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A tiranai esküvő
19 vendegének szörnyű 

repiilökatasztrófála
m

Róma, május 1,
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Magyar

országból és Olaszországból is rendkívül sok 
előkelő vendég utazott az elmúlt héten Al
bániába, hogy résztvegyen a tiránai eskü
vőn, amelyen I. Zog albán király és gróf 
\Apponyi Geraldinc esküdött örök hűséget 
egymásnak. A királyi esküvő vendégeinek 
csak kisebb része utazott vonaton az albán 
fővárosba, a legnagyobb részük autón vagy 
repülőgépen érkezeit Tiranába.

Az előkelő vendégek legnagyobb része 
Szerdán, csütörtökön és pénteken hagyta el 
Albániát, de még szombaton is több rend
kívüli repülőjárat indult útnak egyik része 
Tiranából, másik része Durazzóból, hogy 
hazaszállítsa a notabilitásokat, akik részt- 
yettek Zog király esküvőjén.

Izgalom az eltűnt repülőgép miatt
A szóbanforgó olasz repülőgép szomba

ton reggel indult el Albániából. Tekintve, 
hogy ez a légi ut a tengeren keresztül mind
össze néhány óra,

szombaton délután már nagy aggodal
mat kellett Olaszországban, hogy a gép 

még mindig nem érkezett meg.
Á királyi esküvő vendégeinek repülőgé

pét az Adriai-tenger partján fekvő Brindi
sibe várták. Brindisi az olasz csizma sar
kán, Olaszország délkeleti részén fekszik 
a tengerparton, közvetlenül szemközt Albá
niával. Abból a körülményből, hogy

szombaton késő délutánig nem érke
zett meg Brindisibe a gép,

már gondoltak arra, hogy szerencsétlenség 
történt.

Az esti órákban
Brindisi repülőteréről és kikötőjéből 
már izgatott nyomozás kezdődött a gép 

után,
de vasárnap reggelig semmi konkrétumot 
nem sikerült megtudni.

Vasárnap délelőtt már távirat érkezett 
Brindisiböl Rómába. Ez a sürgöny kifejezést 
ad annak az aggodalomnak, hogy a repülő
gépet — amelyet hiába vártak szombat óta

, az Adria felett súlyos katasztrófa érte.
Miután a vasárnapi nap folyamán sem 

tűnt fel Brindisi felett a várva-várt repülő
gép, már

csaknem bizonyosra vették, hogy bor
zalmas szerencsétlenség történt,

csak egyetlen reménységük volt: hátha a gép 
készakarva nem landolt Brindisi repülőterén, 
hanem leszállás helyett tovább repült Ná
poly felé.

Tizenkilenc áldozat!
Sürgősen tolcfonérinlkezésbe léptek a ná

polyi repülőtérrel. Ez a telefonbeszélgetés
az utolsó reménységet is szétoszlatta: 

Nápolyba sem érkezett meg
a királyi esküvő utasait szállító gép. Most 
már mindenki bizonyosra vette, hogy a gép
pel és annak tizenkilenc utasával rettenetes 
katasztrófa történt.

Csupán azt nem átkerült vasárnap estig 
megállapítani: hol történt a szerencsétlen
lég? Az Adriai-tengerbe suhant-e a gép, 

Az egyik olasz repülőgépet, amely 
szombaton startolt Albániából, borzal
mas repülőszerencsétlenség érte. A ka
tasztrófának, a jelek szerint, tizenkilenc 
áldozata van. Az áldozatok pontos név
sorát vasárnapig még nein lehetett meg
állapítani, csupán annyi derült ki, hogy 
egy előkelő diplomata is volt köztük: 

Albánia római követe.
A gép többi utasa valószínűleg más elő

kelőségek közül került ki, de valószínűnek 
tartják, hogy

ezen az aeroplánon utazott Albániából 
Olaszországba több újságíró Is, 

akik az elmúlt héten azért repültek Tira
nába, hogy riportokat küldjenek a világ 
minden részéről a balkáni fejedelem és a 
magyar arisztokrata hölgy esküvőjéről.

amikor Albániából Brindsi felé repült vagy 
pedig baj nélkül elérte-e az olasz partokat, 

nem szállt le Brindsiben, hanem foly
tatta utján Nápoly felé és Olaszország 

fölött érte a katasztrófa, 
lezuhanl-e valamely elhagyatott vidéken.

A vasárnapcsti órákban kétirányú két
ségbeesett nyomozás kezdődött: egyrészt 
Azt kutatták, hol történt a katasztrófa, más
részt pedig azt akarták megállapítani, hogy 

kik azok, akik ezzel a géppel akarták 
megtenni a végzetes utal.

Több római újságírót és fotóriportert 
vártak még Albániából, akik még az esküvő 
után néhány napot Tiranában töltöttek. 
Ezeknek hozzátartozói

egész nap rémülten érdeklődtek Róma, 
Nápoly és Brludsl repülőterein,

hogy érkezett e valami megnyugtató hir? 
Sajnos, nem tudtak semmi olyant közölni, 

Nagyfontosságu házszabály
revíziót tervez a kormány

A magyar belpolitikai életben már hetek 
óta vége a „treuga drí'*-nek,  és egyre foko
zódnak az izgalmak n kormány tervei és 
intézkedései, elsősorban az úgynevezett 
„zsidójavaslat'1 körül. Ezek a politikai vi
harok c héten kulminálnak:

■ képviselőház plénuma elé kerül ■ 
sajtórendészeti javaslat és a „zsidó

javaslat".

Politikai körökben a legutóbbi napokban 
sok találgatás folyik akörül, hogy mi az 
oka annak, hogy még a költségvetés letár- 
gyalása után sem megy — úgy mint az 
előző években — nyári szünetre a Ház és 
vájjon milyen újabb javaslatokat akar még 
nyár előtt megszavaztatni a parlamenttel a 
kormány? Régóta köztudott dolog ugyanis, 
hogy újabb javaslatok, illetve tervezetek 
készülnek. A Hétfői Napló most elsőnek 
közli, hogy a kormány még a parlament 
vakációja előtt

házszabályrevlziót akar tető alá hozni.
A Ház munkaprogramjának a költségvetés 
megszavzása után ez lesz a legfontosabb 
munkapontja.

Tanácskozások a ház- 
szabályrevizió kUrUl

Darányi Kálmán miniszterelnök már 
győri beszedő során, amikor ismertette a 
kormány munkatervét, bejelentette, hogy

a képviselőházi tanácskozások tempóját 
meg akarják gyorsítani.

Különösen aktuálissá tette most ezt a kér
dést az a hosszú idő óta'nem látott expressz 
sebesség, amellyel a kormány úgy a bizott
ságokkal, mint a Ház plénumával három 
nagyfonlosságu javaslatot, továbbá a költ
ségvetést tárgyaltatja. Mór Gömbös Gyula 
miniszterelnökségének idején, de még in
kább mostanában, többizben felmerült az a 

| kifogás kormánypárti oldalról, hogy

ami a leghalványabb reményt is keltette 
volna.

Vasárnap este döl'’“netes közlést tett az 
ügyben vizsgálatot folyté ió olasz hatóságok
kal a római albán követség:

Djaper Villa, Albánia római követe, aki 
királyának esküvőjére az elmúlt héten 
elutazott Tiránába, ezzel a repülőgéppel 

akart visszatérni székhelyére,

az olasz fővárosba. Csaknem bizonyosra 
vehető tehát, hogy a szerencsétlenül járt 
gép utasai között volt a népszerű diplomata 
és minden jel arra mutat, hogy a követ 
most a borzalmas repülöszerencsétlenség 
áldozata lelt.

Vasárnap késő este újabb izgalmas rész
letek érkeztek a szerencsétlenségről, ame
lyek végre tisztázták azt is, hogy mi történt 
a géppel. Sajnos, a katasztrófa egy árnyalat
tal sem kisebb annál, mint amilyentől tar
tottak.

A gépnek mind a tizenkilenc utasa áldoza
tul esett. A Rómától körülbelül 120 kilomé
terre fekvő Formiából érkező távirat adta 
hírül, hogy a tirana—római rendes repülő
gépjárat gépe

a nagy ködben eltévedt, nekiment egy 
hegynek és lezuhant. A távirat tudatja, 
hogy a tizenkilenc halálos áldozat közül 
egy angol, egy amerikai, egy görög, négy 

német, a többi olasz és albán.
Minden valószínűség szerint a halottak kö
zölt van a római albán követ is, más értesü
lés szerint viszont nem a követet, hanem fiát 
érte a halálos szerencsétlenség.

Magyar utasok 
csodálatos szerencséje

A távirat azt is közölte, hogy szerencsés 
véletlen folytán ezen a repülőgépen egyetlen 

magyar notabilitás vagy újságíró Mm utazott. 
Annál Is inkább

különös szerencse ez, mert as előző gé
pen, amely ugyanezen • vonalon közle

kedik, öt magyar utas jött

Albániából Olaszországba, hogy onnan foly
tassa útját Budapest felé.

Tekintettel arra, hogy a tiránai esküvő 
nagyon is közelről érdekelte Magyarorszá
got és azon sok magyar vendég is vett részt,

érdeklődtünk vasárnap késő este ■ 
Magyar Légiforgalmi Rt.-nél és ■ buda

örsi repülőtéren,
hogy nincs-e semmiféle magyar vonatko
zása a szerencsétlenségnek. A 'MATERT 
irodájában az ügyeletes tisztviselő a követ
kező felvilágosítást adta:

— Mindeddig semmiféle értesítést nem 
kaptunk a katasztrófáról. A szóbanforgó 
gép minden valószínűség szerint Tiránából 
vagy Durazzóból indult, hogy az Adriai-ten
geren keresztül Brindisibe, majd Nápolyba 
és onnan Rómába repüljön. Háromórás ut 
ez, amelynek

a magyar menetrendszerű járattal nincs 
közvetlen csatlakozása. Nincs tudomá
sunk arról, hogy magyar utas is tar

tózkodott volna ezen a gépen.
A budaörsi repülőtéren ezt az információt 

kaptuk:
— A tiránai esküvő magyar vendégei kö

zül azok, akik repülőgépen utaztak,

Budapestről a menetrend szerinti járat
tal Belgrádon keresztül repültek Tirá
nába, tehát ezek nem ejtették útba 

Olaszországot
és azok a magyar utasok egyébként, akik
nek visszaérkezését repülőgépen vártuk, 
valamennyien megjöttek.

a képviselőkét nem dolgozik elég 
gyorsan

és különösen az egyes javaslatok részletes 
vitája során gyakran annyira elhúzódik a 
tárgyalás, hogy ez már — kormánypárti 
vélemény szerint — „a parlament tekinté
lyének lejáratására vezethet".

A Hétfői Napló munkatársának informá
ciója szerint ebben a kérdésben már több

beható megbeszélést folytatott Darányi 
miniszterelnök Sztranyavszky Sándorral, 

a képviselőház elnökével és a tanácskozá
sokba bevonták Mikccz Ödön igazságügy
minisztert is. Ezeknek az eszmecseréknek 
során a három politikus kidolgozta a terv
bevett házszabályrevizió alapelveit. Úgy ér
tesültünk, hogy

Sztranyavszky Sándornak már van egy 
kész tervezete

és az igazságügyminiszterlumban Mlktct 
Ödön irányítása mellett ennek ac eiaborá-
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fumnak figyelembevételével már dolgoznak 
az uj házszabályokon.

A bizottságok nagyobb 
szerepet kapnak

Bizalmasan orról értesültünk, hogy a 
miniszterelnök, nz ignzságiigyminiszler és a 
képviselőház elnöke egyerért abban, hogy 
•— amennyiben a házszahályreviziót meg- 
valósítják — nz egyes törvényjavaslatok 
vitája során

lényegesen nagyobb szerepet kell Jut
tatni a bizottságoknak, mint eddig.

Két meggondolás vezette őket erre n meg
győződésre: egyrészt a bizottságokat, bizo
nyos fokig legalább, nz egyes kérdsekben 
szakértő testületeknek tartják; másrészt 
pedig már nz utóbbi években gyakorlatilag 
megvalósult ez nz elv, amennyiben a lör- 
vényjnvnslatok vitájánál a bizottsági tárgya
lás legalább olyan fontosnak bizonyult, 
mint a plenáris, mert

nagyjelentőségű módosítások sorsa 
csaknem mindig a bizottságokban 

dőlt el.
A házszabályokat éppen ezért úgy akar

ják megszerkeszteni, hogy az egyes törvény
javaslatok benyújtása után n bizottságok 
előbb csak általánosságban vitatnák meg a 
javaslatot s azután azonnal a plenáris ál
talános vitára kerülne sor. Miután a Iláz 
plénuma is elfogadta a javaslatot, az ismét 
visszakerül — a terv szerint — az illetékes 
bizottsághoz, amely most már megvitatja 
azt részleteiben is

Részlete*  vita a terv értelmében — a 
Ház plénumában nem hsz, 

a képviselőház csupán megszavazza — vagy 
nem szavazza meg — a bizottság óllal elfo
gadott szakaszokat. Részleteiben csupán a 
költségvetést tárgyalná le a Ház. plénuma is.

A másik nagyjelentőségű változtatás a 
házszabályokon az lenne, hogy

az általános vitát is megrövidítenék 
olyan módon, hogy a törvény javaslatoknál 
egy teljes óráig csak a pártok vezérszónokai 
beszélhetnének, a többi szónok beszédideje 
csak félóra lenne. Természetesen a Háznak 
jogában állna a vezérszónok beszédidejét 
további egy órával, a többi felszólalóét pe
dig további félórával meghosszabbítani.

Ezek még természetesen csupán tervek, 
amelyek még számos jelentős módosításon 
fognak kereszlülmenni. Amennyiben a kor
mány ragaszkodik a házszabályok meg
reformálásához, a képviselőház elnökén ke
resztül indítványt tesz a házszabályrevi- 
zióra. '

Értesülésünk szerint szó van arról, hogy 
a költségvetés elfogadása után ugyancsak 
még a Ház nyári szünete előtt

törvényjavaslatot terjeszt be a kormány 
a termelési, fogyasztási és munkaviszo

nyok szabályozására.
Ebben a javaslatban bizonyos mértékig 

egységesen szabályozzák a munkaidőt és 
munkabéreket és kiterjeszkednének a mező
gazdasági munkások bérviszonyaira is.

Gosztonyl Lajos

Az egészséges fogvés
Ilyenkor tavasszal mindig megújuló probléma 

— különösen a hölgyek között —, hogy a téli 
kevesebb mozgás által felszedett túlsúlytól mi
ként .lehetne megszabadulni. Veszélytelen, ter
mészetes soványftókúrót a Mira glaubersós

gyógyvízzel kell tartani és pedig 4—6 héten át reg
gel, éhgyomorra fogyasztandó langyos gyógy
vízzel. Ez a páratlan hatású alföldi forrásvíz az 
epe-, gyomor-, cukorbajoknnk nélkülözhetetlen 
gyógyszere. Kérdezze meg orvosát.

Amnesztia
Németországban

Berlin, május 1.
A német birodalmi kormány Ausztria és 

Németország egyesítése alkalmából
közkegyelmi törvényrendeletet határo

zott el.
A törvény értelmében elengedik a kiszabott, 
do még ki nem töltött büntetést, ha egy hó
napnál nem több szabadságvesztésről, il
letve ennek megfelelő pénzbírságról van, 
szó.

Az 1038 május elseje előtt elkövetett 
bűncselekmények

miatt indított eljárás beszüntetendő, ha az 
eljárásra a fenti követelmények vonatkoz
nak.

Politikai bűncselekményeknél
elengedik n büntetést, ha annak mértéke 
mm haladja meg a hat hónapot.

Az 1938 május elseje előtt elkövetett po-

litikai bűncselekmények ügyében megindí
tott eljárás hasonló feltétel mellett beszün
tetendő .Feltételesen elengedik a hat hó
napot meghaladó, de egy évnél kevesebb 
időre szóló szabadságbüntetést.

A közkegyelmi rendelet alá nem esnek 
a hazaárulást perekben hozott Ítéletek, 
valamint olyan cselekmények, amelye

ket aljas Inditóokból követtek el.
Ausztria területére a következő intézkedé

seket tartalmazza a közkegyelmi rendelet: 
A német nemzeti szocialista munkáspárthoz 
való tartozás s a párt követeléseinek támo
gatása mialt Ausztria és Németország egye
sítése előtt jogerősen kiszabott büntetések 

érvényteleneknek tekintendők.
Ezenfelül büntetlenséget biztosítanak olyan 
büntettek esetében, amelyeket a nemzeti 
szocialista gondolat érdekében vívott harc 
hevében követtek cl.

Hitler beszéde
Berlin május elsejei ünnepén

Berlin, május 1.
A hatalmak a nemzeti szocialisták állal 

történt átvétele óta nemzeti ünneppé nyil
vánított május elsején az ifjúság felvonult 
nz olimpiai stadionban.

Berlin területéről 150.000 Hitlerit ju 
és leány sorakozott fel.

Hitler üdvözlésére.
A május elsejei ünnepségek kimagasló 
eseménye a Lustgartenben tartott nagy 

ünne|»ég volt.
amelyen százezrek vettek részt.

Göbbels dr. birodalmi propagandaiigyi 
miniszter és Ley dr. beszédei után Hitler 
kancellár beszélt:

— Egyetlen néppel sem bánt a sors oly 
mostohán, mi it velünk —, mondotta a 
kancellár. Térben korlátozva, nagy nép- 
sűrűséggel, körülöttünk pedig az irigyek és 
ellenségek tömege. így tehát u létért foly
tatott harc Németországban még nehezebb 
mint másutt. Mindamellett alig öt év eltel
tével büszkén tekinthetünk vissza az elért 
eredményekre.

— A német gazdasági politika, amely fe
lett ellenségeink régebben oly gúnyosan 
torlek pálcát, ma ismét lassan megszerzi a 
világ becsülését.

En is ismerem azt a jelszót, hogy 
„soha többé háborút!"

Hiszen ez az én saját jelszavam. Éppen

ezért tettein Németországot oly erőssé és 
szilárddá és állítottam a német nemzetet 
snját lábára. A jelszónak azonban nemcsak 
igy kell hangzani:

„Soha többé háborút!“, _
hanem igy kell hangzania:

„Soha többé polgárháborút, soha többé 
o&ztályharcot!"

— A mai május elseje rendkívüli ünnep, 
mert hat és félmillió német lépett be a né
met nép sorsközösségébe. Ez a tény uj fel
adatokat ró reánk. Bármilyen nehezek lesz
nek Is azonban a problémák, egyetlen pil
lanatig sem kételkedem abban, hogy rövid 
néhány éven belül sikerül mindezeket a 
kérdéseket megoldanunk.

Csendes május elseje
Párisban

Pária, május 1.
A francia fővárosnak csendes május el

seje volt. A munkaszünetel ebben nz évben 
ny. eddiginél is fokozottabb mértékben be
tartották. Az ország lakosságának most új
ságok sem állottak rendelkezésére. Ember
emlékezet óla most történt elsőiiben, hogy

■ francia főváros lakossága újság nél
kül maradt.

Tudxah xo. hogv Párisban általában vasár-i 
naponként is megjelennek n lapok. i

A szocialista munkásság a vincenfssi er
dőben gyülekezett.

15 ezer londoni rendőr 
riadókészültségben

London, május 1.
Az angol fővárosban a május elsejét a 

hagyományos külsőségek között rendezték 
meg. A munkáspárt és a szakszervezetek 
nagy tömegeket vonultattak fel gyűléseikre.

A rendőrség széleskörű intézkedéseket fo
ganatosított a rend fentartásának biztosítá
sára és nem kevesebb mint

15.000 rendőrt helyeztek riadókészült- 
ségbe.

A május elsejei nagygyűlések és ünnep
ségek színhelye a Hyde-park volt, amely
nek hat különböző pontján gyűltek ossza 
a hat különböző városrészből felvonuló 
munkás tömegek.
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Magyarország nem vesz részt 
a newyorki világkiállításon 
Több mint egymillió pengőbe került volna a kiállítás

Jövőre lesz a newyorki világkiállítás, 
amelyre már hónapokkal ezelőtt meghívást 
kapott Magyarország is. Az amerikaiak 
szinte biztosra vették, hogy Magyarország 
résztvesz a kiállításon. Annál is inkább 
várták, mert világszerte tudják, hogy a ta
valyi párisi világkiállításon milyen óriási 
sikerrel szerepelt Magyarország. A mienk 
volt a kiállítás egyik legszebb produkciója.

Az amerikai meghívás megérkezése után 
a kereskedelemügyi és iparügyi miniszté
riumban megindult a tárgyalás, amelybe be
vonták az Országos Idegenforgalmi Hivatalt 
is. A megbeszélések első eredménye az volt,' 
hogy

gróf Zichy Nándor megbízást kapott, 
utazzon Amerikába, nézzen körül, álla
pítsa meg, miféle lehetőségek mutat

koznak
és milyen költséggel járna a kiállítás meg
rendezése.

A hivatalos kiküldött megtette útját, visz- 
szajött és beszámolt az eredményről. A be
számoló és az időközben elkészített ideigle
nes program összetevéséböl kiderült, hogy

a kiállításon való részvétel a legszeré
nyebb számítások szerint is több mint 
egymillióba, közel cgymilliókétszázezer 

pengőbe kerülne.
A jelentés a kormány elé került. Az illeté

kes miniszterek a különféle szervek bevo
násával megtárgyalták az ügyet és az az

álláspont alakult ki, hogy

Ilyen hatalmas összeget nem fordítha
tunk erre a célra, viszont annak nincs 
sok értelme, hogy szerényebb keretek 
között hivatalosan szerepeljünk New- 

Yorkban.
Ott előreláthatóan a résztvevő államok ver
sengeni fognak, hogyan múlják felül egy
mást az amerikai mértekhez szokott Ameri
kában. A tárgyalások után

meghozták a végleges döntést, hogy hi
vatalosan nem veszünk részt a kiállítá

son.

Magyarország azonban szerepelni fog a 
kiállításon, ha nem is hivatalos formában. 
Az illetékesek támogatásával valamelyik há
ziipari kiviteli szerv önálló kisebb kiállítás
sal fogja képviselni Magyarországot:

eredeti népművészeti és háziipari cik
keket fog bemutatni,

mert ezeket a holmikat máris nagyon sze
reti az amerikai közönség. Lehet, hogy még 
egy formában jelentkezünk a kiállításon. 
Szó van arról, hogy

az egyik budapesti nagy-vendéglős a sa
ját rendezésében magyar vendéglőt nyit

a newyorki világkiállításon, felbuzdulva azon 
a sikeren, amelyet a magyar vendéglő a 
párisi kiállításon aratott.

Magyar ruhában 
gyüjtenekahölgyeka 
gyermeknapi urnáknál

Albrecht királyi herceg elnökletével vasár
nap tartotta meg a Gyermekvédő Liga ren
des évi közgyűlését, amelyen a magyar tár
sadalmi élet számos kiválósága vett részt.

Az elnöki megnyitó után Petri l’ál ügyve
zető alelnök beszámolt a liga évi működésé
ről, majd Tormay Gézúné és vitéz Simon 
Elemér szólaltak fel. Ezután Albrecht kirá
lyi herceg mondott beszédet, azt hangoztatta, 
hogy az idén a gyermeknapokat a szentist- 
váni gondolat jegyében kell megtartani.

Felhívta a gyűjtésben résztvevő hölgye
ket, hogy az urnáknál magyar ruhában 

jelenjenek meg,
végül pedig arról beszélt, hogy a liga a Ba
laton partján uj gyermeküdülőt létesít.

A közgyűlés egyik legkedvesebb epizódja 
a ceglédiül! fővárosi szükséglakástelep gver- 
mekküldöttségének megjelenése volt. A Cég- 
lédi-uton Albrecht királyi herceg támogatá
sával a szükséglakástelep Ínséges lakói papír
zacskó készítő üzemet létesítettek. Most va
sárnap a gyűlés alkalmával

az első papírzacskót,
nmei}’ az ínségesek üzemében készült, átnyúj
tották Albrecht királyi hercegnek.

— HERCZEG FERENC SZEGEDI BE
SZÉDE A SZENTISTVÁNI ÁLLAMESZ- 
MÉRŐL. A Délmagyarországi Közművelő
dési Egyesület a szegedi városházán vasár- 
nap közgyűlést tartott. Herczeg Ferenc el
nöki megnyitó beszédében Szent Istvánról 
emlékezett meg, kifejtve, hogy a szcntistvánl 
államcszme lényege a: egyetemes és függet
len keresztény Magyarország, melyben test
véri egyetértésben élnek a magyarok és nem
magyarok. Dr. Török Sándor főtitkári je
lentése után Traeger Ernő miniszteri osz
tályfőnök az Országos Közművelődési Ta
nács üdvözletét tolmácsolta. A tárgysorozat 
további pontjai után előadói ülést tártollak, 
amelyen C.sckey István egyetemi tanár a 
finn ugor népek nemzeti himnuszairól adott i 
elő.

