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Halálos tűzharc csendőrök
és szökött ffegyencek között

Adonyban
Vasárnap hajnalban drámai fordulathoz 

érkezett az a napok óta folyó országos haj
sza, ann lyet a vidéki csendörörsök folytat
nak a hartai fegyház három fegycnce után, 
akik leütötték a fegyört és azután magához 
Véve fegyverét és Űajonettjét, elmenekültek. 
A csendörség széleskörű nyomozásának va
sárnapra meglett az eredménye:

nyomára Jutottak a fegyenceknek, 
sőt izgalmas tűzharcot vívtak velük. A csata 
vége az lett, hogy az egyik fegyencet elfog
tak, a másik az utolsó pillanatban clfoga- 
lása előtt agyonlőtte magát, a harmadiknak 
pedig sikerült elmenekülni.

t Május 2-án, hétfőn délután négy óra táj-

bán a hartai fegyintézet három fcgycncét, 
(igenis Istvánt, Szász Józsefet és Lefko Ist
vánt. akik valamennyien rablásért, sőt 
Lefko gyilkosság címén is el van Ítélve, me
zei munkára vitték ki az intézet tulajdonát 
képező Ilartapuszlára, ahol állandóan főbb 
(egyéne dolgozik fegyőrök felügyelete mel
lett. A három veszedelmes gonosztevőre, 
akiket a fogházban mint „nehéz (inkát' 
emlegetnek, mini olyanokat’, akik mái sok
szor ellenszegültek az őröknek és emiatt 
fegyelmi büntetessed is sújtották már őket, 
hétfőn egy idősebb fegyör felügyelt. Kocsin 
mentek ki a fegyházbój a gazdasági telepre 
és olt hozzáfogtak a munkához. A három 
fegycnc együtt dolgozott, távol a többiektől.

Leütött fegyör
Alkonyat felé, amikor a többi rabokat 

hazavitték, feltűnt a gazdasági telep vezető
jének, hogy Gyenis, Szász és Lefko még 
nem hagyták cl a telepet és

sehol sem mutatkoznak.
'Gyanúsnak találták a dolgot, alalmirozták a 
telepen tartózkodó fegyöröket és átkutatták 
az egész telepet. Az egyik elhagyatott, távoli 
részen meglepő felfedezésre jutottak. Egy 
fa tövében

eszméletlen állapotban, súlyos fejsérü
lésektől borítva találták azt a fegyház- 

őrt,

aki a bárom rabol kivitte Ilartapuszlára. 
A fegyör kezei a derékszíjával

össze voltak kötözve, a szájába zseb
kendő volt tömve és hiányzott a fegy

vere, valamint a bajonettje Is.

Azonnal kiszabadították a kötelékekből, az
után orvost hívtak, aki kimosta a fegyör 
fejsebét és első segéllyel látta el a súlyos ál
lapotban lévő embert. Megállapították, hogy 
a koponyán talált sérülések

puskaluslól erednek.
Az eszméletlen fegyört nem lehetett kihall
gatni, de éneikül is csakhamar rekonstruál
ták a történteket.

Abban az időtájban, amikor a rabok be- 
fejezték a munkát és hazafelé Készültek, 
előre kidolgozóit terv szerint

megtámadták a legyűrt és teljesen le
szerelték.

A saját puskájával hatalmas ülésekei mér
tek a fejére és amikor mar elájult, össze
kötözték és betömték a száját. Attól tartot
tak bizonyára, hogy később visszanyert az 
eszméletét, segítségért kiáltoz k és rövidesen 
elfogják őket. A fogbúzort sürgősen kocsira 
telték és kórházba vitték, ahol meg

most Is életveszélyes állapotban van 
és még bizonytalan az életbenmaradása.

A fegyház igazgatósága, 
három fegvenc vakmerő merényletéről is 
„üké” rölI, ttzonnof rioWkészWt.éget ren
delt el Fegyveres fogházörök szakaszat ku 
tatiák ál Harist és egész környékét, azonban

nem tudták megtalálni a rabokat, akiknek 
körülbelül másfél-két óra idejük lehetett 
a szökésre.

Menekülő banditák
A Harta környéki eredménytelen nyomo

zás után sokszorosították a fegycncek fény
képeit, pontos személylcirást készítettek ró
luk és megküldték az ország összes nyo
mozó hatóságának. Amikor utánanézlek a

fegyencek bünlajstramának, rájöttek, Ivgy 
Lefko István pár évvel ezelőtt Rajka köz
ségben, ahol mint napszámos dolgozott,

orvvndászat közben szóváltásba keve
redett az uradalmi vadőrrel, mire azt 

agyonlőtte
Egy más alkalommal utonállást követelt cl, 
ügy vásári kereskedőt, akinél nagyobb 
szeg volt, .nieghjiwtV'itz országúton és

ólmos boltul leütötte.
Az eszméletlen embert ezután

teljesen kifosztotta.
Gyenis és Szász biinlajstromában is szere
pelnek rablások és ulonállások.

A csendörség nagyszabású razziákat ren
dezett az ország minden részében, ! 
hézrokerilsék a menekülő fegyenccket. 
nyomozás során megállapították, hogy 
vakmerő banditák

Fehérmegye felé vélték útjukat.
Útközben több helyen betörlek és az 
fegycncruhákat

rendes polgári öltözékkel cserélték
Szász vitte magával n leütött fegyör 
veret és bajonelljél. Élelmiszerekkel is 
szereltek magukat a bujdosó banditák.

Tűzharc és öngyilkosság
Vasárnapra virradó éjszaka az ndonyi 

csendőrőrs arról értesült, hogy Adonypusz- 
taszabolcson a téglavető kemence mellett, a 
kazalok közt

húrom gyanús férfi húzta meg magát 
éjszakára.

A csendőrök a hajnali órákban indultak cl

ősz-

hogy
. A

a

áruló

fel.
fegy- 

fel-

cm-az őrsről, hogy rajtaüssenek a bujkáló 
berekén. Tudlak jól, hogy egykönnyen nem 
adják meg magukat, ezért megfelelő meny- 
nyiségü töltényt veitek magukhoz. A csend
őrök, amikor közvetlen közelébe értek a 
téglavető kemencéhez, harsány hangon fel
szólították a három férfit, hogy azonnal

ad jók meg magukat, mert máskülön
ben kénytelenek lesznek fegyverüket 

használni.
Ebben a pillanatban fegyverdörrenés hal

latszott.
Az egyik fegycnc a csendőrök felé cél

zott fegyverével.
\ másik kellő hátrább vonult és felszólí
totta társát. Iio’*s ’‘’rfFTö'v‘ö|(1hzrön, mert az
zal csak súlyosbítja a helyzetét.

A csendőrök, amikor látták, hogy komoly 
a helyzet, riasztólöuést adtak le a levegőbe. 
A legfiatalabb rab újabb lövést adott le, 
majd amikor észrevette, hogy már csak egy 
tölténye van fegyverében, ezt

az utolsó golyót maga ellene fordította.
Szász József a fegyver csövét szájához szó- 
ritolla, azután elsütötte a gyilkos szerszá
mot. A következő pillanatban

holtan esett össze a fiatal fegycnc.
A golyó n szájpadlást kercszlülfurva, a gége 
hátsó részén jött ki.

A csendőrök most már, látva, hogy nincs 
ellenállás, odaléptek a két rabhoz és felszá
ntották őket, hogy adják meg magukat. Ez 
meg is történi, Gyenis István és Lefko Ist
ván megadták magukat. Gyenist kötözték 
össze először és azután került volna sor 
Lefkora. Lefko azonban

az utolsó pillanatban kiugrott a csend
őrük gyűrűjéből és futva elmeneküli.

Többen utána siettek, de a téglaégető elha
gyott környékén sikerült magát valahol meg
húznia és mire átkutatták a zegzugos vidé
ket, már

eltűnt.
A csendőrök biztosra veszik, hogy rövidesen 
kézrekcrül a menekülésben lévő rab.

Uj pártalakulási tervek 
és feltűnő tárgyalások 

a politikai élet kulisszái mögött
tenypártra, sőt bizonyos fokig a független 
kisgazdapárt elhelyezkedésére is. A legkö
zelebbi jövőben még egy meglepő politikai 
esemény következik be megalakul egy uj 
keresztény községi párt.

Eckhardt kibékülése 
a jobboldallal

Az elmúlt hónapok során Eckhardt Ti
bor, a legnagyobb ellenzéki párt vezére 
több beszédében élesen kikelt az úgyneve
zett szélsőséges jobboldal forradalmositó 
akciói, elképesztő izgatásai és durva röp- 
cédnlahndjárata ellen. Mindezeknek a szó

A magyar belpolitikai életben, mialatt a 
képviselőház plénuma előtt szokatlanul he
ves összecsapások közölt zajlik a „zsidója- 
vaslat" vitája, a kulisszák mögött érdekes 
tárgyalások követik egymást már hetek óla. 
A legutóbbi napokban az eszmecserék nyo
mán konkrét tervek kezdenek kialakulni. 
Ezeknek a terveknek értelmében

a parlamentben képviselt egyes jobbol
dali ellenzéki pártok összetétele a leg
közelebbi jövőben teljességgel megvál

tozna.
Ezek a várható változások nemcsak n parla
mentben képviselt szélsőséges jobboldali —... .......... -............•
csoportokat érintenék, hanem jelentékeny noklatoknak ellenére is n parlamenti jobbo - 
mértékben kiterjednének az egyesült kérész-1 dal jórésze, ha nem is hangoztatta ezt nyíl-

vczéré-

pfiy

felszóla-

lan: Eckhardtot vallotta politikát 
nek. Még

n kormánypárton belül Is van 
csoport,

amely Eckhardt minden parlamenti
Misát olyan jóindulattal hallgatta, amely 
már szokatlan egy ellenzéki vezérrel szem
ben. Ezt a politikai idillt kissé elmérgesl- 
tette, hogy — amint politikai körökben már 
régen tudják — hónapok óta igen

feszüli volt n viszony Szlranyavsrky 
Sándor, a kép.lselő'.iáz elnöke és Eck- 

liardl közüli.
Sztranynvszky — aki régebben a többségi 
pártnak volt elnöke — rendkívül befolyás-
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József királyi herceg, 
Serédi hercegprimás 
és Hóman Bálint

tartollak 
előadást 
Szent 
Istvánról

>nl rendelkezik n NÉP egyes jelentékeny 
csoportjaiban, sőt magához közelállónak 
tartja a képviselőin!/, elnökét több olyan 
jobboldali képviselő is, aki jelenleg az. el
lenzék padsoraiban ül.

A közelmúltban a feszültség, ami Sztra- 
nyavszky és Eckhardt között fennállott, 
meglepetésszerűen feloldódott. .4 képviselő
ház elnöke és a független kisgazdapárt ve
iére több alkalommal találkozott magántár
saságokban, sőt nem egyszer a képviselő- 
ház épületében is szívéivé*  eszmecserét foly
tatott. Amint n Hétfői Napló munkatársa bi
zalmas forrásból értesül:

a Sztranyavszky—Eckliardt-békét nem 
más hozta létre, mint liláin Ferenc,

aki már közel két évtized óin játssza a ma
gyar belpolitikai élet jobboldalán a „béke- 
biró“ szerepét. Figyelemreméltó tünet, hogy 
az Eckhardt—Sztranyavszky-béke létreho
zása után l'lain sürgősen nyélbeütött még 
egy kibékülést; Eckhardt Tibor és Milotay 
István között.

Ezek szerint ma az a helyzet, hogy Eck
hardt — miután az elmúlt héten maga és 
pártja nevében elfogadta a „zsidójavasla- 
t<»l",

Ismét nem áll élesen szemben a kor
mánypárttal,

de nem szakította meg a „szívélyes vi
szonyt" az ellenzékkel sem. A pártonkiviili 
jobboldali képviselők nagyrészével sem áll 
szemben, éles ellentétek czidőszerint csupán 
azoktól n képviselőktől választják el, akik 
rövid idővel ezelőtt elhagyták az ö pártját 
éppen azért, mert Eckhardt nagyon élesen 
szcmbeszállt a szélsőséges jobboldallal. Nem 
állhatott helyre a jóviszony ezenkívül kis
gazdapárt és Hubai Kálmán között, aki 
legutóbb a rendőri felügyelet alatt álló Szá- 
l.'isi Ferencet vette védelmébe éppen egy 
kisgazdapárti képviselővel, Sulyok Dezsővel 
szemben. Egyelőre igen

élesek az ellentétek Hubai Kálmán és 
n kisgazdák között,

mert Sulyok, továbbá Eckhardt pártjának 
képvielötagjai a legintranzigensebben szent- 
benállanak minden szélsőséges törekvéssel.

A szélsőséges jobboldal 
egyesülési tárgyalásai

Hosszabb idő óla folynak már n megbe
szélések a képviselőház legszélsőbb jobbol
dalának különböző csoportjai között, hogy 
ezek egyesüljenek, ha nem is egy pártban, 
de legalább egy blokkban.

Tizenkét, más verziók szerint azon
ban tizenhat képviselő szövetkezéséről 

van ásó.
Ezeknek névsorát módunkban áll közölni. 
Ezek közé tartozik a független kisgazdapárt*  
hói kivált hat képviselő: Matolcsy Mátyás,

A kiállítók ismételt kérésére sem 
hosszabbítják meg 
a Nemzetközi Vásárt

A Budapesti Nemzetközt Vdudr utolsó vasár
napján minden eddigit felülmúlt a forgalom. 
A kapuk elölt olyan tolongás volt, amilyenre

a vásár történetében még nem fordult elit 
példa.

Budapest publikuma tömegesen kereste fel va
sárnap a vásárt, <lc még nagyobb tömegek 
érkeztek vidékről; tizenkét filléres gyorsvonat 
és három Hl'.Vuásárvnnat hozta délelőtt a pub
likumot, délután pedig megjelent a vásáron a 
frontharcos nagygyűlés résztvevőinek nagy
révre, majd az OMKF. kftzgyiib'sénck, a kis- 
iparosok országos kongresszusának és a VíE 
lunymüvek Szövetsége nagygyűlésének közön
lége is.

Előkelőségeket Is aercgcacn láttunk
a vasárnapi vásáron. Többek közt éren a na
pon nézte végig a magvar ipar és kereskede
lem eme remek felvonulását Bornemisza Géza 
ipnrügyi miniszter felsége és leánya, báró 
hmehina Károly osztályfőnök kíséretében.

A vásári áruforgalomban is óriási emelke
dést mutatott a vasárnap. Egyöntetűen állapi- 
lolák meg a gazdasági élet tényezöl:

■a Idei vásár nagymértékben tokost a a ke- 
rcskrdelem és ■ közönség vásárlókedvét.

A kiállítók egyébként vasárnap kűldütségileg 
Vitték a vásár vezetőségét, hogy legalább két 
nappal hosszabbítsák meg a BNV t. A vásár 
vezetősége azonban ezúttal

nem tehetett eleget ennek at óhajnak.
mert ar eucharisztikus kongresszussal kötött 
megállapodása értelmében legkésőbb a hét t«é- 
y*  <1/ ál kell adnia az Iparcsarnokot és annak 
előterét a kongresszus céljaira. \ vásár több 
pavillonját egyébként az eucharisztikus kong

Mózes Sándor, fíakovszky Tibor, Némethy 
Vilmos, Horváth Ferenc és Láng Lénárt: 
hat képviselő, aki részben pártonkivüli, 
részben kis pártokat képvisel: Csoór Lajos, 
Hubay Kálmán, Ifjabb Balogh István, Raj- 
niss Ferenc, Ulain Ferenc és Drobny Lajos, 
aki nem régen lépett ki a kereszténypárt
ból. A további négy országgyűlési képviselő, 
akivel az említettek szövetkezésről tárgyal- 
nalnak — egyelőre még

tagja az egyesült kereszténypártnak.
Csilléry András, Mcizler Károly, Petrovácz 
Gyula és Müller Antal alkotja a keresztény
pártnak azt a jobbszánnyál, amely az utóbbi 
időben igen sok alapvető kérdésben került 
ellentétbe, a párt élén álló szigorúan alkot
mányos képviselőkkel: gróf Zichy Jánossal, 
gróf Esterházy Móriccal és Ernszt Sándor
ral. Politikai körökben arról beszélnek, hogy 
ennek a négy képviselőnek előbb-utóbb sza
kítania kell az egyesült kereszténypárttal.

Kuriózumként említjük meg, hogy a szél
sőjobboldali képviselők között egyetlenegy 
van, aki csak úgy lenne hajlandó belépni a 
megalkotandó szélsőjobboldali blokkba — 

ha ő lenne a vezér.
Az illető természetesen gróf Festetics Sán
dor, aki — miután a többiek feltételéről 
hallani sem akarlak — részt sem vett az 
utóbbi hetek megbeszélésein. A blokkot 
egyelőre még a többi említett képviselő sem 
tudta megalkotni: vannak köztük elvi kü
lönbségek, de még sokkal több a személyi 
differencia.

Ripka Ferenc 
és Friedrich István 
községi pártot alakit

Budapest székesfőváros közgyűlésén igen 
élesen áll szemben egymásnál 

a községi kereszténypárt és n Friedrich Ist
ván vezetése alatt álló keresztény ellenzék, 
annak ellenére, hogy a keresztény községi 
párt országos szervezetének, az egyesült ke
reszténypártnak tagja Friedrich István is. 
A községi kereszténypárt tagjai közül Csil
léry András mellett különösen Csik László 
és néhány vele megegyező meggyőződésű 
városatya azok, akikkel — ezeknek a szél
sőségekhez való köztudomású kapcsolata 
miatt — Friedrich és az alkotmányos ke
resztény politika hívei hallani sem akarnak 
együttműködésről.

Tárgyalások folynak, hogy a székesfővá
ros közgyűlésén

egy pártba tömörülhessenek az alkot
mányos és keresztény alapon álló vá

rosatyák.
A megalakítandó pártnak élén — értesülé
sünk szerint •— Ripka Ferenc Budapest volt 
főpolgármestere és Friedrich István állana.

resszus is fel fogja használni konferenciák tar
tására. Ma. hétfőn este hat órakor végeiét az 
idei nagysikerű BNV.

Dr. Tihanyi János 
pápai kamarás 

a zsidötörvény javaslatról
Mohács, május 8.

64 Hétfői Napló tudósitójának tclefúnjelcn- 
lése.) Dr. Tihanyi János pápai kamarás mohá
csi belvárosi plébános vasárnap a katolikus 
nagygyűlésen éleién állást foglalt a „zsidótör- 
vény"-javaslattal szemben.

Beszéde első részében a szociális problé
mákkal és a földkérdés rendezésével kapcso
latban rámutatott arra, hogy ennek alapját leg
tisztábban és legönzctlenebbiil Prohászka Otto
kár püspök rakta le. 0 volt az, akt 1500 hol
das püspöki birtokát örőkbérletbcn szétosztotta 
a nincstelen földmunkások között.

Ezután éltért magára a zsidótörvény javas
latra. Nem tudja helyeselni, hogy most olyan 
hirtelen fellángolt az antiszemitizmus, mert úgy 
látja, hogy ez sokkal többet árthat az. ország
nak, mint nmennyit esetleg egyeseknek hasz
nál. A közgazdasági életnek megvannak a maga 
törvényei és ezeket egyik napról a másikra 
megtanulni nem lehet. De nem lehet a közgaz
dasági élet finom szervezetét és intézményeit 
sutbavágni és tönkretenni sem. Egy kereskedést 

[nem vezethet az. aki annak módját nem tanulta 
| meg Először nz a feladat, hogy a keresztény 
ifjúságot rá leli nevelni erre a munkára, hogv 

1 azután becsülettel mcgiUlhnssn a helyét.

A Magyar Tudományos Akadémia nagy
hetét vasárnap délelőtt Szent István emlé
kének szentelt ünnepélyes közgyűléssel 
zárta be. Az Akadémia örökzöldekkel dí
szített dísztermében József királyi herceg 
tartotta a megnyitóbeszédet. Kifejtette, hogy 
Szent István

a régi magyar jogrend fölé építette fel 
a keresztény királyságot

és a szentkorona elmélete szintén hozzá 
nyúlik vissza.

A mélyenszántó elnöki megnyitó után 
Voinovich Géza, az Akadémia főtitkárának 
jelentése következett. Beszámolt az idén ki
osztott jutalmakról, amelyeknek nyertesei 
között Kornis Gyula, Ilerczeg Ferenc, 
Szek/ü Gyula és Heller Farkas szerepelnek. 
Lelkes ünneplés közben

Serédi Jusztinlán,
Magyarország bíboros hercegprímása fog
lalta el ezután az előadószéket és általános 
figyelemtől kisérve Szent István törvényei
ről tartott előadást. Megállapította, hogy

Budapesten megtalálták 
az eltűnt szenfmártoni 
postakezelőnőt

A Tököl melletti Szentmárton község idős 
postamesternője már régebben alkalmazta 
mint postakezelőnőt Dörncr Irén huszon
nyolcéves tisztviselőnőt. A postamesternő 
néhány nappal ezelőtt felelősségre vonla 
Dörncr Irént, mert úgy találta, hogy zavar 
van az elszámolása körül.

Szóváltás keletkezett, amelynek során
Dörncr Irén és ismerőse, Puhala Ignác 
községben füszerkereskedő agyba-főbe 

verték a postamesternői,
azután otthagyták a községet és mindketten 
eltűntek.

A postamesternő ezután rovancsolást tar
tott és ugyanakkor a csendőrségen panaszt 
tett. Megindult a nyomozás és csakhamar 
megállapították, hogy Dörner Irén, Puhala 
Ignáccaí együtt Budapestre ment. Vasárnap 
csendőrök jöttek Budapestre, egy albérleti 
lakáson

megtalálták az eltűnt Dörncr Irént és 
Puhala Ignácot, 

mindkettőjüket Szentmártonra kisérték, ahol 
majd kihallgatják őket.

Két barátnő bünpere 
beismeréssel, ájulással 
— és megbocsájtással

Megható drámai jelenetekben bővelkedett az 
a főtórgynlás, melyet most tartott a budapesti 
biintetötörvényszék. Két nő volt a szereplője 
a bünpernek. .4 vádlottak padján szőke, fel
tűnően szép, sápadt arca fiatal leány ült, a 
sértettek pulpitusán pedig egy csinos barna 
leány. Az ügyészség lopás miatt emelt vádat 
•i szőke leány: N. Ilona ellen, mert eltulajdoní
totta lakótársnőjénck T. Katalinnak pénzéi és 
ékszereit.

— Bűnösnek érzem magam — zokogott
N. Ilona, amikor a bíró maga elé szólította.

Két esztendeig laktam együtt Katóval. Egy hi
vatalban dolgoztunk, együtt béreltünk egyszo
bás garzonlnkásl a Belvárosban. Mikor egyik 
délután sétára indultunk, ón vissza mentem a 
lakásba, mert gyűrűmet a fürdőszobában fe
lejtettem. Ahogy beléptem a lakásba, láttam, 
hogy

Kató szekrénye nyitva maradt, nem tud
tam ellenállni, kivettem ékszerét s meg

takarított pénzét: 165 pengőjét.
Miután N. Ilona zokogva mindent bevallott, 

T. Kató lett vallomást:
— Az első pillanatban annyira felháborított 

és bosszantott barátnőm eljárása, hogy a 
rendőrségre siettem és feljelentettem.

Most már nem haragszom rá, sajnálom.„
— Kívánja megbüntésél? — kérdezte a biró 

a leánytól, akinek könny csillant meg a sze 
mében és igy válaszolt:

—■ Nem kívánom, ne tessék megbüntetni.
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igazi keresztény és magyar szellem Irányt*  
tóttá Szent István törvényhozását, ez d 
szellem járta át minden cselekedetét és 
egész éleiét, ez helyezte biztos alapokra éM 
tartotta fenn közel ezer esztendőn kérészi 
tül a sokat hányatott országát.

Percekig ünnepelték a közgyűlésen meg- 
jelentek a hercegprímást előadásának el
hangzása után, majd

Hóman Bálint
kultuszminiszter tartott előadást Szent Isb 
ván emberi nagyságáról és államférfiul 
bölcsességéről. Megállapította, hogy célza- 
tos méltatások tükrében hol a konzervatív 
hagyománytisztelet, a legitimitás, hol meg 
a forradalmi újítás, a korlátlan tekintélye 
uralom megszemélyesitőjeként vétetik elő a 
szent királyt. Nagy taps közben ezután az
zal fejezte be nagysikerű előadását, hogy 
Szent István az egyetemes magyar gondo
latnak és a korszerű haladás eszméjének 
legnagyszerűbb megszemélyesitőjeként ke
rült a magyar nemzet évszázados tisztele
tének középpontjába,

N. Ilona, aki zokogva hallgatta barátnőiéi 
vallomását is,

az izgalmaktól ájulton rogyott a vádlot
tak padjáról a földre.

