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POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

O* ELEK HUGÓ te MÁNK HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 808-96.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

Agyugolyét helyeztek 
Hetényi Imre háza elé 

a bombagyárosok cinkosai
Vasárnapra virradó éjjel megdöbbentően L-.

(alád gaztettet követtek el a leleplezett zugiét valószínűnek líp - . . -
bombagyárosok cinkostársai:

az Almássy téreu dr. Hetényi Imre fő 
kapitányhelyettes, az országos politikai 
rendészeti osztály főnökének a háza 
előtt ekrazittal töltött ágyúgolyót he

lyeztek el,
ide a lövedéket vasárnap délelőtt megtalálták 
|fs szerencsére senkiben sem tett kárt.

Az Almássy téren pár esztendővel ezelőtt 
gyermekjátszóteret létesített a főváros. Al- 
fnássy téri játékparknák nevezik ezt a he
lyet. A térnek a Vörösmarty ucca felé eső 
oldalán mindig sok gyerek játszadozik. Va
sárnap reggel, a gyönyörű tavaszi napsütés
ben csak úgy rajzottak a játszó gyerekek az 
lAlmássy téren.

A játszóparkot kerítés szegélyezi. A Wes
selényi ucca felől eső rács mellett játszado
zott néhány gyerek. Egyszerre csak meg
lepetten kiáltottak föl:

— Nini! Mi van itt! Egy ágyúgolyó!
A rács mellett a pázsiton valóban ágyú

lövedék feküdt. A gyerekek szóltak a park
őrnek, aki viszont a közeli rendőrőrszemet 
hívta. A rendőr a főkapitányságra telefonált 
és jelentést tett.

A rendőr jelentése nagy feltűnést keltett a 
főkapitányságon. A rendőrségen ugyanis 
tudják, hogy a gyermek játszótérrel szemben 
lévő épületben, az Almássy-tér 15. számú 
házban lakik Hetényi Imre főkapitányhelyet
tes, a politikai osztály főnöke és

Igazán nehéz lett volna nem találni ösz- 
szefüggést az ágyúgolyó és Hetényi Imre 

lakása között,
hiszen mindenki jól tudja, hogy Hetényi 
főkapitányhelyettes rettegett és félelmetes 
üldözője a szélsőséges csoportokhoz tartozó 
embereknek és az esztendők során egymás
után leplezte le bravúrosan irányított nyo
mozásaival a kommunista összeesküvések 
Seregét.

A főkapitányságról azonnal detektívek 
mentek az Almássy-térre, Haiti Péter főfol-j 
ügyelő vezetésével. A detektívek terepszemlét 
tartottak, majd az ágyúgolyót a főkapitány
ságra vitték és értesítették Ács Dezső tüzér
ségi szakértőt.

A tüzérségi sznkértő megvizsgálta n löve
déket és megállapította, hogy

® centiméteres, gyalogsági ágyúhoz való 
golyó, ekrazittal van töltve és alkalmas 

arra, hogy Ütésre robbanjon.
& rendőrségen csakhamar kialakult a meg
győződés, hogy az ágyúgolyó elhelyezése a 
lelepelzett zuglói anarcho-kommunisták cin
kostársainak a műve.

igy akarták demonstrálni, hogy társaik 
ettogatásáviü. még ngm wttai MM-

akel«Jnfc. -hogy. .Égre tiszta' Gp á&uljon
látszik, hogy az éjszaka leple [a leleplezett boinbagyárok működéséről,

] Vasárnap
[ újabb érdekes részletek
derültek ki. A rendőrség eddig három embert 
fogott el: Takó Ferenc 30 éves lakatost, Féja 
János 30 éves szerelőt és Rácz Géza 46 éves 
villanyszerelőt.

Takó és Féja Zuglóban, a Lipótvár ucca 
47. szánni ház mellett lévő szabad térségen 
épített fabódéban, amelyet ideiglenes szerelő
műhelynek használtak, bombákat gyártott, 
Rácz Géza is résztvett üzelmcikben. A rend
őrség bravúros nyomozással leleplezte őket, 
rajtuk ütött, éppen akkor, amikor Takó és 
Féja összeszereltek egy pokolgépet.

Takó és Féja az úgynevezett 
anarcho-kommunisták 

csoportjához tartoznak, akik a legális kom
munistapárt működését túlságosan mérsé
keltnek tartják és azt az elvet vallják, hogy 
a polgárságot bombamerényletekkel kell 
nyugtalanítani. Ebhez a társasághoz tartozott 
különben Schiess József szobafestő is, aki 
Rákóczi úti és Andrássy úti kapualjakban 
primitív bombákat robbantott. Schiesst 
annakidején a politikai osztály emberei le
fülelték, elfogták és

éppen kedden áll a büntetőtörvényszék 
Krayzell-lanácsa elé. 

robbanószerek tartásával és felhasználásá
val elkövetett hatrendbeli bűncselekmény 
vádja alatt.

alatt végeztek munkájukat: titokban a térre j 
lopództak, Hetényi Imre házával szemben I 
elhelyezték az ágyúgolyót, azután megszök- ' 
tek. A demonstrációra igazán a legalkalma
sabb volt ez a hely, mert példátlan elvete
mültségről és vakmerőségről tettek bizony
ságot akkor, amikor

éppen a politikai osztály főnökének a 
lakása közelébe merészkedtek az ágyú

golyóval
és természetesen egészen bizonyos, hogy 
másik céljuk az volt, kellemetlen perceket 
szerezzenek félelmetes üldözőiknek.

Ebben azonban csalódtak, mert Iletényi 
Imre nem sokat törődött vele, nem vette 
komolyan az egész dolgot, olyannyira, hogy 
ö maya nem is folyt bele a további nyomo
zásba, vasárnap délelőttjét a főkapitánysá
gon töltötte és egyéb hivatalos ügyeit in
tézte.

Természetesen azonban a rendőrségi nyo
mozás erélyét nem csökkentheti az, hogy a 
fökapitányhelyettes hidegvérrel nem törődik 
az ügy személyes vonatkozásaival-és a detek
tívek tisztázni akarják, mi történt az Al
mássy téren.

Az Almássy téri ágyúgolyó ügyének a 
nyomozása magától értetődően bekapcsoló
dik a tegnapelőtt leleplezett zuglói bomba
gyár ügyének a vizsgálatába. Vasárnap egész 
napon át folyt a nyomozás és tartottak a ki
hallgatások és összehasonlitották a jegyzö-

Vasárnap bombák 
robbantak Ausztriában

Merénylet a linzi rendőrfőnök ellen — Kom
munistákat fogtak a földalatti csatornákban

«
Bécs, április 29.

(Bécsi tudósítónk telefonjelentése.) A 
bécsi rendőrség alaposan tartott attól, hogy 
a május elsejei “ - ’
nisták, mint a 
böző akciókkal

A Hazafias
parasztgyülést

ünnepséget úgy a kommu- 
nemzeti szocialisták külön- 
meg akarják zavarni. 
Front vasárnap délutánra 

r_____w____ hirdetett Linzbe, amelyen
Dőli fuss kancellár tartott beszédet.

Linzben tegnap este bombarobbanás 
történt.

A nemzeti szocialisták bombát dobtak a linzi 
Xtodírfönök háziba, uulx BUX anyagi ki- 

) ■ . < • , ‘ 1 1 . 

rokflt okozott, emberéletben azonban sze
rencsére nem esett kór. Számos nemzeti szo
cialistát letartóztattak. Dacára a nemzeti 
szocialista propagandának, a parasztgyülést 
vasárnap délután megtartották.

Grácban vasárnap délelőtt titokzatos 
bomba robbant.

Két fiatalember, akik Pick Eduard kémikus 
és Gombol Károly néven hónapos szobát 
béreitek, ahol kémiai kísérleteket folytattak, 
melynek folyamán

egy bomba felrobbant és Pick Eduardot
aulyOHA megsebesítettel ___

Sglitese merényletsorozatáf akar* 
ták folytatni’, május 1-én akarták fölrob
bantani az első bombát, azután

robbantás következett volna a Lánchí
don, állami épületekben és az Árumin

tavásáron.
Schiess csak primitív köcsögbombákat ké
szített, Tokáék azonban már nálánál töké
letesebb technikai tudással készítették po
kolgépeiket.

A főkapitányságról most valószínűen 
rendőri bizottság megy a Markó-utcal 
fogházba és kihallgatja a főtárgyalásra 
váró Schiess Józsefet, hogy megtudja 
tőle, milyen összeköttetésben áll a most 

leleplezett bombagyártókkal, 
mert rémélik, hogy Schiesstöl is újabb ada
tokat sikerül szerezni.

Takó és Féja neve nem ismeretlen a 
rendőrség előtt. Mindketten szerepellek már. 
Egyik résztvett a Corvin-áruház elölt ren
dezeti kommunista-tüntetésben, a másiknak 
egyél) bűncselekmény miatt volt dolga a 
hatósággal. Annakidején, mikor Schiess Jó
zsefet keresték, fíácz Géza is gyanúba ke
rült, de nem sikerült ellene bizonyítékot 
szerezni és el kellett engedni a rendőrségről.

A bárom cinkos azóta bőmbagyárló-mű
helyt rendezett be Zuglóban, de

a rendőrség megmutatta, hogy ebben az 
országban nem lehet bombásdlt játszani 

hurokra kerítette őket, még mielőtt kárt le
hetlek volna.

Társát, Gombolt a rendőrség letartóztatta. 
Megállapították, hogy mindketten egy kom
munista sejtmagjai és a hónapos szobában 
berendezett laboratóriumban nyilván

kommunista merényletek céljára bombá
kat akartak gyártani.

Különböző kommunista röpiratokat és jelvé
nyeket találtak ezenkívül a lakásban.

Vasárnap délelőtt a bécsi külvárosokat és 
Bécs környékét elárasztották a kommunisták 
és a nemzeti szocialisták röpcédulákkal, 
amelyekben a május .eltejel ünnepség elleni
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AKINEK csak egyszer, vagy kétszer van szüksége ezen keserü-
■"■■■■■ vízre, kérje minden elArusitóholyen határozottan a

KIS ÜVEG Schmidthauer-léle IGMÁNDI JKESEfttíVIZBT!

Kitűnően bevált három és fél decin töltés, amely két-háromuzorl használatra telje
sen elegendő. Jutányosabb voltánál fogva pedig mindenkinek könnyen hozzáférhető. 
Igmándlból ne n koll pohárszámra inni, negyed-, vagy félpohár elég szokott lenni.

A VILÁG 
LEGJOBB 
KESERÜVIZE 

A zsűri elnöke Vermet Gyula, tagjai a többi 
között Máry Rezső alezredes, ifj. Horthy Irtván, 
Delmár Waltcr, Brunnvick György alezredes és 
egy hölgy, aki Igazán kompetens az eleganciáról 
Ítélni: Hatóany Lili bárónő.

Tíz órakor kezdődött a felvonulás a zsűri 
előtt, amely számológéppel és villamos mega- 
fónnal dolgozott. Egymásután suhanlak ti s 
Iríhíln előtt a pazarnal pazarabb kocsik, igazán 
nehéz volt odaítélni a 35 dijat.

A legnagyobb sikert Nancy de Andris, egy 
londoni hölgy aratta, fokéiért lakkozott, 

nyitott Standard sportkocslájával, 
a többi között diját nyert gróf Édelsheim Gyű- 
lay Lipótné remek Maibachja, Svábné Varró 
Margit Datmlétje, Nagy Géza Delage-ja és Sorg 
Jónő kocsija.

népítélet
A Hétfői Napló jubileumi regény

rejtvény versenyének
1. sz. szolvénye

1934. IV. 30.
Vágla ki és őrizze megfft

Tíz órától félkeftőlg, három és fél órán áf 
vonultak cl a zsűri előtt az autócsodák. Intcr- 
nacionális forgalmat és eleganciát varázsolt
Budapestre ez az autós szépségverseny. Szép
volt. Meg kell érte dicsérni azokat, akik ren
dezték! •- P-

tüntetésre szólítják fel a munkásokat.
Vaaírnnp délután a Hazafias Front 

Ttefergrubcnen lévő épületének pincéjéből 
gyanús zörejek hallatszottak az itccáru. A 
j'ndőrség azonnal

átkniattn a pincéi, majd lement n kaná

lisokba. ahol kalandos üldözés után öt 
férfit elfogtak.

A rendőrség neveket egyelőre nem ad ki, 
csak annyit jelent, hogy kommunisták, akik 
a Hazafiul Front épülete ellen merényletet 
tervezlek,

Tizenhété vés urlasszony lopási 
Ügye a gyermeki)íróság előtt

Hay Gyula magyar Író
letartóztatása Bécsben

Bécs, április 28.
f.4 Hét f ót AopM bérsf ítcrAts*Msé»éfdl.) Az 

osztrák kormány fényes ünnepségek keretében 
tartja meg «« idei május elsejét, amelynek kii 
lőnos Jelentőseget ad, hogy akkor hirdetik ki 
hlvatnlosAh az u| osztrák alkotmányt.

Az Ünnepség fénypontja a lllngrn való nagy 
felvonulás lesz, amelyben foglalkozás szerint 
csoportosítva vesznek részt hl ujoimnrt alakult 
rendek. A tömegek felvonulása déli 1 órakor 
kezdődik, cél ti prátcrl Stúdión, ahová a* utol
só csoportok érkezéséi esti fél 7 órára várják. 

Mintegy 500.000 résztvevőre számítanak.
A práleri Stadionban díszelőadást tartanak a 
gyermekek részére, a Jlailplhllcóh virágon ko- 
csikorzól rendeznek, amelyet Sehmitt polgár- 
mester fogata nyit meg. aki

Bécs egykori legendás polgármesterének, 
l.ucgernek flakkcrén vett résr.t a korzón.

A városháza, a SelHvarzcnlierg-léri szökőkul, 
valamint több középület illuminóeiója éz szám
talan díszelőadás zárja he a l)n|t gazdag pro
gramját. A rendőrség természetesen megfelelő 
intézkedésekéi lett a rend bizIhlllhUll érdeké
ben, mert állítólag a kommunisták én a nácik 
ellentüntctésekre készülődnek. Ennek megaka
dályozása céljából előzetes IvlörtóztntAaha he
lyeztek számos kommunistái és horogkerésZ- 
tcst. A letartóztatott kommunisták között •Ke
repel

Iláy Gyula, a külföldön élő ismert magyar 
író Is,

aiknek legutolsó színdarabját AZ „Isién, király 
és paraszt" címül Reinhai'dt mutatta ix? hagy 
sikerrel Berlinben és amit Beinhardt csak a 
sorozatos náci-tüntetések miatt volt kénytelen 
levenni műsoráról. Hóy Gyula a berlini ese
mények után Bécshén telepedett lé, ahol telje
sen visszavonulva csak irodalmi munkáinak élt 
és éppen ezért kelt meglepetést letartóztatása, 
nmeivel n rendőrség azzaI Indokol, hogy sze
repet akart vállalni a május elsejére tervezett 
kommunista-tüntetésekben.

Nagykanizsa, április 26.
M Hétfői Napló tudósítójának teléfon- 

jelcntése.) Érdekes büntetőper tartja izga
lomban a kanizsai társaságokat. Egy lián
hétéves gyermekasszony lopási ügyét tár
gyalta a fiatalkorúak fellebbviteli tanácsa. A 
vádlott fontért kanizsai családnak a gyer
meké, nemrégen ment férjhez. Esküvője után 
alig két héttel

a kanizsai sporttelepen lopáson érték.

Réti Erna nagykanizsai tisztviselőnő pénz* 
tárcáját lopta el.

Az uriasszony ügye, minthogy fiatal
kort!, a fiatalkorúak bírósága cté került.

A megtévedt gyermekasszonvt dorgálásra 
Ítélték, az ügyész azonban fellebbezett az íté
let ellen s most a fellebbviteli tanács

1Ö napi fogházbüntetéssé! 
sújtotta*

Ml tUríénlk 
a parlament mai Ülésén

Bécs, április 20.
firnvaloll politikai körök értesülése Szerint 

a hétfői parlamenti ülés
obstrukció nélkül fog lezajlani.

a nagynéniét párt egyáltalán nem fog tüntetni 
s a GardnszövetKÓg is legföljebb aszal próbál 
majd demonstrálni, hogy egyik kén vizelő tagja 
beteget jelent és nem jön cl az ülésre. Maga 
bolt fuss kancellár n kormányjavaslatok bárom 
olvasása közben nem szólal fel, nehogy sza
vaihoz vita fűződhessen, hanem csak a harma
dik szavazás után tart rövid záróeipozét.

Pénteken nyílik meg a Budapesti Nemzetközi Vásár
Százezer idegen érkezésére készült iel a főváros — Kcngresz- 

szusokj művészeti és sportesemények a vásár hetében

Musanov boGgár miniszterelnök 
elragadtatással nyilatkozott 
Szófiában pesti útjáról
„A gazdasági kapcsolatok kifejlesztésére min
den bizonnyal megtaláljuk a médot

Csupa újítás át idei vásár. Az első maga a 
megnyitás Az évtizedes szokástól eltérve a vá
sár ez évben pénteken, május 4-én nyílik meg. 
A szombati megnyitás rendszerétől való eltérés
sel a vásár módot akar nyuitAni Arra, hogy az 
első nap Ünnepségeinek lezajlása után a vidéki 
és külföldi bevásárlók szempontjából a rend
kívüli fontos

szombati nap már komoly tlaktköfosekre 
állíiAftson rend el ke zésre.

De újítást látunk egyéb vonatkozásban is. Új
szerű a vásár beosztása. A tavalyitól teljesen el
térő a szakmák iAgozáiA, sőt a kiállítók befo
gadására épített pavilloüök stílusa is. Aki a 
Btcfánla-Ull főkapunál belép a vásár kibővített 
területére, úgy érti, egészért más rendezéssel 
találkozik, mint az elmúlt években.

A rendezéség és a főváros idegenforgalmi 
hivatala

óriási Idegenforgalomra számit az idén.
Gondoskodás történt a vásár látogatóinak* 

Irtégfclciő és olcsó elszállásolásáról. Zilaliu 
Dezső, az IdcgCOförgalnii Hivatal igazgatójának 
kijelentést szerint fennakadás nélkül helyeznek 
el mindenkit, még ba a vásár 11 napja alatt 
Akár lóo.ooo idegen is érftcíftö. Torlódás nem 
lest annak óliénére, hogy a vásár Idejére egé
szen elsőrangú jciéntőségti sport- és művészeti 
események lesznek. A vásár Ideje alatt nagy* 
jelentőségű gazdasági konferenciákat is tarta
nak. Köztük az olasz-magyar kongresszus már 
május 4-én nyílik meg Éber Antal elnökléte 
fllflít. A vásár ídégénforgalma egyébként meg
indult, mert április 28. óta már érvényes a vá
sár utazási kedvezménye. Május 2-án érkezik az 
első nagy Csoport, a török különvonat, mely 100 
török előkelőséget hoz Ankarából, SmirnábóV és 
Istambulból.

r ' Siöfln. Április 29.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Musanov bolgár miniszterelnök 
hazaérkezése illán fogadta a sajtó képviselőit 
és hosszabb nyilatkozatban számolt be elöl
tük külföldi útjáról és

magyarországi látogatásáról.
— Magyarországon rendkívüli Szívélyes* 

seggel cs barátsággal fogadtok — mondotta 
» miniszterelnök -»- s abban a kitüntető sze
rencsében részesültem Buda prsieti, hogy 
Mngynrorsttíg kormányzója is fogadóit ét 
villdereggcUre látott urndéytll,

— Hosszasan tárgyaltam Gömbös Gyula 
miniszterelnökkel és Kánya Kálmán külügy
miniszteriül.

Gttmbils Gyula n katona nyíltságával és 
a népünk Iránti meleg rokónszenvvel 
tárgyalt valamennyi bennünket érdeklő 

kérdésről*
Az a meggyőződésem, hogy kereskedelmi és 
glixdii.sfigi kapcsolataink kifejlesztésére min
den bizonnyal megtaláljuk ti megfelelő mó
dot. A magyar nép mindenütt lelkesen tűnte* 
lett n magyar-bolgár barátság mailéit,

Miskolcién nagygyűlést 
tart május 10-éli n Néni 
fieli Egység Pártja. A 
nagygyűlésen több kép
viselő kíséretében megje
lenik Fabinyi Tihamér 
kereskedelmi miniszter 
Is, aki nagyobb beszédei 
mond. Kívüle még be
szélnek Marton Béla of- 
és Antal IstváVi miniszteri

Száztizennyolc autó-sztár 
káprázatos diszfelvonulása 

a Margitszigeti szépségversenyen
Három és félórán át 
legragyogóbb autói

Aki vasárnap reggel n budapesti utcákat 
járta, egyre-másrn találkozott a káprázatosán 
szép és elegáns, Midonaluj autókkal. Valamennyi 
a Margitsziget feló tartóit: vasárnap reggel ren
dezték a szigeten h ,Vág|/ur Touriny Club Con 
c«ur» d'Klfpnner-ól. Három hétig dolgozott a 
Touriny Club égisze alatt W'eilcr István, a ki
tűnő autós sportember a szépségverseny elő
készületein.

Harmincöt dijat tűzlek ki. Dijat ajánlott fel 
a Budapesten állomásozó diplomaták küldi az. 
amerikai, német, osztrák, cseh, belga, olasz én 
angol köv»t és a kereskedelemügyi minisiter is. 
A Magyar Touriny Club a verseny megrendezé
sévé! kitelt magáért:

megmutatta, hogy van magyar AUtomoblllt- 
m*.’s. csak nem srahad engedni, hogy a gat- 
dr-iágl bajok miatt elvérezzen és meg- 
r.iulNtta. hogyan kell idegenforgalmat esi-

defiliroztak a zsűri tlőtt Európa

rtálnll
Pár hét leforgásn illáit Európa mindén tájáról 
csuk úgy özönlöttek nz értesítések magánszemé
lyektől és Touriny Cluboktól, hogy nagy és 
népes társaságok jönnek Budapestre, a kocsi- 
SícpségverScnvre.

Száztizennyolc. nevezés érkezett a versenyre, 
vasárnap reggel n szfirtírentiyöhj kocsi egytől- 
egyig Starthoz Alit:

Zgyélkn bejelentett Versenyző ke maradt el.
A szigeti versenypályán a gyönyörű napsütés

ben Olyan előkelő társaság gyűlt össze, Amilyet 
legföljebb nagy lóversenyek napján, vagy A lég- 
előkelőbb gnrnért partyti lehet lálhi. Hölgyeit 
pazar toalettekben (ValőságóS divatbemutató), 
urak sftlóthrh, vagy sportszerűén, tlíHzös Kató- 
níl egyenruhák:

Inai Budapest.,,

A tltokzonioa ember
Mull hiten befejezett nyolchetes keroMti'éjft^n.wwenyÜnk teljes megfejtő* 
séf, vnlaniliil a kirrtlyl küzjcgyaő jelenlétében megejtendő sorsolás Időpont

ját jüvő heten megjelenő 'Bániunkban leasiük kÜBBé.

sZuggyül ............ ........ ........
tanácsos a sajtóosztály vezetője is.

★
A Haross SzÖDcIsóg május Ü-én tártja ez 

ÓVi rendes közgyűlését, melyet kúter.W terí
tékes vacsora fog követni. A vacsorára meg
hívták OCnnbös Gyula miniszterelnököt is, 
tiki — értesülésünk szerint ■ a vaosorán 
részvételét kilátásba helyezte. Gömbös Gyula 
miniszterelnük már résztvett az OKíKE, a 
GYOSíj majd ezeket megelőzőleg a kisipó- 
rösság egyik nagyobb összejövetelén és igy 
biztosra vehető, hogy á Baross Szövetség 
vboSórúján is résttvász és nyilatkozik a ke- 
réskedelehi bkluáliá kérdéséről, Értsülé* 
síink szerint á körniűtiy tagjai közül Fabinyi 
Tihamér kcréskedélmi miniszter is megjele
nik n Báross Szövetség Vacsoráján.

♦
fiÖinhÓ.t Gyula niínlsztérélnftkftt több vidéki 

városba hivták meg az utóbbi időben a Nemzeti 
Egység Pártjának szervezkedő gyűlésére. Mint 
jó forrásból érlesillüük a thihlsíterdnök h költ* 
iégveldí mirlaműHti letárgyalásálg nem vési 
részt egyik vidéki gyűlésen sem. A miniszter
elnök a költségvetés általános vitájának befe
jezése Után nagyobb beszédet mond, melyben 
részieteken nyilatkozni fog — szélesebben, mint 
a pénzügyi bizottságban — az összes bel- és 
külpolitikai. Valamint a gazdasági kérdésekről 
Is. Értesülésünk szerint ft miniszicrdnök ez Al
kalommal nyilatkozni fog arról A politikai kö- 
röuhon tt legitlóbhi Időben élénken pcrtrnhlált 
közeledési készségről, amelynek a Független 
Klsgnidhpárt Vezére Eckhardt Tibor több be
szédben is kifejezést adott. Sem a miniszterel
nök, sem a Ncmzcll Egység Pártjának vezető
ségé, de a kormány sajtója sem reagált eddig 
értékre a jelenségekre és Igt a politikai élet 
érthrlŐ érdéklfidésscl várjA A miniszterelnök 
erre vonnlkoió kijélenléséil. Egyébként (löfío 
bős .miniszterelnök nyilalkózni fog ei alkalom* 
mai az UgyneVlHtl „dömplttf* sajtó kérdésé
ről Is*

4f
Rómából a lejrutóhbl flftpokhtin nem érkeíett 

semmi hir az ott folyó OlASZ—magvar gazdasági 
tárgvalámkról. melyeket — mint Á három kor
mányfő lalálkozáKA alkalmával incgUAblák — 
májú* hő Jű-la kell fcjcqA ii ionosból

t.

ST-efíétt értesülésünk S2<*ririt a tanácskozások’ 
:t legjobb mederben haladnak előre, d« termé* 
Szelesen a résíletek egyelőm még nem kerül* 
hétnek nyilvánosságra. Annyi már megállapít* 
ható, hogy a tanácskozások a kitűzött határ
idő elölt — valószínűleg a jövő héten konkrét 
eredményekkel befejeződnek. Az egyezményt 
ihég Rómában aláírják: magyar résiről Villant 
báró, római követ írja alá a megegyezést.

*
Litvánig kormányának megbízásából a litván 

követ és Lltvái»lft kereskedelmi államtitkára t*« 
nácskózásokat folytatott Fabinyi Tihamér keres* 
kedd mi miniszterrel, a litván-magyar gazdasági 
kapcsolatok megteremtése céljából. A tanácskor 
Mások folyamán megállapították, hogy LitvAniá- 
ból furnért, Celluloidot, sdfctpőt fi éiQstfókát 
lehetné import dint hm fánk, míg ml dohányt, 
bort, meztíyatdasáfíi gépeket, rádiót és ulllanp- 
körtéket szállít hatnánk. Miillán Llvánlábah nhl* 
csen devizakorlátozás, ni áruforgalmat egy léte
sítendő tnagánkoinpenzációs iroda bonyolitflná 
le. Fabinyi Tihamár kéreskédólmt miniszter fc1- 
hivla még a litván kormány megbliőttainak 
figyelmét arra, hogy összékötlolésünk kírnélvl* 
tóiét szolgáhtá ae idégenförgalöm idclráiiyiiósi 
is, amire vonatkozólag ugyanesak blítAló Ígére
teket kaptunk.

♦
Tabódy Tibor ét Mecsér András fttszég* 

gyűlési képviselők vasárnap reggel ft mátyás* 
földi repülőtérről külötl-külöti repülőgépért 
Csengerrc repüllek. Mccsér András megvá
lasztása óla most érintkezett először választó* 
kerülete vezető embereivel.

HadikölcsöntlluumuiUOUIII, 5tí,dSv01 ,Icmb„n.

— 60 fillér egy méter jő inosőkelme. A Cavin* 
téri Fenyves Áruház mosókelme-osztályán any* 
nyíró felgyülemlettek a miiselyem, delén, flanel, 
karton, Mflr, hurett, krepon stb. maradékok, 
hogy most azokat méterenként 60 fillérért áru- 
siljdk. Ez a meglepően jutányos ár annál Is 
inkább érdekes, mert n maradóitok körül Igen 
Sók elég egy teljes ruhám is. Minden takarékot 
hölgynek csak azt ajánlhatjuk, hogy siessen mi* 
előbb válogatni, mert a legszebb maradékok ha
mar elfogynak.
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scheiner Miksa 
fűoruos tragédlála 

Mvusrzeei kapott, mielőtt taiekoztathatta uoina a rend
őrségei épp fiatal asszony titokzatos haláláról - vallo

más a halálos ágyon: műtétet végeztek raliam...
Egy budapesti ügynök fiatal feleségének 

rejtélyes halála foglalkoztatja az ügyészsé
get és a rendőrséget. A fiatal asszony nem
rég

bashártyagyulladás tünetei között meg
betegedett

Családja az üllői-uti szülészeti klinikára 
szállitatta, ahol megállapították, hogy mű
téti beavatkozás előzhette meg a hashárlya- 
gyulladás fellépését. A klinikán önfeláldo
zóén, lelkiismeretesen ápolták az asszonyt. 
Mindent elkövettek, hogy megmentsék az 
életnek, de állapota egyre súlyosabb lett s 
az orvosoknak nemsokára azt kellett kon
statálnak, hogy

már csak a csoda segíthet
a betegen.

A fiatal asszony pár nap múlva agoni- 
iálni kezdett. Mielőtt elvesztette volna esz
méletét, magához kérette, kezelőorvosát. A 
haldokló asszony szaggatott szavakkal, alig 
érthetően csak ennyit mondott halálos 
ágyán:

— Nagyon rosszul vagyok... Nem bí
rom tovább ... El kell mondanom ... 
Műtét... Műtétet hajtottak végre haj

tani ...
Amit ezután mondott, már nem lehetett 

megérteni, elvesztette eszméletét s
néhány órával később halott volt.

A szülészeti klinika kötelességszerüen ér
tesítette a rendőrséget a halálesetről és 
megindult a vizsgálat.

Elsősorban azt kellett megállapítani, me
lyik orvost kereste fel az asszony, mielőtt 
állapota oly súlyosra fordult, hogy a klini
kára szállították. Kiderült, hogy

Scheiner Miksa dr. főorvos Andrássy- 
ut 61. szám alatt lévő rendelőjében 

járt az asszony.
A rendőrség most már Scheiner főorvoshoz 
fordult tájékoztatásért. A főorvos elmon
dotta, hogy az asszony egyszer valóban 
megfordult nála,

Elfogták az Epreserdő banditáit,
akik harcbaszálltak a rendőrökkel 
és megszöktették elfogott társnőjüket

'A rendőrség hosszabb ideje nyomozott egy 
háromtagú útonálló társaság után, amely az 
Epreserdőnél, Kispest határában tört rá és fosz
totta ki a gyanútlanul hazafelé igyekvő embe
rekre. Két férfi és egy nő alkotta a gengszte
rekhez hasonló módon dolgozó bűnszövetke
zetet. Az elmúlt éjszaka döntő fordulat állt be 
a nyomozásban: kézrekerült a banditatársaság.