— Vinci követ teája az olasz operaéneke
sek tiszteletére. Vasárnap délután Vinci gróf 
budapesti olasz követ és felesége, az olasz 
követség palotájában teát adott a Budapes
ten vendégszereplő olasz operaház együtte
sének tiszteletére. Megjelent a teán Jalso- 
viczky Károly miniszteri osztályfőnök, Bá
rány ay Zoltán miniszteri tanácsos, Márkus 
László, az Operaház igazgatója, a színház 
igen sok kiváló karmesterével és művészével 
együtt, akiket Widmar Antal követségi sajtó
főnök mutatott be a követnek és feleségé
nek.

— A magyar újságírók kamarai csoport
jának vacsorája. A magyar újságírók kama
rai csoportja szombaton este a Pátria Klub 
dísztermében vacsorát rendezett, amelyen 
közel kéíszáz fővárosi és vidéki keresztény 
hírlapíró vett részt. Vitéz Kolosváry-Borcsa 
Mihály főszerkesztő beszámolt a kamarai 
csoport eddigi szervezési munkáiról. Majd 
Tors Tibor és Tóth László mondottak be
szédet.

— Súlyos motorkerékpárbaleset. Vasár
nap délután a kalocsai országúton súlyos 
motorkerékpárszerencsétlenség történt: Ug- 
róezy János kalocsai fiatalember motorke
rékpárjának oldalkocsijában ült Ugróczy 
édesapja. Az úgynevezett Vajas-Meder hid- 
ján a motor egy kocsit akart kikerülni és 
idősebb Ugróczy olyan mélyen kihajolt az 
oldalkocsiból, hogy feje beleütközött a hid 
vaskorlátjába. Uyóczyt súlyos fejsérülések
kel kórházba szállították.

— Megmérgezte magát, mert nem enged
ték a Nemzetközi Vásárra. Molnár Ilona 
21 éves magántisztviselőnő a Bérkocsis-utca 
29. számú házban lévő lakásán aszpirinnel 
megmérgeztc magát, mert hozzátartozói 
nem akarták elengedni a Nemzetközi Vá
sárba. A mentők a Rókus-kórházba vitték.

hétig
fog tartani a 
Lánc kereszt- 
rejtvényverseny!
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Szerelmi dráma
a Nemzeti Szállóban

in

I•»

Egyetemi hallgató és egy tanítónő közösen 
öngyilkosságot követtek el, mert a sxlllök 
ellenezték házasságukat

*
>5? li'-íl

\ asárnap reggel kettős öngyilkosságot fe
deztek fel a József-körut 4. szám alatt lévő 
Semzeti szállóban. Egy vidéki egyetemi hall
gató és egy fiatal tanitónű, akiknek a házas
ságát szüleik ellenezték, vidékről felutaztak 
Budapestre és itt

közös elhatározással niegmérgeztek 
magukat.

^íindkettőjüket súlyos állapotban vitték a 
Bókus-kórházha.

Szombaton este nyolc óra tájban! a Nem
zeti szálló előtt autótaxi állott meg. Egy jól 
öltözött fiatalember és csinos fiatal nő száll
tak ki az autóból. Poggyászuk mindössze 
cg'i/ kézitáska volt. A férfi kifizette a soíTört, 
a portás átvette a csomagot cs a szálloda uj 
vendégei az egyik emeleti udvarra nyíló 
szobát bérelték ki. Kitöltötték a bejelentő
lapot is és azon

mint férj és feleség szerepeltek.
'A férfi Molnár József 23 éves egyetemi hall
gató keszthelyi lakos volt és a feleség leány
kori nevének a rovatába Kohn Gabriella 
nevet irta be. Közölték a szobapincérrel, 
hogy a nemzetközi vásár megtekintése cél
jából jöttek fel a fővárosba és vasárnap este 
utaznak tovább. Az állítólagos fiatal házas
pár

jókedvűen felsietettt lakosztályába
'és egy félóra múlva ismét megjelentek a 
szálloda halijában, vacsorát rendeltek és 
azt fent fogyasztották el szobájukban. Többé 
azután nem mutatkoztak.

Vasárnap reggel hét óra tájban, amikor 
a szobapincéi elhaladt Molnárék ajtaja előtt, 
különös fölfedezést telt. A szobából

hörgésszerű hangokat hallott 
és rosszat sejtve, bekopogtatott az ajtón.

A szoba ajtaja kulccsal volt bezárva és 
hosszas dörömbölésre sem nyitottak ajtót. 
A pincér ezután értesilette a portást és őz
zel együtt felnyitották az ajtót. A nőt az 
ágyban fekve találták

eszméletlen állapotban, habzó szájjal, 
a férfi a díványon feküdt, ő is eszméletlen 
volt és

mérgezés tünetei mutatkoztak nála is.
A szálloda alkalmazottai látva, hogy kettős 
öngyilkosság történt és hogy egy percig sem 
szabad késlekedni, telefonon azonnal értesí
tették a mentőket.

A mentők rövidesen meg is érkeztek, meg
vizsgálták a két életuntat s megállapították, 
hogy

vcronál és más méreg keverékével mér
gezték meg magukat.

Meglehetősen nagy mennyiséget vettek be a

mérgekből, mert gyomormosás után sem 
nyerték vissza az eszméletüket. A mentők 
naplójába is mint férj és feleség kerültek 
be az öngyilkosok és csak később derült ki, 
hogy az egyetemi hallgató és a fiatal nő

nem házasok.
A Ilókus-kórházban, ahová a mentők bevit
ték őket, a férfi később rövid időre magá
hoz tért és amikor megkérdezték tőle, hogy 
miért követték cl az öngyilkosságot, a kö
vetkezőket mondotta:

— Nagyon szeretjük egymást Gabriellá
val, azonban még sem lehettünk egymásé.

Mind a kettőnk szülei ellenezték a 
házasságot

különböző okokból; egyrészt azért, mert még 
fiatalok vagyunk, másrészt mert nem egy
forma a vallásunk ...

Többet nem is kérdeztek Molnár József
től, mert látszott rajta, hogy ez a rövid be
szélgetés is nagyon megviselte és halott
sápadt arccal feküdt vissza a vánkosra.

A főkapitányságról az életvédelmi osztály 
egyik detektivje kiment a szállodába, hogy 
olt búcsúlevél után kutasson. Az éjjeliszek
rény fiókjában

találtak egy búcsúlevelet,
amely a rendőrséghez volt címezve, azon
kívül több följegyzést is talált a detektív, 
amelyekből magyarázatát lehet találni a ket
tős öngyilkosságnak.

A főkapitánysághoz irt búcsúlevélben, 
amelyet Molnár József és Kohn Gabriella 
is aláirtak,

drámai leírását adják annak a nagy és 
régi szerelemnek,

amely kettőjük közt már gyermekkoruk óta 
fennállott. A huszonnégyéves Kohn Gabriella 
végzett tanítónő, azonban az derül ki egyik
másik mondatból, hogy jelenleg nem volt 
állása és ez is nagyon elkeseritette. A 23 
éves egyetemi hallgató szülei jómódú embe
rek és először azt akarták, hogy fiuk vé
gezze el egyetemi tanulmányait és csak ak
utén gondoljon a házasságra, de akkor is a 
családnak megfelelő feleség után nézzen.

„Közösen magyünk a halálba — fejezik 
be a búcsúlevelet a szerelmesek és az a 
kérésünk, hogy a rendőrség járjon közbe, 
hogy közös sírba temessenek bennünket, 
hogyha már az éleiben nem lehetünk egy
máséi. legalább a másvilágon együtt le
gyünk.14

A főkapitányság még a vasárnapi nap 
folyamán érintkezésbe lépett a keszthelyi 
rendőrséggel és kérték az öngyilkos fiatal
ember és leány hozzátartozóinak az értesí
tését a történtekről.

AlaposM 
vizsgálatig 
mutatja^

10 közül csak3 fogkőmentes!
Ezrek közül csak kevésnek 
nincs fogköve. Küzdjön 
a veszélyes fogkő ellen 
Kalodont-tal való rend

szeres fogápolással.

fogkő

Az egész ország tudj a, f- IV. Váoi-u.
hogy rókát, bundát, 22. fél em.
megbízhatót, jót, [j 1/ S vásárolhatolcsón a régi * ■
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Percekkel a temetés 
előtt elrendelték
Kovács Ferenc kereskedő 

holttestének boncolását
Vasárnap n budapesti büntetőtörvény

szék vizsgálóbírója egy rejtélyes haláleset 
ügyében telt intézkedést: Elrendelte, hogy

Kovács Ferenc kereskedő holttestének 
belső részeit az országos vegyvizsgáló 
intézetbe szállítsák és itt megvizsgál

ják.
Filmbe illő drámai és bűnügyi bonyodal

mai vannak ennek a titokzatos haláleset
nek. Kovács Ferencnek termény üzlete volt 
Budapesten, majd Kecskemétre költözött, 
és itt folytatta üzleti tevékenységét. A kecs
keméti társaságokban mindenki szerette, 
becsülte Kovács Ferencet, aki kitűnő sport
ember és szenvedélyes vadász volt. Pár nap
pal ezelőtt

Kovács elutazott Kecskemétről.
tgy tudták, hogy Budapestre jött fel. Ért
hető megdöbbenéssel és meglepetéssel fo
gadták hozzátartozói azt a hirt, hogy

az alig negyven esztendős kereskedőre 
holtan találtak rá Győrben.

Az. első pillanatban azt hitték, hogy vadász
szerencsétlenség érte Kovácsot, aztán olyan 
fairek érkeztek^ hogy öngyilkos lett, Rövide

A boncolás adataiból csak azt lehetett 
megállapítani, hogy

a tragikus hirtelenséggel elhunyt ke
reskedőnél szívgyengeség lépett fel

és igy következett be a halála. Hogy azon
ban miért lépett fel a szivgyengeséy, milyen 
rejtélyes méreg jutott a szervezetébe, vagy 
valami külső behatás okozta halálát, azt 
már a további vizsgálat tisztázza, amely 
ugyancsak expressz-tempóban folytatódik.

A halott Kovács Ferenc belső részeit a 
boncolás után azonnal fclküldték Buda

pestre és a vizsgálóbíró intézkedésére 
az országos vegyvizsgáló Intézetbe vit

ték, Itt megvizsgálják azokat,
hogy konstatálják: valóban mérgezés tör- 
tént-e. Ezzel egyidejűén három város ren
dőrsége nyomoz: Budapesten, Kecskeméten 
és Győrben kutatnak a detektívek, hogy 
megtudják, kikkel érintkezett, hol járt ha
lála előtt a tragikussorsu kereskedő.

A vegyvizsgálat és a rendőri nyomozás 
rövidesen tisztázza majd a haláleset min
den, ma még rejtélyes körülményét.

„Nem ünnepek rendezésével, 
hanem alkotó munkával kell 
ma szolgálni a nemzet érdekeit"

— mondotta Darányi Kálmánná, az Iskolaszanatórium 
Egyesület vasárnap megválasztott uj elnöknöje

sen rekonstruálták a kecskeméti kereskedő 
utolsó útját és halálát:

— Kovács üzleti ügyben Budapesten és 
Győrött járt. Az utón hirtelen rosszul lelt. 
Régi gyomorbaja miatt fájdalmak lepték 
meg,

valami orvosságot vett be, másnap kín
zó fájdalmaktól elgyötörtén feküdt 

győri hotelszobájában és Itt meghalt.
A haláleset után Kovács Ferenc holttestét 

útnak indították Kecskemétre, hogy itt el
temessék. Ma ki volt tűzve a temetés, már 
minden előkészület megtörtént, a gyász
szertartásra, amikor váratlan esemény tör
tént: a temetőből a kecskeméti kórház ha
lottasházába szállították a halottat.

Percekkel a temetés előtt a rendőrség 
olyan utasítást kapott a vizsgálóbírótól, 
hogy ne temessék el, hanem azonnal 
boncolják fel Kovács Ferenc holttestét.

A boncolást az elhunyt kereskedő fivérei 
crprcsszleuélben kérték és a vizsgálóbíró 
rendkívüli sürgősséggel intézkedett is.

Ezekután megtörtént a boncolás, amely 
azonban nem tudta teljes pontossággal tisz
tázni a haláleset körülményeit.

A 'Magyar Iskolaszanatórium Egyesület 
vasárnap tartotta tizedik jubiláris közgyűlé
sét. Gróf Zichy János elnöki megnyitójában 
bejelentene, hogy a jkormányzóné az Iskola
szanatórium Egyesület nemes munkásságában 
a jövőben

tevékeny részt óhajt venni.
Ezután Kornis Gyula mondott ünnepi beszé
det, majd Szendy Károly polgármester kép
viseletében Felkay Ferenc fővárosi tanács
nok üdvözölte a jubiláris egyesületei.

Gönczy Elemér bejelentette, hogy gróf 
Károlyi Gyuláné vidékre költözött és ezért 
az egyesület mellett működő országos hölgy
választmány elnöki tisztéről lemondott.

A közgyűlés a hölgyválasztmány uj el
nökévé Darányi Kálmánnál, a miniszter

elnök feleségét választotta meg.
az uj elnöknőt gróf Zichy János meleg sza
vakkal üdvözölte.

Gróf Zichy János beszéde alatt érkezett az 
uj városházára a kormányzó felesége, akit 
Darányi Kálmánná. Bornemisza Gézáné, lm- 
rédy Bélánc és Drélicr Jcnőné kisérték a 
közgyűlési terembe.

A kormányzó feleségét közgyűlés részt
vevői helyükről felállva lelkesen meg

éljeneztek.
Darányi Kálmánná ezután bejelentette, 

hogy az Iskolaszanatórium Egyesület a kö
zeljövőben két nagy tervét szerelné megvaló
sítani. Az egyik a mecsckhegyvidéki tüdő
beteg gyermekszanatórium, a másik a sváb
hegyi iskolaszanatórium leányosztályának

felálitása. Mindkét terv a megvalósítás utján 
halad. Társadalmi utón olyan összeg gyűlt 
össze, hogy a gróf Apponyi Sándorné tüdő
gyógyintézet felállítására vonatkozó munkák 
megindulhatnak. — Nagy taps közben igy 
fejezte be a beszédét:

Vallom, hogy nem díszes ünnepek ren
dezésével, messzirehangzó szónoklatok
kal, hanem alkotó munkával és teremtő 
energiával kell ina szolgálni a nemzet 

érdekeit.
Örömmel tölt el az a ludat, hogy olyan iga
zán emberbaráti mozgalmat szolgálhatok,
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amelynek az élén a legelső magyar asszony, 
■i kormánvzóné őfőméltósága áll, az ö segítő 
keze biztosítja u sikert.

Végül a közgyűlés Bornemisza Gézánét, 
Hóman Bálintnét, Széli Józsefnél, Imrédy 
Bélánét, Dréhcr Jenőnél, Karafláth Jenőnél, 
Szendy Károlynál és gróf Zichy Jánosnál az 
országos hölgyválasztmány társclnöknőivé 
választotta. Az egyesület vezetőségét további 
öt évre megerősítelek tisztségében.

A mindvégig nagy érdeklődéssel kiséri 
közgyűlés gróf Zichy János szavaival feje
ződött be.

CLARIDGE NAGYMEZŐ 
UCCA11SZ. 
iimmnunui 
MÁJUS 
HO 1-TÖL

FELLEGI TERI
UJ VEZETÉS: KOCH ELEMÉR

a Weattnd kivébtlz v. tulajdonosa miiiiiiiiiiiiai
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I.
A volt 13-09 jászkun huszárok vasárnap 

tzredünnepélyt tarlónak Karcagon. Tdnczos 
Gábor lovruságí tábornok, Magyarország 
népszövetségi fődelegátusa az ünnepségen 
bestédet mond vitéz Horthy Istvánról, az 
ezred egykori parancsnokáról.

11.
X főkapitányság belelentöhlvatatának 'fo

lyosóin nap-nap után hosszan kígyózó sorok
ban állnak as emberek, hogy lakbtzonylat- 
hős Jussanak, klost Igazolódott be, hogy mi
lyen roppant erőfeszítésre képesek ennek a 
hivatalnak a tisztviselői. Nem lehet áradozds 
nélkül beszélni arról, hogy kora reggeltől 
késő estig verejtékezve dolgoznak és volt 
nap, amikor ezer lakbizonylatot hámoztak 
ki a bejelentőlapok tömkelegéből, ami óriási 
munkát jelent, mert a közönség egyrésze 
(valljuk meg őszintén) egy kissé hanyag a 
bejelentések és kijelentések körűi. 'A bejelen- 
tőhlvatal tisztviselői minden emberileg el- 
képzelhetőt megtesznek, hogy minél gyor
sabban Intézzék el a közönség ügyes-bajos 
dolgát, nem te lehet ellenük panasz, de van 
valami egyéb, amire végre mégis fel kell hívni 
<u illetékesek figyelmét. A lakbizonylathoz 
szükséges űrlapokat a folyosón egy kis fűi
kében árulják. Privilégiuma van ennek a fűi
kének, sehol másutt nem kapható űrlap. így 
azután aki lakbizonylatot akar, először 
órák hosszat sorban áll a fülke előtt, amíg 
végre megfizetheti és megkaphatja az űr
lapot és csak akkor kezdheti meg a sorban- 
dl/dst, hogy eljusson a bejelentőhlvatal 
tisztviselője elé. Ennek a kettős eorbanállás- 
nak sürgősen, azonnal véget kell vetni/ Nincs 
értelme, hogy « várakozással amúgy is 
agyonterhelt publikumot egy teljesen fölös
leges sorbanálláera és várakozásra kénysze
rítsék. 4 megoldás egyszerű. 'Amint egy idő 
óta bejelentőlapokat Is árusítanak a trafi
kokban, engedjék meg a trafikoeoknak, leg
alább a főkapitányság környékén lévő do- 
hdnytőzsdéeeknek, hogy takblzonylat- és 
erkőleslblzonyitvány-űrlapot árusítsanak. 
Rllássy Sándor főkapitány, amióta hivatalá
ban van, számtalanszor adta tanujelét an
nak, hogy szereli, védi és oltalmazza Buda
pest közönségét. Ha a főkapitány ur mint 
Harun-al-Rasld megáit egy pillanatra a lak- 
blzonglatblanketto-fülke előtt, kétségtelen, 
hogy sürgősen megszűnteti ezt a privilégiu
mot és gondoskodik arról, hogy az emberek 
eorbanállás nélkül le kaphassanak a pén
zűkért blankettát!

X királyi család épülőfélben lévő Hateme
letes bérpalotát vásárol a Muzeitm-köruton.

TV.
'Akármilyen Szerény Is Fedák 'Sári, akár

mennyire is csak a hivatásának, művészeté
nek akar élni, mégis legyőzi a népszerűség 
és eggszer-másszor érdekes dolgokat hallunk 
róla. A kiváló művésznő nagy munkában 
van, pozsonyt-uti lakásán könyvet ír, egy 
lipcsei kiadóvállalat akarja megvásárolni és 
németre fordítani a könyvét. Ezenkívül még 
egy nagyon érdekes stádium foglalkoztatja: 
japánul tanul!

V.
Társasági premier volt szombaton éjszaka

megnyílt a Párisién Grill szigeti tündérkas
télya. Csupa fény és ragyogás a Grill, pazar 
a műsora, több mint egyszerű szórakozás, 
művészet és páratlan idegenforgalmi attrak
ció.

VI.
'A revisnyel Reviczky-család tagjai nem

zetiségi találkozót tartanak csütörtökön dél
előtt a h'drpátia különtermében.

VII.
'A szép Hannl "Mcndcl kisasszony, aki ar

ról is híres, hogy a: ő lova nyerte a tavalyi 
derbyt, azonkívül a papája multimilliomos 
— tsmét Budapesten van, beiratkozott egy 
szlniiskolába.

Vili.
Most, hogy úgynevezett „bizonyos körök

ben" nagy keletje van a nagypapáknak, ki
termelődött egy uj foglalkozási dg. Ezekben 
a körökben a családfa-kutatókat nem genea- 
ologusnak hívják, hanem emigyen: „misch- 
pocheológus"...

IX.
Budapest népszerű kedvencei, a „pipás 

bulldogok" a jótékonyság szolgálatába sze
gődtek pipával a szájukban, persellyel a 
nyakukban gyűjteni fognak a Gyermek
napon.

X.
Vasárnap reggel kinyílt egy csodavirág a 

budapesti egyetemi fiivészkertben. Agave 
furcroldcs a neve a hatalmas, nyolc méter 
magas erotikus növénynek, mely száz esz
tendőben egyszer virágzik.

BAKTER: Uo«u, nini. Lspssw szomszéd, 
húszszázalékos, sgyensull-rontó, fajfetskezetl 
állampógár legyek, ha maguk nem Pestrül 
gyünntk megso.

ÖRZSI: Da bizony, hogy onnan gyűrűnk.
BAKTER: Ősit minő célirányzattal lflkőc- 

köttek fal?
ÖRZSI: Ai ÁllampógArsAg miatt.
BAKTER: Mi a manói HAt mán maguk la 

kezdik?
LEPCSES: Nézze, hájjá, az egész óraxAg 

azon működik, hogy beszerezzék a nagytatáék 
születési blzonyltvAnnyát. Én az sccsrű paraazti 
fejemmel abba a nézetbe vagyok, hogy ami 
másnak jő, a*  nékem is jő. Mit lehat tunni, 
mikor lesz rA szükség.

BAKTERi Ne bolondozzék mén no! Útlevélre 
kék az magénak? Vagy mire?

LEPCSES: HAt... megmondom őszintén. 
Mostan gyünnek ezek a kamarák. Színházi ka
mara, mozikamara, ujsőgirőkunara. Oda csak 
úgy lehet belépni, ha megvan az állampőgárság.

BAKTER: Hát osztán?
LEPCSES: HőnaputAn gyüket s* törvény, 

hogy az éláskamaréba is csak úgy lehet be
lépni, ha megvan az öregszülék anyakönyvi 
kivonattya. Oszt ahányszor szelni akarok ma
gamnak e*  félröf kaibászt vagy másfél pofám 
valő tünkét, mindig vinni köll magammal 
a zokm Anyókát

BAKTER: HÍnnyé a ssanvedésitl Mond vala
mit, Lepcses szomszéd, mar mozog a szája. 
Hát ollan fontos lett mostan az Allampógár- 
Mág?

LEPCSES: Errű mlngyén mondhatok egy 
esetet. Ez a Körűnedves Csőrié Mlhál tennap- 
clött tanélkozott Jedzö úrral a köpködőn. 
Aszongya neki jedzö úr: — „Mongya csak Mi
hál. mér nem fizeti ki as adóját?" — „Jaj, ne 
is kérdezze" —• felelte az illető adóalany —, 
„fizetném én szivessen, de nem vagyok abba a 
heJzetbe". — „Ejnye má, ne mongyon illet" — 
hörkent rá a jedzö —•, „iszen a feleségitül tu
dom, hogy van pózé". — „Pézem vóna" — 
vakarta fejit Körunedves —, „de elfogaggyák 
vájjon az adót, ha nem tudom fölmutatni az 
öreganyám körösztlevellt?

ÖRZSI: ló, hogy a fényé tutulla ki! 
BAKTER: Oszt azontúl, ml újság Pestess?
ÖRZSI: Uj szabáll-rendelet gyütt ki a ku- 

tyákrul.
BAKTER: No csak. Tán üneki is be köll 

szerezni az okmányokat?
ÖRZSI: Nem a*.  De emberaégessan köll bánni 

vélűk, nem szabad bántani, kínozni, élvebon- 
colnl Okét!

LEPCSES: Monta Is a Cicoelvájsz Samu fű-

Mszietl MMor r 25.-

Azokat a férjeket, akik' nap-nap után pest
környéki Inkáinkról járnak budapesti hivata
laikba. üzleteikbe, érdekelni fogja G. László 
magántisztviselő és feleségének pereskedése. 
Ebben a perben arról kellett döntenie a bíró
ságnak:

köteles-e a feleség Pest környékről a fő
városba követni férjét?

A pereskedés úgy kezdődött, hogy G. Lászlóné 
nőtartási pert indított férje ellen s ebben elő- 
adtn, hogy férje minden jogos ok nélkül ott
hagyta öt. nem gondoskodik sem róla, sem 
gyermekéről, ezért ideiglenes nőtartás cimén

havi száz pengő megítélését kérte,
A férj meglepő védekezést terjesztett elő.
— Nem igaz, hogv feleségem otthagytam, ö 

volt az, aki elhagyott engem, hiába könyörög
tem neki, hiába kérleltem: költözzék hozzám. 
Feleségemmel és gyermekemmel együtt Kis
pesten lakiunk.

Naponta közel másfél óráig tartott az ut, 
amíg kispesti lakásomból budapesti hivata
lomba értem. Tekintettel arra, hogy reggel 
nyolc órától déli fél kettőig és délután fél 
négytől este nyolc óráig tartott a hivatali elfog
laltságom. elhatároztam, hogy Budapestre köl
tözünk. mert a hosszú villnmosozás fizikailag, 
idegileg teljesen kimerített. Feleségem azonban

Halduszoboszlól Gyógyfürdő
nin már európai hlrU. — Födött gyógymedencék, Ivócsarnok, inhalatórlum, strandfürdő 
Páratlanul eredményes fürdő- ivó- cs belólegzőkurák. - A fürdőt Hajdúszoboszló 73 óh

-oa sós, jódoa. brómod hidrokarbonAtos hévvizel táplálják. 3,'Min liter forróvá percenként 
Magyar- és németnyelvű ismertetővel készséggel szolgAI a fürdő IGAZGATÓSÁGA.