A tárgyalóteremben nagy izgalom támadt. A’ 
biró felfüggesztette a tárgyalást, a hallgatóság 
soraiban tartózkodó orvos magához téritette a? 
ájult leányt, majd újból bevonult a bíróság és 
a perbeszédek után Ítéletet hirdetett:

N. Ilonát az enyhítő körülmények figye
lembevételével egyheti fogházbüntetésre 
Ítélte, de n büntetés végrehajtását felfüg

gesztette.
Az Ítélethirdetés után N. Ilona megnyugodva, 

kisirt szemekkel hagyta el a tárgyalótermet, 
barátnője belékarolt és igy mentek el együtt 
a törvényszék épületéből

— Kertész Árpád nyomdaipar! munkás
ságának ötvenéves jubileuma. Szombaton 
ünnepelte a magyar nyomdaipar Kertész 
Árpádnak, a Magyarországi Grafikai és 
Rokoniparosok Főnökegyesülete társelnöké
nek, a Magyar Nyomdászok Társasága el
nökének, a Légrády Testvérek nyomdája 
igazgatójának ötvenéves nyomdaipari mű
ködése jubileumát. A bensőséges ünnep
ségen a nyomdai munkaadók, a nyomda! 
munkásság és a magyar ipar különböző ér
dekképviseletei vettek részt. A diszüléseri 
Péter Jenő, a Magyarországi Grafikai és 
Rokoniparosok Fönökegyesületének elnöke 
üdvözölte meleg beszédben az ünnepeltet, 
majd Pápai Ernő, a Budapesti Sokszorosítók 
Ipartestületének elnöke, Tranger József 
vezérigazgató a Magyar Nyomdászok Tár
sasága, Hetet Henrik dr. vezérigazgató tf 
Gyáriparosok Országos Szövetsége, Neuhold 
Kornél kormányfőtanácsos az Országos 
Iparegyesület, Porzsolt Kálmán a Légrády; 
Testvérek nyomdája, Gyűrcy Rudolf a 
grafikai munkásság, Schopp János a 
Grafikus Művezetők Egyesülete nevében és 
végül vitéz Nérey László dr. miniszteri ta
nácsos a Nemzeti Hajósegylet kiküldöttje 
üdvözölte Kertész Árpádot. Az ünnepelt 
meghatott szavakkal mondott köszönetét az 
üdvözlésekért.

Uram!
ön is tudja, hogy a borotválkozás egy 

mindennapos művelet, ha nem akar 
tehát ezzel pepecselni és nem akarja 
percekig az arcbőréi dörzsölni, úgy:

Borotválkozzék H c z o 111 e-R a p I d arc
ápoló gyorsborotvakrémmel, víz, szap
pan és ecset nélkül 1 perc alatt.

Nem pattan fel, nem ég az arcbőre, nem 
rontja a penge vagy a berctva élét és 
állandó használatnál az arcbőre Jól 
ápolt és üde lesz.

Próbadoboz 24 fillér, ezt Is visszatéríti 
azután bármely szaküzlet vagy a ké
szítő eredeti tubus vagy doboz vásár
lásánál.

Eredeti nagy tubus 88 üli., nagy doboz 
P 1.50, óriási tubus P 2.—, óriási do
boz P X—.

Kapható minden szaküzlctben és dr Hol
ttér vegyész lllatszcrlárában. VI.. Te- 
réz-kllrut 8.
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Minich Károly orvostanárt 
súlyosan inzultálta az utcán 
Fazekas Ferenc fanagykereskedő
Szigorú eljárás Indult a tettes ellen, aki 
másodszor támadta meg a professzort

Vasárnap óta egy feltűnő utcai inzultus 
ügyeben folyik eljárás a főkapitányságon. 
Az inzultus szenvedő szereplője: dr. Minich 
Károly egyetemi tanár, törvényszéki orvos
szakértő, akit

az utcán megtámadott és súlyosan In- 
zultált

Fazekas Ferenc beregszászi erdőtermelő és 
fanagykereskedő.

Szombaton délelőtt Minich professzor el
távozott Bcnczur-ulcai lakásáról. Amikor a 
.Benczur-utca és Bajza-utca sarkára ért, 
egy jólöltözött fiatal férfi lépett elő.

— Ismer ön engem? — kérdezte a férfi 
Minich professzortól, aki meglepetten né
zett rá s kijelentette, hogy nem ismeri,

A következő pillanatban a férfi öklével 
Minich professzor nrcába vágott és ma

gánkívül kiabálni kezdett:
‘— Nem hagyom annyiban a dolgotl ,, . 

Tönkretették a nénémet!
A helvenesztendős Minich professzor az 

Ütés következtében megtántorodott, mire 
támadója újabb ütést mért felé, de ekkor 
már valóságos embergyürű vette körűi őket. 
A járókelők megakadályozták a további in
zultust, védelmére keltek az orvosprofesz- 
fzornak, aki

egyik ház falának dőlve, vérző arccal 
kérte a járókelőket; hívjanak rendőrt, 
hogy a támadóját előállittathassa a fő

kapitányságra.

Minich Károly támadója azonban tovább 
kiabált, izgalomtól elfúló hangon mondotta:

— így kell elégtételt vennem! Koldusbotra 
'jutottak a rokonaim!...

— Kicsoda maga? Hogy mer engem az 
Utcán megtámadni? Hívjanak rendőrt! — 
Bzólt Minich professzor. A járókelők közül 
többen rendőrért szaladtak.

A közeli rendőrőrszem meg Is érkezett, 
a professzor támadója azonban ekkor 
már nem volt ott, elsietett a botrányos 

inzultus színhelyéről.

'Minich Károlyt, a járókelők lakására kisér
ték s itt egyik orvosbarátja részesítette első 
segélyben. Vasárnap Minich professzor uta
sította ügyvédjét, hogy

azonnal tegyen feljelentést az inzultus 
ügyében.

A rendőrség nyomban megindította az el
járást és megállapította, hogy

Minich Károly professzort Fazekas Fe
renc inzultálta.

Körülbelül félesztendővcl ezelőtt, amikor 
Minich Károly ellen a Torday-üfíybcn fe
gyelmi eijárás folyt, Fazekas ugyancsak 
megtámadta és inzultálta az utcán a profesz- 
szort. Azóta a fegyelmi eljárás befejeződött, 
Minich Károlyt rehabilitálták, állásába visz- 
szahclyezték. Fazekas Ferenc régi, évekig 
tartó pereskedés miatt viseltetik gyűlölettel 
nz orvosprofesszorral szemben

s e per miatt követte el a második 
durva utcai inzultust, amely úgy a jo
gászkörökben, mint az orvostársada
lomban a legnagyobb felháborodást kel

tette.

Fazekas Ferenc dr. Fazekas Dánielnénak, 
egy régi, ismert budapesti orvos özvegyének 
pnokaöccsc.

Fazckasné férje halála után többszáz
ezer pengő értékű ingatlanát potom 

áron értékesítette.
Ezt az adásvételi szerződést rokonsága per
rel támadta meg. Arra kérték a bíróságot: 
érvénytelenítse a szerződést, mert Fazckasné 
nem beszámítható s alkoholmámorában adta 
el áron alul a nagyértékü ingatlant. A per 
sorún különböző orvosszakértői vélemények 
érkeztek Fazekas Dánielnéról. Több orvos
szakértői vélemény érkezeit Fazekas Dá
nieléről. Több orvosszakértő elmebetegnek 
mondotta Fazekasnál, inig Minich professzor

Splendid kávéház és penzió
—1 ■ i n o n n linrnn Hornit ni 1. a I 1 a /■ <r n i nfényosen berendezett uj helyiségei a 

Madách-sugáruti uj városrészben 
(Károly király-ut 21.) — Gyönyörű függőkertes, brldge-terrasz

A penzióban erkélyes szobák fürdőszobává’, napi három
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azt állapította meg, hogy beszámítható volt, 
amikor a szerződést kötötte.

A törvényszék Minich szakvéleménye 
alapján érvényesnek mondotta az ingat
laneladást, Fazckasné családja azonban 
perújrafelvételt kért, azt állítva, hogy 

Minich professzor tévedett.
Most folyik a perújítás, Fazekas Ferenc el
vakult haragjában Minich Károlynak tulaj
donítja a hosszadalmas pereskedést, őt

főkapitányság többrendbeli lopás miattÁ
letartóztatta Bakó János 28 éves volt könyv
ügynököt, aki sorozatos lopások után érde
kes módon került rendőrkézre.

Az utóbbi hetekben egymásután több 
feljelentés érkezett a rendőrségre egy vak
merő szélhámos és tolvaj ellen. Orvosok, 
tanárok, ügyvédek tettek panaszt ellene. 
A feljelentések szerint egy jól öltözött, jó 
fellépésű férfi jelent meg náluk és könyve
ket kínált eladásra. Néhány helyen minden 
további nélkül elutasították, más helyeken 
megnézték a kollekcióját, volt aki rendelt 
tőle. Távozása után azonban a leglöbb eset
ben észrevették, hogy

értékes ékszer vagy ruhaféle tűnt cl a 
lakásból és a megrendelt könyvek nem 

érkeztek meg,
kétségtelen tehát, hogy az iigynökösködés 
csak ürügy volt, igy akart beférkőzni a há
zakba, hogy óvatlan pillanatban elemeljen 
valamit.

A rendőrség a személylcirás és egyéb 
adatok alapján igyekezett kézrckerileni a 
szélhámos könyvügynököt, de nem akadlak 
nyomára. Közben pedig egyre szaporodtak 
az esetek. Legutóbb két nagyobb „vágás"

okolja a történtekért és ezért inzultálta már Aözcq elleni erőszak büntette címén 
másodszor, I vényt bocsássanak ki Fazekas ellen.

3

Eszterházy László herceg 
ékszertolvaját elfogták 
egy budapesti zálogházban

3

„Meg van uraságod 
pénztárcája?"

Drága kaland egy belvárosi lakásban
Feltűnően csinos, elegáns hölgy és egy 

idősebb ur a szereplői annak a bűnügynek, 
amely tegnap foglalkoztatta a bünlelőtör- 
vényszék vizsgálóbiráját. Az idősebb ur: 
K. Béla vidéki kereskedő akkor vált szerep
lőjévé ennek a kínos ügynek, amikor

egyik belvárosi kávéházban megismer
kedett a csinos hölggyel.

Az ismeretség után egy közeli bérpalota 
garzonlakásába kisérte cl a hölgyet.

— Itt lakc-m a szomszédban, ha van ked
ve: jöjjön fel hozzám teára — invitálta 
kedvesen őnagvsága K. Bélát, aki kedvet 
érzett a látogatáshoz és délután 5 órától az 
esti órákig tartózkodott a finoman beren
dezett belvárosi garzonlakásban. Amikoi 
eltávozott és a bérház előtt taxi után né
zett, hogy hoteljébe hajtasson, egy férfi lé
pett hozzá:

— Államrendőrségi detektív vagyok, 
nézze meg uraságod: megvun-e a pénz

tárcája.
A vidéki kereskedő megdöbbenve, ijedten 

kapott a zsebéhez. Megtalálta pénztárcáját 
— de kétszáz pengő hiányzott belőle.

Most már a rendőrségen folytatódott és 
meglepő eredménnyel oldódott meg az el
tűnt kétszáz pengő rejtélye. A vidéki ur a

A példátlanul durva inzultus ügyében 
vasárnap a főkapitányságról

detektívek mentek ki a városba, hogy 
a támadó Fazekas Ferenc beregszászi 
fanagykereskedőt előállítsák a rendőr
ségre. Fazekas azonban Időközben el- 
utazott Budapestről, visszatért Bereg

szászra.
Minich professzor ügyvédje utján most arra 
kéri az illetékes hatóságokat, hogy hatásági 

köröz- 

hiro került a főkapitányságra feljelentés 
formájában. Egyik esetben

egy budapesti orvos előszobájából két
ezer pengő értékii bundát vitt cl az ál- 
könyviigynök, de vidéken is dolgozott, 
Esztcrházy László herceg sárosdi kas
télyából nagyértékü ékszereket lopott.
A zálogházak ellenőrzésével foglalkozó 

detektivesoport egyik tagja most végre el
fogta a tolvajt. A detektív éppen az egyik 
zálogházi fiókban tartózkodott, mikor meg
jelent egy fiatalember és ékszereket kínált 
eladásra. A zálogházi becsüs, aki a rendőr
ségtől nap-nap után megkapja a különféle 
lopott ékszerekről készült leírást,

a fölkínált drágaságokban felismerte az 
Esterházy-kastélyból eltűnt holmikat.

Nyomban figyelmeztette a detektívet, aki 
igazolásra szólította a fiatalembert. Kide
rült, hogy Bakó János a neve, huszonnyolc
éves, többször volt már büntetve. Eleinte 
ötölt-halolt, elfogadható magyarázatot 
azonban nem tudott adni arról, hogyan ke
rüllek hozzá az ékszerek. A detektív erre 
clőállitolta a főkapitányságra, ahol beismerő 
vallomás telt. Letartóztatták és átadták az 
ügyészségnek.

• * »

dctcktivvel együtt felsiefctt a lakásba és 
innen a hölgy társaságában a főkapitány

mentek. Itt kiderült, hogy az elegáns 

barátnője kiemelte a kereskedő pénz
tárcáját és miután kétszáz pengőt ello
pott belőle, visszatette K. Béla zsebébe.

Az elegáns hölgy: Kocsis Margit állásnélküli 
nevelőnö egy ideig tagadott, aztán beis
merte:

tizenkét urat fosztottak már ki hasonló 
módon barátnőjével.

A rendőrségre érkezett sorozatos feljelenté
sek igazolták a beismerő vallomást.

A lelkiismeretes dctckliv hetekig figyelte 
a belvárosi házat, ahol Kocsis Margit barát
nőjével lakott. A károsultak első feljelen
tései óta folyt a figyelés, de nem sikerült 
oly frappáns gyors bizonyítékot szerezni, 
hogy a veszedelmes tolvaj nőket leleplezzék.

Kocsis Margitot a rendőrségről a Markó- 
utcai fogházba kisérték. A vizsgálóbíró teg
nap kihallgatta a leányt és

tizenkctrcndbeli lopásban való bUnré- 
szcsség elmén előzetes letartóztatásba 

helyezte.
Barátnője: Kicin Berta varrónő, uki a lopá
sokat elkövette, megszökött, mire elfogató 
parancsot adtak ki ellene és most az ország 
valamennyi rendőrhatósága kutat utána.
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Tolvaj
az OTI-paloíában

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
fiumeiuti palotájában az utóbbi időben so
rozatos villanykörlelopások történtek. Isme
retlen tettes garázdálkodott a hivatali helyi*  
bégekben és többnyire

azokból a szobákból tűntek ez az asztali ] 
villanylámpák körtéi, ahonnan rövid * 

időre kimentek a tisztviselők.
Az altisztek szigorú utasítást kaptak, hogy 
figyeljék az épületben megforduló gyanús 
alakokat, mire szombaton délután sikerült 
elfogni a tettest. Az OTl alföldiutcai kapu
ján egy jólöltözött fiatalember bőrtáskával 
igyekezett kifelé. A portás megszólította, 
megnézte a táskát és

egy csomó villanykörtét talált benne.
Rendőrt hivott és átadta a tolvajt, 'Meleg 
István ötszörösen büntetett gyárimunkást. 
Letartóztatták.

Pezsgőző sikkasztót 
fogtak a lokálban

A Varsai Butorszállitó Vállalat 525 pengőt 
adott ál Gárgya József 34 éves szállítmányo
zási tisztviselőnek, azzal, hogy egy másik 
cég pénztáránál fizesse be. Gárgya átvette 
a pénzt és többé nem jelentkezett. A válla
lat utánajárt a dolognak és kiderült, hogyj

nem fizette be a pénz, elsikkasztotta az 
összeget,

mire feljelentést lellek ellene.
A detektívek a személylcirás alapján ke

resni kezdték Gárgya Józsefet, de nem ta
lálták. Vasárnapra virradó éjszaka az ügy
ben nyomozó egyik detektív ügyeletes szol*  
gálatra volt beosztva egv budapesti lokálba, 
Mikor végigment a helyiségen, nagy megle
petésére

két nő társaságában, vidám pezsgőzés 
közben találta a sikkasztó Gárgya Jó

zsefet.
Diszkréten, feltűnés nélkül kihivatta az elő*  
csarnokba, a Ruhatárból ráadatta a kabát
ját és clőállitolta a főkapitányságra, ahol 
Gárgya József mindent beismert. Elmon
dotta,, hogy a sikkasztott pénzzel a zsebé
ben

megismerkedett két nővel, elvitte őket 
vacsorázni, utána a lokálba mentek

és itt fogta cl a dctckliv,
A pezsgőző sikkasztót letartóztatta a 

rendőrség.

Szerdán, e hó 11-én 
este megnyílik 
a fogaskerekűvel szemben a

Olasz Fasor 45. Telefon 155-098

Elsőrendű konyha, kitűnő italok. 
Haggenmacher Bőrök Délben 
és este menti. Zóna-ételek 
egész nap. Árnyas kert. Hangu
latos zeno. Tulajdonos

Villányi Vilmos
a GUI Baba Tinódi söröjflk volt föpincére.



7.
'Az egykori ct. és kir. 7. huszárezred, a 

'Vilmos huszárok tisztikara, tegnap délelőtt 
gyászünnepséget tartott az ezreit hősi halot
tainak emlékére, majd megkoszorúzta a 
Szerviták templomának falába illesztett ez- 
red-cmlékművet. A gyászünnepségen meg
jelent a Széchenyi-, Apponyi-, Erdődy- és - 
Zichy-rsalád sok tagja, valamennyien az ' 
ezred volt tisztjel.

11.
Zog király és 'Apponyi Geraldlne grófnő 

házassága ugyancsak divatba hozta nálunk 
'Albániát. A magyar vadászok most nagy
szerű vadászterületet fedeztek fel a szkipe- 
tárok országában. Havas István erdőmérnök, 
aki két évig az albán kormány szolgálatában 
állt, magyar űrt vadászok részére vadász
otthont akar létesíteni Albániában. Jól Ismeri 
az országot és a vadászati viszonyokat. Albá
nia nagyon gazdag vaddisznóban, szalonká
ban és a Karavaszta-tó vizlvadállománya 
szinte felülmúlhatatlan. Biztos, hogy nagy 
sikere lesz ennek az albániai vadász
vállalkozásnak.

III.
rAz Operaház firenzei diadalul jónak részt

vevői közül a prímaballerinák sorából hiány
tik egy név: Ottrubay Melinda neve. A ki
tűnő ifjú művésznő azért maradt Itthon, 
mert nagyon súlyos és fontos elfoglaltsága 
van: érettségire készüli

IV.
Budapesten és Pannonhalmán nagy a ké-f 

Szülődét Albrecht királyi herceg és Bocskay 
Katalin hétfőt egyházi esküvőjére. A bencés 
'főapátság híres kertészete valóságos virág
csodákkal díszítette fel a nagytemplom ha- 
'Jóját. Nagy gondot ad, hogy rengeteg főúri 
vendéget várnak, akiknek az elhelyezéséről 
gondoskodni kell. Pannonhalmán hétfőn 
óriási autót óbor fog tanyázni. Lesznek azon
ban, akik Győrön át vasút és autóbusz kom
binálással érkeznek. Győrben ezenefelül még 
negyven luxusbérautó várja majd a vendé
geket. Az esküvő programját vasárnap reg
gelre vélegesen és pontosan megállapították. 
'Az egyházi szertartás előtt 'Albrecht királyi 
herceg megkoszorúzza Aszlrlk, az első pan
nonhalmi főapát szobrát. A násznép és a 
Vendégsereg már előre elfoglalja a székes
egyházban kijelölt helyét, azután bevonul n 
'főhercegi pár. Az esketést Kelemen Krizosz- 
tom főapát végzi. Az esküvő alatt a bencé
sek kórusa énekel, közben pedig szüntelen 
szólnak a harangok. A szertartás után Al
brecht királyi herceg és felesége résztves; a 
trükebbkőrü ebéden, amelyre csak a köz- 
vétlen rokonság hivatalos, ebéd után pedig 
autón Albrecht királyi herceg bárányomé- 
fiyei birtokára utazik a fiatal pár. Nászúira 
nem mehetnek, mert a hercegnek néhány 
nap múlva Budapesten kell lennie az eucha
risztikus kongresszus miatt,

V. !
Sportkörökben és az autósok között sokat 

beszéltek arról az elmúlt napokban, hogy 
elmaradt a Duna Sport Club hölgy-autós- 
versenye. A Városligetben a Vajdahunyad 
mellett lett volna a start. ’Ar okot senki sem 
tudta pontosan. Most ezennel tudtára adjuk 
■mindenkinek, akit illett, hogy a hölgyek 
versenye a budapesti színigazgatók szigorú 
elhatározásán akadt meg. ’A verseny legtöbb 
résztvevője ugyanis a színésznők közül ke
rült volna ki. Ar izgatók azonban nem tulsá- 
gosan örülnek annak, ha a hölgyek nyak
törő autósbravurokkal kockáztatják testi 
épségüket, ezért szépen csendben, de annál 
határozottabban eltiltották őket a verseny
től. A színésznők igy távolmaradtak, a „ci
vil'' hölgyek kevesen lettek volna, nem volt 
érdemes megtartani a versenyt. (

Vi. i
Mielőtt elutazik, vásárját vegyen JOLIÉ 

slivatékszcrboltjából, Kígyó-utca 1.
VII.

’A Déryné-Játékszín hölgybizottsága a jövő 
héten szerdán teával egybekötött alakuló ér
tekezletet tart a: Országos Kaszinóban Anna 
királyi hercegasszony fővédnökségével.

Vili.
Szegény Nagy Endre szombati temetésének 

volt egy különösen megható mozzanata. Mi
kor a hatlovas fekete gyász hintő Ady Endre 
sírjához érkezett, megállt a gyászmenet: fél
percig tartott a néma találkozás a két barát 
között, azután ment tovább a menet a nyitott 
Sir felé

/.
•Mf

Budapest, 1938 május 9,

RAKTÉR: IhaJ szottyom Lepcses szom
széd, fogaggyunk másfél liter vese-tántoríttó 
szilvapálinkába, hogy 
Pestről gyünnek.

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: No fene, 

pet láttak?
ÖRZSI: II aggva el, 

inaj szétpukkant a fejem! Áztat hirdették, 
hogy most mutattyák be aztat a csudálatos 
csudát: a tele-vizilót..,

BAKTER: Hát osztón?
ÖRZSI: Megnéztük. Csalás az egész. Nem 

’ót ottan egy fia víziló se, csak mindenféle 
fehérnépek meg férfiemberek lelymetültek, 
kornyikáltak .., -

BAKTER: Hogy nem ég ki a szemük, igy 
becsapni a népeket! •

LEPCSES: Hájjá tuggya, errül eszembe 
jut, hogy eccer Asszonyfán a búcsúban vót 
c‘ vándor komégyiús, aki a sátra fölé kiirta, 
hogy 10 fillérért itten látható az a tényvála- 
dék, hogy miként senyvednek a pokolba az 
elkárhozott lelkek. Hát gyűllek is a pógárok, 
egyenként beléptek, oszt a fekete söléccségbe 
valamennyi kapott e‘ rettentő pofont, a ha
ját megcibálták, a fiilit megrángalták s vé
gül akkorát rúgtak néki a délnyugati göm- 
bölegébe, hogy aztat maga Lucifer se csi- 
nyálhattya jobban az alvilági elkárhozás 
terén.

ÖRZSI: No illetf
LEPCSES: Igen ám, de mikor az a Hurka

fakasztó Gácsér Bódog kigyütt a sátorbul, 
utánna megszűnt az előadás, a mutatványos
hoz meg orvost hittak. — „No csak, mi tör
tént?" — faggatták az utósónak kigyütt em
bert. — „Hát" — mesélte Hurkafakasztó, *— 
„éngem is elkeztek csigázni a pokplbéli 
szellemek, amit tűrtem is e‘ darabig, igaz 
körösztényi türelemmel. De mikor osztón a 
Belzebúb böcstelenül orron taszajtott, mé
regbe gurútam s a csizmám orrával ollan 
hatájossan eltrafáltam a Belzebúb hasatáját, 
hogy aszhiszem a pokolba egy állás meg fog 
üresenni."

BAKTER: Isten éltesse Hurkafakasztót! 
Oszt azontúl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Az a Fábiján képvtsellő megát
kozta a nyóevan százalékba számítódó né
peket.

BAKTER: A moly egye ki a nadrággya 
üllepit! Oszt hogyan átkozta meg?

ÖRZSI: Aszonta, hogy mindenkinek félévig 
zsidónak köllene lenni.

BAKTER: De mér?
LEPCSES: Nizza bájjá, eccer ez a Riha- 

tag Zsávoj András meg akarta csúfolni a 
helbéli húsz százalékos honpógárokat. Ippcn 
ezér belépőjegyet vósált a pápóczi maskara
bálra s felöltözött beszivárgott galicijai

maguk megen csak

A vásárba rőtünk, 
no fene! Oszt mi azé-

ollan mérges vótam,

v(

erről eszembe 
eccer Asszonyfón a búcsúban vót 

ikl a sátra fölé kiirta, 
látható az a tényvála-

egyénnek, de ollan fájnul, hogy a kalapja 
alul még azokat a bogárhinta nevezetű bon- 
gyor huncutkákat is kifüggesztette. Hát vagy 
nyóc surbankó legény elkapta űtet a pápóczi 
állomás közelibe s igazi tősgyökeres destruk
tív egyénnek gondolván, nagyhörtelen úgy 
kiporolták a kaftánnyát a husángjaikkal, 
hogy abba nem vót hiba. — „Hát hogy mu
latott a maskarabájon sógor?" — kérdezte 
tülle Alhájas Csődé Lajos. —* „Én csak a 
jegyet váltottam be" — felelte búsan Riha- 
tag, — „mulatni mán az a nyóc istenverte 
husángos mulatott az én pézemen."

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt abbul 
mi igaz, hogy egy asztalosnak eccerre négy 
felesége vót?

ÖRZSI: így óvastuk mink Is.
LEPCSES: Előfordul illen katasztróka. 

Hidvégen is vót egy illető, bizonyos Gatya
lengető Kátyú Gyula, akinek ugyancsak négy
asszony vót cccerre a hites életpárja. Hát e*
szép nap ahogy belép a házába, majd ha
nyattvágódott, mert mind a négyet ott látta

konyhán.
ÖRZSI: Uramisten!

tés helyet ülni akar, a husznnpl elzárást 
saját költségén kell kitöltenie.

Az Ítélet elhangzása után fölállt Fodor, 
Endre és a rendörbiróhoz fordult:

__ Tisztelettel indítványozom, hogy az 
ítélet végrehajtását tessék felfüggeszteni, 
mintán szerintem az ítélet kimondásával a 
célt elértük.

