100.000-es stadionok or
szágának fiai, akik a sugaras olasz ég alól 
megindulnak hozzánk.

Zöld Ferenc dr. j

Könnyelmű bécsi vád
a Ferencváros ellen

Németország szakit az álamatőrség 
rendszerével Bevezetik a ligabajnoki rendszert rendszerevei Budaposlen puhatoióztak a németek

A római futballvllágbalnokság előtt nem tart tróninget Bécsben 
az osztrák válogatott csapat — Nincs szükség a .csodakapusra‘

ír.

*

Az osztrák válogatott 
csapatnak a világbaj
nok! tornára kijelölt 
elökészhőbizotlsága a 
napokban tartotta első 
ülését a szövetségben, 
amelyen egyhangúlag el
határozták, hogy tekin
tettel a ligacsapatok 
nagy elfoglaltságára, a 
válogatott csapat Pécs
ben nem tart tréning
mérkőzéseket, csak elvi 
megbeszéléseket tarta
nak a játékosokkal. A 

május tizenötödikén indul Bécsből és 
csendesebb olasz fürdőhelyen, ahol tré-

*]

.0

csapat 
valami 
n.nglehetöség is van, várja be az első mérkő
zés időpontját. A szövetség összesen 17 játé
kost küld a világbajnoki tornára, vagyis pon
tosan annyit, amennyi teljes útiköltségét 
olaszok fedezni hajlandók.

♦

az

A bécsi sportsajté egy része nagy propagan
dát csinál amellett, hogy az osztrák szövetség 
kérje kölcsön a franciáktól Hident a római 
játékokra, ami a franciák részéről bizonyára 
nrni ütközik nehézségekbe, mert a csodakapus 
niég mindig osztrák állampolgár lévén, úgy
sem képviselheti Rómában a francia színeket. 
A szövetség foglalkozott ezzel az ötlettel, amit 
azonban elvetettek.

Meisl Hugónak ugyanis az a nézete, hogy 
Bécsből nem lehet kellően ellenőrizni Iliden 
formáját és egy közepes Platzer még mindig 
jobb, mint a bizonytalan Hiden, aki egyébként 
Is valószínűleg leromlott a gyenge környezet
ben. A Racing Club egyébként n nyáron euró
pai kőrútra megy. Bécs is tervbe van véve és 
így a bécsieknek hosszú idő után újra módjuk
ban lesz Hident védeni látni.

Egv héttel a gyászos emlékű magyar-osztrák 
mérkőzés után talán nem érdektelen még a kö
vetkező kis statisztika- a mérkőzésen összesen 
50 lövést adtak le a kapura, az első félidőben 
24, a másodikban 26-ot. Az első félidőben 14- 
szer bombázták meg a magyar csatárok Piát 
zer szentélyét, a lövések közül kettő telitalá
lat volt, négyet kivédett, kettő fölé, kettő 
mellé ment, egyet pedig kornerre tolt ki az 
osztrák kapus. Az osztrákok viszont 13-szor 
rémitgették Hádát — 3 gól lett, hatot kivédett, 
kettő a kapu fölé és kettő mellé ment. A má
sodik félidőben tizennégyszer célozták meg az 
osztrákok a magyar kaput. Hétszer eredménye
sen ment ebben a pergőtűzben a kitűnő Háda. 
kettőt beenged, flórom a 'cipu fölött suhan el 
és egyet kornerre ment. A magyarok tizenkét 
lövést adtak le Platzernek, amiből ötöt védet* 
az osztrák kapus, három fölé, négy mellé ment 
és egyet kornerra mentett.

♦
A Grazer Sportclub hosszabb turnéra készül 

Holland-Indiáha. A hollandusok 27.000 hol 
landi forint bevételt garantáltak a gráciáknak, 
akik a napokban aláírják a megállapodást.

★
A Ferencváros annak idején revánsot kért a 

bécsi F. C. Donautól a franciaországi vereség
ért. A bécsi Telegraf című lap irja, hogy a 
Donau csak olyan feltételek mellett hajlandó 
lerándulni Budapestre, ha a Ferencváros elő
zőleg egy bécsi mérkőzésre kötelezi magát, 
amiért a Donau hajlandó annyit fizetni, 
amennyi budapesti részesedése lenne. A Fe
rencváros terminus hiányában elutasította a 
Donau ajánlatát és igv a revánsmérközés egye
lőre elmarad. A Telegraf gúnyosan meg
jegyzi, hogy a magyar bajnok nyilván nem 
meri vállalni a bécsi szereplés kockázatát. Re
méljük, nem igy van. Andor León.