Köteles-e a feleség követni férjét, 
ha Pest környékéről 
a fővárosba költözik
A bíróság megállapítása szerinti nem

izerei, uzongya; — „De Jó róna most kutyá-
nak lenni!

ÖRZSI: Meg osztán, hogy ahun a kutya ha
rapós, ottan ki köll Írni a kapára eztet a 
tényváladékot, nehogy a belépő idegenynek a 
hát nézeti fertállábul szőrin-szélán eltünnyék 
vagy félklló.

BAKTER: Még rágondolni is roassl
LEPCSES: Hájjá, tuggya, ecoer odaát PApó- 

ezon vöt egy illen kutya katasztróka. Az a 
Gyugovényos Nagy Antal bíróság elé kerűt, 
mer a szomszéggya, bizonyos Papijesztö 
Szecska Mártony., bepanaszúta, hogy a kutyá
ját egy éles kapa segéllével ollan tekintéllessen 
főberottyintotta, hogy a házőrző eb sző nélkül 
megdögöt Persze a kutyaölö avval védekezett, 
hogy űtet a szomszéd ebe meg akarta harapni.
— „Na Jő" — monta a birő —, „ha mán fejbe 
fltte, nem lehetett vóna a kapa tompáb végi
vel?" — „Nem lehetett bizony" — ellenkezett 
Gyugoványos —s „mer a kutya w a tompább 
végivei akart megharapni."

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt abbul 
mi igaz, hogy hét Muszka-őrszégba működik e*  
titkos rádijő?

ÖRZSI: Működik, bizony. De mond ta ollan 
máj fakasztó dógokat a Sztallny elvtársnak, 
hogy a füle le ketté All a hallatára.

BAKTER: Ugyan ki lehet aa • rádljősó 
egyén?

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor oda- 
fM vőtak Pesten, a képkiAllittáson ez a Sza
tyorrágó Kudar Bál ind, meg a komája, Csupa- 
nadrAg Docskó Lajos. Megálltak e*  kép előtt, 
amin e*  nagyszakállú, vörösorrú, mérges Illető 
vót leplngálva, oszt Szatyorrágó aszongya: — 
„Hhöl Ugyan vájjon, ki lehet ez az ember?"
— „Hát" — felelte vissza Csupanadrág —, 
„akárki, de annyi bizonyos, hogy Igen fájnul 
cl van tanálva".

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, aptya.
BAKTER: No csak még eggyet: mit szól 

Lepcses szomszéd ahhoz, hogy az Angolok, 
meg a franciják ollan szoros hadlszöveccségre 
léptek?

LEPCSES: Nézze csak, tiszteletei úr kémény - 
nyln lakik e*  gólamadár, oszt annak három 
fíja van. Mút hét eggylk napján hazaröppent 
a három fióka, oszt az öreg góla fölkérdezte 
ükét, hogy ki mibe tevékenkedetL — „Én ta- 
néttő úrékhor vittem •*  szép kövér fiút" — 
monta az egyik. — „Én meg odapottyantottam 
e' kenderhajú klsJAnyt, a kántorék kéménnyibe"
— szót a másik. — „Hát te?" — fordút oda 
góla-anyó a harmadikhoz. — „Én?" — vonta 
vállát a legflatalabblk gőlafi —, „én csak a 
póstásklsasszonyt ijeszgettem." — Oszt Isten 
velünk.

erről hallani sem akart, mire én úgy döntöt
tem, hogy

Budapesten lakást veszek. Ideköltözöm, 
majd csak utánam jön a> asszony. De fele
ségem, hiába kérleltem, nem volt hajlandó 

pesti lakásomba költözni.
Emiatt egyre élesebb ellentétek támadtak kö
zöttünk, ezek az ellentétek vezettek el ehhez 
a perhez.

A járásbíróság a különös nőtartási perben 
meghallgatta a férjet és feleséget, lefolytatta 
a bizonyítást, majd a következő érdekes Ítéle
tet hozta:

A férj Ideiglenes nőlartás elmén köteles 
havi ölvén pengőt fizetni feleségének.

A férjnek nem szolgáltathatott okot különélésre 
az. hogy kispesti lakása messze esik budapesti 
hivatalától.

Ez az, ut nem tekinthető olyan nagy távol
ságnak, amely mellett a férj hivatali köte

lességéi nem tudná normálisan ellátni.
Igen sok tisztviselő sokkal messzebb lakik még 
a fővárostól, mégis el tudja látni hivatali köle- 
lességét. A bíróság azt állapította meg, hogy a 
fúj volt az. aki jogtalanul elhagyta feleségét s 
ezért a férj kereseti viszonyainak megfelelő 
összegét; ölven pengő havi tartósdijat Ítélt meg 
a feleségének.

Budapest, 1038 radfriG 8.

Leszállított ár 
most 40 pengő!

Vili., József-körut 37
Albumok és slágerkották óriási válasz

tókban 80 üllér-tőL
Hangszer- és harmonika-kotta Árjegyzék 

Ingyen I

ZENE
Az operaházi bérletek 

parlamenti bírálatához...
Farkas Elemér országgyűlési képviselő a 

képviselőház pénzügyi bizottságának kul- 
tusztárcai tárgyalásán felszólalt az opera*  
házi bérletrendszer megváltoztatása érdeké*  
ben. Szerinte az Operaház mostani bérlet
rendszere valósággal kizárja az ország első 
dalszínházából az operakedvelő közönség*  
nek nagy részét, mert oda csakis az juthat 
be, aki egy egész évadra előre megváltott 
bérletnek boldog tulajdonosa.

Kérdés azonban vájjon elönyösebb-e aj 
Operaház részére, ha a bérleteknek egy tő- 
szét visszatartva, azokat nem adja ki ad 
egész évadra, hanem esetröl-esetrs meg
várja, hogy akad-e yevöje a visszatartott 
bérleteknek?

Vájjon melyik cég, vagy vállalkozás kő
vetne olyan üzleti politikát, hogy a biztos 
eladási lehetőséget felcserélje egy bizonyta
lannal!

De különben id rosszul tájékoztatták 
Farkas Elemért, mert az Operahíz vezető
sége •— nagyon helyesen —, az ünnepnapo
kon felül annyi bérletszünetl előadást tart, 
hogy az évad folyamán szinrekerült minden 
dalmű, és balett bérletszünctben is sorra 
kerül s igy csakis a bérletszünetes előadá
sok időpontjához kell alkalmazkodnia < 
bérlettel nem rendelkező közönségnek.

A bérletrendszer dolgában tehát csakld 
elismerés illeti az Operaház vezetőségét.

Ha azonban Farkas Elemér egyébként ér
deklődni kíván az Opera ügyei iránt, kér
dezze meg, hogy:

'Miért tűri az Operaház vezetősége — 
melynek ezidöszerint irányítása Márkus 
László igazgató személyében szerintünk a 
legjobb kezekben van i—■ a szélsőségesen 
politizáló pártnak olyan operaházi tagok
ból álló terrorisztikus okveteti enkedését, 
akik a keresztény müvésztagok között kva
litás és megbízhatóság szempontjából a leg
utolsó sorban állanak és hívatlan prókáto- 
roskodásukkal kizárólag önös célokat szol
gálva kívánnak vezető pozícióba jutni? .. ■

Miért tűri az Operaház vezetősége a pro
dukcióknak díszlet!, illetve képzőművészeti 
formákban kicsúcsosodó jellegét és tulten- 
gését? Vájjon melyik tárlat rendezőségéhez 
forduljunk, hogy ott a zene dominálhas
son? . . . Az Operát azért építették, hogy 
ott zenés drámákat játszanak, nem pedig 
azért, hogy Dürernek, vagy Tintoretlonak 
színpadi méretekre felnagyított élőképeivel 
tereljék el a hallgatóság figyelmét a lényeg
ről: a zenéről! Talán Csánky Dénes dr.-hoz 
kellene fordulnunk e kérdésben, mert az 
Operaház szinte teljesen képzőművészeti in
tézménnyé nőtte ki magát. De ha már el
fogadjuk dalszínházunkban a képzőművé
szeinek ezt a túltengő önzését, akkor miért 
Borodin műkedvelő muzsikáju Igor her
cegét kaptuk ebben a szemfényvesztő tála
lásban? ...

Tudomásunk szerint a magyar királyi 
Operaház a zenét kell, hogy szolgálja is 
elsősorban a magyar zenéli

♦
Az ezidöszerint Európában működő ut. e b 

kai pedagóguskutató bizottság Párisban befe
jezte működését. A pedagógusok által bekül
dött növendékek produkcióinak eredménye
képpen a rengeteg jelentkező közül csak I zon- 
nora, 2 gordonka és 2 énekpedagógus került a 
hivatalosan ajánlandó tanerők listájára. A bb 

kutatómunkájának folytatására Lom 
| (fonta utazóik
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HÉTFŐI NAPLÓ S

H&tényi Imre 
fBkaplfdnyhelyettps, a politikai oaxtály fOnöko 

szabadságra megy
^kapitányion vasárnap nagy érdek- 

Udéssel tárgyalták, hogy ideigk„e«„ váltó- 
Ws kcsiűl a politikai osztály vezetésében: 

dr. Hetényl Imre rökapllányhelvettca, 
” osztály köztiszteletben álló, kitűnő 

főnöke szabadságra megy.
Huszonöt esztendő óta működik a főka

pitányságon Hetényl Imre és olyan gyö- 
f’yöni karriert futott be, amilyenre kevés 
ipelda volt még a rendőrpálván. Ennek a 
pályafutásnak a legszebb szakasza az, ame
lyet a politikai osztály élén töltött. A legne
hezebb időkben is mindig a helyén volt, 
mindenkori feletteseinek legteljesebb bizal
mát bírta. Egymásután többször részesült 
legfelsőbb elismerésben, a magyar kitünle- 
léseken kívül maga, külföldi Memrendektt 
is kapott. Munkájával sokszor szerzett di
csőséget világviszonylatban is a magyar 
rendőrségnek és nem utolsó sorban

az ő kiváló munkájának köszönhető, 
hogy a különféle szélsőséges felforgató 
irányzatok törekvései nálunk kudarcot 

vallottak
»—• akármilyen színű köntösben is jelentkez
tek.

.. ....

Munkájának nagy jelentőségét
és személyének nélkülözheti fenségét 
Igazolja az, hogy noha étekkel ezelőtt 
kitöltötte szolgálati idejét, évről-évre 

meghosszabbították a szolgálatát
Hetényl Imre páratlan buzgalma, munka

bírása valósággal legendás. Nem kevesebb, 
mint

húsz év óta nem volt szabadságon, 
nem vette ki a neki szabályosan járó pihe
nési időt, mert óriási felelősséggel járó mun
káját úgyszólván egyetlen napra sem akarta 
megszakítani.

A vasárnap nyilvánosságra került hir sze
rint a kiváló főkapitányhelyettes most két- 
hónapi 'szabadságra megy. Hétfőn vagy ked
den kezdi meg a szabadságát, de nem uta
zik el, Budapestien marad és

ezalatt sem kapcsolódik ki teljesen ■ 
rendőrség munkájából,

mert az eucharisztikus kongresszussal össze
függő rendőri, valamint közigazgatási prob
lémákban értékes tanácsadói és irányítói 
szerepet fog betölteni.

A váratlan fordulatról nyomban értesítet
ték a bűnügy vizsgálóbíróját, dr. Bubits 
Jenőt, aki úgy intézkedett, hog$r

holnap, kedden kihallgatja a leányt
Információnk szarint Giczi Mária újabb 
vallomása meglepő fordulatot ad a bűn
ügynek. Vallomása után valószínűleg újabb 
gyanúsítottak kihallgatására kerül sor. Gi
czi Máriát szembesíteni fogják dr. Schiuarcz 
Zoltánnal és Bariczánéval. őket is újból ki
hallgatják a szembesítéssel egyidejűén.

A kihallgatások után még egy érdekes 
intézkedésre kerül sor: minden valószínű
ség szerint

a vizsgálóbíró Giczi Máriával együtt ki
megy a Szent István-kórházbu, ahol a 
leány gyermekét megszülte s itt kihall
gatja tanúképpen az orvosokat, ápoló
kat, akik a szülés idején a leánnyal 

foglalkoztak.
Giczi Mária uj vallomása és tanúkihallga

tása minden valószínűség szerint szenzációs 
meglepetéseket fognak hozni ebben a fel
tűnő bűnügyben.

HA MEGIlEZI 
A NEMZETKÖZI VéSAROH A 

TELWZIÍ 
btrandozíst. gondoljon ra, 
hogy a távoli ifivöneK ez 
a nirnöKo. - ödugv. mint 
a tegtöMiotosobb

js>-

Vasárnap elfogták 
a lengyel művésznő 
mesterhegedűjének tolvaját
Két Iparoslegény lopta el a hegedűt, 
egyiket letartóztatták, a másikat rádión kfirűzik

Baltával leütötte 
férje csábítóját

Véres bflltás merénylet történt vasárnap 
virradó éjszaka Újpesten, a Megyeri-uton. 
Toplánszky Józsefné Csikós Irma 26 éves 
leányra támadt, aki állítólag férjét el akarta 
csábítani.

Baltát rántott elő kabátja alól és a 
leányt felbesujtolta.

Csikós Irmát elöntötte a vér, a mentők élet
veszélyes állapotban vitték a gróf Károlyi- 
kórházba. Toplánszkynét előállították az 
újpesti rendőrkapitányságon.

MszOlOkok, a vllfig leg
nagyobb raűlűggaranati: a

odgnek gyártmányán

Vasárnapra virradó hajnalban újabb for
dulathoz érkezett a nyomozás, amelyet Eugé
nia Uminska lengyel művésznő ellopott mes- 
terhegedüje ügyében folytat a rendőrség.

A vagyontérő mesterhegedü körül csütör
tök óta zajlanak az események. Eugénia 
Ijminska csütörtökön a Ludláb királyné ven
déglőben vacsorázott a társaságával és azalatt 
bz utcán álló autójából ellopták nagyértékü 
nesterhegedüjét. Másnap, pénteken megtudta 
ki rendőrség, hogy Marosi Lajos és Bölcskei 
jSrnő

negyven pengőért hegedűt vásároltak ■ 
Lónyay-utcai zálogház előtt

embertől, akinek állítólag Lakatos Mi
hály a neve, de egyebet nem tudtak róla 
mondani Maroslék. Kiderült, hogy a negy
ven pengőért vásárolt hangszer Eugénia 
tlminska mesterhegedüje. A hegedű a főka
pitányságra került, ahol a művésznő boldo
gan vette át.

A nyomozás azonban ezzel nem fejeződött 
le. tovább folyt a munka, hogy előkeritsék 
n tolvajt. A nyomozásnak ez a része most 
eredményre vezetett.

A rendőrségnek bizalmas utón tudomására 
hozták, hogy’ a hegedű eltűnéséről alighanem 
Zébli Ferenc borbélysegéd és öze Gyula la

katossegéd tudna közelebbit mondani. Va
sárnapra virradóra

detektívek Jelentek meg Zébll éa öze 
lakásán,

de csak Zébli Ferencet találták otthon. 
Nyomban előállították a főkapitányságra. 
Elsősorban is kiderült, hogy nem ismeretle
nek a rendőrség előtt: Zébli már hétszer volt 
büntetve, egyébként csak nemrégen szaba
dult a váci fegyházból, öze Gyula pedig mint 
veszedelmes kirakattolvaj szerepel a rendőr
ség nyilvántartójában.

Az előállított Zébli Ferenc nem sokat ker
telt, rövidesen

beismerte, hogy öze Gyulával együtt lop
ták el a hegedűt.

Csütörtökön az Irányi-utcában sétáltak, a 
Ludláb királyné előtt látták a gazdátlan ele
gáns autót, bicskával fölmetszették a tetejét, 
arra számítottak, hogy bőröndöt, felöltőt 
vagy más ruhafélét találnak benne, de he
gedűtök akadt a kezükbe,

ezzel is „megelégedtek", elvitték és más
nap eladták.

A rendőrség Zébli Ferencet letartóztatta, a 
megszökött öze Gyula ellen pedig rádiókörö
zést bocsátottak ki.

A kormányzó fekete spánielje 
győzött a nemzetközi 
kutyakiállitáson

Repülőgépen is érkeztek kutyaprimadonnák I
sok bóniulója akadt egv remekbeszabott cifra
szűrnek, nmelvnek szép és fiatal viselője, egy 
budapesti hölgy, gyönyörű hófehér drólszörü 
foxiját „gardírozta" a kiállításra.

Késő délután ült össze a zsűri és össze
egyeztette a bírói döntéseket, amelynek ered
ményeként azután kihirdették a díjazott kutya- 
nrisztokraták listáját:

a kormányzó spánielje nyer® as első dijat, 
itz Országos Ebtenyésztő Tanács ezüstscrlegét.

Giczi Mária váratlanul
Budapestre jött és kihallgatásra 

jelentkezett a vizsgálóbírónál 
Vallani akarok, mert eddig még nem mondtam el mindent"
Újabb érdekes fordulat történt most ab

ban n megdöbbentő bűnügyen, amelynek 
Giczi Mária varrónő újszülött gyermeke 
volt a halálos áldozata. Mint ismeretes, a 
rendőrség letartóztatta, dr. Schwarcz Zoltán 
orvost és Baricza Pálné szülésznőt, akik 
ellen az a gyanú, hogy súlyos sebeket ej
tettek Giczi Mária kisgyermekén és igy 
akarták a csecsemőt elpusztítani. Napokig 
tarló lázas nyomozás derítette csak ki, 

voltaképpen kicsoda a kisgyermek 
anyja.

'A csccsmőgyilkosság minden részlete feltá
rult már a hatóságok elölt, amikor nem

tudták még, kicsoda és hol tartózkodik az 
anya. Végül is a celldömölki kórházban ta
láltak rá Giczi Máriára, aki drámai körül
mények között vallotta he, hogy a gyer
mek az övé. Azóta Giczi Mária Celldömöl- 
kön lakó hozzátartozóihoz került, az orvos 
és a szülésznő pedig a Markó-utcai fogház 
lakói.

Vasárnap váratlanul Budapestre érke
zett Giczi Mária és első útja a törvény

székre vezetett.
— Vallani akarok, mert eddig még nem 

mondtam cl mindent —, jelentette ki a tör
vényszéken Giczi Mária.

Vasárnap reggeltől dél
utánig a Tattersall fedett 
csarnoka előtti térség 
úgy nézeti ki, mint nz 
Operaház tájéka a nagy 
premierek idején:

elegáns autók sora 
parkírozott • ta

vaszi napfényben.
a ragyogó, drága kocáik

között külföldi rendszámok is látszottak, né- 
hány&n pedig ott díszelgett a diplomáciai tes
tületet jelentő DT feliratú tábla. A Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesületének nemzet
közi kutyakiálliláxára érkezett az előkelő kö
zönség. A nagy csarnokban

188 kutyaszépség vetélkedett a dijakért
és a külföld nagy érdeklődésére jellemző, hogy 
ebhői száz volt a hazai kutyák száma, nyolc
vonhat pedig külföldről érkezett.

Még több külföldi kutyát is beneveztek 
volna, de soknak a gazdáját akadályozta a 
valntanehézség. A vérbeli, igazi kutyaharátok 
azonban igyekeztek minden nehézséget le
győzni,

Max Lehmann hirsehenfcldl földbirtokos 
például hatsxáz pengős költséggel, repülő
gépen küldte Budapetre három pompái 

angol buldoggját.
Külön esemény® volt a kutyaklállitásnak, 

hogy
a kormányzó Is benevezte Nagyoroszi Joeker 

nevű, koromfekete spánieljét,
a spanlcllenyésztés egyik remekét. A kormányzó 
maga is megtekintette a kiállítást, később pedig 
eljött Auguszta királyi hercegasszony-is.

A társadalmi eseményszámba menő kutya- 
szépségversenyen

feltűntek a magyaros ruhadivat első mo
delljei is,

Az Emericana 
diákszövetség 
tiltakozó gyűlése

Vasárnap délelőtt rendkívüli „vezérkari 
értekezletet" tartott az Emericana diákszö
vetség. A gyűlés

egy szegedi egyetemi tanárnak nemrég 
telt kijelentésével foglalkozott,

amely szerint fel kell oszlatni a diákegye
sületeket.

Bittér Illés, az Emericana kómmendétora 
mondott megnyitó beszédet, mnjd dr. Má- 
tyássl István azt fejtegette, hogy az ,.iij 
európai szellem" képviselői a diákegyesüle
tek. Határozottan

tiltakozott a bajtársi egyesületek felosz
latásának terve ellen.

A résztvevők viharosan helyeselték Mályásxi 
szavait, majd egyhangúlag elfogadták n Szá- 
deczky Kardost György állal felolvasott ha
tározati javaslatot, amely az ilyen kezdemé
nyezés ellen erélyes tiltakozási tartalma: és 
a tervvel szemben éles harcol hirdet.

a jóminőséaok szaküzletét

Budapest, VII., Rákóesá-út 26.
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70 százalékkal esett vissza 
az építkezés, pang az építőipar

— állapították meg az építőiparosok 
és az anyagkereskedők nagygyűlésén•l

AZ IDEI BAJNOKSÁG „Bnivó‘< partiját 
raak as ötödik forduló hozta meg, de az is 
Igaz, hogy sok száz leosztás között sem na
gyon akad Ilyen technikai bravúr bemuta
tására alkalmas Játék.

A> Unió LTC—Újpest találkozóján adó
dott ez az érdekes kiosztás:

♦ A988
V 7 0 4
0 K 0 8 fi
4 D 4

K D B 4 RSZAX 4 10 7 5 2
D 10 9 5 9 -
D 8

! s
0 B 10 5 4

9 87 4. B 10 6 5 3

♦

nézte a le*

0 A 7 2
4 A K 2

Lidi:
Dél Nyugat Éaznk Nyugat

2 kör poMz 2 pikk p«MX
3 kör — 4 kör —
fi kör kontra — »—
Nyugat pikk királlyal Indult éa amikor

felterült az asztal, megelégcdvo 
terülő lapokat! („Jó a kontrám, mert ha ide
gen színben nem is ütők, do van két nyu
godt adu-ütésem!") A jó felvevő mit sem 
aujtve beüt az asztalon n pikk áiwznl, 6s egy 
pillanatig gondolkodik. (Ha az adu elosztás 
jó és elfogom a dámát, nkkor csak egy ká
rót kell kiadni!) Meghívju az asztalról az 
adut, — de legnagyobb megrökönyödésére, 
Kelet Idegen szint ad. Tehát .Nyugatnak két 
cd ti ütése van és egy kárót Is ki kell adni! 
De nem azért hívják brldgc körökben Rcl- 
ner Attilát „Akrobnt oh!“-nak, hogy ilyen 
kisebbfajta arUstamututványtól megijedjen. 
Beütött az adu ásszal, lement az asztalra a 
treff dámával, hazalopolt egy pikket, leját
szotta a treff királyt, majd a treff ászt, amit 
ellopott az asztalon aduval, újabb pikk lo
pás most lemegy az asztalon a káró király
ijai és ellopja az utolsó pikket Is. Lehívja 
a káró ászt és a kLs kárót, amit Nyugat már 
kénytelen adlival lopni és belő kell hívnia a 
felvevő adu-villájába! Tehát a felvevő telje
sítette a bemondott hat trlckct. Örömmel 
adjuk az e heti Bravó! a kitűnő Relnernek, 
mert még látott lapoknál is nehéz ez a fel- 
▼evőjáték, hát még egy verseny Izgalmai 
közben az ellenlapok Ismerete nélkül!

♦

A BAJNOKSÁG eddig lejátszott küzdelmei 
Során n legnagyobb meglepetést a remek for
mában lévő MAC csapnia okozta, amely a baj
nokcsapat OMBC-ucl eldöntetlen eredményt írt 
|r.’_ Külön dicséret illeti meg a hölgypórokat, dr. 
Hudovernig Lászlónál és dr. Nemes Dezsőnél, 
akik minden elfogultság nélkül, de jó egyenle
tes játékkal szedték cl a pontokat a „nagy" baj 
nokoktól. Huszonnégy leosztás után a MAC 28 
incccspontlal vezetett. Nincs valami hiba ezzel 
n csapattal, amely egyben ez idén válogatott is? 
Az oslói európni bajnokságtól csak pár hét vá
laszt cl, nem kellene talán reiddidlni a csapat 
öisieállitátötl

i elju- 
niír- 

tartott

★

BRAVÓ.PARTl vadászatunk közben 
toliunk a: MTK—Diplomás bajnoki 
kőzésre is. .4 verseng már vége felé t 
és igy Erdélyitől, az MTK egyik legjobbja- 
tál kérdeztük:

— Van egy jó pártiját
i— Ha volna, magain is elvenném! — 

hangzott a lakonikus válasz.
♦

A BLKE—DSC I. mérkőzésén rövid hul
lámhosszon lehetett hallani: S. 0. S. — Alice! 
Alice! — bárhol található azonnal jöjjön a 
J)SC Clubba! Kitűnő hölgyjátékosunk sze
rencsére meghallotta klubtársainak hivő sza
vát és már az utolsó két fordulóban játszott 
is. A verseny eldöntetlen lett!

