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Mussolini vasárnap 
ünnepélyesen megígérte 
Magyarországnak a reviziét

Gömbös Gyula megérkezett Budapestre
Róma, március 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'Jelentése.) Gömbös Gyula miniszterelnök 
már elutazott Rómából, befejezte világpoli
tikai jelentőségű tárgyalásait és vasárnap a 
világ szeme ismét Rómán volt. Mussolini 
olasz miniszterelnök hatalmas beszédet 
inondott a fasizmus második ötesztendős 
nagygyűlésén:

Róma locuta!... Mussolini szózatában 
ünnepélyesen megígérte Magyarország
nak a békeszerződés területi rendelke

zéseinek revízióját...
Az egész hivatalos Olaszország képviselve 

volt a történelmi jelentőségű hatalmas gyű
lésen, amely a római királyi operaházban 
folyt le.
. A politikai, gazdasági és katonai szerve

„Ausztria függetlenségét 
megőrizzük és megvédelmezzük11

Háromnegyedtizenegy: együtt van már a 
nagygyűlés, feszült izgalommal várja min
denki a Duce érkezését.

Pontban 11 órakor harsonaszó közepette 
érkezett a színházba Mussolini és a követ
kező pillanatban megkezdte negyven percig 
tartó beszédét, amelyet meg-megszakitott a 
lelkesedés, éljenzés. A lelkes ünneplés akkor 
volt a legnagyobb, amikor Mussolini ünne
pélyesen kijelentette, hogy

Olaszország jobb jövőhöz segíti a meg
csonkított és megrabolt nemes magyar 

nemzetet.
— Camcrati! — igy szól Mussolini a nagy

gyűléshez. Beszéde elején a fasiszta Olasz
ország hatalmas gazdasági programját is

„Jobb jövőhöz segítjük az erős 
és nemes magyar nemzetet"

A Duce ezután a jugoszláv—olasz vi
szonyról kijelentette, hogy ez a viszony nor
mális és korrekt s minden remény megvan 
arra, hogy a jövőben, különösen gazdasági 
téren, még jobban kimélyül. Franciaország
ban általában véve szintén megjavult Olasz
ország viszonya, az igazság azonban meg
követeli annak megállapítását, hogy

az elmúlt tizenöt év alatt nem sikerült 
megoldani egyetlen olasz-francia pro

blémát sem.
rAz olasz—francia barátság igen nagy jelen- 
Mbir Európa számára s éppen ezért 

ilnl annak, hogy a legutóbbi hetek
ben e téren is

örvendetes javulás 
Jelel mutatkoztak, 

zetek valamennyi vezére, élükön a kor
mány, a fasiszta nagytanára és a sze
nátus tagjaival, felvonult az Opera

házba,
százával érkeztek már délelőtt .10 órakoy 
fekete ingbe öltözött olasz notabilitások, 
fekete egyenruhák, fekete fasiszta lobogók 
erdejében úszott a hatalmas nézőtér.

Mialatt a felvonulás folyt az Operaházban 
Róma utcáin százezrek ünnepelték a Dúcét 
s a fasizmus vezérkarát. A város zászlódiszt 
ölíött. Valamennyi fasiszta párt helyiségé
ben tömegével gyülekeztek a párttagok, 
hogy a rádión át hallgassák meg a vezér 
szavát.

Az olasz rádión kívül valamennyi fran
cia, osztrák, német, magvar, sőt jugo
szláv rádióleadóállomás is közvetítette 

a római nagygyűlést.

mertette, majd áttért beszéde külpolitikai 
részére s először Ausztria sorsáról szólt:

— Ausztria iránt a legjobb barátsággal 
viseltetünk. Ez a barátsági politika már a 
háború befejezésétől datálódik,

Ausztria integritását és függetlenségét 
mindenkor megőrizzük és megvédel

mezzük.
•— Legutóbb Ausztriában drámai fordu

latot vettek az események, de
Ausztria nyugodt lehet és függetlensége, 
szuverénitása védelmében mindenkor 

számíthat miránk.
az utóbbi hetekben egyébként több más ál
lam is ráeszmélt végre erra, hogy mit mu
lasztott az elmúlt években.

Ezután a nagygyűlés meg-megujuló lelke
sedése közben a magyar-olasz-osztrák egyez
ményről és Magyarország sorsáról beszélt a 
Duce:

— Az elmúlt napokban itt időzött Rómában 
Gömbös Gyula magyar miniszterelnök és 
Dollfuss osztrák kancellár — mondotta. — 
Jegyzőkönyveket irtunk alá és

megerősítettük azt az Igen erős barílsá- 
got, amely bennünket már a háború be

fejezése óta egymáshoz fűz 
és amely azóta állandóan kimélyült.

Ezután emelt hangon igy folytatta Mus
solini:

— Magyarország, amelyet elszigeteltek 
és megaláztak, amelytől elraboltak szín
magyar területeket, mindenkor a legtel-

| jesebb megértésre talált mlnálunk. ün- 
I nepélyesen megígértük Magyarország

nak. hogy jobb jövőhöz segítjük az erős 
és nemes magyar nemzetet.

Hosszantartó viharos lelkesedés tört ki 
Mussolini szavaira. Ezután a római megálla
podásokat ismertette minden részletében a 
Duce s rámutatott arra, hogy az egyezmé

A Népszövetségről, a fegyverkezés 
egyenjogúságáról és Németországról

Beszéde harmadik részében Mussolini a 
nemzetközi politika két legaktuálisabb kér
désével, a Népszövetséggel és a leszereléssel 
foglalkozott. Megállapította, hogy

a Népszövetség gyökeres reformra szorul, 
amit azonnal végre kell hajtani, 

mihelyt a leszerelési konferencia befejező
dik, ha egyáltalán megéri a befejezést.

Ha a konferencia kudarcba fullad, nem 
lesz többé szükség a Népszövetség reform
jára, mert

akkor a Népszövetség végleg eltűnik a 
népek életéből.

A leszerelési tanácskozások eddigi egyetlen

Olaszország katonai helyzete, 
a parlamentárizmus süllyedése...

Ezután Olaszország katonai helyzetéről be
szélt Mussolini. Az olasz katonai költségvetés 
három év óta állandóan csökken. Most már 
elérte az alsó határt és

lejebb nem hujlandó menni.
Olaszország kategórikus imperativusa a kö
vetkező tétel:

erősnek kell lenni, nem azért, hogy tá
madhassunk, hnnem azért, hogy minden 
helyzettel szemben meg tudjuk állni a 

helyünket.
Végül a Duce az olasz gyarmatpolitikát is

mertette, amelynek iránya
Ázsia és Afrika felé mutat.

majd kijelentette, hogy Olaszország nem

Gömbös Gyula diadalutja 
hazafelé Rómától Budapestig
Huszonnégyórai utazás után érkezeit haza 

vasárnap Magyarországra Gömbös Gyula 
miniszterelnök. A huszonnégyórás ut az 
olasz é3 a magyar közönség spontán lelke
sedése s ünneplése között telt el. Végig az 
olasz vonalon

lelkesen ünnepelték a magyar kormány
főt 

s a magyar határtól a délivasut pályaudva- 

nyek kiterjeszthetők, kibővíthetők. A Palazzo 
Veneciában aláirt államszerződések annyit 
jelentenek, — folytatta Mussolini, — hogy

Magyarország, Ausztria és Olaszország 
elhagyták a szóvirágok mezejét és a tet

tek mezejére léptek, 
hogy véglegesen megvessék a gazdasági és 
politikai felvirágzás alapjait.

pozitív eredménye az a tény, hogy a felfegy
verzett államok nem hajlandók leszerelni. 
Hiába próbálták ezt titokban tartani, az 
olasz memorandum lerántotta a titkok fá
tyolét s napvilágra hozta a való tényeket. Ha 
a felfegyverzett államok nem hajlandók le
szerelni,

teljesen lehetetlen arra kényszeríteni Né
metországul, hogy ne valósítsa meg a 
fegyverkezés terén az elvben már elis

mert egyenjogúságot.
Európa feltartózhatatlanul romlásba rohan, 
ha nem adja meg a legyőzött államoknak a 
fegyverkezés jogát.

akar területi hódításokat, hanem azt akarja, 
hogy békés gazdasági együttműködést fejthes
sen ki a gyarmati területeken is. Beszédét igy 
fejezte be:

— A parlamentárizmus oly mélyre süly- 
lycdl, hogy a korporációs rendi állam 

már csak a romjait látja mindenütt, 
az egész világ a fegyelem jegyében áll. Eb
ben rejlik a nemzet ereje és reménye és én 
kijelenthetem nektek, hogy országomat és 
népemet a jólét és aZ örök dicsőség utján 
vezetem tovább.

A történelmi jelentőségű hatalmas beszéd 
után a nagygyűlés még sokáig ünnepelte lel
kesen, viharosan a Dúcét.

rálg is mindenütt ünneplő, hatalmas főnyi 
közönség köszöntötte a Rómából hazatérő 
miniszterelnököt.

A legkisebb állomáson is akadt néhány 
szál virág Gömbös Gyula számára s a na
gyobb pályaudvarokon mindenütt olt volt a 
város vezetősége, s a közönség lelkes, nagy 
tábora, hogy Gömbös Gyulát ünnepelje

A Hétfői Napló munkatársa végigkísérte
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a Rómából hazatérő miniszterelnököt dia
dalmas, leken utján.

Nem messzire a római pályaudvartól, 
Dollfuss mcgjclont Gömbös fülkéjében és

hosszasan beszélgetett vele.

A smlónkőcslhan vacsoráztak, velük 
együtt vacsorázott Antal István aajló- 

főnök.
Dollfuss Velehcébcn kiszállt a vonatból, 
innen repülőgépen ntnzott tovább.

Délelőtt tizenegy órakor érkezett a kü
lönvonat Postumiára, ahol Gömbös Gyulát 
már várta magyar szalonkocsija, délután 
hat órakor érkezett a magyar határállo
másra, ahol ünnepélyesen fogadták é svo- 
nata este futott be Budapestre, a délivasuti 
pályaudvarra.

rádiőszózata
Budapesten a délivasuti pályaudvarra 

várták Gömbös Gyulát. Nagy közönség gyűlt 
össze és

ii hivatalos személyek egész sora vára
kozott.

Az érkezési oldalon u prrron középső ré
szét rendőrkordonnal elkülönítették, itt vár
ták n miniszterelnök érkezését.
~Már jóval tiz óra előtt sok politikus és is

mert noíabilitás jelent meg a pályaudvaron. 
Ott volt Hóman Bálint kultuszminiszter, Lá
zár Andor igazságügyminiszter, bárcziházi 
Bátcttj István államtitkár, Petri Pál állam
titkár, Rákóczy Imre miniszteri tanácsos, 
fienn Ottó, a MÁV elnökigazgatója, báró 
Hennet Lipót osztrák követ és sokan mások.

Pontban 10 óra 20 perckor a menetrend 
szerinti pontossággal b«robogott a trieszti 
gyors a pályaudvarra.

A mozdony után csatolt szalonkocsi
ból mosolyogva lépett ki a miniszter

elnök világos bundájában.
Közvetlenül mögötte állt az ajtóban az 
olasz követ. Harsány éljenzés fogadta őket. 
A miniszterelnök u szalonkocsiból

a pályaudvaron felállított rádió mikro
fonja elé lépett

és az ország közönsége számára 
dotta olaszországi ülj ról:

— Amikor újból Magyarország 
lépek, első gondolatom a mély uvuvm.. 
őfŐméltósága, M-igynrorsrdg kormányzójá
nak személye iránt és az én magyar nem
zetem Iránt. De amikor ezt hangsúlyozom 
és kijelentem, hálával kell megemlékeznem 
Mussoliniról és a fasiszta Olaszországról, 
valamint Dollfuss osztrák kancellárról, 
akikkel a tárgyalás rendkívül szívélyes és 
úgy hiszem, eredményes volt. Nagy lelki 
megnyugvással vettem részt a tárgyaláso
kon, inért nz volt az érzésem, hogy az egész 
magyar nemzet mint egy ember áll a hátam 
mögött, hiszen jól tudja mindenki, hogy 
magyar ügyről is van szó.