A jószivü tanító indítványát azonban a 
rendőrbiró nem tette magáévá,

nem függesztette fel az Ítéletet,

mert úgy látta, hogy tudatos és kiszámított 
tekintélyrombolás esete forog fenn.

Ekkor újabb meglepetés következett. 
Most már a fiatalember állt fel és kijelen
tette, belátja, hogy hibázott, ezért nem is 
fellebbez, megnyugszik az ítéletben.

[•

LEPCSES: Az ám. Szép békességbe üllek 
a padkán, oszt közös eggyetértésbe neki 
ugorván, derekasan megkörmölték. Igen föl 
vót zándorodva mind a négy, mer rágyiittek, 
hogy becses férjük a jedző szógálójával meg- 
csajja ükét.

ÖRZSI: Jaj, hogy a traktor lépjen a lá
bára! — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: No még csak egyet Lépcsős 
szomszéd: hogy érzi magát Ciccel vájsz 
Samu, meg órenstájn Jakab, hogy most a 
lisztőtt házba olyan hatájossan leszedik rul- 
luk a társadalmi egyensúlyt.

ÖRZSI: Nem tuggyák mit mongvanak. 
Mer akármit szólnak, csak nékik rossz.

LEPCSES: Nézze tuggya, kominba ahhoz 
a Ványolos Gyulához beállított hat bőrkabá
tos terór-katona, oszt aszongya az egyik: — 
„Ejnye nini, millen szép kövér csirkéji van
nak magának, ugyan mivel eteti ükét?" — 
„Hát búzával" — felelte a kérdezett. — „Mi
csoda?" — ordított a bőrkabátos, — „ne
künk ennivalónk sincs, oszt maga a csirkék
kel eteti föl a búzát?" — Avval rettentőjen 
összekóronkotla. Hát félóra múlva megen 
gviin cgv illőn vörös rablóbanda, azok is 
kérdik, mivel ételi a csibéit, hogy illen szép 
kövérek. — „Hát zabbal" — monta a sze
gény ember. Persze megen csúnyán lepisz- 
kollák, mer a lovak elül pazalja el az elesé- 
get. Mikor osztón este is gyütt egy osztag s 
faggatták, hogy mivel ételi az aprójószágot, 
megvakarta fejit s aszonta: — „Nem élelem 
semmivel őket, hanem hát reggel mindegyik
nek adok húsz krajcárt, vegyenek maguknak, 
amit akarnak." — Oszt Isten velünk.

ZENE

Tátrai fürdők Vigadó‘ulX
Érdekes tárgyalás és Ítélet 

a rendőrbiróságon 
egy megsértett tanító ügyében

IX.
Itt a tavas: minden bűbájos rekvizitunui- 

val. dr nnn egy hivatal, ahol a tavasz nem
esük örömet, de gondot is jelent. Ilyenkor 
tavasától mindig szaporodik a dunai ön
gyilkosok sídnuj. A rendőrség most három 
n| motorcsónakot vásárolt a dunai mentő- 
őrségek számára.

Érdekes részletekben bővelkedő tárgyalá
son hozott Ítéletet a IX. kerületi kapitány
ság. mint rendőri bünetöbiróság egy olyan 
ügyben, amelynek sértettje tanító volt.

Fodor Endre a Banolder-utcai elemi Is
kola tanítója osztályával a közeli Hallói - 
térre ment, ahol tornaórát tartott és ennek 
során a gyerekek számára úgynevezett sza 
had játékot rendelt cl.

A békésen játszadozó gy erekek közé ke
veredett egy tizcnnyolcéves fiatalember 

és zavarta a fiukat.

A tanító erélyesen rcudrcutnsitotla és távo
zásra szólította A fiatalember elindult, tá
vozás közben azonban becsmérlő szavakat 
kiabált a tanítóra és fenyegető mozdulato
kat telt feléje. Fodor Endre erre rendőrt 
hivott, a sértegető fiatalember azonban 
addigra már eltűnt. A Ranolder-ulcai iskola 
növendékei azonban látásból ismerték már

n fiatalembert, tudták, hogy n környékeit 
lakik és rövidesen ki is derült, hogy mi n 
neve és hol lakik. A tanító, mikor megtudta 
a ‘ 'iiutalember személyi adatait, 

panaszt felt ellene a rendőrségen 
botrányokozásért.

rendőrbiró a tárgyaláson megállapi- 
tanltót nem az

A
tolta, hogy a sértések a 
iskolaépületben érték,

a fiatalember azonban 
közeg megsértését

mégis hatósági 
követte el,

mert Fodor Endrét iskolai munkálkodása 
közben sértette meg, már pedig a tanító, 
tanítói működése közben mindig hatósági 
személynek tekintendő. A rendőrbiró ezért 
el is Ítélte a fiatalembert száz pengőre, a 
pénzbírság nemfizetés cselén husznapi el
zárásra változik át és

I kimondotta n rendőrbiró, hogyha flze-

Haiduszoboszlói Gyógyfürdő 
ma már európai hirU. — Fedőit gyógymedencék. Ivócsamok. Inhalatórium, atrandfürdő. 
Páratlanul eredményes fürdő-, Ivó- és belélegzőkurák — A fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 
7s"-or sós, jódos, brómos hldrokarbonátoa hévvizei táp Alják. 3,(KK) liter forróvá porconként 
Magyar és németnyelvű ismertetővel készséggel szolgál u fürdő 1

Önjelöltek 
veszedelmes aknamunkája

A néhány esztendővel ezelőtt feltűnt és ed- 
digelé ismeretlen uj eszmék kikezdték a mű
vészetek területeit és olyan elemek tolakod
tak szent berkeibe, akik szerint a /elforgatás 
és rombolás teremti meg a szerintük egészsé
ges kialakulást... A hazat nemzetmegváltó kis
ded tábor csoportjában már jelentkeztek egyet
lené dalszínházunknak, az Operának uj szel
lemben való megújhodását garantálni tudó 
„óriásai”, akiknek a neveit egyelőre csak azért 
nem közöljük a nyilvánossággal, mert nem 
akarunk számukra olcsó nyilvánosságot sze
rezni . . . Pedig ezek az akarnokok viselkedé
sükkel mindent elkövetnek, hogy nevük is
mertté legyen, sőt ők maguk írnak névtelen 
levelekbe a lapokhoz, hogy aknamunkájuk le- 
lepleztessékl így akarnak kvalifikációt szerezni 
az Opera vezetői pozícióinak betöltéséhez/ Az 
igazán elhivatott és izig-vérig müvészigazgató- 
nr.k, Márkus Lászlónak érdemes munkásságát 
igyekeznek elgáncsolni az őket jellemző alat
tomos módon, szcmtől-szembe a legmézesebb 
hizelkcdésscl és a hátamögött a legncmtelencbb 
rágalmazó gyanúsításokkal!...

Ezek a részben lelkileg eltévelyedett, gyenge 
kvalitású önjelöltek, feledve a múltak botrá
nyait, művészi sikertelenségbe fulladt kudar
caikat, uj politikai jelszavakkal szednének az 
élre kerülve bebizonyítani, hogy ők még az 
Operát is — tönkre tudnák tenni!... Mert, ha 
erre alkalmat nyernek, úgy meg is cselekszik 
—, amint eddigi ténykedésükkel már bebizonyí
tották, hogy vezetésük alatt jobb sorsra érde
mes művészi törekvések már a kezdete stá
diumában megfeneklettek, tönkrementek!

Vigyázzanak az illetékesek, nehogy ezek á 
„művész” (?!) szegénylegények csak szóhoz is 
jussanak, mert általuk végvcszedelem fenye
geti egyetlené — világviszonylatban is — első
rangú művészi intézményünket! Az Operaiakat 
csak lélekben és testben teljesen ép és a mű
vészetben igazán hozzáértő, megfelelő múlttal 
biró komoly emberek vezethetik, akiknek mun
kássága elsősorban magát a tiszta művészetet 
szolgálja, mert a hatalmas szubvenciót nyújtó 
államhatalmat és a fizető közönséget főleg az 
érdekli, hogy mi történik a színpadon és mek
kora értéket képvisel az a produkció, melyért 
pénzét áldozatosan meghozta, hogy az Opera, 
ez a nagy nemzeti és reprezentatív érték za
vartalanul működhessék!

Ha olyan gazdagok lennénk, hogy tanszéket 
állíthatnánk fel a tehetségtelen akarnokok 
kártékony munkásságának demonstálására, 
úgy ezek a legújabb önjelölt operavezetők ott 
legalább is dékánok lennének!

★

Operánk olaszországi vendégjátékát tünte
tőén meleg ünneplés kíséri. A flóréiul „Kék
szakállú herceg'*,  „Pesti Karnevál”, Magyar 
Fantázia” előadások, majd Rcspighi: „Láng" 
dalművének gyönyörűen kiállított remek elő
adása óriási sikert aratott. Az. előkelő olasz 
közönség úgy a magánénekeseket, mint a kó
rust és zenekart lelkesen ünnepelte.

★

Kovalevska Sonja, a hollandusok orosz szár
mazású nagyszerű nllénekesnőjc szombaton 

i este kitünően sikerült ária- és dalestélyt 
dezclt a Főiskola kamaratermében Herz 
dr. pompás zongorákisérete mellett.

*
Pasilides Mária, a kiváló ónckmüvésznő, .. .. 

földi hangverscnyköruljáról visszatérve, 11-én 
tartja dalciklusának harmadik estjét a Zene
művészeti Főiskola nagytermében.

rcn- 
Oltó

kül-

— Autóbuszon utazók figyelmébe! Strompf 
Pál autóbuszüzem vonalain n menetrend Ifl.lS 
május lő-élől — igazodva a vasúti menetrendek
hez — lényegesen megváltozik, miért is a kclle- 
_......... . .. végett tanácsos a Inirrov z porconkcnt niellenségek elkerülése végett tanácsos 

IGAZGATÓSÁGA*  púnkban közült menetrendet megőrizni.
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Nyakára hurkolt sállal, 
holtan találtak egy fiatal 
nőt a Róma-szállodában

Vasárnapra virradó hajnalban ntey óra 
J an egy magas, barnahaju nő csöngetett 

a Ae/efejtí-utcai /íőma-szálló kapuján.
^ÍS s:ob<ít kérek, csak egész rö- 

Vid ideig maradok — mondotta.
A hajnali vendég
Barsl Lajosné győri születésű, huszon

hétéves háztartásbeli nő
nevére állította ki a bejelentőt. A kétemeletes 
regi szállodaépület udvarának balsarkában 
Jevó földszint 2. számú szobát nyitották ki 
■számára. Az ablaknélküli, homályos kis szo
bába vitte egyetlen podgyászát, egy kis házi
bőröndöt. Azt mondotta, reggel ne keltsék 
Jel. pihenni akar.

Reggel, amikor a szokásos időben meg
kezdődött a takarítás, nem is ébresztették 
fel. Közben már dél lett, leváltották az éj
szakai portást is, Borsi Lajosné azonban 
még mindig nem jött ki a szobájából. Végül 
is_délután négy óra tájban már

gyanúsnak találták a dolgot és kopog
tattak az ajtaján,

de nem kaplak választ.
Dörömbölésre sem nyitotta ki az ajtót, 

mire a portás — rosszat sejtve —, előkeri- 
tette az ajtó kulcsának másodpéldányát és 
benyitott a szobába. A félhomályban látta, 
hogy a megvetett ágy érintetlen,

a vendég az ajtó melleti sezlónon fek
szik,

állig betakarva pokróccal, 
mélyen alszik.

— Bocsánatot kérek, 
tam, de már délután van, 
Rolnié — mondotta, de nem kapott választ. 
A vendég mozdulatlanul feküdt tovább.

A portás most már közelebb lépett és
ijedten látta, hogy nz ingre vetkőzött 
fiatal nő dermedt, az ajka szederjes,

nz arca viaszsápadt. Megmozdította egy pil
lanatra a takarót, rémülten vette, észre, hogy 
n vendég nyakára selyemsál van hurkolva.

Most már a telefónhoz sietett és a mentő
iét hivta. Néhány porc múlva megérkeztek
8
n

Azt hitte, talán

hogy benyílót- 
talán föl kellene

nientök. Nem tartott sokáig a munkájuk, 
mentőorvos megállapította, hogy
a nő halott, a nyakára hurkolt sál foj
totta meg és figyelmeztette a portást, 
értesítse a rendőrséget, mert nem lehet 
tudni, nem történt-e bűncselekmény. /
Rövidesen megérkezett a főkapitányságról 
rendőri bizottság. Egy rendőrkapitány ve-H

zetésével detektívek, daktiloszkópusok jöttek 
és velük együtt rendőrorvos is, aki azonnal 
megtartotta a halottszemlét.

A rendőorvos konstatálta, hogy
n szállodai vendég halálát minden két
séget kizáróan fulindás Idézte elő, a 
nyakára csavart selyemsál fojtotta meg,

’de azt az első vizsgálatra nem lehetett meg
állapítani, hogy bűncselekmény vagy ön
gyilkosság történt-e. Lehet, hogy megfojtot
ták a fiatal nőt, de sokkal több jel mutat 
arra, hogy borzalmas módon végrehajtott 
öngyilkosságról van szó, szinte példátlan 
lelkierővel maga hurkolta nyakára a sálat 
és addig húzta, amig megfulladt. Minden
esetre azonban

gyanús, hogy a halott orrlyukában 
gyapotfoszlányok látszanak,

úgy néz ki, mintha betömték volna az orrát, 
de éppen úgy lehetséges az is, hogy ő maga 
tömte az orrába a gyapotanyagot, hogy ha
marább következzen be a fulladás.

•A rendőri bizottság emberei átkutatták a 
halott nő holmijait, de semmi olyan Írást 
nem találtak, amiből közelebbi személyi ada
taira lehetne következtetni, olyan nyomra 
se akadtak, ami a bűncselekményt határo
zottan igazolná. Kevés készpénz is volt a tás
kájában, azonkívül egv- kis papirszeletre irt 
nyugta került elő, amelyen csak ennyi áll: 
„Borsodi Sándor sirápolási költsége 3 pengő.”

A daktiloszkópusok is dolgoztak, a kis 
szoba asztalán álló vizespoháron is találtak 
ujjlenyomatokat, de ennek semmi különös 
jelentőséget nem tulajdoníthatnak, mert a 
vizespoharat többen is megfoghatják.-

Ujjlenyomatot vettek a halottról is, 
mert nem lehetetlen, hogy nem az igazi sa
ját nevére állította ki a bejelentőlapot és

5hétig
fog tartani a 
Lánc kereszt- 
rejtvényyersenyl
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esetleg később az ujjnvomnl alapján próbál
kozhatnak az agnoszkálással, ha szükség 
lesz rá.

A rendőrség kihallgatása a szálloda sze
mélyzetét. Valamennyien a leghatározottab
ban állítják, hogy nem történhetett bűncse
lekmény, az állítólagos Borsi Lajosné szó-

Vasárnap Hitler előtt megtartották 
az olasz haderő 
káprázatos parádéját

Hétfőn este hazautazik a német államfő
Róma, május 8.

Hitler Adolf vezérkancellár történelmi je
lentőségű olaszországi látogatása hétfőn este 
végetér. Vasárnap este közölték a vezér
kancellár további programját és ebből kide
rült, hogy

a hétnapos látogatás hétfőn este véget 
ér és a kancellár Firenzéből, ahol a hét
fői napot tölti, a késő esti órákban haza 

utazik Németországba.
Vasárnap az olasz légihaderő és a száraz

földi hadsereg megtartotta nagy parádéját, 
amelyet az esőzés miatt szombaton nem tud
tak megtartani. A díszszemle és a hadgya
korlat megtartásának vasárnap pompás idő 
kedvezett. A díszszemle és a hadgyakorlat 
délelőtt kezdődött és a kora délutáni órák
ban ért véget.

Az olasz légihaderő bámulatos teljesít
ményekkel mulatta meg tudását.

A légihaderő parádéja még nagyobb hatást 
gyakorolt a nézőkre, mint a nápolyi kikötő
ben csütörtökön megtartott nagy flotladisz- 
szcmle.

A két vezéren kívül az olasz királyi-csá
szár és a trónörökös is végignézte a Forbara 
kikötője mellett' megtartott hadgyakorlatot. 
A gyakorlat azzal kezdődött, hogy három 
gőzös ellen, továbbá kikötői épületeket és 
gyárakat jelképező célpontok ellen intéztek 
támadásokat a légirajok. 

bájára éppen úgy, mint a többi vendégekére 
— állandóan ügyelnek,

lehetetlen, hogy a személyzet tudta nél
kül idegen ember bejusson a szállodába, 
megöljön valakit, azután ráadásul még 

el Is menekülhessen észrevétlenül.
Kihallgatták a szomszéd szoba lakóját, egy
idősebb- nőt, aki azt vallotta, sem éjszaka, 
sem reggel nem halott zajt Barsiné szobája 
felöl.

A rendőrség a holttestet a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállíttatta, ahol majd 
felboncolják, értesítették a soros vizsgáló
bírót is és folyik a nyomozás, hogy megold
ják a /íómo-szálló halottjának titkát.

A repülőrajok nyaktörő mutatványaival 
kezdődött n tulajdonképpeni hadgya

korlat.

Ezekben a mutatványokban nehéz bomba
vető repülőgépek rajai is résztvettek, továbbá 
a gyorsjáratú bombavető légirajok is. Táma
dásokat mutattak be táborozó és menetelő 

és 
a

csapatokra, légclhárilásl hajlottak végre 
nehéz bombákkal intézlek támadásokat 
part mentén horgonyzó gőzösökre.

Ezeket az összetákolt és csak célpontul 
szolgáló gőzösöket már az. első bombák 

elsüllyesztették.

A parti célpontokat több tonna közepes és 
nehéz bombával pusztították el. A gyakorla
tokban összesen 300 repülőgép vett részt.

Mussolini, mielőtt elhagyta volna Forbara 
kikötőjét, a repülőtéren

bemutatta Hitler vczérkanecllárnak a 
legújabb olasz katonai repülőgépeket, 
amelyek kiskaliberű gyorstüzelő ütegek
kel és fankelháritó ágyukkal is fel van

nak szerelve.
Hitler vezérkanccllár ezután kíséretével 
néhány kilométernyire fekvő San Marinella 
parti városba hajtatott, hogy végignézze a 
szárazföldi harsereg hadgyakorlatát.

A legmodernebb Imrei eszközökkel 
végrehajtott hadgyakorlatot mutatták be, 

n

amelvnél a gyalogság élei töltést hasz
nált.

A gyakorlat célja az volt, hogy megmutassák 
a gyalogság' ellenálló erejét arra az esetre, 
ha az ellenség feltartóztatására nem áll ren
delkezésre tüzérség vagy más fegyvernem. 
A gyakorlat pompásan sikerült.

A légi és szárazföldi gyakorlatokat vé
gignézte vitéz Szabó László alezredes, 

magyar katonai attassé is,
továbbá számos olasz, német és külföldi 
előkelőség, köztük Addisz Abeba főpapja.

A hadgyakorlatok után Hitler és Mus*  
solini visszatért Rámába, ahol este a Fa*  
rum Mussolini stadionjában Loliengrin 
előadását nézték végig, majd a Tiberis part
ján óriási tűzijáték volt.

Hétfőn reggel Hitler kíséretével Fi
renzébe utazik,

résztvesz a májusi zenei ünnepség megnyi
tóján s este liz órakor útnak indul Német
országba.

Előállítottak
11 nyilas tüntetőt

Vasárnap a főváros több helyén rendez
lek nyilasok kisebb-nagyobb tüntetést. A 
Mussolini-téren, n Kossuth Lajos-utcában és 
a Tisza Kálmán-léren tüntető csoportok

Szálasit éltették.
A rendőrök Récze Tibor főpincért, Hocli 
Zoltán pincért, Képes Lajos kőművest, 
Iászló Gábor szerelőt, Sólya István sofőrt, 
Kendura István gyárimunkást, Dégi József 
szobafestőt, Szőke Ferenc kovácssegédei, 
Hármas István kőművest, Gárdonyi János 
cipészt és Kátai János gyárimunkást elő
állították.

Igazoltatás után kilencet elbocsátottak, az 
eljárás azonban folyik ellenük .

Récze Tibor főpincért és Hock Zoltán 
pincért a toloncházba kisérték.

Ezenkívül volt még egy előállitás. Bodnár 
Ferenc munkafelügyelő ittas fővel a front
harcosokat sértő kijelentéseket tett. A VII. 
kerületi kapitányságra állították elő. Az el
járást megindították ellene.

Makray
a szélsőségek ellen

Nagykáta. május 8.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Az Egyesült Kereszténypárt vasár
nap Nagykátán nagygyűlést tartott, amelyen 
Makray Lajos rámutatott arra, hogy a jó
zan magyar néphez

nem méltók a szertelenségek, lehetetlen
ségek és ostobaságok.

Ezt a népet hazug jelszavakkal, túllicitált 
Ígéretekkel nem lehet félrevezetni.

Szembeszállt azzal a szélsőséggel, amely 
itt mindent fel akar forgatni. Ha szabadok 
és függetlenek akarunk maradni, ha nem 
akarjuk odavetni magunkat idegen hatalom
nak, akkor ragaszkodnunk kell alkotmá
nyunkhoz.

Kikelt azok ellen, akik
az ismeretlenségből kimerészkednek és 
azt mondják, hogy át fogják venni a 

hatalmat.
Felvetette a kérdést: kik ezek és lettek-e 
valamit azonkívül, hogy ordítoztak? A kri
tikus időkben mindenkinek egységbe kell 
tömörülni a kormányzó személye körül. 
Lelkiismeretlenség és hazaárulással határos 
szétdarabolni a magyar társadalmat. Krisztus 
keresztje az egyetlen és minden magyarnak 
amögölt kell tömörülnie.

Robbanás 
a szódagyárban — 

hat halott
Bromberg, május 8.

Hohcnsalza közelében egy szódagyár te
rületén a gyári iparvasut egyik mozdonyá
nak gőzszekrénye felrobbant.

Négy ember a helyszínen meghall, 

három emberi periig reménytelen állapot
ban kórházba szállítottak, ahol közülük 
kelten meghaltak.

A mozdonyvezetőt a robbanás ereje a szó 
szoros értelmében

darabokra szaggatta.
Az egyik munkás a légnyomás következté
ben egy ablakon keresztül a gyár belsejébe 
repült, egy másik pedig egy gödörbe zu
hant, ahol éppen meszet oltottak,
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4 TEMPÓ JÁTÉKNAK axép Iskolapéldáját 
láttuk a DSC II.—Unió LTC mérkőzésén, 

íme a heMifás:
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Utftf
Nyugat Éank Kelet Dél
1 treff 1 kárő paaax 1 pikk
2 treff pasas — 2 kör
8 treff 4 kör — i —

' Nyugat a pikk királlyal Indult, majd a treff 
Rámát hívta ki. A felvevő Saabé Béla a I)SC 
II. fiatal tehetaége, belit az asztalon h treff 
AmuI és kis kárét hív. Kelet lit a búbbal 4a 
kárét hív vImes. A felvevő HU az asztalon az 
Anacai, majd kézboJUn az adu áaazal és pikket 
lop aa asztalon. Utána kézbejön a treff király 
lyal /■ újabb plkklopáa, káróloptaal jön vlaz- 

és a negyedik aduval la lop pikket és fT. 
art teljesíti a bemondott négy kört, mert lltfftt 
kát treffet, egy kárét ás a klilttnbözrt lopáso
kon keresztül hát kört. A lejátszásnak két fon- 
•oa momentuma van: 1. egyszer kell csak adut 
hívni, nehogy Nyugat fölül tudja ütni a kézi 
körjet, 2. nem szabad Irefflopással kézbe Jönni, 
mert, ha Kelet eldob egv kis pikket, már 
nincs sánaz a teljesítésre. Egyébként a Britből 
Is következik, hogy Nyugatnak csak egy kérje 
lehet. (A partit Jé ellenjátékknl úgy lehet 
baktatni, ha Nyugat pikk hívás után, rögtön 
ndnt hív és Kelet a káré hívás után szinten 
adat Játszik. De ba Nyugat nem hívott adut, 
nkkor már Kelet adnhlvása nem elegendő!) 
Bravó, Szabót

★

fi.nDEKES MEGHÍVÁST kapott a jnnfus- 
1>a Oslóba induló magyar válogatott. A 
svéd szövetség 'nyolcvan leosztásos barát

ságos mérkőzésre hívja a magyar csapatot 
'Stockholmba, ahol három napig vendégül 
'látja a válogatottat. A magyar csapat ele
get fog tenni ezen megtisztelő meghívásnak. 
Felhasználjuk ezt az alkalmat és megkér
dezzük a szövetségi kapitány urat, meg 
van-e már a válogatott csapat? Ha igen! 
miért nem tartanak szorgalmasan trénin
geket. Mi úgy látjuk, hogy a kijelölt párok 
« bajnoksági küzdelmekben nem a legjobb 
formában játszanak, tehát nagy szükség 
volna a tréningre. Amikor a Fészek volt a 
Válogatott, komoly munkával készültek a 
magyar színek külfőtdön való képvisele
tére,

★

LEITNER FERENC, a Magyar Bridge Szö
vetség közkedvelt alelnőke. a többszörös ma
gyar válogatott az elmúlt heten tartotta eskü
vőjét Szentágolny Edilh-lcl. Gratulálunk!

*:
A VIDÉKI BAJNOKSÁGOT szombat-vasárnap 

Játszották le Budapesten a BEAC clubhclyisé- 
geilten. Győztél lett hat győzelmi-ponttal a 
kitűnő békéscsabai együttes. Második lelt a 
latatóvárosl csapat, kapitánya: nngykárolyi Vi- 
'renty György. Harmadik a miskolci csapat lett. 
(A versenyt a szövetség nevében dr. Hudovtrnig 
(László, a vidéki bizottság elnöke nyitotta meg.