A IlfTÖI NAPLÓ n bajnokság végén a csa
patokat cgj-egy jelzővel szokta megajándé
kozni, nini leginkább ségig kísérte ni égési 
bajnokság alntt. Ai Idei: „legpeehcsebb**  Jelzőt 
már nz MTK 1. csapata lefoglalta magúnak. Az 
elmúlt héten — 11 mecesponttal kikapott n 
lJIAC-tól; e héten pedig 1-10, mecespoultal 
eldöntetlent játszott a Jó formában lévő Diplo- 
másokkal.

♦
A f’YARI BR1DGE szalonok már szétkfítdtík 

Idei meghívóikat; a legtöbb megnyitót május 
H ere tűzték ki. Egyedül a Károly király-úti uj 
háromszáz személyt befogadd fflggőkertes ter- 
ra. : ünnepélyes megnyitásának meghívói szól
nak május 7-re.

Minden okos és takarékos háziasszony 
..........y. :*i' ’» oz Indanthren 

reslésü szövetek színtartók és időjárás ellen
állók. Az Indanthren festésű anyagokat n Bu
dapesti Nemzctkhz-I Vásáron nz /. G- Farben- 
industrls A. G. pavilonjában mutatják be. Bár
milyen szövetnél természetesen n szinlartósság 
áll nz első helyen. A pamutanyagoknak nagy 
előnye az, hogy olcsó, mindenki részére köny- 
nyen megszerezhető, amellett tarlós, nem 
könnyen szakad, selyemfényűvé tehető és min- 8 Idén további nélkül lehet az hulanthren-fcsték-
kel festeni. Da n lei anyagok, továbbá nz új
fajta fonalanyagok, mint « müselyem és müfo- 
unlak épugv. mint a „Vittra" hasonlóképpen 
festhetök Indanthren festékkel. Akinek kertje 
van, as Indanthren festésű kerticrnyőt hasz
nál. Lpugy kivannak téve a napfénynek a bal

*
VASÁRNAP TARTOTTA esküvőjét Szaberszky 

Ernő ii Hétfői Nai»ló Hl. Vállalati Versenyé
nek egyik legszimpatikusabb gvAztese Grünfeld 
Klárávnl. Gratulálunk!

Á Magyarországi Épitőanyagkeresktdők 
Szövetsége vasárnap országos építőanyag
napot rendezett, amelyen résztvettek a 
szakma érdekkörébe tartozó Ipari és keres
kedelmi érdekképviseletek vezetői és tagjai
nak nagy résre. Az épitőanyagnap program
ját nagygyűlés vezette be, amelyen

meglepően érdekes megállapítások hang
zottak el a pangó építkezésekkel kapcso

latban.
Somogyi Béla, a Magyarországi Épitő- 

anyagkereskedők Szövetségének elnöke nyi
totta meg az ülést és megnyitójában hangoz
tatta, hogy az ipar és kereskedelem végső 
erejének megfeszítésével küzdeni fog a kor
mány gazdasági munkaterve megutdósitá- 
sáért, ezzel szemben azonban azt kívánja, 
hogy az ipar és kereskedelem fontosságát 
a gazdasági életben ismerjék el. Ezután Bállá 
Szigfrid főtitkár majd Szőllősi Aurél minisz- 
teni tanácsos beszélt a kereskedelem és ipar
ügyi miniszter képviseletében

Moór Jenő, a kereskedelmi és Iparkamara 
főtitkára volt a következő felszólaló, aki ki
fejtette, hogy sem az építőipart, sem a keres- 
kdeelmet vád nem érheti azért, mert az épít
kezési konjunktúra terén fennakadás ál
lott be.

Szembe kell helyezkedni a mai Idők 
könnyelmű megállapításaival, amelyek a 
konjunktúra megtorpanását és bizalmi

,w

Vidéki vendégek
a Nemzetközi Vásáron

Vasárnap egész nap hullámzott a tömeg a 
Budapesti Nemzetközi Vásáron. Külön tanul
mány megfigyelni a vásár vidéki és külföldi 
vendégeit, vájjon mi nz, ami az ipar és keres
kedelem eme remek felvonulásából legjobban 
érdekli őket. Kísérletképpen

megfigyeltünk egy vidéki atyafit,

közölt. Meglepetéssel vettük ki beszédük-

egymásután té-

jugoszláv, Indiai, egytp- 
ii külföldi pavlllonha.

_ *: ’< látványosságtól.
^.B.w _______ ____ megtalálták a vásári
„magyar falut", ahol tárgyilagosan nemcsak a

aki feleségével járkált ámuldozva a vásár cso
dái között. Mcglepctéss-cl vettük ki beszédük
ből, hogy már n kis falvakban is hallottak az 
emberek a televízióról és ez a vidéki gazda is 
mindenekelőtt ezt akarta látni. Hamarosan 
meg Is találta a pavillont, ahol a távolbalátást 
bemutatják. Miután végignézte a modern tech
nika legújabb alkotását, hallottuk, amint élén
ken magyarázta feleségének:

-— Nem az a fontos, asszony, hogy ezen a 
csodamasinán otthonról is végignézhetjük a 
pesti mozit... Az a fontos, hogy nemsokára 
már láthatjuk és hallhatjuk azt is, ami Ame
rikában történik.

A gazda é« felesége ezután 
védték be

a francia, olnsz, j 
tömi és a többi ----------

Vnlósággal szédültek a sok 
Bégre hazavetődlek: r

saját "vidékük népművészeti remekeit dicsérték 
meg, do tempós megelégedéssel beszéltek a 
magx'nr kézmüvesipar többi az.ép alkotásairól 
is. Jónéhúny vidék borát megkóstolták és 
mire a vásári falu harangja megkondull, már 
emelkedett hangulatban voltak mind a keltcu.

Ezután látogatták meg as élehniazer- 
pavillont,

ahol megállapították, hogy „sehol a világon 
nem lehet olyan jól kosztolni, mint a pesti 
országos vásáron".

Falusi barátunk feleségével együtt estig 
járta a vásárt, mihdennel meg voltak elégedve, 
csak azt kifogásolták, hogy nem telepedhetnek 
le örök időkre ebben n csodálatos „városban". 
Mert ők vdroznak látták n Nemzetközi Vásárt 
és talán egy kicsit igazuk is volt.

♦
Filléres vúsúrvonatokon vasárnap 19 magyar 

város látogató közönsége érkezett » vásárra. 
Olyan tömeg látogatta meg ezen a napon a 
BNV-t .amire még alig volt példa.

A reptllőgépklállitáa csarnokát háromszor 
is |e kellett zárni,

annyira meglelt, a divatszínház jegyeit elővé
telben elkapkodták, n televíziós színházban 
pedig ötpercenként kellett megismételni nz elő
adásokat

Séta a Vásáron
Ab Indantkren-pavlllon a Nemzelkiitl Vásá

ron, 
már régen tudja, hogy csakis

válságot idéztek elő.
Bizalom nélkül nincsen építkezés sehol a vi
lágon.

'Moór Jenő nagy tapssal fogadott fejtege
tése után Végh Tibor beszélt, majd dr. 
Szerdahelyi József, az építőipar mai helyze
tét ismertette.

«— A pillanatnyi helyzet rendkívül aggasztó 
—i mondotta —

az építkezések hetven százalékkal vissza
estek és ennek a ténynek gazdasági, szo
ciális és politikai követkézménycl lehet

nek.
Sivár prognózist alkothat magának a szakma 
a mai helyzetből,

egyetlen reménye csak a győri program 
végrehajtása lehet.

Ezután még több szakelőadás hangzott el 
: építőipari nagygyűlésen, amelyek a lég-nz ér__ ......

védelmi óvóhelyekkel és a pangó építkezési 
tevékenység fellendítésével foglalkoztak.

Vasárnap megrendezték
az épitőanyagtőudét l»,

a Nemzetközi Vásáron. Délután két órától 
hat óráig tartott a tőzsde, amelynek forgalma 
meglepő élénkséget mutatott. A tavalyi 48 
gyárral szemben 53 gyár és 800 kereskedő 
vett részt a tőzsdén és a forgalom már a 
kora délutáni órákban is túlhaladta a tavalyi 
12.000 vagonos összforgalmat.

konok székei, a színes, mintázott kreton asz
talterítők, függönyök, azok legyenek mind In- 
danthren festésüek. Az I. G. Farbenindustrie 
A. G. pavilonjában bemutatja ezeket az anya
gokat is. De nemcsak a színek tartósságára kell 
ügyelnünk, hanem a molyok ellen is kell vé
dekeznünk. Erre szolgál az „Eulan", amely 
mint egy láthatatlan őr, védi az anyagot a mo
lyoktól. Egy további védekezés az anyagok 
tartóssága érdekében a „Rainasít’Mal való im- 
pregnálás. A „Ramasit‘*-tal  kezelt rostok vizái- 
lók. A vizet nem szívja fel, mint a többi anyag 
és dacára nz impregnálásnak, az anyag szellős 
marad, vagyis a levegőt átengedi. Az anyagok 
tartósságát jelentékenyen növeli a „Ramasit"- 
tal való impregnálás. Tehát pamutanyag, mű
selyem, miifonal, len-anvag „Indanthren" fes
tésű legyen. Gyupjut, szőrmét molyoktól 
„E»/an‘‘-nal védjük. Ruháinkat „Ramasit"-lal 
impregnáljuk. A pavillon, amelyet Birk Vil
mos, nz 1. G. Farbenindustrie A. G. propagan
daosztályának műépítésze állított fel. épugv, 
mint az előző években, az idén is általános el
ismerést nyert.

ízléses kivitelével kellemesen tűnt fel a vá
sárt látogató közönségnek a Magyar Pamut
ipar Részvénytársaság érdekes puvillónja. A 
kiállítás képét a vállalat nagysikerű és köz
kedvelt Bolcro cikke dominálja. Ezenkívül be
mutatásra került a vállalat legkényesebb igé
nyeket is kielégítő, legújabb modern technikai 
berendezéssel előállított nyomott és tarkán- 
szőtt divatcikkeiből néhány minőség, mely a 
gyár magas színvonalú műszaki felkészültségét 
illusztrálja. — Továbbá érdekes módon vonul
tatja fel a vállalat szociális intézményeit szem
léltető táblák és kimutatások egész sorozatát. 
Ezek az egészségügyi berendezések, orvosi 
gyógykezelések, kulturális és testedzési intéz
mények nagyarányú fejlődését szemléltetik.

A Royal-éttermek kitűnő igazgatója. Korányi 
Znltán, ezidén is a megszokott gondossággal, 
felkészültséggel és ízléssel gondóskodik arról, 
hogy a vásári közönség a látnivalókban elfá
radva, csillapíthassa étvágyát. A nagy étterem, 
a kávéház, valamint a csárda már nz első ki
állítási napon is hatalmas tömegeket vonzott 
és különösen a külföldi közönség volt elragad
tatva Korányi kitűnő föztjétől. Korányinál a 
magyar konyha mellett épúgy megtalálhatjuk 
a francia konyha inyencfalatait is. italai köz- 
ismerten elsőrangúnk és így bízvást állíthat
juk, hogy még a kényesigényű külföldi közön
ség is a legelőnyösebb impressziókkal távozik 
az étteremből.

A Kammer Testvérek Textilipari Rt. és 
Richarda llichárd győri fi nőm posztógyára 
nemcsak a szakértőket, hanem a laikus kö
zönséget is megragadja a kiállított áruminták 
bőséges változatosságával, ízlésességével és szf- 
nességével. Ezeknek az árumintáknak diszkrét 
színárnyalatai kétségtelenül döntően hatnak a 
divat alakulására s linóm mintáik beillenénck 
Párizs legjobb nőlruhaszalőnjaiba. A bőséges 
választékból kiválik az inganyagok nagy ská
lája, n legújabb nngolmintázntú gyapjúszöve
tek, amelyek beszédesen bizonyítják, hogy a 
magyar szövőipar immár eséllyel veszi fel a 
versenyt n külföldi textilgyártással.

A Singcr varrógép-gyárak kiállítási területe — 
budapesti igazgatóság: Singcr-ház, Rákóczi út 
16. sí. fióküzletek mindenütt az orszgáhan — 
ismét a főcsarnokban van. Bemutatásra kerül
nek a legújabb típusok és pedig varrógépek, 
háztartási, valamint kézműves és gyáripari 
célokra, a legegyszerűbb géptől a luxusklállL 
fásig, láb-, valamint villamos meghajlásra. A 
Singer-gyórak által n varrógépszakmában el
foglalt vezetőállást kézzelfoghatóan I, ‘
uok . különítse, „.„Ml,, .melyek .. új ú, | TlriisM‘X'hZS;

immár elterjedt Singer 206. osztályú kombinált 
háztartási varrógépen készíthetők, mely mun- 
kák a nőiszabóságban is már igen elterjedtek, 
mert ezzel a géppel nőiruhákon, blúzokon, 
gallérokon, sth., az összes díszítések, továbbá 
a gomblyukazások, mindenfajta gombok fel- 
varrása, űrszegélyezések, sodrott szélmunkák’ 
és még sok egyéb munka előállíthatók. Joggal 
nevezik ezt a gépet egyetemes varrógép-nek, 
mely mindent tud! A Singer-kiállílás a firft- 
szabóság részéro is a legeslegújabbat hozza és 
pedig a kombinált Singer-szabóvarrógépet, 
amely alkalmas a pikkfrozáshoz, kivarráshoz, 
nyakaláshoz, jelző szálvarráshoz, fűző- és vat
táid munkákhoz, szegőzéshez, gomblyukazás- 
hoz, gombok felvarrásához és egyéb a férfi- 
szabóságban előforduló munkák elvégzésére. 
Szenzációs újdonságot jelentenek — eddig Ma
gyarországon még nincsenek bevezetve — az 
új Singcr kismotorok, amelyeknél úgy a meg
hajtásra szolgáló erőt, valamint a világítást is 
ugyanazon áram szolgáltatja.

Amatőr kertészek műtrágyája. Villa- és kert
tulajdonosok, különösen városokban, sok nehéz
séggel- küzdenek, mert féltett gyümölcsfáikat, 
dédelgetett dísznövényeiket nem tudják kellő
képp trágyázni. Ezen a bajon segít a „Fonika* ’ 
nevű uj, pasztillás műtrágya, mely mind a há
rom fő növényi táplálóanyagot tartalmazza, víz
ben rendkívül könnyen oldódik, adagolása egy
szerű. Három összetételben kapható: 1. gyü
mölcstáp; 2. virágtáp; 3. zöldségtáp. Egy ésomag 
10 darab 10 grammos tablettát tartalmaz, egy 
tablettát 10 liter vízben oldunk fel s ezzel az 
oldattal öntözünk minden 8—10 napon, a ren
des öntözés helyeit A háromféle „Fonika" mű
trágya különböző színű, hogy ne legyen össze
téveszthető. Alkalmazására a csomagon levő 
használati utasítás tanit. Ezt az uj kerti műtrá
gyát a „Hungária" Műtrágya, Kénsav- és Vegyi
ipar Rt. gyártja és hozza piacra, először a Ker
tészeti Kiállítás alkalmával. A „Fonika" min
den jobb drogériában, magkereskedésbsn itb, 
kapható.

A vásáron ott látni a Vldoni Testvérek és Taa 
céget Debrecenből. A kiállítás egyik kiemelkedő 
része a Vidoni-pavillon, mely közfcltünést kel
teit és a hentesárut kóstolgató közönség részé
ről nagy elismerésben részesült. A Vidoni-hen- 
Icsáru, szalámi, szalonna és a különféle felvá
gottak ízléses csomagban külföldre is szállíttat
nak. A Vidoni-szalámi ma már világmárka. A 
kormányzó ur öfőniéltósága kíséretével sokáig 
időzött az impozáns pavillon előtt és megszólí
tásával tüntette ki lovag Vidoni .János és dr. 
Vidoni Jenő urakat és a magyar hentesáru ipar 
e nagyszerű fejlettsége felett a legnagyobb 
megelégedését fejezte ki.

A Magy. Klr. Dohányjövedék eddigi kitűnő 
gyártmányai mellett két elsőrangú különleges- 
séggel örvendezteti meg a dohányos közönsé
get. A Nemzetközi Vásáron forgalomba hozza 
a Szent István-cigaretlát, 25 darabos, ízléses 
csomagolásban. 2.— pengőért, darabja 8 fillér, 
Nikotex-minőségbcn 0 fillér. Hogy azonban a 
szivart-fogyasztó közönség se legyen féltékeny, 
róluk sem feledkezett meg a Dohányjövedék 
kitűnő vezetősége. Számukra a Rex-szivart 
kreálta, azt 6 darabonként 2.— pengőért bo
csátják májusban a közönség rendelkezésére.

Slébcrl András gyulai hentesárugvórának 
szép kiállítása az élelmiszercsarnok egyik lát
ványossága. Különös érdeklődést vállallak ki 
a cég pompás hús- és májkonzerv-készít
ményei, amelyek népszerűsége állandóan foko
zódik.

A MÁK közgyűlése
A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. kedden 

tartotta negyvenhatodik rendes évi közgyűlését.
Vida Jenő felsőházi tag elnöki előterjesztései 

során bejelentette, hogy a tiszta nyereség fel
osztására tett javaslatban az igazgatóság a Fa
lusi Szociális Alap részére 120.000 pengő, « 
Nemzeti Onállóshásl Alap részére 100.000 pen
gő adomány megszavazását javasolja.

A közgyűlés ezután egyhangúlag tudomásul 
vette az. igazgatóság jelentését és jóváhagyta 
az 1934—1936. üzletévi zárószámadásokat és a 
nyereség felosztásúra vonatkozó javaslatot, 
amely szerint a 8,008.15 pengő 28 fillér tiszta 
nyereségből a megfelelő tartalékolások után a 
fennmaradó 178.115 P 28 f az 1938. év szám
lájára vitessék át. Az 1937. évi osztalékszelvé
nyek május 2-ától kezdődően kerülnek bevál- 
tásra.

A közgyűlés nz igazgatóság tagjává Fuchs 
Richárriot, a felügyclöbizottság tagjaivá pedig 
dr. Körmendy-Ékcs Lajost és báró Radvánszky 
Albertét egyhangúlag újból megválasztotta. A 
közgyűlést követő igazgatósági ülés újból meg
választotta elnökké Vida Jenő felsőházi tag, 
vezérigazgatót, alelnökökké pedig Monód Rcnét 
(Genf) és dr. Scitovszky Tibor titkos tanácsost.

.4 Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvény
társaság április hő 26-án tartolla 41. rendes 
évi közgyűlését Vas Zsigmond korniónyfőlaná- 
csos elnöklete alnlt elhatározta, hogy nz 

Ppnfű tiszta nyereségből részvényen
ként P —.50 osztalék fizettessék. Az igazgató-7, , r nzrttessék. Az igazgató.

Kitejczik I ségbn uj tagul Neuhold Koréi kormányfötaná- 
*“ | esős, a Telefongyár r. t alelnöke választatott.
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Halálra marcangol
ták a patkányok

. , Siotaok, április Jo.
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*ndrás halárában a 903-as tanyán élt é. r í 
WoZnd?Vernona22S'én T,"® *a"lá'k°(l°ll 
» totaOT.1 h/h ÍV'S WnV- Eín’ed01 ,akol> 
• kis tanyai házban, egyedül véssed minden Btunlrát . esek akkor fogadottVm“„kás7 

eívégwrnl SZá" Í! ' VeléSl VaRy ’r"lá’* kd,elt

Pénteken reggel az egyik szomszéd tanya- 
bolmek feltűnt, hogy Molnár Verona napok 
óta nem mutatkozik. Gyanút fogott s kérte 
két fiút, nézzenek utána, mi történhetett a 
leánnyal.

Amikor a két gazdalegény benyitott a lakó
házba, a szűk, sötét kis szobában

Irtózatos látvány tárult eléjük.
Az ágyon véres arccal, élettelenül feküdt 

Molnár Verona és a hirtelen zajra
ogér- és patkánysereg futott széjjel as 

ágyról.
A borzalmas felfedezésről azonnal Értesí

tették a csendőrséget, ahonnan nyomban ki
szállott a bizottság és a legnagyobb appará
tussal megindult a nyomozás.

Az első percekben az volt a feltevés, hogy 
bűncselekmény történt és a szerencsétlen 
'ügyedül élő leányt meggyilkolták.

A szolnoki kir. ügyészség azonnal elren
delte

a holttest felboncolását.
Még a délelőtti órákban kiszállott a hely
színre dr. Borbély László törvényszéki vizs
gálóbíró és dr. Orsós Imre törvényszéki or- 
Vosszakértő.

A boncolás azután megdöbbentő dolgot ál
lapított meg. Kiderült, hogy a szivgyengeség- 
ben szenvedő Molnár Verona rosszul lett s 
'órákon keresztül feküdt az ágyon. Ez alatt 
az idő alatt

■ házban hemzsegő patkányok halálra 
rágták

B szerencsétlen leányt.

Fürdőszoba-berendezések
cr BÁLINT, Magyar-utca 1. sz.

— VASÁRNAP ÚJBÓL MEGNYÍLT A 
JFERENC JÓZSEF-HID. A kereskedelmi 
minisztérium, n székesfőváros, az államrend- 
őrség és az Állami Gépgyár kiküldött szak
értőiből alakított bizottság az újjáalakított 
Ferenc. József-hid műtanrendőri bejárása 
után hozott határozata alapján a Férne Jó- 
zsef-hidat vasárnap ismét átadták a forga
lomnak.

GLOBOL öli a molyt
Főraktár: Molnáré*  Moie

Felőli Sánrioru. 11

__ KÉT KARDCSAPÁSSAL FÉKEZETT 
MEG A RENDŐR EGY RÁTÁMADÓ RÉ
SZEGET. Vasárnapra virradaó éjszaka az 
újpesti Píccofo-kávéházban mulatott Csóka 
Rezső műszerész. Mikor hajnalban távozott, 
a személyzet észrevette, hogy egy üveg likőr 
eltűnt. Szólt az őrszemes rendőrnek, aki 
n szemmeláthatóan ittas ember után ment. 
Vita támadt, majd Csóka Lcndvay János 
rendőrőrmesterre támadt, fojtogatni kezdte 
és a köpenyét letépte. A rendőr erre kardot 
rántott és kétszer fcjbesujlotta az ittas em
bert, akit elöntött a vér. A mentők részesí
tették első segélyben Csókát, majd a rendőr 
előállította az újpesti kapitányságra.

* Császártiirdö uszodái
málus 1-én mconylltak «,íSSi'«(!’5wiu»

este 0 órától mérsékeltebb árak.

_  Kifosztottak egy szappangyírat. Vasárnap 
hajnalban Ham’ Tivadar UÍPC,,II 
rába betörök Járlak.
szappant ós egyik ár”1 10P'“k d’ A rendötMg 
keresi a betörőket.

— KUllMegewM gdiförölantobaiiwk Bu
din. A Vall Iskolnlúrinök Szövclsíge 
bán három párhuzamos k,l'ó"''’l8'’V8rfsrére' 
fözölanlolvamol nyit meg url J’1,8ytlíl.r.„“ ÍJ 
Ezek a kövelkezök: májú, 1-é£ 
csütörtökön <1. u. 5-S-lg. május --álm. ke“ 
den és pónlekon <1. e. 10-- 1-ig. Illetve d. u. 
d—«-ig. A tanfolyam négy hétig tori, amit] 
•nyagmegldrlléssel együll H- Peug'í. Beírni- 
kozni lehel d. e. 10 és 2 kötött a II., 
Batthyány ucca 8. sz. alatti polgári leány 
iskolában (telefón: 151-860). A 
jelentkezőket csak korlátolt szambán sesznek 
fel.

lOi? gépet. Ménveget és mindent ve- 
mk? riadok. dlvatizővelre Ír 

cMrtíek. NUTOVIT^ MpaalnMa u. N. T..I4MH.

-- HAGYÁI> FRONTHARCOS Küldött
ség * LONDONI VILÁGKONGRESSZUSON. 
* Frontharcos Világ,itvrtitn magyar nem
zeti bízott,Áginak tagjai a köpvlsalöháa ta
nácstermében vitéz Takách-Tolvag Jiiut 
gróf elnökletével értekezletet tartattak. Ta- 
kdch-Tolvay gróf beszámolt a párisi és a 
santa-margaritai végrehajtóblzottsági ülések
ről, valamint irányelveket kért a bizottság
tól a május 18., 19. és 20-án Londonban 
tartandó frontharcos világkongresszusra ki
utazó magyar küldöttség részére. A nemzeti 
bizottság ezután kijelölte a Londonba utazó 
küldöttség tagjait. Az egyhangúan hozott ha
tározat alapján Takách-Tolvag gróf vezetése 
alatt vitéz Árvátfalvt Nagy István ország
gyűlési képviselő és De Sgardelli Cézár, a 
Frontharcos Szövetség sajtófőnöke, mint a 
brontharcos Világszövetség tagjai, valamint 
Ambrózy György szkv. százados fogják Lon
donban a magyar frontharcosokat képvi
selni.
~ Filléres hajó Esztergomba. Á Magyar 

Férfiak Szentkorona Szövetségének X. kerületi 
központja f. hó 22 -én, vasárnap, szórakoztató 
különhajóján egésznapos társas kirándulást 
rendez Esztergomba .amelyre vendégeket is 
szívesen lát. A kirándulók részére Gyetven Pál 
fölisztelendő az esztergomi Bazilikában szent
misét szolgáltat. Részvételi dij oda-vissza uta
zással 1.80 fillér. Jegyek f. hó 17-ig, IX., Fe
renc körút 41., X., Kápolna u. 7. és a D.G.T. 
Ferenc József hldi hajóállomása személypénz- 
táránál kaphatók.