— Magúról a tárgyalásról nincs sok mon
danivalóin. A két jegyzőkönyvből és a kom
münikékből mindent ki lehet olvasni. Aki 
tud politikai szemmel olvasni, az megérti a 
polllikni jegyzőkönyvet és aki ért a gaz
dasági kérdésekhez, megérti n gazdasági 
jegyzőkönyvet. Figyelmeztetem a magyar

ezt mon-

földjére 
hódolat

közvéleményt, hogy annakidején, amikor 
kormányclnök lettem és bemutatkoztam a 
Házban, a külpolitikai kérdések tagolásá
nál kitértem Briand volt francia minisz
terelnök l’án-Enrópa gondolatának kérdé
sére. Akkor azt mondottam, hogy Briand 
elgondolása nagyszerű, de megvalósíthatat
lan, mert a koncepció túlságosan nagy; 
kisebb megoldások felé való törekvés a he
lye ut. A hármas találkozás egy ilyen kisebb, 
de jelentőségében az európai megoldást ke
resi. .Megállapítottuk, hogy megvannak a 
tárgyalás előfeltételei annak, hogy mások is 
csatlakozzanak hozzánk, szívesen látjuk 
más nemzetek csatlakozását Is. Itt a hang
súly a tárgyi előfeltételeken van.

S megállapítható tárgyalásaimból, hogy | 
íz autarelilának és pedig az uutarehia túl
zott formájában való kinövésének hadul | 
üzenünk, mely az én elveimnek is megfe
lel, mert a jelenlegi kormány, mikor hata
lomra lépett, azonnal kimondotta, hogy na
gyobb gazdasági koncepciót tart helyesnek. 
Ezek a megállapításaim, ha még oly szigo
rúak is, megállják a helyüket a történelem 
szempontjából, r cinság és lelkiismeretes
ség szempontját és szolgálják
gyat, mely az egész nemzetet 
óta áthatja. Minden megoldást 
és a béke jegyében kell keresni.

— Ha összefoglalom a római ....._______
taimat, azt mondhatom, hogy Magyarország 
megerősítette politikai és gazdasági helyze
tét. És Igy hinnem lehet, hogy a nemzeti 
egység gondolata a belpolitikai helyzetet to- 
vábra is megerősíti és minden magyar egyet
len eszmét akar továbbra is; a békét, a 
''álmát és a harmóniát akarja. Ha e 
lesz, akkor Magyarország a Kárpátok 
deneejében történelmi elhivatottságának 
megfelelően meg fogja állni helyét. A jelen 
történelmi időkben félre kell tenni minden 
pártoskodást, főleg azt a csipkedő stílust, 
melyet az utóbbi időben tapasztaltunk; a 
magyarság egységén van a hangsúly és ez
zel erőssé tehetjük Magyarországot — fe
jezte be szózatát Gömbös Gyula.

Lelkes éljenzés, hatalmas taps fogadta a 
miniszterelnök beszédét.
Gömbös Gyula a kormány tagjaitól 8 a töb

bi előkelőségektől elbúcsúzott, beszállt 
autójába és Url-utcal lakására hajtatott.

azt a vá- 
a háború 
az igazság

tapas^tÉla-

a világ 
legfőbb keserüvize!

Ha betegség gyötrl, arra legyen
Igmándlval emősstébét mindig r«

■Jt gondja, 
rendben tartsál

A Lipótvárosi Kaszinó 
uj elnöke: dr. Stein Emil

Dési Géza és Ruszt József visszalépett a jelöltségtől
Vasárnap tartotta meg a Lipótvárosi Ka

szinó elrtőkválfisztó közgyűlését, amelyet 
Budapest egész társaséletében nagy érdeklő
déssel vártak. A kaszinó tagjainak egyrésze 
Ruszt Józsefet, az eddigi alelnököt, egy más 
csoportja dr. stein Emilt, á Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank alelnökét jelölte elnökként, 
mig Dési Géza országgyűlési képviselőt alap- 
szabályuiódositfissfll elnökhelyettessé akartak 
jelölni.

A hösgyülés elvetette az alapszabály
módosítást, 

elnökhelyettesi választásra ijem is került 
sor, de már a közgyűlés előtt

Dési visszalépett a jelöltségtől. Ruszt 
József ugyancsak visszalépett 

és igy egyedül Stein Emil maradt meg az 
elnökjelöltek közt. A kétalelnüki tisztségre 
Ruszt Józsefet és Kaszab Elemért jelöltek,

A késő éjszakai órákban még folyt a szd-< 
vázátok összeszámlálása.

H1IMKOL
SZAJVIZTABLETTA
Ideális száj- és torok fertőtlenítő l

Göffltoös a vonaton nyilat 
kozott a Hétfői Naplónak

a vonaton nyilat- 
Hétfői Naplónak: 

Meg vagyok elégedve a római 
tároaiások eredményével

Á miniszterelnök utjának eseményéhez 
tartozik, hogy Fonyód-Bélatelepen

beszállt a különvonatba Kercsztcs-Fl- 
acher Ferenc belügyminiszter, 

Balalonboglfiron Sztranyvszky Sándor, a 
nemzeti egység pórijának ügyvezető elnöke, 
Marton Béla, a párt főtitkára és Preszly 
Elemér főispán üdvözölték a miniszterelnö- 
Iköt. Beszálltak hozzá a vonalba és vele 
együtt utaztak Budapestre.

Székesfehérváron már négy miniszter 
várta a különvonatot: Kónya Kálmán, 
Fabinyi Tihamér, Imréd? Béla és Kál

in Miklós,

Max PaSlonhorg
Hans Moser

Fritz Grünbaum 
Ármin Berg

alakitásnil utánozzák minden esto n

PESTI SZÍNHÁZ bán
llévay utón 18. Telefon: 31-4-21

Kezdete fél 9 órakor

Írták Urünbaum rs llnm

Becs Izgszenzációsabb revü- 
társulatának vendégjátéka

Felavatták 
az ellenforradalom 

vértanúinak 
emlékművét

Vasárnap délelőtt ünnepélyes külsőségek kö
zött leplezték le a nemzet vértanúinak em
lékművét a KöSSuth Lajdf*térre torkolló 
Vértanuk-terén.

Megjelent az ünnepségen a kormányzó 
és eljött József főherceg és Auguszta főher
cegnő 1S.

A zenekar eljátszotta a Himnuszt, azután 
Pékár Gyula ünnepi beszédet mondott. Az 
ellenforradalom vértanúiról szóló beszéd 
közben az emlékműről lehullt a lepel. A fő
város nevében Sipöcs Jenő polgármester 
vette át a szobrot, amelyben

elsőnek a kormányzó nemzétiszlnü 
szalagos koszorúját helyezték el.

Este a Zeneművészeti Főiskola nagyter
mében díszhangversenyt rendeztek a nem
zet vértanúinak emlékére.

Végveszélyben 
a Cseljuszkín utasai

Moszkva, március 18. i

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Cseh 
juszkin hajótöröttéinek helyzete óráról órá« 
ra reménytelenebbé válik. Schmidt profesz- 
szornak, az expedlüió vezetőjének rádióte- 
legrammja szerint,

a hajótöröttek Jégszigete mind jobban 
és jobban széjjelmálik

A mentő repülőgép részére elkészített ki< 
kötőhelyet a zajló jég teljesen tönkretette* 
Egy csapat sielö

második napja keresi Ljapitevszky-nek 
a segítségül étkezett repülőnek eltűnt 

repülőgépét,
A repülőgépen, amely négy nappal ezelőtt’ 
tűnt el, hat ember tartózkodott.

akik autón utaztak elébe és a külÖnvona- 
tón vele együtt jöttek Budapestre.

Gömbös Gyula miniszterelnök a trieszti 
gyorsvonaton szalonkocsijában fogadta a 
Hétfői Napló munkatársát, aki kérdezte, hogy 
mit tartalmaznak a római jegyzőkönyvek?

A miniszterelnök mosolyogva igy válaszolt:

— A jegyzőkönyveket teljes szövegében 
közzétettük, részletes kommünikét adtunk 
kl, amelyek megvilágítják a jegyzőkönyvek 
tartalmát. Ennél többet most sem mohdha- 
tok. Azért adtunk ki jegyzőkönyveket, meri 
azt hiszem, ezek jobban tájékoztatják a 
nyilvánosságot, mintha különböző iratokat 
sáóról-szóra hoztunk volna nyilvánosságra, 
de ez nem is lenne lehetséges. Az aláirt 
jegyzőkönyvek önmagukért beszélnek.

— Természetes, hogy meg vagyok elé
gedve a római tárgyalások eredményével 
— folytatta a miniszterelnök. — Szilárd 
meggyőződésem, hogy Rómában előbbrevit
tük a nemzet ügyét.

Két pestszenierzsébetl 
csaláfl tragikomikus 

ütközete
Két pestsfénterzsébetl gyárlmünkástifik, Sta- 

I kács Pálnak és Hcrédi Mihálynak családja már 
hosszabb idő óta haragot tart. A két család 
háza egymás szomszédságában Van.

Vasárnap reggel a régi ellenségeskedés külö
nös módon robbant ki. Stakácsék, amikor reg
gel felébredtek, nagy haraggal látták, hogy Hc- 
rédiók az éjszaka folyamán

trágyával bekenték as ő házukat.
Erre megtámadták a Szomszéd családot és az 

ellenségeskedő felek a pestszenterzsébeti Nagv- 
körösn-utca és Alvinczi-utca sarkán lévő üres 
telken megütköztek. Szakács Pál. felesége és 
ahyóáa, Bózsó Jártoshé 71 éves asszony vas
darabokkal támadtak fá Herédt Mihályra, fele
ségére és tizenkétéves fiukra, akik szintén ge- 
reblyéket és más szerszámokat kaptak fel. Az 
általános verekedésben

a tizenkétéves HeCédl-gyerek 
egy gereblyévél úgy fejbevágta Szakács Pált és 
feleségét, hogy mindketten súlyosan megsérül
tek és a mentők vitték Őket a Szent István- 
kórházba Könnvebben megsérültek Bozsóné, 
Herédt Mihály és Herédtné is.

A verekedés színhelyén percek alatt nagy tö
meg gyűlt össze és félig komolyan, félig ne
vetve uszították egymásra a két családot. Végül 
is rendőröknek kellett szétválasztani a vereke
dőket és

egy egész rendőrszakaszt
kellett kiret,nyelni, hogy aittoidasu . la.

■+

CITY FILMSZÍNHÁZ (Vilmos császár-ut 36—38. Telefont 
11-1-40.) Dolores dél Rio idei első lOhcméhyes filtalál- 
ványosága, a Riót lányok. — Magyar és Fox világ- 
híradók. - AZ előadások kezdető hétköznapi 
4. 6. 8, 10, flnnép és vasárnap: 2 4. 6. 8. 10 órakor; 
Az első előadás mindennap félhelyárakkal.

CORSO (Václ-u. 9. Tel. 87-4-02): Dolores dél Rio: A rtőí 
lányok. — Fox és Magyar híradó. — Mindennap: 944. 
946, 948, 9410 órakor. — A hétköznapi első előadás 
félhelyáiu.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ (JÓMef-kőrut és üllől-ot iátok. 
Tel.: 389-88 és 395 -84.) A kliólyhŐ szerelme (Pnra- 
mount-lllm). ~ 
March és a ki

389-88 ős 395—84.) Á királyfid szerelme (Pars- 
t-iilm). Fősz.: CJaudette Coíbert is Ffederiö 

’ ‘ ' műsor. -» Előadások kezdete hét-

II erezeg Jenő

Király Szinház
Hétfő: SZÜNET
Kedd: SZÜNET
Szerda: KÉK DUNA
Csütörtök: KÉK DUNA
Péntek: KÉK DUNA
Szombat: OmÉLTOMM MFFÖRJE
Vasárnap d. u.: KÉK DUNA

1 Este: Offl£lTOSáM SOFFÖRJE

A mezSgazdaság! kiállí
tásra telránduló vidéki 
kázönségnek alkalmat 
ad aKIrály Színház, hogy 
az Idái színházi évad 
két legnagyobb slágerét 
olcsó helyárakkal 

élvezhesse

Fősz.: C 
.......................kísérő mű

félhelyárakkal.
KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ (Dohány Öles és NyáN 

utca sarok. Tel. 44-0-27.) A három császár vadász. Fő- 
szereplők: l’aul Itiíhtec. Gflt Hald. - KlsérőmOSOf. — 
Előadások: 4, 6, 8. 1o órakor, március 15-én és vasár
nap; 2, 4. 6. 8, 10 órakor. — Első előadás mindennap 
félhelyárakkal

OMNIA FILMSZÍNHÁZ (VHL. Kölcsey ntí« 1 TeléPrtlt 
301—26.) Dolores dél Rio: „Riói lányok'*. ..Kanári 
háború.’* Trükkfílm. — Vlláiihiradó. — Az elő
adások kezdete hétköznap: 4. 0. 8 és 10; vasár- és 
ünnepnap; 2, 4 6 8 és 10 órakor. As első előadás 
mindennap félhelyárakkal. Elővétel: d. e. 11—1 óráig. 