Hetek óta sorozatos feljelentések érkeztek a 
rendőrségre ismeretlen tettesek ellen, akik az 
Epreserdönél veszélyeztették a közbiztonságot. 
A későbbi nyomozás megállapította az utón- 

Orvosi völemenv a senator ceioiiiterroi 
mint egészségóvó szerről a dohányzás káros hatásai ellen

Somogyi Béla dr. a Tudományegyetem 
Eszterházy-utcai fizikai termében az elmúlt 
napok egyikén nagyszámú hallgatóság előtt 
a dohányzás problémáiról igen érdekes és 
tanulságos előadást tartolt, melynek során a 
dohányzás káros hatásait domborította ki. 
Kitért — többek között — a dohányzásban 
rejlő, az egészséget veszélyeztető hatások
nak különböző elhárító eszközeire is. Sze
rinte nincsen, illetve nem volt még eddig 
olyan szer, mely a dohányzás káros hatá
gait komolyan gátolta volna. Somogyi dok
tor, aki a dohányzás problémájával régóta 
foglalkozik, nem mulasztotta el •— termé
szetesen —hogy az újabban piacra került 
Senator Celoíllter cigarettahüvelyt meg ne 
vizsgálja, megállapítandó, mennyiben igaz 
az, amit erről az uj füstszűrőről széltében- 
hosszában beszélnek.

Tekintettel arra, hogy a nagyközönséget 
különösen érdekli a Senator Celoíllter lé
nyege és teljesítménye, munkatársunk erre 
vonatkozóan külön kérdést intézett a tudós
hoz, mire vonatkozóan Somogyi dr. ur a 
következő nyilatkozatot volt szives adni:

„Legutóbb megtartott előadásom előtt 
rövid idővel vettem a Senator Celofilterről 

. tudomást. Természetes azonban, hogy tekin
tettel rz én felelősségteljes hivatásomra, 
szakvéleményt csak a kellő vizsgálat meg- 
töiténte után nyilváníthattam. Ezeket a 
vizsgálatokat — felkérésemre — Tangl 
tanár ur a Pázmány Péter Tudomány Egye
tem Élettani Intézetének laboratóriumában 
végezte és a nekem beküldött lelete szerint 
a Celoíllter a dohány nikotintartalmát preci- 
w 53,9%-kal c&ökkeuti, tehát több mint a

injekciót adott neki egy betegség ellen, 
műtétet azonban nem végzett rajta.

A titokzatos haláleset ügyében áttették 
az iratokat a királyi ügyészségehz, hogy 
ott döntsenek a nyomozás további sorsáról. 
Az ügyészség indítványára a vizsgálóbíró 

elrendelte az asszony holttestének fel
boncolását.

Megtörtént a boncolás, amely azt állapította 
meg, hogy szepszis, illetve hashártyagyulla- 
dás okozta a halált s a súlyos megbetege
dés úgy léphetett fel, hogy az asszonyon 
műtétet hajtottak végre.

A boncolás megállapításai után az 
ügyészség

ujabb nyomozásra utasította a rendőr
séget, hogy tisztázzák a műtét körül
ményeit, megtudják, ki végzett operá

ciót a fiatalasszonyon.
A rendőri nyomozás során szükségesnek 
látszott, hogy Scheiner főorvostól újabb fel
világosítást kérjenek, mert kiderült, hogy 
az asszony több más orvosnál is járt s ezek 
között keresték azt, aki a műtétet végezte. 
Ezekről az orvosokról talán beszélt az asz- 
szony Scheiner főorvos előtt — ez volt a 
rendőrség feltevése.

Scheiner főorvos azonban nem jelent 
meg, hogy tanúvallomást tegyen, hanem

orvosi bizonyítványt küldött
és ezzel igazolta: beteg, nem jöhet el. A fő
kapitányság rendőrorvost küldőit ki Schei
ner Miksa dr. lakására s a rendőrorvosi 
vizsgálat azt állapította meg, hogy

Scheiner közvetlenül a tanvidézés után 
agyvérzést kapott

s legalább hat hónapba telik, amig teljesen 
felépül.

Orvosi körökben nagy részvéttel beszélnek 
az ismert, előkelő főorvos tragikus megbete
gedéséről, a rendőrség pedig tovább nyo
moz, hogy a fiatalasszony halálának titkát 
kiderítse.

állók' kilétét is, de kézrekeritésük többszöri kí
sérletezés dacára sem sikerült, sőt legutóbb 

azcmbeszálltak a rendőrükkel is
és elmenekültek.

Április 20-án a főkapitány intézkedésére 
több detektív és a kerületi kapitányság rendőr
legénysége

tisztitó razziára Indult az Epreserdőhe.
Munkájuk közben az egyik fa mellett megbújva 
találták Horváth Erzsébet 24 esztendős kitil-

felével. A dohány egyéb mérgező alkat
részei: pyridin, ammóniák stb. kb. 0.27 
milligrammal vannak a cigarettában kép
viselve. Ezek a Senator Celoíllter füstszűrő
hüvely használata által 0.17 milligrammra 
csökkennek le, amely csökkenés tehát 37 %- 
nak felel meg. Ez pedig rendkívül nagy
jelentőségű momentum. A megszokott napi 
mennyiség fokozása nélkül a szenvedélyes 
dohányos tehát képes a nikotinártalom 
lehetőségét a felsorolt adatok százalékos 
értékével csökkenteni, ez pedig az adott 
körülmények között ideális eredmény, mert 
hiszen a dohány aromatikus ize változatla
nul élvezhető, úgyszólván a nikotin ártal
mas hatásától mentesen. Ilyen körülmények 
között a Senator Celoíllter szivarkahüvelyt 
a dohányosok részére a legjobban bevált 
egészségóvó szernek kell tekintenünk."

Az orvosi szakvéleményhez és a szak
vizsgálathoz hozzászólva megjegyezzük, 
hogy a Senator Celoíllter hatásáról állandó 
használat mellett mindenki meggyőződhet 
és teljesítményét az elszívott cigaretta szű
rőjének megvizsgálásával szemmel látható
lag is ellenőrizheti.

A Senator Cclofilter a legmodernebb fel
fogásnak megfelelő egészséges és élvezetes 
dohányzást és a nyugodtságnak azt a meg
fizethetetlen érzését biztosítja, melyet csak 
a Celoíllter megbízhatóságába vetett biza
lom tud a dohányzó részére nyújtani.

A vialódi Senator Celofilter wlvarkahüvely 
kizárólag ezüst dobozban kapható. Egyedüli 
gyártója a Janin* Cigarettapapír R. T. Buda- 

Itott nőt, akiről tudták, hogy az útonálló ban
dához tartozik,

ő csalja lépre a férfiakat.
A rovottmultu nő, amikor megpillantotta a 
rendőröket, füttyjelet adott le, mire földalatti 
odúkból, fák tetejéről, bokrok mögül

egész sereg ember ugrott elő
és futva menekülök. A tolvajnőt nagynehezen 
sikerült elfogni és elindultak vele a kapitány
ság felé. Közben háromszor is megkísérelték 
kiszabadítását a rendörök gyűrűjéből. Amikor 
a Wekerletelepre értek.

többen késekkel, botokkal támadtak a 
rendőrökre és detcktlvekre.

Ekkor történt, hogy a szorongatott helyzetben 
lévő Boludri Ferenc rendőrőrmester revolverét 
használta és megsebesítette a ballábán Hun
falvi Lajos villanyszerelőt, akiről később kide
rült, hogy véletlenül keveredett a garázda em
berek közé.

A revolveres jelenet újabb izgalmat idézett 
elő és ezt felhasználva, Horváth Erzsébet társai 
segítségével elmenekült. Felkutatták a detektí
vek az utonállók után a főváros egész környé
két, de fáradságos munkájuknak mostanáig 
nem volt eredménye. Az éjszaka azután bizal
mas utón megtudta a rendőrség a bűnszövet
kezet kispesti huvóhelyét. Rajtuk ütöttek és 
izgalmas jelenetek, dulakodás után mindhár
mukat

összekötözve a főkapitányságra vitték. 
Horváth Erzsébeten kívül Varga Flórián Ferenc

Feltűnő lovaglás affér
Mankovits Antal ügyészségi alelnök 
és Hortobágyi Endre ügyvéd között

Főtárgyaláson történt szóváltásból kelet
kezett az affér és békésen intéződött el

Ügyvédi és bírói körökben szokatlan és 
fcltünéstkeltő lovagias ügyről beszélnek, 
amelynek a budapesti királyi ügyészség 
egyik tagja és egy pesti ügyvéd a szerep
lője. A lovagias affér

egy törvényszéki főtárgyaláson történt 
összeszólalkozásból támadt.

A büntetőtörvényszék egy lopási ügyet tár
gyalt és a tárgyaláson dr. Mankovits Antal 
ügyészségi alelnök képviselte a vádat, mig 
az egyik vádlott védelmét dr. Hort-bágyi 
Endre ügyvéd látta el. Hortobágyi dr. vé
dencét kéthónapi fogházra Ítélte a törvény
szék, de az Ítélet végrehajtását felfüggesz
tette. A perorvoslatok bejelentése során éles 
szóvita támadt az ügyész és a védő közölt 
és a vita hevében Hortobágyi ügyvéd úgy 
hallotta,, hogy Mankovits ügyész a követ
kező kijelentést tette:

— Kikérem magamnak ezt az ügyvédi 
prepotenciát!

A kijelentés miatt Hortobágyi ügyvéd ma
gyarázatot kért Mankovits ügyészségi alel- 
nöktől. Az ügyvéd két kollégáját: dr. Stein- 
liaus Ernőt és dr. Hajdú Miklós ügyvéde

Az yj lakásba
.88 

.98 

__ 3.20 
,10.50 

28.50 

59.— 

,.16.80 

„-,41.- 

kóstmunka kivitelű, 180X130 nagyi.. 21.80, 18.50
5.40
5.80 

-.98 

3.90
5.20
4.50
8.80

Házlszöttes futöszönveg
60 em. acélos, nitr..................   —. —.

Dlvotcslkcs futószfinyes
jó strapamfnósóir, 86 cm. ssélez, mtr.

Juttn boude futöszönveg
minden sslnben, 90 em. széles, mtr.

Juitu velour összekötő
rojtosott nyírott ssőnyeg, 180X60 nagyi. _

Juttn bouele szohnszönyeg
tartós minőség, 300X200 cm. nngys. .„ _ ..

Gyapjú bouele szobaszönyeg
garantált színtartó, 300X200 nagy*...................

Kurumenl szövésű sezlonútvetö
modern éa perzsa mintás 280X160 nsgys., 21.80,

la mokett úivánúívetö
selyemfényű, 280X150 nagvsM _ _ _

Mílselyem brokdtpaplan
kóiimunka kivi telő, 180X130 uagya..

Nyíri ftóneltókaró
jomlnősógfl, 190X140 nagys...................

Frottler fOrdöszobaszönyeg
Indsntbren festésű, 100X60 nagys. —

Jogún cocojJíbMrlő
.fiiísár Indanthren raggöny rece

minden sslnben, 160 szélei, mtr. ... ... 4.SO,

Pompadur tflggönyszövet
Indsnthren festésfl, 180 széles, mtr.__ __ _

Cslpkelüggönyszövet
cerfi sslnben, 180 sséles, mtr. ._ ... 4.90,

Hímzett csipkés storfflggöny
fehér v. ecrfl grenadlnból, 250X160 nagys., 12.80,
Grenodln storfllggöny

kézi fiié betéttel, 250X160 nagy...................

_ _ _16.50
Újszerű Dutorkreton ,virágos és modern, 70 om. sséles, mtr....___ ■ »WV

e.5o,

... 4.90,

Postai megrendeléseket 15 pengőn felül díjmentesen szállitunk. 
Kérje a most megjelent 6i oldalas ingyen képes árjegyzékünket.

BUnáBBST. RAKÓCZMJI R-HL,

24 éves napszámos és Zumitnyi Márton 22 esz
tendős esztergályossegéd kerüllek letartózta
tásba.

ket kérte fel, hogy magyarázatot kérjenek. 
Mankovits Antal pedig dr. Tcmesváry Gyula 
ügyészségi aleluököt és dr. Kiss Sándor ki
rályi ügyészt nevezte meg segédeiül.

A segédek összeültek
és miután tisztázták a tényállást, az ügyész
ségi alelnök megbízottai kijelentették, hogy

Megszabadul., keliemallen Izzadiságszagtöl 

-TÓIM 
használata által. IIO.VTO.V a ’.ogtftkélcteeobb, tudományos alapou összeállított, teljesen ártalmatlan izzadtság elleni szer. Nagj- üveg 2.— pengő. Kis üveg 1.20 pengő 

Minden szaküzletben kapható.

Mankovitsnak nem volt szándékában meg
sérteni az ügyvédet és airfetllibben sértve 
érezte magát,

sajnálkozását fejezi ki a történtek 
miatt.

Hortobágyi segédei ezt elégtételül elfogad
ták és ezzel le is zárult az érdekes lovagias 
ügy.

Viaszkos vászon
78 cm. szól, bsrhet háta, ssstalteritóre, mtr. ~

Padiókúrplt
(ugyn. linóleum) 80 széles, mtr. — _ _ _

IVeekend-adrna
modern v. virágos bntaUai — —

3.90
2.50

—.75

U/eekend patentszék.. ■ «. . . -.9*
Nyugágy laptartóval4.90

(Bsen két cikknél postaköltséget ssámltnnk)
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XI Kúria fölmentette a 
Hétföl Napló munkatársát, 
akit Hozmetx Fertnc rágalmazásért kaporéit 

a puccs-cikk miatt

Szűcs 
László
Kátkai 
Márton
Nádor
Zátony 
Latabár

Annakidején nz em
lékezetes Vo/inny-félc
puncsról Relchardt 
László újságíró cikket 
irt a Hétfői Naplóba. 
A cikkben Hozmetz Fe
renc személyével is fog
lalkozott. Megírta, hogy 
lloznictz neve nem is
meretlen a rendőrség

előtt, többször szerepelt a szélsőséges moz
galmakkal k apcsoin t ba n,

a puccsistákkal együtt őt Is előállították 
a margltköruti fogházban.

Hozmetzet később elengedték és mikor meg
szüntették ellene az eljárást, sajtó utján el
követett rágalmazás címén sajtópert indított.

A törvényszék <Véhes-tanácsa arra az állás
pontra helyezkedett, hogy Hozmetz ellen 
folyt ugyan eljárás, de később ezt megszün
tették és ezért

»z újságírót 400 pengőre Ítélte, majd a

Tábla Gadó-tanácsa a büntetést 200 pen
gőre mérsékelte.

A vádlott és védője, Vándor Mihály dr. 
semmiségi panasszal éltek és az ügy végső 
fokon a Kurta Ozma/d-tanácsa elé került. 
A tárgyaláson Mendelényi dr. kúriai biró 
volt az előadó, a védelmet dr. Vándor Mi
hály látta el.

A Kuria megsemmisítette a törvényszék 
és a Tábla ítéletét és felmentette Rei- 
chardt Lászlót, azzal az indokolással, 

hogy a valódiság bizonyítása sikerült.
Megállapította a Kuria, hogy Hozmetz 

neve tényleg közismert volt a szélsőséges 
mozgalmakban, a puccsügyben is letartóz
tatásban volt. A puccsisták szerepét egyéb
ként a parlamentben Kercsztes-Fischer bel
ügyminiszter is elítélte és a MTI is kiadást 
adott a letartóztatásról.

A cikkíró igazat irt
és ezért fel kelleti menteni.

Fodor 
Rubinyi 
Hortl___
2ÖÜ 
szereplő

az ui János vitéz
ördöglcuas

Király színház

Lázár
Mária
Paál 
Erzsi
Örkényi Franciska
A legszebbKAlmán- 
operett
KApráiatOé 
kiállítás

Vílágforradalmat szervezett
a szekszárdi fogházban 
egy kommunista fogoly 

Mákoskiflibe sütött csempészlevekkel folyt a szervezkedés

jelenlegi két stúdiója ugyanis már régen nem 
felelt meg a követelményeknek, azonkívül 
nem adták meg a lehetőséget arra, hogy 
egymásután több nagyobb hangversenyt 
vagy szinielöadást lehessen bennük tartani, 
miután állandóan üzemben voltak és igy 
nem álltak megfelelő próbahelyiségek ren
delkezésre. Ezek

az akadályok a közeljövőben elhárul
nak a jobb és változatosabb műsor elől.

A rádió három uj studióhelyiséget építtetett 
uj telkére. Az egyik, amely a régi kis stúdió
nál nagyobb, viszont a nagy stúdiónál kis- 
sebb, kizárólag szólőhangversenyek céljára 
szolgál, a második hasonló nagyságú stúdiót 
szinielöadások céljára készítik, a harmadik 
legnagyobb stúdióban, amely a régi nagy 
stúdiónál is jóval hatalmasabb, az egész 
nagy zenekari és énekkari hangversenyeket 
fogják tartani.

Áz uj stúdiók építkezése
a napokban teljesen elkészült, 

mostmár csak a helyiségek akusztikai

gálata és az ebből folyó belső kiképzés van 
hátra.

Érdekes, hogy' az uj stúdióban szakitok 
tak a függönyökkel való hangszigeteléssel 
A falakat és a plafont

tűzmentes vatlarétegekkel vonják be, ' 
a padlót pedig gumiszigeteléssel látják el. 
Az akusztikai vizsgálatok, amelyeket a posta 
mérnökei komplikált műszerekkel folytat
nak le, — a fülben ugyanis nem lehet meg
bízni — valószínűleg a nyári hónapokat 
igénybe fogják venni, úgy hogy az 

uj stúdiók üzembehclyezését őszre ter
vezik. —-

Az uj felolvasóhelyiségeket azonban, ahol 
ilyen akusztikai problémák nem merültek; 
fel, a napokban már üzembe is helyezték.

Érdekes megemlíteni, hogy a három stú
dióba és a felolvasószobákba eddig több 
mint

húsz kilométernyi vezetéket építettek be. 
Ez a drótnélkül működő rádió!vizs-

M Hétfői Napló tudósítójától.) Emléke
zetes inég az a kommunista szervezkedés, 
amellyel lletmer Ödön dr. Idényei orvos 
behálózta Zalavúrmegyél. Akkor a hatósá
gok leleplezték űzőiméit és társaival együtt 
letartóztatták az egész kommunista társasá
got, köztük Matecz János 35 éves filyeházai 
lakost is, akit a pécsi fogház túlzsúfoltsága 
miatt Szekszárdra szállítottak.

Matecz semmiképpen sem tudott bele
nyugodni abba, hogy nem folytathatja szer
vező munkáját, ezért

furfangos módon keresett érintkezést 
szabadlábon levő társaival.

Mint előzetes letartóztatásban levőnek, 
joga volt* tisrulfól fehérneműt és élelmiszert 
hozatni a börtönbe. Fehérneműi közé

szaiinavékonyságu összesodort levele
ket csempészeit, amelyekben hozzá
tartozóit a kommunistákkal való kap

csolatok fenntartására buzdította 
és utasításokkal látta el őket a zalamcgyci

szervezkedés további folytatására. Egyik 
levelében kijelentette többek között, hogy 
ő maga is közre akar működni a világ
forradalom kitörésének sürgetésében.

A nyughatatlan „világforradalmár" hozzá
tartozói viszont

mókoskifllbe, pogácsába sütött levelek
kel válaszoltak Matecznek

mindaddig, amíg a szekszárdi ügyészség 
vezetőjének, Gaál Dezsőnek fel nem tűnt, 
hogy Matecz hazulról állandóan mákoskiflit 
és pogácsát kap. Az eddiginél is jobban 
kezdték figyelni a gyanús küldeményeket, és

a kifliket fcltördelve, meglepetésére 
apró paplrdarabkák hullottak ki, 

amelyek összerakva, lázitó tartalmú levelek 
és utasítások voltak a „világforradalom" 
megszervezésére.

A nyughatatlan kommunista szervezők 
ellen ez újabb bűncselekmény miatt újabb 
eljárás indult.

A dobuccai leányszöktető 
vasárnap örök hűséget esküdött 
Weingarten Rózsinak

Mérték szerint divatos szövetmaradékokból
mindenféle színben, remek szabással. kétszeri próbával

UriiSKünvt u. leisitöt 30
„VERSENYSZABÖSÁG"; RoHenblller-utca 4 a I. em.

A Daily Mail nevében becsapta 
Magyar-Manheimer Gusztáv 
festőművészt egy vakmerő 
szélhámos

Két értékes iestményt csalt ki a művésztől és megszökött

Szokatlanul népes volt vasárnap délelőtt az 
V. kerületi elöljáróság: a dobutcai leány
szöktető, Verő Endre tartotta esküvőjét az 
utolsó idők legromantikusabb szerelmi his
tóriájának hősnőjével, Weingarten Rózsival.

Két hónappal ezelőtt naponta foglalkoz
tatta a nyilvánosságot a fiatal pár ügye. Verő 
Endre

Weingarten Rózsit elvitte a szülői ház
tól,

mire följelentették a rendőrségen. Ai eljárást 
azután a későbbiek során megszüntették, 
mert kiderült, hogy a tizenhétéves Weingar- 
fen Rózsi saját jószántából hagyta el a szü
lei lakását, ahová pár nap múlva önként 
visszatért. Később még két ízben tűnt cl a 
leány szülei lakásáról, mert ezek nem egyez
tek bele, hogy feleségül menjen szerelmé
hez: Verő Endréhez.

Ilyen előzmények után jutott el a fiatal 
pár izgalmas részletekben gazdag regénye 

a vasárnapi polgári esküvőig
az V. kerületi elöljáróságon.

A fiatal pár rengeteg barát és barátnő 
társaságában már jóval tiz óra előtt ott volt

Major Kálmán dr. anyakönyvvezető szo< 
bája előtt. Érdekes, hogy

a szülők, akik beleegyezésüket adták a 
házassághoz, nem jöttek el az esküvőre.

Azt beszélik, hogy’ még mindig neheztelneE 
a Verő-szülők a Weingartenékra és viszont< 
A neheztelés oka: miért segítették elő a hő* 
zasságot?

De a fiatal pár mindezek ellenére is ma
radéktalanul boldog.

"Az izgálomiól remegve léptek be két ta
nújuk, Verő Béla és dr. Bognár László kí
séretében az anyakönyvvezető szobájába. 
Pár perc elteltével lefolyt az esketési szer
tartás és a fiatal pár egymásba karolva fo
gadta a gratulációkat. A feltűnően csinos 
nyúlánk fiatalasszonynak sok bámulója 
akadt, mikor kiértek az utcára, ahol a fo
tográfusok sortüze fogadta őket.

Az egyik tanú odasugta a fiatal férjnek1!
— Ez a happy-endl
A férj visszasugott:
— Nem, ez satrt!
És clinultak Garay-utcai lakásuk felé. 
Nászúira, két kisszakasszal.

Mészöly Géza honvédőrnagy 
gyilkosa a bíróság előtt 
Tizennégy év után fogták el a gyilkosság 
tettesét

Magyar-Manheimer Gusztáv, a kiváló fes
tőművész műtermébe nemrégiben beállí
tott egy jómegjelenésü fiatalember, Dras- 
kóczy Géza ügynök. Azt mondotta,

■ Daily Mail svájci cxpozlturájának n 
megbízottja.

Elmesélte, hogy a nagy angol lap svájci 
expoziturája most adja ki a „Ki kicsoda?" 
című nemzetközi lexikont, amelyben min
den neves ember szerepel. Erre a könyvre 
kért előfizetést.

Magyar-Manheimer Gusztáv megrendelte 
n lexikont, ele nem készpénzzel fizetett, ha
nem

két értékes festményt adott át Dras- 
kóezy Gézának.

Telt-múlt az idő, de a lexikon nem érkezett 
meg. Magyar-Manheimer érdeklődni kez
dett és irt a Daily Mail svájci expoziturájá- 
nak. Onnan rövidesen megjött a válasz, 

Üraskóczy Géza nem az ő megbízottjuk, 
szélhámos módon csalta ki a festmé

nyeket.
A svájci cég r Magyar-Manheimer Gusztáv
nak irt levéllel egyidöben följelentést is tett 
a rendőrségen Draskóczy Géza ellen. Meg
indult az eljárás, DraskÓczyt ki akarták 
hullgatni, de eltűnt,

Huszkiiométernyi vezetéket 
építettek be eddig az uj stúdiókba

A lakihegyi nagyadó elkészültével párhu-1 megvásárolták a Sándor-utcai Stúdióval 
rumosán a Rádió a lendóhelyiségeinek meg-1 szomszédos telkeket, ahol teljes erővel in- 
nagyobbiIását is műnkába vette. Még tavaly I dúltak meg az studióépitkezések. A rádió

Eger, április 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy érdek

lődéssel várt, szenzációs bűnügyi főtárgyalás 
lesz ezen a héten, május 3-án az egri törvény
széken. A bűncselekmény még a kommunizmus 
idejében történt. 1919 május 3-án Tormási Ká
roly volt őrmester vörös terrorcsapatúnak 
egyik katonája menekülésközbcn

leszúrta, majd három puskalövéssel meg
ölte Mészöly Géza honvédőrnagyot, 

az egri ellenforradalom vezérét. A kommuniz
mus után a katonai nyomozás nem tudta fel
deríteni a gyilkos kilétét. A tettest csak most 

tizennégy évre az eset után leplezték le 
Banai József 36 éves felsögallni bányász sze
mélyében. aki ezidöszerint más bűnügyből ki
folyólag a sopronkőhidai fegyház rabja.

Az egri kir. ügyészség a vádiratában szándé
kos emberöléssel párosult rablás büntette cí
mén emelt vádat Banai elleh. A vádirat szerint 
Mészöly Géza őrnagy az egri ellenforradalom 
katonai szervezője a vörös terrorcsapatok 
Egerbe nyomulása után, május 3-án este sza
kadó csőben az úgynevezett tihaméri városrész 
szelén bekopogott a vasúti őrház ablakán és a 
vár-állomás felé vezető ut iránt érdeklődött. 
Ugyanekkor az őrházban tartózkodott Banai 
József vörös katona, a várost megszálló Tor
mási-féle hírhedt terrorcsapat tagja. Ficsór 
József vasúti altiszt Banai utasítására behívta 
az őrnagyot az őrházba Mészöly őrnagy benyi

tott és Banai abban a pillanatban
Mészöly Gézába vágta a puskára tűzött 

szuronyát és háromszor rálőtt.
Az őrnagy összeesett és nyomban meghalt.

Az őrnagy gyilkosa az elmúlt évben névtelen 
feljelentés következtében került az igazságszol
gáltatás kezére. Tagadta a tett elkövetését, da 
társai és volt parancsnoka ellene vallottak. Ér
dekes véletlen, hogy

a bíróság éppen a véres bűntett évforduló
jának napjára tűzte ki a főtárgyalást, 

amelyen dr. Gálbory József, az egri törvény
szék elnöke fog elnökölni, a vádat dr. SztrtcM 
Jenő kir. ügyész képviseli, a védelmet pedig 
dr. Kőröst Pál látja el mint kirendelt védő.

— A Baeder Ovenall fogkrém a fogakat fehé
ríti és épségben tartja, a fogkövet oldja és el
távolítja.

— Falusi kislány Pesten. Pesti kislány vidé
ken és egyáltalában mindenki az országbárt 
Diana fogkrémet használ. Egy tubus 48 fillér.

— Szenzációs programmal indul május 18-án 
este 6 órakor Bécabe az „Uranus" luxusgözös 
és 21-én, pünkösd hétfőn éjfélkor érkezik visz- 
sza Budapestre. A hajójegy ára oda-vissza 12.80 
pengő. Útlevél nem szükséges. Jegyek korlátolt 
számban kaphatók a rendezőség Irodájában, 
V111., Rákőczi-ut 61 I. ein, Telefón: 41-5-6&.

Kössön temetkezési segélyblztosltást
az Országos renwftszési PénzttresmUletnéi KSSEMh-A”-,? * 2
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A víg söröző
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Rejtélyes gyermekrablás
a Rigó-utcában

Elvitte egy titokzatos elegáns asszony
a másféléves szép szőke SzUcs Irénkét

Érdekes gyermekrablási ügyben indított 
nyomozást vasárnap délelőtt a főkapitány
ság bűnügyi osztálya. Megjelent a rendőrsé
gen Kiss Teréz takarítónő, aki a Rigó ucca
12. alatt lakik és édesanyja megbízásából

ismeretlen tettes ellen följelentést tett 
gyerniekrablás elmén.

A takarítónő édesanyjával együtt lakik a 
Rigó uccai lakásban. Ezelőtt négy hónappal 
egyik barátnője, Sziics Eszter szobalány je
lent meg náluk, és azzal a kéréssel jött, 
hogy másféléves Irén nevű leánykáját nem 
vennék-e magukhoz gondozás végett havi
díj mellett. Eleinte nem akartak belemenni 
a dologba, később azonban Sziics Eszter kér- 
lelésére elhatározták, hogy odaveszik ma
gukhoz a kisleányt. Sziics írénke négy hó
nap alatt annyira megkedveltctte magát, 
hogy

ugy tekintették már, mint a saját gyer
meküket

és minden falatjukat megosztották vele.
Szombaton délután Kiss Teréz távol volt 

otthonról, -desanyja, Kiss Istvánné volt 
csak odahaza Irénkéuel. Négy óra tájban 
egy rózsaszinruhás, elegáns 30 évesnek 
látszó, szőke nő jelent meg a lakásban, aki 
Szabó Jánosnénak mondotta magát és elő
adta, hogy

Szűcs Eszter küldte azzal, hogy kis- 
! leányát vigye ki az egyik közeli séta

térre levegőzni.
Kissné nem ismerte a látogatót, de az 

olyan határozottan lépett fel, hogy nem ké
telkedett szavaiban és a kislányt gondjaira 
bízta. Teltek-multak az órák, az ismeretlen 
nő nem jelentkezett Sziics Irénkével. Idő
közben Kissné lánya is hazatért, és amikor 
Bhyja közölte vele a történteket,
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Öngyilkosságot akart elkövetni 
Róna Zoltán, a kékszakál-pincér 

negyedik felesége
Előre bejelentette az öngyilkosságot és a detektívek az 
utolsó pillanatban ütötték ki kezéből a méregpoharat

Vasárnap délelőtt a fő
kapitányság életvédelmi 
osztályán megjelent 
Deutsch Lipót keres
kedő, aki az Islván-ut 6. 
alatt lakik és izgalomtól 
remegő hangon adta elő, 
hogy 

egyik nőismerőse 
öngyilkosságra ké

szül és ha a rendőrség idejében nem lép 
közbe, bizonyára végre is hajtja tervét.