— Vcsegynlladáa okozta halálát. Múlt szá
munkban közöltük, hogy ElefanU Géza öngyil
kosságot követett el. A csütörtökön végzett 
boncolás megállapította, hogy tályogot vese
gyulladás okozta Elefantl hirtelen halálát

— Galántal Gyula levele a szerkesztőséghez. 
Galántal Gyula, az ismert és népszerű buda
pesti könyvkereskedő levelet irt a szerkesztő
séghez. Levelében megírja, tévesek azok a hí
rek, mintha ő a mull vasárnap tüntetett vagy 
botrányt okozott volna. Az igazság az. hogy 
egy rendőr tévedésből az örszobára kisérte, 
később elbocsátották és most rehabilitálását 
kért

Halálos villamosbaleset
a Fiumei-utón

Vasárnap délután a Fíumcí-uton haladt 
egy 23-as jelzésű villamos. A Fiumei-ut 63. 
számú ház előtt

fölugrott a robogó villamosra egy fia
talember, de elvétette az ugrást, leesett 

és a kocsi kerekei alá került.
A vezető azonnal fékezett, n kalauzzal és a 
közönséggel együtt segítségül sietett. Az el
gázolt ember azonban teljesen a villamos 
alá szorult, a tűzoltókat kellet hívni, azok 
felemelték a villamost és kiszedtek alóla a 
szerencsétlenül járt fiatalembert, de

már nem lehetett rajta segíteni, halott 
volt,

saját vigyázatlanságának áldozata lett.
Kabátjának zsebében Kulcsár Gyula 21 

éves kifutó nevére szóló iratokat találtak. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Békésszentandrúrt wijtu telepünkön készült kézzel csomózott 

-■-PEM-IORÍIIIIÍII 
szőnyegek elsőrendű minő- ISJ
Bégben, mludon méretben tki

GASSNER, Teröz-krt 19.
— Tettenérlek egy betörőt. Vasárnap a 

Fertő-ut 20. számú házban a házfelügyelő tet- 
tenérlo Lolli: István húszéves rovottmultu la
katossegédet, aki álkulccsal be akart hatolni 
az egyik lakásba. Rendőrnek adták át. Kihall
gatása során beismerte, hogy’ az utóbbi időben 
négy lakást fosztott ki. Letartóztatták.

— A 28. sr. vadász-zászlóalj zászlónlj-cmlék- 
flnnepe. A volt es. és kir. 2S. sz. vadász-zászlóalj 
bajtársi szövetsége vasárnap rendezte kilencedik 
zászlóalj-emlékünnepélyét, amelynek résztvevői 
reggel háromnegyed kilenckor a várbeli Prímás- 
bástyán gyülekeztek, majd a helyőrségi temp
lomban szentmisét hallgattak. Az emlékbeszédet 
dr. llász István tábori püspök mondotta. Ezután 
megkoszorúzták a zászlóalj hősi halottainak eni- 
élkálbláját a Ilndimuzetimban, végill a Zöldfa- 
étteremben bajtársi ebéden vettek részt, ame
lyen vitéz Szacsvay Ferenc pénzügyi számtaná
csos mondott beszédet.

— Figyelem, fűzzön villanytűzhelyen! Az 
Elektromos Művek, Honvéd ucca 22. sz. alatti 
bemutatójának előadótermében szerdán <1. u.

órakor főzőelőadást, villamos konyhájában 
hétfőn, csütörtökön és pénteken d. e. Vs 10 óra
kor főzési gyakorlatot tartanak. Ez előadások
kal kapcsolatban igazolják, hogy a villamos 
tűzhely gyorsan, tisztán, olcsón >iit és főz. A 
különböző háztartási készülékek ismertetése 
során képviselőink, tiroli rétes, kuglóf, torta, 
puddlng és különféle hűsítelek készítését mu
latják be. Belépő- és ruhatárdfj nincs.

— Caodasó az u. n. glaubersó, amely Igen 
nagy mennyiségben található a jászkarajenöl 
Mira keserüvizben. Ize nem kellemetlen, ha
tása gyors, do görcsmentes és nemcsak hajt, 
hanem gyógyítja is a krónikus emésztési za
varokat.

— Ai egész ország elegáns hölgyei bizalom
mal keresik fel a régi jóhirnevil Fikán szűcs 
üzletét, ahol ezüst- és kék-rókák, bundák, kep- 
pek a legnagyobb választékban és rendkívül 
jutányos árban vásárolhatók.

A

Ssentlstvánünnepiév
szivarkája
a legnemesebb dohányfajtákból készült

Sxentlstván cigaretta
a választékos ízlésű dohányos szivarkája,
miivészi kivitelű dobozban

Ara 25-Us dobozban 2.— pengő
Níkotex minőségben 2.25 pengő

Kifosztották Liechtenstein
Emánuel herceg autóját

Éppen vasárnap fogták el a tolvajt, 
aki vagyontérő hegedűt lopott Eugénia 
Uminszka lengyel hegedümüvésznő autójá
ból és vasárnap már megint garázdálkodtak 
az autótolvajok.

A főkapitányság központi ügyeletén meg
jelent

Liechtenstein Emánuel herceg, aki 
Vaduzban él

és most Lieshtenstein Mórica hercegné 
Szentklrályi-utca. 32. számú házban lévő

Titokzatos telefon-ügyben
nyomoz a rendőrség
Rejtélyes beszélgetés után furcsa levelet 
találtak a Deák Ferenc-téri te efonfülkében

Különös telefon-ügyben indult nyomozás 
a főkapitányságon, Rosenbaum Géza sze
relő, aki a Laktanya-utca 3. számú házban 
lakik, tegnap a belvárosban járt. A Deák 
Ferenc-téren ment át. amikor eszéliejutott, 
hogy telefonálnia kellene. A Deák Fcrenc- 
téri tclefonautomata-fülkéhez ment. A fülke 
foglalt volt, egy negyvenöt év körüli, jól- 
öltözött, jómogjelcnésü férfi beszélt éppen. 
Rosenbaum meg akarta várni, mig a tele
fonáló végez, hogy azután ő mehessen a 
fülkébe. Megállt a fülke előtt. Aji ismeret
len férfi nagyon hangosan beszélt és igy

Rosenbaum Géza akaratlanul is meg
hallott néhány töredezett mondatot: 
az Ismeretlen ember izgatott hangon 
arról beszélt valakivel, hogy öngyilkos 

lesz.
A beszélgetés után helyére akasztotta a te
lefonkagylót, kilépett a fülkéből és elsietett. 
Rosenbaum Géza egy pillanatig tanácstala
nul állt, de mivel sürgős telefonálnivalója 
volt, maga is belépett a fülkébe. A fülke 
kis könyvtartó polcán egy levelet talált.

— Szabad utat kívánok, ha valamelyik 
hatósági közeg zavarna, kénytelen le- 
szék más eszközökhöz nyúlni —, igy 

kezdődött a levél,
amit kétségtelenül az előbbi telefonáló fe
lejtett a fülkében.

Ezután kusza mondatok következnek, 
amelyben magasállásu személyekről beszél 
a levéliró, aki azonban

nem irta alá teljes nevét, csak két 
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lakásán szállt meg. A fiatal herceg elmon« 
dotta, hogy vasárnap délután a azentki- 
rályiutcai ház előtt hagyta autóját és mire 
kijött a lakásból ismeretlen tettes kinyitotta 
a kocsi ajtaját és

leszerelte az autó legértékesebb alkat
részeit.

Liechtenstein Emánuel herceg feljelen
tése alapján nyomozás indult az autótolvaj 
elfogatására.

kezdőbetű szerepel a levél végén: V. E.
A szerelő most már nem intéz.te el a 

maga telefonját, hanem a levéld együtt a 
közeli rendőrőrszemhez sietett és elmon*  
dotta neki, hogy mi történt. A rendőr áh 
vette a levelet, bevitte a főkapitányságra, 
megtette jeletését és

most Igyekeznek megállapítani: ki volt 
a rejtélyes telefonáló, 

miért beszélt öngyilkosságról és mi n titka 
a furcsa levélnek.

— A budapesti Kereskedelmi Akadémia 
felső AJ osztályában 191.1-ban érettségizett volt 
osztálytársaimat felkérem, hogy 25-évcs érett
ségi évfordulónk megünneplése céljából elmü
ket és részvételi szándékukat levélben vagy 
telefonon közöljék Wcltner Endrével, M. All. 
Hitelbank, Levelezési osztály.

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

— Ha jó képet nkar gyermekéről, jöjjön 
Rozgonylhoz, IV., Kálvin-tér 5. Tel.: 184—785.

— A C.larldgc-kávéház vezetését Koch Ele
mér, az ismert kávéházi szakember vette ót. 
Első ténykedése Fellegi Teri szerződtetése volt. 
Ezzel már is igazolta hozzáértését.

— A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő április hó 
Ifi-én megnyit!. Ezen európai liirü gyógyfürdő 
ma már mindazokkal a berendezésekkel fel 
van szerelve, amelyek eredményes gyógykeze
lés szempontjából szükségesek Fedett gyógy
medencék, ivócsarnok, inhalatórium állanak a 
közönség rendelkezésére. Modern szállodában, 
penziókban és magánházaknál oly olcsó az. el
helyezkedés, hogy a fürdőben való tartózkodás 
alig kerül többe, mint odahaza.



1. Teljes bizonytalanság és zűrzavar

Májusi premierzápor
FEHÉR ÉS FEKETE. „Frlc-Fmc" írja 

n Vígszínház n Boiirdct-vlgjáték plakáljá- 
mik öleiméül, amelyet azonban ml igy for
dítanánk: Lim lom. Valóban az, értéknél
küli semmiség, ami esetleg kedves Is le
hetne, lui valamilyen élményünk fűződnék 
hozzá. De nekünk azonban vajmi kevés 
közünk van a páriia apacavllág bonhomli- 
jáboz, amelyet a nézőtér szerencsésebb 
része Pár is bán, mint idegenforgalmi att
rakciót élvezhetett, egy-egy erre a célra át
alakított lokálban. Ami nekünk kedvea és 
azlmpatlkiia, az az előadás: Páger Antal 
aoluisem volt ennyire kedves, magával ra
gadó, minden polnt abszolút biztosan meg
játszó, fölényes színész, mint ebben az 
npaesflguráhan, ugyanezt mondhatják Rá
day Imréről, aki színpadi figurájában 
adott hitelt Bourdet annak az egyetlen 
komoly gondolatának, hogy nincsenek csak 
fehérek és feketék az emberi társadalom
ban, hanem a tisztességesben is megvan a 
bűnözés liajtama a viszont a legelvetemül
tebb teremtésben la (Murátl ragyogóan derb 
fotográfiája!) él a tisztesség felcsillanó
szikrája. Az előadás jó és mulatságos!

*
NINCSENEK VÉLETLENEK. A cím zic

cert ad. Igenis, vannak véletlenek s soroza
tos balsiker utón e színház — vnk lyuk is 
talál szemet — ráhihózott a legbiztosabb 
bombasikerre. Nem tudom, hogy ezért n 
sikerért Solt Endrét, a színpad eme fiatal 
és rendkívül tehetségesnek látszó újoncát 
tegyem e felelőssé, vagy Békeffi Istvánt, 
aki a szerzőt első színpadi lépésében támo
gatta, kétségtelen azonban, hogy a közön
ség egypillunatnyi szünet nélkül kacag n 
bohózatszerü vígjáték fordulatos történé
sein, helyzetein és figuráin. Turay Idát ré
gen nem láttuk ennyire frissnek, ragyogóan 
kedvesnek és elragadónak, ugyanígy bátrak 
vngyunk, mint a szánház legnagyobb férfi
reménységét bemutatni, Szilassy Lászlót, 
gratulálunk Nagy Györgynek, az elragadó 
G’ól/i Sándornak, Soltész Annynak és Simon 
Zsuzsának.

a filmfronton
A MOZIFRONTON ma uralkodó teljes 

zűrzavart és bizonytalanságot, mint azt már 
a mull héten elsőnek jelentettük, a 'Mozi
egyesület közgyűlése indította el. A közgyű
lésnek célja volt elejét venni külső beavat
kozásnak és ezért önmagától gleichschal- 
tolta magát. Magyarul: a vezetőség nem meg
felelő vallásu tagjait kicserélték. Ezzel egy
idejűleg megindultak a tárgyalások az úgy
nevezett Filmkamara ügyében. A Film
kamarába ugyanis nem mint eddig szó volt, 
csak a film művészi részével foglalkozókat 
vonják be, hanem mindenkit, aki a film 
előállításával, forgalombahozásával és elő
adásával is foglalkozik. A tendencia ered
ményeképpen ügyi át szik, tegnap váratlan 
intézkedés történt. A belügyminisztérium 
megvonta a moziengedélyt a 
Vesta filmszínháztól, amelynek engedélyese 
Beltag né volt és aki belügyminiszteri jóvá
hagyással egy Kovács nevű úrral társult. 
Ez a Kovács időközben meghalt, helyette 
eddig fivére vezette az üzemet. Ez azonban 
szabálytalan! A belügyminisztérium már ki 
is adta ax uj engedélyt egy It a z g a nevű 
urnák, aki eddig telefongyárt főtisztviselű 
volt és a filmkörökkel annyiban tartott kap
csolatot, hogy T a u b t n g e r Zoltánnak, a 
Magyar Filmiroda igazgatójának sógora.

2. A Fórum a Lédereréké

___________ HÉTFŐI NAPLÓ

♦

TOLAKODÓ FRÁTER. Breuil francia 
úriember franciásan szellemes bűnügyi víg
játékot irt, amelynek hőse a tolakodó frá
ter, aki időt, pénzt, sőt becsületét sem ki
méivé. igyekszik rabul ejteni a vig özve
gyet. Ez az egy mondatban elmondott mese 
természetesen a humoros helyzetek és szi
porkázó viccek egész seregével egy vidám 
színházi estté alakul ki, amelynek hősei: 
Me:ry Mária finoman pikáns és egyénisé
gével ellentétes ostoba libuska alakja, Délig 
Ferenc szemtelenségében nagyon is frap
páns de ellagvulásaiban már nem annyira 
hiteles tolakodó frátere, Rátkay Márton ez- 

rendőrfőnök por- 
vidám, ero- 
asszonvkája

úttal halvány és szürke 
tréja, Lengyel Gizi erőteljes, 
tikus színezésű, könnyüvérü 
és Latabár Kálmán amerikai burleszkckre 
emlékeztető, vidám alakítása. Mindent ősz- 
szevévc: kellemes színházi est a Művész 
•Színházban.

*
NÓRA LÁNYAI. Székelv Júlia, a heti szín

ház novíciája, aki különben muzsikus, igen 
jól kezeli már a ceruzát is. Első darabjában 
is van mondanivalója, ha az nem is teljesen 
u j. A dolgozó nőt állítja szembe a dolgozó 
téri ivei és a tehetségnek nyújtja n pálmát. 
A darab tehát nem nőpárti, legfeljebb csak 
szcrcpileg. Székely Júlia ugyanis egész se
reg ragyogó szerepet irt a Nemzeti Színház 
fiatal nőlagjal számára. Az előadásnak Ba
jor Gizi rendezése ad különleges hangsúlyt 
és szint. Erijük ezt szóról-szóra is, különö
sen Szörényi Évára, aki kimélyült, asszo- 
nvihb, sugárzóbb és okosabb lett Bajor ha
tása alatt de ennek a hutásnak hangsúlyban 
és modorban sem tudott ellenállni a fiatal 
művésznő. Megdicsérjük a nagyon kedves 
és szép Szelecky Zitát. (lobbi Hilda őszinte 

más szerepkört 
a remek Juhász, 
Tivadar és Nagy

AZ A NAGY HARC, amely a Fórum 
filmszínház bérlete körül a Royal film- 
szinháztröszt és a Lédcrer-család közt 
dúlt a héten, látszólagos békés megegye
zéssel végződött. A harcban, mint minden 
más harcban nem a küzdőfelek, hanem 
csak egy harmadik győzhet. Lédererélc — 
bár elfogadták a Royal filmtröszthöz ér
kezett legmagasabb bérleti ajánlatot és igy 
maguk számára biztosították a mozi bér
letét — az eddigi bérleti ár kétszere
sét, sőt előreláthatólag majdnem a há
romszorosát kénytelenek fizetni. Ez 
az összeg azonban csak kis részben lesz a 
Royal haszna és nagyrészben a ház tulaj
donosáé, a budapesti kir. magg. Pázmány 
Péter Tudományegyetem Alapja pénztá
rába folyik be. A Royalék ugyanis, mint 
ismeretes, bérbeveték az egész házat két
ségtelenüt abból a célból, hogy a Fórum- 
mozit maguk számára szerezzék meg. A 
háziúrnak ebből a célból körülbelül 40 
ezer pengővel több bérjövedelmet biztosí
tottak, mint a ház tulajdonosa eddig besze
dett. Miután a Fórum eddig 40 ezer pengő 
bért fizetett és ezután legkevesebb 90 ezer 
—120 ezer pengőig fog fizetni, egyszerű 
számvetés alapján a Royalék alig 10—15 
ezer pengőt kereshetnek a sakkhuzáson, 
tekintve az egy éve tarló pereskedés költsé
geit is. Amilyen megnyugató, hogy a Fórum, 
amely kitűnő szellemi és üzletvezetése foly
tán a főváros egyik legjobb mű
vészi és anyagi eredmények
kel dicsekvő filmszínháza, to
vábbra is Lédererék kezén marad, olyan 
nyugtalanító, hogy még ez a kitűnő mozi 
is a megsokszorozódott költséget a mai vi
szonyok között el tudja-e viselni. Egy 
halljuk, ez ügynek folytatása lesz, ameny- 
ziyibcn a Léderer-család újabb pert indít 
és a bérlet megkötésére vonatkozóan kény
szerhelyzetre hivatkozik, majd gaz
dasági lehetetlenülés címén is kéri a bér
összeg méltányos leszállítását. Az egészben 
a közönség szempontjából csak 
a: a lényeges és megnyugtató, hogy to
vábbra is ez az igen sok áldozatot hozó és 
hozzáértő Léderer-család hasonló áldozat
készséggel vezesse tovább az előkelő film
színház üzemét.

jól tenné, ha informátorát felelősségre 
vonná. A képviselő a Royal-szinházakat 
támadta, mert nem játszanak német filme
ket. Nos, a Royal-szinházak a szezon kez
detétől tizenegy német filmet mutattak be 
és övéké a német Tobis-film kizárólagos
sági joga Magyarországon, ugyanakkor, 
amikor a „jobboldali" kezekben levő 
C o r s o mozi egyetlen német filmet mu
tatott be a szezon elejétől fogva, de azt is 
közösen a Rogal Apollóval. Itt van az 
Uránia, a német Ufa kezében levő film
színház, amely a szezonnyitástól 1938 ja
nuár 31-ig bezárólag 155 napot játszott, ter
mészetesen túlnyomóan német filmet és 
csak 32 napot magyar filmet- 
Az igaz, hogy az Ufa gyártott magyar fil
met, viszont a másik külföldi mozitulajdo
nos, a Metró 183 játszási nap alatt 155 
külföldi, jórészt amerikai filmet mutatott 
be és csak 28 napig játszott ma
gyar filmet, de sohasem gyártott magyar 
filmet. Körülbelül hasonló az arányszáma a 
Corsó mozinak, amely 134 napig játszott ide
gen filmet és csak 49 napig magyart. 
Ezzel szemben a sokat támadott Royal 
56 napig játszott külföldi filmet és 127 
napig magyar filmet. Hasonló a*  
arányszám a I) é c s i moziban, amely 118 
napig magyar filmet, 65 napig 
külföldi filmet játszott. A legbravurosabb 
és legdicséretrcméllóbb az Átrium film
színház, amely 137 napig magyar 
filmet és 35 napig külföldi filmet ját
szott a 172 nap alatt. Ezek az adatok vilá
gosan bizonyítják, hogy mely filmvállala
tok hozták meg az áldozatot a magyar 
filmgyártással kapcsolatban és hol van 
szükség erélyes beavatko
zásra. Tessék felülemelkedni egy kicsit 
a napi politika kavargó hullámain s objek
tív figyelő szemmel, a beszélő szá
mok igazságait keresni. Csak 
ez lehet az egyetlen járható ut a magyar 
filmgyártás cs a magyar mozik magyaros 
jellegének kidomboritása felé.

Alig emlékszünk film
re, amelyet nagyobb rek
lámkampány előzött 

volna meg, mint a 
Rosalie-t, amely az 
Amerikába elszármazott 
llajmóssy Ilona, alias 

Lona Massy művésznőt első fllmszerepében 
mulatja be. Megnéztük a művésznőt, aki va
lóban gyönyörű Jelenség, de sajnos csak pro
filban tudják jól fotografálni. Nagyon jól 
mozog és lehet belőle valaki. Ennyi az egész, 
legfeljebb még annyi, hogy hangocskáját egy 
napon sem lehel említeni Jeanette MacDonal- 
dévak akivel kapcsolatban művészi féltékeny- 
ségi affért szcenlrozolt a vakmerő reklám
kampány. Ugyan kérem! A Metro-nak ez ■ 
filmje kisebb oázisoktól eltekintve tömény 
unalom. A valóban rengeteg pénzbe kerülő 
és nagyvonalú, gazdag rcvüjelcnetckből 1*  
hiányzik az igazán jó ötlet. Bágyadtan hatnak 
a legpompásabb díszletek, revügörlök. Ellen
ben a feliratok?! Nem tudom ki követte cl, 
mert — szánom-bánnm bűnömet — a film 
legkczdetéről lekéstem. De álljon Itt egy Je
lenet: a királynő beszél miniszterelnökével. 
Ezt mondja: „Valami bűzlik itt?!**  Igen, fenség 
— mondja kissé kényelmetlenül mosolyogvu 
a miniszterelnök. Ne legyen ostoba — kiált 
rá a királynő — nem magára gondoltam. (?!> 
És ezt a tónust a Belváros közepén, a Cora» 
moziban, Illetve a Teréz körúton a Metróban 
„élvezhetjük**.  Eltekintve az ostoba, képtelen, 
együgyű mesétől, a szereposztás is meglehető
sen elhibázott és gyenge. Eddy Nelson bá
tyánk inkább ezredes már, mint fiatal ten
gerészkadét és meglehetősen szerencsétlenül 
sikerült az az ötlet, hogy a csodálatosan Jól 
táncoló Elennor Powell-t partnerként vele, 
összehozzák. Az egyik nem tud eleget énekelni, 
a másik pedig táncolni. Van ellenben egy 
komikus, aki remek! Amint Ágai Irén ameri
kai levéléiről értesültem, a film ott is nagyon 
megbukott, pedig Amerika számára készült, 
nálunk annál inkább megérdemli ezt a 
sorsot.

Kékszakáll
8-ik felesége

unalom

■l

3. Két külföldi mozívállalat
és a magyar film

4. A Fényes-cirkusz
Iravurja

'AMINT FENTEBB méltóztatik olvasni, 
színház (Ma becsukott az Andrássy

hangjait (neki azonban 
szánunk', nagyon Íriszeit 
majd Inghváry, l’ray 
Adorián.