'NagymezÖ-titca 22-24. 
telefon: 22-0 08 29-2-50.11 
Negyedik hétre prólon. 
gólva; Krisztina király
nő. Fősz.; Greta Garbó, 
Lcwis Slnne. —• Reg

gel. délben, este. TrOkkfllm. - Híradók. — Elő
adások 2-0ig folytatólagosan, flintán 6, 8. 10 óra
kor, vasárnap; 2, 4, «. «, 10 órakor. - Vasárnap dél
előtt 11 órakor; Gyermekmaliné. Legújabb burlcszkck.

L'FA FILMSZÍNHÁZ (Tetét-kőrdl Ml. Telt 1W-8? és 
197-68.) A félmeztelen igazság. Fősz.; Lupe Vélsz. — 
I’nramoürtt és Magyar híradó. — Előadások kezd, hét
köznap: 4, 6 8. 10, vasár és Űhnephap! 9. 4, 6, •, 
10 órakor. — Az első előadás félhelvárakkaL

URANlA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczim 21 lel 4M-45 4MV48) 
A milliomos titkárnője. Fősz.: Brigiite Beim. Paul Wé- 
gener. — A fényképezőgép (Ufn-kulturíilm.) — Hír* 
•dó, ” . Előadások kezdete hétköznap: Mj4 946 948. 
H1Ö. vasár- és önnennap: 942 M4 Hfl 948 9410 órí» 
kor. - As első előadás félhelvérakkal

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl,

akkor korán. Ml o „Divat urlaaaM* 
sag">ot trn.bei-kOrut >. I am„ ahol 
mérték után rendelhet remek axdbáau 
férfiöltönyt vagy MIOItOt kétezer! pró
bával 40 és SO pangóért legújabb 

OlvatezOvatoinkltOI,
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Agyonlőtte magát
(Inger Miklós pomázi 
fiatal földbirtokos

Szerelmi hátterei sejtenek a budapesti társaságban 
Jál Ismert jómódú Unger Miklós tragédiája mögött

Vasárnap reggel a Margit-kórh&z igazga
tósága értesítette a főkapitányság életvédel
mi osztályát, hogy

Unger Miklós 30 esztendős földbirtokos, 
akit szombaton délelőtt fejlövéssel szál
lítottak a pomáz—barkótelepi lakásáról 

a kórházba, belehalt sérüléseibe.

Unger öngyilkosság áldozata lett.
A földbirtokos nevét nemcsak Pomázon 

és környékén, hanem a főváros társaságai
ban is jól ismerik, mert a jómegjelenésü, ki
tűnő modorú férfi

sűrűn megfordult a társaságokban.
A báli szezon alatt különösen sokat tar

tózkodott a fővárosban, minden nagyobb 
bálban részt vett. Nagyszámú ismerősei előtt 
teljesen érthetetlen az öngyilkosság;

nem tudják magyarázatát találni, hogy 
miért dobta el magától az életet a fiatal 

Unger Miklós?

Amilyen rejtélyes az öngyilkosság a csa
lád és az ismerősök előtt, éppoly rejtély a 
hatóságok számára is. A rendőrség a csend
őrséggel karöltve igyekszik megállapítani a 
végzetes elhatározás előzményeit.

Unger, akinek szülei is földbirtokosok 
voltak es

Sikkasztás miatt háromhavi 
fogházra Ítéltek egy ismert 

budapesti ügyvédet
Az ügyész súlyosbításért fellebbezett

A budapesti biintetötörvényszéken szom
baton állott vádlottként dr. Ungár Lipót gya
korló ügyvéd sikkasztás büntette miatt dr. 
Rád Illés törvényszéki biró előtt.

Dr. Ungár ellen egyik ügyfele, Finkelstein 
Teréz adta be a feljelentést, aki a MFTR el
leni kártérítési perében bízta meg az ügyvé
det képviseletével.

Finkelstein Teréz, a MFTR Eötvös-téri 
állomásának hajóhidján oly szerencsétlenül 
esett el, hogy jobb felsőcombcsontja eltörött. 
Sokáig feküdt betegen, majd kártérítési pert 
indított a Magyar Folyam- és Tengerhajó
zási R. T. ellen. A. pert dr. Ungár Lipót 
ügyvédre bízta, aki kijelentette, hogy ügy
védi költségekre a sértettnek egy fillért sem 
kell fizetnie, még abban az esetben sem, ha 
a pert elveszítené.

A per ment a maga utján és a MFTR 2320 
pengőt fizetett le az ügyvéd kezeihez. A sze
rencsétlenül járt beteg nő, aki keresetkép
telen lett, hiába szorgalmazta az ügyvéd
nél a pénzt, azt a választ kapta, hogy a 
MFTR még nem fizetett. Amikor Finkelstein 

anyagi gondoktól függetlenül élt családi 
birtokán,

a jelek szerint nem készülhetett előre az 
öngyilkosságra, ellenben

pénteken vagy szombaton kellett valami 
olyan dolognak történnie, amely meg

zavarta lelki egyens lyát.
Erre abból következtetnek, hogy előző na

pokban még hosszabb utazást tervezett a 
közeljövőre. Térképeket, prospektusokat 
szerzett be különféle utazási irodákból. A 
fiatalember

búcsúlevelet nem hagyott hátra, 
a kórházban mindvégig eszméletlenül fe
küdt, úgyhogy nem lehetett kihallgatni.

Ez a két körülmény még jobban megne
hezíti a nyomozás munkáját. Az a föltevés, 
hogy

szerelmi háttere lehet a tragédiának

és most ebben az irányban folyik a vizs
gálat.

Unger hozzátartozói kérték a rendőrség
től a holttest boncolásának mellőzését, de 
ebben a kérdésben az ügyészség fog dön
teni. Azt is bejelentették, hogy halottjukat 
hazavitetik Pomázra, ahol a családi sír
boltban helyezik örök nyugalomra.

Teréz erélyesen követelte a pénzt, dr. Ungár 
azzal adott át ötszáz pengőt, hogy

ezt a sajátjából előlegezi.
Amikor a sértett látta, hogy az ügyvéddel 
nem boldogul, megvonta a megbízást dr. 
Ungár Lipóttól és perének továbbvitelével 
lovag Ullmann Antal bízta meg.

A sértett uj jogi képviselője
MFTR-től követelte a pénzt 

fizették Ungár kezeihez, még pedig jóval 
flzeték Ungár kezeihez, még pedig jóval 
előbb, mint amikor Ungár azt ügyfelének 
mondotta, hogy a folyósított összeget saját
jából előlegezi.

Lovag Ullmann Antal felszólította dr. 
Ungár Lipótot, hogy

a MFTR-től felvett és jogtalanul meg
tartott összeget fizesse ki.

Az ügyvéd azonban ennek a kötelezettségé
nek nem tudott leget tenni, ezért végrehaj
tást foganatosított Ungár ellen, de az nem 
járt eredménnyel. így került bűnvádi útra 
az ügy.

• lúmpo gaztea090

kben(eleló«é9 
megadi=l^ene9 / ógos v«.*'
me«en;igy»“»si"aa9a

TUNGSRAM
A sikkasztással vádolt ügyvéd tagadta 

bűnösségét és azzal védekezett, hogy a 
MFTR-től kapott összegből csak azért fize
tett mindössze 670 pengőt ki a sértettnek, 
mert ügyvédi költségek címén tartotta vissza 
a többit.

Kohn Józsefné tanú, aki a sértett nőt 
ajánlotta dr. Ungárhoz, úgy vallott, hogy az 
volt a megállapodás, hogy

a kártérítés elmén kifizetett összegből 
egy fillért sem tarthat meg az ügyvéd, 

csak azt az összeget, amelyet a MFTR ter
hére állapit meg a bíróság költség óimén.

Dr. Nuszbatim ügyészségi alelnök, a vád 
képviselője rámutatott, hogy teljesen lehe
tetlen az ügyvéd védekezése és a sikkasz

Roth Jani hatalmas vagyont 
szerzett külföldön és pár nap 

a meg„ökö« „i™. mulva Pesten lesz 
pesti fezőr Nizzából egyezkedett hitelezőivel, feljelentőivel

Vasárnap érdekes hir érkezett a legismer
tebb és legkönnyelmübb pesti fezörröl: Roth 
Janiról, akit a bohémvilágban éppen olyan 
jól ismernek, mint tőzsdei körökben:

pár nap múlva Pesten lesz Roth Jani.
Körülbelül tiz esztendővel ezelőtt ismerke

dett meg Pest nyilvánossága Roth Jani ne
vével. A tőzsdei konjunktúra után, amikor 
mindenki, aki a tőzsde körül tolongott, el 
vesztette gyorsan szerzett vagyonát, egy ma
gas, vállas pirosarcu fiatalember

két kézzel szórta a pénzt, 
ahol csak' megfordult.

Jött a devizazárlat, jött a kötvénypiac 
nagy konjunktúrája és Roth Janiról megint 
beszélni kezdtek az emberek:

vagyont keres a kötvényüzletcn.
Roth Jani azonban sohasem tudott annyit 
keresni, mint amennyit költött s néhány rosz- 
szul sikerült spekuláció után a pesti bohém- 

tást elkövette, mert letagadta, hogy a MFTR-* 
tői megkapta a pénzt, de különben is 2320 
pengős kártérítés után nem lehet „jóhisze
műen” 1650 pengőt ügyvédi költségek cl- 
mén felszámítani és megtartani, amikor a 
sértett részére a kifizetett 670 pengőt it 
részletekben adta.

A bíróság sikkasztás vétségében mondotta 
ki bűnösnek dr. Ungár Lipót ügyvédet és 
ezért

3 havi fogházbüntetésre és 3 évre poli
tikai jogainak felfüggesztésére, mint 

mellékbüntetésre ítélte.
Az ügyész súlyosbításért, a vádlott a bű

nösség megállapítása miatt fellebbezést je
lentett be.

hirtelen eltűnt Budapestről.
Üzletfelei közül néhányan a rendőrségre 
siettek. Detektívek nyomoztak, kutattak Roth 
Jani után, de nem találták sehol. Hónapokig 
senki nem kapott hirt felőle, mig most

ő maga jelentkezett Nizzából és pesti 
megbízottai utján egyezkedni kezdett hi

telezőivel,
feljelentőivel, üzletfeleivel, akik nagy össze
geket bíztak rá.

Kiderült, hogy Roth Jani 
hatalmas vagyont szerzett Párisban, 

ahonnan Nizzába utazott s innen egyezkedett 
a pestiekkel. Legelsösorban Magyar József 
földbirtokossal kellett kiegyeznie Roth Jani
nak. A földbirtokossal sikerült is az egyez
ség 40.000 pengőben. A többi ügyfelekkel 
ugyancsak kigyezett Roth Jani, úgyhogy

pár nap múlva már visszatérhet Pestre 
a hiers fezör

A közönség erős érdeklődése mellett

még 6 napig tart a

LIIMCEL. 1864-1934

JUBILEUMI VÁSÁR
meglepően olcsó árakon:

Stylusos és modern szobaberendezések
Garnitúrák, egyes bútordarabok, fotelek, székek, csillárok, 
szőnyegek, képek, dísztárgyak, antik órák, gobelinek, 
bútorszövetek és

nagymennyiségű szövetmaradékok

Vll., RÓZSA-UTCA A. 0Z~ Égési nap
ŐST* nyitva I
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Halálugrás a negyedik emeletről
íüegöeteg kereskedő borzalmas öngyilkossági

Vasárnap d'élhlőtt 11 óra tájban megren
dítő öngyilkossúg történt a Hajó-utca 
12—14. számú házban. A negyedik emelet
ről az udvarra vetette magát Rubinstcin 
Miklós 33 éves kereskedő; aki, mire a men
tők megérkeztek, meghalt.

Pár perced 11 óra után a házfelügyelő 
tompa zuhanásra lett figyelmes. Kisietett 
az udvarra és

a kövezeten összezúzott fejjel egy jól* 
Öltözőit férfit talált.

'A hát egyik lakóját, Ilubinstein Miklóst is
merte fel az öngyilkosban. Rendőrt hivott, 
majd a mentőket értesítette. A mentők meg
állapították, hogy az életunt ember kopo
nyaalapi törést szenvedett, azonkívül súlyos 
belső vérzést. Hordágyra akarták tenni, 
azonban időközben

meghalt.
Amikor a rendőri bizottság kiérkezett a 
helyszínre, drámai jelenetek játszódtak le 
az udvaron. Egy uriasszony tört magának 
utat a kiváncsi emberek sorfala között, oda
szaladt a holttesthez, letérdelt a földre és 

hangos zokogás közepette ráborult a 
halottra.