A
MÁJUS 16 -Ikl választmányi illés fog dön

teni a bajnokság! rendszer megváltoztatásáról. 
'A hivatalos előterjesztés az, hogy az. clsflosz- 
tálybnn Játssó csapatok számát tizenegyről 
llzciikeltörc emeljek fel. Terv szerint az idei 
bajnokság tizenegyedik helyezettje kiesik és a 
másodosztály két első helyezettje minden ősz- 
lálynzómérközés nélkül az elsőosztályha kerül. 
A másodosztályú versenyek már eljutottak a 
négyes döntőig. Vasárnap játszották le a Budai 
Sakkozók—BUTI’. versenyt, amelyet a kitűnő 
formában lévő sakkozók 4:0 győzelmi ponttal 
J4H meccsponItal) nyertek meg. Kitűnő páros 
teljesítményt mutatott a Haááz- Szegő-pár.

★

AZ ELSÖOSZTÁLYU BAJNOKSÁG leg 
nagyobb meglepetéséi a BI.KE remek együt
tese (Kapuváry, báró Gudenus, dr. Nessy, 
Saller, Szclcczky. vitéz Sima) hozta. A ta
valyi bajnokságban ..majdnem" kiestek' 
jMost pedig mint favorit < snpnt az élre tör
nek. Bravó Rí.KE?

♦
ELEGÁNS KÖZÖNSÉG jelent meg szombat 

pste a SPl.F.S’DID bridge szálán aj gyönyörű 
'helyiségeinek ünnepélyes megnyitásán. A figyel
mes tulajdonos matyóbridg" kártyaajándékkal 
kedveskedett törzspublikumának.

♦
’ DR MOLNÁR I1ARRY páros előversenyének 
Shell gvőztete sz Ormos-dr. Stfiner pár lett 

bajnokság tartama alatt előnyversenyeket 
tanodén hétfőn este 9 órakor kezdik meg.

A tavasz hatása
alatt újra éled a természet. Az embert szerve
zet. melyet a hosszt: tél egyoldalú táplálkozása, 
korlátoltabb mozgási lehetőségei bizony meg 
rongálnak, szintén megújhodásra szorul. Az 
emésztőszervekben lerakodott salakot el kell 
távolítani, a vérkeringést fel kell frissíteni.

Szükséges az anyagcsere szabályozása, a tul- 
hizás megakadályozása is. Éppen ezért orvosi 
tanács szerint tartsunk 4—6 hetes kúrát a Mira 
glaubersós gyógyvízzel, mely az epe-, gyomor-, 
májbajok, a cukorbetegség és tulhizás párat
lan gyógyszere.

■ kereskedelmi miniszter és a szabad ér
dekképviselet kezet nyújtottak egymás

nak.
Intézményesültek a kereskedő napok, ame
lyeken n miniszternek módja van nyilat
kozni, hogy az eléje terjesztett problémák' 
ügyében milyen intézkedéseket tett és szán
dékozik még tenni.

Optimizmust hirdetett 
a kormány képviselője az 
OMKE vasárnapi gyűlésén

Vasárnap tortolta XXXIV, évi rendes köz
gyűlését nz OMKE. A fővárosból és a vidék
ről több mint négyszáz kereskedő jelent meg 
a közgyűlésen és olt voltak Holla Aurél ke
reskedelmi államtitkár, a főváros, n Külke
reskedelmi Hivatal képviselői, a tőzsde, a 
kereskedelmi és iparkamarák és érdekkép
viseletek kiküldöttei.

SESZTINA-NAGYBÁKAY JENŐ, 
nz OMKE elnöke nyitotta meg a közgyűlést.

— Ha azt látjuk — mondotta —, hogy 
nap-na? után a kereskedöosztúly becsületé
ből akarnak letörni mindig nagyobb dara
bot, akkor

a kötelességteljesítő, államfenntartó 
polgár önérzetes hangján McgállJ-t kell 

kiáltanunk.
Fájdalom, az elmúlt év történetében nem 
emlékezhetünk más fölemelő jelenségre, 
mint a legelső magyar ember — a kor
mányzó ébresztő szavaira, amelyből jóleső 
érzéssel vettünk tudomást arról, hogy az 
állam feje maga cálfoja meg a téves taní
tást, mintha a mi foglalkozásunk: a keres
kedelem, az üzlet másodrendű foglalkozás 
lenne. Az ország gazdasági közvéleményének 
követnie kell a kormányzó urat bölcs meg
látásában, hogy a magyar kereskedő, mint 
valóban elsőrangú foglalkozási ág követője, 
folytathassa mesterségét ebben az ország
ban,

—- Helyes, ha az utánunk következő ke
reskedőnemzedék sorsával foglalkoznak. Ezt 
a problémát azonban nem ma fedeztük fel. 
Sándor Pál első parlamenti beszédében 
1902-ben hívta a középosztály fiait a pult 
mögé.

Törekedjék a kormány cg törvény
hozás, gazda, kereskedő, gyáros és hi
vatalnok a teljes lelki harmóniára. Ne 
veszélyeztessék viszállyal, gyűlölködés
sel, a gazdasági egyensuly fellioritású- 
val azt a célt, amely mindennél becse

sebb:
A’ parlament 
szándékozom 
állapítanom: 
a tagjai, amelyeket itt 
székében képviselni van szerencsém, becsü
letes polgári munkát végeztek a nemzeti 
szempontok mindenkori szem elölt tartásá
val, tartoztak légyen akár az egyik, akár a 
másik jclekczethcz.

a magyar feltámadást.
előtt fekvő javaslatokra nőin 
kiterjeszkedni, de meg kell 

annak a kereskedőosztálynak 
az OMKE elnöki

HALLÁ AURÉL 
kereskedelem- és közlekedésügyi államtitkár, 
Bornemisza Géza miniszter üdvözletét tolmá
csolta. A legutóbbi idők kiil- és bclpolikai 
eseményei természetesen kihatással vannak 
a magyar társadalmi és gazdasági életre, tehát 
a kereskedőkre is.

Az ennek nyomán keletkezeit nyugtalan
ság azonban túlzott s megállapítható, 
hogy ebben az országban rend és biz
tonság van, s rend és biztonság lesz.. A 
nyugtalanság elérte kulminációs pont- 
jii és ennek helyébe a józan megfonto

lás és a tiszta ész kritikája lép, 
amely azt nézi, hogyan lehet átcsoportosí
tani a nemzet erőit, hogy a változott viszo
nyok mellett is a gazdasági élet megerősité- 
sét szolgálják.

Én a kereskedelmet úgy tekintem —- ren
des viszonyok közölt is —, mintegy mozgó 
hadsereget, amely állandóan készenlétben 
van, amely azt figyeli, hogyan tudja felada
tát tökéletesen betölteni, hogyan tudja a ja
vakat a fogyasztókhoz eljuttatni. A keroske-

•’>'40
6’30

6’30

(leiemnek ez a funkciója a mai viszonyok 
között is fennáll. Ma is meg van az ehhez 
szükséges két alappillért

magángazdasági alapon, kapitalista ala
pon állunk és meg van a munkameg
osztás is nemcsak nemzeti, hanem nem

zetközi vonatkozásban is.

Van árucsere és akkor h kereskedelemnek 
is meg van a maga szerepe és hivatása, csak 
alkalmazkodnia kell a mai viszonyokhoz.

Ilyen időkben a szabad érdekképviseletnek 
fokozottan nagy szerepe van: a gazdasági 
élet követelményeit csokorba gyűjtve az ille
tékes tényezők elé terjesztik, hogy azok in
tézkedhessenek. Nagy jelentősége van annak, 
ami az OMKE szolnoki kongresszusán tör
tént, hogy,

a

Fontos, hogy visszatérjen az optimizmus 
és Ismét meginduljon a gazdasági élet 

rendes vérkeringése.
Akkor olyan eredményeket fognak elérni^ 
amely minden polgárnak javára szolgál.

Ezután Hegedűs Lóránt a TÉBE és GyOSz, 
vitéz Barcy Gábor felsőházi tag a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara üdvözletét tol- 
mácsolta,

MADARASSY BECS GYULA BÁRÓ

a Kereskedelmi Csarnok elnöke szólalt fel 
és többi közölt ezeket mondotta:

— Nemzeti érzésében, jól teljesített mun< 
kájának tudatában, erkölcsi önérzetében 
súlyosan megbántottak és megbélyegeztek 
egy osztályt akkor, araikor ez az osztály a' 
minden gazdasági élet feltételét képező biz
tonságnak a kívánatos mértékét is csak 
nagynehezen tudja felfedezni.

Hogy a magyar kereskedelem a mai 
súlyos helyzetet Is el tudja viselni, ■ 
kereskedelemnek eddiginél is fokozot

tabb szolidaritására van szükség.
Vitéz Széli Miklós, Öles vág István felső

házi tag, Mössmer Pál, Alberti Ervin, Meré
nyi Dezső, Bodroghy József felszólalása ég 
előadásai után ért véget a: közgyűlés,

A kereskedők —
maximálták a burgonya árát

saiknál az eddigieknél magasabb árat nem 
fizetnek, A megállapodás értelmében tt 
jövőben i

senki sem hozhat forgalomba rózsa
burgonyát 15 és Ellaburgonyát 12 pen
gős métermázsánkénti árnál magasabb 

áron.
Áz ármegálapodás megszegőivel szemben 
fognak járni.

A kereskedők’ ezzel az intézkedésükkel 
elejét akarják venni a vidéki burgonya
spekulációnak és már a hétfői piacon g 
drágaság letörését várják.

'Áx egyre fokozódó élelmiszer-áremelke
dés kérdése a hatóságokon és a fogyasztó 
közönségen kívül ma már a kereskedelmet 
is foglalkoztatja. Az Élelmiszer Nagyvásár- 
telep burgonyakereskedöi, akiket a fontos 
népélelmezési cikk áremelkedése szintén 
közelről érint értekezletet tartottak a bur
gonyadrágaság ügyében. Az értekezletet a 
Burgonyakereskedők Alkalmi Egyesülése 
rendezte. A kereskedők az értekezleten 
egyhangúlag elhatározták, hogy

minden rendelkezésre álló eszközzel 
gátat vetnek a további áremelkedésnek. 

Kötelezték magukat hogy vidéki bevúsárlá-

—I

A Generáli mérlege
Szombaton tartotta meg a Triesti Általános 

Biztosító Társulat (Assicurazioni Generáli) 
10G. közgyűlését, melyen beszámolt a hatal
mas világintézet múlt évi eredményeiről.

Mint a mérlegből megállapítható, a 100-ik 
iizletév jelentékeny emelkedést mutat az előző 
évhez képest. Az év folyamán az intézet Által 
müveit összes ágazatokban az elért díjbevétel 
825 és háromnegyed millió Urát tett ki, vagyis 
17 millió lírával meghaladja az ” ' 
iizletév eredményét. Az életbiztosítási ágazat
ban az 1937. üzletév folyamán az intézet 
120.771 darab új kötvényt állított ki 1 milliárd 
810,751.100 líra összegről és az egész élet
biztosítási állomány az 1937-es év végén több 
mint 8 milliárd 800 millió lírát tett ki.

A társulat alapítása óta a biztosítottaknak ki
fizetett kártérítések végösszege meghaladja a 
10.7 milliárd lírát. Az 1937-es űzletévi nyere
ség 26,442.866.52 Ura, melyből részvényenként 
175 líra, összesen tehát 21 millió líra osztalék 
kerül kifizetésre. 1,083.530.57 líra új számlára 
vezettetik elő, míg a fennmaradó rész a tar
talékok további emelésére fordítlatik. 
sutát biztosítéki alapjai 1937 december 
2.645,602.402.05 Urát tettek ki és ezáltal a ta
valyi mérlegben kimutatott alapokat több mint 
101 millió lírával haladták meg.

♦
A Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete 

G0 éves születésnapja alkalmából meleg ünnep
lésben részesítette elnökét, dr. Buday-Goldber- 
ger Leót. Az Egyesület elnöki tanácsa nevében 
dr. Dischka Győző alalenök üdvözölte a jubi
lánst, aki egész élete munkájúval bebizonyí
totta, hogy — a magyar textilipar alkotóerejé
nek a meglcstesilöle és mindig az ipar nagy 
nemzeti céljainak a szolgálatában állott. Át
nyújtotta az Egyesület ezüstből vert emlék
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serlegét. amely arra szolgáljon, hogy mindért 
évben ünnepi összejövetel keretében ax össze
jövetel szónoka a Goldberger-serleggel kezében 
emlékezzék meg a magyar tertilpar hivatásáról 
és számoljon he nemzedékről-nemzedékre, 
hogy a magyar textilipar dr. Buday-Goldberger 
Leó szellemében mit tett és mit alkotott hazáját 
javára.

Dr. Buday-Goldberger Leó meghatott 
szavakkal mondott köszönetét az ünneplésért^ 
Idézte néhai elnök-társának, Szurdag Róbert- 
nek emlékét ég kijelentette, hogy a Textilgyá
rosok Egyesülete mindig meg fogja tenni kőte*  
l ességét.

.4 Budapesti Drogisták Ipartestülete a Ma
gyar Drogisla Testülettel karöltve folyó hó 9-én< 
iiétfőn este 7 órakor, Budapesten, VIII., Sán- 
dor-utca 38. szám alatti nagytermében orszá
gos drogisla nagygyűlést tart.

*'
— Az Első Dunagőxhajózásl Társaság az ér*  

vényben levő menetrendje kapcsán közli, hogy] 
az 1938. évi V. hó 17-től minden kedden tf.30- 
kor Wienből—Budapestre, illetve az 1938. évi 
V. hó 20-tól minden pénteken 22.00-kor Buda
pestről— Wienbe hirdetett poslahajó-járalát és 
az 1938. évi VI. hó 5-től minden vasárnap 10.00 
órakor Budapestről—Rácalmáskulcsra és visszal 
hirdetett helyihajó-járatát nem indítja. A vasár
napi és szerdai Wienből—Budapestre, ill. aa 
Aldunára és a vasárnapi és keddi Budapestről 
Wienbe közlekedő személyjáralokat, valamint 
a minden kőznapon 12.30-kor és vasárnapokon 
reggel 8.00 órakor Budapestről—Mohácsra in
duló helyilinjó-járatok továbbra is változatlanul 
közlekednek.

— A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő április hő 
15-én megnyílt. Ez az európai hírű gyógyfürdő 
ma már mindazokkal a berendezésekkel fel 
van szerelve, amelyek eredményes gyógykeze
lés szempontjából szükségesek. Fedett gyógy
medencék, ivócsarnok, inhala tórium állanak a! 
közönség rendelkezésére. Modern szállodában, 
penziókban és magánháznknál oly olcsó az el
helyezkedés, hogy a fürdőben való tartózkodás 
alig karül többe, mint odahaza. A Hajdúszo
boszlói Gyógyfürdő páratlanul eredményes 
gyógyhatásúról és olcsóságáról híres s mr. már 
fogalom az egész országban. Visszautazásnál 
egész éven át 50%-os vasúti kedvezmény. Ma
gyar- és németnyelvű prospektussal készséggel 
szolgál a fürdő igazgatósága.

A sírok Ma
úpy a régi kereposl-iltl, mint az ül 
központi tzr. temotíbon Április hó 
mAiodlk leiében vette kezdetét 
Befizetések a Peatl Chevra Ha
diam ezékházkban. VIL. Erzeébet- 
körut 26. ez. a Inti eezközöteetök, eset
leg ugyanoda postán is beküldhetők.
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Ele miiskolás gyerekekkel 
terjeszttettek szélsőséges 

röpiratokat
£ fÁ Hétfői Na. 
Jelentése.) Bácsi 
ideig mentes vo' 
legutóbb azonban

Baja, május 8.
,w tudósitójának tetefón- 
•odrog vármegye hosszú 
t a nyilas szervezkedéstől, 
Tompa és Kclcbia vidékén

erőteljes földalatti propaganda indult 
meg.

fcz a szervezkedés most botrányosan ki
lobbant azzal, hogy az utóbbi napókban 

az elcmllfikolás gyerekek kezdtek szél
sőséges újságokat és röpiratokat ter

jeszteni.
Vizsgálat indult, amelynek során kiderült, 
hogy az egyik

elcmiiskolai tanító adta át
P gyermekeknek a nyomtatványokat.

A Frontharcosok
vasárnap felavatták az 
újjáépített Hősök terét

Az újjáalakított Hösök-terén az eucharisz
tikus kongresszus készülő hatalmas oltárá
nak és a jobbról-balról épített tribünkolosz- 
5zusok karéjában, a Hősök Emlékműve elölt 
'impozáns ünnepség zajlott le vasárnap dél
előtt. Tíz óra után zeneszó mellett érkeztek 
meg a frontharcosok formaruhás zászlóal
jai s 11 órakor ünnepi disz várta az ava
tást. A Hősök Emlékköve előtt három bronz- 
tyandelláber lángja világított, két hatalmas 
'ágyúgolyó között és sorra érkeztek meg a 
Frontharcos Szövetség turautjának résztve
vői, versenyzői, akik 

24 óra alatt 1385 kilométert futottak 
meg

k mindegyikük a csonka ország cgy-egy ha
lárállomását járta meg. Sárosán álltak sor
ban az ünneplő közönség és a frontharcos 
Zászlóaljak sora között a versenyzők kocsi
jaikkal együtt. A Hősök Emlékműve mögött 
álló Milleniumi emlékoszlopot zászló- és lo
bogóerdő borította cl, amikor az ünnepség 
a Himnusz hangjaival megkezdődött. A Kö
zök emlékművétől balra állott külön sor
ban gróf Takách-Tolvay József országgyű
lési képviselő, az Országos Frontharcos Szö
vetség elnöke, Szendy Károly polgármester, 
vitéz Tóth András és Martselcényi Imre or
szággyűlési képviselők, Engdbach Alajos, 
'Hajnóczy Béla és Kertész Elemér — a szö
vetség vezető tagjai.

Gróf Takách-Tolvay József üdvözölte a
luraut résztvevőit.

— A magyar frontharcosok — mondotta 
— az elmúlt években sokszor zarándokol
lak erre a térre, amelv azelőtt névtelen tér 
volt s a Frontharcos Szövetség kezdeménye
zésére nevezték cl a főváros áldozatkészsé
gével és hozzájárulásával a Hősök-terének. 
Ez a tér most mengagyobbitva várja azt a 
keresztény tömeget, amely nemcsak csonka- 
országunk, de n világ minden tájáról ide 
fog zarándokolni az eucharisztika szent un-
jicpélyérc.

..élerrut
FAL- ÉS BUTORBURKOLiSOK

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.

TELEFON 1-154-18

Feljöttek a tárnákból, 
de tovább sztrájkolnak 
a brennbergi bányászok

Sopron, május 8.

ÍA Hétfői Napló tu'lóMiónak tele/on- 
letentfse ) A brennbergi bányászok földalatti ’,S kj. ügyében újabb fordutnt köveik.- 

rett be. a-
A wpronkörnyéki hánya melyén sztráj

koló munkások még szombaton elhagyták a 
tárnákat és tárgyalásokat kezdtek a bánya
társasággal. A megbeszéléseket 
Ödön minisztert tanácsos 'esette, aki Buda 
rvnntrfil érkezett. hogy a munkások es « &nyíIgazgatóság közöli közvetltas a tárgya- 
“sokat A munkások hétszázalékos béreme
lést és évenként 12 napos fizetéses szabad- 
aágot kértek, A brennbergi bánya vezetősége

Az iskolai szervezkedéssel kapcsolatban a 
keleblai főjegyző kijelentette a Hétfőt Napló 
munkatársa előtt, hogy a legélesebben el
ítéli az ilyen eseteket és

szigorú vizsgálatot indít,
mert nem tűri, hogy a szélsőséges agitáció 
az iskolák falai közé behatolva, politikailag 
éretlen kisgyermekek fölhasználásával foly
tassa működését.

A szervezkedéssel kapcsolatban kiderült, 
hogy Kelebián

az egyik nyflasvezért börtönre ítélték 
csalás miatt, a másik pedig nem Is ma

gyar állampolgár.
A csendőrség is nyomozást indított, mert az 
eddigi adatok szerint földosztással izgatják 
a lakosságot.

’Á Milleniuml-emlékoszlopra mutatva 
mondotta, hogy

a szeretet és megértés táborába tömö
rülve küzdenek a frontharcosok

azért az eszméért, amelyet ez a sudár osz
lop hirdet, amelynek a tetején ott van Szent 
István koronája és az angyal kezében ma- 
gnsratartott keltőskereszt.

A visszaérkezett versenyzők ezután lerak
ták

az ország halárairól magukkal hozott 
virágcsokrokat

az emlékmű talapzatára.
Az ünnepélyes aktus után Szendy Károly 

polgármester szólott a frontharcosokhoz.
♦— A nemzet — mondotta többek közölt 

—, a millenlumi évforduló alkalmával ezen 
a téren állított emléket az ezeréves múltnak. 
Honszerző Árpád ércalakja körül építettük 
ki a Hősök-tcrét, amelyen most a hősök ke
gyeleti fáklyája lángol és itt van az elesett 
hősök Emlékköve is, amely nemzet örök 
háláját, soha el nem múló emlékezetét hir
deti.

Fenséges szimbóluma ez a múlt és a 
jövő lelki egységének.

Ezt a teret a Frontharcos Szövetség kezde
ményezésére neveztük el Hösök-lerének és 
az átalakított, külsejében megújult Hősők- 
terén ez az első ünnepség, amelynek kap
csán nz uj Hösök-terét is felavatjuk. A mai 
frontharcos-ünnep legyen szimbóluma a ma
gyar erőnek, a fegyelemnek és a magyar 
egységnek.

Kertész Elemér, a Frontharcos Szövetség 
országos ügyvezető alelnöke rövid beszéd 
után mondta harsány hangon a fronthar
cosok felé a jelszót:

— Bajtársak, magyar testvérek 1 Egy 
zászló: piros-fehér-zöld, egy cél: az ezeresz
tendős keresztény nemzeti Nagymagyaror- 
szag, egy vezér: vitéz nagybányai Horthy 
Miklós.

A kormányzó nevének említésekor harsány 
hangon hangzott cl az éljenzés, majd dobper
gés, a kürt imajele és a csapatok tisztel
gése közben Kertész Elemér elhelyezte a 
Hősök Emlékkövén a magyar frontharco
sok koszorúját. Utána a luraut résztvevői 
nevében gróf Andrásig Imre kioltotta a ke
gyeleti fáklyát s az ünnepség az Andrássy- 
uton rendezett diszmenet felvonulásával ért 
véget.

ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a mai 
viszonyok között Ilyen arányú fizetéseme
lést nem lúd adni.

Az üzleti könyveket megmutatták All- 
quander Ödönnek, aki vasárnapra vir
radó éjszaka a hajnali óráikig tárgyalt 

a bányaigazgatósággal

és végül arra a megállapodásra jutottak, 
hogy a vájárok visszakapják az 1931-es fize
tésüket, a többi bányászok pedig 4 százu- 
lékos béremelést kapnak.

Vasárnap reggel 9 órakor folytatódtak a I 
tárgyalások, ekkor már a munkások hl-1 
zalml férfiait is hivatták, akikkel közölték ]

NAPLÓ
az éjszakai megbeszélések Eredményét. A 
munkásság vezetői ezután eltávoztak és rög
tönzött gyűléseken tárgyaltak a sztrájkoló 
bányászokkal. Az elégedetlen bányászok

kitartanak eredeti követeléseik mellett
és a további sztrájk mellett döntöttek. El
határozásukat a bizalmi férfiak a délutáni 
órákban közölték Allquander Ödönnel.

A bányatársaság az elutasító válasz után 
plakátokon felszólította a sztrájkotokat, 
hogy hétfőn reggel kezdjék el a rendes 
munkát, ellenkező esetben minden ren
delkezésre álló törvényes eszközzel, amit 
a bányatörvény előír és megenged, cl 

fog járni a sztrájkotokkal szemben.

'Allquander Ödön az eredménytelen tár
gyalások utón visszautazott a fővárosba. A 
munkások pedig Peyer Károly országgvü-

Furcsa bonyodalom után kézre- 
került a Madách-gimnázium 
betörője

Vasárnap reggelre fantasztikus bonyodal
mak után rendőrkézre került a llarcsay- 
utcai 3/addc/i-gimnázium betörője. Március 
elején, vasárnapról hétfőre virradóra be
törő jórt a gimnáziumban. Fölfeszitette az 
igazgatói irodában a pénztárszekrényt, itt 
azonban nem talált pénzt, miro tovább
ment a tornaterem szertárába és itt sem 
akadt valami gazdag zsákmányra,

mindössze egy futballabdát vitt el.

Reggel, mikor felfedezték a betörést, de
tektívek mentek a gimnáziumba és szemlét 
tartollak. Megállapították, hogy a tettes le
szakította az egyik terem ablakáról a füg
gönyt, kötelet csavart belőle, az elsőcme- 
leli terem ablakkeresztfájára erősítette és 
így.

a függöny segítségével ereszkedett le 
az utcára,

ez volt a menekülés útja.
A betörési ügy iratai a bűnügyi osztályra 

kerültek és megkezdődött a nyomozás. 
Ugyanazon a napon azonban még egy akta 
futott be a bűnügyi osztályra. A Rarcsay- 
utcában szolgálatot teljesítő rendőrőrszem 
jelentette, hogy a Barcsay-utcn és Hársfa
utca sarkán félig eszméletlen állapotban 
találta az úttesten Holicsek Dezső 27 éves 
cukrászsegédet.