KEDVENC VESSZŐPARIPÁJA a hozzá 
nem értőknek a magyar film. Kétségtelen, 
hogy a magyar film ma már nemzeti érték 
és nem közömbös, vájjon a magyar film
mel kapcsolatban milyen üzemek 
tették meg kötelességüket. 
Ez annál is inkább figyelemreméltó, mert 
néhány nappal ezelőtt egy országgyűlési 
képviselő — kétségtelenül jóhiszeműen, de, 
sajnos, teljesen hamis információk alapján 
a német filmek lanszirozásáról szállott a 
lépvlselőházban. Ez a képviselő, akinek 
komolyságához és nbszolul jóhit zrmíhé- 
géhez és az ügy iránt érzett jóaAarafd/ior I 
a leghalványabb kétség sem fér, ezek után

a
Színház) és a film terén uralkodó súlyos 
állapotokról voltam bátor beszámolni, 
ugyanúgy nem mehetek el szó nélkül 
amellett a bravuros teljesítmény mellett, 
amelyet a Fényes cirkusz szombati pre
mierjével már a lelkek megbékítése érde
kében is véghez vitt. A vidámság 
zászlóját bontotta ki Fényes 
György, a cirkusz kitűnő igazgatója és c 
zászló alatt már a szombati premieren is 
háromezer ember önfeledten tapsolt, lelke
sedett és nevetett. Nem kétséges, hogy a 
vidámság pártjának minden 
társadalmi és politikai rétegen felülálló 
célkitűzéseit ezrek és tízezrek fogják kö
vetni a következő napokon. Erre meg is 
van minden ok. A világ minden tájáról itt 
összejött artisták, akik valóban művészeik 
a mesterségüknek, a humor gondfeledtctő 
álarcában viszik véghez fantasztikusnál 
fantasztikusabb mutatványaikat. Nem ér
tünk rá eleget csodálkozni és nevetni a 
G o r e 11 i-trió merész viUámtempóin. 
amikor T ru z z i kisasszony idomított 
paripái mutatnak szívderítő látványt. Az 
egyik paripa például ágyba fekszik, magára 
húzza a paplant és valósággal embermódra 
viselkedik. Lélegzetelállító, amit It o s e 11 o 
mester csinál a cirkusz kupolája alá erősí
tett holdon. Őszintén imádkoztunk érte, 
hogy le ne essen! A Perczojf kisasszonyok 
és Kiko nevű bohóc mutatványa Rivelsék- 
kel versenyez, /I szűnni nem akaró neve
tésvihart csak fokozza három elefánt 
fantasztikus produkciója. Kitünően számol, 
gépen ir, biciklizik, a legmerészebb artista
produkciókat végzi „kecsese n", sőt 
még borotvál is, mindegyik „bűbájos" 
huskolosszus. Szem nem marad szárazon — 
a kacagástól. Ezt meg kell nézni. Ajánlom!

Annál nagyobb és 
annál teljesebb a szó
rakozásunk a Para- 
mount, illetve Lubilsch 
e zseniális vigjátéká-; 
nál, amely a City mo
ziban előre eladott

teltházak mellett pereg azzal a sikerrel, 
amelyet az elmúlt héten már voltunk bát
rak előre jelezni. ítéletünk ezúttal sem 
csalt, a „Kékszakáll 8-ik felesége" cimü 
film legapróbb finomságait éppen úgy meg
érti a közönség, mint ahogy gulirozza a 
ragyogó ötletek és poenek gépfegyver
működéséhez hasonló szakadatlan záporo
zását. A film élmény, mindenkinek felelős
séggel ajánljuk!
Honfoglalók . Amc,ri.ka, "T-nikusa korszakának hoskollemc-

nyét uj változatban lát
juk a filmen, amelynek, 
'nősei a Kelet és Nyugat 

közötti összeköttetést 
akarják megvalósítani, il

letve megjavítani. A film grandiózus tömegje
lenetei igen értékes teljesítmények, viszont aZ 
egész ügy tőlünk kissé távol áll. Ragyogó színé
szeket látunk, akiknek játéka nkcrcsztül meg
mutatkozik az az Amerika, amelyet meg kel! 
szeretni.

A hóbortos család Blilor él vesékig menő 
szatíra ez a 20th Century 
Fox-film Amerikában, 
nálunk azonban minden 
egyéb szempontot mel
lőzve csak a mulaltatás-
ra és szórakozásra alkal

mas. Míg Amerikának megmutatja a különckö
désre hajlamos családok görbe tükrét, nálunk 
ezek a figurák kiagyaltunk hatnak, mert nem 
ismerjük nz eredetit. Egy hóbortos család fan
tasztikus figuráin azonban halálra kacagja ma
gul a közönség, amely őszintén sajnálja azt a; 
különben egyébként is ütődön fiatalembert, 
aki ebből n hóbortos családból választja élete 
pírjál. A film burlw.k a javából, alkalma, a 
bufclejtcsre!

Helén
doktorkisasszony

Viki Raum világhírű 
regényéhez bátor kézzel 
nyúltak a francia film- 

i gyártók. A film úgy szól- 
vún teljesen átmentette ui 
regény alakjait és gon- 

------- Idolntait. Jean Luis Bar- 
ráüli és Madelcine Révaiid kitűnőek.

• Az Országos Szhiészegycslllel vasárnap tar
totta meg szezonzáró vizsgaelőadását és ennek’ 
keretében Lehotay Árpád növendékei mulattak' 
be három egyfelvonásosl. A szereplők közül 
megdicsérjük Agay Emilt, Oszlányl Lászlót, 
Kondor Mártát, Kissziváth Editet, Marosi Lilit 
Botit Idát, Ádor Etát, Főről Icát cs Felszí Hed
viget.

jfCjSPEif rendkívül íiErrEfl oica«ni
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TARJÁN
Lukácsfürdői teraszának 

nyílt színpadán 

május 1-től 

^■CgrMMgtt 
délután éi este.

Fellépnek:
MISS DOLLY i népszerű jazz-ördöf 

TAU MOE eredeti Hawal-trlója 

HENNY ALEXANDER 
ex angliai turnéjáról hazaérkezett 

magyar mondén táncozpár 

BODONYI GYÖRGY 
színész-imitációk

GARAY-JAZZ 
HORVÁTH JANCSI 

cigányzenekara.

A BÁfó-hsm
MISS DOLLY diriglil 

GARAY-JAZZ 
HORVÁTH JANCSI

Rossz idő esetén az előadást 
a BÁR-ban tartjuk meg,

Asztalrendelés: 157-406

Gróf Teleki János
lovagias elégtételt 
kért Mojzes János 

képviselőtől
Baja, május 1,

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Szombaton a bajai törvényszék egy 
sajtópert tárgyalt, amelynek vádlottja 
'Mojzes János országgyűlési képviselő volt. 
Mojzest sajtó utján elkövetett rágalmazásért 
gróf Teleki János, a MATEOSz elnök-vezér
igazgatója jelentette fel. A tárgyalás során

Mojzes olyan kijelentéseket tett, ame
lyeket gróf Teleki sértőnek talált 

magára nézve és ezért Kölcsey István és 
Tóth András kormánypárti országgyűlési 
képviselők utján provokáltatta Mojzest.

Mojzes János is megnevezte segédeit, 
Horváth Zoltán és Soltész János független 
kisgazdapárti képviselők személyében. A kel 
fél megbízottai vasárnap már tárgyalásra 
üllek össze.

Na, igyunk még egy pohárka

(Élelmiszer pavillon 10- Fz^Jülke),

— A SZOCIALISTÁK MÁJUSI ÜNNEPE. A 
szociáldemokrata párt a hűvösvölgyi \ Nagyréten 
kirándulás keretében ünnepelte a mujus elsejét. 
Kora reggel n Berlini-téren gyülekeztek és több 
csoportban, zárt sorokban vonullak végig a Szent 
István-köruton, majd a Margit-koruton, ki eg ’*z  
a Hüvösvölgybe. A sokezer főnyi kiránduló tö
meg a legnagyobb rendben érkezett meg a 
rétre, amelynek környékét már szombat este 
százötven főnyi rendezőgárda szállottá meg, nogy 
a nyugalmat biztosítsa. Munkásdalárdak es zene
karok' szórakoztatták egész vasárnap a kirán
dulókat, akik estefelé a legteljesebb nyugalom- 
bán térlek haza.

__ Rejtélyes csecseniőholtleslei halásztak 
ki vasárnap n Dunából. A soroksári Duna- 
ágból vasárnap Ferenc József fesloseged ha
lászás közben egy spárgával átkötött és uj- 
ságpapirosba becsomagolt barna dobozt fo
gott ki. A talált tárgyat a rendőrnek adta 
át, aki felnyitotta a dobozt. Egynapos 
leánygyermek holtteste került elő adoboz
ból. Á rendőrség a gyermekgyilkossági 
ügyben széleskörű nyomozást indított.
- Az IBUSZ felhívja a közönség szives figyel

mét. hogy a Nemzetközi Vásár ,erü'e.‘é"1. “ 
Magy. Kir. Államvasutakkal koZÖíe’’ kiállítás 
pavillont rendezett be. ahol ™'",lcnfó1® " jZ‘ 
ügyben felvilágosítás nyerhető és a menf’JW’ 
irodai pavillonban szolgálatot teljesítő tisztvi
selők jegyeket is kiszolgáltatnak.

Keressünk gyöovulást, üdülést
<■ uArdttllt . koriíerűrn íUplt.U »ó»b.Hu

■lUrdűöen
Idíny mijux 1t— 
wept. 3ÍI-ÍU. lőidónT 
Julius 1 au«. 31-irt- 

Arzén-vusns-timsós é< szélűn'az fürdők. Modern 
vi»ívó«intézrt. IvókulAk. Ile«vi strand. Mo
dern berendezésű 3imi Bioba. VJfí h. park -- 
Diétás ellátás. - Elsőrendű konyha. - Kérjxn 
prospektust.

Másfélmilliós brüsszeli 
szállodalopás tettesét 
hajszolják Budapesten!

A brüsszeli rendőrigazgatóságtó! vasárnap 
délután rádiógram érkezett a főkapitány
ságra. A rádiógram jelentette, hogy szomba
ton este

a brüsszeli Albert-szállóban óriási ará
nyú lopás történt, egy nemzetközi szél
hámos kifosztotta Van Engel Marcus 

bankárt.
A bankár, aki a szállodában lakik, rgvld 
időre elment a szobájából és mire visszatért, 
rémülten fedezte fel, hogy távollétében tolvaj 
járt a szobájában és óriási értékű valutát vitt 
el: 450.000 német márkát, 33.500 hollandi 
forintot, 21.600 angol fontot, azonkívül eltűnt

Eső, zivatar, jégeső!
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Nyugateurópát és Középeurópa nagy részét hűvös északi eredetű levegő borltja. 

A Földközitengeri enyhébb levegő felsiklása folytán az Alpok vidékéről hatalmas esőt 
és havazást jelentenek. Hazánkban az idő melegebb lett és újból sok helyen volt né
hány milliméter eső.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 18 Celsios-fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 754 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy órára:
Mérsékelt délnyugati, majd nyugati szél. Több helyen eső, zivatar, néhány he
lyen Jégeső. A hőmérséklet nz ország nyugati felében csökken, keleten alig 

változik.

— LEZUHANT EGY VITORLÁZÓ RE
PÜLŐ A BUDAÖRSI REPÜLŐTÉREN. 
Könnyen végzetessé válható baleset történt 
vasárnap délután a budaörsi vitorlázó re
pülőtéren. Kulner Gyula huszonhatéves ma
gántisztviselő vitorlázó sportrepülőgépen 
szállt fel. Körülbelül egy óra hosszat volt 
a levegőben, azután le akart ismét szállni 
a téren. A földtől öt méter magasban a 
könnyű gép szárnyai megbillentek, Kulner 
kiesett a nyeregből és a földrezuhant. Agy
rázkódást cs több zuzódást szenvedett. A 
mentők ft Rókus-kórházba szállították. A 
vitorlázó gép teljesen összetört.

ANYÁK NAPJÁN 
ÉIBES JÓ SZÜLÉMNEK 
IBKEHER ÉDESSÉGET!

u_ HENLEIN BESZÉDE A SZL'DÉTA- 
NÉMETEK MÁJUSI ÜNNEPSÉGÉN. A szu- 
détanémetség vasárnap százötven helyütt 
rendezett májusi ünnepséget. Ilenlein Kon- 
rád, a szudétanémetség vezére Gablonzban 
és Reichenbcrgben nagy beszédeket tartott, 
amelyben hangoztatta, hogy aki Európa bé
kéjét akarja, az a szudétanémet követelések 
mellett száll síkra. Troppauban a rendőrség 
és a szudélanémetek csoportjai között össze
tűzés támadt. Dr. Ilampel ügyvéd súlyosan 
megsebesült. Egy csehszlovák fiatalembe
rekből álló csoport megtámadta a szudéta
német ifjúsági csoportot s itt is összetűzés 
támadt.

— Orvosi hír. Dr. Slnger Gyula szemész-fő
orvos rendelőjét VII., Madách .Imre-ut 2. (VII., 
Károly-körut 17—19.) szám alá helyezte át. 
Telefonszám a régi: 14-13-12.

— Halálozás. Dr. Relch Lajos orvos ▼. egye
temi tanársegéd elhunyt. Temetése május 3-án 
délben 12 órakor lesz a rákoskeercszturi izr. 
temetőben.

A i/3c
különös előnye a Darmol 
hashajtónak. E mellett a 

flDarmol enyhén és fájdalom 
Jr] nélkül hat.Ezért felnőttek és 
Fr gyermekek szívesen veszik. 

HUSIÉN
— Májnselsejcl csendélet: tömegverekedés a 

Városligetben, Csepelen, Kispesten, Újpesten. 
Vasárnapra virradóra, májuselseje éjszakáján 
egymásután több tömegverekedésnél intézkedett 
a rendőrség. A Városligetben néhány kisebb ve
rekedés résztvevőit igazoltatták. Csepelen isme
retlen emberek nicgszurkálták és megverték 
Adóin Sándor munkást. Kovács Sándor mun
kást és Sombolyai Károly kocsist. A Szent let- 
ván-kórházban ápolják őket. Kispesten, a Ha
tár-utón öt férfi és egy nö verekedett össze, az 
üllői-utón pedig hat férfi és egy nő. Botrány
okozás miatt indult eljárás ellenük. Újpesten 
Kokat Ferenc bognár kalapáccsal fejbevágta 
lleviczki Rezső bádogost. A verekedésbe töb
ben beavatkoztak, végül egy szakasz rendőr 
teremtett rendet. Az itteni verekedők ellen is 
eljárás indult.

■— Izgalmas életmentés a Dunán. Turrayner 
Lajos rzüstiníives, a Nagyvásárteiep közelében 
a Dunába ugrott. A közeli hajósok csónakon 
ufánacvezlck. A nagy szélben fcclborulűs fenye
gette a csónakot, <i<- a hajósok életük kockáz
tatásával mégis kimentették Turraynert éj a 
partra vitték. A mentők a Rókus-kórházba vit
ték.

egyik fiókjából még 624 holland forintja és 
60 fontja.

Magyar pénzben másfélmillió pengőre 
rúg ax ellopott valuta értéke.

A brüsszeli rendőrség nyomozása szerint a 
nagyarányú szállodai lopást egy Kammer 
Frigyes nevű hírhedt, nemzetközi kalandor 
szállodatolvaj követte el és lehet, hogy a 
másfélmillión zsákmánnyal Budapest felé 
menekült.

A rádiógram alapján
a rendőrség azonnal nyomozást Indított, 

hogy kézrekerltse Kammer Frigyest, 
ha ugyan valóban Magyarországra érkezett.

— Bajtársi összejövetelek. A Budapesti volt 
1-es honvéd gyalogezred világháború dőlt tény
leges szolgálatot teljesitett tisztjei, tisztjelöltjei, 
altisztjei és legénysége május 4-én, este 8 óra
kor a városligeti Gundef-étteremben a rendes 
havi bajtársi összejövetel keretében ünnepük 
Bariba Lajos altábornagyot, volt ezredparancs
nokukat abból az alkalomból, hogy most van 25 
évfordulója annak, hogy az ezredparancsnoksá- 
got átvette. — Azokat, akik 1919-ben és 1920-ban 
a karhatolmnál szolgáltak, fontos ügyben fel
kérjük, hogy levelezőlapon címüket Birnstlngl 
bajtárssal, (Budapest, IX., Viola-utca 44. föld
szint 4) közölni szíveskedjenek.

— Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság 1938 április 30-án tartotta 1937. 
évi rendes közgyűlését, amely az 1937. évi 
nyereséget 309.576.06 pengőben, az osztalé
kot pedig 15 pengőben Állapította meg. A 
válaszlmA”v elnökévé gróf Csekonics Ivánt, 
a válaszú ’ny új tagjaivá pedig gróf 
Andrássá Mihályt és Huszár Dezsőt válasz
tották meg.

perccel éjfél
asszony

Lugköves merényle
tet követett el 

vadházastársa ellen
Vasárnapra virradó éjszaka pór . 

után egyszerűen öltözött, klsirtszemü 
állított be a főkapitányság központi ügyeletére.

— Arra kérem nz urakat, tartóztassanak le
— kőnyörgött valósággal a fejkendős asszony.
— a Thék Endre-utca 9. számú házban

merényletet követtem el.
Lugkővel leöntöttem a velem közös háztartás
ban élő Pál István hordárt. Alvás közben kö
vettem el ellene a merényletet. De most már 
nagyon bánom, amit tettem, bár ö volt az oka 
mindennek.

A rendőrtisztek továbbfaggatták az asszonyt, 
mire elmondta a lugköves merénylet előzmé
nyeit. Herczeg Jánosnénak hívják, takarításéit 
lakik a Thék Endre-utcában. 1935-ben ismer
kedett meg Pál Istvánnal, aki akkoriban szor
galmas. derék ember volt. Az 
azonban minden keresetét italra 
Hercegnét

állandóan Ütlegelte.
Napirenden voltak a verekedések 
éjszaka, amikor a hordár ismét 
haza,

beverte az asszony fejét az ajtó kilincsébe.
Ez annyira elkeserítette a takarítónőt, hogy 
előkereste a lugköves üveget és Pál Istvánt, aki 
közben ittas állapotban elaludt,

leöntötte a lugkővel.
A központi ügyelet intézkedésére 

mentek ki Herczegné lakására, ahol 
találták a súlyos égési sérülésektől 
hordárt. Első segélynyújtás utón a 
vitték, az asszony ellen pedig megindult 
eljárás.

Utóbbi időben 
költötte és

és szombaton 
részegen jött

mentők 
meg is 
borított 

Mókusba

— ..Tarján'1 május elsejétől olyan reformmal 
szolgál lukácsffírdői terraszának nyílt szín
padán. amire eddig csak a nyugateurópai 
metropoliszok legelőkelőbb ctabllssement-jaiban 
volt példa. Uzsonnáná1 és vacsoránál művészi 
láncattrakciók fogják szórakoztatni a vendé
geket. Ismerve Tarján ízlését, meg vagyunk 
győződve arról, hogy műsora klasszis lesz. 
Hogy pedig n vendégeket ne verje költségbe és 
a kispénzű közönségnek is lehetővé tegye a 
szórakozási, nem «zcd belépődíjat, nem számit 
fel cnuvert címén semmit, hanem kőtelező 
konzumációl állapított meg — a legszerényebb 
összegben — délután 1.40, este 1.60 pengőért, 
szombat is vasárnap 2 pengőért.

Erről beszél 
a varos

VIPA

a

Fényes
Nagy- 

citftnsz!
5

világrészből összeválogatott

15
fantasztikusan bravúros, 

szédületes, 
sohasem látott attrakció!

1
műsorban a világ 

legjobb muiattatói!

Fényes

cirkusz!
Óriási siker!

Naponta két előadás : 4 és 8 órakor 
Jegyrendelés: 113-374 és 113-364 

He).yárak 50 fillértől!
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Pánik-forduló a Nemzeti Bajnokságban:

A Fradi utőlérhetetlen, 
már csak az Újpest liheg a nyomában 
A Hungária feladta az iildözöversenyt 

A Budafok félelmetes formában van
.4 Nemzeti Bajnokság példátlanul érdekes finise nagy közönséget vonzott a pályákra. 

'Az idegölő küzdelemben a Hungária tragédiája végkép beteljesedett. Az önbizalmat vesz
tett bajnokcsapat megérdemelt vereséget szenvedett a sereghajtó Bocskaitól és ezzel a 
harmadik helyre esett vissza. A Ferencváros nagy küzdelemben Sárosi Gyurka bravúrjá
val megérdemelten és biztosan verte a Hungáriáért küzdő Nemzetit. A Kispest a sárkány
barlangban sem tudta felfalni a jó formába lendült Újpestet. Nem érte jobb sors Kispest
nek a kupakiizdelemmcl kacérkodó riválisát, az Elektromost sem, mert a Budafok saját 
otthonában ugyancsak öt gólos vereséget mért az Elektromosra. 4 Szürketaxi és a Szeged 
nehezen szerezte meg pontjait, a Phöbus, illetve az ETO ellen. A Törekvés fölényes győ
zelemmel menekült a kiesési zónából.

RAK-FINIS
Öt pontnyira szaladt el a Hungária 
a Ferencvárostól, de — visszafelé

BOCSKAI—HUNGÁRIA 2:0 (0:0)
A szürke fordulónak minősített vasárnapi 

fnlballcsata legszürkébb mérkőzésévé kiál
tották ki a Hungária és a Bocskai küzdel
mét. A kabbala most is bevált, mert néni a 
favorit győzött, Ifancin a debreceni csapat,, 
amely a kiesés szélén tántorog s igy minden 
pontra rendkívüli nagy szüksége van. Az el
szántság maximumával lépett ki a ferenc
városi porondra a vendég Bocskai. A B-kö
zép hatalmin éljenzéssel fogadta s nyomban 
utána

a kijövő Hungáriát alaposan íncg- 
pfujolta.

A szervezett szavalókórus munkába kezdett 
s amikor módja volt rá, igyekezett a Bocs
kaiba lelket önteni és a Hungária önbizal
mát minél jobban csökkenteni.

Különösen Cseh állott u kórus céltáblá
jának középpontjában s nem egyszer 
olyan jelzőket aratott, amelyekről jobb 

nem beszélni.
A Hungária egyébként Kardos és Kalmár 
nélkül állt fel, a jobbhalf helyén Zimonyi- 
val és n balösszekötő helyén Dudással. Ide
gesen kezdett a kékfehér csapat: előbb Tit
kos, majd Cseh bizonyította a zavart, ami 
elfogta őket: mindkettő jó labdát mulasztott 
el. Aztán Takács rohama végződött egy 
bomba kapufával és jelezte, hogy a debre
ceniek korántsem nyugodtak bele az előze
tes lippelésbe, röviden: a vereségbe. Nem
csak erélyesen, de tisztátalanul is játszanak 
s hogy egyenrangú ellenfelei a bajnokcsa
patnak, azt a többi közölt annak köszönhe
tik, hogy

u Hungária belsői horkolóversenyI 
rendeznek

és állva alszanak a pályán. Szélsőikéi még 
kivételesen sem foglalkoztatják s minden 
jó labdáról lekésnek. Egyedül a védelem áll 
a lábán, dohát védelemmel meccset nyerni 
nem lehet! Bebizonyosodik ez n második 
félidő elején, amikor a Bocskai támadó 
kedve gólban gyümölcsözik. A 3. percben

Finla átadását kapja meg Markos, aki 
ravaszul kifelé húzódik s ezzel elhiteti, 
hogy nem kell lövésre számítani. A 
A Hungária védelme nem lát át n szi
tán s Igy a veterán szélső váratlan gu

rulós labdája a háló! éri. 1:0.

A Bocskai rohamai továbbtartanak s a 
Hungária védelmének ereje párává foszlik: 
Kiss, Biró és Turay sehol sincs. A 6. perc

Qól Pont

1 FERENCVÁROS 23 86:35 41
2 ÚJPEST 23 84:30 38
3 HUNGÁRIA 23 72:28 36
4 KISI’ESI 23 62:51 27
5 ELEKTROMOS 23 47:42 26
6 BUDAFOK 23 41:42 22
7 SZEGED 23 39:42 22
8 SZl'RKETAXI 23 48:52 20
11 PIIOIIUS 23 47:52 2 >

1(1 NEMZETI 23 49:65 20
11 IIO( SKAI 23 38:19 18
12 TÖREKVÉS 23 45:75 16
13 BUDAI „11“ 23 25:58 9
14 GYŐRI ETO 23 21:81

ben megkapják a blazirt kékfehérek baj
nokságuk hiú reményeire a sirkövet.

Orosz a balhalf helyéről magasan ivei 
előre Finlának, aki lendületesen húz el

Az „ölösfogat*  négy csatára pompás akcióval közelit! meg a Hungária kapuját. Láh- 
ról-lábra gurul a labda, végül Markosnál köt ki és tőle nagy erővel, védhctctieniil röppen 
Szabó kapujába. II. félidő 3. perc. 1:0. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Sárosi dr. a
FERENCVÁROS—NEMZETI 6:3 (2:1)

A Hungária veresége után érthető öröm 
tölti el a ferencvárosi pályát, hiszen a Fradi 
most már páholyban van, a bajnokságot 
nem vesztheti cl. Ez meglátszik a játékon 
is. melyet a teljes összeállításban harcol 
végig mind a két csapat, legfeljebb az az 
újság, hogy Fenyvesi, hosszú hónapok kény
szerpihenője után ismét csatasorba lépett. 
A mérkőzés tulférflasan indul, mert Biró 
Szálaival keveredik közelharcba és a half 
lalpanyomát sokáig sínyli a vonalon kívül. 
Szaluit figyelmezteti is a játékvezető. Szép 
Fradi-lánmdás hal el Jakab lábán, aki egész 
közelről ront. A játék unalmas, ugvannyira, 
hogy

a Ferencváros védelme a szónak szoros 
értelmében munkanélküli lesz.

Hogy azonban izgalommentes n? legyen a 
csata, a 18. percben Korányi faultolja IIor- 
válthat s emiatt Szalui szabadrúgást rag 25 
méterről.