A kereskedő ezután részletesen ismertette a 
rendőr liszt viselők kel bejelentése előzményeit. 
Elmondotta, hogy régi ismerőse Schlesinger 
Ilona 29 esztendős magánzónő, aki az Erzsébet 
királyné-ut 89. alatt lakik. Vasárnap korán 
reggel bekopogtatott a kereskedő ajtaján 
Schlesinger Ilona és magából kikelve előadta, 
hogy

az utóbbi napok Izgalmai teljesen tönkre
telték idegzetét

és a kereskedő szolgálatot tenne neki, ha va- 
lálni mérget adna. Deutsch különösnek találta 
a kérést s faggatni kezdte, mire a következő
ket mondotta:

— Húsz gram aszpirinem és egy kevés bró- 
Jwom van odahaza, de félek, hogy ez nem lesz 
elég életem kioltására, már pedig minden kö
rülmények közölt meg akarok halni.

A kereskedő igyekezett lebeszélni a feltűnően 
ideges lelkiállapotban lévő nőt tervéről, de az, 
amikor látta, hogy kérését nem teljesítik, mér
gesen felnyitotta az ajtót és

elszaladt a lakásból.
Deutsch utána sietett, de Schlesinger Ilona 

közben fölugrott egy villamosra s igy nem 
tudta követni.

A főkapitányságról a bejelentés után detek
tívet küldtek ki az öngyilkosságra készülő nő 
lakására.

A detektív jókor érkecelt: Schlesinger
Ilona éppen akkor keverte össze egy po

hárban az aszpirint és ■ brómot.
A főkapitányságra állították elő, ahol ki

derült, hogy öngyilkossági tervének tragikus 
előzménye van. Schelsinger Ilona volt ugyanis 
negyedik felesége Róna Zoltán pincérnek, akit 
bigámia miatt szerdán tartóztatott le a rend- 
őrség. A házasságszédelgést a negyedik feleseg 
leplezte le, akitől 300 pengőt vett föl bozo- 
mányclölegül Róna és február 21-én

■ házasságkötés után pár órával eltávozott 
lakásáról,

ahová többé nem tért visz a, Schlesinger Ilona 
magáwjjomozást indított, éa megállapította,

gyanusnak találta a dolgot,
annál is inkább, mert délután négy óra táj
ban a Körúton találkozott Sziics Eszterrel, 
aki egy villamosra szállt fel és közölte vele, 
hogy Budára kell mennie egy fontos ügyet 
elintézni. Ilyen körülmények között való
színűtlennek tartotta, hogy ö bízta volna 
meg az ismeretlen nőt a gyermek elkéré
sével.

Kilenc óra is elmúlott, de a kisleány még 
mindig nem érkezett haza. Keresésére indul
tak, bejárták a közeli uccákat, sétatereket,

mindenfelé érdeklődtek, de senki sem 
tudott határozott választ adni a leányka 

holléte felől.
Azok a házbeliek, akik az uccán tartózkod
tak, csak annyit tudtak mondani, hogy az 
elegáns szőke nő kézen fogta és sietve tovább
vitte a leányt.

Kissék álmatlanul virrasztónak át az éj
szakát és vasárnap reggel első ütjük az el
tűnt leányka édesanyjának lakására vezetett. 
Sziics Eszter meglepődve hallgatta a történ
teket, ö

senkit nem bízott meg, hogy kislányát 
sétálni vigye és ismerősei között nincs 
olyan nő, akire ráillik a Rigó uccában 

járt titokzatos nő személyleirása.
A rendőrség nagy apparátussal indította 

meg a nyomozást a különösnek látszó gyer
mekrablási ügyben s egyelőre nem tudják, 
mi is lehet az ügy hátterében.

Szűcs írénke és a rejtélyes rózsaszín
ruhás nő személyleirását közölték az ösz- 

szes őrszobákkal
és pályaudvari ki rendeltségekkel. Remélik, 
hogy rövidesen sikerül fényt deríteni a titok
zatos ügyre.

hogy a fiatal házasságszédelgő a Le/ief-utcában 
lakik. A lakásán nem találta Hónát, ellenben 
megtudta, hogy a Városligetben sétál, ott

Megjelent 64 oldalas képes árjegyzékünk, melyet kívánságra 
bárkinek díjmentesen küldünk.

Aruházunk 48 világvárosi kirakata 4 épületben.

DIYtfSnNOK
Bejárat Ráfaácxl-ut 72-74. szám alatt.

megleste, rajtaütött és rendőrnek adta át.
A rendőri nyomozás azután megállapította, 

hogy a pincér 1931-ben nősült először, akkor 
egy külföldi nőt vett el és pénzt kapott azért, 
hogy az illetőt nem utasították ki az országból. 
A következő évben hamis iratokkal ismét nő
sült és azután

gyors egymásutánban még két felesége lett.
Schlesinger Ilonát nagyon bántotta a dolog 

és különösen Róna rendőrségi vallomása kese
rítette el. A pincér ugyanis azt hangoztatta, 
hogy Schlesinger Ilona tudott arról, hogy ö 
bigámiát követelt cl, de annyira szerette őt, 
hogy mindaddig megbocsátott neki, mig el 
nem hagyta.

Schlesinger Ilona asztalán a detektív öt 
búcsúlevelet talált, ezek közül egy a rendőr
ségnek szólott és abban kérte, hogy

ne fogadják el a férfi hazug vallomását.
A lány a rendőrségen végül is megígérte, 

hogy lemond öngyilkossági szándékáról, mire 
elbocsátották.

A német filmsztár 
fogyókúra-tragédiája 
Élet-halál közt lebeg
a 45 kilóra fogyott Renate Müller

Renate Müller, az ismert német filmsztár 
nem tartozott a legsoványabb színésznők 
közé. Egy szerződése szerint le kellett fogy
nia, amiért is a kiváló filmsztár erős és ra
dikális fogyókúrának vetette magát alá. Már

45 kilóra fogyott a 60 kilós színésznő.

Városi álláskijárások
Ígérgetése miatt följelen
tettek egy volt városatyát 

Állásokat ígért az Elektromosmüveknél, pénzt vett 
fel, de az ügyfelek nem kaptak se állást, se pénzt

A rendőrségen néhány napon ál feltűnést keltő 
feljelentések ügyében folyt nyomozás. Egymás
után négy feljelentés érkezett a főkapitányságra 
egy budapesti ügyvéd, volt városatya ellen. A 
iöljelentők kisemberek voltak, akik igen külö
nös szabálytalansággal gyanúsították meg a 
volt városatyát. Az egyik följelentő elpanaszolta, 
hogy

összeköttetésbe került az egykori városatyá
val, aki megígérte, hogy az Elektromosmű

veknél állást szerez a számára.
Megiralta vele a kérvényét és átvette azzal, hogy 
a székesfőváros XII. ügyosztályán benyújtja és 
rövidesen álláshoz jut. Honorárium fejében öt
száz pengőt vett át a panaszostól, aki boldogan 
várta, hogy majd megkapja az értesítést arról, 
hogy állást kapott az Elektromosmiivcknél 
Egyik hét a másik után telt el, de semmiféle ér
tesítést nem kapott. Utánajárt a dolognak és 

megállapította, hogy az Elektroniosművek- 
nél egyelőre nem alkalmazzák.

Ezután visszakérte a pénzét a volt városatyától, 
aki azonban egyre huzta-halasztolta a dolgot 
és végül a panaszos itlmaradt pénz és állás nél

aki tegnap a műtermi munka közbeoi össze
esett és eszméletlenül terült el földön. Ber
linből a drezdai Lahmann-szanatóriumba 
szállították, ahol ápolás alá vették. Megálla
pították, hogy testi és idegösszeroppanását 
a túlhajtott fogyókúra okozta.

kül. Hasonló vádakat hangoztatott a másik há
rom följelentő is:

összesen négyezer pengőt követellek.
A főkapitányságról detektívet küldtek a vá

rosházára, aki érdeklődött a XII. ügyosztályon, 
ahol megállapította, hogy a kérvények valóban 
megérkeztek, de

semmiféle úgynevezett közbenjárás nem 
történt,

A volt városatyát ekkor kihallgatásra idézték 
a főkapitányságra. Kihallgatása során azt adta 
elő, hogy

seniifiiféle szabálytalanságot nem követett 
el, nem ígért álláskijárást, 

egyszerűen csak a kérvények elintézésévé Ifog- 
lalkozolt, senkit sem akart megkárosítani, pilla
natnyilag nincs abban a helyzetben, hogy a 
följelentők pénzét visszaadja, de hajlandó ren
dezni az ügyet.

A főkapitányságon végül ugy döntöttek, hogy 
az ügy rendezésére rövid haladékot adlak és

az ügyre vonatkozó összes aktákat átküld
ték az ügyészségre
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MM titok;
Verebes Ernő osrlrrík 'származású fe

leségével, a gyönyörű ldíj Cohn úszó- 
bajnoknővel garszonéletet él Bécsben. 
Azt úgy kell érteni, hogy háztartásuk 
nincs és a garszonlakás apró gondjai 
többször nézeteltérést támasztott közöt
tük. Legutóbb egy fogadással vélték ki
küszöbölni az egymás közölt dűlő ellen
téteket, amelyek a reggeli főzése és tála
lása, a lakás takarítása és egyéb apró, 
de kellemetlen gondok körül támadtak. 
Az osztrák-magyar futballmeccs kapóra 
jött nekik és miután Verebes nagy ma
gyar drukker, felesége pedig természete
sen Ausztria pártján állott, elhatározták, 
hogy a vesztes nemzet „fia" egy hónapig 
„kisfiú" lesz odahaza.

Verebes Ernő — mint szomorúan je
lenít — már a harmadik hete „kisfiú", 
főzi a reggelit, rámol, takarít, közben 
pedig nem győzi eleget szidni a magyar 
szövetségi kapitányt.

Molnár Ferenc táviratot kapott Darvas 
bilitől, hogy mivel n szezonban már uj 
szerepet nem játszik Dicsben, rövidesen 
Pestre érkezik, ahol kit hetet fog eltölteni, 
azután férjével együtt Karlsbadba utazik.

A Royal-orfcum operctlársulata váratlanul és 
gyorsan feloszlott; kétnapos kényszerszünet 
után május 1-től ismét varieté-műsor lesz és 
ennek kimagasló szánta a Marino-négcr reviije.

Vasárnap délután a Budai Színkör meg
nyílt a Sárga liliommal, amelynek női fő
szerepében csengő hangjával és jó játékával 
Eőry Erzsi aratott sikert.

Az Országos Szlnészcgyesfilel vasárnap dél
után a Kamnraszinházban vizsgaelőadást tar-, 
totl. amelynek során a „Zenebona" elmü dara
bot ndták e)ö Sarkadi Aladár rendezésében, a 
kitűnő Daruváry Mária, Németh Edifh, Kele
men Klára, Rákos Tibor, Siktóiy Éva és Pillér 
Ferenc közreműködésével.

^■mesnézni
A c á r n ő

Elisabcfh Bcrgnernek nem a legjobb filmje 
ez, de igy is óriási klasszist jelent a filmgyár
tás átlagában. A nagyszerű színésznő egy-egy 
félbehagyott gesztusa maga a színészi tökély. 
Az első negyedóra utón rabjává teszi a közön
séget.
A szerelem Iskolája

Régen láttunk ntór ilyen épkézláb mesét, 
ennyi kacagtató és mulatságos akciót, finom 
bonyodalmat, remek muzsikát és nagyszerű 

színésznőket és színészeket együtt, mint ebben a 
Fox-Attrakcióban.

J e n n I e (i r r h a r il I
Az utószezónbnn meglepően érdekes cseme

gével szolgált a Pnramount, amelv Theodor 
Dreyser, Amerika legnépszerűbb regényírójá
nak filmjét, a Jönnie Gehardtot mutatta be a 
lloyal-Appolóbnn.

«öni MPfliOll

ás mai 
asszonyok 
kosi legendása
A férfi, akinek élefo örök halálve- 
szedclem, az asszony, i'kinek sorsa 
a folytonos várakozás és aggódás.

HflVES
CLARK
GABIÉ
MYRNB 
LOV

Premier kedden!
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BRODSZKY MIKLÓS LONDONI KARRIERJE;

Alpár Gitta a londoni Hls Nalestic- 
színházba szerződött a
Kék lámpás főszerepére , aral pa„. 

esernyőiéből operettet csinálnak
Szombaton éjjel érkezett haza Budapestre 

Brodszky Miklós, az ismert zeneszerző, aki 
háromhetes londoni tartózkodása alatt való
ban karriert csinált a brit fővárosban. Már 
az is érdekes, hogyan került ki Londonba. 
Hónapokkal ezelőtt, amikor Gaál Franciska 
„Csibi“ cimil filmjét forgatták Becsben, egy 
színházi emberekből álló londoni társaság 
feketézett az Imperiál-hotel szalónjában. 
Brodszky egy bécsi kiadónak zongorázta el 
a Csibit és a Kék lámpás cimü operett né
hány számát. Mikor kész volt a produkció
jával, odalépett hozzá egy angol ur és meg
kérdezte, hogy

mennyiért adja el ezeket a számokat 
Londonnak.

Rövidesen megállapodás jött létre a zene
szerző és az angol ur között, akiről kide
rült, hogy a londoni Hls Majestic-szlnház 
menedzsere

— Hallatlanul boldog vagyok —, mondja 
Brodszky, szélesen mosolyogva, derűsen, 
hogy — szerénytelenség nélkül mondva •— 
kitűnő megállapodásokat köthettem Lon
donban. London egyik legelőkelőbb szín
háza, a Hím Majcstic-szinház szeptember 
15-én mutatja be a Kék lámpást.

A szenzáció Alpár Gitta szerződtetése. 
Gustnv Fröhlich kötötte meg felesége helyett 
a londoni szerződést, amely szerint AÍpár 
Gitta augusztus 1-én köteles Londonban a 
próbákat megkezdeni,

KÉT POFONT KAPOTT
a színpadon a harcias nagynénitől 
a kimenős komikus-színész

Egy budai vacsora tragikomikus története
A tavaszi korzópofon mór elcsattant, nemso

kára befut a siófoki pofon is, de már Itt van 
az első színházi affér, amelynek csattanója két 
jólirányzott, hatalmas pofon volt. Kapta a 
Sziklai Kornélra emlékeztető komikus színész, 
adta pedig a színész szinigazgató-nagynénje. 
A tragikusan induló, do mégis happy-enddcl 
végződő történet előzménye, hogy a színész

kimenőt kért
rendkívül csinos feleségétől, aki nagyhezen 
egyezett bele, hogy férje ..férfltársaságban" bu
dai kiskocsmába menjen szórakozni. Ez a mu
latság azonban kissé hosszabbra nyúlt, mint 
ahogy a kimenő szólt és amint utólag kiderült. 
nem Is volt teljesen ártatlan jellegű. A színész

Az amerikai magyar sajtó 
éles támadása Fedák Sári ellen

John Vajda színházi ügynök csatája a népszerű 
primadonnával, aki „Amerikát gyűlölve** érkezeit haza

Néhány hónappal ezelőtt Amerikába uta
zott Fedák Sári, aki a múlt hetekben várat
lanul hazaérkezett Budapestre, mint mon
dotta — súlyos szembaja miatt. Pedig Fe
dák Sárinak messzemenő tervei voltak a 
hollywoodi filmvilággal kapcsolatban és fő
leg az „Iza néni" cimü filmjéből akart an
gol variációi készíttetni, de mint színésznő, 
rendező és darab-menedzser is szeretett 
volna elhelyezkedni az Újvilágban. Most 
érkezeti Budapestre az Amerikai Magyar 
Újság legújabb száma, amely éles támadást 
intézett Fedák Sári ellen:

— Hollywoodban nagy szeretettel fogad
ták a kiváló magyar színésznőt — Írja a lap 
— dr

az utazás anyagi tervei, na Inon, egyre- 
másra csütörtököt mondottak.

Egyik csalódás a másik után érte Fedákot, 
sem az „Iza nénit" nem vették meg, sem őt 
nem szerződtették le. Egy amerikai magyar 
Impreszáriója is volt Fedáknak, John 
Vajda, aki azonban Fedák érdekében sem
mit sem tudott elérni. Emiatt azután súlyos 
konfliktusba keveredett a temperamentu
mos Zsazsával, aki

végül h beperelte a menedzserét.

ROVAL-ORFEUM
májnál nagy nemietköxl variett-mOion

heti 400 font fizetés és 15 százalék ha
szonrészesedést kap

a bruttó bevételből. Ilyen óriási gázsit még 
nem kapott Londonban énekesnő.

— Tudni kell ugyanis, hogy Londonban 
a szó szoros értelmében még most is

sorban állnak, sőt Ülnek a jegyekért.
Reggel nyolc órakor székekkel telepszenek 
egy-egy színház pénztára elé, hogy estére a 
jegyeiket megkaphassák.

— Egyébként augusztus 1-től kezdve én 
is londoni lakos leszek, mert

egyévi szerződést kötöttem a Gaumont 
British filmvállalattal, ahol négy film 

muzsikáját komponálom.
Londoni lakosoknak számítódnak már Kun 
Magda és Gyergyai István, akik hallatlanul 
jól beszélnek angolul. Villájuk és autójuk 
van Harmati) Hildáéknak Londonban. Har
matit Hilda is nagy szerepre készül. Mik
száth regényéből,

a Szent Péter esernyőjéből bécsi llbret- 
tlsták operettet írlak,

amelyet Londonnak eladtak. Ezt az ope
rettet fogja énekelni Londonban Harmath 
Hilda. Dénes Oszkár öccse, Dénes Ervin is 
nagy karriert csinált. Három úrral közösen 
egy filmgyártó társaságot alapítottak és már 
meg is kezdték a munkát. Dénes Ervinből, 
aki a pesti Hunniában tanulta a filmgyártás 
mesterségét — angol filmproducer lelt.

ugyanis nem hajnal felé, hanem csak' I ?! 
másnap délután került elő.

Az asszonya kétségbeesve panaszolta ezt cl szin- 
igazgatóné nagynénjénck, aki nem sokat teke
tóriázott, hanem elsietett abba a színházba, ahol 
a komikus játszik és ott az előadásra beöltözött 
színészt kollégái előtt vonta felelősségre, ügy- 
látszik, az excuse nem jól sikerült, mert a szí
nészek egyszer csak azt vették észre, hogy

a kitűnő komikus arcán két hatalmas po
fon csattan.

Mit csinál ilyenkor egy komikus színész? Azt. 
amit a bonviván tenne az életben: megölelte és 
megcsókolta harcias nagynónjét.

Idő körben nagy és lelkes közönség előtt Los 
Angelesben megtörtént Fedák első és utolsó 
fellépte, de anyagi siker itt sem mutatko
zott. A tervezett turnéja is kátyúba jutott 
és időközben szembaj is magtámadta. Iga
zán nem lehet csodálkozni, hogy

a mcsésakaratu asszony ebben a tra
gikus helyzetben végül Is teljesen ösz- 

szetört,
feladta a reménytelen küzdelmet és miután 
egy Láng nevű magyar filmesnek potom 
pénzért eladta az Iza nénit, a leggyorsab
ban utrakelt Európa felé. Előbb azonban 
még

alaposan leszedte a keresztvizet a yen
kikről, mondván, hogy ez a csalók és 
gangsterck országa, ahol csupa hülye 
él, minden hazugság és semmit wem 

tudnak.
Fedák elkeseredett szavai gyakran elfúló 
zokogásba fulladtak s igazán nem lehet rá 
a szubjektív vádakért haragudni, — Írja töb
bek között az amerikai újság — akkor sem, 
amikor a legkomolyabb arccal beszélt arról, 
hogy majd ö megmutatja Amerikának és le
leplezi a gangstervilágot. Az újság végül 
maliciózusan jegyzi meg, hogy ha Amerika 

uiiaoszenzacioi

már annyit kibírt, majd csak 
elviseli Zsuzsa leleplezéseit Is.

Felhívtuk telefonon Fedák pestszentlőrinci 
lakását, ahol azt a választ kaptuk, hogy a 
művésznő orvosi tanácsra, .................

valósággal elzárkózik ■ külvilág elől* 
senkivel sem érintkezik, igy egyelőre néni 
reflektálhat az amerikai támadásokra.

te&NAPIfl
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ; Falu rosiza (%8).
VÍGSZÍNHÁZ.- Az orvos (8).MAGYAR SZÍNHÁZ. Tisztelt Ház (8) jBELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helyet az ifjúságnak (8). |
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Az ördöglovas (8).KAMARASZÍNHÁZ; Mamucii Papuci! (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Szeressen kedves (8). ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ. Vadvirág (9).
TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD. Kacagó vásár (9).
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Nincs elváinolni valója ítf9L ROYAL ORFEUM: Varieté-műsor (149).KOMÉDIA KABARÉ: Vissza a légióba (9).

Táblás ház mellett tartotta vasárnap délbert 
esküvőjét Szabó Lujza, az Operaház koloratur- 
primadonndja dr. Palik Frigyessel, az ismert 
nőgyógyász-főorvossal. Tizenkét órakor volt a 
Vili, kerületi anyakönyvuczetőségnél a polgári 
esküvő, amelyen a két tanun, Székelyhidy Fe
rencen és Haraus Béla dr. főorvoson kívül csak 
a legszűkebb családi kör vett részt. Az egyházi 
esküvőre, amely a Teréz-templomban zajlott le, 
majdnem teljesen megtelt a templom főhajója 
az ifjú pár barátaival és ösmerőselvel. Orgona- 
zugds közepette vonultak a házasulandók az 
oltárhoz, ahol Koudela Géza dr., az ismert 
muzsikus-pap adta őket össze és intézett hozzá*' 
juk szép beszédet. A szertartás alatt Petry Kató, 
az Operaház énekesnője énekelt, utána az ifjú 
házasoknak a barátok és kollegák serege gratu* 
Iáit. Szabó Lujza „legsikerültebb fellépése'* 
után a Színházt Naplónak adta elő nyilatkozat 
tát. Így hangzik:

— „Kimondhatatlanul boldog vagyok..:"
♦

Ugylátszik, szent a béke a Fővárosi Operett* 
színház és Bállá Llcl között, akik eddig mint 
peres ellenfelek, elkeseredetten álltak egymás* 
sál szemben. A Fővárosi Operettszinházban 
most készülnek „A házmesterné kedvese** cimü 
franela zenés vígjátékra, amelyet Vaszary Já
nos dolgozott át magyarra. A házmesternél 
Gombaszögl Ella játssza, aki tegnap érkezett 
hasa Brioniból, a primadonnasserep viszont 
minden valószínűség szerint a kibékülés örömére 
Bállá Llclé lesz.

*
Á Tisztelt Ház sehogysem váltotta be at 

hozzáfűzött reményeket a Magyar Színház
ban s ezért a színház keddre már a Btrrg* 
theater vendégjátékát iktatta be műsorába*. 
A színház legközelebbi újdonságát azonban 
a legnagyobb körültekintéssel és gonddal 
akarják előkészíteni. Titkos Ilona meg is ér* 
kezett Pestre és próbálja is Yvain uj operett* 
jét. A próbák azonban sokáig elhúzódnak ég 
miután a dolog sürgős, arról tárgyalnak^ 
hogy az Andrássy-uti Színházból a Magyar... 
Színházba telepítik át a „Vadvirágot", amely 
Rökk Marikával a címszerepben állandó 
táblás házakat vonz.

*
Nagy Rózsa, a Honthy-ösztöndlj első nyer* 

tese már szerződést is kapott. Csathó Kál
mán „Az uj rokon** cimü filmváltozatának 
lesz a primadonnája. A filmet Gaál Béla 
rendezi.

*
Nagy ünneplésben részesítették szombat este 

Wertheimer Lajos volt színigazgatót és felesé
gét, Ringer Ottiliát, akik most ülték házasságuk 
Ötvenéves jubileumát: rengeteg virág, gratuláló 
sürgöny és levél érkezett a művészvilágban oly 
nagy tiszteletben álló házaspárhoz.

♦
A Kamaraszínház a héten premiert adott, 

lehet, hogy ezzel a címmel: „Mamuci-Apuci- 
Bábud". .4 gügyőgő cím után nem sokat 
vártunk az előadástól, amely azonban vára
kozáson felül szórakoztató volt. Furcsa, de 
igy van, fíadó Sándor a darab lelke, akt 
sohasem vetette cl a mulattatás biztos ha
tása eszközeit. Nagyon meg kell dicsérni a 
kitűnő humoru és dekoratív Szász Lilit és 
mindenekelőtt pedig Makay Margitot, aki 
nagy felkészültséggel állt a bohózat szolgála
tába.

♦
Budapest mondain köreiben napok óta a 

Vigszinnáz-kávéház uj sörözöjc, a Vig-sörözö a 
beszédtéma. Magyaros motivumu rajzok díszí
tik az elegáns kis helyiséget, amelyet Kozma 
Lajos műépítész tervei szerint rendezlek be. A 
valóság az, hogy már csak előzetes telefon
bejelentés után lehet csak asztalhoz jutni, ezt 
magyarázzák a zónaételek árai (40-től 60 fil
lérig) és a pompás, zamatos koszt. A Vlgszin^ 
híiz-kávéház sörözője napok alatt nagy nép
szerűségre telt szert.

MAGYAR SZÍNHÁZ 

A bécsi Burgtheater 
tagjai világhírű együttesének vendégjátéka 

Föszoroplók ■ Maria Eta, tbba Johannáén, 
Aunuste Ptlnköndy, Alma Seldler, Hllde 
Wagener, Haumann, Höuivermann. Kalllna. 
Hammer. Károlyi. I’ranger. Wengral 

Salnre kertit ■
Kedden: Caprlce. SU-Vara vígjátéké 
Srerdán: Domlno, Marcell Aehard 

vígjátéké
Ceütörtök: Rlngeltplel, Htrmann 

Babr vígjátéké
Pénteken: állen, Lenormand bírta 

aalnmUv# (jvvrmMa.: aa+M)
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A ceoiAdi tlsztiioorvos erdész-fia 
véletlenül agyonlőtte magét 
Vasárnap belehalt sebeibe Budapesten

'emléke fűződik a híres Russ-felderitő külö
nítmény nevéhez. A Russ-különitmény 
tisztjei szombaton bajtársi lakomát rendez
nek a Kovácsevics-éttcremben.

11.
Dőli juss kancellár, a magyarok jóbarátja, 

mikor legutóbb Rómában járt, megnézte a 
nemzetközi egyházmüvészeti kiállítást. Be
ment a magyar pavillonba is, ahol különösen 
'Árkagné Stclo Lili Árpádházi Szent Erzsé
bet című üvegfestménye nyerte meg a tet
szését. A kiállítás magyar kormánybiztosa 
most levelet kapott Ausztriából, amelyben 
'hivatalosan értesítették, hogy Dollfuss 
kancellár megvásárolta az üvegfestmemjt. 
H Seypcl-emléktcmplomban helyezik el.

///.
Pár napja olvashattuk a lapokban a gyász

jelentést, hogy meghalt Menko Hartogensis 
Gyula, a híres nagyiparos, Kohner István 
báró apósa. Vasárnap érkezett a hir Buda
pestre, hogy felbontották a végrendeletét: 
negyven millió pengőre rúg a hagyaték
komplexum. Ilyen óriási örökség eddig csak 
az amerikai örökségek gyorsan szétfoszló 
legendájában élt. A legenda most valóságra 
Vált és itt van Budapesten!

IV.
Dinich Ödön országgyűlési képviselő 

Dénesfay-ra magyarosította a nevét. Az első 
■fecske ... Remélhetően az idegen nevű hon-; 
atyák is belekapcsolódnak a névmagyarosi- 
táti akcióba. Sokan vannak. Éppen itt az 
ideje, hogy nevekben magyarosodjék egy 
'kicsit a parlament,

V.
Baróthy Pál dr. királyi főügyész, a buda

pesti ügyészség vezetője beteg. Kisebb szem- 
tnűtétet hajtottak végre rajta. Rövidesen fel
gyógyul és újra átveszi hivatalát.

VI.
.'A Ilabsburg-ház romantikus szerelmi re

gényeinek kötete újabb fejezettel gyarapo
dott. Ferencz József császárkirály veje, Fe
renci Szalvátor főherceg házasságával. Fe
renc* Szalvátor Ferencz József leányának, 
kiária Valéria főhercegnőnek az ura volt, 
kiária Valéria meghalt és Ferencz Szalvátor 
főherceg most újabb házasságot kötött, Rie- 
eenfels Valéria bárónőt, egy bécsi hölgyet 
Vett feleségül. Szombaton tartották az eskü
vőjüket.

F. VII.
Két Ismert honatya tett tanúbizonyságot 

pénteken szigorú erkölcsi felfogásáról, örffu 
Imre és Rubinek István képviselő, az egyik 
budapesti kabaré előadását nézte. A színpa
don egy sikamlós dalt énekeltek (talán több 
tnint sikamlós volt!), mire a két képviselő 
'hirtelen fölállt a helyéről s tüntetőén el
hagyta a nézőteret.

Vili.
Saásdy Alice eddig három dologról volt 

nevezetes. Egy: remek, széphangit dizőz, 
kettő: hatalmas vagyont örökölt a legendás 
Stead ezredestől, három: gyönyörű virágos
boltja van a Belvárosban. Most negyedik ne
vezetessége is akadt: kávé háztulajdonosnő 
lett. Érdekeltséget vállalt az elegáns belvá
rosi kis kávéházban, ahol kettős szerepel 
játszik: tulajdonosnő lesz és esténként san
zonokat énekel.

IX.
Gróf Széchényi László londoni követünk 

felesége, a jótékonyságáról híres Vanderbllt 
Gladysnek gyásza van. Neivyorkban meghall 
az édesanyja, Vanderbllt Alice.

X.
.4 pesti színházak tájékán forradalom ké

szül. Izzik, forr a hangulat. A táncoslábu 
görlök, akiket a színpadon csak táncolni és 
mosolyogni látunk, a kulisszák mögött ko
moly dolgokról is beszélnek. (3 pengő egy 
ajakruzs, I pengő a manikürözés, 3 pengő 
az ondolálás.. ) Most kisütötték, milyen 
sérelem érte őket. Az Ördöglovasban „sze
repel" egy ló, esténként 5 pengőt kap, a 
Giudiltában egy szamár, ennek esténként 6 
pengőt fizetnek, a görlöknek pedig 2 pen
gőt... Hát nincs igazuk, ha kitör a görl- 
lázadásf

XI.
Keglevich Gabriella grófnő, Keglevich 

Miklós és Almássy Emma leánya, ma tartja 
esküvőjét a gyulai kastélyban Keglevich Gá-1 
bor gróffal, keglevich István és Zichy Á/círn 
fiával.