Rubinsteln felesége volt az illető. Az úri
asszony sirógörcsőt kapott, majd ájulton 
esett össze. A mentők téritették eszméletre, 
azután hozzátartozói vették pártfogásukba, 
mert attól lehetett tartani, hogy elkeseredé
sében öngyilkosságot fog elkövetni.

A fiatal kereskedő tragédiája mély rész
vétet keltett a lukók körében. Mindenki 
ismerte és szerette a szorgalmas, törekvő 
embert, akinek régente saját divatárukeres- 
kedésc volt, legutóbb pedig feleségével 
együtt a házban női kalapszalónt nyitott.

Rubinstcin pár hónap óta 

különös változáson ment keresztül.

A jókedélyü ember valósággal buskomor 
lett, kerülte régi társaságát és hozzátarto
zóival Is csak a legszükségesebb dolgokat 
beszélte meg. Neuraszténia vett rajta erőt, 
amely egyre jobban elhatalmasodott rajta. 
Híres orvosokkal kezeltette magát, drága 
gyógyszereket használt, de óllapota ahelyett, 
hogy javult volna, egyre rosszabbodott. Pár 
nap óta sűrűn emlegette, hogy nincs semmi 
célja az életnek, öngyilkosságot fog elkö
vetni. Felesége és rokonai igyekeztek meg
vigasztalni és állandóan tartózkodott mel
lette valaki, nehogy beváltsa fenyegetését.

Vasárnap délelőtt rövid időre sikerüli 
egyedül maradnia. Feleségét gyógyszerért 
küldte el a patikába, ez alatt az idő alatt 
pár bucsusort vetejt egy papirosra, majd 
kirohant a folyosóra és

• korláton keresztül az udvarra vetette 
magái.

Búcsúlevelében gyógyíthatatlan idegbeteg
ségével magyarázta meg öngyilkosságának 
okát. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították,

megszerkesztett védöiratot készíttetett a 
maga ártatlansága érdekében, ugyanakkor 

hamis cim használatú miatt, hamis ta- 
nuzás, hamis eskü, hamis vád és zsa
rolás elmén kéri a rendőrségtől, hogy 

járjon el Sauer ellen.
Gcrőffl Böske azt állítja és ezt nővérével, 
Szende Károlynéval Is igazolja, hogy Sauer 
november 11-én, amikor lakásán megje
lent, székesfővárosi törvényhatósági bizott
sági tagnak adta ki magát és ezt március 
1-én a törvényszék előtt is hangoztatta, ho
lott

a táncosnő megállapítása szerint nem 
tagja a törvényhatósági bizottságnak.

Azt is hangoztatja, hogy a garázstulaj
donos az éjszakai kirándulásért 200 pen
gőt ígért neki, ezt az összeget át is nyúj
totta, de később rendőri közbenjárással 
visszaszerezte. Az artistanő okoskodása 
szerint ezáltal Sauer zsarolás vétségét kö
vette el. Beadványában arra is rátért, hogy

800 pengő vagyoni kára és eddig meg 
nem állapítható, de szerinte Igen nagy 
erkölcsi kára Is származott a lopási 

feljelentésből.
A főkapitányságon megindították a nyomo
zást annak a megállapítására, hogy a ga
rázstulajdonos ellen fölhozott vádak helyt- 
állóak-e.

Harmincéves házadómentességet 
követelt az építőipari monstre^yüiés

Máról-holnapra gazdag lehet

KISS
sorsjegyei által.

Vegyen vagy rendeljen

osztálysorsjegyet
a rendkívül szerencsés

KISS
bankházban

IV.,  Kossuth Lajos-utca 1. sz. 
(Ferenciét temploma mellett)

Első húzás ápr. 14-én kezdődik.
Soi«|etyek hivatalos Ara:

Nyolcad Nesyedl Fél Egész
3 P 6 P | 12 P 24 P

Fizetendő legkésőbb a húzás előtt.

Kétszáz pengős pénzbüntetéssel zárult le a 
biróság előtt tegnap az a nagy feltűnést 
keltett botrány, ami a Vörösmarty-utcai 
skót leányiskola elölt játszódott le dT. Brill 
József főorvos és válófélben lévő felesége 
közölt. A házaspár kisleánya a skót iskola 
növendéke és az apa úgy találkozott össze 
a Vörösinnrty-utcában az anyával, hogy 
mind a ketten az iskolából kijövő kislányra 
vártak. Dr. Brill és felesége között rövid 
szóváltás folyt le és ennek hevében

■ főorvos uz utcán arculütötte, majd 
fejbevágta feleségét.

Dr. Rrlllné ügyvédje, dr. Dietz István utján, 
'feltűnően durva becsületsértés és könnyű 
tcstlsértés elmén feljelentést tett férje ellen.

A büntető járásbíróságon tegnap tárgyal
ta az ügyet dr. Menyhárt Alfréd bíró. Dr. 
Brill József beismerte bűnösségét, de azzal 
védekezett, hogy felesége valósággal

kiprovokálta az inzultust.
Elmondotta, hogy válópörük négy és fél év 
óta húzódik és ezalatt felesége olyan dol
gokat terjesztett róla és családjáról, amik 
miatt, már amikor meglátta az asszonyt, 
rendkívül idegessé lett. Azt Is elmondotta a 
bíróság előtt a vádlott főorvos, hogy azért

Elsiet Lászlóné 
megkérdezte, 

azt terjesztette,

Kétszáz pengőre ítélték a főorvost, 
aki az utcán megpofozta feleségét

Lehet-o kiprovokálni a pofont?
ment a skót iskola elé, hogy találkozzék 
kisleányával, akit

nem engedett el hozzá.
Ezután több tárni terhelő vallomást tett, 

amire dr. Brtil védője azt állította, hogy 
ezeket a tanukat a folyosón kitanitották, 
hogy vallomást tegyenek.

A védő az egyik tanútól, 
szücsüzleti alkalmazottól 
igaz-e, hogy Brillné férjéről 
hogy

a főorvos együtt él azzal a cselédleány- 
nyal,

aki miatt a válóper megindult. Eislerné ha
tározottan kijelentette, hogy azt sohasem 
hallotta dr. BrUlnétől.

A bíró a perbeszédek elhangzása után 
könnyű testisértés vétségében mondotta ki 
bűnösnek dr. Brill főorvost és ezért

200 pengő pénzbüntetésre Ítélte 
és kötelezte 50 pengő perköltség megfizeté
sére. A bíróság súlyosbító körülménynek 
számította be, hogy intelligens ember nőn 
követte cl az inzultust, enyhítő 
tnénynek: a válóperrel kapcsolatos 
viszályokat. Az ítélet jogerős.

körül- 
családi

Gerőffi Bőske artistanő Ferenc* 
körúti kalandjának utójátéka 
a rendőrségen „

Ötféle címen feljelentette Sauer 
Józsefet, aki lopással vádolta öl

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapi
tányságon Gerőffi Böske artistanő, aki leg
utóbb a már azóta megszűnt Kripta mula
tónak volt az igazgatónője és annakidején

nz egyik vendég, Sauer József garázs
tulajdonos azzal vádolta meg, hogy Fe- 
renc-körutl lakására csalta és ott ki
vette ■ zsebéből párszáz pengőt tartal

mazó pénztárcáját.

A táncosnőt a törvényszék felmentette és 
mostani látogatása ennek az ismeretes ügy
nek a következménye.

Gerőffi Böske egyszerre több elmen is 
följelentést tett Sauer József ellen, aki a 
rendőrségen annakidején lopásért feljelen
tette öt. Gerőffi hosszas beadványában jól

Premier

(Mén In whlte)
Irta: Slílney Kln-'sley
Fordította; llursAnyl Zsolt

Tőkés Anna, Agay Irén, 
Nomlny, Hornié, Hajnal, 
MAly, Hnjlmassy, Gár
dony i, MaKlAry, Kovács, 
Vendre?*

Zsúfolásig megtöltötték vasárnap délelőtt a 
Vigadó nagytermét az országos építésügyi nagy
gyűlés résztvevői. Megjelentek a mérnökök, 
építészek, valamint az összes érdekelt iparok 
és érdekképviselők megbízottai. A Vigadó nagy
termét plakátok diszitették, amelyek

a harmincéves házadómentességet követel
ték.

Hoepfner Guidó elnöki megnyitójában a ház
adómentességet sürgette nemcsak a főváros, ha
nem a vidék számára is és kijelentette, hogyha 
nem intézkednek gyorsan, az idén már nem in
dulhatnak meg az építkezések. Papp József, az 
IPOK elnöke felszólalása után Petrovácz Gyula 
országgyűlési képviselő kijelentette, hogy tá
mogatja a mozgalmat. Antal Dezső, a Mérnök- 
és Építész Egylet megbíz'ttja kifejtette, hogy 

hibás építési- és adópolitikát folytat a 
kormány.

Báthory István az építőmesterek nevében rá
mutatott arra, hogy azért is fontos az építke
zések megindítása, mert az építkezéseknél fel
használt anyagok 95 százaléka magyar áru. Ha

kölcsönt nem tud adni az állam, legalább ked
vezményekkel támogassa az építkezőket.

Dános László, az Iparos Blokk nevében 
ugyanilyen értelemben beszélt; Kovatsck Ferenc 
szovátette, hogy

nincs Jelen a gyűlésen a kormány képvi
selője.

Ligeti Pál egészséges építéseket és a rossz há
zak lebontását sürgette.

Dr. Bierbauer Virgil bejelentette, hogy 
Mussolini nagy beszédében,

milyen lelkesen foglalt állást az építkezések és 
a rossz házak lebontása mellett. Sándy Gyula 
műegyetemi tanár uj középületek emelését sür
gette. Az építkezések és a házadómfllltesség 
mellett foglaltak állást a vidéki felszólalók és 
még sok más szónok is.

Végül
egyhangúlag elfogadták

a határozati javaslatokat, amelyekben házadó
mentességet kérnek a kormánytól és kérik az 
építkezések minden módon való támogatását.

Uj nyomozás indult a margitszigeti 
halálos rendőrgázolás ügyében
Két névtelen bejelentés ugyanazt a fiatalembert 
gyanúsítja a gázolás elkövetésével

egy és ugyanazon személyt gyanúsítja a
lálos gázolással.

A főkapitányság sérülési osztálya pár nap óta 
ismét nyomozást folytat egy esztendőkkel ez
előtt történt, de máig is megoldatlan bűnügy 
ügyében. A margitszigeti rendőrgúzolás aktái 
kerültek ismét elő a szekrény mélyéről és ujabb 
bejelentések alapján igyekszenek fényt deríteni 
Gulácsy II. József rendörtörzsőrmester gyilkosá
nak személyére.

Annakidején nagy port vert fel az egész or
szág rendőrségét é» csendőrségét foglalkoztató . . . «... ...— ma gemés felháborító bűncselekmény, amely 
ment még feledésbe. Ezt igazolja 

az a két bejelentés Is, 
amely at elmúlt napokban érkezett a 
osztályra.

Levélben történt mind a két jelentés _ 
vélek irői egyelőre nem óhajtanak szerepelni a 
nyilvánosság előtt. Részletesen leírják a gátolás 
lefolyását, foglalkoznak a gyanúba vett szemé
lyekkel, sőt rátérnek arra Is, hogy

ml volt nz oka a régebbi nyomozás meg- 
megf éneklésének,

Érdekes adatokat tárnak a rendőrség elé a kri
tikus szigeti éjszaka mulatozó közönségéről és 
különösen

kiemelik egy fiatalember szerepét,
aki saját kocsiján érkezett és távozott és aki 
állítólag azóta nem egy alkalommal vált gya
nússá Ismerősei előtt, ha szóba került a rendőr
gázolás.

Mind a két bejelentő

bünügyl

és a le-

SÓD Pfl* MMllll 
a 25 éves Hétfői Napló nyolchetes nagyszabású jubileumi 

rejtvényversenye győztesének jutalma
120 nagyszerű nyeremény Jutalmazza ezenkívül 
a megfejtők fáradságát:

Egy-egy táskagramofon egy-egy tucat hanglemezzel, tízszer két-két színház
jegy, ölvén Baeder-féle óriás illatszerdoboz, harminc üveg legfinomabb tokaji, 
tia olouáns csavaros írón tokban végül értékes diszkötésü könyvsorozatok 
a Franklin Társulat kiadványaiból. A rejtvőnyverseny Összes ajándékait 
dr. Horváth Kamllló budapesti királyi közjegyző közbenjöttével sorsoljuk ki. 