Berlin, április 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A német lab

darugóbajnokságok lebonyolítása eddig igen 
különös módon történt. A helyi csoportok, ke
rületek és egyéb helyileg körülhatárolt terüle
tek beosztásaiból előkerülő győztesek találko
zásai döntötték el végül az országos bajnok
ság sorsát, ami nemcsak hogy nem igazságos, 
de érdektelen is volt. A németek most azzal a 
gondolattal foglalkoznak, hogy

a magyar profibajnokságok módjára ők 
Is ligába — esetleg a keleti és nyugati li
gába — tömörítik az elsőosztályu egyesü

leteket
és igy fogják lebonyolítani az országos baj
nokságokat. Az elmúlt napokban a német 
sportélet egyik kitűnősége, Georg Dittrich 
frankfurti sportszerkesztö kereste fel dr. Fo
dor Henrik főtitkárt és alapos információt

szerzett be tőle a magyar ligabajnokságl szer
vezetet illetőleg. Ha minden jól megy, akkor 
a németek a világhajnokságok után letárgyal- 
jók az uj módszert és talán az őszi szezónt 
már ezen az alapon kezdik meg.

De mert a ligabajnokság organizálása és a 
professzionizmus bevezetése közölt már csak 
rövid az ut, feltehető, hogy Németország, 
amelynek egyébként is érdeke az, hogy 1936- 
bán Berlinben az olympiai játékok labdarugó
tornája no csak a vérszegény amatőrfutball 
közreműködésével bonyolittassék le,

végre feladja az álszenteskedő amatőrfel
fogást és áttér a nyílt professzionaliz

musra.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

•nd Hétfői Napié

Az amatőr fürdőszolgák 
falrengető problémája
A Kílppers-házaspár az amatőrség hófehér palástjában
A németek „amatőr fürdőszolgákkal* népesítik be uszodáikat

Még Ismeretes az ni 
narc, amit a német úszó- | 
szövetség kiküldöttei foly
tattak Los Angelesben az 
uj amatőrszabályok meg
szövegezése alkalmával a 
FINA kongresszusán. Mint 
egy német sportláp je
lenti, Donáth Leó dr. 
legutóbbi magdeburgi

tartózkodása kapcsán eldőlt ez a világrengető 
kérdés is. Az uj szabály, amelyet a FINA fő
titkára elfogadott, igy hangzik:

„A fürdőszolgák nem tekinthetők amatő
röknek, ha az úszást tanítják vagy mint 

életmentő őrök működnek.
Az a német álláspont tehát, hogy azok a fürdő

alkalmazottak, akik at uszodákban csak a 
rendtartást ellenőrzik, vagy tisztogatnak, mo
sogatnak, százszázalékos amatőrök maradnak, 
— diadalmaskodott.

A FINA szabályainak 17. g-a tehát uj ma- 
gyarázatot kap és most már a németek újra 
alkalmazhatnak úszókat a különféle fürdők
ben. Arról majd ők fognak gondoskodni, hogy 
az amatőrfogalom alakilag ne szenvedjen bán- 
tódást. Más szóval Küppers és felesége amatő
rök maradnak, indulhatnak a jövőben is min
denfajta versenyen. Arne Borg azonban, a min
den idők legnagyobb úszója, kénytelen Orosz
országban tréneri állást vállalni, mert mint 
,,profi", Svédországban a mindennapi kenyerét 
sem tudja megkeresni.

Bezzeg, ha Arne németnek született volnál

200 főnyi csapattal 
jönnek az olaszok Budapestre,

Előbb azonban a főiskolai világbajnokságra
megmérkőznének a magyarokkal vívásban, úszásban és atlétikában

Jövő évben lesz Budapesten a főiskolai vi
lágbajnokság, de már a bizottságokban, iro
dákban, sportpályákon, — a salakon éppen- 
ügy, mint az uszodában és vívóteremben — 
megkezdődtek a nngy készülődések. Minden 
sportág képviselve lesz ezen a magyar földön 
először rendezendő világversenyen, s

• résztvevő nemzetek száma, az előjelek 
után Ítélve, meg fogja haladni ■ negyvenet.
A főiskolai világbajnokságokat eddig öt Ízben 

rendezték meg, s négyen a magyar versenyzők 
respektábilis eredményt mutattak fel, sőt a 
nemzetek közötti pótversenyben kclizbcn 
második helyet értek el.

Az olasz Ifjúság egymásután négyszer nyerte

Utazzon a*

AIR FRANCÉ
három motoros luxus 

ropülágőpeln /

Wien feló IS.2Ö órakor.
Balkán felé 11.20 órakor.

AIR FRANCÉ
VÖRÖSMARTY-TÉR 2. T. R2-7-23, Í2-7-16

a pontversenyt s tavaly, a koraőszl torinói 
olimpián tüneményes szervezetükkel, csodálatos 
felkészültséggel nemcsak az első helyet, hanem 
minden sportember nagyrabecsülését Is kivív
ták

Érdekes bepillantást nyert lázas munkájukba 
Rasztovich Imre, a BEAC és a magyar vivás 
egyik nagy reménysége, aki mint a „Magyar 
Főiskolai Sport Egyesülés" titkára, az olasz 
főiskolai szervezet, G. U. F. (Grupp! Universi- 
tari Fasclsti) meghívására a Magyar Nemzeti 
Diákszövetség küldöttségével Rómába utazott s 
ott Mussolininek átnyújtotta az MFSE arany
érmét, Staracenak és Pollinak — a G. U. F. ve
zéreinek — az aranvjelvényt.