- sági. - I

főorvoshoz. Zsifki 
hogy

(A Hétfői Napló tu
dósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő 
halálesetről érkezett hir 
vasárnap Cegléd város 
társadalmának egyik 
vezető tagjához: dr. 
Zsifkovics Aladár tiszti 

ácsot arról értesítették,

fia egyik budapesti kórházban meghalt. 
A tiszti főorvos fia, Zsifkovics Kornél,

Gyöngyös város erdésze, tragikus szeren
csétlenség áldozatául esett. Zsifkovics Kor
nél pár nappal ezelőtt, amikor szolgálatából 
hazatért,

leemelte válláról vadászfegyverét, eköz
ben a fegyver véletlenül elsült s a golyó 

súlyos sebet ejtett Zsifkovleson.
A fiatal erdészt azonnal Budapestre szállí
tották és kórházi ápolás alá vették, de nem 
sikerült megmenteni az életnek,

tegnap súlyos sebeibe belehalt Zsifko
vics Kornél.

L’gy a pesti, mint a

Nemzetközi Vásárra 
érkező hölgyek 

tavaszi Kanatot
kosztümöt és ezüstrókát
mától kezdve

árban vásárolhatnak

UJ! Ezt meg kell 
kóstolni

Banán éskakaó
por vitamindús 

keveréke

Tavaszi kabátmánSQ
m. Crepe do Chlne bélésnél . . .HIÚI W'’P-ért

BREITFELD
IV., VÁCI UCCA 14. SZÁM.

Tanszer es elvezeti cikk

— Derült meleg idő. Kánikulára emlékez
tető hőség volt vasárnap. A hőmérő huszon
öt fok Celsius meleget mutatott. A Meteoroló
giai Intézet prognózisa: gyenge délkeleti lég
áramlás várható, lényeges időváltozásra 
nincs kilátás.

— Eltűnt egy kalandvágyó diák. Vasárnap 
délelőtt bejelentették a főkapitányságon Mester 
Ferenc 13 éves polgári iskolai tanuló eltűnését. 
A kisdiák három nappal ezelőtt távozott eJ 
szülei Márton-ulca 35/b. alatti lakásáról és 
azóta nem adott életjelt magáról. Többször 
hangoztatott kalandos terveket. Szülei attól 
tartanak, hogy ezeket a terveit akarja most 
beváltani. A rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Mai gyűlésükön a kenyérárak feleme
lését fogják kérni a pékek. A kormány 
tudvalevőleg 28 fillérben állapította meg a 
félbarna kenyér árát. A pékek alacsonynak 
találják ezt az árat és ezért hétfőn a sütő
ipartestület Hársfa-utcai székhazában nagy
gyűlést tartanak, amelyen a kenyérárak 
felemelését fogják kérni a kormánytól.

összeválogatott
IUTÚnÓ HATÁSÚ AN/AGOK 
KOMBINÁCIÓJA A VALÓDI

DIANA
SÓSBOPSZESZ 1 

főbb hatóanyagai;.

Az alkohol:
A mai orvostudomány által is állandóan 
használt bedörzsölő, tisztító, érzéstele
nítő és fertőtlenítő szer.

A menthol:
Évezredekre visszanyúlóan ismert és 
nagyrabecsült gyógyszer. Könnyén fel
szívódik a se|tek belsejébe, izgatja az 
jdegvégződéseket, felüdít.

Az aethylacetat:
Világszerte gyógyszernek használt fo
lyadék. Azt a feladatot szolgálja, hogy 
a többi alkatrész hatását részben ki
egészítse, részben pedig a jelentkező 
mellékhatásokat hűsítő és üdítő mivol
tával ellensúlyozza.

— Hirtelen meghűlt egy állampénztári taná
csos. Vorgouits Gyula 67 esztendős ny. állam
pénztári tanácsos, Kerepesl-ut 5. alatti lakásán 
öltözködés közben hirtelen rosszul lett és esz
méletlenül esett össze. Miro a mentők meg
érkeztek, meghalt. Vorgovits halálát a rendőr
orvos megállapítása szerint szivszélhüdés 
okozta. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

Mosdó - fUrdőberende. 
zések, fürdőkályhák, tildék, W. C.-k ízléses ki
vitelben. locaolótömlők. 

Bálint Andor 
szaküz.letében jutányosán

beszerezhetők. IV., Magyar-utca 1. Tel.: H3-3-19.

— Dr. ifjabb Bónis Ferenc kitüntetése. A 
Budapesti Közlöny vasárnapi számában je
lent meg a hivatalos jelentés, hogy a kor
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére dr. 
ifjabb Bónis Ferencet magyar királyi kor- 
mányfötanácsosi címmel tüntette ki. Buda
pest előkelő társadalmi köreiben mindenütt 
nagy örömmel fogadták ezt a méltó helyre 
juttatott kitüntetést. Dr. ifjabb Bónis Ferenc 
neve orvosi körökben közismert és népszerű. 
Orvosi tevékenysége melleit számos tudomá
nyos munkával gazdagította a szakirodal
mat. Főtitkára a Belvárosi Körnek, jelentős: 
tagja a francia fogorvosi szindikátusnak és 
magyarországi szerkesztője a legnagyobb 
francia fogorvosi szaklapnak.

— öngyilkosok. Óbudán az üstökös-utca 
irányában egy 25—30 év körüli jólöllözölt nő 
a Dunába vetette magát, de kimentenék. Az 
öngyilkos sem a mentőknek, sem a rendőrség
nek nem. volt hajlandó a nevet elárulni. — 
Mendrei Edit 28 éves inagántisztviselönő Belli
ién Gábor-lér 3. alatti lakásán ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát. — Kiripolszky Fe
renc 38 éves OTI altiszt a Fiumei-uli szolgálati 
helyén ismeretlen okból mérget ivott. — Né
meth Jánosné, soffőr 38 esztendős felesége a 
Ferenc József-hidrát a Dunába ugrott. A 
nienlőőrség kimentene. Az életuntakat a men
tők a Rólim-kórházba szállították.

— Villamosgázolások. Ma éjszaka a Gubacsi- 
utón egy villamos elgázolta Lendvai Sándor: 
pesterzsébeti gyárimunkást. Életveszélyes álla
potban vitték kórházba. Eddig még nem tud
ták megállapítani. hogy baleset lörlénl-e, vagy 
öngyilkossági kísérlet. — Szlanovics Rezső 17 
éves újságárus a 7'crér-köruton leugrott egy 
villamosról. Elbotlott és a villamos alá került. 
A mentők a BaAoy-klinikára vitték.

— Bem apó szobra Budapesten. A budai 
Pálffy-téren állították fel Bem apó uj, ha
talmas méretű bronzszobrát. A szoborlcleple- 
zési ünnepély május hó 13-án lesz, melyen 
az ünnepi beszédet báró Balázs György ny. 
táborszernagy inondia.

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Leszakadt az ebédlőben a gipszönt’'ny. 

Pallós Ernő kereskedő felesége Damjanich uccu 
54. alatti lakásában különös baleset áldozata 
lett. Az ebédlőben foglalatoskodott, amikor a 
mennyezetről levált egy ötkilós gipszöntvény és 
az az uriasszonyra zuhant. A mentők részesítet
ték első segélyben. A rendőrség vizsgálatot indí
tóit annak megállapítására, hogy az uj házban 
kinek a gondatlanságából történhetett a baleset.

— A kéményseprőmunkások szakegyesülelé- 
nek előadássorozata. Szombaton este ünnepé
lyes keretek közt tartotta dr. Pilisy Sándor 
miniszteri osztálytanácsos „Milyennek szerelné 
látni a legfelsőbb iparhatóság a magyar kémény
seprőket** címen a Keresztényszocialista Ké
ményseprőmunkások Országos Szakegyesülete 
tanfolyamszerű előadássorozatának első és be
vezető előadását.

— Gázolt, azután to
vábbrobogott az autó. 
Vasárnap délben a bu
dafoki rendőrség kö
zölte a főkapitányság
gal, hogy a Piac-téren 
lévő városi gyógyszer
tár előtt egy sötétbarna

csukott kocsi elgázolta Sallagi László 42 eves 
bádogosmestert, aki motorkerékpárján haladt 
az úttesten. Sallagi súlyos sérüléseket szen
vedett a fején, azonkívül a lába i» eltörölt. 
A budafoki mentők snlyos állapotban szál
lították kórházba. Az autó vezetője a gázo
lás után nem állt meg, nagy sebességgel to
vább robogott. Az a föltevés, hogy budapesti 
lehet a gázoló. A rendőrség megindította a 
vizsgálatot.

— Zsebmetszőt fogott h villamoson egy url- 
asszony. Berlányi János miniszteri tanácsos 
felesége vasárnap villamoson utazott a Fövám- 
téren. Szaniszló Sándor rovotlmultu zsebmetsző 
kilopta reliküljéből a pénztárcáját. Berlányiné 
azonban észrevette a lopást és lármát csapott. 
Szaniszló leugrott a villamosról, de rövid 
hajsza után elfogták. — Vargha József rovott- 
multu fodrászsegéd a 49-es villamoson ellopta 
egy utas pénztárcáját. őt is letlencrlék és el-* 
fogták. Mind a kellőt letartóztatták.

— „Megnyílt az Angol Park".
— Az ügyvéd legújabb száma, a szokott első

rangú tartalommal, Gerlóczy Endre, Memjhárlh 
Gyula, Doppler Emil és Hibára Géza főszer
kesztői és Szegi Ferenc, kamarai titkár, felelős 
szerkesztői ellen jegyzésével megjelent.

— Baleset fulhallozájs közben. I nger Oszkár 
15 esztendős tanuló több társával együtt fut
ballozol l. Közben az egyik diák úgy incgrugta, 
hogy a jobblába eltörött. A mentők a Szent 
Lstoó/i-kórhúzba szállították, a szerencsétlenség 
ügyében megindult a vizsgálat.

— Hirtelen halál. Szőllősy Jenő 49 éves 
nyomdász Csengeri-utca 41. alatti htkásán hir
telen rosszul tett és összeesett, mire a mentők 
megérkeztek, meghall. Halálának okát a bon
colás fogja megállapilani

Koszorúi olcsón »Rlvlera< 
éiővirág - nugvkereokfl- désben.VPl., EsterhAz.y- utca 2. tfol. 42-U-04.

— Nagyarányú bélyegmosás ügyében nyo
moznak Békés-megyében. Gyuláról jelentik: A 
békésmegyei hatóságokat bizalmasan értesítet
ték, hogy egyes községekben a hivatalos akták
ról lemosták a lebélyegzett okmánybélyegeket 
és azokat újra forgalomba hozták. A gyulai 
ügyészség a pénzügyi hatóságokkal karöltve 
széleskörű nyomozást indított a bélyegcsalások 
felderítésére.

— Halálos játék. Szckszárdról jelentik: Meg
döbbentő gyermektragédia történt, tegnap Pak
son. Négy kis iskoláson lovacskát játszott, majd 
egyikük hangos sikoltással ö^fuie.eselt és pár 
perc múlva irtózatos kínok között meghall. A 
boncolás megállapította. hogy a szerencsétlen 
apróság májrepedés következtében hall meg. 
A vizsgálat megindult.

— Betörő a mfiszerrszüzlelbeii. Janke Jenő 
orvosi műszerész Mária utca 42. .sz. alatti üzle
tébe ismeretlen tettes álkulccsal behatolt és 
onnan 500 pengő értékű árut, azonkívül a kézi
pénztárból 50 pengőt vitt el. A lettest keresi a 
rendőrség.

— Leégett egy múlom. Békésről jelentik: 
Reichmann Sándor kamutpusz.íai malma va
sárnap éjjel eddig ismeretlen cjkból kigyulladt 
és teljesen leégett. t

— Kifo.szft.ttak egy ékszerüzletet. Békési őt 
jelentik: Vasárnapra virradó éjjel ismeretlen 
tettesek teljesen kirabolták Bakotri József bé
kési ékszerész üzletéi. A vakmerő betörök a 
tetőn és a padláson keresztiül hatoltak az 
üzletbe, ahonnan pár ébresztőórán kívül minden 
értéktárgyat elvittek. A nyomozás megindult.

KEDDEN MEGNYÍLIK A MARGITSZIGETI
PALATÍNUS HOTEL - SZANATÓRIUM - GYÓGYFÜRDŐ.
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Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A Hét fűi Napló inai számában meg
kezdjük NÉPITELET cimü 1000 pengős 
regény pályázatunk ködéaét, Sági Pál, a ki
tűnő rendőri riporter irta a remek bűnügyi 
riportregényt, amely egy gyilkosságról szól.

A riport kereszti!IvrzeTI az olvasót a 
bilncaelrkmény izgalmas nyomozásán 

és vizagúlatán,
egészen addig, amíg a leleplezett felles a 
bíróság elé áll. A bíróság lefolytatja a fő
tárgyalást és Ítélethozatalra vonul vissza.

Eddig a riport és most jön a pályázat. A 
Népitélet kéziratát átadtuk dr. Iléczcy La
jos ny. kúriai bíró — törvényszéki elnök
nek, az Istnért kiváló biinlctőjogásznak, aki 
a kézirat átolvasása után

a Jogi szempontok figyelembevételével 
kky.ahtn a vádlott büntetését, uz ítéle
tet pedig lepecsételt borítékban eljut
tattuk de. Ha.váth Kamill királyi köz

jegyzőhöz.
Aj ítéletet o bírón kívül senkt te ismeri, a 
Hétfői Napló szerkesztősége se tudja, mi az 
Ítélet!

Folytatásokban közöljük a regényt. A be
fejezés után a pecsét alatt őrzött Ítéletet a 
közjegyző a nyilvánosság előtt felbontja és 
kihirdeti. Közben olvasóink a lap 2. olda
lán folytatólagosan közölt szelvénnyel 
együtt beküldik ítéletüket: milyen bünte
tésre Ítélik a vádlottat. A közjegyző a bírói 
ítéletet összehasonlítja u beküldött ítéletek
kel és

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

mat kap.
Vita esetén a Hétfői Napló zsűrije dönt. A 
pályázók minden héten pályázati szelvényt 
találnak a Hétfői Naplóban.

A szelvényeket ki kell vágni és meg kell 
őrizni, a regény befejezése után pedig az 
összegyűjtőd szelvényekkel együtt az Ítéle
tet Jmj kell küldeni a Hétfői Napló címére 
(Erzsébet-krirut 4). Aki nein akarja a meg
fejtést postán küldeni, lezárt borítékban be
dobhatja a Hétfői Napló levelesládájába.

A borítékra rá kell írni: Népitélet.
Ifa szerelt az érdekes biiniigvi riportregényl 
és 1000 [tengői akar k‘-resui, olvassa regé
nyünket és hozzon Ítéletet.

— Konuriinlidák és rendőrök összetilkö- 
zów Lyonban. Párizsból jelentik: Lyonban 
Hcnriot jobboldali képviselő által összehívott 
nrpgyülést megzavarták a kommunisták és 
szétiigraszlvsilák a gyűlést és n rendőröknek 
csak vnsárnvi[> hajnalban sikerült hclyre- 
ántlnni a rendet. Több súlyos összeütközés 
volt a kommunisták és a rendőrök közt. Hat 
kommunista súlyosan megsebesült.

— Féknarék vawegel nyelt le, mert 
férje ethtsgjta. Szolnokról jelentik: Tóth 
Andrásné tózvikszenlmlklósi asszony öngyil- 
koMÚgi száudékból egy félmarék vasszegei 
nyelt le. B«,;táililoliák a szolnoki közkór- 
hácba. ahol gyors orvosi beavatkozással 
sikerült meyrAsentcni az életnek. 21 rozsdás 
szeget távolit**tak el az asszony gyomrából. 
Tettét azért k<Kctte el, mert férje elhagyta.

— Ár nrsattg cséplőgéptulajdonosnl vasárnap 
nagygyűlést tairtottak. Ceglédről jelentik: Az 
ország csépVÖgéptulnjdonosni vasárnap Ili 
nagygyűlést Virlotlak, amelyen Zcőke Antal 
orsKÓggnilésí Képviselő mondott hosszabb be
szédet. Majd ellzafáro/ták, hogy jövő vasárnap 
Budapesten rtreynlakitfák a cséplögépttilajdo- 
iiosok or.'rtdtiao egyesületét.

— Uurlrliíllíttfrv a Corvin Áruházban. A Cor 
vln Áruház szónkból délelőtt a sajtó képviselői- 
nett jclcnlélében tartotta meg az. állami pince
gazdaság borki állításának bemutatóját. Az. 
áruház IV cmr jelén lévő kiállítási teremben 
ízléses és művé* vrj kiállításban sorakoznak egy
más mellett a b< rospnlnckok Az ország minden 
bortermő vidéke elküldte a kiállításra legjava 
terméséi. Miniatűr présház és különböző pince- 
gazdusúgi eszköz fik felhasználásával mutatják 
be a szfiltiternirl fs és n borkczolés módszereit. 
F tudta Elemér, a;: állami pincegazdaság Igazga
tója tartott ‘znks reríl előadást n meghívott kö
zönség '•zámrtra. Hövid történelmi visszapillan
tást' wtt-lf a bor kultuszára, majd vázolta a 
borterm-’les nngy nemzetgazdasági jelentőségét. 
Hangozmttni Imgy u bortermő vidékek lakos
ságúnak \ro< iídhíi. ícniai színvonala jóval ma
gasabb az állngná l A borkiállítás iránt nem
csak a szakkörök. hanem a nagyközönség ré
széről is igen n.igv érdeklődés mutatkozik.

a főváros legforgalmasabb helyén 3 eme
letes, 18.000 P. bérjövedelemmel nagyon 
olcsón eladó ügynökök kizárva. Érdek
lődni! lúdiet Oil Bálint Arthur ügyvédnél
V.,  Rudolf-tér X Telefon: 21-7-32.

Vasárnap letartóztattak egy híres 
amerikai szenátort, aki Diliinger 
banditavezérrel együtt követett el 

Ptau- emberrablást
botrány Amerikában — Százezer rendőr üldözi Dillingert

Chicago, április 29.
(A Hétfői Napló tudósilójának távirata.) Egész 

Amerikában is lázasan kutattak Diliinger meg
szökött banditavezér utón, aki több mint tiz 
rablógyilkosságot és egész sereg vakmerő em
berrablást követett cl. A megszökött bandita
vezér körül most egy, a maga nemében

párntlanul álló politikai botrány pattant ki.
A chicagói rendőrség letartóztatott egy tekinté
lyes politikust, akiről kiderült, hogy

a bandltaklrállyal együtt dolgozott
s egyik főhaszonélvezője volt Dillingcr gaztet
teinek. John J. AfacLangsey szenátort, akit a 
szenátusba Illinois állam küldött, a rendőrség 
tizenhétévé*

fiával együtt letartóztatta,

Mértékutáni férfiöltöny
40 pengőért!

Tavaszi dlvatszövetekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszőrt próbával 40 pongöért. Minden öndlcsérettöl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid 
és becsületes kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében! Ruha

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

— A 160 éves Zaro Aga súlyosan meg
betegedett. Isztambulból jelentik: Zaro Aga. 
akit a világ legöregebb emberének tartanak, 
súlyosan megbetegedett. A 160 éves Matu
zsálem, akinek egyébként halálhíre már 
többször elterjedt a világon, kórházba ke
rült, mert súlyosabb természetű hólyagbaja 
támadt.

— Görgey István képviselőt felszólították, 
hogy ni mid jón le egy igazgatósági tagságá
ról. Sátoraljaújhelyről jelentik: Az egysé
gespárt zempléni párttitkára, ifj. Molnár 
János, felszólította dr. Görgey István or- 
szággyTilési képviselőt, hogy mondjon le a 
Tokafhegyaljai Bortermelők Pinceszövetke
zete igazgatósági tagságáról, mert ö maga 
konkurrense a vállalatnak. Görgey kép
viselő bejelentette az ügyet a párt országos 
választmányának.

— ÖMzeroncsolt holttest a vasúti sínek között.
Szeksrárdról jelentik: Högvész és Keszőhidcgkut 
községek között a vasúti sínen felismerhetetlcn- 
ségig összeroncsolt férfi holttestet találtak. A nyo
mozás folyik a titokzatos elgázol ember személy
azonosságának megállapítására. ,

— Tagadnak a sátoraljaújhelyi legény gyilko
sai. Sátoraljaújhelyről jelentik: Ulicz János gaz- 
dalegényt és két társát letartóztatták, mert az a 
gvanti ellenük, hogy ők gyilkolták meg Galata 
János 19 éves gazdalegényt. A gyanúsítottak azt 
állítják, hogy csempészek gyilkolták meg Gala- 
tát bosszúból, mert a fiatalember rájuklcsctt az 
erdőben, rájuk kiáltott, mintha finánc volna és 
amikor eldobálták ámjűkat, felszedte é» érté
kesítette.

— Drogulsták a tisztességtelen versenyperek 
ellen. A droguisták ipartestülete taggyűlésén 
szóválelték, hogy a gyógyszerészek zárórán 
túli illatszcrcikkek árusításával illegális ver
senyt támasztanak a droguistáknak, akikot 
azután még a gygógyszerésztestiilelck zaklatnak 
tisztességtelen versenyperekkel.

— Öngyilkos lett a kanizsai utmeater. Nagy
kanizsáról jelentik: Sáfrány Ernő, Nagykanizsa 
város 64 éves utmcsterc vasárnap revolverével 
halántékon lőtte magát. Haldokolva szállították 
kórházba.
— Költözködőknek uj otthonukban fontos, 
hogy a mindennapi élethez tartozó rádióról is 
megfelelően gondoskodjanak. Bármely Orion 
ródlókcreskedö készséggel szolgál szakszerű ta
nácsadással és bemutatja az Orion rádiókészü
lékek nagy választékái, melyekből minden 
igénynek megfelelő típusok állnak rendelke
zésre, ugy egyen-, mint váltóáramú hálózathoz

— Leendő anyáknak kellő figyelmet kell 
forditaniok arra, hogy bélmii ködösük rend
ien legyen, nmi legegyszerűbben a régótn 
közismert természetes „Ferenc József” kc- 
serüviz használata áltnl — reggel, éhgyo
morra cgv fél pohárral — érhető cl.

— „Megnyílt az Angol Park".
— Ragyogó szempár a nő legbiztosabb fegy

vere. Hogy érvényesüljön, használjon YESSÓ- 
HENNAT.

— Izületi estimái és laehláanál, neuralgikus 
és nrlhrlflkus fájdalmaknál cgv pohár természe
tes „Ferenc József kcserüviz. reggel éhgyo
morra bevéve, gyorsan előmozdítja a gyomor 
és a belek működését k igen könnyű, lágy szélt- 
letet, jó emésztést és kellemes közérzetet biz
tosit.

— Mérlékulánl férfiöltöny 40 pengőért! Ta- 
vaszi divatszövetckből rendelhető remek szabású 
férfiöltöny, vagy felöltő, többszöri próbával, 40 
pengőért. Szolid és becsületes kiszolgálás a vevő 
megszerzése érdekéhenl Ruhnkeroskedelml Vál- 
Whi, Fcrens-Wnn 39, J. m. 

mert mindkettőjükről kiderült, hogy részük volt 
Breiner st. pauli bankár elhurcolásában. Bizo
nyítékok vannak arra, hogy Langsey és fia ak
tive résztvettek az elhurcolásban és a szenátor 
a 200.000 dolláros váltságdíjból, amelyet a 
család a bankár szabadonbocsálása ellenében 
kifizetett,

igen nagy összeget kapott.
Állítólag a váltságdíj oroszlánrésze Langseynek 
jutott. Arról is vannak adatok, hogy Langsey 
Intézte a Dillinger-banda pénzügyeit.

Diliinger banditakirályt még mindig nem 
sikerült előkeriteni annak ellenére, hogy 
huszonötezer dollár jutalomdijat tűztek ki 
fejére és most már több mint

százezer rendőr vesz részt
abban a nagy hajtóvadászatban.

<— Budapesti utasok autószerencsétlen
sége az országúton. Vasárnapra virradó éj
szaka a Dunaharaszti felé vezető országúton 
Vargha Béla budapesti magántisztviselő gép
kocsija gumidefekt következtében az utmenti 
árokba borult. A kocsiban ülő Vargha 
Hólánc kizuhant az úttestre, karját törte, az 
ölében levő ötheles csecsemője pedig a fején 
sérült meg súlyosan. Mindkettőjüket beszál- 
lilolták a Szqnt /stpdn-körházba.

— Agyonütötte az áram. Győrből jelen
tik: Ma délben Győrujvárosban a vízmüvek 
gépházában a 3000 voltos villanyáram 
agyonütötte Bányász Ferenc 58 éves nyu
galmazott városi gépészt.

— Rejtélyes mérgezés Pestszenterzsébetcn. A 
pestszenterzsébeti Aezeda-utcában vasárnap haj
nalban eszméletlen állapotban találtak egy fia
talembert, aki valószinüleg Machó Ferenc kő
műves. Machó háromféle méreg keverékétől élet
veszélyes sérüléseket szenvedett. A mentők a 
Rókus-kórházba szállították. Nyomozás indult 
annak megállapítására, hogy bűntény, vagy ön
gyilkosság történt-e?

— Tízezer csecsemő — tizenhat év alatt. Az 
Újpesti Szülőház Egyesület dr. Sándor István 
igazgató-főorvos elnöklete mellett vasárnap tar
totta közgyűlését. Az intézménben tizenhat év 
alatt 17.512 nőt gyógykezelek és néhány nappal 
ezelőtt a tízezredik csecsemő született meg.

— A légiforgalom nyári menetrendje május 
1-én lép életbe Ez időponttól kezdve ismét 
üzemben lesz a Deulschc Lufthansa járata, a 
berlini expressz, melynek Bécsbe közvetlen csat
lakozása van a svájci expresszhez, München, 
Zürich, Bázel és Genf felé. A MALERT reggeli 
járata, mely azután egynapos összeköttetést léte
sít Európa majdnem valamennyi nagyvárosa 
felé, május 15-töl kezdve fog közlekedni. A me
netrendek és díjszabások az elmúlt évivel szem
ben csak lényegtelenül változtak. A MALERT 
Váci ucca 1. szám alatti irodája kívánatra bár
kinek díjmentesen küldi meg részletes menet
rendjét és tarifáját.

— Francia grófnő előadása Budapesten. A 
La Fontaine Társaság a Tudományos Akadé
mián vasárnap francia matinét rendezett. VI- 
kár Béla elnöki megnyitója dr. Kelecsényi Fe
renc és Faragó József felszólalása után Mmc 
Lilly Pohcr de Bexheft grófnő a modern pá
risi életről és a párisi magyarokról tartott elő
adást.

— Anselml olasz professzor előadása uBda- 
pcsten. A szociálpolitikai intézetben Anselini 
professzor, az olasz korporációs minisztérium 
főigazgatója az olasz „Dopolavoro' intézmény
ről tartott előadást, amelynek két föágazata az 
ismeretterjesztés és sportmozgalom.

— Motorkerékpárszerencsétlenség a Hármas- 
határhegyen. Vasárnap délután a Hármas- 
határhegyen a Széplóny-uton motorkerékpáro- 
zott lefelé Bcider Béla 27 éves klarinétmüvész. 
Útközben a motorkerékpár felborult és néhány 
méteren át maga után húzta Beidért, akit a 
mentők súlyos fejsebével a Margit-kórházba 
vittek.

— Házasság. Steiner Mariska éa Pollák Ernő 
május 3-án a Rombach-utcai templomban d. u. 
4 órakor házasságot kötnek.

— Évszázadok óla használják az orvosi gya
korlatban gyógyszer gyanánt az alkoholt, a 
mcntholt aethylacetatot. Ezek a főbb hatóanya
gai a valódi Dlana-sósborssesznek isi

Fürdőkádak
fUrJőlUUyhAk. Mosdók, WC-k 
benereahetök letfalMóbboun 

BÖHfil. UIL, ttrttr-l 81,

__ Fej-, váll- és ágyékrheumánál, 'schiáw 
nál, idcgfá.jdalmaknál, szaggatásnál és zsá- 
bánál a természetes „Ferenc József” keserű* 
víz rendkívül hasznos háziszer, mert korárt 
reggel egy pohárral bevéve, az emésztőcsa- 
tornát alaposan kitisztítja és méregteleniti. 
Egyetemi klinikákon szerzett tapasztalatok! 
tanúsítják, hogy a valódi „Ferenc József” víz 
gyors, biztos és kellemes hatású húgysavfel- 
halmozódásnál és köszvényrohamoknál irt 
kiválóan érvényesül.

— Barthou vasárnap hazaérkezett és nyl- 
latkozott külföldi útjáról. Párizsból jelen* 
tik: Barthou francia külügyminiszter vasár
nap visszaérkezett Párizsba és nyilatkozott 
varsói és prágai tárgyalásairól. Kijelentette, 
hogy minden körteié snélkül tárgyalt a len* 
gyelekkel, mig Prágában könnyebb volt a 
feladata. A béke tekintetében biztató be
nyomásokat hozott haza.

— Tűzoltó ünnep. Nagykanizsáról jelentik! 
Ünnepélyes külsőségek' között vasárnap fejez
ték be a nagykanizsai tüzoltótanfolyamol, 
amelyen ötven község tűzoltósága vett részt. 
Az. ünnepélyen ott volt az Országos Tűzoltó 
Szövetség elnöke, Marinovich Imre államtitkár, 
Erdélyi Ernő tüzoltófőparancsnok, és Pubits 
Tivadar zalai tűzrendészen felügyelő is.

— ötvenezer Üveg whiskyt tllz pusztított el. 
Washingtonból jelentik: A Kentucky államban 
fekvő Lexington városában tegnap kigyulladt 
egy whisky-raktár. A raktár teljesen leégett és 
MÍ000 öreg whisky pusztult cl. Az anyagi kár 
15.000 dollár.

— „Megnyílt az Angol Park”.
— Kórházi osztályt szanatóriumi ellátás

sal nyitott a vasutcai dr. Pajor Szanatórium! 
napi 8 pengő ápolási díjjal. A különszobátí 
árait is lényegesen leszállította.

A Magyar Általános Kőszén
bánya közgyűlése

A Magyar Általános Kőszénbánya Részi 
vénytársulat április 28-án tartotta negyven
kettedik rendes évi közgyűlését Berzeviczjf 
Albert dr. b. 1.1. elnöklésével.