Fejtse minden héten
A TITOKZATOS EMBER rejtélyét.

ha-

keze* 
nyo-

'A rendőrségen a legnagyobb óvatossággal 
ük a bejelentésekéi, de mégis széleskörű 
mozás indult az adatok ellenőrzésére. Ugyan
azok dolgoznak most is, akik az első nyomozás
ban resztvettek és alaposan ismerik a rejtélyes 
ügy anyagát.

A detektivek először környezettanulmányt 
végeznek, bizonyos személyeket hallgatnak kJ és 
csak azután foglalkoznak a súlyos váddal ter
helt emberrel.

Hat esztendő tdt el Gulácsy II. József borzal
mas halála óta. Ez a nagy idő megnehezíti a 
nyomozást és a bizonyitékgyüjtést. A nyomozók 
leleményessége és buzgalma azonban mégis si
kert érhet el, ha a bejelentők adatai tényleg ko
molyak és nem egyebek bosszú művénél.

Mit hoz a jövő?
Ki tudja ezt megmon
dani ? Gyönyörű ter
vek, felébresztett vá
gyak, titkos remé
nyek ragadják az 
embereket a képzelet 
birodalmába... Ein
stein professzor sze
rint „a képxotot 
fontosabb mint a 

tudás!" A tudásnak 
határa van, a kép
zelet ?.,., alapja az 
életnek, a valóság
nak. Minden lehet
séges .... egyszerre 
szerencsés, dúsgaz
dag, boldog lehel / 
De hogyan képzel
hető mindez el kísér
let, próba nélkül ? 
Hogy érheti Önt egy

nagy nyeremény, ha 
nincs sorsjegye? 
Most itt az alkalom !
Április 14-én 

kezdődik az nj sors
játék, hol 300.000 P, 
200.000 P. 100.000 P, 
sőt szerencsés esetben 
500.000 aranypengő Is 
nyerhető. Vegyen egy 
sorsjegyet bármelyik 
föelárusitónál 3, 6, 
12 vagy 24 pengőért, 
ha lesz sorsjegye, 
mindjárt meglesz a 
roménystgo, hogy 
váratlanul nagy va
gyonból jut és tervei, 

vágyai megvalósul
hatnak.
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Klepiomániás uriasszony 
fantasztikus selyemlopása 
a Belvárosban
Egyszerre harminchat méter finom sely
met lopott a Váci-utcai Fóti-boltban

rA Váci-utcai Fóti-féle szövetbolt fönöke, 
Fó'H Ferenc tegnap megjelent a főkapitány
ságon és lopás miatt följelentést tett ismeret
len tettes ellen. Elmondotta följelentésében, 
hogy néhány napig Londonban tartózkodott, 
ahol szöveteket és selymeket rendelt. A szö
vetbolt félemeleti helyiségben van, de Fóti 
Ugyanennek a háznak a földszintjén uj he
lyiséget rendezett be, amelyben hölgyek szá
mára való selymekből tavaszi vásárt rende
zett. Csupa finom és drága angol selyem ér
kezett a boltba.

A frissen érkezett selyemkülönlegességek- 
nek gyorsan híre ment a Belvárosban és

tegnap megrohanták a vevők: csupa ele
gáns hölgy.

rA bolt főnöke és négy segédje szolgálta ki a 
vevőket.

Alig egy órája tartott még csak a nagy 
forgalom, mikor az alklamazottak észrevet
ték, hogy egy vég selyem eltűnt:

harminchat méter nehéz, finom és drága 
angol selyem. •

'A drága portéka eltűnése érthető megdöbbe
nést és izgalmat keltett, amit fokozott az is, 
hogy teljesen érthetetlenül álltak a lopással 
szemben, hiszen az üzletnyitás óta

kizárólag elegáns uriasszonyok, köztük 
sok ismert társaságbeli hölgy fordult meg 

a helyiségben,

amelynek ajtaja előtt hosszú sorban várakoz
tak az autók. Érthetetlen volt az is, hogyan 

tudta a tolvaj a vastag vég selymet a főnök 
és négy alkalmazottja szemeláttára elrejteni 
és kilopni az üzletből, hiszen

3

Elmebajosnak nyílvánították 
és azonnal szabadlábra helyezték
Láng Lajost, a bigámista 
gyógyszerészt A

a belügyminisztériumot, hogy vonja meg Ltyig 
diplomáját, mert elmebajos nem lehet gyógyszerész

A budapesti rendőrség néhány héttel ezelőtt 
kettős házasság büntette miatt letartóztatta 
Láng Lajos gyógyszerészt. A letartóztatás nagy 
feltűnést keltett. Kiderült, hogy Láng Lajos há
romszor nősült. Első felesége meghalt, másod
szor egy budapesti urilányt, Garay Elzát, egy 
nyugalmazott százados leányát vette feleségül. 
Később elhagyta az asszonyt s utóbb kiderült, 
hogy

Tatatóvárosan ismét házasságot kötött, 
anélkül, hogy Garay Elzától elvált volna.
Láng Lajost Budapesten tartóztaták le, de 

mivel a szabálytalan házasságkötés Tatatóváro- 
son történt, a győri törvényszék, illetve ügyész
ség foglalkozott a bünpörrel. A védelem arra 
hivatkozott, hogy Láng Lajost idegállapota mi- 

az Ilyen nagymennyiségű áru ellopása 
valósággal fantasztikus ügyességre vall.

Fóti Ferenc nem akarta megzavarni a vásár 
hangulatát, nehogy az üzletben tartózkodó 
hölgyeket kínosan érintse a dolog, nem is 
figyelmeztette a vevőit, hanem amikor a for
galom egy kissé csökkent, a főkapitányságra 
ment és megtette a följelentést.

A rendőrségen valószinünék tartják, hogy 
nem hivatásos tolvaj dolgozott a boltban, 

hanem kleptomániás urlasszony
és most főként ebben az irányban keresik a 
belvárosi selyemlopás tettesét.

att nem lehet felelősségre vonni. A törvényszék 
elrendelte az orvosszakértői vizsgálatot. A szak
értők előterjesztették véleményüket, amelyben 
kifejtették, hogy

Láng Lajos a bigámia elkövetésekor elme
zavarban szenvedett, most is elmebajos,

nem rendelkezik akaratának szabad elhatáro
zási képességével és beszámíthatatlan.

Az orvosszakértők véleménye alapján az 
ügyészség közölte a törvényszékkel, hogy el
ejti a vádat Láng Lajossal szemben, mire a 
győri törvényszék Sc/iannen-tanácsa

megszüntette Láng Lajossal szemben az el
járást és elrendelte azonnali szabadlábra- 

helyczését.

KEZDJ EL ÚJ , .
EGÉSZSÉGESEBB ELETET. 

haszna'lj EZENTÚL

DIANA
SŐSBORSZESZT 1

A törvényszék ugyanakkor elrendelte, hogy a 
megszüntető végzésről, illetve az egész ügyről

azonnal értesítsék a belügyminisztériumot.
A törvényszék arra nz álláspontra helyezke

dett hogy az orvosszakértők szerint Láng La
jos beszámíthatatlan: zárt intézetben való elhe
lyezése ugyan nem indokolt, de

a közérdek szempontjából kívánatos, hogy 
elmebajos ember ne folytasson gyógyszeré
szeti gyakorlatot, mert hiszen mérgekkel 

foglalkozik
és esetleg katasztrófát idézhet elő. A bíróság 
értesilésének minden valószínűség szerint az 
lesz a következménye, hogy a bigámista Láng 
Lajos gyógyszerészeti oklevelét bevonják.

W Több ezer

' szövet-, 
selyem-, mosó- ’ 
maradék

1—5 méterig

félig ingyen!
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A maradókokért fizetett 
összegek feléről vá

sárlási utalványt a 
adunk vissza
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Az itt feltüntetett árak csak a vásár alaSt érvényesek!

5.80
9.80
7.80

Csinos kötött ruhák
Praktikus szövetruhák
Divatos pepitaruhák
Csinos pepita blúzok q nn

oubl gallérral.....................................- _——áfa ■ U U
2.90
3.90

UúdivabMcek

Delén pongyolák 
Műselyem pongyolák 
Kosztümök

igen jo kelmékből, angol fazonok ., 19,

Divatos tavaszi felöltők J9.50 
Divatos sportöltömjök 10.50 
Gyapjú kalapok «

modern iazónok .................. ..................... Vs'aJU

Pizsama öltönyök oo
Reggeli köntösök 5.80
Színes nappali ingek 1 On
Férfi zoknik «

igen tartós, jő minőségben ■ áfaw

lői pulloverek
tlsz'a gyapjú minőségek

Női sport blúzok
kötött kelmékből . ........................

Kötött női nadrágok 
uiliselyem trikotool ......................... t

Női selyemharisnyák 
valódi viscoza müselyembul

Leánykaruhák
divatos Kociíits keiinekuől

Leánykakalapok
finom Kepuesinoől............................... —

Térdharisnyák ,rMr
Unom flór minőségek, 1— 5-lg átlagár ......

Gyermekzokni „Mt „
finom flör minőség 1—10 bármely nagyság .

Patentharisnya „ketíten
tinóm flór minőség, u., 1, 2, nagyságok . .

Fiú sportbluzok
bármely nagyság......... ........... ...

Áldozó- és bérmaruhák

4.90
2.90
-.63
-.75
-.10
1.38

Óriási csokoládé tojás
dobozban staniolban sza.aggai átkötve......

Nagy csokoládé tojás
stanloiban, több színben szalaggal átkötve ..

Óriási frakkos csokoládé nyúl
oobozbau, több tzliiú sii.uioiban 34 eni magas

Nagy csokoládé nyúl

•.63
.43
.88

Angol mintás kelmékből 15.80
Sötétkék és fekete színűek 29.—
Vízhatlan esőköpenyek 14.80

... 4.80

... 1.90
-.95
1.28

crépo de cliineboi lodros, dús kézi aiour.i-1Í| Mai
zással, 8 éves leánykának ...............................lUillU

Számonként L— P emelkedéssel 
Báby-TUhák gE|nPS gyapjukelméböl, /| Of) 

hímzéssel ízletes Kivitelben ...........   ■fiüw
Számonként 75 MII. emelkedéssel

Schottis leánykaruha j gg
rendkívül jutányos ára ... ............................... ...........— —

Számonként 60 1111. emelkedéssel

Szövet fiuőltönyők 4 90

színezett staniolban.............................—

Csokoládé tojás
Staniolban, szalaggal átsütve,

Csokoládé tapsifüles nyúl
színezett staniolban ...............................

Csokoládé nyúl
több színű staniolban . _ „- —

Csokoládé nyulak és 
báránykák ...........  ..... darabja

Á3
.25
.25

.10

hgnadrágkészlet
linóm műselyem trikóból....

Színes hálóing — a ea
Sliugeíéssel es uús hímzéssel fclUV

Hálópizsama
szép pasztell színekben 4.80

Harisnyatartó
finom klonnól, erős kivitelben

Női tölcséres, divatforma
Női magas bőrkesztyűk

divatos kézelővel...............................................

Női mosóbőrkesztyűk
dlvatfazonban, garantált minőség .. .....

Férfi mosóbőrkesztyűk
fehér és sárga színben ........................... 7...

Férfi és női nappakesztyűk
szép, tartós kivitelben .. ......... .........7... 

3.80
2.85
4.80
3.90

igen jó kivitelűén.................................................. ___ _
Számonként 75 1111. emelkedéssel 

Diáköltöny sportnadrággal ne 
o-oh szám..............................................................I £ ■ £ V

Számonként 75 Ilii, emelkedéssel 

Mintás szövettavaszikabát e an 
trench-coat fazónban ....................  45-ös szám UbOU

Számonként A— P emelkedéssel 

Trench-coat-kabát «n ea
cover-coat anyagból béléssel BO-ee námIUa JU

Sötétkék matrőzkabát «n n*
Kltünó BChevlotbOi Jő minőség....45-ös szám IUa VU 
Vászon tirolinadrág « .e
vaió .i amerikai pamuifonalböl..........■ ■IU

Számonként 80 Ilii, emelkedéssel
Matrózsapka 1 Sin

sötétkék, sporiszaluggal CSAK ■■HU

| 20 dk. étcsokoládé
Finom teakeksz ................
Koestlln keksz.....................
' félig csokoládéba pártva

Nápolyi kocka ....................
Linzer, teához ............... ...
Kalifa csók ....... ... ............
Vegyes drágáé....................
Pralinéé ............................
Mignon................................
Grmage........... .............................
Konyakos meggy................
Narancs rudacskák.............
Koestlln gelée ..............