Holicsek azt mondotta a rendőrnek, hogy 
egy ismeretlen aulő elütötte és a gá
zolás lilán a aoffőr megállás nélkül 

tovább hajlóit.
A rendőr a mentőket hívta, akik megállapí
tották, hogy Holicsek jobblába eltörött, 
elsősegélyben részesítették és a Rókus-kór- 
házba vitték. A jelentés azért került a 
bűnügyi osztályra, hogy nyomozzanak a 
gázolás után elmenekült soffőr kézrekeri- 
tésére.

A betörési csoport kereste a gimnázium 
betörőjét, a sérülési csoport kereste a gá 
zoló soffőrt, vasárnap reggelre pedig

a két nyomozás szálai ösazefiiloltak 
és minden kiderült.

Holicsek még most is a Rókul-kórház
ban fekszik és vasárnap detektív ment 
hozzá, hogy pontos leírást kérjen a gázoló 
autóról. Amikor a detektív belépett a kór
terembe és Holicseket kereste, a sebesült 
izgatottan kezdett viselkedni és

Ijedten kérdezte, hogy mit kivan tőle 
a rendőrség.

A detektív gyanúsnak tartotta n dolgot. 
Fokozódott a gyanúja, amikor kikérdezés 
közben Holicsek többször is zavarba jött 
és zagyva össze-visszasággal beszélt a gázo
lás részleteiről. Emlékezett a detektív arra 
>s. hogy

Holicseket éppen akkor találták tö
rölt lábbal a Barcsay-utcában, amikor 

a gimnáziumban a betörés történt.
Kezdett előtte derengeni valami és hirtelen 
rászólt:

— Mondja csak, nem maga járt a Bar- 
csay-utcal gimnázium igazgatói irodájában1/

Holicsek a váratlan kérdésre még job
ban zavarba jött és néhány perc múlva 
már vallott;

bevallotta, hogy ő követte el a betörést, 
utána a függönyből font kötélén ereszke
dett le az emeletről, de a függöny rövid

nettó
fog tartani a 
Lánc kereszt- 
reitvényverseny!

LeazAllltottam az Arakat!
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lési képviselőt értesítették a történtekről és 
öt kérték fel intervencióra követeléseik tel
jesítése érdekében.

A brennbergi bányatelep környékén most 
izgalommal várják a bányászok sztrájkjá
nak fejleményeit.

volt, végül le kellett ugrania, megbotlott, 
elesett és a lábát törte. Volt még annyi 
ereje, hogy pár házzal arébb vánszorgott, 
ott összeesett és amikor a rendőr ráakadt, 

gyorsan kitalálta a gázolásról szóló 
mesét.

Holicseket egyelőre még a Rókus-kör- 
házban hagyták, de fölépüléso után elő*  
állítják a főkapitányságra.

Búcsúzóul a vásáron még egy pohárka

MECSEKIT!
(Elelmiuerpsvillon 10. at. fülke.)

Platinaszőke, elegáns 
selgemtolvajt fogtak 

a Dunakorzón
A Kárpát és Földes textilcég Deák Ferenc- 

utca 24. számú házban levő üzletében pár 
nappal ezelőtt vakmerő lopás történt. Egy 
elegánsan öltözött nő állított be a boltba és 
sclyemvásárlás ürügyével értékes selymeket 
rakatott ki a pultra. Távozása után derült 
csak ki, hogy

elegáns „vevő" magával vitt két vég 
selymet

A cég feljelentésére a rendőrség megindí
totta a nyomozást, de nem vezetett ered
ményre. Vasárnap délelőtt azután egészen 
különös körülmények között került kézre a 
tolvajnő.

A cég egyik főnöke, aki annakidején be
szélgetett a nővel és jól emlékezett személy- 
leírására, kinn sétált a korzón.

A HanglI közelében egyszeresük feltűnt 
neki egy platinaszőkeliaju, jólöltözött 

nő, aki nevetgélve sétálgatott.

A kereskedő elgondolkozott, hogy honnan 
is ismeri a nőt és akkor jutott eszébe, hogy 
tolvajával kefült szembe. Követte egészen 
a Ptőfli-térig és ott nz őrszemes rendőrt fi
gyelmeztette felfedezésére. A rendőr igazo
lásra szólította nz egyre izgatottabbnn visel
kedő hölgyei, majd amikor azt mondta, 
hogy nincs nála semmiféle irat, előállította 
a főkapitányságra. A rendőrségen

ujjlenyomat alapján megállapították, 
hogy Deuschl Józsefné 32 éves varrónő 

került kézre,
aki már többször szerepelt hasonló ügyből 
kifolyóan a rendőrségen. Letartóztatták.

Agnoszkálták
a Mátyáshegy 
öngyilkosát

Szombaton délután n Mátyáshegy oldalá
ban átlőtt halántékkal, holtan talállak egy 
férfit, isniétlőpiszlollyal lőtte agyon magát, 
A zsebében semmiféle igazolvány nem volt. 
Az ingében 5. P. monogramot, ruhájúban és 
fehérneműjében elegáns belvárosi divatáru 
cégek címkéjét találták.

A holttestet a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították, ahol vasárnap agnosz
kálták. Kiderüli, hogy

a halott Láng Ferenc 41 éves fogtech
nikus, aki a Károly klrály-ut 30. számú 
házban lakott, csak azért van a fehér
neműjében más monogram, mert egy 
rokonának a holmijaiba volt öltözve.

A fogtechnikus két nappal ezelőtt elment 
hazulról és azóta nem adott életjelt magá
ról. Hozzátartozói úgy tudják, hogy anyagi 
gondok miatt követte le az öngyilkosságot.



Szomorú jelentés: a múlt héten az 'AnÜr'áisg- 
tilt Színház csukta be kapuit, a hét ismét két 
•zinház kényszerszünetével kezdődik. A Petii 
'Színházban hétfőtől péntekig nincs előadás, a 
Áfdoézz Színházban pedig hétfőtől szombatig 
Van szünet.

Vidámabb hír: Ismét megkezdődött a 
komoly és erőteljes munka a Hunnia film
gyárban, ahol Hanna Ákos produkciójában 
'Bókay János „Megvédtem egy asszonyt" 
telmü regény- és színdarab filmváltozatát for
gatja Ráthonyi Ákos rendező. A kitűnő fia
tal, nagykulturáju rendező, aki Hollywood
ban Lubitschnál tanulta a filmgyártás csin- 
ját-binját, uj szellemet honosított meg a 
Hunnia műtermében: ctendet, urimodor szel
lemit, amely csodákat tett. A színészek, 
műszakiak, a legutolsó munkásig többszörö
zött munkateljesítményt nyújtanak, úgy, 
hogy ami a legnagyobb ritkaság, a film az 
előirányzatnál hamarabb lesz készen. Ta
nulság: nem kell okvetlenül kiabálni, go- 
rombáskodni és durváskodni a rendezőnek, 
• mi ellen az utolsó Időben súlyos panaszok 
merültek fel.

Egerváry Bea, az európai hírűi magyar tánc
művésznő hathónapos olaszországi turnéjáról 
hazaérkezett éa most egy operett főszerepéről 
tárgyal.

Ijikner bácsi bucsuelőadáaa. Gyönyörű elő
adással ünnepelte Lakner bácsi az „Anyák 
napját". Minden gyermek irigyen hozhatta el 
az édesanyját erre az alőadásra. A megaján
dékozott anyának és a csillogó szemű gyerme
keknek olyan hatalmas műsort mutatott be 
•z az egyedülálló, magas nívójú gyermek együt
tes, amely méltán reprezentálta ezt a nagy ün
nepet. A sokoldalú Lakner bácsit és kitűnő 
gárdáját nagy lelkesedéssel Ünnepelték.

H u r r i c a n e . «r-dekea, lagalmaa filmet 
.láttunk a Royal Apolló
ban. Tulajdonképpen a 
tenger éa a pusztító, bor- 

Izalmas orkán a főszerep 
lője a filmnek, amely a 

déltrngcri szigetek Mivet rabulejtő világában 
játszódik le, a vlrágfüzéres. Jóindulatú, mo- 
anlygó bennszülöttek éa az őket uraló kémén) 
francia gyarmati politka összeütközése közép
pontjában. Meseszerűen szép fotográfiák vará
zsolják elénk a napsütésben, virágillatban 
fürdő sziget tündér! életét éa a következő pil
lanatban n legyőzhetetlen elem iazonyu pusz
títással liomokpaddá változtatja át szemünk 
előtt a termékeny, gazdag madárfüttyöa azige- 
tet. A film története la Izgalmasan érdekes; egy 
bennszülött, akit igazságtalanul Ítéltek el, Irtó- 
ratoa erőfeszítések árán menekül a börtönből, 
szerelmeséhez, Dorothle I/atnour-hoz. (Kifogá
sunk, hogy a csodálatosan szép éa érdekes 
színésznőnek most egyetlen énekszáma nincsen!) 
John Hall erőteljes, férfias, a bennszülött aze- 
relmcsénck szerepében. rövidesen sok híve lesz 
Budapesten. A film élmény, érdemes n\egnéznl.

Beethoven Harry Bmlr nas>' 
szerepe az e. Beethoven- 

Ifilro, ahol a nagy zene
költő élete, szerelme és 

[szenvedései elevened
nek meg a filmvásznon.

Ábel Gönce mesteri rendezése nem hanya
golta el a zeneköltő muzsikáit sem, ame- 
Üvek minduntalan fclzcngcnek. Különösen a 
.Voní/ac/iein-szonáta tetszett.

Három ember a hóban ,A„ c<’"'> modcinni újdonságáról csak 
elmúlt bélen mondtunk 
lesújtó véleményt és Íme. 
most ismét nj Metró
filmet mutat he, amely 
Kftstncr regényét' dol

gozta fel. Nem kívánjuk megtépdesni Kfistner 
kétségtelen nagysikerű regényének vélt babé 
mit. de nem hallgathatjuk cl azt. hogy meny
nyivel finomnbb humora van nálunk például 
Tertlyánszki József Jenőnek vagy Zrfgon Ist
vánnak. 'Csak találomra vettük ki c két nevet
a sok közül'> Ezzel a meghatározással körül 
belül megjelöltük a rcgvnv értékhatárát, ami 
azért fontos, mert ez a film teljes hűséggel 
rlevenili vászonra a regénvt. A színészek ki
tűnő munkát végeztek, különösen Róbert 
Joting, de tőként Éránk Horgán. A két női 
-zercplő inkább szép, mint jó. A film egész- 
benvéve csak ' időtöltés, részletszórakozás, ami 
:• mai drága világban bizony nem sok...

BELLEVUE szálloda
gyönyörű füRRökcrtjébcn május 12-től 

naponta táncos 5 órai teák 
Mlletin— Balázs-Mllkó jazz

_____________ HÉTFŐI NAPLÖ_____________

1. Csortos és az elmaradt színházi
törvényszék

'AZOK 'Á TÁMADÁSOK, amelyek az 
utóbbi időkben Németh Antalt, a Nem
zeti Színház igazgatóját a szélsőjobboldal 
részéről érték, máris eredményeket mutat
hatnak fel. A Nemzeti Színház belső élete, 
mint a megbolygatott hangyaboly nyüzsög, 
klikkek, pártok, pártárnyalatok fejlődnek 
ki a káoszban, senki sem tudja, hova tar
tozik, hol látják szívesen s miként tudja 
jövőjét biztosítani. Félnek beszélni, illetve 
nem mernek ellentmondani néhány túl- 
hangosan politizáló színésznek, akik mind
untalan rögtönzött üléseket rendeznek, köz
ben pedig az ország első színháza hihetet
len erőfeszítéssel küzd, hogy gyönyörű hi
vatásának megfeleljen. Ebben a hangulat
ban robbant ki az a súlyos és eléggé el nem 
ítélhető affér, amely a színházban „párt
különbség nélkül” mindenki élénk vissza
tetszésével találkozott s amely egy színész
kolléga hősies önfeláldozása és bravúros 
teljesítménye nélkül talán súlyos anyagi és 
erkölcsi kárt okozott volna,

Af/ér Zflahyval

'Csütörtök 'délelőttre nyilvános főpróbát 
hirdetett a Nemzeti Színház, akik azonban 
nem olvasták a reggeli lapokat, zárt aj
tókra találtak. Belül, a színház kapui 
mögött, a színpadon eközben nem éppen 
épületes affér játszódott le. Zilahy Lajos 
a „Hazajáró lélek” kiváló írója, aki egy
ben minden darabját rendezi is, az első fel
vonás első képe után kérő szavakkal for
dult Csortos Gyulához, a darab fő-, sőt 
címszereplőjéhez, hogy szívlelje meg a sze
repébe beirt rendezői utasításokat és lehe
tőleg holnapra legyen egészen kész a szö
veg tudásával is. Csortos Gyula emiatt 
éles szóváltásba keveredett Zilahy La
jossal, majd hátraszólt színházi öltöztctő- 
jének:

— Kabátot, kalapomat kérem, beteg va
gyok! — és ezzel sarkon fordult, otthagyta 
a színpadot és eltávozott a színházból.

'A „Hazajáró lélek”-ben szereplő színé
szek dermedten figyelték az eseményeket, 
majd az üguelő jelentette az Olaszországból 
éppen aznap délelőtt hazaérkezett Né
meth Antalnak a történteket, aki azonnal 
rendelkezett, hogy Csortos szerepét T i - 
már József, a színház egyik legkitűnőbb 
és leghasználhatóbb tagja vegye át, Cső r- 
t o s lakására pedig azonnal menjen ki 
a színházi orvos,

19 f.llífií, 18 ezer /tengőért

’A SZÍNHÁZI ORVOS azonnal eleget tett 
Németh Antal rendelkezésének, kisietett 
Csortos Gyula lakására, megvizsgálta a mű
vészt, akit mint később jelentette, valóban 
rendkívül súlyos állapotban ta
lált. Tény az, hogy Németh Antal, aki 
előbb elrendelte, hogy Csortos Gyula 
felett egy gyorsan összehívandó rendkívüli 
színházi törvényszék ítélkezzék, most ezt a 
rendelkezést további orvosi vizsgálatig fel
függesztette. Hazajáró lélek premierbankett
jén már kijelentette, hogy Csortos Gyula 
ügyéhen — tekintettel a művész állapotára 

m ég s e m hívja össze aszinházi 
törvényszéket, miután dr. Jár fás, 
a színház orvosa azt jelentette, hogy a nagy 
művész egészségi állapota a legnagyobbb k i- 
m é I c t c t igényli. A törvényszék bár nem 
ül össze és igy nem Ítélkezik ténylegesen 
Csortos Gyula szangvinikus és önkényes 
gesztusa felelt, — amelyet mégha Zilahy 
talán nem eléggé tapintatos megjegyzései 
involváltak is —, szinésztársai lelkűkben 
azonban döntöttek és ez a döntés nem a lég- 
hízelgőbb. Ha Csortos Gyula nem is kap 
sajnálatos magatartása miatt tényleges bün
tetést kollégáitól, ezek egyöntetűen állapí
tották meg, hogy Csortos Gyulának van a 
legkevesebb oka idegességre. Akadtak rög
tön amatőrstatisztikusok, akik kiszámítot
ták, hogy Csortos egész évben eddig 19- 
szer lépett fel a Nemzeti Színházban, ahol 
csak igen kevésszer fejtett ki játékmesteri 
teendőket. Körülbelül 19 fellépésért 18 
ezer pengő gázsit élvez, tehát egy 
fellépésre majdnem ezer pengő 
e s i k. Csortos Gyulát ellenben foglalkoz
tatta a filmgyártás, amely bizonyára sok
kal jobban igénybevette a nagy művész 
munkabírását és egészségét, mint a Nemzeti 
Színház, amelynek igazgatója ezúttal a leg
lojálisabb és a legemberibb gusztusáról 
adott dicséretes tanúbizonyságot.

2. Mi van a lét titkár korul?

.4 CSORTOS GYULA körül zajló affér 
csak egyik szomorú stigmája a Nemzeti 

Szinházban uralkodó 'állapotoknak, ame
lyekkel kapcsolatban t— mint hírlik —, Né- 
Németh Antal erélyes rendcsinálásra 
határozta el magát. Amikor Németh Antal 
Nemzeti szinházbeli pozícióját elfoglalta, két 
bizalmas emberét ültette maga mellé. A fő
titkári szobába C z a k ó Pál került, a titkári 
teendőket pedig Patkós György látja el 
azóta. Miután e két kitűnő urat eddig min
denki Németh Antal leghívebb emberének 
hitte, a színházt köröket rendkívül váratla
nul érintette a hir, hogy úgy a főtitkár, mint 
a titkár éppen Németh Antal kívánságára 
csakazévad végéigmaradaN e tü
ze ti Színház kötelékében. A tit
károk az ezirányu értesítést már meg is 
kapták volna a kultuszminisztériumból. 
Akik az ügyeket jól ismerik, azt mondják, 
hogy a két titkár éppen a politikai Viszo
nyok miatt került ellentétbe Németh Antal
lal, aki a színház nyugodt munkamenetét 
mindenképpen biztosítani akarja. C z ak ó 
Pál és P at k ó s György egyelőre dementál- 
fák távozásuk hírét, amely ennek ellenére 
tartja magát,

3. JAár a virágoktól >*s? ...

előadásnak. A

’A RÖPCÉDULAESÖ, amely q Nemzeti 
Színház tájékán sem szokatlan, jellemző 
kis történetünk elmondására ad alkalmat. 
Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Szinház
ban B ab ay József Csodatükör című éne
kes játékát adták elő és az emeleti szék
sorokban egy sereg szekszárdi fiatal leány 
foglalt helyet, akik szinte ujjongva tap
soltak a darabnak és az 
második felvonás végén elragadtatásuk 
annyira fokozódott, hogy ' 
szerint -virágokat dobtak a szín 
pad felé, amelyek a nagy távolság miatt 
a nézőtérre hullottak. Amikor a füg
göny legördült, a színház ügyelője kilesett 
a nézőtérre és rémülten látta, hogy va
lami hull a nézőtérre. Gyorsan 
visszatartotta a színészeket és nem engedte 
a függöny előtt meghajolni, mert röpcé
duláktól és tüntetéstől tartott. Arra nem 

is hull-

vidéki szokás

is gondolt szegény, hogy virágok 
hatnak a színházi nézőtérre

Színház 1938!,,,

4. A hazajáró siker
MINDEZEK UTÁN térjünk rá a Nem

zeti Színház premierszámba menő felújí
tására, amelynek során tizenöt év után 
részben uj szereposztásban, részben át
írva került ismét szilire Zilahy Lajos 
„Hazajáró lélek” című színmüve. Bátran 
állíthatjuk, hogy ha ezt a darabot a sze
zon elején mutatták volna be, hosszú 
hónapokon lett volna kénytelen műsoron 
tartani a színház. Végre egy igazi szín
darab, ahol az írónak mondanivalója van, 
s aki ezt tömör, expanzív színpadi formában 
fejezi ki anélkül, hogy érdeklődésünk 
egyetlen pillanatra is lankadna. Furcsa, 
de ami a legjobban nem tetszett a darab
ban, az újonnan hozzáirt bárkép volt, 
amely talán kissé banális és túl hangosan 
kipoentirozott. Az a gondolat, hogy az ön
gyilkos tettével mindig mást akar bün
tetni, csodálatosan szép költői megoldás
ban rendül ki a legutolsó kép utolsó uj je
lenetében. A „hazajáró lélek” búcsúzik a 
meggyötört asszonytól, a villanyszámlás 
nyugdíjba megy, többet nem jelentkezik, 
nem fog alkalmatlankodni. .4 nézőtéri szi- 
pogás hangos sírásba csuklik. A függöny 
legördül, a közönség helyén maradva tap
solja a nagyszerű színészeket, akik közül 
elsőnek jusson elismerésünk T i m á r Jó
zsefnek, e pompásan beszélő és a költő 
gondolatát annyira megértő színésznek. 
Jobban helyén van a darabban, mint Csor
tos lehetett volna! (Képzeljük csak cl 
Csortos testes, erős mivoltát, mint ködös 
fantomot, agyrémet megjelenni a színpa
don!) Bajor Gizi, aki régen is játszotta 
ezt a sokrétű, színes, orchidealclkü szere
pet. művészetében kiteljesedett, zengőbb, 
asszonyibb és érdekesebb, mint valaha. .4r 
előadás harmadik nagy értéke Jávor 
Pál, aki kimélyülix rendkívül finom s 
részleteiben kidolgozott alakításával egy 
gyötrődő szerelmes férfi lelke széditöen 
magas bérceinek és nyaktörő szakadékai- 
nak távlatát mutatta meg. Az előadás min
den szereplője a helyén volt: igy a kitűnő 
K o v á 'c s Károly, a remek Gázon Gyula. 
B c r k y Lili. P e t h e s Sándor, P e t li e ő 
Attila, Tapolczay Gyula. A Hazajáró 
lélek — hazajáró siker a Nemzetiben.

■Stáb**!

A Fórum—Gerő harc 
meglepő fejleményei 

Súlyos kártérítési per indul 
a Mozgóképüzemi r. t. ellen

Beszámoltunk arról, hogy a Fórum film- 
színház a régi bevált kezekben marad*  
miután a Fórum eddigi tulajdonosai vállal
ták a Mozgóképüzemi rt.-hez érkezett leg
magasabb bérleti ajánlat feltételeit. Fel
tettük, hogy a Fórum—Gerő harcon 
tulajdonképpen a ház tulajdonosa, a Magyar. 
Tudományegyetemi Alap nyert, mert a 
Fórum régi és uj bérleti összege között mu
tatkozó különbözeti haszon nagyrésze a 
háztulajdonos kasszájába folyik be. Be te- 
kintést nyervén a bérleti szerződésekbe, ki- 
egészíthetjük információnkat. Kiderült hogy, 
az évi bruttó forgalom húsz százalékát kell 
bérként fizetni a Fórumnak és ez a mostani 
idényt alapulvéve

évi 130—150.000 pengőnek felel meg.
Miután Gerőék a Fórum helyiségeiért a Tu
dományegyetemi Alapnak összesen 64000 
pengő évi bért fizetnek, igy évenként 70—• 
75.000 pengő hasznot biztosítottak maguk
nak ezzel a bérleti sakkhuzással, mig a 
háztulajdonos csak évi 24 ezer pengővel 
kap többet. Miután a bérlet kilenc évre 
szól, ez körülbelül

háromnegyedmilliő pengő hasznot Jelent 
a Mozgóképüzemi rt.-nek, amely ehhez a 
pénzhez minden befektetés és tőkekozkázat 
nélkül jutna, ha a Fórumék perrel nem tá
madnák meg az egész bérleti szerződést.

A Fórum, mint azt Geröéknek bejelen
tette, fenntartja összes jogait és kártérítési 
igényét a kényszerszerzödéssei szemben. 
Kijelenti, hogy a vele közölt Gertler-fé\e 
ajánlat, amelyet kénytelen volt elfogadni,

gazdaságilag és szakmailag lehetetlen 
feltételeket tartalmaz,

amelyek Gerőék ama szándékát célozzák, 
hogy a Fórumot utóajánlási joguk gyakor
lásában megakadályozzák. A Fórum a pert' 
azon a címen indítja meg, hogy’ Gerőék 
szerződéses kötelezettségüket megszegték 
azzal, hogy a bérlctutóajánlási jog gyakor
lására a szerződésszerű 1937 julius 1-e 
helyett csak most, majdnem egy évvel ké
sőbb, a bérlet közvetlen lejárása előtt adtak 
módot, amikor a Fórumnak jogorvoslatra 
már nem volt kellő ideje.

A per elé nagy érdeklődéssel néz a film
szakma és a közönség is, annál is inkább, 
mert a Fórum a főváros egyik legelőkelőbb 
és legjobban vezetett filmszínháza, ahol a 
közönség a leggondosabban összeválogatott 
filmeket élvezheti. Nem közömbös tehátH 
hogy’ ez a filmszínház a jövőben is igy tud
jon prosperálni!

Bombasiker a cirkuszban. Az elmúlt hé
ten bátrak voltunk felhívni a figyelmet a 
Fényes-cirkusz kedvderitő, rendkívüli mu
latságos és mégis szenzációsan nagyszerű 
produkciójára. Beszámolónkat a közönség
siker igazolja. Valósággal megostromolják 
a Fényes-cirkusz pénztárát a jegyekért 
azok, akik az igazi és maradéktalan szóra
kozást szeretik.

PESTI SZÍNHÁZ
Szombaton, május 14-én először

Fordította: POSSONYI LÁSZLÓ

Tolnay Klári, Orsolya 
Erzsi, Nagy Alice, Som- 
lay Arlhur, Perónyl 
László, Puskás Tibor

Jegyrendelés: 1 15-438, 122-144
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HÉTFŐI NAPLÓ

ÚJABB VÁLTOZÁS A FŐKAPITÁNY
SÁG. POLITIKAI OSZTÁLYÁN. A rendőrség 
politikai osztályán történt változásokkal 
kapcsolatban a főkapitány vasárnap újabb 
éthelyezéseket rendelt el. Vitéz Gózmány 
Ferenc kapitányt a politikai osztályról a
III. kerületi kapitányságra helyezte, Juhász 
József fogalmazót pedig a III. kerületi ka
pitányságról a biingyi osztályra vezényelte. 
Az áthelyezett Gózmány kapitány helyére 
Arday Janka Dezső fogalmazó került, aki 
eddig a főkapitányság sajtóirodájában tel
jesített szolgálatot, a legnagyobb megelége
désre. A kitűnő rendőrtitszt a politikai osz
tályon is fontos munkakört fog betölteni.

— JUNIUS ELSŐ VASÁRNAPJÁRA HA
LASZTOTTÁK FABINYI PÉCSI DISZDOK- 
TORÁLÁSÁT. Eredeti tervek szerint a pécsi 
Erzsébet Tudomány Egyetem jövő vasárnap 
avatta volna diszdoktorává Fabinyi Tiha
mér volt pénzügyminisztert. Közbejött ese
mények miatt az avatást június első vasár
napjára halasztották. Előtte való nap tartják 
meg az Egyetem Baráti Egyesületének köz
gyűlését.