A zárószámadás az előző évű nyereség- 
áthozattal együtt 3,348.830.24 pengő tiszta' 
jövedelmet mutat ki. (1932-ben 4,753.751.18 
pengő). A közgyűlés által elfogadott nyere* 
ségfelosz'tási javaslat értelmében az általá
nos tartalékra 350.000 (500.000), a tisztvise
lői nyugdíjintézet dotálására 275.000 
(350.000), munkásüdülési célokra 100.000 
(100.000), kulturális célokra 50.000 (50.000)) 
fordittatik, az 1933. évi osztalékszelvény 
pedig darabonként tiz pengővel (tavaly 14 
pengő) kerül május hó 1-től kezdődően be
váltásra.

A közgyűlés az igazgatóság tagjaivá pora- 
dai Rapoport Alfréd, Simon Izidor és Vidd 
Jenő igazgatósági tagokat újból megválasz
totta, Széchenyi Károly grófot pedig a fel- 
ügyelőbizo'ltság tagjává választotta. A köz
gyűlést követő igazgatósági ülés elnökkő 
Bcrzeviczy Albert b. t. t., felsőházi tagot, 
alelnökié Vida Jenő felsőházi tag, vezér
igazgatót választo'lta meg.

O (Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság) április hó 28-án tartotta 1934 évi 
rendes közgyűlését, amely az 1933. évi nye
reséget 247,638.78 pengőben, az oszt-iickot 
pedig 8.— pengőben állapította meg.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ (Jónef körut fllfll-tit .nrolt. Tel.: 389—88.) Egy nagv ember barátnője, Vig] Fősz.l 
Nagy Kató éa Luriwlg Dichl — Kisórfl műsor. — 
Előadások kezdete hétköznap: %8. Víi8, Milú. vasár- ét ünnepnap: ^6, >A8. fclO. - Az első előadásokfólbelyérakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ (V.. Vilmos esíszár-ut 36-38 Tele
töm 11—1—40). Arrowsmlth. Lewis Sinclalr világhírt! Nnbel-dIJas regénye filmen. Fősz.: Ilelen Hayes, Rónáid 
(.ólmán. — Magyar világhiradó. — Az előadások kezdete hétköznap 4. 6. 8. 10 vasár- és ünnepnap 2. 4. 8,8. 10 órakor. Az első előadás mindennap félhelvárakkal.

CORSO (IV., Váci-utea 0 Telefon: 87-4-02). Arrowsmith 
flzwis Sinclalr regénye). Fősz.: Ilelen Hayes és Ilonáid Colman, — Híradó. — Előadások kezdet? mindennapi 144. 446, *548. *K10. A hétköznapi első előadás lélhclváru,

KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ <Dohárv-ulca és Nyárutca sarok. Tel.: 44-0-27.) Ahány város, annyi lány. 
Fősz.: Mndeleine Caroll. a Kém vollaml főhősnőié,
— Pompás kisérő műsor — Előadások kezdete hét. 
köznép: 4. fi. 8. 10. vasár- és ünnepnap: 2, 4. 6, 8. 10 órakor. — Az első előadás mindennap félhelvárakkal.
— Kedvező idő esetén nyitott tető

OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Vili., Kölcsey utca 2. Telefonj 301-2S). Arrowsmllh. Fősz.: Heten Hayes Rónáid 
Goimon. — Híradó. — Előadások kezdete hétköznapi
4. 6. I és 10. Vasár- és ünnepnap: 2, 4. fi. 8 és 10 órakor. Az első előadás mindennap félhelyárakkal. Elővétel d. e. 11-1-lg.

RADIUS METRÓ FILMPALOTA. (VI.. Nagymező utca 22-24 Tel : 22-0 98, 29-2-50 ) Prolongálva: Vágyak ritmusa. Főst.: Joen Crawford. Clark Gabié. Franehot 
r?xncJa“i W*?1**! .<S,ine" bo,,rt,a‘ > - Híradó. -4., Előadások 2—6 lg tolj Utólagosan, araién 6. 6. 10 óra* . kor. vasárnap 2. 4, 4. 8, 10 órakor.

(Ttrtt-körut oo Tol.: <8
,e,óI r-*wls Sinclalr regénye: Arrow- imllh. F6*x.. Rónáid Colimán és Helene Hayes. 

Híradó. — Elősdások kezdete bélkősnap: Ufi. H8. Ul0« 
V21árl Hé. K8. %8 H10. - As első előadások félhelyárakkal.

F1IJB1WBAI (Rókóccl-uf 21. Telefon: 46OJ45, 400-46.) A szerelem ískolájs. Fox vlg|. Fősz.: Lillan 
H«rwy. -. Jaj. Zsussikáml Trükkfllm. - Fox világ- 
híradó. — Magyar hiradő. - Előadások kezdete hét- - közn»PJ H8. mo. vasár- ti ünnepnap: %4. H8,
W, M10, «r Aa ab4 Plöadéiok félhcb árakkal, ”
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Két zsoké 
véres botránya magon

Bocskai Pált szúrt sebbel vitték kórházba

Jóminőségű élelmiszerek
olcsó órakon:

Szombaton éjszaka véres verekedés szín
helyévé vált a rendes körülmények között 
csöndes alagi Varga-fé\e vendéglő. Ez a ven
déglő a rendes találkozóhelye az alagi tré
ner és zsokégárdának. Szombaton este a Ko- 
zuch trénernél alkalmazásban álló Esch 
László zsoké, a híres Esch Győző öccse 
menyasszonyával tért be vacsorázni a ven
déglőbe és baráti körben töltötték az estét. 
Vacsora után erősen italosán ugyancsak 
megjelent a vendéglőben a kötekedő termé
szetéről egyébként is ismert Bocskai Pál volt 
zsoké, aki jelenleg alkalmazás nélkül van. 
Bocskai már belépése után mindjárt

kötekedni kezdett Esch László társasá
gával,

majd durva szavakkal illette Esch menyasz-

szonyát.
Esch el akarta kerülni a botrányt, kihívta 

Bocskait a vendéglőből és az ajtó előtt fele
lősségre vonta durvaságaiért, amire

Bocskai arculütötte.
Esch az inzultust ugyancsak tettlegesen vi
szonozta, mire Bocskai kést rántott elő és 
azzal támadt Esch Lászlóra. Esch a kést ki 
akarta csavarni Bocskai kezéből és a dula
kodás során a kés oly szerencsétlenül került 
a veszekedők közé, hogy

a penge Bocskai mellébe fúródott.
Bocskai összeesett. A kitóduló vendégek pró
bálták a vérzést clállitani, majd a mentők 
Bocskait igen súlyos sérülésével kórházba 
szállították.

Kávék
Corvin-koverék 1 iB kg 1,7®, Ellte-kevorék 
1/8 kg 1.50, Háztar tó sí keverék 10 dk 1.10, 
»Olcsó de jó< keverék.... . 10 dkg

Csőtészta vigy Spaghetti
Szandtner gyártmány 1/2 kg
Levestészta
az Erika tésztagyár készftm. S csomag
Tarhonya
az Erika tésztagyár késsítinéoye, 4 tojá
sos 1 kg —.SS, 2-tojásos —.74,1-tojásos

Q84

Q44

Q78

068
BorS egész, Cellophan osont... 1/4 kg 0^6

Kömény Callophan csőm.... 1/4 kg 0^6

Japán rizs..=;
Mogyoróbél
Mandula friss í™____ mii
Nice szardínia__ i»a>n
Restaurantszardinia S
Ementhali sajt
teljes zsíros .........     10 dkg

Lecsó
Döry gyártmány....  1 kg —.91, 1/2 kg

Téli szalámi
Stéberl-fóle, rádvételnél ............  1 kg

048
068
068
074
066

020

056

370

Kiállítási helyiségünkben
a IV. emeleten (mozgólépcaő, lift) a

Ottó királyfi nyilatkozata 
a nemzeti szocializmusról 
és a Habsburg trón 
visszaállításáról A nemzeti 

szocializmustól csak egy lépés a bolsevizmusig — 
mondotta a királyfi

Madrid, 1934 április 29.
Az El Sol cimü lap Knikcrbocker ameri

kai újságírónak Ottó királyfival folytatott 
beszélgetését közli. A királyfi lesújtóan nyi
latkozott a nemzeti szocialista irányzatról és 
kijelentette, hogy a nemzeti szocialisták 
olyan erőszakos és durva eszközökkel dol
goznak, amelyet a mai modern kultúrában 
nevelkedett nép nem viselhet el.

— Az a véleményem, — mondotta 
királyfi az amerikai újságírónak —

hogy a nemzeti szocializmustól a bolse-

Olló

vlzmuslg csak egy lépés van hátra.
Nyilatkozott a királyfi a Habsburg trón 

visszaállításáról is.
— Egyáltalán nem lehetséges — mondotta 

— a múlt teljes felújítása;
a trónt a mai helyzetnek megfelelően ég 
a jelenlegi tények alapján kell és lehet 
csak visszaállítani és nem a húsz évvel 

ezelőtti formái között.
A királyfinak különösen a nemzeti szocia

lizmusra mondott elitélő nyilatkozata élénk 
feltűnést keltett az egész világsajtóban.

Megy. kir. Állami Pincegazdaság 
Budafok borainak bemutatója

E rendkívül érdekes bemutatón az Állami Pincegazdaság összes 
borai — köztük régi, többek közt 125 éves borok is — megtekint
hetők. Egy igen tanulságos statisztikai adatgyűjteményen kívül a 
Hirmann Ferenc fémárugyár mindennemű borászati gépeket 
és felszereléseket, az Erdély és Szabó laborat. (elszerelések gyára 
bormérő-készülékeket, az Agro r.t. a növényvédelmi szerek egész 
sorát, a Péti Nitrogén Műtrágyagyár r. t. műtrágyát, míg a 
Cifka József pincegazdasági cikkek és sörraktári berend. cég egy, 
a hozzá tartozó gépekkel stb. felszerelt borpince modelljét mutatja be.

Áruház

Lefkovics-Leveleky, 
az ál-lovag kalandozása 

Máríaremetén
Prtnc ’Jőzsefné márinremetcl panziótulajdo- 

nosné panaszt tett a főkapitányságon egy férfi 
ellen, aki lovag Leveleky Lajos nyugdíjas ka
tonatiszt és földbirtokosnak adta ki magát. 
Princné elmondotta, hogy a jómegjclenésü férfi 
először egy régi, értékes óráját vette át tőle 
azzal, hogy megcsináltatja, mikor pedig vissza
követelt© óráját, azzal állt elő, hogy az órát 
mindaddig nem tudja kijavíttatni, mig Svájcból 
meg nem érkeznek a szükséges alkatrészek.

Tizennyolc drága könyvet, azonkívül egy 
varrógépet is csalt ki tőle

azzal, hogy nővérének van szüksége rövid időre 
rá, aki Igen előkelő állami pozícióban lévő ur
nák a felesége. A „lovag" azonban többszöri 
felszólítás dacára sem volt hajlandó visszaadni

Vasárnap délelőtt Máriarcmctéről
csendőrök állították elő a főkapitányságra 
a „lovagot", akiről kiderült, hogy Lcfkovlcs 

Lajos 34 esztendős ügynökkel azonos.
Kihallgatása alkalmával tagadta, hogy bűncse
lekményt követett el, azt hangoztatta, hogy el
számolási viszonyban van a panziótulajdonosnő- 
Vel és az ö megbizósából elzálogosította a tár
gyakat.

Princné a leghatározottabban megcáfolta ezt 
a vallomást. Lefkovicsot kihallgatása után nem 
bocsátották cl a rendőrségről, tovább folyik el
lene az eljárás.

— Utlevélnélkllli férflruhás osztrák nő Győr
ben. Győrből jelentik: Ma reggel a győri rend
őrség egy gyanúsan viselkedő férfiruhás nőt 
tartóztatott le, aki elmondta, hogy Hill Beo 
Rosnernek hívják, útlevele nincs és már tölib- 
ször volt hasonló körülmények között Magyar
országon. A nyomozás megindult a titokzatos 
utazások céljának kiderítésére.

— Kétezres publikum Győrben. Győrből Je
lentik: Az itteni Bercsényi sportpályán 2000 
főnyi közönség előtt mérkőzött vasárnap dél
után a Győri Atlétikai Club és a Győri II. ke
rület. A mindvégig izgalmas meccs eredménye 
2:0 (0:0) volt a Győri Atlétikai Club Javára.

— Gyújtogatott, hogy ezzel imponáljon a 
lányoknak. Szombathelyről jelentik: A vasme
gyei Nádasd községien az utóbbi hetekben 
többször volt tűzvész. A csendőrök most letar
tóztatták Boros Jenő 26 éves gazdalegényt, aki 
beismerte, hogy ő gyújtogatott a faluban. Azt 
mondotta, hogy azért gyújtotta fel a házakat, 
hogy ezzel magára vonja a községbeli lányok 
figyelmét és imponáljon nekik. Boros Jenőt le
tartóztatták.

— Balncologfai kongresszus. Miskolcról Je
lentik: Az Országos Balneologiai Egyesület 
ezévi kongresszusát vasárnap tartotta meg 
Lillafüreden. A közgyűlésen Pöltzel Jenő dr. 
és Csépay Károly főorvos tartottak előadást.

— Az Izraelita Szentegylet közgyűlése. A Pesti 
Izraelita Szentegylet Krámer Miksa kormányfő- 
•tanácsos elnöklésével vasárnap tartotta 146. évi 
rendes közgyűlését. Dr. Endrey Henrik igazgató
főtitkár jelentése után Stern Samu hitközségi 
elnök és Sándor Pál országgyűlési képviselő 
szólaltak fel. Mindketten a legteljesebb elisme
réssel adóztak a Szentegylet önfeláldozó jóté
kony munkásságáért. Dr. Friedmann Ignác, dr. 
Kahán Izor és Herczeg Sándor felszólalása után 
Krámer Miksa elnök és Bánó Dezső elöljáró 
megköszönték a közgyűlés elismerését s megad
ták a szükséges felvilágosításokat. Jövő évre 
1,487.400 pengő bevételre és 1,613.350 pengő ki
adásra számítanak.

— öngyilkosok. A Ctuczor ucca 4. számú ház- 
bnn Belgráder Dezső 40 éves ügynök ismeretlen 
mérget vett be. Súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba akarták szállítani. Anyagi okok miatt 
lett öngyilkos. — A Csengery ucca 27. számú 
házban Mai Urbán magánzó megmérgezte ma
gát. A Rókus-kórházba szállították. Kihallgatni 
még nem lehetett.

— Ezerpengős retikiiif loptak az autószépség
versenyen. Vasárnap délután a főkapitónyság 
központi ügyeletén följelentést tett FHnt Olly 
filmszinésznő, aki a Hunprfrto-srállóban lakik. 
Följelentésében előadta, hogy délelőtt a Margit
szigeten, miközben a felvonuló autókat nézte, a 
tribünön maga mellé tette rctlküljét, amelvben 
arany cigarettatárcája és pénze volt, körülbelül 
ezer pengő értékben. Tzgalmóban pár lépést 
előre ment, mire visszatért a helyére, a retikül 
eltűnt. A följelentés ügyében a rendőrség meg
indította a nyomozást.

— A testvérgyllkos községhlró önvédelemre 
hivatkozik. Szombat helyről jelentik: Tóth Dá
nost, a vasmegyei Kenyéri község bíróját, aki 
tegnap véres dulakodás után agyonütötte öcs- 
csét, Istvánt, kihallgatták. Tóth Dénes, aki 
szintén súlyosan megsebesült, azt hangsúlyozta, 
hogy önvédelemből követte el tettét. Az áldó- 
zntót felboncoltáká. Tóth Déncst a szombat
helyi ügyészség fogházába vitték.

— Vak gyermekek felvétele. A lovag Wechseb 
mann Ignác és Neje Neuschloss Zsófia Vakok 
Tanintézetében (Budapest, VII., Mexikói út 60.) 
oktatás és nevelés céljából felvesznek feleke
zeti különbség nélkül mindkét nembeli, hatodik 
életévüket meghaladott, vakon született és ké
sőbb megvakult gyermekeket. A felvételt kérő 
folyamodványhoz csatolandó a gyermek szüle
tési és himlőoltás! bizonyítványa. Szegénysorsú 
gyermekek szülői díjkedvezményért, Illetve in
gyenes felvételért folyamodhatnak. Ez esetben 
a szülők vagyontalanságát igazoló hivatalos ok
irat csatolandó. Pályázati határidő május 31. 
Felvilágosítás nyújt M taWxfii

— A Jászkun-huszárok ezrednapja. Az /. Fe
renc József jászkunhuszárezred vasárnap dél
előtt ülte meg ezrednnpját a Ferenc József lo
vassági laktanyában, ahol ünnepi lovasjátékokat 
rendezlek. A nagyszámú előkelő közönséget 
Solymossy János ezredes, ezredparancsnok fo
gadta. A közönség nagy érdeklődéssel szemlélte 
a lovasünnepélyt, mely több érdekes jelenetet 
mutatott be a magyar lovasélet múltjából és je
lenéből. A járőrök ugratóversenyét a második 
félszázad járőre nyerte a csendőrlovasosztály 
előtt. Ezután a tisztikar díjugratása következeit. 
Első lett Fodor hadnagy Sárgarózsu lován. 2. 
ugyancsak Fodor hadnagy Mese lován, 3. Ma- 
tuskovics főhadnagy Kartács lován, 4. ugyancsak 
Matuskovics főhadnagy Habakuk lován, 5. Sza
badhegyi százados Levente nyomán.

— Vásáry József lesz a debreceni mezőgazda
sági bizottság elnöke. Debrecenből jelentik: A 
debreceni városi mezőgazdasági bizotlság vasár
nap délelőtt a városháza nagytermében tartotta 
ülését. A múlt héten lemondott Jóna István 
helyébe Vásáry Józsefet választották meg a 
bizottság elnökének. ,

Halálba ment két gazda 
a rossz termés miatt

Pécs, április 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

Baranya vármegye két községében egy és ugyan
azon okokból, egy és ugyanazon módon vált 
meg az élettől két jómódú gazdálkodó:

mindkét öngyilkosság oka a rossz termés
kilátás

és a gazdák nagy kétségbeesése.
Palotabozsók községben Ileisner Ferenc jó

módú gazdálkodó az istállóban, Szcnlmártou 
községben pedig Snidll Adáni 45 éves jómódú 
gazdálkodó n padláson, mig a házbelick távol 
voltak,

felakasztotta magát.
Mindkét gazda már napokkal ezelőtt hangoz
tatta családja előtt, hogy a szörnyű szárazság 
teljesen kilátástalanná tette az idei termést, 
úgyhogy még » vetőmag sem térült volna meg 
és efölötti kétségbeesésükben mentek a halálba.

A nyári női divat iránya a len és lenszövésű anyagok. Bizo
nyos, hogy e szövetek általánossá fognak válni, éppen 

ezért cégem olyan cikkeket hoz forgalomba, amelyek a 
bizonyára útszélivé váló divat ellenére, az adott irányzatnak 
mégis megfelelnek, azonban újszerű fonalösszetételüknél 
és ötletes szálkötésüknél fogva, távolról sem banálisak. 

Ilyenek:

|4 ífspilp Nevének megfelelő,
* l>Vv51JLwd nyers apárgaezerü tan

anyagból, kabátra, kosztümre.
Lenvászon, loszövőtt • si

ncs pettyekkel.

Len-bouclé/ 
keveréke. A plasztikusán 
bouoléfonal mfiselyemböL

Ion- és pa- 
maifonalak 
kiemelkedő

npljníl A mü.elyem 4. pamut 
Á V/lllads egy igen tetszetős össze* 

tétele. Az új complé-anyag. Könnyű, 
szép vonalú, lágy esésű.

Prince of Wales,
Klasszikus angol kockázású lenvásznak.

Feleslegesnek tartom ez újdonságok bővebb ajánlgatását 
— ajánlják ezek önmagukat a hozzáértőknek.

AKristófiériSzénásyGyulacég
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Hétfői Napló 1OOO pengős rejtvény-regénye
Pályázati feltételek a B-ik oldalon

A szerkesztőségben 
minden csöndes . . .

Vasárnap este kilenc órakor a Hétfői 
Napló szerkesztőségében, mint rendesen, 
most is lázas munka folyik.

Ideges emberek jöttek, mentek, rohanlak 
egyik fülkéből a másikba és messze elkerül
tek egy kreolarcu, szigorú arckifejezésü 
ural, aki mozdulatlanul ült íróasztala mel
lett a legnagyobb szerkesztőségi box köze
pén és mereven nézett maga elé.

Ez az úriember maga a főszerkesztő volt.
Aki nem ismerte öl és e pillanatban nézett 

rá, azt hihette volna, hogy a világ legflegma- 
tikusabb embere. Pedig most éppen megfor
dítva vodl. Ez a mozdulatlanság és merevség 
azt jelentette, hogy idegeit erősen próbára 
telte az erős tempójú szerkesztőségi munka.

Minden pillanatban várható volt, hogy le
csap a villám a főszerkeszlői szigor rettene
tes mennydörgésének közepette.

Nem is maradt cl.
Pontosan kilencet mutatott az óra, ami

kor lihegve megérkezett Gerczey, a politikai 
riporter. A főszerkesztő már türelmetlenül 
várta. Gerczey ugyanis megígérte, hogy dél
után öt órára interjút hoz a külügyminisz
tertől. Egész Európa külpolitikai helyzetét 
megrázkódtató szenzáció lesz — Ígérte és 
most, hogy négyórai késéssel lihegve megér
kezett, a főszerkesztő ideges feszültséggel 
a hangjában, kérdezte:

— Az Istenért, mi van, kérem? Hol ma
radt ilyen sokáig?

Gerczey először Is levetette kalapját, felöl- 
tőjét, felakasztotta a fogasra, gondosan el
helyezte mellette sétábólját, szólt a szer 
kcsztöségi szolgának, hogy fizesse ki a ka
puban várakozó autótaxi soffőrjét, azután a 
világ legtermészetesebb hangján mondotta.

— Kérem szépen, minden rendben van. 
Csak egv kicsit sokáig tartott a dolog. A 
külügyminiszter ugyanis már második napja 
nincs Budapesten, véle nem tudtam beszólni 
Az interjú helyett másik szenzációt hoztam

Ezzel a főszerkesztő Íróasztala fölé hajolt 
és mintha legalább száz konkurrens lap tit 
kos füle elő) akarna őrizni valami kimond
hatatlan nagy titkot, szinte áhítattal súgott:

— Mindenkit megelőzve megszereztem 
egy szenzációs miniszteri rendeletéi, ami 
csak a jövő héten kerül a nyilvánosság elé. 
A kereskedelmi miniszter adja ki ezt a ren
deletét, arról szól, hogy a miniszter a sre- 
mesborsónak törött borssá való átformáló- 
bát a jövőben külön ipari képesítéshez köti

Szólt és letett büszke, diadalmas arccal az 
Íróasztalra egy kutyanyelvel, a szerkesztő- 
gégékben használatos keskeny kézir itpapir- 
csikót.

A főszerkesztő szeme ráviJlant. Előbb a 
papírra, amelyen túlzott becslés szerint leg
feljebb tiz sor irás látszott, azután Ger- 
cfeyre is rávillant a szeme és végül bágyad
tan a beletörődés, a rezignáció mélabusan 
jellegzetes mozdulatával lehajtotta a fejét,

Gcrczey sértődötten mondotta:
• — Hál kérem, pedig ez nagyon érdekes 

és eddig még csak én tudok róla.
A lőszerkesztő szeme most már villámo

kat szórt, a vihar azonban csak akkor tört 
ki hatalmas erőved, amikor szürke munkás
köpenyben feljött a nyomdából a főtördelö- 
mester és a világ legártatlanabb hangján 
megkérdezte:

— Főszerkesztő ur, utasítást kérek, mi
ben cikk jön az első okiadra.

Kitör a vihar
Mintha villám csapolt volna le az égből!
Mindenki ijedten menekült a főszerkesz

tői fülke közeléből. A lőszerkesztő dühösen 
rohant ki a szerkesztőségi üvegezett fülkéket 
összekötő folyosóra. Áldozatot keresett, a 
haragot csillapítani kelll

Az első szemrehánvó pillantása a tör- 
vénj széki rovatvezetői érte, aki viszont 
nvomban továbbított n a szemrehányást a 
mellette dolgozó Hatul. kezdő volontör felé.

— Borzasztó ez a mai fiatalság. Még egy 
jiapihirt se tud rendesen megírni ...

Az örökké zsörtölődő törvényszéki rovat
vezető azonban ezzel még nem elégedett 
meg, hanem lehordta a sárgaföldig a szer
kesztőségi altisztet, mert megint nyitva 
hagyta az ajtót.

— Ilyen n incs huzatban igazán képtelen 
gz ember dolgozni.

m Miéit! Iáién kivitte , Mgbuiak U

ablakon az első oldalra való szenzációdat? 
— következett az oldalvágás a főszerkesztő 
részéről.

— Bocsánat. — felelte amaz — én nem 
szoktam az első oldalra való szenzációt szál
lítani. Különben már két riportot diktáltam. 
Tessék a kézirat.

Most nyílt az ajtó és belépett a lóverseny
tudósító.

— Van valami szenzáció? — kérdezte a 
főszerkesztő.

— Igen.
-— Nono, leszakadt a nagytribün?
— Még anál is nagyobb.
— Nos?
— Pajtikáin, tízre nyolcvanöt és felet fi

zetett.
— Azonnal ki a szobából! No, magával is 

jól bevásároltam. Amikor még nyolc évelőit 
Kászonyi volt a lósportvezető, ő minden va
sárnap hozott legalább három agyrázkódá- 
sos zsokét és egy nagy turfbotrányt. Én még 
ilyen ügyetlen embert nem láttam.

—- Pardon, főszerkesztő uram, én arról 
nem tehetek, hogy a zsokék olyan fesztül ül
nek a nyeregben. Én magam nem ülhetek a 
ló hátára, hogy lezuhanjak. Agitátor se va
gyok, hogy a lóverscnypublikumot botrány- 
csinálásra lázitsam.

— Elég, üljön le és diktálja a tudósitását, 
mert lekésünk.

Bécs, Berlin. Pár is Jelenti: 
semmi újság

Az ajtón kopogás hallatszik. A kilincs 
megmozdul, kitárul az ajtó és belép Aladár 
bácsi, a gyerekek népszerű meseirója. ö a 
lap szenvedélyes kiilmunkalársa, aki minden 
vasárnap este megpróbálkozik, hogy költői 
fantáziával kiszinesilelt riportlémával szol
gáljon a lapnak.

Nem is sejtette, hogy most oroszlánbar
langba lépett. Mosolygós arccal állt a fő
szerkesztő elé:

— Főszerkesztő uram, nagy szenzációm 
van.

— Nos, mi az? — kérdezte a főszerkesz
tő, bár nem sok reménye volt, hogy pont ez 
az ember hozza be a várva várt hétfői szen
zációt, de mint gyakorlott szerkesztő, min
denkit meghallgatott azon a régi, jól bevált 
szisztémán kiindulva, hogy néha a vaklyuk 
is talál szemel.

— Hát kérem szépen — kezdte Aladár 
bácsi jelentőségteljesen köhintve — most 
jövők a Mcseirók Műfordító Egyesületéből. 
ahol óriási botrány volt. A Mescfordítók 
ugyanis határozatiíag kimondták, hogy Ila- 
bindranat Tayorc keleti meséit mindaddig 
nem hajlandók magyarra fordítani, amig az 
angol kormány ünnepélyes Ígéretet nem 
lesz, hogy Gandhit nem fogják többé bör
tönbe záratni.

Na még csak ez kellett.
Két markos munkatárs jóindulatúan bele

karolt a mesemondóba, gyorsan felnyaló- 
bolla és kiemelte az előszobába, hogy meg
védje a főszerkesztői harag kitörésétől.

— Te csak irj meséket és ne ártsd lxle 
magad a vasárnapi szenzációkba — mond
ták neki.

Azzal tovább folyt a munka. A házitele
fonközpont kezelője izzadva vergődött, küz- 
ködöll a mellékállomások kapcsolásával.

A külföldi tudósítók jelentkeztek egymás
után. Telefon pergőtűz volt ez — pergőtűz, 
de minden hatás nélkül.

Egymásután jelentkezett Bécs, Berlin, Pá- 
ris, de senkisc hozta a szenzációt, amivel 
Budapest ezen a napon annyira fukar volt.

Csodálatos egy vasárnap volt ez.
Mintha a világ valamennyi metropolisa 

összeesküdött volna a Hétfői Napló ellen.
Németországban nyugodtan söröznek az 

emberek, jelentette a berlini tudósitó. Auszt
riában még csak egy tyúkot sem loptak el. 
sajnálkozott a bécsi szerkesztőség, Parisban 
pedig teljes szélcsend van — mentegetőzött 
az ottani munkatárs.

így nem cosda, ha a főszerkesztő ideges
sége átragadt minden munkatársra. Mert az 
olvasóközönség könyörtelen. Szombat éj
szakától hétfő reggelig nincs újság és az uj 
héttől uj szenzációt vár a publikum.
De beüt a Nagy Szenzáció

Csak a segédszerkesztő pipázott nyugod
tan az Íróasztala mellett.
_ — JUwia mk türelem t-t mondotta, 

minden pillanatban történhet valami. Éj
félig még mindig van elég idő. Addig lesza
kadhat a Lánchíd, addig kitörhet az orosz
japán háború. Aladár bácsit mindeneeslre 
tartsátok itt, egyéb esemény hijján felkiil- 
döm a Ferenc József-hid Turulmadarára, 
hogy olt szavalja el egv meséjét a tűzoltók
nak, akik majd kötélhágcsón felmásznak 
érte.

Harsány kacagás követte a segédszerkesz
tő szavait. Még a főszerkesztő is megeny
hült. Mosolyogva gyújtott szivarra.

Ebben a pillanatban berregni kezdett a 
telefon a segédszerkesztő asztalán.

A segédszerkesztő nyugodtan rágyújtott az 
épp imént megtöltött angol pipájára, kifújt 
egy hatalmas füstkarikát és felemelte a 
kagylót.

.— Rendőri sajtóiroda? No, mi az? — kér
dezte.

— Na ne lihegj, beszélj csak nyugodtan, 
mert nem értem — foilytatta tovább a tele
fonba.

A telefonból a membránon keresztül re
csegő hang szűrődött ki, a szomszéd aszta
loknál is hallották a hangot, csak nem ér 
tették, miről van szó.

Annál inkább tisztán hallotta a segédszer
kesztő.

Balkezével a kagylót fogta, jobbkezével 
pedig a pipáját szorongatta, de most hirte
len letette a pipát.

Ez a mozdulat, valamint a szeme szögle
téből felvillanó láng és egy hirtelen elakadt 
lélegzetvétel épp elegendő votl ahhoz, hogy 
a közelben állók felfigyeljenek.

A fülkéiben dolgozó összes munkatársak 
szeme rávillant, igy akarták a nem hallható 
beszélgetést felfogni és a telefonáramot saját 
magukba átvezetni.