Elcsen száll a labda Fenyvesihez, aki 
lövéssel toldja meg, ezt Háda rosszul 
üti ki és a befutó Sztancsik simán a 

a hálóba helyezheti. 0:1.
Erőteljes ferencvárosi támadás és fölény n 
válasz, de kamatoztatni ezt nem tudják, 

.mert a fölényt fölényeskedéssé rontja a 
tulzott önbizalom. Ez aztán alkalmat ad 
arra is, hogy a Nemzeti öt percen keresztül

(lomb kőtél
Csikós

Tokáét

Fekete

RAVASZ GÓL
Várad? beadása tulrcpUI a kapu előtt tlimö- 
riitő játékosukon és Darázs elé Imit. A szélső 
n túlsó knpufnl célozza meg. Az egész védelem 
nrrn ugrik, n szemfüles „kis Takács*  azonban 
nem várja meg, hogy a labda n kapus kezébe 
kerüljön, hanem beugrik a Inbdn pályájába és 
az ellenkező sarokba fejeli. Első félidő 29. p. 1:1

Bíró mellett s a tizenhatosról féhnngas 
bombája villámként csapódik a hálóba. 

2:0.
Ami ezután következik, azt röviden a Hun
gária vesszőfutásának nevezhetjük. Zimonyi 
és Hajdú összecsapása után a Hungária-half 
nemsokára kiáll s

a 10. perctől liz emberrel játszik végig 
a Hungária.

Sas a jobbösszekötö, Miiller a jobbhalf. Most 
már felébred ugyan a harci kedvük, be is 
szorítják az ellenfelet, de az akciók csak 
nem sikerülnek. Janzsó és Békési egyesült 
erővel lökik el Csehi gólhelyzetben, de a 
kifogástalanul bíráskodó Vass Antal ezúttal 
téved és elmarad a tizenegyes. Aztán még 
l'inta irtózatos lövését védi robinzonáddal 
Szabó, majd az egyre erőteljesebbé váló 
Hungária-fölény feszi izgalmassá a múló 
perceket, hogy végül a biró sípja alkalmat 
adjon a B-középnek a Bocskai ünneplésére.

.4 Hungária végleg feladta a harcot a baj
noki címért.,. ________

csúcsponton
szép csatárjátékkal bizonyítson támadóérté
kei mellett is. De mindez csakhamar elhal 
és érik a Ferencváros gólja. Két komor ve
zeti be, aztán a 36. percben

Sárosi dr. közvetlen közelből Ilórl hasa 
alatt csúsztatja a labdát a hálóba. 1:1.

Már-már ennyiben marad a félidő, amikor 
a lefújás előtt Kemény jól íveli középre a 
labdát és

Sárosi dr., n bécsi öt gól mestere, most 
is brilliáns alakítást nyújt: háttal áll 
ugyan a Nemzeti kapuja felé, de igy is 
utánozhatatlanul jó a helyérzéke, mert 
látatlanban is pontosan tudja helyére 

küldeni a labdát. 2:1.
A második félidőben sokkal élénkebb és 

sokkal élvezetesebb a játék. Már az első 
percben vehemens támadás viharzik a Nem
zetei kapuja elölt. A Fradi támadása elle
nére a Nemzeti ér el gólt.

Kővágó hatalmas felszabadító rugósá
val Horváth elfut Polgár mellett, kapu- 
ru húz és a labdát átgarltja Fenyvesi
hez. Fenyvesi egy öreg bölcs nyugalmá
val leállítja a labdát és IKsalagi elé tá
lal. A hórihorgas center nem érzi ma
gát nürnbergi környezetében és éles, 
védhetetlen lövése n hálóban akad meg. 

2:2.
Ez a félidő jól kezdődik — mondják a Nem
zeti drukkerek. de szegényeknek még örül
ni sincsen idejük, mert a következő percben

Toldi szöklclésévcl Kemény elfut és közeli 
bombája a felső kapufáról a hálóba pattan. 
3:2. Még csak a 7. percben jár az óramu
tató, máris újabb gól z.udul a Nemzeti ka
pujába. Ennek a gólnak is Toldi a kezde
ményezője és

Biró Dani pontosan utánozza baloldali 
kollégája eredményes akcióját. 4:2.

Egy időre eláll a gólzápor, de a játék élénk 
és változatos. Toldi irtózatos erejük bombá
ja sisteregve száll a léc fölött.

A Nemzeti a négy gól hatása alatt na
gyon helyesen feladja eddigi védekező tak
tikáját és csatársora akcióba lép. Egymás
után több veszélyes támadást vezet a Fradi 
kapujaj ellen.

Sárosi Gyurka mint egy eleven ördög 
harcol a labdáért három védőjátékossal 
szemben, de végül is győz a túlerő. Háda 
hibás kifutása erősen izgatja a kedélyeket, 
de Korányi bátor közbelépése brómot ad a 
közönségnek. Horváth veszedelmesen húz a 
kapura, beadása is mintaszerű, Kisalagi 
rajta van a labdán és elvetődve fejeli. A 
gyönyörű fejes hajszálnyira a bal kapufa 
mellett fut ki a pályáról, liagyogó, gólt ér
demlő akció voltl Szalui és Biró Dani ösz- 
szecsapása nyomán hosszú percekig zajong 
a B-közép. A biró egy percre le is állítja a 
játékot és

ez a rövid idő elegendő a rendőrségnek 
ahhoz, hogy csendet teremtsen.

Közben Sárosi mesteri egyéni játékkal több 
védőjátékost kicselezve, pompás művészi 
gólt hlcyez cl a háló jobbsarkába. 5:2. Ez
után több csúnya fault esik mindkét rész
ről. A faultolásban Szalui, Flóra és Toldi 
járnak elöl rossz példával.

A közönség mint a viharzó tenger, 
vésztjósló morgással festi alá nz. ember

telenül durva játékot.
Tetőfokra hág az izgalom és a tüntetés, 
amikor Szalui magáról megfeledkezve, dü
hösen rúgja a labdát az ellene tüntető B- 
középbe. Rubint biró jóakaratu elnézéssel 
figyeli az eseményeket. Lassan lehiggadnak 
a kedélyek, de a mérkőzés változatlan he
vességgel folyik. A Nemzeti csatársorában 
Fenyvesi intelligens beadását Molnár közel-*  
ről a hálóba fejeli. 5:3. Á Nemzeti nem adja 
meg magát és határtalan lelkesedéssel küzd 
minden labdáért. Már-már ugylátszik, hogy 
az őszi 5:4-cs eredmény fog kialakulni a 
küzdelemben. De Sárosi bebiztosítja a Fradi- 
győzelmét. Gyurka utőlérhetetlen mesteri 
trükksorozatlal teljesen megszédül a masz- 
sziv Nemzeti védelmet, de közeli lövését 
flórt bravúros elvetéssel kiüti. A bravúros 
védés sem mentesiti a Nemzeti hálót, mert

a kiütött labda Jakab elé kerül. Jakab 
találékonyan Toldi fejére teszi a labdát 
és a 36. percben a ferencvárosi tank 
fejéből a hálóba száll a hatodik gól. 

6:3.
A hátralévő percekben mezőnyjáték folyik 
és a védelmek harcává fejlődik az izgalmas 
mérkőzés.

Pálinkás tüneményes
SZEGED—ETO 1:0 (0:0)

Győr, május 1.
é.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Bartók játékvezető bíráskodásá
val 1500 főnyi nézőközönség előtt csapolt 
össze a két vidéki csapat. Heves győri tá
madások vezették be a játékot és a Szeged 
hosszú ideig védekezett. I.öbl hatalmas lö
vését Pálinkás csak robinzonáddal tudja 
menteni. Utána kollégája, Dombóvári ka
pus mutat be hasonló pompás védést. 
Egyébként is

ez a mérkőzés a kapusok meccse.
Sárkányt rohama éles fejesben végződik s 
a labda a léc mellett süvít el. Azután Gyar
mati négy méterről küldött fejesét Dombó
vári tigrisként csípi cl és menti biztos gól
tól a kapuját. A mezőnyben az ETO a fö
lényesei)!) és a győriek szerint gólokkal ve
zethetne, ha Pálinkás nem állana feladata 
magaslatán. A szünet után fordul a játék 
képe, szegedi nyomás nehezedik a győri 
kapura, de megússzák gól nélkül. Az akció
reakció törvénye szerint ezt most a győriek 
fölényes ellentámadásai követik, ám a 
belsőcsatárok olyan tehetetlenek, hogy va
lóban megéretlek a kicserélésre. A 36. perc
ben váratlan akció dönti el a mérkőzés sor
sút.

Bárkán?! villámgyors passza kitűnő 
helyzetben találja Bognárt, aki fordu
lásból 16 méterről meseszép gólt dur

rant a felső sarokba. 1:0,
Három nagy ETO helyzet kecsegteti ki
egyenlítéssel a győrieket, de a tehetetlenség 
minden akciót lefojt.



11„HÉTFŐI NAPLÓ
A Budai 11-ből

miután egyik játékosát megpofozták

Budai 9 lett
TÖREKVÉS—-BUDAI 3:0 (1:0) 

. * VÍnx\’«B alsó réSióiban tanyázó kél 
SS? Jí*  ííí6 eMrfö"5-i nézőközönség 
> bSBAnn-uteai sporttelepen. He- 
Xe, Budai-tamadasok vezetik he a mérkőzést 
csmtan i,Per«Cn hatalmas lövése
hit «6h" kap'lfún' A rörclivé! » 6- percben 
V»rf«Ó? r' ■/'T' . “By'álszik, megirigyelte 
Vadé, teljes,tményét, mert az ő lövése is a 

mezőnyjáték alakul ki, 
mindkét fél kíméli magát és figyelemreméltó 
esemény csak a 39. percben következik be. 
Csrisrdr réven a Törekvés biztató támadást 
vezet a Budai ellen. Császár elfut, pompás 
beadasa jó helyzetben találja ttegős ll-t, az 
összekötő hat lépésről félmagas lövéssel meg
szerzi csapatának a vezetést. 1:0. Szünet elölt 
még Nemesnek van óriási helyzete a kapu 
előtt, de bár tisztán áll, élesfen mellé lő. Szü
net után a Budai felforgatja csapatát, ez a 
felforgatás azonban nem bizonyul szeren
csésnek, mert a 6. percben a kék-fehér ama
tőrök növelik előnyüket. Nemes elvágtat a 
szélen, beadását Gcre a kétségbeesett Buda
vári mellett nagy erővel lövi a hálóba. 2:0. 
Az amatőrök a gól után is fölényben marad
nak.

A 18. percben Garamszegi Készéi II-höz

A gőlarány pikantériája i

r BUDAFOK—ELEKTROMOS 5:1 (4:1)

’A negyedik helyre pályázó Elektromos 
vasárnap Budafokon játszott és — elját
szott. Igazolta turaformáját és már az első 
negyedórában elvesztette a számára olyan 
fontos két pontot,

A Budafok óriási iramban kezdi a mérkő
zést és már a negyedik percben gólt ér el. 
Sós hosszú kiadásával Szeder fut le, akinek 
a beadását Horváth mesterien fejeli Fodor 
elé és a nyurga szélső nem hibáz. 1:0. Még 
jóformán meglepődni sincs idejük az Elekt
romos-küzdőknek, máris száguld Fodor a 
'jobbszélen, beadása elöirásszcrüen száll 
Fézler lövésével megtoldva védheletlen bom
baként a háló jobbsarkába. 2:0. A kék-sár
gák a kapott két góltól teljesen megzavarod
nak, össze-vissza szaladgálnak a pályán. A 
Budafok kihasználja ezt az idegességet cs a 
10. percben újabb gólt ér el. Szerdahelyi 80 
méteres szabadrúgása a teljesen üresen ha
gyott Fézlerhez kerül, a center egy-két lé
pést viszi a labdát, majd olyan bombát

A Phöbus már a kiesőkkel konkurál
SZÜRKETAXI—PHÖBUS 4:3 (4:2)

A Phöbus pályája kieséssel kacérkodó 
vendéget kapott vasárnap. A szürketaxisok 
gyürkőztek neki, hogy helyzetükön javít
hassanak és a Phöbust, a villamoscsapatot 
legyőzzék. A Phöbusban a megtért P. Szabó 
ismét helyet kapott s igy a közönség joggal 
várt nagy játékot az egyre jobban gyengülő 
Phöbustól. Csak néhány néző ácsorog az 
üdezöld gyep körül. Kiszely kapufája vezeti 
be a mérkőzést s aztán gól következik. 
Békyt Varga kézzel fogja meg, amiért sza
badrúgás jár.

Ez oly gyorsan történik, hogy még ja
vában helyezkedik a Phöbus-védelem, 
amikor Béky szabadrúgása Szikár fejé

ről miír régen a hálóban van. 0:1.
'A legszebb május ontja pazar sugarait a 
pályára, mégis mindszenti a hangulat, amit 
stilszerüvé tesz még az is, hogy a mérkő
zésnek ebben a részében rendkívül sok a 
— „gyertya". Almos, unalmas játék s 
eközben egyenlít ki a Szürketaxi. Várady 
beadását Darázs fejeli s ez már-már ki
menne, amikor a „kis Takács" otltcrcm és 
ugyancsak fejjel helyezi az ellenkező sa
rokba. 1:1. öl perc múlva Csikós állít ki 
bizonyítványt kivételes — képtelenségéről, 
mert a tétovázó

Kiszely láblengetéscit oly sokáig bá
mulja*  megbüvöltcn, hogy a csatár merő 
unalomból kénytelen mellette gólt lőni. 

2:1.
Azután Wéber vizsgázik. Tóth, a taxisok 
centere félpályáról elindul s nyilván a régi 
tradíciók hive: fullajtár nélkül nem megy 
látogatóba. Ott lohol mellette B éber.

Szépen leügetnek a kapuig. Csikós elő
zékenyen eléjük megy, Tóth azonban 
nem akar munkát adni a kapusnak, s 
Inkább mellette gurítja a hálóba a lab

dát. 3:1.
Ennek már a fele sem tréfa, kivált, amikor 
újabb öt perc múlva Darázs beadását hi- 
szcly előírásosan röppenti fejjel a halóba. 
4:1. Most már itt van az ideje az elenkseg- 
pék, a gázzal szemben a villanynak is ér-

csúsztatja, a center nagy ciánnal fut u kapu 
leié. Budavári őnleláldozóan kifut a csatár 
elé, összeütköznek és elesnek, miközben a 
labda a kapufához perdül. A beérkező Li
geti hatalmas rugóssal szabadítja meg ka
puját ujbb góltól. A 32. percben

botrány tör ki a pályán: Garamszegi 
és Kiss összefut, Garamszegi hatalmas 
pofont ad az apró termetű csatárnak, 
aki védelmet keresve Kiéin bíróhoz sza
lad. A hatalmas csattanúst többen hal
lották, csupán Kiéin biró volt kivétel, 
sőt a tulcrélyesen reklamáló Klsst ki
állítja és Garamszegi szabálytalanságát 

megtorlatlanul hagyja.

A (iz emberre csonkult Budai fogcsikor
gatva küzd, de a következő gólt sem tudja 
megakadályozni. Nemes, a veterán szélső 
elfut a szélen és iveit beadását Készéi II a 
hálóba jutottja. 3:0. A Budai játékosokon 
mindinkább meglátszik az izgatottság, még 
a kezdés előtt Vértes a bíróhoz megy és 
valamit reklamál,

a biró őt is kiállítja.

A Törekvés Császár révén gól szerez, de 
•Regős II offszájdja miatt a gól érvénytelen.

ereszt meg a kapura, hogy Bakon még sza
golni sem tud hozzá. 3:0. A piros-kékek ét
vágyát a három gól nem elégíti ki! Tovább 
rohamoznak és rövidesen megpecsételik az 
Elektromos sorsát, mert a nagyszerű for
mában játszó Kovács Szedert futtatja a bal
szélen, aki lefut és a tisztán álló Fézlcrnek 
már nem művészet a negyedik gólt belőni. 
4:0. Rövid mezőnyjáték után kezd magához 
térni az Elektromos, de vajpuha csatárai
nak nagyon nehéz dolguk van a keménvkö- 
lésü budafoki védőkkel. A 44. percben sike
rült szépíteniük, óriási kavarodás támad a 
piros-kék kapu előtt és Bánkutitól Bttzásihoz 
kerül a labda s ő három lépésről a kék-sár
gák becsülctgólját lövi. 4:1. A második fél
időben az Elektromos felforgatja csapatát, 
de sikert elérni igy sem tud. Hiába támadja 
végig a félidőt, a 30. percben újabb gólt 
kap. Kovács kiadásával Szeder nyargal az 
Elektromos-védőktől űzve a balszélén. Egész 
a kornerzászlólioz sodródik, onnan lő s a 
labda a jobb kapufáról Bakon hátára, majd 
a hálóba perdül. 5:1.

ÚJPEST—KISPEST 5:1 (0:1)

A Kispest félelmetes sárkánybarlangjának 
vasárnap az Újpest volt a vendége. A KK-ba 
való bejutást jelentő negyedik helyért har
coltak a piros-feketék és az összecsapának 
több mint háromezer nézője volt. A Kispest 
óriási irammal kezdi a mérkőzést. Egyik 
rohamot a másik után vezeti az újpesti ka
pura, de a lila védelem Sziklaival az élén, 
jól állja a csatárok bombazáporát. A 12. 
percben azonban mégis megtörik a jég, 
mert

Olajkár II. puha beadását Nemes ágyú- 
lövésként küldi a sarokba. 0:1.

A Kispest a gól után tovább támad, a má
sodik gól a levegőben lóg. De az újpesti 
drukkerek szerencséjére Nemesnek nem 
megy a góllövés. Néha a lila csatársor is 
álrándul a félvonalon, de Olajkáréknak nem 
kell különösebb művészettel erőlködni a 
gyenge rohamok visszaverésére. A biró egy
két téves ítélete hozza lázba a keményen 
drukkoló nézősereget. Az otthon játszó pi
ros-fekete csapat a félidő utolsó perceiben 
ismét heves rohamokat indít. Dérinek, majd 
Olajkár 11.-nek van helyzete, de az össze
kötők idegesek és igy a Kispest cgygólos 
előnnyel kezdi a második félidőt. Az előny 
azonban nemsokáig tart, mert az 5. perc
ben Kocsis és Zsengellér mintaakciója után 
az utóbbi kieauenlit. 1:1.

Vincc-Kállni-akcióból Zscngellérhez kerül a 
labda.

A „Tanár ur“ először Olajkár I-t, majd 
Mátkáit cselezi ki és végül a vonalra 
dermedt Pósa mellett a hálóba küldi a 

labdát. 2:1.

Nyúl Feri csapata 8O°/o 
Tóth-Potya csapata 2O°/o

vényesülnie kell, de ez csak körülményesen 
következik be. Megrezzen, sőt csaknem be
szakad a Szürketaxi hálója, de mindössze 
Túrái II a zsákmány. A 40. percben azon
ban már a labda surran ide. Solti tör ki, 
Miklósi későn kap észbe és hasztalan ered 
a nyomába, a lövés pontos. 4:2.

Szünet után az első esemény, hogy Wé
ber labdanélkül csúnyán rúgja meg Tóthot. 
Majd a Phöbus erősen támad, P. Szabó be
mutatja régi trükkjét, n müesést, de a bí
rónál nincs sikere. A 20. percben szabadin 
ki a Taxi, Darázs száguld a szélen, a ki
futó Csikós felett is átemeli a labdát, majd 
három lépésről az üres kapu fölé rúgja. A 
Taxit föllelkesíti a váratlan támadás és 
Kiszely révén ismét vcszélycztclt, de ezt n 
Phöbus-védők keményen szerelik. A játék 
meglehetősen unalmas, a Taxi nem szégyet 
taccsrn játszani sem.

Barna Sándor, a Phöbus elnöke heve
sen reklamál is emiatt.

Moz.őnjjáték után váratlanul születik meg 
n Phöbus harmadik gólja. Béki beadásáért 
Solti és n ma kiválóan játszó Miklósi egy
szerre ugrik. Mind a kelten elesnek, de 
Soltinak estében is van ereje megrugni a 
labdát, hogy az a kifutó Kutast mellett a 
hálóba jusson. 4:3.

Fergetegesen támad most a kék-sárga 
villamcscsapat, rohamot rohamra vezet, a 
Taxi-védelem azonban jól — gázol.

Miklósi egyenesen tüneményes.

Kutast egyik bravúrt a másik után végzi. 
Békit a Taxi-védők a IG-oson belül többször 
akasztják szabálytalanul, a Phöbus-közönség 
azonban hiába reklamál 11 est, a biró nem 
jószivii. Az utolsó percben majdnem sike
rült az egyenlítés a Phöbusnak. Solti verek- 
szi át magát a védelmi falanxon, ballábbal 
hirtelen gyilkos bombát rúg a kapu üresen 
maradt jobbsarka felé. A kék-sárga közön
ség már-már gólt kiált, de ez korai, mert 
a beérkező Siklósi nem szégyellj beletenni 
fejét az ágyuerejü bombába. A hátralévő 
két percben a Taxi húzza az. időt és igy nem 
sikerül kiegyenlíteni a Phöbusnak.

1 KILÓ „ANTÓNIA**  A A
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PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ

Vérszomjas drukkerhad 
lincsre kereste a gyenge birőt

Cégiegyzőváltozás a Hungáriában:

SCHAFFER Utálta FELDMAHH
A szezón derekán óriási feltűnést keltett 

sportkörökben a Hétfői Napló szenzációs be
jelentése: Scliaffer Alfréd, a Hungária népszerű 
Spécije megválik a kék/ehérektől és alkalma
sint ismét külföldre távozik. Akkor hosszabb 
interjút közöltünk, amelyben Spéci kifejtette 
álláspontját. Nem azért volt világhirü csatár, 
hogy a szavakkal ne tudna ..driblizni", annyit 
azonban akkor sem titkolt, hogy szándéka ko
moly s

a távozás Indoka a jól elvégzett munka.
Elvégre az tagadhatatlan, hogy két bajnoksá
got megnyerheti azzal a csapattal, amely az
előtt évek hosszú során hasztalan ostromolta 
a bajnoki cimet.

A héten már bizonyossá vált, hogy Schaffer 
hónapokkal előbb jelzett elhatározása befejezett 
tény. Baráti köréből származó információnk 
szerint

lejáró szerződését nem hosszabbítja meg 
s máris komoly ajánlatok birtokában van. Tu-

-^■1 —T

A világbajnoki frontra induló
magyar futballhadsereg névsora
Meglepetés: Sárosl III. és Miklósi még hiányzik

Az előzetes tervek szerint Dielz Károly dr., 
a magyar futball csaknem példátlanul szeren 
esés kapitánya a májusi utolsó bajnoki for
duló után hirdeti ki azoknak a játékosoknak 
névsorát akikkel Franciaországban a világ 
legjobbjai ellen felvesszük a versenyt. A for
mák mindjobban kialakulnak s igy könnyebbé 
válik, hogy Dietz kapitány már összeállította a 
világbajnoki különítményt, amely a legjobb 19 
magyar fulballistát tartalmazza. Ezek szerint a 
következők mennek a „frontra":
Kapusok: Szabó, Háda
Hátvédek: Korányi, Biró. Polgár
Fedezetek: Lázár, Turay, Szűcs, Szalag, Dudás 
Csatárok: Sas. Bíró II., Zsengellér. Sárost dr, 

Toldi, Cseh, Vincié, Titkos, Vermes.
E pillanatban a keretben az a meglepetés, 

hogy — nin^s benne meglepetés. Ha azonban 
jobban számotvetünk a meglévő állománnyal, 
akkor a ’O-es keretet szívesebben látnák 21 -es
nek.

Hiányzik az clsövonnlból Sárosl 111. és 
Miklósi neve.

Mindkettő egyre emelkedő formában játszik, «k

A Kispest nem adja fel, veszélyesen támad, 
de középen nagy ür tátong, mert Varga dr. 
teljesen elkészült erejével és Nemesnek, ha 
lehet, még rosszabbul megy, mint az első 
félidőben A 25. percben teljesedik be az 
eddig nagyszerűen küzdő piros-feketék 
sorsa. Kocsis éles beadását Zsengellér elől 
egy méterrel a 16-oson belül kézzel iiti el 
Olajkár I, vitathatatlan ll-cs. A közönség 
hiába tüntet Iváncsics biró ellen, ő hajtha
tatlan és a bünlclörugást Zsengellér jut- 
tatja a jobbsarokba. 3:1. Az Újpest most 
mintha engedne az iramból, de amikor 
látja, hogy a Kispest nem nyugodott még 
meg a sorsában, ismét támadni kezd, és a 
33. percben Zsengellér egyéni akciójából 
Vincze kapja a labdát.

Az újpesti összekötő pár lépést vezeti 
még, majd ballábbal védhetetien gólt lő. 
4:1, Alig két perc múlva ismét gólt rúghatna 
az Újpest, de Kállai szeleburdi. Ami késik, 
az nem múlik felkiáltással, Kállai futtatja 
Kocsist, aki Vinczének ad s a hálóba kerül 
a nap legszebb gólja. 5:1. Az utolsó percben 
egy ártatlan labdát kézzel üt le a 16-oson 
belül Vig; 11-es! Ismét Zsengellér áll neki, 
de most nagyon helyezi a labdát és Kásának 
sikerül a jobb sarokba tartó lövést kiütni*

A mérkőzés befejezése után a közönség 
elözönli a pályát;

Iváncala bírót szeretnék megverni.
De a kispesti rendőrség ügyesen szereli a 
vérszomjasok seregét, közrefogja a halál
sápadt bírót és úgy kiséri öltözőjébe. A szi
dalmaktól és n kövek özönétől azonban még 
a derék rendőrlegénységnck sem sikerült 
megmenteni a ma meglehetősen gyenge na
pot kifogó Iváncsics bírót.