Dropsz-cukorkák
erőt, savanyu, málna, méz

.32
.... ’l« 48

.... % 48
48

.... */4 SS

.... % 48
48
48

1

.... *
......... '/< 68 u
........... V* 68
.... v* 68
.... H 58 A

Tftiubákai - a iMacúdekMtót is-is
.95 -.43
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777 — Eső, zivatar, ha- 
vaacoő. Boruk, esős idő
re ébredt Budapest, a 
déli órákban kisütött a 
nap és a hőmérséklet 
busz fokig emelkedett, 
majd a délutáni órák
ban ismét beborult és 
sűrű jégeső szántotta 

végig n fővárost. Vidékről is igen sok helyről 
zivatart és jégesőt jelentettek. A Meteoroló
giai Intézet prognózisa szerint: élénk dél
nyugati, később északnvugali szél várható, 
változó felhőzettel. Több helyen esőre és zi
vatarra, a magas hegyeken pedig havasesőre 
van kilátás.

— Legyen az Idő napfényes vagy zord, 
Takarékos hölgy Ifelllg-liafhmydt hord.
— McgsBlinik a berlini VomIcIic Zeitung. 

Berlinből jelentik: A berlini Vossische Zei
tung munkatársaival vasárnap közölték, 
hogy az újságot április 1-én, de legkésőbb 
május 1-én megszüntetik. A megszüntetés 
napját hétfőn fogják eldönteni. A Morgen- 
post, a B. Z. ant Mittag, a Berliner Tage- 
blntt és a 8 IJhr Blatt sorsa eddig még bi
zonytalan, Tárgyalások folynak, hogy mi
lyen módon lehetne az utóbbi két Janót 
életben tartani. A Berliner Tagcb'.ütt pél
dányszáma körülbelül hetvenezer példány 
körül mojfog, míg n Vossische Zeitung 
negyvenezer példányra zuhant vissza.

— Súlyos beteg k uollandl anyakirályné. 
Hágából jelentik: A Bulyos brottehitisben 
megbotegedett Emma hollandi nnyaklrdlyhö 
állapotéról érkező jelentések még mindig 
változatlanok. Az anyakirálynő állapota, 
76 éves korára való tekintettel, aggodalomra 
ad okol.

— Zita és Ottó • Jelenlétében Mentelték 
be SlxtuB herceg holttestét. Páriából jelen
tik: Sixtus bourbon-pármai herceg holttes
tét vasárnap délelőtt szentelték meg tintte 
pélyesen. A szertartáson jelen volt Zita ki
rályné Ottó királyfival, továbbá Shtus her
ceg felesége és a luxemburgi nagyhercegnő.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P, Kalvln-tér 6.
— Mecaér András 4408, Gyene Pál 1860 

ajánlást nyújtott be a csenged választókerü
letben. C.scngcrről jelentik: Az utolsó agitá* 
ciós vasárnap élénk, mozgalmas élet folyt a 
csengeri kerületben. Vitéz MeCsér András
nak, a Nemzeti Egységes Pártja hivatalos je
löltjének támogatására Tabódy Tibor és 
Brr kg Gyula képviselők utaztak a kerületbe 
és számos agitációs beszédet mondották, mig 
vitéz (igene Pálnak, n Független Kisgazda
párt jelöltjének érdekében Heggmcgl-Kiss 
Pál és Kun Béla képviselők tartottak beszé
deket. Vasárnap nyújtották be az ajánláso
kat. Mecsér 4408, Gyene 1860 ajánlást nyúj
tott be. A választás jövő vasárnap lesi.

— A hatvun éves Gluttfclder püspök ün
neplése. Szegedről jelentik: Szeged társadal
ma vasárnap ünnepelte dr. Glattfeldtr Gyula 
Csanádi megyéspilspöa születésének hatva
nadik évfordulóját. Az ünnepségek a foga
dalmi templomban kezdődtek. Délben a püs
pöki palilában nagy fogadás volt. Papi és 
világi küldöttségek és Szeged társadalmának 
vezető egyéniségei tisztelegtek a köztisztelet
ben álló jubiláns egyházfőnél.

— A Dohányklsárusok gyűlése. A Buda
pesti Dohánykisdrusok Egyesülete vasárnap 
délután tartotta rendes évi közgyűlését. 
Uselty Béla elnöki megnyitójában bejelen
tette, hogy a kormány u dohánvárusílrts 
rendszerének megreformálása alkalmával 
nem fog senkit sein ckzisztonciájától meg
fosztani. Schmidt István pénztári és Sikolya 
István titkári jelentésének felolvasása után 
részleges tisztújítóit tarlónak,

— öt— tfz pengőkért tiltott műtétet vég
zett egy munkásiisszony. Sátoraljaújhelyről 
jelentik: A szerencsi cscndőrség lelaríóz- 
tiitfa és a sátoraljaújhelyi ügyészség foghá
zába szállította Tóth Bertalanná szerencsi 
munkásasszonyl, aki, bár semmiféle kép
zettsége nincs, tiltott műtéteket végzett, ö— 
10 pengős áron. Az asszony négy operációt 
ismert be.

— Rablógyilkos merénylet az országúton 
•— két pengőért. .Miskolcról jelentik: Hor
váth Barna borsodszentímrei gazda vasár
napra virradó éjszaka Mezőkövesd felé tar
tott az OrSzógnton. tllközben ismeretlen tet
tesek megtámadták, késszurásokkal súlyo
san megscbesllelléh s elrabolták két pengő
jét. .Horvátitól haldokolva szállították kór
házba. A csendőrség keresi a merénylőket.

— Előadta Attila székhelyéről. A Turáni 
Társaságban Attila hun király székhelyéről 
tartott előadást TorbágyiNouák József Lajos. 
Az érdekes fejlejét etekért Pékár Gyula mon
dott köszönetét,

— Irányított guzdálkodús, Irányított terme
lés, Irányított Ipar, kereskedelem mind lehet
séges, de sajnos — n»i megjelölni, Irányí
tani. azt tudni, hogy melyik szám nyeri na 
osztály.sorsjáték egy fő, vagy nagy nveremé* 
nyél, az lehetetlen. Hinni, bízni, remélni 
azonban Jóleső érzés! Aíéfl rétideljcn még ma 
egy sorsjegyet akármelyik föáfusltónúl, ízem- 
nnl meglesz a reménysége, hogy rövidesen gaz
dag ember lehessen. Vitetni van Ideje, legké
sőbb az április 14 Ikl húzás elölt.

— NapMIttaben, esőben, szélben, ne falad 
kezzék meg, hogy ^otthonában nélkülözhetetlen 
a valódi Diana jozbotMtMk

fy

Botrány a miskolci
színházban

Sxflcs UbszlA operaénekes Inzultált egy fiatalembert, 
mire a felháborodott színészek meg akarták verni

Az öltözködés közben történt, hogy Békésy 
siettetni kezdto Szűcsöt, mert attól félt, hogy 
neki nett) jut Ideje az öltözködéshez, mivel sze
repe volt neki Is a darabban. Ebből heves szó
váltás támadt és ez odáig fajtilt, hogy Szűcs 
megrugta Bélcésyt, majd 

arculíltÜHe és kilökte a szobából.
A súlyos inzultusok következtében Bíkésynek 

orrán-száján megindult a vér és kiabálni kés* 
dett. A hangos jelenetre összeverődött az egész 
színtársulat és amikor megtudták, mi történt, 

a színház tagjai meg akarták verni SzUcs 
Lásslót,

Miután az izgalmas affér véget ért, az elő
adást a legnagyobb rendben folytatták, Békésy 

feljelentést tett Szűcs László felien 
í becsületsértés és testi sértés óimén, Sebestyén

de megmaradt szabónak. Békésynek kellett öl- Mihály pedig a Színészeguesület elé viszi az 
törtetnie Szűcs Lászlót. I affért.

Miskolc, március 18,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Vasárnap as egész városban élénken per* 
Iraklálták azt a szokatlanul súlyos tettleges af
fért, amelynek a miskolci Nemzeti Színházban 
vendégszereplő Szűcs László, at Operahál tagja 
és Békésy Sándor, a szinház szinész-szabója a 
szereplői.

Szűcs László szombatoh este .4 mosoly or 
szagában lépett fel. Az előadás előtt Békésy 
Sándor, a sílnház fiatal tagja ment be Szűcs 
öltözőjébe, hogy segítségére legyen. Békésy ér
dekes karriert futott meg a színháznál: miint 
szabó került a színházhoz, később színészi kva* 
lilásokat ismertek fel benne és

a sovány, nyurga fiatalember tagja lett a 
sslntársuletnak,

Mr^jeiefe^>b.usi5Q-tt tojcUoE
és FiguTödfeclsÖpendál'eácáORolác^bÓl

— A budai frontharcosok disítáborozásai 
Az Országos Frontharcos Szövetség buda-lágy- 
mányoli főcsoportja vasárnap est© a Gellért- 
fürdő kupolacsarnokában dislláboroaást tar
tott. A disstábor alkalmával vitéz Marcsekényi 
Imro tartotta as ünnepi beszédet, amelynek 
elhangzása után József királyi herceg, miwt 
hajdani hadvezér és hüsédes szerető bajtárs 
üdvözölte a frontharcosokat.

— Ma Ítélkezik a debreceni tábla a férjgyil
kos asszony és leánya fölött. Debrecenből je- 
lentlk'i Hétfőn délelőtt hoz Ítéletet a debreceni 
tábla özv. Papp Jóxsefné és leánya, Kiss lm- 
réné hajduhadházi asszonyok bünpörébcn. 
Papp Józsefné ée leánya 1018-ban közösen 
meggyilkolták Papp Józsefné első férjét, Bede 
Miklóst, Első fokon Papp Józscfnét tíz évi 
fegyházra, leányát pedig tizenegy évi fegy- 
házra Ítélték.

— Harminchatezer pengőre ítéltek egy fe
kete azesMflíflt Szekszárdiról jelentik: A pih- 
cehclyl pénzügyőrség a napokban leleplezlte 
Ferenc Márton ötvenegyéves géplakatost en- 
gcdéiynélkÜli szeszfőző-üstjeit. A vizsgálat so
rán megállapították, hogy 0000 pengővel ká- 
rositolta meg az állAtnot. Az ügyet a szek
szárdi törvényszék iárgyaltg^ahol 36.825 pen
gő pénzbüntetésre Ítélték.

— Jubilárls dlákkongresstuR Pécsett. PécerBI 
Jelentik: A MEFHOSZ és a Délvidéki Egyetemi 
és Főiskolai Hallgatók Egyesülete a pécsi egye
lem aulájában tartotta vasárnap Juhilárls ti
zenötödik kongresszusát. Dr. Barna László, n 
MEFHOSZ elnöke és ifj. Décleüü Dénes a 
DEFHE elnöke megnyitóbeszéde után Falu
helyi Ferenc egyetemi tanár A magyar ifjúság 
és Trianon Címmel tartott előadást. A kongresz- 
szus tiszteletére este díszelőadás volt a pécsi 
Nemzeti Színházban, utána pedig bankettet tar
tottak.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczeg Pál megáhkiitató irodájá
hoz. Eszterházy-u. 24. Telefon: 845—66.

— Ami természete", abban lehet hlzhb
Ki „Igmándlt** használ, nem fog csalatkozni.

— Két ügyben tárgyal ma Pécseit n bli- 
dnpeati törvényszék egyik tanácsa. Pécsről 
jelentik: Vlkár Kálmán alezredes hivatalból 
üldözendő rágalmazás címén feljekntétte 
Rósta Antal katonai tisztviselőjét, aki jelen
leg egy másik rágalrnazási ügyből kifolyó
lag letartóztatásban van. Messig Vilmos mi
niszteri tanácsos ugyancsak hivatalból üldö
zendő rágalmazás címén, tett feljelentést 
Bezdány JőzSef iparművész ellen, aki egy 
pahasrbcadványban súlyos kritikával illette 
>1 miniszteri tanácsost. Mindkét ügyet a bu
dapesti törvényszék VáradhBrenneé taná
csa tárgyain, amely a tárgyalásokat megtar* 
tani ma leutazlk Pécsre, mert a tanuk leg
nagyobb része pécsi lakos.