— Rendben — mondotta be a telefonba 
a segédszerkesztő — te azonnal indulj a hely
színre, rögtön küldök segítségül még egy 
embert, hogy felváltva adjátok a részlete
ket. Siess, ne kíméld a taxiköltséget.

Ezzel letelte a kagylót, felemelkedett és 
csöndesen, de annál határozottabb hangon 
szólt:

— Uraim, mindenki a fedélzetre. Kolb 
Józsefet, a híres bankárt meggyilkolták.

Hat egymásba nyíló szerkesztőségi fülkén 
át tizenhatszoros visszhang száguldott végig. 
Felzugoll a kórus, a sporttudósitók fülkéjé
ben, a gépirókisasszonyok boxaiban:

— Kolb Józsefet meggyilkolták!
Aki még nem látott lázasan dolgozó szer

kesztőséget, az nem is tudja felfogni, milyen 
bizsergés fut át ilyenkor egy lelkes ujságiró- 
gárdán.

Rikkancsok az éjszakában
A szerkesztőség, mint felzavart hangya

boly mozdult meg egyszerre.
Három gépirókisasszony a nagyterem kö

zepére tolta az irógépes asztalkákat.
A gyorsírók ceruzákat hegyeztek. Három

négy tartalékceruzáról is gondoskodott 
mindegyik.

A főszerkesztő telefonon felhívta a nyom
davezetőt:

— Kérek tartaléknak kél külön gépszedőt. 
Koltayt és Csákányt, a két volonlőrt azon

nal utbainditották, hogy segítségére legyenek 
a rendőri riporternek.

A színházi rovat szerkesztője is abba
hagyta a szombati nagy premierről szóló 
tudósításának diklálását. A színházi rovat 
szerkesztője mindenkiről mindent tudott. 
Most is fölényes hangon jegyezte meg:

— Fel kell hívni hétszóznegyvenhárom- 
ötvennyolcas titkos telefont. Lenkei művész
nő száma. Ez jól ismeri Kolb barátnőjét, te
hát biztosan tud majd erről a dologról is.

A közgazdasági rovat vezetője a tőzsde
klubba telefonált, hogy van-e ott valaki, aki
vel Kolb József financiális ügyeiről lehetne 
beszélni.

A szerkesztőségi szolgák felpumpálták ke
rékpárjaikat és meggyujtották az acetiién- 
lámpákat.

Mindenki a szenzáció szolgálatába he- 
lyezte magát.

Megérkezett a kiadóhivatali igazgató. Meg
mondották neki, mi történt. Az igazgató fel
nyitotta a szerkesztőség emeleti helyiségé
nek ablakát és az eget kémleilte.

A meteorológiai injéjst tugyaa már meg

nyugtató prognózist adott, hogy a követke
ző huszonnégy órára derűs, száraz idő vár
ható, de azért saját maga is meg akart győ
ződni az idöjóslat helyességéről.

Ilyen nagy bűnügyi szenzáció esetén a jó 
időjárás erősen befolyásolja az eladást. Ha 
szép az idő, száraz és derűit, több az ember 
az utcán, még a szokottnál is több lap fogy 
és akkor több rotációs papírhengert kell a 
pinceraktárakból felgörgetni a rotációs gé
pekhez, amelyek mohón falják, nyelik a pa
pirosok tizezermélereit, hogy gyorsan ont
hassák a példányok tömegét.

Kémlelte kissé az eget, azután lenézett a 
járdára, ahol a nyomda kapuja körül ki* 
sebb-nagyobb embercsoportok sötétlettek.

Rikkancsok voltak.
Ez a különleges emberfajta együtt áll, mo

zog, lélegzik a sajtóval és annak munka
társaival.

A Hétfői Napló rikkancsainak csak késő 
éjszaka kezdődik a munkája, de valami 
megmagyarázhatatlan ösztön, ami csak a 
vándormadaraknál van meg, máris idehaj
totta őket.

A szenzáció szagára épp úgy összeverőd
tek itt, mint a hollók szoktak gyülekezni ki
törő háború előtt a csatatér közeiében, ame
lyet még csak a vezérkar ismer.

A lap csak késő éjszaka jelenik meg, de 
ők már itt állnak és várnak.

Mohón, égő szemekkkel nézik a kivilágí
tott szerkesztőségi ablakokat.

Nem tudják mi történt, csak érzik, hogy 
valami nagy szenzáció van a levegőben.

Éjfél után, ha hónuk alá nyalábodják t 
forró, feslékszagu példányokat, megtudják 
a nagy újságot és tele tüdővel bömbölhetik 
Budapestnek:

— Hétfői Napló! Szenzációs kiadás! Kolb. 
bankárt meggyilkolták!

A Jendöri sajtóiroda 
jelenti . . .

A szerkesztőségben egy evikkeres öreg 
munkatárs a könyvespolchoz siet. Lexiko
nok és tájékoztató kézikönyvek között ku
tat. Kiemel egy vaskos kötetet. Pénzügyi 
almanach a cime.

Fellapozza a K betűt, végigszalad a neve
ken és hirtelen megáll. Pár pillanatig olvas; 
azután diktálja a gépirókisasszonynak ai 
adatokat.

— Kolb József bankár. Született 1880- 
bán, március hetedikén, Kassán. Gimnáziu
mi érettségit tett Pozsonyban, azután Buda
pestre került, elvégezte a kereskedelmi aka
démiát. Bécsben, majd Hamburgban prakti
zált tőzsdecégeknél, utóbb Budapesten ön
álló irodát nyitott, amely előbb Kolb József 
bankháza, majd évekig mint Kolb József és 
társa pénz- és váltóüzlete, majd ismét Kolb 
József bankháza néven szerepel a céghiva
talban. Kolb József élénk szerepet játszik 
nemcsak a közgazdaságban, hanem Buda
pest társasági életében is. Több budapesti 
előkelő klubnak és társaskörnek a tagja, a 
művészetek barátjának ismerik, sokat forog 
színházak körül.

Egy másik munkatárs a Kolb József-cég 
irodájába telefonált A Vadász-utcai iroda
helyiségekben azonban hiába cseng a tele
fon, senkise válaszol. Érthető is. Vusárnap 
van. Munkaszünet.

Ugyanez a munkatárs most fellapozza a 
talcfonkönyvet és Kolb József számát ke
resi: Megvan: Kolb József, Tüske-utca 71., 
hétszázkMenc-negyvenegy.

Tárcsázza a számol. A telefon búg, de 
senkise felel. A Tüske-utcai villában min
den csendes...

Most megérkezik az első futár. A szer
kesztőség kerékpáros küldönce hozza a rend
őrségi kőnyomatos rövid tudósitását.

Pérely rendőrtanácsos, a főkapitányság? 
sajtóiroda főnöke szakszerű, .szá-az rövid
séggel közli ebben a híradásban:

Kolb József bankárt a mai napon Kis- 
svábhegyen, a Tüske-utca 71. számú vltlá- 
jónak kapujában holtan találták. Az intéz
kedő rendőr jelentése szerint nevezett bűn
cselekmény áldozata lett. A nyomozás folya
matba tétetett.

(Folytatjuk)
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Söröspalackok hullása közben 
nehezen egyenlített Prágában a 
fölényesen játszó magyar csapat

MAGYARORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA 2:2 (1:2)
Vasárnap egyszerre kát fronton kellett a ma

gyar labdarúgásnak tűzbe küldeni fiait, akiket 
kiszemeltek arra, hogy a rövidesen elkövetkező 
Világbajnoki tornán a címeres dresszben har
coljanak a nagymultu magyar futballhoz mél
tóan. Természetes, hogy ez a kettős erőpróba 
tulajdonképpen meggyengítette mind a Prágá
ban, mind pedig a Budapesten starthoz álló 
csapat szerkezetét. Mégis Prágába küldöttük az 
erősebb együttest és bíztunk abban, hogy siker
rel" állja meg a helyét. E bizalomban nem csa
latkozott a magyar közönség, mert a telefon 
huzaljain szerteröppenő prágai hír eldöntetlen 
eredményről számol be. amely — figyelembc- 
véve az idegen talajt — sikernek minősíthető.

nicskdnak csak annyi a dolga, hogy a kapu mögé 
kerüli labdát visszahozza. Ezt szereti legjobban 
a kontinens prágai híressége. X 27. percben 
Sárosi végre lövéshez jut, de testőrének teste 
őrzi a kaput s a labda Zenitekről kornerre 
perdül.

EGYENLÍTÜNK!
Sárosi lövése végre felodja a maradék elfo

gódottságot is. Most állandó támadásban van a 
magyar csapat. Közhely, de valóban érik és a 
levegőben lóg a gól. majd nem sokkal később 
olt, ahol többet szeretnénk látni belőle: a cseh
szlovák kapuban. A Fradi egyre nagyobb fejlő
désbe Ívelő balszélsője

Kemény pompásan szökik meg a halijától

ti a beadása is mintaszerű. Több se kell 
Sárosinak. villámgyorsan stoppol, azután 
egyet drliblizlk s a hátvéd máris a háta mö
gött van, előtte pedig a tátongó kapu az 

ugrásra kész Planlcskával.
Fejedelmi pillanat ez: a kontinens legjobb 
kapusa és centere farkasszemet néz s az
tán győz a rutin: Sárosi labdája védhetet- 

lenül vágódik a hálóba 1:1.
Pianicska dühös, pedig nincs miért szégyen
kezni — egy Sárosi-gól miatt. De mintha ez 
elég is lenne a magyar csapatnak. A csehszlo
vákok veszedelmes támadásokba fognak és ha 
Puc nem hibáz, a tiszta helyzetből máris újabb 
gól láncolna a kapunkban.

Hogy az obiigát Sárosi-lerugás se maradjon 
el, arról Nahlovszky gondoskodik. Ebből 
Moóré szabadrúgása kapu fölé kerül. Látják 
már a csehszlovákok, hogy ki a magyar csa
pat erőssége és

Zenisek a nehezen lábraállt Sároslt újból ’ 
faultolja. I

A 40. percben lélegzetállitó jelenet következik* 
Markos a; ördőngős driblijeivel átdolgozza 
magát az akadályokon s aztán ellenállhatatlan 
lendülettel húz a kapura. Most is csak Pia
nicska a végső akadály, de Markos nem Sárost 
és Pianicska szerelni tudja.

TELJES A MAGYAR FÖLÉNY ES EGGYEL * 
MÉGIS TÖBB A CSEHSZLOVÁK GÓL

A fölényünk vitathatatlan, s a támadásaink’ 
ereje is azt mutatja, hogy rövidesen számsze
rűen is elkönyvelhetjük a fölény arányát. Dehát 
a futball többek között szerencsejáték is s egy 
ilyen hazárd pillanat juttatja újabb gólhoz a 
43. percben a csehszlovákokat.

Sobotka pompásan szökteti Pucol, aki vlsi- 
szajátszik s a labda villámgyorsan köt ki a 

magyar hálóban. 1:2.
Még egy-két húzás, azután vége a félidőnek’. |

Prága, április 29.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telcfonjelenté- 
se.) A közelmúltban tűz 
pusztította el prágai 
Sparta-pályáját, de en
nek ellenére a szorgos 
kezek teljesen használ
ható állapotba hozták a 
nagy mérkőzésre. Amit 
igazol az a rekordközön

ség is, amely zsúfolásig megtöltőié a tribünö
ket és a csehszlovák szövetség jelentése szerint

35.000 főre rúgott.
Prága minden futballrajongója kivonult a nagy 
csatára, de kivonullak a társadalmi és a sport
előkelőségek is, amelyeknek soraiban a magyar 
kolóniát Ghiczy kövelségi tanácsos vezette. Olt 
volt teljes számban a prágai magyar követség 
tisztviselői kara is. Erős napsütéses kánikulai 
meleget teremtett a pályán, csakúgy, mint a 
vele egyidőben lejátszott bolgár meccs színhe
lyén: Budapesten. E melegnek nagy szerepe 
volt-a vásdénapi küzdelemben. Nemcsak a hű
sítő italosok számára hajtotta a vizet, hanem 
a csehszlovák csapat javára is, mert az abnor- 
misan . magas áprilisi forróság alaposan kiszívta 
a játékosok erejét.

KEZDŐDIK!
A két „öreg": Pianicska és Sternberg sorsol. 

'A szerencse, mint annyiszor már, most is a 
csehszlovákok mellé szegődik és a magyar 
csapatnak kellemetlenül tűző napsütés ellen 
kell kezdeni a játékot. Mindjárt pokoli iram
mal vezetik be a nagy csatát. Olyan elementáris 
erejű támadások görögnek mindkét oldal felé, 
hogy a szakértő azonnal látja a második fél
idő törvényszerűen bekövetkező letörését. Egy
enlőre azonban tort még az erőből, hiszen mind
össze két perce játszanak. De ez is elég, legalább

A Kopeczky—Puc-balszárny, mini a cseh
szlovák támadókvintclt legfélelmetesebb 
része, viharos rohammal száguld a magyar 
kapu felé. Kopeczky keresztbe játssza a 
labdát és a pontos lépésekkel lövésre ér 
kezű Szobotka lábának művészete szabá

lyosan fejezi be az akciót: gól! 0:1.
. Kellemetlen ez a gyors eredmény, annál is 

inkább, mert az utánakövetkező magyar táma
dások egyelőre nem kecsegtetnek sikerrel. Egy 
kornert ugyan rúghatunk, majd talán gólt is, 
mert Markos lövésszerü beadását Sárosi csak 
alig valamivel a kapu mellé teszi. Ez az „alig 
valami" általában a futball és pontosabban a 
magyar futball régi nagy betegsége. A hév nem
csak a nap könyörtelen sugárzásából ömlik, 
hanem viharos támadásokra ingcrli a gólraéhes 
magyar csatárokat is. A mezőnyjáték páratlan 
forróságu helyzeteket teremt, de egyelőre oly 
távol vannak ezek a kaputól, hogy a lövések a 
nagy Pianicska számára nem képeznek meg
oldhatatlan feladatot. Toldi lövése pláne a 
kapu fölött fut el. Szép, szép, csak nem ercd- 
méhyés. Most a csehek veszik át a dirigálás 
felelősségteljes és ránk nézve nyomasztó sze
repét s egymásután két korner védésén törheti 
a fejét a magyar védelem. A másodikból

Horak lövése csak centiméterekkel kerüli 
el a hálót.

Ez kétségkívül Háda idegeire is megy, de nem 
sokkal később nincs mit panaszkodnia Pia- 
Bicskának sem. öt viszont Moóré vizsgáztatja 
le. Ez a vizsga olyan, ahol

■ tatíár és a tanítvány is jelest kap: rugós 
és védés kitűnő.

SZERENCSÉTLEN A 13-AS SZÁM MARKOSNAK
A 13. perc kellemetlen eseményt zudit Markos 

nyakába. Szeretne elhúzni Csambal mellett, de a 
centerhalf, akinek ezen a meccsen a tudásból 
hem futja, csúnya lerugással pótolja a hiányt 
és Markos a földre kerül. De nem azért eszi a 
kiadó* debreceni kosztol, hogy „csambali“ gyön
gédségekhez hasonló cirógatások ártanának 
heki; egy-kettőre rendbeszedi magát és már 
fogja is a kornert a csehszlovák kapu ellen.

Ez Zenitek fejére röppen s onnan • mezőnybe. 
Ezután nem sokkal Toldi gyilkos bombája re- 
•negleti meg — háló helyett — Pianicska öreg 
szivét és nyomot hagy a tenyerén is, amivel mü- 
■'éBjejen tisztázza a magyar tank bombáját. 
ytneze már nem ilyen ügyes. Az ő labdája ki- 
Mcluca taüli ii lüadsiM

Sárosi második gólja végre megszerzi az egyenlítést
A második félidő már valamivel lanyhább, 

mint az első volt, mert a meleg alaposan le- 
lohasztja a harci kedélyeket. A magyarok to
vábbra is támadó fölényben vannak, még is az 
5. percben Puc labdája veszélyezteti a hálónkat. 
Ezt azonban Háda mesterien üti ki. Markos elé 
kerül, aki megszökik, végigfut s aztán futtá
ban fölé lő.

NACHLOVSKY — AZ ERŐSZAK ÖKLE
A csehszlovák csapat legveszélyesebb tagja a 

szónak szoros értelmében Nachlovsky, aki ott 
rúgja a labdát és az embert, ahol éppen éri. 
Legközelebb Markos kerül újból terítékre, aki 
Nachlovsky faultja miatt öt percre a tacsvona 
Ion túlra sántikál. Tiz emberrel játszunk most 
csak cs mégis megszületik a várva-várl egyen
lítés.

Szabadrúgás esik a csehszlovák kapu előtt, 
Moóré irányítja, pontosan Sarcaihoz, aki re
mek tcstcselicl rázza le magáról a kullan
csokat s egy pillanat múlva a jobb felső 

sarokba védhetctlenül süvít a labda. 2:2.
Óriási az öröm a kisded magyar kolóniában, 

mert hiszen ez a döntetlen is már sikernek szá
mit. Extázissá fokozódik a mámor, amikor Toldi 
éles bombája fenyegeti a csehszlovák hálót. Ám 
Pianicska a helyén van és bravúrosan üti ki a 
jobbsarokból. A veszély azonban állandón fe
nyeget. így többek közt a 23. percben egy kor
ner alakjában, amelyet csak a legmegfcszilettcbb 
védekezéssel sikerül tisztázni.

A SZÁRNYRAKELT SÖRÖSPALACKOK
A csehszlovák csapat tengelye szemmellátha- 

tóan beteg. Csambal ellen percröl-percre foko
zódik a közönség viharos haragja s a tüntetés 
a 27. percben éri cl a tetőfokát.

Uj stílust mutatnak be: üres sörösüvegek 
repülnek a rosszul játszó Csambal felé.

Csoda, hogy komoly baleset nem történik a 
szokatlan záporcsőtől. Az is csoda, amit a 33. 
percben Kopeczky művel, amikor közvetlenül 
a magyar kapu torkában a legmagasabb „gyer
tyát** készíti el — Háda nem csekély örömére.

Nem sokkal később Markos viharzik Pianicska 
felé s a lövését csak nehéz elvetés árán sikerül 
hatástalanítani. Zenitek már liheg a nagy fáradt
ságtól s a véletlenül agilitásra ébredt Vinczét 
alaposan megrugja. Ezután egy korner követke
zik isméit ellenünk, amit Hess erőszakol ki, de 
hálistennek baj nincs, mert Horák mögé lövi a 
labdát.

Most már nem sok esemény van hátra, hacsak 
annak nem számítjuk

Sobotka irtózatos erejű lövését, ami bizony 
pillanatokra megdermeszti a vért a magya

rok ereiben.
De Háda csalhatatlanul biztos keze most is út
ját állja a gyilkos erejű bombának, s bár ki
ejti, szokott modorában ügyesen tudja testtel 
fedezni a guruló labdát. Az iram egyre lanyhul, 
látható, hogy egyik fél sem erőszakolja tovább 
az amugyis kilátástalan küzdelmet.
A MÉRKŐZÉS ÉS A JÁTÉKOSOK MÉRLEGE

A játék bővelkedett érdekességben s ezek kö
zül a legfeltűnőbb az volt, hogy

az első félidőben a Sárosi őrzésére kirendelt 
Zcnisek pompásan látta cl kényes tisztét.

Csak a második félidő fáradtsága juttatta sza
bad levegőhöz a kitűnő magyar centert. A ma
gyar játékosok közül ismét

Háda
neve kívánkozik a ranglista élére, mert remek 
védéseivel a szónak szoros értelmében megaka
dályozta a magyar csapat vereségét. Hogy egye
bet ne említsünk, a második félidő végén 
Sobotka védhetetlenül süvítő lövését fogta el 
bravúrosan, amit rajta kiviil aligha tudott volna 
más kapus megtenni. A kapott két gólról nem 
tehet. Ugyanilyen dicséret illeti meg a közvet
len védelmet is, majd n halfsorban Moórét és 
Lázárt. A csatárok közül elsősorban Sárosi, az
után a roppant agilitással dolgozó Toldi és 
Kemény pompás futásai éa pontos beadásnl 
érdemelnek említést. A Vincze—Markot jobb
szárny kitünően játszott a mezőnyben, de a deb
receni jobbösszekötö a támadások eredményes 
befejezésével adós maradt.

A csehszlovák tizenegy közül Pianicska pokoli 
nyugalma és jó helyezkedése, valamint az előtte 

Itáliai ewJüLedttt la » rawöw.MI, Bop-

pánt veszélyes és álütöercjü támadórészt kép
viselt a Kopeczky—Puc balszárny. De Csambál. 
az egykor rettegett Kada utóda teljesen csődöt 
mondott, ugyannytira, hogy a mérkőzés végén a 
közönség viharosan tiintetett ellene.

AMIT A STATISZTIKA MOND
A prágai mérkőzést az Európa-Kupa kiizdel-

mei sorában játszottuk 1c. Amióta rendszerest* 
tették c mérkőzéseket, a mait is beleszámítva, 
ötször játszottunk a csehszlovákokkal s az öt 
mérkőzés közül kettőt megnyertünk és három 
eldöntetlen maradt. Ez az egyszerű kimutatás 
is elegendő ahhoz, hogy megállapítsuk a ma
gyar futball [elsőbbségét a csehszlovákokéval 
szemben — 1927 óta.

Izgalmas küzdelmek
az egyéni kardbajnokságban
Vasárnap került sor a 

vivőszezon legnagyobb 
versenyére, az egyéni 
kardbajnokságra, melyet 
a műegyetemen bonyolí
tottak le. Jekefalussy 
György olimpiai bajno
kunk kivételével részt
vett a versenyen min
den számottevő első- 
klasszisu vivőnk. Hatos

csoportokban kezdett a selejtező mérkőzés. 
Minden csoportból 3—3 jutott tovább.

Az első csoportból a döntőbe került Gere
vich, Kőszegi és Rasztovlcs, mig kiesett 
Nagy Ernő, Mikc és Illés. A második cso
portból Rajcsányi, Tímár és Gönczi jutott 
tovább, kiesett Zlrczy, Garay és Palócz. 
A harmadik csoportból tovább jutott Ko
vács, Kabos és Maszlay, kiesett Ibrányi, 

Sniolús és Bay.
A kilences döntőbe tehát a honvédtiszti vi

vőkből hárman, a MAC-ból szintén hárman, az 
UTE-ból Kabos, a BEAC-ból Raszlovics és a 
l.ud ovikából Kovács került be. Általában a fia
talok vívtak legjobban.

Délután öt órakor a Műegyetem oszlopcsar
nokaim került sor a döntőmérkőzésre, melvet 
Gömbös Gyula miniszterelnökkel az élén igen 
nagyszámú és előkelő közönség nézett végig. A 
döntőben igen heves volt a küzdelem. Egymás 
után szenvedték vereségeiket valamennyien. 
Igen jó formát mutatott Kovács, Gerevich, Tí
már és Maszlay. A Kovács—Kabos asszó 15 
perc letelte után 55 állással ért véget, igy tehát 
ez a mérkőzés mindkét versenyzőnek fél-fél 
győzelmet jelentett.

Az egyéni kardvívóba  jnokság döntő küzdel
meit hallatlan izgalommal szemlélte a közönség. 
A Kabos—Kovács mecccs döntetlenül végződött, 
majd a fiatal, de kiváló formában lévő ludovi- 
kós Kovács kikapott Rajcsányitól. Ezután került 
sor a Gerevich—Kabos asszóra, amelyet Gere
vich ..agyobb rutinja döntött el, de viszont ki
kapott Gönczytöl és Kovácstól. Rajcsányi vere-

séget szenvedett Tímártól és Gerevlchtől, viszont 
legyőzte Kabost. Ezután került a sor a bajnok, 
ság legérdekesebb küzdelmére: a Kovács—Masz
lay döntő asszóra.

Azért lehetett nevezni döntő asszónak, mert 
Kovácsnak ekkor még csak másfél veresége volt, 
mig Rajcsányinak és Gcrcvichnek két-két vere- 
sége. Ha tehát Kovácsnak sikerült volna ezt a 
meccsét győzelemmel megvívnia, ugv már csak 
a Gönczy elleni asszója lett volna hátra s igy a 
bajnokság kérdése már aligha lehetett volna a 
továbbiakban nyílt Feszült izgalommal, halálos 
csendben nézte a közönség Kovácsnak tanárával, 
Maszlayval vivőit harcát. Kovács 4:3-ra vezetett, 
a m ik or egy tiszta ha.svágás ült Maszlayn. Nem 
volt vitás, mert a tuss száz, százalékosan tiszta 
volt.

A közönség a fiatal vivő iránti szimpátiából 
hatalmas tapsba fogott és ünnepelte a győztes 
Kovácsol. Maszlay sem vonta kétségbe Kovács 
győzelmét és mutatta, hogy hol kapta a vágást. 
Hirtelen Jckelfalussy György, a zsűri elnöke, 
felállt a pódiumra és hosszasan magyarázni 
kezdte a közönségnek, hogy tartózkodjék a tet-i 
szésnyilvánitástól . mert igy a zsűri tagjai kép
telenek feladatukat lelkiismeretesen teljesíteni. 
Majd kijelentette, hogy a taps hatása alatt 
képtelen volt megfigyelni, hogy valóban tus, 
volt-e, vagy sem.

A Kovács—Maszlay asszó után a következő 
helyzetkép alakult ki a döntő résztvevőn között:

Rajcsányi és Gerevich 2—2 vereség, Kovács 
és Kabos 2.5—2.5 vereség, Maszlay .1 vereség, 
Raszlovics 4 vereség, Tímár, Gönczy és Kőszegy 
5—5 uereség.

FUTBALLMEGI.EPETÉSEK BECSBEN
Bécsből jelentik: Az osztrák ligabajnoki mér* 

közések során az Admira 3:2 (1:1) arányú győ
zelmet aratott a Floridsdorf ellen, mig az FG 
Wien nagy meglepetésre 4:2 (4:4-ra) győzött az 
Austria ellen. -----

A Nemzeti győzelme’1 Kladnóhnu. Kladnóból 
jelentik: A Nemzeti csapata vasárnap nz FG 
Kladnót 3:2 (2:1) arányban legyőzte. A gólo
kat Blliámi, Odri és Szecsei szerezte.

■ i r 'n" 1 —

Papp dr. és Tóth 
újabb győzelmeikkel az európa
bajnoki döntőbe kerültek

Zombory pontozással győzött, de kiesett
Róma, ápr. 20.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonje- 
leütése.) A birkózó európabajnoki küzdel
mek vasárnap elértek a döntőkig. A római 
Quirino Színházat ezúttal is zsúfolásig meg
töltötte a közönség.

A magyar versenyzők közül először Zom- 
bory ment a szőnyegre a légsulyu csoport
ban. Ellenfele a romániai Horváth volt, 
akit

nagy fölényben pontozással legyőzött, 
azonban győzelme ellenére la kiesett a 

döntő küzdelmekből.
A nagyközépsulyban az ismét kiválóan

iierci>14 . tuw.nbujuokuak.. emut Mailé

dr. a csehszlovák Pribellel kerüli össze, akit
4 perces mérkőzés után kétválira lek- 

letett.
A pehelysúlyban Tóth negyedik győzel

mét aratta a német Ehrlvel szemben. Mérv 
kőzésük igen szép volt s a közönség mele
gen ünnepelte a győztes magyart, akinek 

balfüle teljesen összezuzódott 
a pénteki küzdelmek során s éles fájdalmai 
ellenére is nagy akaraterővel diadalra vitte 
a magyar színeket.

Papp dr. és Tóth értéke, győzelmeikkel 
bekerültek az európai bajnoki döntőkbe, 
melynek minden eddigit felülmúló gigantis 
kua kiúddmú taeuak látUXoc tariaaak, 4
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Újpest nem óv!
Sxabálytalonul küldték ki Malorszk y 
birót a Ferencváros-UJpest mérkőxésre 
— A* Újpest 
togyasxtotta

és a Ferencváros már el 
ax összes bírákat

egy bele 
, hogy Icj.'il- 
! Újpest—Ke

nu rkőzóst, 
hullámai még

Pontosan 
már annak, 
szőtték nz 
rencváros 
amelynek I 
a mai napig sem csen
desedtek le. De hogyun 
is lehetne itt nyugalmat 
teremteni, amikor em
beri számítás szerint a 

n behozhatatlan 
i tábor 

egy 
ha 

egy

Ferencváros n döntetlen révét, 
előnyre tett szert, ugv hogy az újpesti t 

*■- ■ amiatt, hogy 
vész kárba, 

nem csúszik

jnggal aggodalmaskodhat 
esztendő Kemény munkája 
esetleg n Ferencváros el 
narancshéjon.

Az Újpest nem óvolt, de elkeseredetten 
legeli, hogy Majorszky Ferenc biró 
tekintélyes 
kuli eredményei körül és csupán regisztrálni 
akarjuk azt a tényt, hogy olyan részletek jutot
tak tudomásunkra a dcrbimeccs előkészítése 
kapcsán, amelyek ama feltevésünket táplálják, 
hegv

az Újpest a siker reményével megóvhatja 
az elveszített nagy meccset és a mérkőzés 
esetleges mcgM*mmlsltése révén megmentheti 

talán ■ veszendőbe menő bajnokságot.
Hogyan? Hiszen ismerjük a gyakorlatot: 

biró hibái ulapján nem 
semmisíteni. ‘ 
utón egyenesen a Birólcstület intézőbizottsága 
elé kerül, amely pártolja, avagy elutasítani ja
vasolja a mérkőzés megsemmisítése iránt be
nyújtott óvást. Viszont a legritkább esetek 
közé tartozik nz utóbbi eset. Valósággal dog
mává vált az a meggyőződés, hogy a biró 
miatt nem lehet megsemmisíteni mérkőzést, 
mert ha erre az esetre precedenst teremtené
nek, a ............................. .........................
nők az óvások tömegével.

Ezek 
art is. hogy nyilvánvaló szabúlylalnnság miatt 
mégis neki kell feküdni nz óvás tanulmónyo- 
zásánnk. A konkrét esetben nem a bírónak a 
pályán elkövetett szabálytalanságairól lesz 
■zó. hanem a mérkőzés előkészítése során 
elkövetett szabálytalanságról; precízen ki
fejezve:

Majorszky

cm-
...... tévedései 

szerepel játszottak a meccs kiala-

a 
, , tzoktak meccset meg

A benyújtott óvás adminisztratív

futballszövctséyet valósággal elárasztó-

előrebocsátása után állapítsuk meg

Most inár 
nyek tárgyalására.

bírót szabálytalanul 
erre a meccsre.

azután rátérhetünk

küldték ki

az előzmé-

Csőd előtt áll 
a vétől! sta rendszere

Itt most egy hirtelen lordulnttal rá kell tér
nünk a vélólista körül mutatkozó bajokra. 
Maga a vélólista, amelyen az egyesületek ál

lni indexre helyezett fufballbirók szerepelnek, 
hivatalos titok. Ezzel szemben félhivatalosan 
és kevésbé hivatalosan mindenki tudja, hogy 
kik szerepelnek az egyesületi vétólislán. A 
grnndokon játszó llzennégyesztcndös ujonc- 
fulballislák is tudják, a verebek is csiripelik, 
h'»gy Boronkay. Iváncsics. Klug és a többiek 
melyik egyesület vétólistáján szerepelnek. 
Egy-cgv újabb vétó beérkezése után maguk

nz indexre helyezett fulballbiró kollégái sug
dossák egymás fülébe a pikáns szenzációt.