— Légvédelmi gyakorlat Pécsett. A vidé
ki városok sorában elsőnek Pécsett tartot
tak olyan légvédelmi gyakorlatot, amelyen 
gázbombát dobó repülőgépek is résztveltek. 
A gyakorlaton résztvevő csapatok teljes 
felkészültségről tettek tanúságot.

— Ál Újságírók Kamarai Csoportjának 
értekezlete. A Magyar Újságírók Kamarai 
Csoportjának intézőbizottsága, valamint elő
készítő- és szervező-bizottsága vasárnap a 
Pátria Klubban tartotta második együttes 
értekezletét, amelyen Gáspár Jenő soros el
nök megnyitója után vitéz Kolosváry Borosa 
Mihály főszerkesztő tartotta meg beszámo
lóját a két bizottság eddigi működéséről és 
az adminisztrációs irodamunkájáról

— Képviselői beazámolóbeszéd Bicskén. Gróf 
Pálffy-Daun József vasárnap Bicskén beszá- 
molóbeszédet mondott. Foglalkozott a szélső
jobboldali mozgalmakkal is és rámutatott arra, 
hogy a fegyelem és iskolázottság gyümölcseit 
nem szabad megkockáztatni a szenvedélyek 
pillanatnyi fellángolása miatt.

— Titokzatos malrózszerencsétlenség a 
Dunán. Vasárnap virradná éjszaka, az ér- 
sekcasnádi dunai kikötőben az egyik német 
tehergőzösön Viroslay József matróz szó 
nélkül fölkelt ágyából, kiment a fedélzetre 
és besétált a Dunába. Az örvény azonnal 
elnyelte és holttestét eddig még nem talál
ták meg. A titokzatos tragédiát azzal pró
bálják magyarázni, hogy a matróz hold
kóros állapotban sétált be a vízbe.

— A Turul Szövetség nagygyűlése. A Turul 
Szövetség vasárnap Debrecenben nagygyűlést 
tartott. 'Dénes István volt nemzetgyűlési kép
viselő a földreformról beszélt. NofAó Gyula, a 
Turul kerületi alvezére pedig a zsidókérdést 
ismertette.

G LÓBÓL a leQtiztosabb molyöiöszer 

Főraktár: Molnáréi Mosat 
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- Dolgainak o beldrOk. Ai éjszaka betörök 
Jártak Schiller László henlosmesler Ccglídl-vl
26. szánin házban lévő italaiéban és naSymeny- 
nviségil árut villák el. - Belörök jártak Kálién 
sltámt Újpest, Arpád-uM 135. alatt érő 
illalszeretaráhan. Onnan Is nagymennyiségd 
árul vittek el.

— Mérget Ivott az utcán. Kiss Józscfné 35 
éves nyomdászod Újpesten a József-utea U 
számú húz előtt hypermanganból, cbininböl s 
több más méregből kevert oldatot volt. Ámen- 
tők a gróf Károlyi-kórbiizba vitték. Állapota 
súlyos.

__ Autó, motorkerékpár és teherkocsi ka- 
ramlHilja. Vasárnap déldölt “
KőriMsulsor 21. számú Mz elült 
Barna tisztviselő Fit irányúban haladó auló- 
iával Németh József leherkoai/a nhi sodorta 
rinlfr Vilmos motorkerékpárját. A motor- 
bicikli három utasa í’WWr Vilmos, Innál*  
Erzsébet és BeA-e Pál megsérült s a mentők 
részesítették első segélyben.

születne. Használja,- ■ <.mert önnek is segitlü-1*^*^*

Tavasszal
használják. mert halija kitűnj. Hull- 
nálata után az ember mintha ujja

— Koméra hirl«r!«' Ilik.: « villanylúihcly. 
meri gyón, ole.ó í« ilrrlo. A hírienzony 
„yiror' leglSbbel 0 n.rlrg konyhában i/enio.l 
EllOl .ionban könnyen megnabedulhal. la 
.lllamo, töihelyen sül lői. Ai 1 
vek Honvéd u 22. szám alatti bemutatójának

'“korb.0.’ fartaS" irShns lelknrdn, k.H,A különböző háztartási 
képvi-lMá"!:.

nikecz igazságiigymlniszíer 
vasárnap éles beszédet mondott 
a (elforgatok ellen

Hajdúszoboszló, május 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt Hajdúszobosz
lón Marschall Ferenc földmivclésügyi mi
niszter és Nikecz Ödön igazságügyminisz
ter, valamint busz kormánypárti képviselő 
jelenlétében beszámolóbeszédet mondott 
Tasnády Nagy András, a kormánypárt el
nöke. Nagy elismeréssel beszélt a kormány 
munkásságáról, méltatta a beruházási prog
ram és

a honvédség fejlesztésének jelentőségét.
Annak a törvényjavaslatnak, amely jelenleg 
a Ház előtt van, benyújtása — szerinte — 
elháríthatatlan kötelessége volt a kormány
nak.

Marschall Ferenc földmivclésügyi mi
niszter szólalt azután fel és beszéde során 
többek közt hangoztatta, hogy a földműié- 
lési politika ma egyultal honvédelmi poli
tika is. Hangoztatta, hogy a kormány a kö
zeljövőben segíteni próbál a Tiszántúl hely
zetén, olymódon, hogy

a Dunántúl állatiölöslegét nem viszi 
külföldre, hanem áthozza n Tiszántúlra.

A kormány változatlanul fenntartja eddigi 
árvédelmi politikáját és az agrárpolitikában 
egyre nagyobb szerepet kíván biztosítani a 
szociális gondolatnak.

Ezután Mlkecz Ödön igazságügyminiszter 
szólalt fel és azt hangoztatta, hogy az or
szág sorsa azon fordul meg. hogy a leg
közelebbi jövőben milyen belső erőt, milyen 
teremtő termelő erőt tud a magyarság fel
mutatni. A jövendőért folytatott küzdel
münkben erős fegyver

— A Széchenyl-Szövetség földbérlőszövetke-
zetl ankétja. Az Országos Széchenyi Szövetség 
vasárnap folytatta főldhirlŐs2öt>etkezefi ankét
jét, amelyen dr. Gesztelyi Nagy László határo
zati javaslatot terjesztett elő a földbérleti jog 
újabb szabályozásáról. •

— Megalakult a városi tisztviselők országos 
egyesülete. Vasárnap délelőtt Pest vármegye 
közgyűlési termében Dezső Kázmér nagykőrösi 
polgármester elnöklésével tartotta alakuló köz
gyűlését a Magyar Városi Tisztviselők és Alkal
mazottak Országos Egyesülete. ötvenöt vidéki 
város közül eddig 37 város tisztviselői és alkal
mazottai csatlakoztak az uj egyesülethez, 
amelynek tisztikarát a közgyűlés megválasz
totta.

Nyugat felöl csökken a hőmérséklet
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
A hőmérséklet tegnap az ország középső részén 20 fok fölé emelkedett, ma,éjjel 

a lehűlés mérsékelt volt, mert másfélméter magasságban 0 11 kJ;.;,
süllyedt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 
nyomás 758 mm; erősen emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Nyugat-északnyugati szél. Még sok helyen

A hőmérséklet nyugat felől

általában csak 9—11 fokra

tengerszintre átszámított lég-

(főleg az 
kissé csökken.

ország keleti felén) eső.

— Az Iglói diákok közgyűlése. Az Iglói Diák
szövetség vasárnap este órakor a Szent Gél
tört-szállóban tartotta közgyűlését, amelyen dr 
Simigh Gvula, Pest vármegye nv. árvaszéki el
nöke Gyulai Márton egykor iglói tanárról mon
dott emlékbeszédet.

— Ezredlulálkozrt. A debreceni volt 39-cs
gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei családtag
jaikkal együtt minden hó második csütörtök
ién tartják bajtársi találkozójukat n Zöldfa
étteremben este 8 órakor, Krisztina-tér 9. ez. 
alatt. A legközelebbi összejövetel május 12-én 
lesz. , . ,

A volt lúgos! m. klr. 8 ik és az onnan kiegé
szített volt m.kir. 300-ik honvéd gyalogezredek 
bajtársi összejövetelének előkésztése végett f. 
én május hó 10-én este 0 órakor a Biró-félc ven
déglőben (Budapest, Vili., Rákóczl-ut 29.), baj
társi összejövetelt tartunk, melyre a bajtársak 
szives megjelenését kérjük. Esetleges levélbéli 
értesítéseket Ribénv Kamilló nv. őrnagy Buda
pest Vili., Népszínház-utca 38., vagy Várnai 
Imre Budapest. VI.. Sziv-ulcn 12 sz. alá kérünk. 
Az clökészilöbizottság.

_  A szegedi énekesek sikere Varsóban. A 
szegedi cgvelem énekkara szombaton este a 
varsói Diákotthonban hangversenyt adott. A 
hangversenyen megjelent Hory András varsói 
magyar követ a követség tagjaival. A hangver
seny igen nagy sikert aratott. Utána táncestély 
volt.

— A főváros url publikumának kedvelt talál
kozóhelye lesz a „Fogaskerék" söröző, amelyet 
szerdán nvit meg Villányi Vilmos, n kitűnő 
szakember, n Gül Baba és Tinódi-sörörő volt 
főpincére. A söröző páratlan slilMeriiségével

a nemzet belső lelki én gazdasági egy
sége-

A lelki egységen keresztül tudjuk megte
remteni azokat a feltételeket, amelyek a 
nemzet gazdasági egységének megteremtésé
hez vezetnek. Azokkal szemben, akik ezt a 
munkát veszélyeztetik és akik felforgatásra 
törekszenek, kettős feladata van a kormány
nak: az egyik a felvilágosítás, a második a 
megelőzés.

Azok ellen, akik felforgatásra törek
szenek, úgy kell eljárni, hogy egyszers- 
mindenkorra eszükbe véssék, hogy nem 
lehet ebben az országban fel forgatást 

csinálni,
mert a kormány egy pillanatig sem fog 
habozni a megfelelő intézkedések megtéte
lén. ha annak szüksége mutatkozik. Végül 
hangsúlyozta, hogy a kormány munkájának 
megvannak a látható eredményei s a mi
niszterelnök, valamint kormánya s pártja 
joggal elmondhatja, hogy tisztességes, be
csületes munkát vészett. mert

szembe tudott szállni minden olyan 
mozgalommal, amely akár egyik, akár 
másik irányú túlzásba sodorhatta volna 

a nemzetet.

Még sok feladat vár megoldásra, az előt
tünk álló utat azonban egy ugrással meg 
nem tehetjük. Csak lépésről-lépésre halad
hatunk előre, úgy mint eddig létük. Kétség
telen, hogy n magyar kormány és a 9 mil
liós magyar nép megfogja oldani azt a fel
adatot, amelyet n sors kijelölt számára.

— Filléres hajó Esztergomba. A Magyar 
Férfiak Szenlkorona Szövetségének X. kér. 
központja május ‘22-én, vasárnap szórakoztató 
különhajóján egésznapos társaskirándulást ren
dez Esztergomba, amelyre vendégeket is szí
vesen lát. A kirándulók részére Gyelven Pál 
fölisztetendö az esztergomi Bazilikában szent
misét szolgáltat. Részvételi díj oda-visszaula- 
zással 180 fillér. Jegyek e hó 17-ig- IX., Fe
renc krt. 41.. X.. Kápolna u. 7 és a 1). G. T. 
Ferenc József-hidi hajóállomás személypénz 
táránál kaphatók.

— Iroda áthelyezés. Dr. Radó Sándor ügy
véd irodáját III., I.ajos-utca 146—148 alá he
lyezte át.

— A margitszigeti Palatínus Hotel 
terrasza megnyílt. Délután és este tánc.

Í4 fok, a

— A gyermekhét ünnepe az Urániában. 
Vasárnap kezdődött vitéz nagybányai Horthy 
Miklósné őíőméltósága fővédnöksége alatt 
rendezendő Nemzeti Gyermekhét. Vasárnap 
délelőtt az Uránia Filmszínházban szórakoz
tak a gyermekek. Több mini ezer gyermek 
töltötte meg zsúfolásig a hatalmas nézőterei 
s élvezőit, szórakozott, kacagott, örült az 
ajándékoknak és feszült figyelemmel kísérte 
a műsort. A Nemzeti Gyermekhét rendező 
bizottsága a jegyek cgyharmad részét telje
sen ingyen osztotta ki, úgyhogy a kedves és 
vidám kis publikum sorában ott láttuk a 
szükséglakás-telepek gyermekeit, a Nemzet
közi Gyermekmentő Szövetség kis védenceit, 
az árvaházak növendékeit s egyéb szociális 
intézmények pártfogoltjait.

— A Budaörsit önkéntes Mentőegyesület vlz- 
hőlmenlésí tanfolyamai férfink részért. A BÖME 
vlzbőlmonlési tanfolyamát férfiak részére 1938. 
évi május hó 16, 17, 19, 21 é-n tartja. Jelent
kezni lehel levelezőlapon vagv a tanfolyam 
kezdetekor (V., Markó-u. 22, I. em.),

— Súlyos beteg Czvetkovlcs jugoszláv minisz
ter. Czvetkovlcs népjóléti miniszter, a kormány 
egyik vezető tagja, súlyosan megbetegedett. 
Állapota rendkívül komoly.

— A tavaszi vértlsz.lltás régi fiatalító módszer. 
Szabadiba inog szervezetét a mérgező téli salak
tól Dannollal, mely szükség szerint adagolható 
és emésztését enyhén szabályozza. A Darmol jó 
közérzést és fiatalos karcsú lestformút ad.

— A sírok ápolása úgy a régi kercpesiuli. 
mint az uj központi izr. temetőben április hó 
második felében vette kezdetét. Befizetések a 
Pesti Chevra Kadisa székházéiban. VIf, Erzsé- 
bet-könit 26. sz. alatt eszközölhelők, esetleg 
ugyanoda postán is beküldhetők, _

— A Gyógy- é» Üdülőhely! Bizottság 1987. 
évi jelentése. Tartalmában tanulságos éa 
szemléltető, kiállításában rendkívül ízléses, 
fényképekkel élénkített füzetben hozta 
nyilvánosságra a Budapesti Központi Gyógy- 
és üdülőhelyi Bizottság 1937. évi jelentését. 
Külön figyelmet érdemelnek a füzethez 
csatolt térképek, facsimilék, összehasonlító 
táblázatok és kimutatások, amelyek ponpás 
képet adnak a Gyógy- és üdülőhelyi Bízott*  
Ságnak az idegenforgalom fejlesztése érdé*  
kében kifejlett hatalmas és céltudatos mun
kájáról. Külön fejezet szól a külföldi és a 
belföldi sajtóban kifejteit propagandáról, 
az utazási irodákkal teremteti együttmükö-. 
(lésről, az orvosi és egyéb propagandáról, a 
nemzetközi fürdőügyi kongresszusról, a bi
zottság célkitűzéseiről, az. idegenforgalmi 
intézményekkel fennálló kapcsolatokról és 
a bizottság szervezetéről. A egész füzet 
összeállítása és szemléltető ereje mintaszerű ■ 
és a bizottság vezetőségének — elsősorban 
Szviezsényi Zoltán igazgatónak — hozzá
értését és páratlan ügybuzgalmát dicsérik.

— A miskolci vasulasgyülés szónokai a 
szélsőségek ellen. A Magyar Vasutasok Or
szágos Szövetség vasárnap Miskolcon nagy
gyűlést tartott, amelyen Homonnay Tivadar 
országgvülési képviselő szólalt fel elsőnek. 
Figyelmeztette a vasutasságot, hogy n tév
eszmének ne üljön fel, mert azzal sajátma
gát gyöngíti. A növekvő drágaság miatt a 
fizetésrendezést kivált a vasutasság szá
mára. Schombauer Lajos és Ládtj István 
ugyancsak a szélsőségek ellen szólallak fel 
ti gyűlésen.

Zálog Jegyet. vUelt ruhát, fehérne
műt író- varró- fényképezd, 
gépet. fíónyeget és mindent ve
szek. eladok, divat szövet re ia 

Népstlnházu. ?«. T.H41-4I7.

— Az Erdész és Vadász Műszaki Segédsze
mélyzet rászlószentclése. Vasárnap zászlószen- 
telési ünnepséget fartőit n Magyar Erdészeti és 
Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos 
Egyesülete Brandt Vilmos ny. főispán, ország
gyűlési képviselő elnöklésével. Az ünnepséget 
megelőzően a Bazilikában a róm. kát. egyház, 
a Kálvin-téri református templomban pedig a 
református egyház szertartása szerint megál
dották íi zászlót. Az ünnepségen, amelyet a NÉP 
márványtermében tartottak meg. Brandt Vilmos 
elnöki megnyitója után vitéz Szekeres Károly 
alerdész üdvözölte a zászlóanyát. Brandt Vil
mosáét. majd Daróczy Márton egyesületi ügyv. 
elnök tartott avató ünnepi beszédet. Dűli Béla 
és cigányzenekara erdészdalokat játszott, majd 
megkezdődött n zászlószrgek keverése. Az első 
szeget a földművelésügyi miniszter képviselője. 
Ajtay Sándor főérdőlanácsos verte be, ezután 
a zúszlóanva következett és a gyűlésen meg
jelent erdész és vadásztársadalom előkelőségei. 
A zúszlónvató ülés a magyar Himnusz elének- 
lésével ért véget.

— A 13. fészkűn huszárezred ezredűnnepr. 
X 13. jászkun huszárezred vasárnap tartotta 
Karcagon ezredünnepét, amelyen többek kö
zött részt vett Tánczos Gábor lovassági tábor
nok népszövetségi delegátus és Denk Gusztáv 
lovassági tábornok, katonai szemlélő is. akiket 
dr. Sánlha Miklós polgármester üdvözölt Tán
czos Gábor tábornok beszédében Horthy Ist
vánról, az ezred volt parancsnokáról emléke
zett meg.

— Négyezer lengyel vendég az eucharisz- 
likua kongresszuson. Az eucharisztikus 
kongresszusra Lengyelországból né-gyc/er 
katolikus hivő lilazik Budapestre. A részt
vevő papságot Hlond bíboros vezeti. Soraik
ban lesz 22 lengyel érsek és püspök.

— Elloptak egy kalocsai utcái. A kalocsai 
Katona-utcában a javítási munkálatok so
rán fölszedték a kövezetét. Vasárnap reg
gel megdöbbenve állapították meg. hogv az 
éjszaka ismeretlen tettesek az egész köve
zetét ellopták. Erélyes nyomozás indult.

— Orvosi hír. Dr. P/on Imre fogorvos ren
delőjét Dorottya-utca 9. sz. alá helyezte át.

— Színészek szereplése a televízióban. A 
Budapesti Nemzetközi Vásáron bemutatott 
Philips televízióval kapcsolatban néhány heti
lap az ott szereplő művészek ingyen-fellépésé
vel foglalkozott. Ez ügyben a Philips Rádió és 
Billamossági rt. annak megállapítását kéri, 
hogy a művészek szerepeltetésére, vagy díja
zásúra, valamint a heiéplidij megúHapitására 
sem a holland, sem a magyar P/ií/fpj-cégiiek 
semtnileyn befolyása nem volt és nincs. A he- 
léptidijakból n Phllips-cé^A semminemű része
sedés nem illeti meg.

Székely hadosztály emléknap. Vasárnap 
tartotta emléknapját n dicsőmultu Székelyhad
osztály. Reggel 9 órakor katolikus és reformá
tus istentiszteleten vetlek részt, majd a fasori 
evangélikus iskola dísztermében bajtársi gyűlést 
tartottak, amelyen Papp Jenő ezredes mondott 
beszédet. Rögtön ezután megtartották a Székely 
Hadosztály Egyesület közgyűlését is. végül dél
ben megkoszorúzták a Hősök emlékkövét, majd 
bajtársi ebéden vetlek részt.



Jzgyre csökken az Újpest bajnoki esélye

Kíméletlen harc tombolt 
a ferencvárosi sasfészekben
Sárosl dr. és Háda megsérült — Debrecenben furcsa bot
rány okozott vihart — Eldöntetlen a győri amatőrcsata

'A bajnokság Pnisc most már teljes gőz alatt áll és egyformán érdekessé lesz min
iden mérkőzést az élvonalban csakúgy, mint az alsó régiókban. Ebből a szempontból 
n vasárnapi fordulónak rendkívüli jelentősége volt. A Szürketaxi ingatag helyzetén akart 
javítani a Hungáriával szemben, persze hasztalan, mert a kékfehérek kétségtelenül 
nagyobb klasszisa minden gátlás ellenére is elegendő volt a győzelemhez. Ez történt a 
Ferencváros—Kispest mérkőzésén is, ahol a baj nők jelölt nehéz küzdelem árán győzött. 
'A meglepetéseket ezúttal a vidék szállította, amennyiben Győrött a Törekvés egy pontot 

‘keresett és Debrecenben a Nemzeti alapos gólaránnyal keserves lelkiállapotba kényszc- 
rltelle a Bocskai közönségét. Az Elektromos kétgólos győzelmével a tabella negyedik 
'helyére, a KK-jelöltck sorába lépett elő.

Az üllői-uti „viharsarok" 
csaknem pontot rabolt a Hungáriától

HUNGÁRIA—SZÜRKETAXI 3:2 (1:1) I

Nyolcezer néző várta nz Üllől-ulon a kel
lős bajnoki meccs megnyitóját: a Hungária 
►- Szürketaxi mérkőzését. A mullvasárnapi 
botrányos tüntetés a kékfehérek cllpn ez- 
uttal elmaradt, nem hallatszott a hülyézés, 
n pfujolás, sőt még taps is fakadt a hétköz
ben elhangzott dörgedelmek nyomán. Jóval 
nyugodlabb légkörben kezdhette tehát a 
Szivélveszlett bajnokcsapat rehabilitáló mér
kőzését. Az elején még a Taxi kapcsol rá a 
,,vollgas“-ra s néhány meleg helyzet jelzi, 
hogy ez a mérkőzés sem tartozik a legkönv- 
jivebbek közé. Az. egyik oldalon a talonból 
végre elővett Kalmár, a másik oldalon kis 
Takács lábáról süvítenek a bombák, egy
előre azonban még eredmény nélkül. Az 5. 
percben

Kalmár jó helyzetben látja Cselit, per
sze odaszáll n labdája ellenére annak, 
hogy a Hungárla-eenier offszájdgynnus 
helyzetben áll. <'-sch nem szereti a bizo
nyosat s ezért Müiler elé tálal, aki 
aztán csodák-csodájára mégis csak a 

hálóba küldi a labdát. 1:0.

'A bécsi csatárnak ez a különleges teljesít
ménye őszinte csodálkozást vall ki a néző
téren. Két korner suhan cl a Hungária- 
kapu előtt, aztán egy kis erőszak igyekszik 
izgalmat kelteni: Sebes és Kiszcly robban 
egymásnak s n laxicsatár sínyli meg a la 
lálkozás hevét.

A B-közép félelmetes morgással kriti
zálja a bírót,

akivel svhogysincs megelégedve. Ez a mor
gás bizonytalanná teszi Müiler lábát és oda 
a nagy helyzet. A Taxi se szerencsésebb, 
mert Takács százszázalékos gólhelyzetben 
áll, amikor Szabó kijön és elcsípi a labdát. 
Nyomban ezután furcsa figurái mulat be az 
erőteljes tavaszi szél. Cselt és Kalmár egye
sült erővel játssza ál a 'Taxi védelmét és a, 
Kzőke csatár labdája a kapuson túl halál
biztos mozgással tart a háló felé. De bele
vág az erős szélroham s a labda fantasztikus 
inben kanyarodik cl a hálótól és fut ki a 
léc mellett. Kitűnő gólhelyzet volt ez, a 
B-közép azonban offszájdot látott és most 
már

Viharos erősei nnlul föl a bíró ellen. 
Becsmérlő kifejezések kórusa söpör 
végig a pályán s Igy nem csoda, ha 
percekre leáll a játék és Bíró Sándor 
nem hajlandó tovább vezetni a játékot. 
Markos legények felragadják az MLSz 
szövegezésében oly közismert táblát, 
amelynek magyartalan formulázásából 
annyit mindeneseire megérthet az em
ber, hogy okosabb a száját csukva tar
tani. mert ellenkező cselben klklsérlk 

a kapukon túlra.

A táblával a B-közép elé fut a két legény, 
de odasiet n Ferencváros elnöke, Springer 
dr. is és szónoklattal igyekszik megfékezni 
ti szervezett vihart Alább i.s hagy a lárma 
a azután a kapusok állnak munkába, hogy 
a 41. percben a „viharsarok" birócllcncs 
tüntetése meghozza a gyümölcsét.

Odry előrehoz a szélen, beadására Da
rázs és Bíró egyszerre csap le s a fi
zika törvényei szerint Darázs a na- 
gyobbtöincgii Bíró testéről lepattan. 
Elterül s n teljesen szabályos akciót 
éles fütty szakítja meg: tizenegyes. 
Rlszelyl nini meditál a bíró ítéletén, 
hanem kötelcsségszcrlicn végrehajtja 

az ítéletet. 1:1,

Kemény

l'gylátszik a tömeg terrorja ellen a biró- 
test ület nem tud védekezni. A Hungária 
hulf.sora pompás labdákkal látja el a csa
tárokat, de Miklósi kivételesen nagy for
mája elegendő arra, hogy hatástalanítsa a 
kékfehér belsőket. Lefújás előtt még Cseh 
nagy helyzete kecsegtet góllal, de sarkos 
szökletését Aradi elcsípi.

Szünet után Turay hibája az első ese
mény, Takács elhúz, mellette és pompás 
lövését már csak Szabó tehetsége tudja fe
dezni. Az 5. percben, csakúgy mint az első 
félidőben, ismét gól esik. De ez azután gól 
a javából.