Budapestén tavaly 2228 ember lett 
öngyilkos. A főkapitányság életvédelmi osz
tályán most készült el az öngyilkosok sta
tisztikája, Kiderül, hogy fhtdapésirn tavaly, 
1938-ban 2223 ember lett öngyilkos, 608 
cselben háláltál végződött az öngyilkosság. 
Az öngyilkosok hatvanöt százaléka anyagi 
okokból, tix százaléka szerelem miatt szánin 
magát a halátfa, a többieknél családi baj 
és betegség szerepel. A legtöbb öngyilkos 
mérget haMnált, a méreg báltérbe storl- 
lötta a revolvert és a Dunát. Foglalkozás 
szerint a legtöbb öngyilkos az ipari mun
kások és a háztartási alkalmazottak közül 
került kl.

ZÁLOGJEGYET, 
< saSncRet vewiitih, erckts lcg«naglM«bto
kitt—Ont lóly óm I un k. M r.H K A AiTI I < Piwn<iy-u. 11

— A f. hó 12—24. IdöbrtnmrH terveiéit 
l.ingcl bútorvásár iráflt a közönség részéről 
megnyilvánult rendkívüli érdeklődés követkeí- 
tóben fölmerült a vásár meghosszabbításának 
híre. Llftgeléknél azonban azt at Infotmficlót 
kaptuk, hogy habár a meglepően olcsó árak 
miatt mutatkozó óriási vásárlási kedv a vásár 
meghosszahhlfásál fáltéllenill Indooklllá fenné, 
ar e célra előirányzóit árumennyiség kelendő- 

í-**1.*1*1*11 tőiének a vásárt L hó 24-éu be-

— Gyilkosság gyanúja miatt exhumálnak 
egy gazdag debreceni asszonyt. Debrecenből 
jelentik: A debreceni rendőrségre névtelen 
följelentés érkezett, hogy az 1024-ben méghalt 
Mózes Dánielné jómódú debreceni háztulajdo- 
nöSnő nem természetes halállal halt meg, ha- 
riem gyilkdsság Áldozata volt A ttévtelen föl
jelentő megnevezte az állítólagos gyilkost is. 
A kihallgatás során ttfabb gyanuokok hiefül- 
totc fel, ügy, hogy a vizsgálóbíró Vasdtttap dél
előtt elrendelte Mózes Dáiiúeliló hölttóstéiiek 
exhumálását,

— A Magyar Peen Klub Móra-emlékünnepe. 
A Ben Klub Móra Ferencnek emlékére disz- 
íllést tartott az Akadémián. Az ülésen Radó 
Antal elnöki megnyitójában beszámolt Móra 
Ferenc, az Ének a búzamezőkről angol fordítá
sáról, majd Rubinyl Mózses dr. Móra Ferenc 
emléekezeléröt szóló tanulmányát adta elő. 
Végül Monostori Margit és Somogyi Pál Móra- 
költeményeket szavaltak.

A Jezsuita-rend 80.000 pengős telekvásárlása 
Szegeden. Szegedről jelentik: Rendkívül érde
kes ingatlanvásárlás híre terjedt el vasárnap 
Szegeden. A hir szerint a jezsuita-rend 80.0OT 
pengőért egy régi fatelep hatalmas telkét vá- 
súrolta meg a SMoed-Csoflgfádi Takarékpénz
tártól. A rend néhány évvel ezelőtt háromeme
letes ingatlant vásárolt a város központjában, 
ez az épület azonban most már kicsinek bizo- 
null, az uj telken a jezsuiták papképzőt és 
internátust kívánnak építeni nagyobb költ-
séggel.

Halálos villamoselgázolás a Rákóczi
idon. A Rákóczi-ut és Erzsébet-körut ke
reszteződésénél vasárnap este egy 19-es 
Jelzésű villamos elütött egy negyvenöt év 
körüli férfit. A szerencsétlen embert a kere
kek összeroncsolták. Semmiféle Írást nem 
találtak nála, amiből személyazonosságára 
lehetne következtetni.

— Leütöttek egy driiMxIgMgalőL Stek- 
szárdról jelentik; Katona Sándor vándorCir- 
küszlgazgretó Hőgyést községben Összeszólal
kozott n község több lakójával. Herék József 
gazdálkodó hátulról egy vasvlllával föbeütötte. 
Katona eszméletlenül esett ÖssZé. A vármegyei 
mentők életveszélyes állapotban szállították a 
stpkfirárdi kórházba.

— Tisenhat csempészt letartóztattak, egyet 
lelőlek az osztrák határőrlik. Szombathelyről 
jelentik: Vasárnap hajnalban a magyar-osz
trák htáron az osztrák határőrök egy csem
pész társaságot vettek üldözőbe, melynek 
tagjai háromszori felszólítás™ Sem állottak 
meg. A határőrök érre soriüiet atdak. Iván- 
cstcs Károly burgenlandi móízároáséftédet 
égy lövés súlyosan megsebesítetté. A csem
pésztársaság 16 tagját letartóztatták.

— NemeMk a vagyonos osxtáiy, — melyet, 
sajnos, elnyelt a rendkívüli Idők Sora, — ha
nem nt egész társadalom vesz, vagy rendel ősz* 
lúlysorsjegyet most az április 14-ikl húzásra 
a rendkívül szerencsés Kiss-batikhflzbán (Kos
suth Lajos-utca 1. Telefon: 88-2—42'. Fi- 
Zetni van idő a húzás előtt.

— Budapest vezető divatházai Szövet- és 
selyemszükségletükct a Lószló és Fekete cégnél 
(IV., Petőfi Sándor ucca 14—16.) Stefiik be, 
mert a cég raktárán megtalálható ne angol, 
francia és a hazai textilipar minden Szövői
kül Önleges.s égé, a legkényesebb illéssel össze- 
állított választékban. E hét folyamán Pester 
fel rá nduló vidéki úriközönség no mulassza el 
ihögteklnjenl n cég valóságos k(állításstámba 
ittöftő raktárát és kirakatait

-• A MF.FTER hüsvéfkor filléres tárMshajót 
indít Wlcnb« és Possónyba, Ind. Budapest Köt* 
vös-térrői 30 ón, nagypénteken reggel 6 órakor, 
visszaérkezés óprilla 2-án, hétfőn, este 28 ófa- 
kdr. Egységes menetdij oda-viasza P 12.60. Me
netjegyek kaphatók a MF.FTER E6tvös4éri 
Jegypénztáráról és Az utazási Irodákban.

Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A jubiláló Hétfői Napló újabb szert-* 
zációs meglepetéssel szolgál olvasói-* 
nak:

1000 pengős regénypálytfzatot 
hirdetünk.

Tessék figyelmesen elolvasni a pályás 
zat itt következő feltételeit! Két hét 
múlva kezdjük közölni folytatásokban 
Sági Pál, a kitUnő rendőri riporter re« 
mek bUnUgyi riportregényét.

NÉPITÉLET
a elme a nagy riportnak. Csupa isme
rős figura, csupa ismerős hely szerepel 
a regényben:

mindenki magára ismer, 
mindenki fölismer mindenkit...

A regény egy érdekés büticaelékmény, 
izgalmas nyomozásán, vizsgálatán Ve-< 
zeti keresztül az olvasót, egészen ad
dig, amig

a leleplezett tettes a bíróság elé áll.
A bíróság lefolytatja á vádlott ellen a 
főtárgyalást, majd ítélethozatalra vo
nul vissza . k . Éddig a riport és most 
jön & pályázat.

A
NÉPITÉLET

kéziratát IsmcrtnevÜ birákból alakult 
bizottságnak adtuk át. A Héttői Napló 
bírósága zárt ülésben meghozza az ité-< 
letet, amelynek szövegét lepecsételt bo
rítékban közjegyzőnek adja át és 

következik a népitélet.
Olvasóink a laphoz mellékelt Síéivé- 
ilyen beküldik ítéletüket;
milyen büntetést szabnak a vádlottra*

A bírói bizottság pecsét alatt őrzött Ité- 
letét a pályázati határidő után a tiyiL 
vánosság előtt felbontja a közjegyző 
és Összehasonlítja a szelvényekkel!

aki eltalálta, vagy legjobban 
megközelítette a bírói ítéletet, 

1000 pengő Jutalmat kap.
Olvassa következő számunkban meg
jelenő hirdetésünket, hogy készülhes
sen a népitéletre!

Fenyves Dezső azt mondja: 
>SzÖvet- és selyemmaradékok 

vásárlásánál a kifizetett össze
gek felét visszaadjuk húsvéti 

vásáruuk alatta
Nagy meglepetéseket tartogatott a Fenyves 

Áruház húsvéti vására alkalmából vevőközön- 
Bt’go íoámára, amelyeket a mai lapbdh meg
jelent hirdetésében sorakoztat fel, de az összes 
ajánlatok közt a legmeglepőbb as áruház 
kelmcosztáiyának maradékvására. Sók éter 
finom selyem- és szövetmaradók kerül fhöit 
eladásra félig ingyen. Ezt szószerint kell Venni: 
félig ingyéhl A kél hétig tartó húsvéti Feny
ves-vásár tartama alatt ugyanis Az áruház 
pénztárai a maradékokért fizetett összegek fe
lélői egy újabb vásárlásra jogosító utalványt 
acnak vissza a vásárlónak, amely utalvány el
lenében az áruház több osztályain bármi Vá
sárolható. Például, ha valaki vásárol egy Öt
méteres krepdesin vagy ribuldin maradékot, 
rrtélynok máiéra 2 pengő 00 fillér, klflMt a 
pénztárnál a négymélerea maradékért Ősziesen 
11 pengő 60 fillért, — ugyanakkor a pénztár 
nyomban visszaad a vásárlónak egy 5 pengő 
80 fillérről szóló vásárlást utalványt. Ezek iie- 
r..nl e®y móter finom mintázott krepdesin Vagy 
ribuldin csak 1 pengő 48 fillérbe kerül, vágy 
pedig a divatos marokén csak 2.4Ö fillér, finom 
női kabátkelmék méterd 6—6 pengő kösölt 
váltakozik, tiszta gyapjú öitönykóimék météró 
szintén csuk 6—fl pengőbe kerül, « pfákllkta 
női ruhakelmék igy maradékban estik 08 fil
lérbe kerülnek méterenként. A maradékok kö
zölt Igen sok elegendő egy teljes ruhára, kosí- 
tümre vagy kabátra; ajánlatos aZonban ttli« 
előbb válogatni, mert a legszebb darabok ha
mar kifogynak. Ityctt olcsó finom szöveteket 
és selymeket talán még soha lám lehetett 
vásárolni.

Remehszabásu
mértékutáni férfiöltöny 40 penröért!

TüSUi 'tWl!19 ronehitabátu fMISttSny vágy fUStlt
’ i ''dtial tltttínt MiHMbtn SOpmititt. Mindtn SndlcifaUSt <&- 

tóihodunl VtvOinh tttei tKbbit mondanak! StoUd ii bfCíiileM
Muolflátós a Vivő mqtetmdtt Makiban.
ZMtkanahadalml viílaM, Farana-Mmt M, £ «m.
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véHvasár
árakkal, kicsinyeknek és nagyoknak!
A tavasz áruházunkban és
45 kirakatunkban látványosság

Divatos 

selymek 
elsőrangú 
műselyem 
fonalakból

Elegáns nő, 
finom 

sarmösz 
mŰBelyem 

fehérneműt hord

Sarmösz
kombiné crepe de chlne 

hintett betéttel

MOSÓ 
rufioanynsok 
az idei tavasz 

pompás 
Bzineiben

Színes burett
rendkivfll jó mosó 

női ruhaanyag, mtr.

1.18
Virágos műselvem

a legszebb pongyola
mintákkal, mtr......................... ..

.Dália" rnhauiáonság 
gyönyörű színekben, jó mosó, 
métere..........................................

„Fantázia" aiourkelme 
tavasai divatsslnekben, 
métere........... . _ ............ —-

.48
J5
.98

„Friss" pepita és sottls 140
tavasai divatanyag, métere......... L

Panama kávéskészlet Uö
6 személyes, kockásán zsőve...

Duolaszövésd n.90
kert! abrosz L

Nöl ruhák siúger-rulia
KQbÓtOK
a legújabb 

modellek szerint

mintás mflselyera 
orepo de chiliéből

12.50
Mos esőkabát 10.58

sapkával együtt, divat- | IJ

Lóden's'pórtkabát 11.50
elegáns / 0.
ée nélkülözhetetlen ... _ ..........  “ •

.Matella" nöl dlvatbluz fi-80 egéss nebés möselyomböL.. _ U
Crepe-de-chlne ruha 10.50

kfllönlogos uj modollek szerint III 
la müselyem minőség ......... ***

Női kalapok160
szerint, különböző szalmafona- f. 
tokból díszítve 8*90, 8*20..."