Ezek után nem lesz nehéz azt sem megér
teni, hogy egy-egy meccs biróküldése előtt a 
birúküldést intéző bizottság tagjai valósággal 
álmatlanul fetrengenek ágyukban. A helyzet az, 
hogy

a vétólista csőd előtt áll, mert a Birótes- 
tület első garnitúrájának tagjai már csak
nem mind ott szerepelnek a vétó

lajstromon.
Nincs már messze az a: idő, amikor a BT 

kénytelen lesz a nagy ligameccsckre junior, if
júsági bírákat küldeni.

Nehézségek a derbi
meccs biróküldése 
körül

rosszmájú birókollégák a kávéházi lörzs- ..................... .... nzon>

nak fáradalmai annyira kimerítették, hogy ki- 
udós pihenésre van szüksége. Felvetette azt az 
ötletet, hogy gondolkozzon az elnökség azon, 
hogy miként lehetne őt ideiglenesen helyette- 
sittetni. igy rögtön másként látjuk a dolgot és 
magunk Ls szükségesnek látnók a fáradt ügy
vezető pihentetését.

♦
Az európai ökölvivó-sampionok amerikai tú

rájának immár készen áll az utiprogramja is. 
.4 kijelölt versenyzők szövetségeinek jelentke
zései — az angolokut kivéve — bejutottak. In
dulás május 17-én, 19-én behajózás a Bérén- 
gáriá-ra, megérkezés Nemyorkba május 25-én. 
A csapatot Kankovszky Artúr, valamint egy né
met, egy olasz és egy norvég biró fogja kí
sérni. Expressz gyorsasággal intéződött el min 
den.

BiocKner J.
hirdető Iroda

Erzsinél hOriiii innia

A .
asztalnál már előre mulattak azon, hogy a 
biróküldő bizottság miként fogja megoldani a 
dcrbimeccs biróküldésénck súlyos problémáját. 
Adva volt összesen négy biró, akik a két egye
sület vétólistáján nem szerepeltek, mert a Fe
rencváros és az Újpest már a többi bírákat el
fogyasztották. A sportasztalnál .beszélték, hogy 
a négy játékbiró: Biró Sándor. Hertzka Pál. 
Majorszky Ferenc és Széli László. Igen ám, de 
— mondották — Majorszky „leégett** az Uj- 
pest—PhöbtiR-mérközésen. Maradna tehát há
rom kiküldhető játékbiró.

Ax Újpest vétóini 
próbál, de nem akarja 

„kilőni" Majorsxkyt
Ezekután történt, hogy az Újpest futball- 

igazgatója. Langfelder Ferenc arra való hivat
kozással, hogy Majorszky a csapatnak a Pbö- 
bus ellen játszott mérkőzésén nem ütötte meg 
a kívánt mértéket, azt kérte, hogy mellőzzék a 
derbimeccr birókiildcsénél. A biróküldö-bizotl- 
ság előadója utalt arra, hogy vétózni csak a 
futball évad megkezdése elölt lehet, hivatalosan 
nein vette tudomásul a bejelentési, de elmon
dotta azt, hogy

a bizottság van olyan tapintatos, hogy nem 
erőszakol bírót az egyesületekre.

Ebben maradlak. Azonban az Újpest vezető
ségének legnagyobb meglepetésére a bizottság 
ennek ellenére is Majorszkyt jelölte ki a meccs 
vezetésére. Az Újpest a történtek után közölte 
még bizalmasan a birókiildö-szcrvvel, hogy a 
kellemetlen meglepetés ellenére sem szándéko
zik „kilőni" Majorszkyt. (Kilövés: ha a kikül
dött fulballbiró ellen a mérkőzés előtt nyilvá
nosan kifogásokat hangoztatnak, amikor is 
kénytelenek a játékbirót leváltani.)

Ezek voltak az előzményei Majorszky Ferenc 
kiküldetésének. Mindebből kiderül az, hogy ha 
vétózni szezón közben nem is lehet ugyan, a 
jogszokás az, hogy a kifogásolt játékbirót ki
cserélik. Ez ebben az esetben nem történt meg, 
tehát

Majorszky nem a jogszokásoknak megfele
lően lett kijelölve az Újpest—Fcrencváros- 

merkőzés vezetésére.

♦
A közelmúltban lezajlott Európa-bajnoksá- 

gok kiemelkedő eseménye az angolok megjele
nése és teljesítménye volt. Azt, amit az ango
lt klói — különösen egyes versenyzőik révén 
láttunk, — az ökölvívás tökéletes művészete 
volt, ügy védekezésben, mint támadásban az 
orthodox angol stílust mutatták be, amelyet a 
kontinensen rajtuk kívül csak az északi népek 
kulliválnak. Ha a számszerű eredmény nem is 
igazolja az angolok technikai fejlettségét, meg 
kell állapítanunk, hogy az Európa bajnoki me
zőnyben egészen külön klasszist képviseltek. 
Az itt járt vezetőktől sikerüli néhány kulissza
titkot megtudnunk arra vonatkozólag, hogy mi 
az angolok sikerének a kulcsa. Az ökölvívást 
már 7 éves korban az elemi iskolákban tanít-

ják, ahol a versenyzők kor és súly szerint van* 
nak csoportokba osztva, igy mire ifjúsági ve« 
senyzői státuszba kerülnek, megtörténik a Sze* 
lekció. Egyébként is az angol iskolai nevelés 
nagy súlyt helyez a sportszerűségre és a sport
szellemre. Ennek igen ékes példáit láthatjuk a 
londoni utcán, amikor ingujjra vetkőzve, a kö
zönség sorfala közt alkotta ringben szabályos 
boxmeccset viv egymással két ifjú óriás, akik 
összekülönböztek valamin. Párbaj helyett ököl
lel intézik el Angliában a lovagias ügyeket. Az 
iskolai nevelés természetesen a legtisztább 
amatőrszellemet ülteti át az ifjúságba, de hoz
zájárul az angolok tudásbeli fölényéhez az is, 
hogy az iskola végeztével, az ifjúság elhelyez
kedést talál és nem kell kenyérgondokkal küz
denie, mint nálunk.
———a«K

Az egyetlen ligabajnoki
mérkőzésen Szeged győzött

A

20 méteres lövése bombaszerüen talál utat 
a szegedi hálóba.

meccs izgalmas atmoszférában ért véget.

„Nem óvjuk meg a meccset
és a bírót nem jelentjük fel “

— így döntött az Újpest elnöksége, amely a sport
szerű súg ragyogó példáját akarja produkálni

SZEGED FC—III. KÉR. FC 2:1 (1:0)
Szeged, április 29.

(A Hétfői Napló tudó
silójának telefonjclen 
tése.) Az elmúlt vasár
nap egyetlen ligabajnoki 
mérkőzését Szegeden ját
szotta le a ///. kerületi 
FC és a Szegedi FC csa
pata. Izgalmas atmoszfé
rában folyt le a mérkő
zés, amely

a Szeged FC 2:1 arányú győzelmét hozta, 
miután már félidőben is l:0-ra vezetett. A játék 
igen szépen indult, pompás akciók váltották 
egymást, később azonban a rossz napot kifogott' 
Csárdás biró itt-ott különös játékvezetése foly
tán előbb a tribünön, később azután a pályán is 
izgalmas jelenetek adódtak. Az izgatott szóvál
tások később durvasággá változtak, főként a 
biró ítélkezései folytán megzavart játékosok 
lelkiállapota miatt. Az első gólhelyzet már a 
10. percben adódott, de Gerle nagy helyzetet 
hagyott ki. A 15. percben a III. kér. csaknem 
vezetéshez jutott. Általában az első félidőben a 
szegediek fölényt mulatlak.

A 40. percben a szegedi jobbszárny kezde
ményezéséből Korányi II. megszerzi a ve

zető gélt.
A második félidő elején a III. kerületiek ke

rülnek frontba, ám a biró téves Ítélkezései 
csakhamar kellemetlen szituációkat idéznek elő 
a pályán. Tárgyalások indulnak meg a biró és 
a játékosok között, majd a nézőtér ideges vi
selkedése folytán néhány percig szünetel a játék. 
Az idegesség egyre fokozódik, majd a III. kerü
letiek támadnak. Ennek ellenére a 15. percben

Havas a rosszul helyezkedő Dénes mellett 
megszerzi a szegedik második gólját.

A 111. kerületiek további támadásai során csak 
a 35. percben sikerült szépíteni az eredményen, 
amennyiben a 35. percben

a leálló szegedi védelem mellett Kármán

1. Újpest 19 játék 58:22 33 pont
2. Ferencváros 18 játék 65:22 32 pont
3. Bocskai 10 játék 45:25 25 pont
4. Hungária 19 játék 44:33 20 pont
5. Kispest 19 játék 38:41 18 pont
6. Budai 11. 19 játék 32:46 17 pont
7. Phöbus 18 játék ?4:34 16 pont
8l Szeged 19 játék 35:40 16 pont
9. III. kor. FC 19 játék 34:45 16 pont

10. Somogy 19 játék 24:59 14 pont
11. Nemzeti 19 játék 27.52 11 pont
12. Attila 19 játék 30:47 10 pont

LEGYŐZTE JUGOSZLÁVIÁT, 
jelentik: A Románia—Jugoszlá*

ROMÁNIA
Bukarestből ______ _______ ___

via világbajnoki selejtező mérkőzést 2:1 arány* 
bán a román csapat nyerte meg. A félidő 1:0 
volt. A meccsen megjelent Mihály vajda trón
örökös is s azt harmincezer főnyi közönség 
nézte végig. A románok góljait Schivartz és 
Üobai, a jugoszlávokét Kragici szerezte.

Főiskolai női atlétikai versenyt rendezett vasár
nap délelőtt a MAFC. A távolugrást Egressy 
nyerte 482 cm-rel, a magasugrást Szent királyi 
135 cm-rel. a 60 m-es síkfutást győztese Nagy 
lett 8.8 mp-cel, a 100 m-es síkfutásban pedig 
Kresz győzött 14 mpes idővel. A dijakat Kelemen 
Kornél, az OTT elnöke osztotta ki.

Dlszkvaliükálták a marathoni vllágbjanokot- 
John Hamist, a marathoni verseny győztesét, 
megfosztották a világbajnoki címtől, mert ki* 
derült, hogy start előtt 1 pohár Mira keserű* 
vizet ivott és az hajtotta.

Az clőadollak után a derbi meccset követő 
nyolcadik napon most már lássuk, hogy 
mire készül a derbimeccs károsultja: az Új
pest. Megkérdeztük tehát

l.angfehler Ferencet,
az Újpest futluilligazgntóját, aki a követke
zőkben nyilatkozott előttünk:

— Elnök urunk tegnap érkezeti haza 
külföldi útjáról és igv vezetőségünk — a 
folyó ügyek elintézése kapcsán -- csak teg
nap fogialkozott a mull vasárnapi esemé
nyekkel.

— Megállapítottuk, bogv az indiszponáll 
bíráskodás olyan halmozásban sújtotta csa
patunkat, amilyenre a magyar futballbaj- 
nokság 34 ét»es történetében még sohasem 
volt példa.

— A bírói tévedések eme hatványozott 
formáin — ugv lehel — a jól megérdemelt 
bajnoki címtől fosztotta meg fiainkat. Meg
szólna tehát minden okunk az óvásra és 
meggyőződésünk, hogy óvásunk sikerrel is 
járna. Mégis úgy határoztunk, hogy

a mérkőzést nem óvjuk meg és a bírót 
nem jelentjük fel,

mert elnökségünknek az az álláspontja, 
bogv a bajnokságnak a pályán és nem a 
szövetség zöld asztalánál kell eldőlnie. ‘ jó 
sportembernek a sportszerűség parancsánál 
fogva még akkor is mcq kell nyugodnia ha 
a biró téves ítéletei a: elclnfelet váratlan 
t lőnyol-hv: juttatják.

— Napirendre térünk tehát maga a biró- 
I.üldts telelt is annak dacára, hogy

■ mérkőzést vezető bírót előzetes vé
tónk ellenére küldötte ki a Birólcstület.
— Hogy ez a ténykedés a bajnoksá

gunkba került, az éppen az ellenfél megbe-

csillését is jelenti és azt a reményt ébreszti 
bennünk, hogy ezentúl ez a felfogás általá
nossá válik.

— Az Újpest multévi győzelmét heteken 
keresztül King Frigyes bíróval való össze
köttetéssel igyekeztek kapcsolatba hozni. 
Bennünket Majorszky kapcsolatai nem ér
dekelnek,. mert az az álláspontunk, hogy a 
vereséget el kell tudni viselni.

A dérbinieccs aktái tehát az archívumba 
kerülnek, ám az. Újpest sportszerű felfogása 
iskolát kell, hogy csináljon. Az Újpest vi
gasztalására szolgáljon, hogy vereséget nein 
szenvedett és hát az a bajnokság sem dőlt 
el talán még véglegesen. Hiszen futba|lról 
van sző!

.ipcsci Jenő.

Budapesti lóversenyek 
Már enyém nyerte 

a Káposztasmegyerl dijat
A favoritok jegyében folyt le az áprilisi mi

iing vasárnapi zárónapja. A program főszámát 
nagyszerű küzdelem után Már enyém nyerte a 
mögötte zártcsomóban végző Kapitány, Tramp 
és Kontra előtt. A mezőnyt kiegészítő Adagio 
rossz utolsónak végzett. A nap hőse Sejbál volt, 
aki négy győztest lovagolt. Imponáló stílusban 
győzött Addio, mellyel a legkomolyabb derby- 
várományossá lépett elő. Garuda utolsó ugrásá
val fosztotta meg a nagy autszájder At topost a 
győzelemtől s ugyanígy kapott ki Napa Baksis- 
tói. Rih Sejbál mesteri lovaglásának köszönhette 
győzelmét a favorit Csibész ellen. Részletes ered
mény a következő:

Napa (14) Rojik, 3. Vajk fi 2) Sajdik. F. m.1 
Százszorszép, Papucshős, Retyezát, Bánk bán, 
Pcstlilány, Pythia Charles Poetica. Tót. 10:42. 
20, 96, 60. Befutó: 5:880.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek főszámát, a 

Marchfeldi-dijat ifj--Pétanovits József Fokos-a. 
nyerte. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Crlcketer (5:101 Gulyás B., 2. 
Nergál (1J4) Szabó L, 3. Light Fellow (5) 
Tausz. Több ló nem futott. Tót.: 10:15. II. FU
TAM. 1. Raltrape |3) Teltschik, 2. Frcya (2) 
Szabó L., 3. Vcrgiszmeinicht (6) Brcier. F. m.: 
Benvcnuto, Taquin, Vilja, Inlay Victorius King, 
Donna Elvira, Xantha, Bonaparte, Niobe. Tót. 
10:53. 17, 12, 22. III. FUTAM. 1. Happy Go 
Lucky (4) Bosko, 2. Cascade (6) Németh, 3. 
Budár (2J4 ( Teltschik. és Günstling (2’/») Síi- 
ix > Georgsrittcr, Aviator. Tót.

14. 38. IV. FUTAM. 1. Fokos (5:10) 
Star (2’/») Gulyás B., 3. Leicester 
F. m.: Faun. Tót.: 10:14. 11, 14- 
1. Campaca (5:10) Varga I., 2. 
Krausz. F. m.: Hcliane, Ecarlé, 

VI FUTAM.

rűRSTER FOTÜSZAKÜZLET
•I IMrUM I.U. U-MT

I. FUTAM. 1. Orpinglon (t«) Sejbál, 2. Mig- 
nonne (l %| Weiszbach, 3. Sunday (20) Csuta. 
F. m.: Nameless, Pátria, Pnscal, Forrás. Hárem. 
Tol. 10:25. 13, 12, 24. Befutó: 5:20. II. FUTAM. 
1. Addio (3 reá) Sejbál, 2. San Stcfano (16) 
Csapiár. F. in.: Fityula. Eccossais. Tol. 10:12. 
Befutó: 5:17. III. FUTAM. 1. Már enyém (4:10) 
Sejbál, 2. Kapitány (6) Csapiár. F. m.: Tramp, 
Kontra, Adagio. Tót. 10:14. 11, 13. Befutó:
5:12.50. IV. FUTAM. 1. Garuda (1«) Tamási, 2. 
Atropos (25) Goszlonyi, 3. Arme Gredl (2 J4) 
Kollár. F. m.: Barátnő, Peleador, Repris, Bona, 
Pompeo, Napi gond, Splendld Ulster Prinz. Tol. 
10:27. 15. 25, 14. Befutó: 5:167. V. FUTAM. 1.

— • ■ cj*. " ------------— R,h Sejbál, 2. Csibész (1%) Gosztonyi. F. m.:
velő magyar-lengyel mérkősés é* a most hlrtc-1 Livorno, Jogar, Neptun. Tót. 10:50. 30, 15. Be- 
** kMM omNM tóm Mfls S. FUTAM* A. ItaM ftk totari. 1

KANKOVSZKY — KÉSZ 
VÍVÓK UTIPROGRAMJA 

LIK AZ ANGOL
Az elmúlt vasárnap legkellemetlenebb híre 

kétségtelenül Kankovszky Artúrnak, az ökölvl- 
vás egyetlen magyar szakértőjének lemondásá
ról szóló híradás volt. A MÖSz ügyvezetőjét és 
a nemzetközt ököhivó szövetség főtitkárit ter
mészetesen valósággal megrohanták az Ijedt 
kérdezősködők. Szerencsére ■ hír Ilyen formá
ban nem bizonyult valónak. Kankovszky Artúr 
elmondotta nekünk, hogy lemondó-levélről szó 
•Inra, csupán szóbelileg jelentette Ih* az elnök
ségnek, hogy az Európa-bajnokság, az azt kö-

AZ EURÓPAI ÖKÖL- 
— HOGYAN NEVE- 

BOXOLÓKAT?

lágyi. F. m.: 
10:44. 16, 23, 1 
(Teltschik 2. !
(5) Szilágvi.
V. FUTAM.
Annabel (10) . . ........
Sovrana. Tót. 10:14. 12. 14. VI FUTAM. 1. 
Saeherbar (2’/i) Szabó L., 2. Horace (10) Ta
kács I. és Colonel (8) Halmetschl, holtversenyt 
ben. F. m.: Passat, Rumba, Talisman, Bellator, 
Hellos Szeles III. Tót. 10:26, 14, 32, 19.

lüiioyar Lom*
május hó 5, «, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 26. 27-4n ver
senyt tért. A versenyek kezdete hétköznapokon d. 
u. 3.30. vn4n- és ünnepnapokon 3. Helyárak: I. 
úri 4 P. hölgy 3 P. II. hely 2 P, III. hely 80 fül. 
PáholyOlés 6 P, Btng I. hely 6 P. II. hely I P. 
Közlekedés vtüamoson a 24. 29. 38-as kocsikkal 4é 
a HÉV-en. Autóbusz Appony: térről 2.10—3.1^ DM 
togon térről 2.15-3.15. AtszáUófogy 1 R

J
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Világbajnoki selejtező 
- selejtes csapatokkal 

Magyarország—Bulgária 4 s 1 (110)
X második magyar—bolgár mérkőzés a ven

dégek aplyos béc'i veresége miatt mindössze 
tízezer nézőt csábított ki n Hungárin-uli pá
lyára. Pedig világbajnoki selejtező volt. Es még 
hoíiá a prágni mérkőzés oredményklhlrdctésót 
is kilátásba helyezte a rendezőség. Igaz vi-! 
szőni, hogy az első selejtezőt Szófiában már
cius folyamán 4:1 arányban megnyertük s Igy 
a „nngy tét" már eleve sokat vesztett jelentő
ségéből. A zöidinges bolgárokat kiadós taps, a 
mieinket meleg ünneplés fogadja. A két nem
zet himnusza után Frankenstein bécsi biró síp
jelére felállnak n csapa lók;

Magyarország: Szabó — Mandl, Kis — Lyka, 
Szűcs, Szalay —- Tamásy, Avar, Solti, Cseh, 
P, Szabó.

Bulgáriai Máznikoff — Nikoloff, Mistaloff — 
Minkovstky, Efrotnoff, Gnbrovszky — Ange» 
Joff, Bajkuseff, Lozanoff, Pcscff, Pancseff.

A remek zöld pázsit, a pazar futballidő ki
tűnő hangulatot kölcsönöznek. Csak a prágai 
hírek le ne lohassrftk n kedélyeket!

Formás bolgár támadás vezeti be a nyitányt. 
Kis nagy luftot rúg. A magyar nyomás azonnal 
erőteljesen nehezedik a bolgár kapura, de köz
vetlen védelmük erélyesen és elég biztonsággal 
rombol. Avar több hibát csinál, de annál aktí
vabbnak mutatkozik a két szélső. A 9-ik perc
ben

Coeh okos szöktetésével P. Szabó faképnél 
hagyta a bolgár védőket 8 mintegy lő mé
terről a jobb felső sarokba lövi vezető gó

lunkat. 1:0.
Közvetlen utána a bolgár belsők veszélyes hely
zetet teremtenek, véletlenen múlott, hogy nem 
lett gól belőle. Sorozatos magyar kombinációk, 
de lapos passzok nélkül Szabó kapus fölösle
gesen pózol egy védésnél, majd Angeloff Jó le
futás után mAgáralingyatva mellé lő. Űlabb 
szép bolgár támadási Pcscff éles fejessel fejet 
be, amit Szabó elvetéssel megkaparint. A 20-ik 
percben korncrl rúgnak, majd lobhstárnyl bol
gár támadás Pcsefr éles fordulatból lőtt lövé- 
aével végződik Gól lehetett volna könnyen. 
Tapsot kapott érte! A bolgárok nngy lendülettel 
mennek minden labdára és sokat csuszkáinak 
a nekik szokatlan gyepen. Mandl Igen jó, annál 
gyengébb Kis. A bolgároknak pechük van, a 
32-lk percben üres kapu főié lő Bajkuseff. 
Cseh csinál ügyes dolgot, lövése Is pazar. Avar 
egymásután! 3—4 kiáltó hibája bosszankodást 
vált ki a közönségből. A rendszertelen, csap
kodó, minden tervszerűséget nélkülöző játék 
miatt az elkeseredés pcrcről-pcrcro nő. Avar 
sorozatos faultja visszaveti a magyar ostromot. 
S egy Alkalommal még neki állt följebb a jő- 
hiszemü bíróval szemben. Gabrovszky karjára 
esik, bekötözik s tovább Játszik. Solti a 38-ik 
percben gólt lő, de Avar offszdjdja miatt ér
vényteleníti Frankenstein. Igaza volt! A félidő 
utolsó perceiben álmos, unalmas mezőnyjáték 
még két újabb magyar kornerrd. Csak Mandl

Osztrák-magyar tennísz-csata 4:1
A pénteken kezdődött 

háromnapos osztrák-ma
gyar tenniszmérközés va
sárnap fejeződött be. A 
harmadik napi küzdelme
ket is a margitszigeti 
diszpúlyún tartották meg 
nagy és előkelő közönség 
jelenlétében. Sajnos, mint 
várni lehetett,

mind Straub, mind Gahrovltz verMéget 
Szenvedett a két Mátráktól éa Igy végered
ményben 4:1 árányu vereséget szenvedtünk 

0 AzomSíédorsíág kitűnő tcnniszbajnokaitól.
Délután három órai kezdettel került sor a 

Mtt Ura—Straub E. mérkőzésre. Aí osztrák az 
els Őszettben nagy fölényre tett síért él 6:2 
arányban a maga Javára döntötte el. A máso
dik szettben mar nyíltabb volt a küzdelem s

4:11!
Becs, április 29.

(A Hétfői Nápló kiküldött tudósítójától.) A, 
rohamléptékben fejlődő magyar kézilabda-sport 
tegnapi méccsé iránt igen nagy érdeklődés 
nyilvánult meg Bécsbén, úgyhogy körülbelül 
ötezer főnyi kölöniég jelent meg a WSC-pá- 
lyán.

A mérkősé# nem Igazolta ■ magyar eaa- 
patba veteti nagy hitet, 

amennyiben a vártnál sokkal súlyosabb vere
ség jutott osztályrészül a mieinknek. A mérkő
zés * kővetkezőképpen folyt le:

Az osztrák csapat hatalmas lendülettel tá
mad és kthnstnálja a magyar védelem ptllanat 
nyt tndlsipoticlált és három gól előnyt szerez. 
A magyar csapat lassan nyomul fel, sok A főlé- 
lövés, míg végre Tihanyi lapos lahdá|A kapuba 
kerül. Az osztrákok újabb gólja fejezi be a 
félidőt. Szünetben fíalgáezyt teszik eénterhalf- 
ba és a két stélső Is helyet cserél. Együttesünk 
határozott fölénybe kerül, nml Takács bomba- 
5óljában kifejezésre Is kerül. Fölényünk Aliim- 

ősül, úgyhogy remény van a kiegyeniitáere. 
De nem igy történik!

Kubay egy kapafadobásnál kapafába üti ■ 
tejét éa miután a labda a mezőnybe kerül, 
a kapuban itascerogy. Boda ta a kapuba siet, 
hogy fültámogaMa. A bírónak Integetnek, 
hogy állliaa n»«g a Játékot, w azonban nem 
veszi észre a helyzetet a mikor a kapust 
fellocsolják, a Kekkek újra kimentek a 
körből, a még műidig llmolygő Ktibay 

maradt ura végig a helyzetnek. A fedezetsor 
kihagyásokkal, sok-sok elemi hibával dolgo
zott, a csatársor darabos, megértésnélküli mun
kál nyújtott, Avar volt a csapat legrosszabb 
tagja!

Változatlan csapattal kezdenek a magyarok 
szünet után is. A hibákban sincs változás, csak 
Mandl nagy tapsokat idéz elő rúgásaiért. Solti 
közelről félrelö, majd Avar balfogásai miatt 
hörög a közönség. Annyi alkalom van erre, 
hogy egyenesen hörghurtitot kaphat az ember. 
Minkovszky-nak egyéb baja van: P. Szabó 
küldi a földre. Szörnyű csatárjálékot produkál 
a magyar csapat .A 10. percben Solti 30 méte
res bombája kapufán csattan, de még mielőtt 
gólba tolhatnák, berobog a bolgár védelem. A 
lakástiszt itók titkos szövetkezetbe tömörülnek, 
és ciánnal akarják kirtanl a rossz csatársort, 
de mcgbékiilrick a 14. p.-ben, amikor

P. Szabó egy lefutás kapcsán kivételesen 
gondolkozóba esik, azután beadás helyett 

lő. Gól. Végre! 2:0.
Még ki som hül az öröm melege, máris a 

bolgár kapu elölt terem a magyar csapat.
Cseh két drlbll után Soltihoz passzol, aki 
habozás nélkül berúgja. 8:0. Kezdés, a bol
gárok le ég Bajkuseff révén a fejes labda 

bezúdul a magyar bálóba. 8il.
A 18. p.-ben Lozanoff és Szabó összeütközik 

és a vesztes az ördöngös magyar kapus lesz. 
Sokáig mossák, ám a nagymosas nem használ, 
ugy, hogy Juhász áll a helyére.

Hát eredmény van már, de Játék... ? A lég- 
szimplább pasziánsz is szórakoztatóbb. Hát 
még a bridzs! Tamásy jó labdákat dolgoz ki 
Avarnak, de az újpesti tank ni a formán kívül 
van. Kifütyülik, csak éppen ki nem állítják. 
Helyette a 29. p.-ben

Solti váratlan góllal Örvendezteti meg a 
jobb sorsra érdemes közönséget. 4í1.

Fábián alkapitány se sokáig bírja a rossz 
játékot: beszól. A játékosok vlssznfelcselnek, a 
közönség pedig lehurrogja a kapitányt.

—• Jó csapatot és nem szónoklatot! — kiált
ják elkeseredetten. Győzelem Ide. vagy oda, a 
játék kiábrándító. Solti hátrahuz-ásos lövése 
tApsot kap ugyan, de ez mór csak viszonylagos 
ünneplés: a sok rossz közül még Ő a legjobb. 
Nem sokkal később bizonyítja is ezt: az eget 
lyukasztja egy lövése a háló helyeit. Szomorú 
A játék. Szomorú a közönség. Mi lesa a világ
bajnokságon? Hiszen ez a csapni —- állítólag 
— egyenrangú a Prágába küldött válogntottall 
Amikor megjön a hiro a prágai 2:2-Ős döntet
lennek, megnyugodnak a kedélyek. Még az 
scii kelt különös emóciót, amikor P. Szabó a 
„MazÜkoff" névre keresztek MaznikOff kezéből 
a labdát kirúgja a — Hungária-utra.

Aztán már vége is a sok hiábavaló gyötre
lemnek. Selejtező mérkőzés volt •— selejtes 
csapatokkal.

ezt Straub egy kis szerencsével a maga javára 
dönthette volna el. Azonban a szerencse az 
osztráknak kedvezett s igv ezt is 6 nyerte meg 
8:6 arányban. A harmadik szettben Straub lát
hatóan kedvetlenül játszott és Itt az osztrák 
technikai fölénye ismét erősen mutlakozotl s 
végül 6:4 arányban győzött.

Ezután került sor a Matcjka—flabrovitz mér
kőzésre, melyet az osztrák 6:4, G:4, 6:4 arány
ban biztosan nyert a formáját teljesen kijátszó 
fíabróvitz-znl szemben. A világklasszis Mát ej ka 
könnyed eleganciával kivételes tudásának gya
kori megcsllloglatúsáVál sok-sok lApsra ragadta 
a közönséget.

A magyar-osztrák tenniszmérközés vereségé
ből a szövetség levonhatná annak a régi óhaj
nak konzekvenciáját, hogy a közeit Ausztriá
val keresse a gyakoribb találkozások lehetősé
gét.

Agyrázkódással küzdötte végig 
szerencsétlen mérkőzését a magyar 
kézilabda-válogatott csapat kapusa

fölött berepül ■■ ötödik gól.
A közönség óriási tüntetésben fejezi ki a btró 
rosss Ítélete iránti ellenszenvét, a biró azonban 
hajthatatlan, mert szerinte abban a pillanat
ban, amikor Kubay állt a kapuban, nem lehe
tett lefújni a mérkőzést. Kubay helyére pár 
percre Cigány áll, majd visszatér Kubay, de 
ezután természetesen már árnyéka sem önma
gának.