Sas keresztpassza Kalmárhoz száll, 
majd tőle nyomban Ismét a jobbszélre 
Ivei. Milller fut ki a labdához és nagy 
körültekintéssel s mérökl pontossággal 
küldi be középre Cseh elé, aki a bal
összekötő helyére jutott s két lépés
nyire a kaputól várja már a döntő lab
dát. Megkapja és a helyzet menthelet-

len, a labda a hálóba kerül. 2:1.
A pompás akció még a B-közép tetszését is 
megnyeri. Pár perc múlva a sűrűsödő Hun- 
gária-rohamok kornerré érnek s ebből

Sas jólirányzolt labdája fut a hatos 
felé. A Taxi védelme egyesült erővel 
igyekszik menteni a helyzetet, de vak
tában fejelik a labdát s az Turay elé 
kerül. Suttyó a tumultusban is talál 

rést s a lapos labda hálót ér. 3:1.
A meccset megnyerték. Kalmár pazar ado
gatása s messziről küldött lövései már a 
megelégedett csatár miivészkedései. A Taxi 
azonban korántsem adta még föl a játékot 
s a 22. percben viharos erővel zudul előre. 
Pontos játék fut végig a csatárok lábán, 
végül is

Tóth Takács II elé tálal s mert Bíró ez
úttal hibázik, a szemfüles „kis Takl“ 
jól számítja ki a lövését, amelyhez a 
kifutó Szabó már hozzá sem érhet. 3:2.

A Hungária a góltól visszaesik s néhány 
komoly helyzet fenyegeti kiegyenlítéssel. A 
válasz Titkos nagy bombája, amely a felső 
kapulécen csattan el. Aztán még Kalmár 
lábáról indul útnak egy helyezett nagy
lövés, majd Kiszcly kerül meleg helyzetbe 
és az utolsó pillanatokban csaknem döntet
lenné teszi az érdekes ütközetet, de koránt- 
sincs annyi rutinja, amennyi kell s igy a 
kék-fehéreké a két pont.

Sas remek keresztlabdája jó helyzetben találjn Kalmárt, aki azonban jobb helyzetet teremt, 
ívelt kiadására Müiler jókor érkezik. A beadás pontosan száll Cseh elé, aki kapásból éles 
lövést indít Kutas! kapujába. II. félidő 5. perc. 2:1. (Copyright by Hétfői Napló — System 

Horváth.)

A szezon leggyilkosabb csatájában 
keservesen győzött a Ferencváros

FERENCVÁROS—KISPEST 2:1 (0:1)

Hallatlan izgalmak között várta az üllői- 
uti pálya tizezerfönyi közönsége a nap leg
érdekesebb mérkőzését, a Ferencváros és a 
Kispest között. Most már nem a Hungária 
a mumus itt a Franzstadtban, hanem a 
lilafehér csapat, amely mindössze három 
pontnyira áll a zöldfehérck mögött. Ele
gendő tehát egy vesztett mérkőzés és egy 
eldöntetlen s akkor a sokkal jobb gólarányu 
Újpest a bajnok. Már pedig ez a veszély 
erősen fenyegeti a zöldfehéreket, hiszen az 
utolsó három ellenfél sorban: a Kispest, a 
Budafok és az Elektromos. Mind a három

harapós, sok érdek fűződik a pontszerzés
hez, igy; tehát

semmi sem lehetetlen!
Ez volt a belső tartalma a mai mérkőzésnek 
is, amely érthetően kínpadra feszitette a 
ferencvárosi drukkerek idegeit. Tihaméry 
bíró előtt Sőrosi dr. és Serényi választ s az
tán erőteljes szél ellen kezd a Kispest. A 
Fradi huszáros attakjai vezetik be a játé
kot, de Kemény két pompás beadása kárba- 
vész Az egyik Kiss labdamellé-fejclése miatt 
megy veszendőbe, a másikat Bíró a külső 
hálóba küldi. Nyomban utána Kincses be
adása kellene meleg hcylzetet, de Háda tiine-

TIZEZREN VÁRTAK

Monostori

Kemény

Sárosl dr.

Olajkár 1.

Szabályszerűen fut a támadás n baloldalon éa 
Kemény fejezné be, hn bombája nem n kapu
lécről vágódnék vissza. Sárosl dr. azonban a 
helyén van és Ismétlő vizsgára utasítja Ke
ményt a góllövéből, nmi másodszorra már si
kerül. — Második félidő 31. perc 2:1. 
(Copyright by Hétfői Napló — Systeni Horváth.)

ményes ugrással csípi el. Zug a taps. Mají 
elhal, amikor Déri ekrazittal töltött lövése 
csak arasszal zug el a léc fölött. S aztán 
dermedné csöndcsedik a nézőtér, amikor 
Nemes pazar gólhelyzetbe kerül s csak Háda 
óriási lélekjelenléte menti meg a góltól a 
hálót. Lábról szedi le a labdát, de vesztére, 
mert a porondon marad.

A bíró nem veszi észre a súlyos sérülést, 
a Fradi csatárláncának támadását kíséri 
figyelemmel s közben Háda teste vészt*  

jósló merevséggel hever a fiivön.

Le is viszik és Sárost 111 áll be a helyére. 
Hatalmas biztatás erősíti most a csonka Fe- 
renvárost, amelynek kapujában a centerhalf 
kézzel-lábbal védekezik a kispesti lövések 
ellen, öt percig tart a megpróbáltatás, aztán 
Háda visszatér. Kemény offszájdról fut el, 
de hasztalan jelzi a határbiró, Tihaméry 
nem figyel rá. A 25. percben, közvetlenül 
ezután gól esik.

Serényi laposan küldi az ellenkező 
oldalra jó labdáját Kincseshez, aki fel
tűnően okos futballista s erről most is 
jó bizonyítványt állít ki. Nem sokat pa- 
pecsel, hanem ismét laposan középre 
küldi a labdát. Nemes ráfut és mintegy 
10 méterről olyan gyilkos erővel lövi 
meg, hogy a honiba Iláda kezét csak

nem letöri és igy ér a hálóba. 0:1.

Vezetnek a vörösfeketék! A válasz hatalmas 
ferencvárosi nyomás és Sárosl néhány mes
teri próbálkozása. Előbb fordulásból bom
báz, aztán meg fölé lő. A játék egyre szebb' 
és élénkebb lesz Toldi is jelentkezik már, 
de lövése csak a léc fölötti levegőteret égeti. 
Feltűnik és nagy kedvetlenséget kelt a néző
téren i

Sáros! dr. bicegése.

De ezt is elnyomja a Kispest mesés táma
dása, amely Olajkár és Nemes révén lendül 
előre. A kispesti center újabb gólt lőhetne, 
ha csak egy pillanatra higgadna és leállítana 
a labdát. így azután kapáslövése odavész és 
elfütyül a léc mellett — Háda és a B-közép 
felszabadult sóhajtásától kísérve. A félidő
nek nemsokára vége és a mérleg egyik ol
dalán a Ferencváros nagyobb mezőnybeli 
fölénye, a másik oldalán a Kispestet terhelő 
szél, egy gól és a robbanékony kezdemé
nyező erő van. Nem csoda, ha a Ferencvá
ros hatalmas nézőtömege szorongva gondot 
az elkövetkezőkre.

Szünet után a Kispestet támogatja a szél. 
A Fradi nagy elánnal dobja magát a küzde
lembe, de a Kispest 
utolsó pillanatban 
Toldi előretörésnek 
testével. Hatalmas

is dolgozik. Toldit az 
szereli Rátkai. Kiss— 

Kósa vet gátat saját 
ostromzár alá veszi az

oroszlánként küzdő bajnokjelölt a kispesti 
kaput, de Kósa, mint a tigris ugrik minden 
labdára.

Sáros! Gyurka a halszélre áll.

Toldi a center, Kemény nz összekötő. A 11< 
percben viharos erejű I'radi-nyomás nehe
zedik a kispesti kapura.

Ide-oda pattog a labda, Kósa kifut a 
kapuból, de közben Kiss lövése vészt- 
jóslóan tart az. üres kapura. Olajkár 
beletesz! a lábát a lövésbe, de a falsos 
labda a háló jobbsarkába vágódik, 

öngól. 1:1.

Kósa elkeseredésében jó spanyol mintára, a 
földhöz vágja magát. A B-közép extázisbán 
őrjöng az egyenlítő gólnak, a játékosok is 
önfeledten ölelkeznek. Gól után

gyilkos Iramban folyik a küzdelem.
A Kispest abbahagyja védekező taktikáját 
és támadásra lendül. Déri a csatársor mo
torja és meleg helyzetek alakulnak ki a 
Fradi kapuja előtt. Nemes közelről a felső 
kapulécre bombáz. A 25. percben

Sárost Gyurka tréneri utasításra bal
összekötőbe vonul.

Toldi két lépésről a kapusba küldi bombá
ját. Percekig érzi Kósa a „bombamérgezés" 
hatását. A 31. percben

vehemens támadásból Kemény a felső 
lécre bombáz. A visszapattanó labdát 
Gyurka visszaadja Keménynek és a bal- 
szélső iveit labdáin most már puhán 

hull a balsarokba. 2:1.

Mámoros öröm fogadja a keserves küzdelem 
árán kiharcolt vezetőgólt. A küzdelem el
dőlt, a mérkőzés irama csökken. A Kispest 
rohamoz és Olajkár II lövését csak kor- 
nerre képes Háda védeni. Kincses behúzódik 

■az. összekötőbe és Olajkár foglalja e! a jobb
szélső posztját. A utolsó percben a Fradi 
finisei. Toldi nagv lövését lábbal védi Kósa. 
Idegörjitően érdekes és szép volt a mérkő
zés. A Fradinak nagyon meg kellett dolgoz
nia a két pontért.
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Klsalagit közszemérem elleni 

vétség miatt igazoltatta 
a debreceni rendőrség

Budapest tenniszbalnoka: Szigeti

A NEMZETI—BOCSKAI 4:1 (1:0)

Debrecen, május 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

Jelentese.) Nagy záporeső után szép időben 
Játszottak le az érdekesnek ígérkező mécs
esét, nagyszámú érdeklődő előtt. A debre
ceni közönséget ezúttal nagy és kiábrándító 
csalódás érte, mert a múlt héten a Hungá
ria fölött diadalmaskodó Bocskai nem mu
tatott olyan játékot, amelyet a felfokozott 
igények megkívántak. A mérkőzés folyamán 
l^égig fölényben játszott a Nemzeti és meg
érdemelten nyerte meg a Bocskai részére 
olyan fontos mérkőzést. Már az első perc
ben úgy indul a játék, hogy a Nemzeti le
gázolja a helyi csapatot. A nagy Nemzeti 
fölényben csak szórványosan támad a 
Bocskai. A 32. percben Finta hatalmas lö
vését már a hálóban látja a közönség, de 
az utolsó pillanatban Tompa beugrik és ki
rúgja a labdát a hálóból. A 35. percben na
gyon csúnya és sportszerűtlen jelenetet 
rögtönöz Kisalagi. A hórihorgas center össze
csap Janzsóval, a biró szabadrúgást Ítél a 
Nemzeti ellen, Kisalagi magáról megfeled
kezve,

illetlen mozdulattal sérti meg a bírót.
A biró figyelmezteti! Tovább Is nagy iram
ban folyik a mérkőzés és a 42, percben

Az ETO-t is feljelenti a Törekvés, 
amiért — nem feküdt le ?

ETO—TÖREKVÉS 0:0.

Győr, május 8.

(A Hétfői Napló tudósitójának teléfon- 
felentése.) Vasárnap délután mintegy 1500 
néző előtt találkozott Győrben a már ha
lálraítélt ETO és a sir szélén álló Törekvés- 
'A két amatőrcsapat találkozása nagyon ke
mény, helyenként durva játékot hozott és 
hogy Győrből a vasutasoknak sikerült el
hozniuk az egyik pontot, az egyedül kiváló 
napot kifogó kapusuknak, Kissnek köszön
hető. Az ETO-támadásokkal indul a mér
kőzés. Kissnek már az első percekben bra
vúrosan kell mentenie Limperger előtt. Az 
R. percben azonban a Törekvés vezethetne, 
'de Császár elmélázza a helyzetet. Ismét az 
ETO támad, szinte korlátlan ur a zöld fehér 
csapat a pályán. Löblnek, majd Limperger- 
nek ágyuszeru bombáját védi csodálatos 
artistaugrással Kiss. Csak a félidő végén 
jön fel a vasutascsapat, csatárai azonban a 
16-oson dolgoznak és elfeledkeznek arról, 
hogy a futball háború s abban lőni is kell. 
A második félidő első percében vezethetne 
már az ETO. Balogh lefut, futtában gyilkos

Az Elektromos
ELEKTROMOS—SZEGED í:0 (1:0)

Az Elektromos-pálya megszokott, mintegy 
másfélezer főnyi törzsközönsége és a b:ro 
jóidéig kénytelen várni a szegedi csapatra. 
A bíró már többször fütyült, mire nagyne- 
hezen megjelenik a csapat. A szemre szép 
zöld fii csomós, össze-vlssza pattog a labda 
rajta s igy a játék elején jóidéig csak a láb- 
dafogúst tanulgatják a játékosok. Az Elekt
romos széllel a hátban játszik és fölénybe 
is kerül, fíu-.ásy huszméleres hatalmas bom
báját Pálinkái hatalmas ugrással, PlatIKO- 
féle stílusban úszva fogja meg, címért nagy 
tapsol kap. A H. percben Szendródi kicse
lezi Szojkát s irgalmatlan nagy gólt 1« a sa
rokba, de a bíró már a lövés elölt lefújta a 
játékot, mert a center kézzel segített magán. 
Pálinkái a legjobb napjaira emlékeztető 
nagy formában véd, kifutásai nagyszerűen 
sikerülnek és szinte bevehetetlennek latszik 
a kapuja. Egy Ízben kélsegbeesetl helyse- 
ben kifutva üli el Toros feje elöl a labdát, 
de közben Tárái vállába ütközik s jóidéig 
tapogatja gyomra tájat. A Sífjed gjér ta 
madásai pazar gólhelyzeteket 
nck, de a szegedi csatursor bemutatja, hogj 
a legjobb helyzeteket is el lehel rontani. 
Eü.-u és Kis Gábor egymásra várva, elenged: 
Somogyit. A balszélsfl a kiíuló Gull/ds a 
kapuléc mellett kapu mellé küldi » '“WM- 
Néhány perc múlva Gulyái a kapuból mész 
sze. kifutva hajmeresztő fcl"ál,í’s"'nk Ytal 
el a labdát a rárontó szegedi csatárok elöl, 
de még ugyanabban a percben Pálinkás i 
kénytelen fcjrcállni Tőrös nagy lövésének 
védése után. Kis Gábor és Berták osszefe- 
jel, mind a ketlöji^JdönjTTanid^^^^
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UlOLVERHftmPlon UJanGarers - MAGYAR uaiogatott
világbajnoki kísérlett mérkőzés

előtte 3 órakor
Budapest - Északmatfyarország 

válogatott csapatainak mérkőzése a Szt. Korona kupáért 
előtte 2 órakor

BLASz kölykBk
válogatott csapatai mérkőznek

Fenyvesi beadását Kertest elvéti, a labda 
Molnárhoz kerül, aki Kisalagihoz továbbit. 
A center élesn lő 9 a labda már benn van a 
kabuban, de

Janzsó a mezőnybe viuzarugja. A bíró 
a közelben tartózkodik és megítéli a 

gólt. 1:0.

Szünet után megered az eső és az egész fél
időben hullik az áldás. Ebben a félidőben 
a Bocskai is többet támad. A 19. percben

Csák, a JéghokkI kapus mintaszerű kor*  
nert ivei a Bocskal-kapu elé és Molnár 

fejese menthetetlen. 2:0.

Most már a Nemzeti korlátlan ur a pályán 
és a 23. percben Fenyvesi beadását Kisalagi 
irtózatos erővel továbibtja a hálóba. 3:0. 
Gól után összeszedi magát rövid időre a 
Bocskai és Finta erős bombája a kapu fölé 
száll. A 38. percben szerzi meg becsület
gólját a Bocskai, de ez a becsületgól nem 
válik becsületére. Takács 30 méteres lövésére 
Hórl rosszul vetődik és a labda a kapu 
közepén begurul a hálóba 3:1. Tipikus po
tyagól volt. A 40. percben Csák lefutás után 
mintaszerűen ccntcrez és a labdát Fenyvesi 
fejjel értékesíti. 4:1. Az öltözőben a rendőr
ség Icigazoltatba Kisalagit, aki ellen közsze
mérem elleni kihágás cimén eljárás indul,

lövedéket küld a jobbsarokra, Kiss a leve
gőben úszva ujjheggyel tólja ki a már biz
tos gólnak látszó lövést. Az ETO viharosan 
támad, a közönség elégedetlenkedik a foly
tonosan tévedő bíróval. A 28. percben

parázs botrány tör ki.
Regős II. megrugja Brezányit, a biró az 
ETO ellen ad szabadrúgást. A közönség kó
rusban sértegeti a bírót, mire az levonul a 
pályáról. Az ETO vezetői kérlelik Rubint 
bírót, hogy vezesse tovább a mérkőzést, a 
rendezőség ezalatt rendet próbál teremteni 
a pályán. Rubint jó kétperces kapacitálása 
után hajlandó tovább vezetni a mérkőzést. 
Ha lehet, az ETO fölény azután még na
gyobb lesz, de Kissnek ma nem lehet gólt 
rúgni. Az utolsó percben mégis a Törekvés 
szerezhetné meg a második pontot is. 
Keszeg 11. átkígyózik a csodálkozó zöldfehér 
védelmen, lövése azonban arasszal mellé 
suhan. A mérkőzés után

erős rendőri fedezet
veszi körül a ma különösen gyenge napot 
kifogó Rubint bírót és igy sikerül a feldii- 
hösödött nézők ütlegei elöl megmenteni.

a KK tornácán
Egy szempillantás alatt nyüzsgő han
gyaboly veszi körül a két ájult játékost, 

összeül a konzílium s csak percek múlva 
oszlik szét a kupaktanács. A 30. percben 
Buzássy szökteti sajátmagát, de rosszul. Nem 
érné el a labelát, de a két bekk ennek elle
nére is a lábát kitéve akadályozza a futás
ban.

A csatár elesik, Gombos bíró rögtön 
11-est ítél, Pázmándl lövése előbb a ka- 
ppba kerül, de a bíró újra rugatja. Páz- 
mándl most Irtózatos erővel küldi a felső 

sarokba a labdát. 1:0.
Szendrődy nehéz szögből csavart labdát küld 
kapura s az a felső lécről kipattan. Az utolsó 
percekben Pálinkás kiejti Tőrös labdáját, 
Szendrődy előtt üresen áll a kapu, de oda 
ront Buzássy és előle kapufölé zúdítja a 
labdát.

Szünet után a Szeged jó ideig nagy fölény
ben játszik. Bárkányi beadását Somogyi ki
emelkedve a kapulécre fejeli. Ez meccslabda 
volt. Egy perc múlva Tőrös hosszú labdával 
szökteti Szendrődyt, aki

offszájdgyanus helyzetből Indulva a 1 fi
tosról hatalmas lapos gólt küld a sa

rokba. 2:0.
A Szeged játékosai taccsblrónál reklamál
nak, az Elektromos játékosaival egymást 
lökdösik, a biró odamegy, rendet teremt s 
folyik tovább a játék. Az utolsó negyedóra 
az Elektromos óriási fölénye, jegyében zajlik 
le. Melicharlk lapos bombáját Pálinkás mes
terien menti, amiért hosszan tartó tapsot kap 
a két játékos.

SZOLNOKI MÁV—TOKOD 7:1 (4:1)
A kiváló formában levő Kolláfh eldöntötte n 

mérkőzés sorsát, egymaga rúgott négy gólt, 
rajta kívül Sárkány, Korom és Horváth, a Szol
noki MÁV további góllövői. A tokodiak egyetlen 
gólját Sárdi szerezte.

Vrfd ,VÁC FC 10 (1:0). Siralmas játék, 
góllövő Szerény!.

Az MTK ötvenéves jubileuma alkalmával 
rendezte meg Budapest 1938. évi tenniszbajnok- 
ságát. Mint már az előmérkőzések, a döntő is 
óriási küzdelmeket hozott. Vasárnap délután 
zsúfolt nézőtér előtt került sor a férfiegyes 
döntőre az UTE Szigetije és az olasz Bossi 
között. A kiváló magyar bajnok az első szett
ben meglehetősen kényeimben játszott és azt 
fi:4-re el is vesztette. A második szettben 3:3-ig 
van küzdelem, utána elhúz Szigeti és simán 
nyer 6:3-ra. A harmadik és negyedik szettben 
már csak rövid ideig tud ellentálnl az olasz a 
ma ismét ragyogó napot kifogó UTE-versenyző 
ellen.

Zsarnóczay bukásának titka
Rendkívüli változás következett be a magyar 

fnttball egyik jelentős fellegvárában, a BLASz- 
ban:

Zsarnóczay János dr., a mindenható alsző- 
vetségt elnök taktikai hibáját kihasználta az 
elnökség és lemondottnak nyilvánította Zsarnó- 
czayt és öt ezzel befejezett tények elé állította. 
Zsarnóczay tehát — legalább is egyelőre — 
eltűnt a szereplés színpadáról.

Bukásának kisérő körülményeiről és előz
ményeiről sokfajta magyarázat kering sport
körökben s igy időszerű a tényleges okok nyil
vánossá tétele A szövetségi éle vezérkarának 
egyik jelentős tényezője, fedte fel a Hétfői 
Napló munkatársa előtt

a váratlan sakkhuzáa kulisszatitkait
— Zsarnóczay kivételes értékeit talán mi 

ismertük a legjobban, — kezdte Informátorunk 
—, ugyanakkor azonban aggodalommal figyel
tük egyéniségének fékezhetetlen lobogását is, 
ami a múltban már számos csatavesztés oka 
volt. Nem Zsarnóczay vesztett rajta, hanem 
maga a futball. Emlékezetes, hogy a Soltl-figy- 
ben a főiskolai futballvllágbajnokság alkal- 
mávall milyen

mereven helyezkedett szembe a felettes 
sportbatósággal, 

az OTT-vel s a hajlithatatlan álláspont nrra 
vezetett, hogy a futball két év óta nem kapja 
vissza az addig szokásban volt adótéritést. Az 
■*  ismert — éppen a Hétfői Napló fel világosi-

Tendenciózus hírek az OTT és az MLSz 
megtorló hadjáratáról a Hungária ellen

A Törekvés szimpatikus, de sajnos, nagyon 
is kiesésre álló csapata vizsgálatot kért a szö
vetségtől a Hungária és a Bocskai meérkőzésé- 
nck „gyanús” kísérő körülményei miatt. Be
széljünk nyíltan, ez a szürkének látszó akció 
magyarán annyit jelent n drukkereknek nyel
vén, hogy a Bocskai valószínűen azért nyerte 
meg a számára oly fontos mérkőzést, mert

a Hungária „lefeküdt”.
A ki nem mondott gyanú ebben az esetben az 
évvégi szokott vádaskodások között is előkelő 
helyet érdemel, mégpedig kizáróan bensőséges 
humora miatt.

A Hungária n mérkőzés előtt még esélyes 
volt a bajnokságra. Mindössze négy, könnyű
nek tartott mérkőzés előtt állt, ugyanakkor a 
Ferencváros rendkívül nehéznek vélt négy el
lenfél harapós harciasságával nézhetett far
kasszemet. Négy mérkőzésen pontot leadni 
nem nehéz. Ez vol a szakértők véleménye. Már
pedig akkor a Hungária a bajnok.

Nincs az a megveszekedett bolond klub
vezető vagy játékos, aki ennyi esély birto
kában nem a saját, hanem egy számára 
közömbös vidéki csapat érdekeivel törőd

nék.
A Hungária elveszítette a mérkőzést, mert a 

csapat belső lelki válságát még nem vezették

ROSSZ NAP JÁRT A PTBSC-KE, DE A MÁVAG 
IS MEGJÁRTA

Pártos-csoport: FTC—PTBSC 6 : 0. Ganz— 
MÁVAG 5:2. MTK—KAC 5:3. EMTK—BMTE 
1:0. Csepeli MOVE—SzAC 1:0. MAFC—SzFC 
1:0.

Biró-csoport: ZSE—HAC 3:0, UTE—Pamut 
ipar 4:2, BSZKRT—URAK 6:1, Postás—III. kér. 
TVE 3:2, GSE—Testvériség 1:0, Vasas—BVSC 
1:0.

ÉSZAK—KELET 1:1 (Iri))
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefónjelcn- 

tésc.) Mintegy 1500 főnyi néző elölt találkozott 
a Szent Korona kupáért folyó mérkőzés kere
tében a két csapat.

Mír ■ bajnokságért kerekeztek. Kedvezőtlen 
körülmények között került döntésre vasárnap 
délelőtt a bécsi országúton Magyarország ősz- 
szetett országúti kerckpárbnjnoki versenyének 
első futama. A kora reggeli órákban megeredt 
cső mialt a versenyzőknek csak kis része ment 
ki az ürömi indításhoz. A rendező Typographia 
SE ragaszkodott a verseny Icbonyolilósához és 
igy ötnegyedórai várakozás után elindult a 16 
főnyi mezőnv. Ezeknek küzdelméből Karaki 
került ki győztesként Erős előtt. Az elért 30 
kin cs óraátlag a körülmények figydembevéte 
lével kiváló teljesítmény.

JUGOSZLÁVIA-ROM ÁNIA isO

Budapest bajnoka tehát Szigeti UTE
2. Bossi, olasz, 3. Csikós (UTE) és Asbóth' 
(SZSE).