Starace ■ Palazzo Llttorióban fogadta Rasz- 
lovich Imrét. Starace képviselte Mussolinit To
rinóban íz, s ígéretet tett arra, hogy a Vl-ik 
főiskolai világbajnokság megnyitó-ünnepségére 
eljön Budapestre.

Dr Enrico Auerggi, a G.UF. hatalmas sport
szervezetének vezetőjével, aki egyben a minta
szerűen rendezett tavalyi olimpiai játékok fő
rendezője volt, Rasztovlch pontról-pontra le
tárgyalta az olaszok részvételét. Dr. Aureggi 
elmondotta, hogy

200 főnyi raapaltal vmznek résit, minden 
•portágban Indulnak, hiszen ■ pontversenyt 

iámét meg akarják nyerni .
Még a világbajnokság előtt szeretnének meg

ütközni velünk vívásban, úszásban és athlétiká- 
bán s örömmel fogadnák a magyar reprezen
tánsokat júliusban Milanóban, vagy Padosá

120 nagyszerű nyeremény jutalmazza a megfejtőket
Egy-egy tóskagramoíoa egy-egy tucat hanglemezzel, tízszer két-két színház
jegy. ötven Baeder-féle óriás illatszerdoboz, harminc üveg legfinomabb tokaj, 
tiz elegáns csavaros írón tokban végül értékes diszkötésü könyvsorozatok 
a Franklin Társulat kiadványaiból. - A rejtvény verseny összes ajándékait 
dr. Horváth Kamilló budapesti királyi közjegyző közbenjöttével sorsoljuk ki.

Máriái
Kati hegedűtök, Géza lakatos em« 

némber a z dalesz. Mária vakít, Mária 

cuki trará „Pályi“ Útköz mozijegy 

körző Úriéi véső ének felhúz. Maki a z 

főur hozná síből a z tizenöt kilcncszáz 

éppen csengős párta móka marék em

lékkönyv legyőz mente mese.

Akként

Lshull 
az piarc!
(Befofezés)

A keresztrejtvény vízszintes 1. és 
függőleges 1. tzámu soraiban 
kellő utoaigazitást lehet találni.

A rejlvénysorozatból elegendő 
a mai feladat megoldását bekül
deni, még pedig azt, hogy a 
keretben lévő rejtélyes szavak 
mit jelenjenek. Mellékelni kell 
azonban mind a nyolc pályázati 
szelvényt, ami a verseny ideje 
alatt megjelent. A pályázatok 
levélben, a címzési oldalon „A 
titokzatos embe.r“ megjelöléssel, 
legkésőbb április 28-án, szomba
ton estig szerkesztőségünkbe be
küldendők.

Vízszintes
IS. Egy híres Wllde-re- gény hősének keresst- 

neve
IS. El *(okt<k taposni
14. Ai életnél, a haléit 

jelentiII Nyelvtani eset rövidí
tése

17. A. F.18. Tartóság kiegyenlítése38. Kötőszó
21. Magyarul — élet22. Becsukó
23. Aionns magá'ihangiók
24. Egyesület24. Erősítő ssócska27. Aki esak egy fél sort 

ir le
28. Hunién — bényavéros
88. SsOk — németül31. Nem rosss
82. Azonos magánhangzók33. Két egyforma ssám
84. 0. N.
35. Tőhbetér, mint egy Iá da néni (vakbelük: á

89. Japán péns
41. Föld42. A ■ „Vadvirág4*
43. Egy parányi élvesef. (Istenem, hát éppen 

Igy alakult a helyset)
Függőleges

3. Akár Sém, akár Hám, 
akár Jáfet

3. Munkaegység
4. Főnök rvldltése — ■ 

fordított ja
I Amerikai egyetemek neve
• Úgy van, hogy a ki- sepe hiányslk
3 Nagy Péter névbetüf8. Hoasiabb Ideig8. I. N.

19. KSIIemény

ff. Ilyen birtok volt a 
jobbágylelek

15. Hangosét18. Valahogy megsejti
19. Ének lehel ilyen
34 Fraeknlvárl Sport Egyesfllet
ti. I,á«d a 3. ss. sort M. Vergiltas hőse

31. 1915
34. Agonoo a 8. aa. sorral •7. Nemes sserv
48. A német nur anagrammája
41. Rókus máMalhangiől
43. Többes stemélyes név

más — a fordítottja

44. Német nrepotlció
45. A forint remete név- 

betűi48. A Harmadik Biroda
lom ,.f!al**-nak neve e

As 1. függőleges sor he
tedik kockájában Mvő 
vakbetü kellőst M.
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