A gól hatása ellenért Is támad a magyar 
csapat. Tihanyt ujnbb góljával már 8:3-re áll 
a meccs. Kubay sorra szedi be a potya-gólo
kat, 3:8 után Báhffy bt. bombája szépít, de a 
kapus sérülése miatt nem marad el a súlyos 
(4:11) vereség.

A magyar csapatban csak Kisfaludy, Kakit) 
és Tihanyi mutatott elfogadható játékot, a csa
tárok nein tudták egymást megérteni » a vé
delemben Boda Igen gyengén működött.

Dr. László Endre.
SMan— ■■■ ■ !■■■«

A Törekvés újabb pont
veszteségével 
aligha lesz bajnak

X Törekvés mindig tavaszi csapat volt, Most 
erre alaposan rácáfolt. .Már négy ponttal áll 
MHftcXtwnqe Müvek mögött. Meglepetés a

I. OSZTÁLY.
Pártos-csoport.

A Törekvés ujahb pontveszteségével az Elek
tromos előnye 4 pontra nőttl A helyzet: 1. 
Elektromos 17 Játék, 29 pont. 2. Törekvés Í8 
játék, 27 pont. 3. FTC 16 játék, 24 pont.

Törekvés—WSC 1:1 (OtO).
Góllövők: Regős II., ill., Tóth. Rendkívül 

durva mérkőzés, A bíró teljesen kiengedte a 
játékot a kezéből, a futballozás a végén csak 
űrügy volt a rugdosásra. Két perccel a befeje
zés előtt a WSC kapusát egy Törekvés csatár 
megrugta, a közönség berontott a pályára t 
parázs verekedés alakult ki. A rendőrség gyor
san rendet teremtett s a hátralévő két perc 
rendben folyt le.

Kelenföld—Csepeli MOVE 2:2 (2:2).
Góllövők: Misik Görög, ill., Uitz és Varga 

(KFC öngól). A Kelenföld diktálja az iramot, 
de n kitűnő védelemmel rendelkező Cs, MOVE 
jól tartja magát. A gólok után élénkül a já
ték. mely a II félidőben egészen elfajul és pa
rázs botrányokká tarkul. A KFC-ből Varga, az 
ellenféltől Uitz a kiállítás sorsúra jutott. 
Gyenge biró, igazságos eredmény,

Biró-csoport.
Az UTE—BESzKRT találkozó meghozta » 

várt eredményt és szép sportot mutatott a 
nagyszámú közönségnek.

A helyzet: 1. Postás 19 játék, 32 pont. 2. 
UTE 19 játék, 30 pont. 3. BSzKRT 19 játék, 27 
pont.

UTE—BSzKRT 8:1 (1:0).
Góllövök: Ungcr (3), Róna II., ill., Gergely. 

Gyönyörű küzdelemben találkozott A két együt
tes. Az első félidőben az UTE hatalmas lendü
letet visz a játékba és a BSzKRT csak nagy 
erőfeszítéssel tudja föltartóztatni. Szünet után 
élénkül a villamos-csapat, de támadásait még 
csirájában elfojtja a nagyszerű újpesti halfsor. 
Az eredmény megfelel a mutatott Játéknak.

Poslita—HAC 6:1 (2:0).
A 10-ik percben Bodrogi kiugratja Kertészt, 

s máris 1.0. A 28-ik percben ugyanő 2:0-ra ja
vít. Szünet után Kertész, Bodrogi, Bodrogi, Ciu- 
torós (HAC), Bodrogi a góllövő. A Postás ugy 
nyert, ahogy akart. A csatársora remekelt.

BEAC—VI. kér. FC 8:2 (8:1).
Góllövők: Balogh (2), Ivány, ill., Schőn és 

Gelányi. Az I. félidőben a BEAC van fölény
ben, amit k| is használ. Szünet után a VI. kér. 
FC szépen feljön és csaknem állandó fölénybe 
kerül, a kifáradt BEAC-cal szembe, de hiányzik 
a csattahó: n kapura lövés. Említést érdemel a 
kerület halfaorának a küídőképessége.

II. OSZTÁLY.
Kárpáti-csoport.

A MAFC verosége hatalmas meglepetés. A 
helyzet: 1. Köb. AC 21 játék, 83 pont. 2. BTC 
21 játék, 30 ponl. 3. MAFC 20 Játék, 30 pont.

Hungária—SaAC 3:0 (3:0). Góllövők: Kosa
ras, Sóhlán II és I.

CsTK—MAFC 3:2 (3:1). Góllövők: Fritz (2) 
és Szőke, ill., Benedek (3) (egyet 11-eébö!}.

III. OSZTÁLY.
Malaky-csopört.

Ar, eredmény az élcsoport helyzetében nem 
idézett elő változást.

Drasche—SíRTC 6:2 (210). Gólíövők: Horváth 
(8), Tacky, Tracca (li-«sböl), ill., Hellauf (3).

Sprtnger-eroport.
A mérkőzésnek nem volt különös jelentősége:
Spárta—KASC 8:1 (2:1). Gólíövők: Smoicnsky 

(2), Braun, ill., Elek.

Magyar győzelmek a 35 kilométeres 
nemzetközi bukősisakos mérkőzéseken

Vasárnap délután 5000 főnyi közönség előtt 
tartották meg az év első nagyszabású motor- 
kerékpárversonyót. melynek mezőnyében a ki
váló német Wun és Hammer, a magyarok sorai
ban pedig Szekeres, Istenes, Nagy, Boday és 
Nemes voltak. A verseny favoritjninak a néme- 
It-kct tekintették, mert a magyaroknak at Idén 
ez volt az első erőpróbájuk. Ennek ellenére 
nem várt hatalmas adker koronázta a küzdő- 
képesebb magyarok munkáját, miután

mind a kél 86 kilométere* bukósisaknál mér

Ausztria színeit 
ságon. ArcárólA csodaéapus vizsgáiig

„Petité événements — 
grandes conséquehces". 

„Kis események, nagy 
következmények" — 

tartja a francia köz
mondás. És Rudy HidSn 
Ausztria csapatában fog 
játszani a világbajnok
ságért. Ha a magyar— 
osztrák mérkőzésen Plot
ter nem kap be két hi
bájának felrótt gólt, 
akkor valószínűen Hugó 
Meist sem gondolt volna 
a „Wunderleuni*1 hajdani 

„Wundertormnnn"-jára. Francia futballkörök- 
ben, de különösen a Racingnál meleg rokon- 
szenvvel fogadlak Rudy Hlden behívásáról 
szőlő hírt. Maga Jcan Bemard Lévy, a Racing 
clnöko ugy nyilatkozott, hogy bilikén fcdl- 
csönzi ki kapusát Ausztriának, hiszen cs az ő 
klubjának is csak dicsőséget jelent.

Mert a franciák elölt sem titok, hogy See- 
mann, a WAG direktora, aki hivatalosan csak 
azért jött Pártiba, hogy a WAC túráját meg
szervezze, Voltaképpen Miért Ahtelt ide, hogy 
személyesen győződjék meg a WAC hajdani 
büszkeséginek jelenlegi formájától.

A Radng tegnapi trónlngmárközése ■ eloltott 
munkanapok helyett most as Izgalmas előké
születek képét mutatta. Kivonult Colombes-ba 
nemcsak a Raclng egész vezérkara, de a bécsi 
vendég is, aki elölt Iliden minden iámpalás 
nélkül vizsgázóit.

A Wundertssm régi kapusa mól tagadja, 
hogy kimondhatatlanul boldog leiuiet ha

FENYVES NAPTAR
I A Mntár minden napján fel van tteWve, hogy a hirda-
■ tett cikkek közűi melyik íítható aznap kirakataink-
■ bán, úgyszintén ezen a napon bent az áruházban aszta-
■ tokon Fa - minden vásárlási kéamer nélkül - «<•
■ tekintlietók. A hirdetett cikkek eladása nemcsak b zo-
■ htot napokra,tagv hetekre vonatkozik. azok bármikor
■ vásárolhatók, úgyszintén postán is megrendelhetők.

Ullstein-azabásminták gyönyörű fauaazi éa 
nyári modeljei beérkeztek !

Női ruhakelmék
divatot tavaszt színek is _
szövések, egysrfnflek és 5 Qh 
mintázottzk, méiere....„ If VV

HÉTFŐ í

30
KEDD

1
Ruhaselymek
C/ep-Marokén, Mu.«lin, 
Santung, nyerssefyem.
Valódi heinyÁsrlymekét d A A 
kivAló viatra niűselysiR- 1 Mii minóeéeek, me.eraItwU

1 SZERDA Csinos női ruhák
finom panema és rfpsz- JS pfi 
anyzKOkoól íehér éaszí- f! ni 1 
nes, darabja...................‘’TlUU
LeSnyka •e4vo»ruhdfc
Nagy'íAgonként M fiit. emelkedé»

CiUTORTOK

3
Divatos pizsamák
kitünd eímazefírből, e» nn 
komplett méretek, női « MII 
vagy férfi..................... WlUU
Ugyanez 1 évet gyermeknek 06 f.
Nagysí gonként 25 fitt, emelkedés

PÉNTEK
1 ■ -y T.

4■. ■ X:

Női esőköpenyek 
vízhatlan lakkgamizZa-
»al, a legkedveltebb sz>-Q Q 11 
nekhene. fazónban 'l.fllj

darabjaflyermak porkSpenyek
2 éveanak..........    9.90
Nagyságonként 80 fiit, emelkedés

SZOMBAT Női hálóingek
csinos, klsnilntis mü’a gk MA 
Ivemből.allngeltszéllel, / <<|| 
dús hímzéssel, darabja fclWV
Fehér leányka hálóin- gek, 2 evesnek.......... 71 ÍÜlír
Nagyságonként 10 féli, emelkedés5

IV. OSZTÁLY.
Déli csoport.

Az ETSC újra élre került. A helyzet: 1. ETSC 
18 játék, 31 pont. 2. SAC 18 játék, 30 pont. 3. 
ETC 19 játék, 27 pont.

ETSC—Szondy 2:1 (0:0). Góllövők; Talmács 
(2), ill., Tóth.

SzNSE—Klsp. VI. kér. 8:1 (3:0). Gólíövők: 
Szegedi (11-esből), Virág, Szcbehelyl (3), I)a« 
oda, ill., Váradi.

DGSE K. Törekvést 1:0 (OtO). Góllövö: Kra- 
marcsik.

Déli csoport.
A helyzet változatlan, a meccsnek nem volt 

fontossága.
Fér. Kaszinó—VÁC 2:1 (0:1). Góllővők: 

Iláaz és Eszter, ill., Kivin,

kőzési megnyerték.
Részletes eredmények a következők:
15 körös pontverseny győzleso Galambos, a 

tavaszi díj győztese Pelvási.
35 kilométeres futam; 1. Istenes, 30 p 17 mp,

2. Huh ti.
35 kilométeres második futam; 1. Nngy* 30 p 

12 mp, 2. Hantmer. 80 méterrel hátrább.
A május 6-ikl dőnlőbe Istenes, Hammer, Huhr^ 

Nagy és Szekeres került be.

képviselhetné a világbajnok- 
éretni az őszinteséget, amikor 

arról biztosit, hogy egész 
szivével treníroz és ő 

Európa legboldo- 
kapusa, ha véd- 
a világbajnokeá-

Volna 
pnbb 
hetne 
gon.

Most azonban készül 
a Raclng—NiCö mérkő
zésre, amely egyúttal at 
utolsó bajnoki mérkőzés 
és amelyben Iliden am
bicionálja a rcvánsot a 
legutóbb elszenvedett ve
reségért.

Méndy Hona.

Budaiok 
sem volt nagy ellenfele 

Soroksárnak
A két vezető közül egyik sem került nehéa 

feladat elé, bár a Budafok nagy mumus volt a 
Soroksár számára. A helyzet változatlan: !, 
Soroksár 22 játék, 44 pont. 2. Erasébet 82 já
ték, 38 pont. 3. Szürkolaxi 21 játék, 30 pont 
4. Budafok 21 játék, 28 pönt.

Erzsébet-Millenárte 1:1 (40). OóUflvőkt Bo* 
rezt I. (3), Laky. Simon, Kapta, 11!., Vesper. Ai 
Millenáris sehol som volt, as Erzsébet Matlw 
sora lépésben nyert.

Swnksír-Rndafok 3tfl (fltO). GŐBŐvít Mtf 
(8). A Soroksár kissé gyengAhhen JátitoH a 
iiokotlnál, de aég Ugy le blstoiaa nyerte a igy] 
túlhaladta a századik gólt,. *
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Sunyi, befutott fiaival
és jelenti: „nincs baj az utánpótlással"

Meglepő jó kondit iában, derűs hangulatban 
megérkezett vasárnap délben a viripóló-után- 
pótlás.

A keleti pályaudvar érkezési oldalát vasár
nap délben hatalmas tömeg leple el. Nemzeti- 
színű zászlóval díszített emelvény várta a csa
patot. Itt látjuk a MUSz egész vezérkarát ifj. 
Horthy Miklós elnökkel az élén. Várakozó csa
ládtagokból, klubtársakból és az egész első csa
patból áll az ünneplő közönség.

Végre jelent' a megafón a bécsi vonat befu
tását. Az utolsó kocsiból ugrálnak lo a fiuk 
Homnnnui Sunyival és Fadgyas dr.-ra) együtt. 
Az Öröm határtalan, mindenki látni akarja a 
nagy csaták hőseit, ezeket a komoly, nagytudásu 
fiatal sportembereket. Nagy az ünneplés, mig 
végre szép sorjában felállnak n fiuk és ifj. 
Horthy elr.ök megköszöni a fiuknak a sok szép

eredményt és az uralkodó jó szellem további 
megtartását kéri. Fadgyas dr. köszöni meg az 
elnökségnek a meleg fogadtatást és a fáradt 
társaság hazafelé indul.

Alkalmunk volt Honionnal Mártonnal beszélni, 
aki a következőket mrtndjn:

— A l.’uk jól játszottak, kifogástalanul visel
kedtek, élvezet velük foglalkozni. Az antverpeni 
vereség Detahaye biró segítségével ért bennün
ket. Meg vagyunk elégedve az. eredménnyel, 

nlnes baj az utánpótlással.
Csak ünneplés és vállveregetés helyeit a sajtó 
utján is hangoztatom, hogy ezek a fiatal érett
ségizett fiuk itt állnak a legnagyobb gondok
ban, állás nélkül és hogy teljes tudásukat nyujt- 
hasssák, megélhetésre van szükségük a sporton 
kívül. Ez az egy kérésük. Homonnai igazi „apa" 
a fiuk közölt és megértjük kérését.

az erőnek a labdarúgásba való bekapcso
lása éppen úgy hozzátartozik a játék szép
ségéhez, amint hogy minden elítélendő, 

ami unfair.
— Ismeri a magyar futballistákat?
— Igen, amikor tehetem, megnézem á na

gyobb meccseket és éppen ezért állítom, hogy 
Anglia könnyen fog győzni itt Pesten. Szavai
mat nyomban meg is magyarázom önnek. A 
magyarok stílusa hasonlít az angolokéhoz és az 
önök kapitánya még fokozni is akarja e fut
ballista erényeket, amikor lelkes, tüzes, gyors 
játékra ösztönzi a játékosokat. A baj csak ott 
mutatkozik, hogy az angolok e stilusnemben 
kulturáltabbak, mint a magyarok.

— És mi az angolok legyőzésére alkalmas 
fegyver ön szerint?

— Az, amelyet az osztrák team vitt át ma
gával a csatornán: a technikai tudási

FWWsois
SCHNELLBR,' Oohány-utca 77, II. emelet 18.

— És Pesten nem talál ilyen játékost?
— Dbhogy nem. Itt van Sárosi, a legtökéle- 

tcsebb, a legideálisabb futballista. Kapuvédőik 
is kiválóak. Egy angol tréner kezében Biró is 
a legnagyobb klasszissá nöhetné ki magát és 
az Újpest játékosai között is sok fejlődésképes 
játékost látok.

— De azért nem merné lefogadni az ango
lok győzelmet?

Angolunk jóizüt nevet, azután Őszintén igy 
válaszol:

— Nem! A futball maga a ragyogó bizony* 
talansúg. A viszontlátásra a meccsen!...

Vermes Magda j

A testnevelés bevonul 
a Tudományos Akadémiára
A nemzetközi ifjúsági testnevelési kongresz- 
szus szenzációiról beszél a Héttől Naplónak 
Bély Miklós, a kongresszus titkára

A baloldali öltöző, az ing színe és 
egyéb kabalák az angol kupadöntőről

Fantasztikus összegeket keresett a Manchester City az 
angol kupán — 1416 gólt rúgtak a brit csatárok az első 
liga őszi és tavaszi forduló/án

Egy hónap múltún Is
mét megindul a külföl
diek vándorlása a ma
gyar határok irányában. 
A tornászvllágbajnokság 
hatalmas internacionalis 
eseménye gyűjti egybe a 
magyar fővárosban a 
legrégibb testnevelési esz
köznek: a tornának bará

tait, szerelmeseit és rajongóit. Az ügetőverseny
pálya nálunk még nem látott nagy eseménynek 
lesz a színhelye. E gyönyörű, modern sportléte
sítmény porondján világdemonstráció lesz:

mit képes produkálni a sportolók ön
fegyelme.

A lornászvilágbajnokság eseménye mellett nem 
kevésbé érdekes lesz a: ifjúsági testnevelés nem
zetközi kongresszusa, amelynek úgy az. elmé
leti, mint a gyakorlati része meg fogja ragadni 
mindazoknak a lelkét, akik szemlélői lesznek e 
hatalmas nemzetközi eseménynek.

Az ifjúsági testnevelés nemzetközi kongresz- 
azusáról beszélgettünk Bély Miklóssal, a tehet
séges ifjú testnevelési tanárral, aki a követke
zőket mondotta nekünk az előkészületekről:

— A nemzetközi ifjúsági testnevelési kongresz- 
szus kontúrjai immár lassan kibontakoznak — 
mondotta. — Ami engem, éppen úgy, mint a 
testnevelés többi harcosait örömmel tölt el, az 
a felemelő tudat, hogy

« testnevelés ügye bevonul a Tudományom 
Akadémiára,

amelynek dísztermében Teleky gróf ünnepélye
sen fogja megnyitni a nemzetközi ifjúsági test
nevelési kongresszust. Az ünnepélyes megnyi
táson fíerzeviczy Albert dr., az Akadémia el
nöke angol és oinsz nyelven tart előadást, mig 
Demény Károly ny. államtitkár „A mindennapi 
iskolai testnevelés jelentősége" cim alatt fran
cia nyelven ad elő A megnyitón természetesen 
helyszíni rádióközvetités is lesz.

— Vessünk most egy pillantást a kongresszus

külföldi előadóinak témáira is. Lamberto Alva- 
rez Goyou, a mexikói népművelési miniszté
rium testnevelési osztálya főnökének té
mája: „A nemzetközi ifjúsági pentatlon". Erwin 
Mehl dr., a bécsi egyetemi testnevelési intézet 
vezetője „A kiviteli elgondolás az északi népek 
és az osztrákok iskolai tornájában" cim alatt 
velitettképes előadást tart. „A testgyakorlatok
nak változatosaknak kell lennlök" — ezt I. M. 
0. Reijs, a leiden! egyetem tanára akarja pro
pagálni. Nem kevésbé érdekes lesz Hermann 
Altrock dr.-nak, a leipzigi egyelem tanárának 
vetitcllképes előadása a formák fejlődéstörté
neti jelentőségéről és annak a testnevelésben 
való művészi felhasználásáról. Edmund Neuen- 
dorf dr., a berlini egyetemi testnevelő tanár
képző intézet igazgatója „Az ifjúsági testnevelés 
alapelvei-röl fog értekezni, mig K. A. Knudsen 
dr. dán kir. testnevelési felügyelő előadásának 
tárgya: „A hát", természetesen vetített képek
kel. Ezek az eddig bejelentett előadások. A to
vábbi bejelentéseket várja a kongresszus veze
tősége, amelynek ügyvezető-elnöke Szukováthy 
Imre dr., a Testnevelési Főiskola igazgatója.

— Nagy súlyt helyezünk arra, hogy a kon
gresszus sportbemutatói filmszerű gyorsasággal 
peregjenek le a Vár< . t Színház színpadán, ahol 
a gyorsaság kedvéért szerephez fog jutni a 
süllyesztő is. A sportbemutató változatos lesz, 
mert torna, vívás, nyilasát, birkózás, borolás, 
tennisz, tánc és játék fogja egymást követni. 
Harmincegy testgyakorló órát mutatunk be a 
kongresszus tagjainak és a sportbemutatók so
rán szóhoz jutnak az elemi-, a polgári-, a gim
názium- és a felsőkereskedelmi-iskolák fin- és 
leánynövendékei egyaránt. Különösen nagy- 
érdekességii lesz az egri siketnéma-irkola torna- 
és játékbemutatója, valamint a soproni tanító
képző-intézet és a nagykőrösi reálgimnázium 
testnevelési rendszerének bemutatója.

Bély Miklós rövid előadása már Ízelítőt nyújt 
e. nagyszabású esemény szingazdag programm- 
jából. Bizonyosnak látszik tehát, hogy a test
nevelés ügye felbecsülhetetlen értékű propagan
dához jut a kongresszus révén.

London, április 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) 90.000 főnyi 

közönségre van berendezve a híres Wembley- 
sladion, de azért még kétezret beszorítottak az 
irtó hatalmas arénába a szombati kupadöntőn. 
A Manchester City került szembe az idei kupa
finálén a Porlsmouth csapatával és a mérkőzést 
izgalmas küzdelem után
a Manchester City nyerte meg 2:1 arányban.
Beszámolót írni az angol labdarúgás esemé

nyeiről rendszerint olyan fantasztikus számok 
felsorolását jelenti, amihez a vérszegény ma
gyar futballrajongó valóban nincs hozzászokva, 
így például az angol kupadöntő mérkőzéséről 
tényleg elmondható, hogy arra az érdeklődők
nek csak egynegyedresze jutott belépőjegy bir
tokába.

Erre a mérkőzésre összesen 370.000 jegy
igénylés történt, amiből 280.000-et el kel
lett utasítani, lévén a Wembley pályán 
mindössze csekély 90.000 néző részére hely.

A Manchester City favoritja volt idén az angol 
kupának és mérkőzései szépen látogatottak 
voltak. Eddig hét selejtező mérkőzést játszott, 
amelyen

összesen 399.077 néző volt jelen, akik
28.690 fontot, tehát mintegy 50Ó.000 pengőt 

fizettek le a pénztárnál.
Ha ehhez hozzászámítjuk még a döntő mér

kőzés még ismeretlen bevételét, úgy nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a Manchester City nem fizet 
rá a kupára. Érdekes megemlíteni, hogy az an
gol kupatradiciók szerint a döntő mérkő
zésen résztvevő csapatok nemcsak a kezdő 
rúgásért sorsoltak, hanem azért is, hogy ki mi- 
ly-'n színekben jelenjen meg a pályán és me
lyik játékos öltözőt válassza.

Egy régi angol profi-babona szerint ugyanis 
az a csapat nyeri a kupát, amelyiknek a bejá
rattól baloldalra fekvő öltöző jut Magán a 
döntő mérkőzésen a résztvevő egyesületek nem 
rendes színeiket viselik, hanem erre az alka
lomra uj dresszeket csináltatnak és ezért van a 
sorshúzás, amely az idén a Manchester City
nek kedvezett. Természetesen a bejárattól bal
ra fekvő öltözőt választotta, dresszül pedig

barna inget és fehér nadrágod.
Ez a kabala az idén is bevált.

♦
Az angol ligabajnokság már visszavonhatat

lanul. az Arsenálé, amely három tiszta ponttal 
vezet a második helyezett: Huddersfleld Town 
előtt. Az angol csatárok gólképességére jellem
ző, hogy az első liga ezévl mérlege szerint a 
két forduló 82 mérkőzésén összesen 1416 gólt 
rúgtak. (a.)

... hogy a kultuszminiszter megbízta Törzsök 
Károly szobrászművészt egy sportvándordíj cél
jaira szolgáló szobor elkészítésével. A művész 
„Finis" cimü szobrát már be is mutatta műter
mében Wlassies Gyula báró kultuszállnmtltkár- 
nak, aki a legjobb elismeréssel nyilatkozott a 
szoborról.

... hogy Nádas kapitány tömegével kapja a 
névtelen leveleket. Tartalmuk annyira hízelgő, 
hogy a kapitány már végig sem olvasssa azokat.

... hogy a ferencvárosi kapus, aki eddig az 
éjszakai világ Ismert figurája volt, újabban egy 
bájos fiatal leány kedvéért minden eddigi szó
rakozásáról lemondott.

... hogy Japán és Kína közöt* most már a 
sportháboru Is kitört. Kína egyetemi atlétikai 
szövetsége már vissza is vonta a Japánban tar
tandó Távolkelcti játékokra leadott nevezé
seit.

... hogy a német atlétikai szövetség megtá
madta a kalapácsvctőket és a kődobókat, mert 
azok a nehézatlétikai szövetséghez akartak csat
lakozni. Maga a birodalmi sportvezér döntötte 
el ezt a fogas kérdést olyképpen, hogy Német
országban ezután követ dobni és kalapácsot ha
jítani csak a könnyűatlétikal szövetség kebelé
ben lehet.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

Mister Watt beszéli:
Ez a hát is löt kezdődik l

.Az angolokat csak egyetlen fegyverrel lehet legyőzni: 
azzal, amit az osztrákok vittek magukkal: a technikai tudás"

Az angol akkor is angol mnrad, ha történe
tesen Budapesten él s valnmi egészen különös 
szemüvegen nézi mindazt, nini körülötte zaj
lik. Egy ilyen évek óla Budapesten élő brit 
nemzetiségű sportemberrel beszélgettünk. A 
legjobb alkalom volt arra, hogy a május 
10-iki meccsre vonatkozó véleményét kérjük 
ki. Először tiltakozott az ellen, hogy elmon
dandó szavait nyomtatásban adjuk vissza, azt 
pedig egyenesen égbekiáltó bűnnek tartja, 
hogy a neve valamelyik újságban szerepeljen.

Mister Watt. ..
—- nevezzük igy a mi angolunkat — pontosan 
tájékozva van az, angol ligacrcdményckröl, lel
kes híve az Arzenál tizenegyének és boldog, 
hogy csapata 40 játékból 56 pontot tudott 
„összespórolni". Ragyog a szeme, amikor az 
angoloknak a skótok felett aratott 3:0-ás győ
zőiméről beszél és ezen a ponton érkezett el 
az a lélektani pillanat, amikor az angol-magyar 
meccs méltatására tudtuk öt átcsábítani.

— Ha az angol válogatott csapat Skóciában 
úgy le tudta szedni lábáról a technikás skóto
kat. akkor Budapesten meg fogja ismételni

győzelmét az angol csapat — mondotta. — 
Mert ne vegye rossznéven, de én a magyar 
futballistákat technikai tudást illetően nem tar
tom annyira fejlettnek, mint a skótokat. Tu
dom például azt. hogy annak idején éppen a 
mi trénereink ültették út magyur talajba a 
skót stílust.

— A mai angol játékstílus a tökéletes 
kondícióra és az ebből eredő természetes

gyorsaságra van alapozva.
.4 haditerv mindig a futóbajnokokat megszé
gyenítő gyors szélsők foglalkoztatására és igy 
a mezőny széthúzására van felépítve. Ugyan
csak a jó kondícióból fakad a testi erő előnye 
is, amely szervesen kapcsolódik az angol stí
lushoz.

— És nem félnek-e attól, hogy a testi erő 
ilyetén kihasználását a kontinentális játékbirák 
nem tűrik? — kérdeztük.

— Wcll. — ez lehetséges, de mindenesetre 
helytelen. Roust eléggé szidták, nmikor kölcsö
nösen elnézte a rcmpliket, ami azonban a leg
kevésbé nem durvaság. Rcmpli és fault között 
nagy a különbség. Rous helyesen bíráskodott. 
De az osztrákok is tapasztalhatták nálunk,

FRANCÉ
hárommotoros repülőgépei

BUDAPESTVÖRÖSMARTY-TÉR 2.
Telefon: 82-7-23, 82-7-16

-WIEN 1 óra 
—PÁRIS 8 óra 
-LONDON 10 óra 
—RÓMA 7 óra 
-VELENCE 5 óra 
-BUKAREST 4 óra

Vízszintes
1. A rejtvény egyik 

főérdeme
11. Huru partnere
12. A kocsmai látoga

tótól nem szokás 
ezt kérdezni

13. XIII, Alfonz neje
14. Esel
15. Állj! — Idegen 

nyelven
16. Felkiáltószó
17. Határváros
10. Híres Shakespeare 

kutató
20. Kiválaszt
22. Dumái mono

gramja
23. Madárfej, csibéié- 

vés, tejbegrlz, stb.
26. Német személyes 

névmás
27. Eladás kicsiben
28. Rém anagrammája 
30. Kiváló német kri

tikus
81. P. L.
32. Erről az uralkodó

ról valóban el le
het mondani, hogy 
„nagy tűzet csi
nált**

34. Részvénytársaság
35. Lóversenyműszó
36. Keresztlilzuhan
38. Barátságtalan kül

sejű
30. Ezt az úriembert 

már csak valóban 
pár lépés választja 
cl a sírtól
Függőleges

1. Kiváló egyháadok- 
tor, a cisztercita 
rend felvlrágozta- 
tója

1 2 3 5 6 7 8 9 10

11 ■ tó

13 ■ ’’ ■
ib L_■ 18 ■ *

■ ■ 22

23 % 25

1b ■ 1 ■
ÍJ 29 ■ 30 L■
Si 33 ■ L■ 55

3Ó 5? ■ 38

2. Ilyen reggeli Is 
van

8. Időjelző
4. Görög betű
5. Az országutat „dí

szíti"
6. Csont latinul
7. Ab utolsó mással

hangzó kettőzve, 
ha ugyan előfordul

8. Német elmzésrövl- 
öltét

0. Egy Szigligeti víg
játékban szereplő 
mellékalak neve, 
aki Igen szeret a 
korsó fenekére 
nézni

10. Finom a kávéhoz 
14. Falba verik őket
17. Innen-onnan vesz
18. Alija a szavát
20. Idegennyelvtl szent 

rövidítése
21. Papírra vet

24. Zacconl kereszt
neve

25. Azonos kerek ró
mai számok

20. Kitüntetés
31. Távoli állam
33. Óbudai Sport 

Egyesület
35. Táncot jár
37. Személyes névmás

— a fordítottja
38. 1034 április 30

VERSENYEN KIVEL