A női páros bajnokságot Somogyi-—Kovács 
nyerte fölényesen Baumgarten—Bárd pár ellen 
6:2, 6:1 arányban. A női egyes döntőt Somogyi 
és Kovács között a sötétség miatt nem tudták 
befejezni, eddig lejátszott szettek eredménye: 
10:12, 6:2. Vegyes párosban elődöntőmérkflzé- 
seket játszottak le. Marlinelli—Kovács—Fri- 
gyesi—Gallnerné 6:4, 1:6, 7:5. Bossi—Somogyi 
—Macsuha—Szilvás! 6:1, 7:5. A kékfehérek ki
váló sikerű jubiláris tenniszvcrscriyét hétfőn 
fogják befejezni.

tása! utján —-, hogy milyen 
elszántan harcolt as NBB megvalósítása 

ellen,
holott a futball fejlődésének céljai ezt, az in
tézményt parancsolóan követelték. Rendkívül 
feszültté tette a futball belső életét az is, hogy

Zsarnóczay az országos elnökkel. Usetty 
Béla dr.-ral szemben

csaknem mindig a tagadás szellemét képviselte*  
Harc, belviszály, céltalan okvetetlenkedés volt 
az eredemény és a békés alkotó munkához 
szükséges nyugodt légkör nem tudott kialakulni, 
Zsarnóczay a temperatuma hajtotta és a saját 
elképzelései sokszor csupán a hangulata ön
kényes cselekedetek végrehajtására kötelezte a 
hátamögött álló autonóm alszövetséget. Egye
dül akart kormányozni. Ezt a diktatórikus mo
dort és vonalvezetést unta meg végül is az 
alszövctség s az első adódó alkalommal élt a 
rendelkezésére bocsátott helyzeti előnnyel, 
Zsarnóczay a lemondásához kötötte az alszö- 
uetség azonnali „gleichschaltolását" a ml ezt a 
lemondást készséggel elfogadtuk. Hátrány nem 
származik belőle, mert valósággal felszabadul 
a sok lefojtott erő és munkakedv, azonfelül 
itt van

Nádas Ödön,
akinek szervezőképessége, szorgalma és határ
talan munkabírás garancia az ügyek zök« 
kenőmentes továbbvitelére. |

le, mert a tréner és a csapat között fennállt 
bizonytalan viszony még nem rendeződött éa 
mert ezek miatt is rosszabbul játszott a Hun
gária, mint a végveszélyben oroszlánként küzdő 
Bocskai. A debreceniek már csináltak néhány] 
csodát. Nincs olyan profibajnok, amely ne vér*  
zett volna a debreceni ötösfogat harapásaitól^ 
Bravúron kívül most sem történt más. Rend- 
kívül korán kell annak felkelni, aki itt józan 
érvelés, vngy még inkább tárgyilagos bizonyi- 
téko kalapján a kékfehérek „lefekvését- tudj*  
kimutatni.

Az a körülmény, hogy néhány felelőtlen ég 
jelentéktelen lesipuskás a humorból drámát, < 
képtelenségből valóságot igyekszik összebft- 
vészkedni és a derék vasutascsapatot nem meg
nyugtatni. hanem heccein! próbálja, a mérték
adó köröket egyáltalában nem befolyásolja.

Sem az MLSz. sem az OTT komolyságé- 
val nem fér ÖBSze. hogy a Hungária baj
nokságának temetési szertartását, hogy ■ 
Bocskai győzelmét kivizsgálja, abból ügyet 

csináljon.
A derék Törekvésnek mint a múltban, most 

is férfiasán kell szembenéznie a sorsával. A 
sporttársadalom rokonszenvét akkor sem veszti 
el, ha jövőre nem az NB-bcn, hanem újból az 
NB-be jutásért fog harcolni.

ALBA REGIA AK—BUDAFOK FC 6:4 (4:2)
Barátságos labdarugómérkőzés. 1000 néző,
A Magyar Vívó Szövetség vasárnap rendezte 

a Műegyetemen Magyarország ezévl párbajtőr 
bajnoki versenyét, amelyben 29 vívó vett részt, 
öt csoportban kezdték a selejtezőt, amelyből 
15-en jutottak tovább. Már a selejtező is nagy 
meglepetéssel járt, mert Gyalokay, Kcvey és 
Dunay .tehát a világbajnoki versenyre való ké
szülődés során a rangsor élére került bárom leg
jobb párbajtőrvlvő, kiesett a további küzdelem
ből.

Uáték* Gól Pont

1 FERENCVÁROS 24 88:36 43
ÚJPEST 24 8>:30 40

3 HUNGÁRIA 24 76:3i> 38
4 ELEKTROMOS 21 49:42 28
5 KISPEST 24 63:56 27
6 BUDAFOK 24 41:43 22
7 SZEGED 24 39:41 22
8 NEMZETI 24 .53:66 22
9 SZÜRKETAXI 21 5O:5Ő 2'1

10 PHÖBUS 21 47:52 20
11 BOCSKAI 21 39:53 18
12 TÖREKVÉS 24 45:75 17
13 BUDAI -11“ 24 25:58 0
14 C.YOltl 1 IO 21 21:81 8
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Meglepetések
a Frontharcos Turaút finisében
Nyúlvadászat motorkerékpárral

Vasárnap délelőtt a Budaőrsi-ut éra ba
latoni müut kereszteződésénél hatalmas kö
zönség sorakozott fel, hogy tanúja legyen a 
hatodik frontharcos-turaut befutójának. Hu- 
azonnégyórás munka és a rendkívül nehéz 
terep leküzdése után programszerű időben 
érkeztek be a versenyzők, számszerűit hu
szonegyen. A Székesfehérvárról—Buda
pestre tartó utolsó szakaszon liz versenyző 
hagyta abba a nehéz küzdelmei. így is di
cséretes a teljesítmény és a huszonegy ver
senyző kitartása, minthogy a pálya a szinte 
szünet nélkül zuhogó esőtől csaknem hasz
nálhatatlan volt.

A cé álban dr. Szelnár Aladár, dr. Endre 
Pál, Mezei/ István, Érted Róbert, Lázár 
Emil, Hunfaliissii Rezső, Zsolnay Endre és 
Britek Manó mint a frontharcosok funkcio
náriusai. Hajós Imre és Dél már Waller pe
dig mint a KMAC delegáltjai várták az ér
dekes verseny befejezését. Székesfehérvárról 
8 óra 59 perckor indullak az autók és mo
torok, hogy az utolsó 05 kilométert abszol-

3WIH

Gőz alatt a Csepel kétéves terve:

Sportcsodák a csepeli 
futball-városban

grandiózus 
pálya épite
li mérnökök 
munka me-

Rövidesen megkezdik a Csepel 
sporllervénck kivitelezését; az uj 
sél, A tervek már készen állunk, 
a legaprólékosnbban kidolgozták a 
netéf s az első kapavágás iimiepics pillanata 
küszöbön van.

A Csepel kétéves terve méltán kellhet feltű
nést. N<m kevesebbet határozlak cl, minthogy

30 ezer nézőt befogadó

Pazar rendezéssel és a külföldiek
jó eredményeivel ünnepelte az MTE
fennállásának

A harmincéves jubileumát ünneplő Mun
kás Testedző Egyesület vasárnap délután 
rendezte nemzetközi atlétikai versenyét a 
Beszkúrl-sportlrlepen. A lelkes MTE-vcze- 
lök a legragyogóbb rendezést mulatták be 
ezen a versenyen. Szépséghibája azonban 
az, hogv n kiváló külföldi versenyzőkhöz 
elfelejtetlek elleniekkel meghívni. Igy leg
nagyobbrészt egymás ellen küzdöllek a kül
földi kiválóságok. X Beszkárt-pálya tri
bünje ma is zsúfolásig megleli. A közönség 
sokat tapsolt a szép versenyeken. Az ered
mények közül kiemelkedik

Savohilnen 111.8-as 100 méteres ered
ménye.

dinit szinte ellenfél nélkül ért cl. A szaker-

A Cégliga bajnokságai
A legutóbbi forduló érdekessége, hogy a 

Ken/ny a F/drd-vnl döntetlenül játszott, s ez
zel az első pontot leadta. Az 5. helyen álló 
Giowc a Chinoin feletti győzelmével a 2. 
helyre került. A ci'gcsapalok sportszerűségét di
cséri, hogy az I. és II. osztályban kiállítás a 
szombati fordulón nem volt.

A 11. és IH. osztályokban a mérkőzések a vá
rakozásoknak megfelelően végződtek.

Szombaton indult meg a 11. és az uj csapa
tok részére kiirt Liga-dij, amelyre a csapat ne
vezett.

1. Osztály:
Werlhelm - Magyar Pamullpar 1:1 (1:1) ve

zette; Kőhalmi. Kemény és Társa—Flóra
2:2 (1:0), vezette; Dedik. Danuvla—Révai
4^1 (0:1), vezette: Szőke. - Growe—Chinoin 
2:0 (1:0). vezette: Grnber. — litidasIdék— Buda 
foki Zománc 5:1 (5:0)*  vezette: VicsAr. — Ká
belgyár—M. Acél 5:3 (3:2). vezette: Barna B.

Kispesti Textil—Újpesti Posztó 5:2 (2:1), ve
rette: Koós.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sir rketttik:

Dr. F.I.EK Ill GÓ és MANN HUGÓ
Felelő*  írerkeutá í» kiadó: l)r. KI.KK HUGÓ 

Srerkrutfisís í» kiadóhivatal: Knalbet kOrul M.
Telefon hífkötnap í« s.« déli 12 in: t-MW-M. Vas. d. t>. 
1 áritól (Aradiu. S, Gl.diua-nvoindn.; 1144 41, 1*43  01.
Vaa. d. u. tói laptórlllr i IMII, I ISO 43. Ilii 44, 

I 343 11.
FtjöFIZETÉSt AB: Fg« évre s prnrt. — EGYES SZÁM 

óra: Muflynr >r»r4« in till r. Wicnbea M a ív -nct Olt 
markban KM - - II. Fr*nel«nr*r4<b«n  1 50 frank. Jugo- 
lulóvla 2 50 rlln'r. X<in-i .i is Pl., O|o»n>ra»ia I 
* líra, Románia 5 lei. C.vrhiilovAkia 1 ék.

NYOMAI ÓIT A GLÓBUS NYOMDAI MÜ1NTÉZET B.-T. KÖRFORGÓGEPEIN. BUDAPEST. VL, ARADI-UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓI ANGERMAYER KAROLY'

váljék. Az autósok csoportjában holtver
senyben Wiesengrund Ferenc és Festettet 
Ernő gróf 30 perces idővel é'. 130 kilomé
teres óraátlaggal érkezett a célba. Mögöttük 
Kohner Auguszta bárónő és Andrássy Imre 
gróf következett. A motorkerékpárosok kö
zött az első helyen Josef Hecker német ver
senyző lett az első 49 perces idővel, öt kö
vette Czulyba Mihály, majd Blum Béla és 
Kovács Kálmán holtversenyben, ötödiknek 
pedig Honiolya István. Két érdekesége volt 
a versenynek: Kozma, a favorit lemaradt és 
Pleber Ernő csaknem végzetessé váló ka
rambolba keveredett a sikós utón egy hatal
mas nyúltál. A nyúl nyomban megdöglött s 
Pieber a bukást csak rendkívüli ügyességgel 
kerülhette el. A motorral levadászott nyulat 
a versenyző a célba is magávalhozta.

A befutások után a kitünően sikerült ver
seny résztvevői és rendezői zárt sorokban 
indultak el a Hősök-terére, hogy résztvegye- 
nek az ünnepségen, amelyről lapunk más 
helyén számolunk be.

modern futballpályát építenek, amelynek pár
ját — a technikai felszerelés szempontjából-r- 
hiába kcrcsnök Európában. A csepeli stadio
non kivid még két, tökéletesen füyesileilt tré
ningpályát is építenek. Ezenkívül a kézilabdá- 
s<>k és a. gyephokizók is uj otthont kapnak. A 
sport városban 6—8 tenniszterep, modern öl
tözők, vívó- és birkózóterem is lesz.

Csepel nagy léptekkel ered a másik pest
környéki minta-sporttelep, Újpest nyomába,

——■■■■C

30. évfordulóját
lök szerint a kiváló finn versenyző már ma 
tud 10.6-ot! A verseny 800 méteres síkfu
tással kezdődött, amit Carlsen norvég nyert 
2:09.7 mp.-cel az MTE Fehérvárija ellen, 
aki 2:11 mp-ct futott. 1500 méteren Bőrén- 
sen norvég győzött 4:20.2 mp-cel. 100 mé
teren 1. Savoíaincn 10.8 mp., 2. ödegar 11 
mp. 100 méteres női síkfutásán: 1. Babau 
MTE 13.7 mp-cel, a 4x400 méteres férfi 
slafetafutóversenyt a norvég csapat nyerte 
3:39.2 mp-cel.

Az atlétikai verseny után kézilabdamér
kőzés következett az MÍE és a MAFC csa
patai közölt. A végig vezető MTE csak sze
rencséden góllal vésziéi le cl az egyik pon
tot. Eredmény 5:5 (2:2.

II. Osztály:
Süss—Gizella-malom 1:1 (1:1), vezette: Gre- 

guska. — Müiler—IlirtrMinn 3.0 (1:0), vezette: 
Istenes. — Engel—Shell 2:1 (0:0), vezette: Csep- 
reghv. — Lfíwy— Gamma 2:2 (1O), vezette: 
Rácz. — Radiátor—Weiss Manfréd I. 3:2 (0:1), 
vezette: Muráró.

/// .4. Osztály:
Kováid—lntercont 4:2 (2:0). — Csavarayár— 

Lcipziyer 5:0 (2:0), — /Ing. M. Cérna—óbudai 
fehérítő 5:1 (1:0. — M. Fémlemez—Hrutovszky 
5:1 (4:1). — Fiat—Shember M. Mérleg 0:1 (2:0).
— Reich—Cornit 3:0 (3:0).

Ili B. Osztály:
Hultcr Flóra—Weiss Manfréd II. 2:1 (0:1). — 

Salgá Imre—Sertésvágóhíd 3:1 (3:1). — Schiel
— Alatka 1:1 (0.0). — Zsolnay—Krolupcr 3:3 
(3:2).

Liga-dij:
Danuvia ll.—Fncsavargyár 11:0. — Chinoin 

ll.—Vineze-bdigyár 2:0. — Capauó—Weiss
Manfréd III. 3:1. — Kistert II.—Zrinyi-sütőde 
13:0. M. P.

A budapesti leventék ökölvívó bajnoksága. 
Nagy sporlsikcr kisérte a Lehel-utcai iskolában 
vasárnap megtartóit székesfővárosi levente baj
noki ökölvivö-versenyekct. A pontversenyt a
III. kerületi leventék Bognár László-csapata 
nyerte meg, a második hely n VI. kerületiek, 
a harmadik hely a VII. kerületiek birtokába 
került. Az egyéni bajnokság eredményei a kö
vetkezők: Bajnok lelt papirsulyban: Bartucz
IX. kér , légsulyban Német HL kér., bantum- 
sulyban Csontos VI. kér., pehelysúlyban Krasz- 
nay IX. kér., vveltersulyban Siklóig VI. kér., 
középsulybun Zoller 1. kér., kisnehézsulyban 
Bárány III. kér., nehézsúlyban Jarenkievicz VI. 
kei.

Szezónkezdő
főiskolás atlétika

A TFSC vasárnap a BEAC-pályán rendezte 
főiskolai atlétikai versenyét, amelynek ered
ményei a kővetkezők: 400 m-es gátfutás: E 
Iletényi BEAC 59 mp.; rúdugrás: 1. Mitrofanes 
TFSC (görög) 350 cm., 100 m-cs síkfutás: 1.

Bric-á-Brac biztosan verte Arushát
A gróf Széchenyi István emlékverseny a két 

előzetes kedvenc Árusba és Bric-á-Brac pár
harcát eredményezte. Az esőtől átázott nehéz, 
pályán érvényre jutott Bric-á-Brac nagyobb 
állóképessége és biztosan verte a múlt év leg
jobb kétévesét, Arushát. A harmadik helyet 
a startnál néhány hosszat vesztett Arizona fog
lalta el, melyet hosszakkal az Issekutz-crackck 
köveitek.

A versenyek túlnyomó részét favoritok nyer
ték, igy Credo, Fiola, Sydney és Rojtos kere
sett kedvencei voltak versenyeiknek. Film 
győzelme nem meglepetés, bár a fogadásokban 
el volt hanyagolva, annál nagyobb meglepetés 
a kétéves Judicium győzelme, mely a nap leg
nagyobb favortját verte meg.

Részletes eredmények:
I. Budafoki dij. 1. Credo (154) Weissbach.

2. Pénz (6) Szcntgyörgyi. 3. Ugolin (4) Félix.
F. m.: Fruit-Stall (12) Kolonics, Pomádé (3) 
Gulqi, Prímás (3) Esch, Hadrian (8) Teltschik, 
Sárkány (10) Rojik. 5/< hossz, 1 hossz. 10:25, 
10, 31. 20. Befutó: 10:304.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Judicium 
(14) Kolonics. 2. Plaisance (8:10) Esch. 3. 
Hattyúdal (5) Gutái. F. in.: Hajrá (14) Szcnt
györgyi, Zimankó (6) Félix, Mont Hinne (2(1) 
llalscher, Kígyó (10) Bihari, Hárfa (12) Keszt
helyi, Jól van (20) Weissbach, Fanny Elsslcr 
(254) Klimscha, Fiúméra (20) Rojik, Senóritas 
(5) Teltschik, Csermőke (33) Rózsa. % hossz, 
nvakhossz. 10:329, 33, 13, 23. Befutó: 10:004, 
910.

HL Csepeli handicap. 1. Fiola (pari) Csuta.
2. Sokrates (3) Teltschik. 3. Gellert (6) Klini- 
seha. F. tu.: Lincoln (0) Gutái, Búvár (0) Nagy
G. ,Jonathan (6) Szentgyörgvi. Nyakhossz, 2
hossz. 10:20, 13, 17, Befutó: 10:53.____________

[Magyar Lowegylel SSm|
IV. Gróf Széchenyi István emlékverseny.

1. Brlc-ft-Brnc (2) Balog. 2. Arusha (pari) Telt
schik. 3. Arizona (12) Gutái. F. m : Perelő (14) 
Bihari, Diadóm (5) Klimscha. Nepita (14) Nagy 
Géza, Egyetlen (15) Csapiár, Juno (6) Keszt
helyi. 3 iiossz, 3 hossz. 10:30, 12, 11, 17. Be
futó: 10:70.

V. Handicap. 1. Film (5) Alt. 2. Gaffe (t%i 
Félix. 3. Kópia (5) Fetting A. F. ni.: Ciráda 
(2J4) Simics, Fütykös (5) Dósai, Blaekie (4) 
Kajári, Óhaj (8) Pfendlcr. ’/t hossz, 2 hossz. 
10:05, 10, 14, 15. Befutó: 331.

logad Bauer Aladár
bookmakerirodaiban, Pudepest, Kossuth Lalos-u. 14-lt

Telefon: 189-704, 189—724
Fiókiroda: Budán. Horthy Miklós-ut 18.

Telefonon Telefon :2G8-78O
teladott fogadósokat mindenkor axonnal kikézbesitUnk |
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TÖRJE A FEJÉI!
VÍZSZINTES:

1. Idézet „Az. ember tragé
diájáéból. 11. A hajó egyik 
része. 12. Ókori erődítmény 
Kis-Azsia északnyugati részén, 
a Tronsz nevű vidék fővárosa. 
Schliomann Ásatásai igazol
ják, hogy Kr. e. 3. évezredtől 
kb. Kr. u. 500-ig lakott hely. 
„A hétkapus város" volt a 
neve. 13. Chaney, nz elhunyt 
amerikai filmszínész kereszt- 
nevo volt. 14. Az olyan falra 
illik rá ez a szó, amelyen rést 
vágtak. 15. Az elefánt kezét 
pótolja. 20. Itt lakik a disznó. 
21. Egyik szereplője Molnár 
Ferenc „A Pál-ulcai fiuk" c. 
regényének. 22. Sámuel, ma
gyar király előneve. 23. Jut
tat. 24. A levegőnek legnvo- 
más, vagy hőmérséklelkülönb- 
ség állal okozolt mozgása. 
Erősségét 10 fokos skálákban 
fejezik ki. 25. Házbért fizet.
27. Taszít. 28. Német igekőlő. 
20. Rangjelző. 30. Az egyik 
végtag. 31. A latin nyejv leg
gyakrabban használt kötősza
va. 32. Szó............asszonyság.
33. Helyhatározói rag. 34.
Von-|-dem. 35. Híres cremonai hegedűkészllő 
család volt. 36. Paripa. 37. Eljárlak feje felett 
az évek. 30. Evek múlva. 40. Pistike kedvenc 
játékszere. 41. Ha ez erős, nincs baj. 42. Rú- 
mutatás két szóban. 43. Utó — ellentéte.

FÜGGŐLEGES:
1. Olasz közmondás magyarja. 2. Lalin 

nyelvtani röv. 3. Kihörpintelle. 4. Hadtudo
mány. ö. „Ezt" a vigyázó áll. 6. Vajaskenyérre 
szórják. 7. É. J.Ó. 8. Olasz szabadsághős. a vő- 
rösingesek vezére. A Mazzini-Összeesküvésben 
való részvétele miall kétszer is Amerikába kel

Rálhonyl TFSC 11.5 mR, sulydobás: 1. Gyimess! 
TFSC 13.10 m...magasugrás: 1. Ráthonyi TFSC 
165 cm., diszkoszdobás: 1. Kelemen TFSC 40 
in., 400 m-es síkfutás: 1. Hctényi BEAC 53.1 
mp., 110 .m-es gátfutás: 1. Görög BEAC 17.2 
mp., távolugrás: 1. Ráthonyi TFSC 671 cm.g 
1000 m-ps síkfutás: 1. Aradi MAFC 2:37 4 p.» 
gerely vetés, nemzetközi: ’l. Csányi III. BEAG 
56.20 m., 4x100 m-es staféta; 1. TFSC A. 454' 
mp.-2. TFSC B. 46.8 mp.

VI. Handicap. 1 Sydney (1J4) Rózsa. 2. Féli 
(0) Kajári. 3. Sirály II. (0) Fetting A. F. m.j 
Maycrling (8) Dósai, Ccnsor (2>^) Klimscha, 
Hozomány II. (0) Szcntgyörgyi. Corsica (10) 
Csuta, Pálinka (10) Klimscha II., Lator (5)
2. Nincs több (10) Csömöri. 3. Babona (3) Nagy, 
Kolonics, Fergeleg (10) Pfendlcr. % hossz, 254 
hossz. 10:20, 13, 33,. 22. Befutó: 120, 70.

VII. Wcltcr-handleap. 1. Rojtos (2/4) Balog. 
G. F. m.: Minek (12) Horváth K. II., Baka (20| 
Wolbcrt, Vaklárma (12) Klimscha, Mécs (12) 
Szcntgyörgyi, Blonde Kathrein (8) Kolonics, 
Victória (8| Keszthelyi. Dráma (10) Simics, 
Padisah (254)’Gutái, Cinus (12) Alt, Goal (12) 
Dósai, Bodrog (10) Csuta. 5 hossz, 354 hossz. 
10:28, 13, 20, 17. Befutó: 93, 69.

A Király dij
melynek újabban Milleniumi-dij a neve, va^ 
sárnap kerül eldöntésre. A 40.000 pengős 
dij évtizedek óta nem volt olyan szenzációs, 
mint az idén. Nagyszerű mezőny áll a ver
seny startjához, melynek érdekességét 
emeli az a körülmény is, hogy az egyik 
Issckutz-cracket Anglia egyik legkere
settebb crack-yockey-ja lovagolja. .4 nagy 
dij talán soha nem volt olyan nyílt, mint 
az idén, de nem is csoda, hiszen az indu
lók csaknem valamennyien hivatkozhatnak 
olyan formákra, mely szerint nyerniük kel*  
lene. Az eddig látottak alapján Cabala—< 
Darfur—Credo az esélyesebbek az öreg 
lovak közül, mig a háromévesek közül 
Dugó—Dragonyos és Bernadotte indulnak 
hgtöbb sánsszal. Hogy közülük melyiknek 
sikerül a versenyt megnyernie, az a nagy 
mezőnyben a szerencsésebb pozíción fog 
múlni. Érzésünk szerint:

Darfur—Cabala—Dugó
lesz a verseny befutója, melyben egyéb
ként az alábbi 13 crack várható starthoz l 

Figaró 61 Gutái
Diktátor 49 Klimscha
Gyöngy 58 Rózsa
Itianás 62 Esch
Darfur 62 Teltschik
Cimbora 60 V, Csapiár
Dugó 52 Vs M. Bcary
Dragonyos 53 Balog
Credo 39 Vt Weissbach
Cabal a 60 >/t Szcntgyörgyi
Derűs 62 V: Nagy G.
Bársony 58 Keszthelyi
Bernadotte 627, Schejbal

lel! menekülnie. 1800-ban az olasz egység érde
kében az olasz kormány ellenére megszerve
zel! csapatával megbuktatna a nápolyi király
ságot. 0. Kereskedik (ék. hiba). 10.’ Végtelen 
róna. 16. Ház része. 17. Bridzs-müszó. 18. 
Lent. 10. A. A. A. 21. Hivatalos iratok alján 
olvasható. 23. Minden cselekvésnek elindítója. 
24. A tea ivásának rendszerinti időpontja. 26. 
Exofikus pAlmafajln. 29. Vissza: Csc másik 
neve. 32. Tiroli üdülőhely. 33. Inganyag fér
fiaknak. 35. Becézett női név. 30. Magvar szí
nész. (Domonkos). 38. Hlmállat. 39. Végtelenül 
kegyes.