(tamásunk szerint a kekfehérek vezetősége szá
mol a megmásíthatatlan körülményekkel a 
azért uj tréner szerződtetéséről gondoskodik A 
kiszivárgott hírek szerint

■ legesrélyesebb jelölt Feldmann, 
aki egykor az MTK legendás csapatában szere
pelt s azóta külföldön a legragyogóbb ered
ménnyel működött trénerként.

Komoly pártja van Konrád IT-nek Is, 
bár tartanak attól, hogy távozásának emléket 
még korántsem halványultak el annyira, ami 
lehetővé, tenné számúra a teljesen zavartalan 
munkát. Célzunk itt arra a meglehetősen viha
ros búcsúra, amely Fodor dr. és közötte zaj
lott le.

Müller szerződésének érvénye Is problema
tikus, mert hiszen az osztrák futballisták most 
felsőbb hivó szóra valamennyien hazatérnek s 
a további jövőjük attól függ, hogy mit határoz 
n nemet sport-fűhrerség- 

legalább is Miklósi már többször bebizonyította 
(legutóbb n győzelmes bécsi csatában), hogy a 
nagyválogatottban a helye. Valószínű, hogy ve
lük még kiegészül a világbajnoki keret, ha ha
marabb nem. az angolok elleni mérkőzés után, 
amikor Sárost III nak vizsganapja lesz.

> n

Újra veszélybe került 
a ZSE

Az amatörbajnokság tegnapi fordulójában 
több váratlan eredmény mellett legnagyobb 
jelentőségű a ZSE pontvesztesége. Most az 
LTE-tól megint csak egy pont választja cl. Az 
eredmények:

Bíró-csoport: Testvériség—ZSE 3:3, Postás- 
Megyeri SC. 6:0, Beszkár—III. Kér. TVE 4:1, 
UTE—B. Vasutas 1:0, BLK —Pamutipar 5:0, 
Hcrmlnamező—Vasas 1:1, Goldberger—URAK 
3 : 2.

Pártos-csoport: MÁ VÁG—Csepeli MOVE 3:1, 
PTBSC—Ganz 5:3. EMTK—Kispesti AC 4 1, 
SzFC—S AC 3:2. Műegyetemi AFC—Budafoki 
MTE 1:0. MTK—WSC 2:1.
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Fodor Henriket
Mariássy Lajos dr. váltja fel 
a főtitkári tisztségben

Vasárnap a késő esti órákban rendkívül 
érdeke*  hír terjedt el mértékadó sportkö
rökben. A futballszövelNÓg profi-ágazatában 
nagyarányú átesoportoaitiÍMikat határozlak 
el. A legjelentősebb változás az NB főtitkári

.1

pozíciójúban áll be, amennyiben befejezett 
tényként tárgyalják, hogy Fodor Henrik dr. 
ügyvezetőt Marlúsay I^ajoa dr., az Ismert 
sportférftu váltja fel — szintén szerződéses 
alapon.

A Nemzeti Hazafi-díj befutója
1. Dugó, 2. Dragonyos, 3. Vinkó H

Az idegek csatáját
a magyar íennlszező nyerte

A közel egy heh BLKE nemzetközi
lanniszvladalának küzdelmeit bonyolí
tották le vasárnap n Horthy Miklós-uli pályán. 
Ha lehet, a inni mérkőzéseken n közönség ér
deklődése még nagyobb volt, mini eddig. Zsú
folásig megteltek a diszpályu tribünjei. A férfi
egyes döntőben Szigeti és n francia Lcsueur 
mérkőzött egymással. A közönség érdeklődése 
n tetőpontra hágott, amikor a két versenyző n 
vörös salakú pályára lépett, hogy az. idény első 
nemzetközi versenyének férfi-egyes döntőjét 
megvívja. A magyar közönség nem túlságosan 
bízott .Szigetiben (nki ugyan bombaformában 
verte a szombati elődöntőben Gáborit), mert 
Lcsueur olyan könnyedén és olyan simán 
verte három szettben Ferenczy dr.-t, hogy még 
a legvérmcscbbek sem tippelték Szigeti 
zclmét. De

a magyar fiú szive csodál müveit.

Az első szettben egész, könnyedén, pompás já
tékkal 6:3 arányban nyeri Újpest csillaga. A 
második széliben n francia bajnok kerekedik 
felül és megnyeri 6;4 arányban.

győ-

*
Bogóthy Erna a tőr 

női bajnoka
Vasárnap délelőtt rendezte meg a Magyar 

Vlvószövetség nz ezévi hölgy tőr egyéni baj
nokságot n Műegyetem aulájában. A versenyen 
13 hölgy indult és még eddig nem látóit nagy 
küzdelemben

Itogálhy Erna lett a bajnok, 
aki sorrendben nyolcadszor nyerte meg a baj
nokságot. Talán egyetlenegy bajnoksága sem 
volt ennyire bizonytalan, hiszen a döntő tőr
vívásának végén Elek Margittal végzett holt
vei senyben az. első helyen és pazar holtver- 
versenyt eldöntő küzdelemben verte a kiváló 
DAC. vívónőt 5:3 arányban. Meglepetés, hogy 
az olimpiai bajnok, Illek Ilona csak hatodik 
lett. A verseny kellemes meglepetését Kun 
Éva szolgáltatta A fialni MIK vivónő ragyogó 
vívása w szakértők őszinte elismerését vál
totta ki.

A harmadik szettben Szigeti összeszedi ma
iadéi i’rejél, vezet is, de Lcsueur mindent el
söprő finissel 6:3-ra nyeri a szettet. Most már 
2:1-re vezet a francia és Szigetinek, ha győzni 
akar, úgy a hátralévő mind a két szettet meg 
kell nyernie. A negyedik szettben Szigeti nyu
godtan játszik .Most a francia kezd idegeskedni 
és győz Szigeti simán fi i arányban. A döntő 
szettben fej-fej mellett halad a két versenyző.

15:5 állásnál Lcsueur nem bírja tovább Ide
gekkel és feladja.

úriási üdvrivalgás fogadja Szigeti Ottó győzel
mét,, aki ismét bebizonyította, hogy a legjobb 
magyar versenyző.

A női-páros döntőben Jedrzcjovska—Müiler- 
bein könnyen veri a Sréderné—Paksi párt 6:1, 
6:3 arányban. A női-egyés döntő volt a nap 
utolsó száma, ez fazonban a sötétség miatt be
fejezni nem lehetett. Az odriig lejátszott szette
ket Jadzrcjovska nyerte Müllerhein ellen 6:2, 
1:4 arányban. A döntő küzdelmeket hétfőn dél
után folytalják.

(2), Bnchmann (2), illetve Szalui. M. Pamut 
Ipar—Révai 6:2 (1:1). Vezette: Szécsi. A jobb 
Pamut megérdemelten győzött. Haisányít (Pa
mut) és Wagnert (Révai) a játékvezető kiállí
totta. M. Acét—Flóra 1:0 (0:0). Vezette Miha
lovics. Egyenlő ellenfelek, szerencsés győzelem. 
Góllövö: Miksa.

II. Osztály:
Lőtvy— Gizella malom 6.1) (3:0). Vezette. 

Gruber. M. Vasfonal—Müiler Bútorgyár 0:0. 
Vezette: Skalitzcr. Weiss Manfréd l—Süss 3:2 
(2:0). Vezette Cscpreghy. Gamma—Radiátor 
2:2 (1:1). Vezette Skultéti. Shell—Hirmann 
3:2 (2:1). Vezette Rácz.

A háromévesek első klasszikus erőpróbája 
megnyugtató eredményt hozott 
jóságát illetőleg. Á tavalyi 
Dugó és Dragonyos czidén is tartják pozícióju
kat és a jól próbált Vinkó H. is biztosan verte 
az idén már futott lovakat. Dugó és Dragonyos, 
a két istállótárs közül pillanatnyilag Dugó bi
zonyult jobbnak, de a jövő szempontjából a 
még szemlátomást unfit Dragonyosban van 
több fantázia.

A kétévesek bemutatkozása volt a nagy dij 
mellett a nap legérdekesebb sporteseménye. 
Ezt a favorit Melvyn nyerte könnyen a bécsi 
vendég Parma ellen.

A nap többi számából is a favorilok kerül
tek ki győztesen, csak a szombatról nagy be
futásnak számitó Agrippina volt lovasa miatt 
elhanyagolva a fogadásokban.

Részletes eredmények:
I. Kundházai díj. 1. Titok (5:10) Gúlái. 2. 

Prímás (2^) Esch. 3. Cavaliero (3) Teltschik. 
F. m.: Faradole (6) Klimscha. Lilla (16) Csula, 
Vaklárma (25) Alt, Arra való (25) Gál, Nóra 
(40) Esch T. Fejhossz, s/< hossz. 10:14, 10, 11, 
11. Befutó: 10:31.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Melvyn 
Í1J4) Weissbach. 2. Parma (3) Nagy G. 
Denr-mcl (3) Alt. F. m.: Judiciuin (20) Rózsa, 
Gladiátor (20) Ilatschcr, Szalmaszál (10) Telt
schik, Senoritas (5) Klimscha, Canio (3) Gutái. 
3 hossz, hossz. 10:27, 14. 15, 15. Befutó: 
10:100.

III. Gödi handicap. 1. Pénz (l>í) Szenlgyör- 
gvi. 2. Satum (2) Klimscha és Medina (5) 
(‘.suta. F. m.: Móniin Rouge (14) Esch, Cifra 
(10) Gutái, Ereszd cl (5) Rózsii, Kékes II. (4) 
Dósai. % hossz, holtverseny. 10:21, 11, 11, 16. 
Befutók: 10:29 és 78.

IV. Egyesített Nemzeti és Jiazafl dij. 1. Dugó 
(3) Klimscha. 2. Dragonyos (10) Szentgyörgyi. 
3. Vinkó II. (l’/il Weissbach. F. m.: Karvaly 
(12) Teltschik, Aratás (6) Csula. Janicsár (8) 
Gutái, Drusza (6) Nagy Géza. Pilátus (6) Keszt
helyi. ’/» hossz, hossz. 10:28, 16, 13, 14. 
Befutó: 10:300.

az évjárat
legjobbak:

3.

■ ■ ■ 1 • málus 7- és 8-An

MaoyarLovaregvIet Gersenmárt

tinszky, Gvcrgyó II. (4) Csula, Dalnok (12) 
Pfendícr. Jí hossz. 1 hossz. 10:37, 16, 12, 20, 
Befutó: 59, 183.

Bernadotte nyerte 
a Trial Stakest

Bécsben a szezon első klasszikus versenye 
került eldöntésre vasárnap a 15.000 schillinggel 
díjazott Trial Stakes. A dijat a favorit Berna- 
doltc nyerte igen könnyen Osborna és Dankó 
Pista ellen.

Részletes eredmények:
I. Micsoda Rcnnen. 1. Beatrix (3) Hciling*  

2. La Biguine (8) Krapf. 3. Pattogó (3) Szilá
gyi. F. m.: Trilogeneia, La Cabriére, Csele, 
Sárit. 10:32. 20, 40, 19.

II. Saphlr Rcnnen. 1. Mister Chuin (2) Hei- 
ling. 2. Díszpolgár (2J4) Csapiár. F. m.: Ulti-*  
np». Cudar, Rummy. 10:20, 17, 18.

III. Trial Stakes. 1. Bernadotte (pari) Schej
bal. 2. Osborne (5) Balog. 3. Dankó Pista (1%)' 
Csapiár. F. m.: Alcazar, Ariadne. 2% hossz, 
»/*  hossz. 10:19, 15. 28.

IV. Horkny-hnndicap. 1. Amadeo (3) Esch 
II. 2. Madin. Déri (pari) Valentin. F. m.: He- 
lios. Dahlia II. 10:38, 24, 17.

V. Wiener Frilrajs Stteplc chase. 1. Quaterno 
(2) Reinwald. 2. Ma Récompense (2!4) Hujber. 
F. m.: Blume, Charley B, Csendőr. 10:23, 15, 
25.

VI. Trost-hnndicap. 1. Florida (5) Esch 1L 
2. Souvenir (2’4) Hagelin. 3. Christophen (3) 
Valentin. F. m.: Lamorna, Gránát, Goodnight, 
Harras, Mcrise II., Courage, Cascade, Poseur, 
Kid. 10:59, 25, 23. 14.

A Magyar Vívó Szövetség vasárnap rendezte 
meg ezévi egyéni tőrvivó bajnokságot a Mű
egyetem aulájában. A döntőbe a következők 
jutottak: Gerey MAC.. Palóca UTE, Hátszeghy 
József HTVK, Berzrnvi BEM.. Dunai UTE, 
Gözsi BEAC. Berczellv .MAC, Bedö BEAC, Má- 
téfl HTVK. Lapzártakor Gerey vezet veretlenül 
Palóci előtt. ________

Németország első 
VB-ellenfele Svájc

SVÁJC—PORTUGÁLIA 2:1 (2:0)
Milánó, május 1.

Él Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
ffise.) A világbajnoki selejtező mérkőzés során 
tizenötezer néző előtt került egymással szembe a 
két ország válogatott 1 ulballcsapala. A mérkő
zést Svájc csapata nagy szerencsével nyerte meg. 
Az. első félidő 23. peleiben Svájc szerzi meg a 
vezető gólt Aebi révén. A 28. percben ismét 
svájci gól esik. Amndo jobbösszekőlö volt a 
gól szerzője. Szünet után a portugálok teljes 
erőbcdobássul hevesen küzdenek és állandó fö
lényben vannak. A 24. percben Gruss portugál 
csillár egv II est a kapufának rúgott. A 27. 
percben végre góllal végződik az erős portugál 
nyomás. A gól Bcirole center lövéséből esett. Ez
után Svájc nyolc emberrel védekezik és sikerül 
nr. időt kihúznia. .4 seh/tező mérkőzés folytán 
Svájc csapata játszik l'árisban junius 4 -fin Né- 
mctorx-<'i ellen. ________

KÖZÉPMAGYARORSZÁG GYŐZELMÉT FÖLÉ
NYESEN KIHARCOLTAK A PROFILIGÁSOK

Szolnok, május 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

lése.) Vasárnap délután 2000 főnyi néző elölt 
játszotta le a Szent Korona-kupamérkőzéséi a 
Közép é.s Dél válogatott csapata. Mint előrc- 
látható volt, n kizárólag profiliga játékosokból 
összeállított Közép csapata fölényes 6:0 (3:0) 
arányú győzelmet aratott. A gólok közül Kol- 
lát kettőt, Sárkány, Szántó. Gárdonyi és Korom 
lőtte.

Postás-győzelem n kerékpáros járőrversenyen. 
A Magyar Kerékpáros Szövetség a szegedi 
országúton bonyolította le 150 kilométeres hár
mas járőrcsapat versenyét nz OTT vándordí
jáért. 33 induló csapat közül győzött a Postás 
legénysége 3 óra 55 perc 35 másodperccel. 
Második a WMTK, harmadik MPSE.

A Magyar Allétik ni Szövetség vasárnap dél
után rendezte szezonnyitó versenyét a BBTE- 
pályán. Jobb eredmények a következők: ma
gasugrás: I. Becsi TFSC 170 cm, 1000 m: 1. 
Gótz Beszkárt 4:02 mp., 3000 m: 1. Kővári 
Bcszkárt 9 perc 09.4 mp., 400 m: 1. Zolner 
MOTE 54.2 mp.

Kézilabda-bajnokság. Férfi I. osztály: MAFC 
—Elektromos 9:5, UTE—MTE 15:4, V.IC—BTC 
11:6.

V. liandicap. 1. Agrippina (2%) Hatschcr. 
2. Dcstroyer (6) Alt. .3. Bokréta (6) Kajári. 
F. m.- Széltoló (6) Fetting A., Aviso (6) Plend- 
ler, Babvirág (10) Klimscha II.. Babona (1J4) 
Félix, Kongéi (20) Mályus, Hindu (12) Csömöri, 
Pitypalaty (6) Dósai, Agfa (14) Horvát K. II. 
Fejhossz, s/i hossz. 10:81, 41, 28, 28. Befutó: 
427, 425.

VI. Nyeretlen háromévesek 
Riadó (pari) Gutái. 2. Páncél 
Muki (3) Weissbach. F. m.: 
Teltschik, Dolova (10) Alt, Fullánk (8) Szent- 
györgyi, Bonvivant (12) Horváth K. II., Bodrog 
(4) Klimscha. 3J> hossz, J-» hossz. 10:27, 12, 
17, 12. Befutó: 326.

VII. AVelter-handlcap. 1. Honvéd (2) Gutái. 
2. írun (3) Klimscha. 3. Kibocsátó (10) Kolo
nics. F. m.: Corsica (14) Mihalovics, Fergeleg 
(20) Rojik, Bomba (4) Teltschik, Jancsi P. (6) 
Keszthelyi, Cinus (10) Bihari, Goal (14) Mala-

Leglowa2Bauer Aladár
bookmaker irodáiban, Budapest, Kossuth Lafos-u. 14—Hl 

Telefon: 189-704, 189-724
Fiókirodát Budán, Horthy !Híklós-ut 18.

Telefonon Telefon :2t»8-780 .... w
fp ladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltUnK

28.

handicapja. 1.
(12) Bárányi. 3.
Mire való (4)

Az Asszonyságok dija, a budapesti verseny*  
évad egyetlen urlovasversenye kerül eldöntésre 
szombaton. A verseny legjobb esélye az idén 
jó formákat mutatott Ciro.

A gróf Széchényi István emlékverseny, a 
hároméves kancák első klasszikus erőpróbája 
a vasárnap főszáma. A 
alábbi mezőny indul:

Aruska
Perelő 
Diádéin 
Bric-a-Brac 
Nepita 
Ábránd 
Egyetlen 
Flimsy

12.000 pengős díjért aa

lov. Teltschik 
„ Bihari 
„ Klimscha
„ Balog 
„ Nagy G.
„ Keszthelyi 
„ Csapiár 
„ Vrábel
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TÖRJE A FEJÉT!

CÉGBAJNOKSÁG
/ Osztály

Budafoki Zománc—Újpesti Posztó 2:1 
Vezette- Hóri. Egyenrangú ellenfelek, a 
tcs csapni lelkesebben játszva megérdemelten 
győzött. Régi és Reszth’l.i, illetve i.aczkó lőtt 
gólt Kemény és társa- (hinoln 3:1 (2:1)). Ve
zette: Murnró. Nagy küzdelem, szép játék, a 
Kemény megérdemelten győz. Góllövök; Ko
vács II, Szukk, Eorzig ll-esböl és Sári, illetve 
Kosulzkv. Irán (Chinoini egv II est kiliugvott. 
Danuvia- Huduvidckl Posztó 2:1 (1:0). Vezette: 
Strompf. Nehéz győzelem. Góllövők: Juhász és 
Fckecs 111. illetve; Pető Hirschet (Danuvin) a 
játékvezető kiállította Werlhelm—Kispesti t ex- 
111 3:2 (2:2). Vezette: istenes. Nagy meglepe
tést kellett a Werlhelm győzelme, a Kistest 
sokkal jobb volt ellenfelénél, de a csatárok 
munkáját nem kísérte szerencse, Growe—Kábel
gyár 4:1 (2:0). Vezette: Gellert. Az első félidő 
ben még tartotta magát a K.<l> I. a második 
félidőben nagy Gro« o-fölény, Góllövő: Baucr

(1:0). 
győz-

JUB1LÁRIS SPORTÜNNEPÉLYT RENDEZ
A - --------------

Május 7-én és 
dezi n legrégibb 
let: a Munkás 
sportünnepéylét, 
kiemelkedő eseményének 

pély előzetes műsora a kö. 
d.u. 4 órakor az atlétikai verseny első része a 
Bcszkárt pályán, d.u. 6 órától 10-ig a Bcszkárt 
tornatermében a birkózó verseny e.lőmérkÖzé- 
sei. Vasárnap d.u. ’/«4 órnkor a Beszkárt-pá- 

lyán lornailnnepélv, atlétikai versenyek döntői, 
kézilabda mérkőzés. A verseny végeztével a 
Bcszkárt tornacsarnokában kb. 7 órától a bir
kózó verseny döntői. Az MTE jnbiláris sport
ünnepélyének különös érdekességet ad a kül
földi versenyzők startja Igy indulónak a ki
tűnő norvég fix finn atléták. a cseh-nfimet tor
nászok. a finn fis norvég birkózók legjobbjai.

30 ÉVES MTE
8-ón a fíeszkórt-pályán rc.n- 
inagyar munkás sportegvesii- 
Testedző Egyesület jnbiláris 
amely a tavaszi évad egyik 

ígérkezik. Az íinne- 
;övctkczó: szombaton

HÉTFŐI NAPLÓ 
Sierkentlk: 

Dr. ELEK HUGÓ é« MANN HUGÓ 
Feleli*  tterkeittfi «■ kiadó: Dr. ELEK HUGÓ 

Srerkesitfiség é» kiadóhivatal: F.rtaóbet kórul M. 
Telelőn hétköznap él vas déli 12-lg: 1-3OT-H. Vaa d. 
' órától (Aradi-ii 8. (ilobus-nyomda-: I IH 43, •-“** 
Vaa. d. u. WM6I laptárlálft:

-__ __  _. o
ivomda-: I tH 41, 1443 81.

................ ............................ 1-IN-4I. I IH 43. 1114 44. 
1443 81.

rLÖFIZFTItSI AR: ívre s pengő. - EGYES SZÁM
Ara: M v.'viir'is»4q 10 fillér, Wirtitx n é*  a német O»t- 
markban HM • U. Francikor vígban 1.50 frank. Jtigo- 
ííUvia 2 mi dinár. Nrmetnrníg 15 PL. Olavorstág 1 

líra. RmnAnin 5 lei. C.iehnlovákia i ik.

VÍZSZINTES:
1. Paula Wcssely Pesten is 

bemutatott filmje volt. 11. Az 
elemistákat neveli. 12. Ázsiai 
birodalom. 13. Lélek — fran
ciául. 14. Fcnsik Ázsiában. 15. 
Idegen területmérték. 18. Az 
uralkodóhoz intézett kérelem, 
előterjesztés. Deák mérsékelt 
elenzéki pártja az 1861,-i or
szággyűlésen nz. ország sérel-. 
inéit ennek utján akarta az 
uralkodó tudomására hozni. 
18. Egészen elsőrangú. 20. Be- 
bocsátást kér, 21. Rangjelző. 
22. E. O. C. 23. Nátrium vegv- 
jele. 25. Szurószorszám. 26. 
Zeusz pajzstá nevezték igv. 27. 
Ipari növény. 28. Karmester. 
30. Futballkapus. 31. Itt har
col a toreádor a bikával. 32. 
Kettézuz.’ 33. Az este után 
következik. 34. E. N.N. 35. 
Mássalhangzót tanul „feláll". 
37. Ordításáról ismert vadál
lat. (ék. hiba.) 39. Még kis
diák nz illető, de majd meg
nő. 40. Azonos belük. 41. A 
vénasszonyok jelzője. Persze 
csak a köznyelvben! 42. Jó
kai egy hősének névbetüi. 43. 
Itt biztosan ves/lhcll cl min
denki a pénzét. 44. A dohányos. 45. Helyim- 
tározói ragpár. 48. Egy Ismert .latin mondás 
első szava. Magyarul az egész 
hangzik: Tévedni emberi dolog, 
tükrei — mint a közmondás is

FÜGGŐLEGES:
1. Ennek erősnek kell lennie, . ... ....

bér elérje a célját. 2. Nevelni — franciául. 3. 
Német prepozíció. 4. Tábla — idegen nyelven. 
5. Só — latinul. 8. Éktelen park. 7. Kémiai elem. 
Vcgyjele: NI. 8. Jegyzetel készít. 9. Nyitó. 10. 
Puskin világhírű müvéből is készüli, (ímelv- 
nek zenéjét Csajkovszkij szerezte. Ennek cí
mében igv módosult a regény cime. 11. Vi-

mondás igv 
47. A lélek 
megállapítja.

hogy nz cm-

18. Egy 
számtani alapművelet eredménye. 17. Páros- 
ütemii régi magyar tánc. 19. „Erre" megy az, 
ami mindegy. 2Ö. A csengő hangja. 21. Az ő 
tulajdona. 22. Gézából egy részlet. 23. Ez a 
muszka résziele. 24. Az izom kincse. 28. Ex 
okozta n végét: ez lett a ........ 29. Az. egé-

...........  ‘ ‘ kikötőváros, 
A városból

alkotják. 31. Palesztinái 
bor és narancskivilollel.

vasul vezet Jeruzsálembe 32. Tóth Kálmán hí
res verse a honvédekről 33. Itália egének 
színe. 34» pince irányába. 35. Éktelen menny
bolt. 38. Háziállata. 38. Lao másik neve. 39. 
Jég — idegen nyelven. 41. Azonos betűk. 42. 
An+dem.
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