Divat nyaksálak í]8
mfisolymekböl... 2*60, 1*98, I

Tavaszi női és 
férfi 

szövet 
újdonságok

Gyapjú kosba
tavasai nöl ruhánjflo»- 
ság, mintás éa sima

2.48
Gyapjú marocaln 1.9I

a legújabb tavasai színekben A
ruhára és kompiéra, ooa 100 sa. ■

Rabit- és kosztímkelnie £.81
különleges ujdivatssövésfl, drapp II
és ssQrke színben 140 szél mtr. w

Nöl kosztOmszövet £.61
angolos mintákban j
140 sséles.............. ..................... u

Gyapjú georsette nji
égési finom minőségben, q
1*0 széles ..............~............— *

Freskó férfiruhaszövet L5(
nagy választékban, Ej
1*0 sséles, mtr. _ ................. — w

Férfi ruhák sportöiteny
Kabátok rágpű divatos kirtteT

csak jó minőség-
ben éa kivitelben Wul

18*60..

Marocaln Imprlmé 1.78
csodaszép mintákban, f
mtr.......................................... “

Sarmösz hálóing i
hímezve, modern puffos íjjal, 
bármely ssin... ... ... .. ......... ..

Sarmösz női nadrág 
bármely sslnben

jJO
.95Sima C’eppe de Chlne 1.90

bármely ssuarnyaiatbaa, f
nehéz minőségben, métere... _ “

Georgette Imprlmé 1.90
a logujabb tavaszi klmin- f
tásásban.......................... 8.90, “

Csíkos női nadrág
la mflselyemböl, rövid táne- 
fasonban is ..............................

.38
4erpnlette“ dlvntunyng 190

Unom éa lágyesésfl, ruhára éa J 
koastümre.- **

Színes nöl kombiné
szépen hímezve...................... ..

.35
„Flnmlsole* mintás 190

és sima ruhaanyag, J
Színtartó nöl hálölng 

bármely színben, 
hímezve .................................... 1

i.8O
séiyempique £,90

a tavasz újdonsága keestazee I
„Bobby" sarmösz flulng

rávarrott gallérral, bármely
.80

és blousra, mtr. ... .„ .„ ... .w *

Tisztnselyem Juupone 1.90
sima ssinekben, j
mtr ... ... ... _. ..._ __  _ ■

Mintás marocaln £.90
tiszta selyemből, egén nehés J
minőség, mtr.............  ._ ... _ u

síin (-J-40) 2-es... _ _ _

FIu zeflring
6—« évesnek, 2«-os... _. _ _ 
Bsámonként 4-1* fill.

.80

Flu zeflrnndrág
(4-10 1) 60 cm. bő____ __  —

Vlstra Imprlmé 1.50
gyönyörű mintás, mceó a*4- f
emyem, mtr. u

Höl kötények 1.25
gumlből —.78, Festőből vállas / 
tasónban 1.16, ruhafasónbaa “

Gyermek- 
ruhák 

Kabinok 
Árat (+) számon* 
ként emelkednek

Ledoykabát
pellertnes fazonban 

drapp ée piros 
46-ös (-ő-l-frO)

13.80
Fluésleány ingói kabát |].8O

mintás szövetekből 46-ös |J

FIu moírózöitöny soétkék 11,50
jó seviotból, végig bélelt kabát és I I 
nadrággal, 4-6 évesnek (-]-1*—) • ■

Leányka szövetruha £.50
csinos fazonban, piros, kék ée I 
söld 415-ös, 3 évesnek (-J- 60 f) u

Gyermek zökkeni. 1-es _1£
sima fehér —*86, szines őséit U I (+ 8 f) --------------------------- •“»*

Gyermek flórzokni _ £R
jó mosó, ssines szélű ni
(+ 10 f)------------------------- -

Gyermek térdharisnya _£í]
ssini'R széllel, B-ai isiin I ! || I
(+ 1O f)--------------------------- »UU

M.D.CS. 
harisnyák 

a legtökéletesebbek 
és hlbanélkűllek

Nölbarlsnya 
vizkosa mflielyemböl 
ajour nyíllal 1.88, 

sima

1.28
Watt vlskosa harisnya

Unom sitin és rendkívül 
tartós .............. __ .....................

Tökéletes tályolszerö harisnya
matt müselyem fonalból, 
ajournyilas és sima........ _ _

Férfi dlvutzoknlk
flórból —*98, maocóból —*78, 
pamut —*88..............................

Férfi sportharísnyn
színes, mintázott
1*48 .......................................

.58

.95

1 
.91 

Kötött női blúz ~[38
Kötött nöl blúz 7.90

a legdivatosabb fazonokban, / 
bosszú ujjal .................  L

Férfi 
fehérnemű 
esek komplett 
és jó kivitelben

Dlvnling
2 gallérral vagy 

sportfaronban

3.90
Panama sporting J.50

minden színben, 11
jó kivitelben............................~ ■

Pupllnette dlvatlning £.80
uj tavasai mintákban, |
8 gallérral ... _  ... ... ... _ *

Selyemfényű pupllnlng £.80
finom minőségben és kivitelben, II
8 gallérral ..................  8.90, M

Rövid papllnnadrdg 1.80
fehér és színes, /
gombos................. . “

Pljamaöltöny £.90
színtartó I]
mosóanyagból........ .....  w

Különleges pljamaöltöny 11.80
finom sőtétalapon sséles 1 I
csiku pupllnból ..................... — ■ *

Puha gyapluknlup £.80
divatos tavaszi sütnek és I
formák................................  — *

Kiváló nyulszörkalap 11.80
minden szín és lu
formában............... ... . ............. ■ 1

Tiszta selyemnyakkendő 190
a legszebb I
kimlntázázban u

Cipőt
csak a legjobbat 

ée legújabbal 
ajánlunk

NŐIClPÖ
barna boxkalf I,űrből 
trotteurzarokkal, pán

toz vagy ffizőz

9.80
Nöl dlvatclpök lackböl n nn

bőrből, barna éa szürke II.OU
nnbnkból, magaz v. félmagas *1
sarokkal 14*80, 12*80 ... _ *

Férfi boncait félcipő Q.80
fekote v. barna, erős kivitelben q
12*80.......................................... J

Gyermek latk uánlostlpö .’í£ü?;M£
18-22 23-26 27 80 81-85 86 3!) ’ 
6*90 7*80 8*90 10*90 12*80 ’

Dől tölcsérei mosoöörkeszlyl 195
fehér v, fekete divat glase- I
kesztyfl......................................... *

Férfi mosóuörkeszíyll 1.80
szürke svéd bőrkesztyű u
8*80, ......................................... ~

llöi svéd utánzalu keszlyü _ QR
hossza divatoz fazon 1*78, jlj
töicséros ... ... ... — ... —

36 39

Lakásba
azőnyegat 
függönyt 

a Sonterénből

Boude 
szobnszönyeg 

zott, 800X900 nagys.

28.50

Din

gallérok
Nőt 

fűzök

Nöl gallér 
moeópiqnéból, dlvat- 

fasónban

-.98

Bőr-, 
Játék-, 

üvegáru

Nöl rétikul 
zaéz MvatMrökMl, 

divatformákban

3.95

Húsvéti

Nyuluk, 
tojások 
csokoládéból 

egy egéss emeleten

Csokoládé 
nyúl, 86 cm magas

-.78

Jól enni 
és azt 

olcsón venni 
nálunk lehet

• kg- 
friss tojás 
kla kosárban

.96
la üyabluhackle szőnyeg £Q _

a legújabb mintákkal 1*1
800X200 nagys..........................*

Házi szőttes ügyelő 1.90
modern mintás f
rojtozott ... ....................... **

Hflselyemhrokútpaplan 18.50
kézimunka kivitelbon JÜ
180x180 nagys........ .. ._ — — 1 **

Flanel utllakaró £.90
jó minőségű I
190X140 ................. ..................

Weekend párna mintás _ 7£
utipárnának is f i
megfelelő................. .. ... - — *

Színes fOggönykelme _Rfl
divat osikozással liJJ
86 om., széles, mtr. _ _ _ •*

Mffselyem nöl gallér 120
fehér, kék és rózsassinben, I
a legújabb szabásban ._ 1.88 ■

Nöl harisnyatartó 1.20
brokátaserfl anyagból, |

Női csípőszorítók és fűzök 
la brokátból kétoldalt gummi letéttel 
M em. magas 8.80
86 em. magas 4.60
80 cm. magas ™ ~ 8.80

mTÖTsTöM TIT
szóró üvegben ................_. — ,*1*1

N. D. Cs. extra kölni rr
kfllönlogos ■ Ilii
illatokban .....................—.88 .UV

Ggermek-retlkfll .gg
Férfi börleveitúrca_ _ j*8Q 
Lábhojtány_ _ _ _ _ .'gg
Komokláték-készlet _ .'gg 
Öntözö-kanna  . . . . . ..gg
Homokjáték vagy veder .*22
Csiszolt vlses v borosuohár -22
Likőr-készlet témáiéin 2 28 
Csiszolt vizes- v.'botos-készlet Z.64

Postai megrendeléseket utánvéttel szállítunk. Méterárunkból kívánságra vidékre

*

Mák 1 k,-, darál..- - - -  .48
Mandula 7. >._ _ _ —.68
Mogyoró 7<»._ _ _ —.68
Mazsola ’/._ _ _ —.88
Ementháll salt—.88 
Szardínia 7»-_ _ _ —.48
Oroszhal 1—.68 
Borsó-és vajhabkonzen 1 >.«. —.58 
Kltnnö narancs 1«. _ —36 
Asztali likőr 7. -.88

mintákat küldünk.

Rákócziéit 72—74
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//ágából trjáki Vilma királynő leánya, 

'Julianna hollandi frónörökösnö férjhet- 
megy. Valószínűen mát nemsokára meg
tartják az esküvőt. A vőlegényjelölt Van 
Hardenbrouck báró, egy ősi hollandi csa
lád sarja

H.
A kormányzó fia, Ifjabb Horthy Miklós a 

legöregebb gazdasági szakembereket Is meg
szégyenítő ambícióval, tehetséggel és ügyes
séggel működik a kereskedelmi pályán. If
jabb Horthy Miklós a Magyar-Egyiptomi 
Kereskedelmi Részvénytársaság vezérigaz
gatója. Ez a vállalat a magyar erport szem
pontjából igen jelentős eredményeket ért él 
vezetése alatt. Néhány héttel ezelőtt Egyip
tomba utazott, hogy ottani kereskedelmi 
szakemberekkel ujabb üzletekről tárgyal
jon. A tárgyalások befejeződtek és ifjabb 
Horthy Miklós már útban van hazafelé. 
Szerdán érkezik Európába, Génudbati kot 
ki a hajója. Megérkezése alán beszámol 
Egyiptomban elért ujabb üzleti eredményei
ről. Közben a Ganz-gyárban már épül egy 
hajó (magyar munka, magyar nyersanyag), 
amely a Dunán és a Fekete-tengeren keresz
tül közvetlenül szállítja majd a magyar tex
tilárut Egyiptomba.

Hl.
Itt a tavasz: megint itt van a Dunakorzó 

problémája. A filléres gyors és a kisszakasz 
korszakában még mindig nem jutott eszébe 
az illetékes araknak, hogy megszüntessék 
azt a tűrhetetlen állapotot, amit a Bacli- 
mald-nénik diktatúrája jelent: mégis csak 
lehetetlen, hogy húsz fillért kelljen fizetni 
annak a boldog budapesti lakosnak, aki 
elég szerencsés ahhoz, hogy végigsélálhas-1 
són a Dunaparton, gyönyörködjék a pano
rámában, de közben elfárad és öt percig 
pihenni akar. Tessék sürgősen megindítani 
a Buchivald-dÖmplngett

Széchenyi Z s lg mond gróf, a híres vadász, 
hónapokkal ezelőtt afrikai vadászerpedi- 
clóra indult. Most levelet küldött Buda
pestre. Nairobiból, az első postaállomásról 
érkezett a levél, amelyben megírta, hogy 
vége az expedíciónak, elindult hazafelé.

V.
Frigyes főherceg betegen fekszik Magyar* 

óv ár ott. Fia, Albrecht főherceg vasárnap 
Magyaróvárra utazott és meglátogatta édes
apját.

VI.
Már megint Írni kell a Moulin Rougéról. 

Flaschner Ernő, a Moulin Rouge igazga
tója teremtette meg azt a rendszert, hogy 
ebben a mulatóban hónapról hónapra olyan 
remek remit mutatnak be, amely kiállítás
ban, rendezésben, ízlésben és artlsztikum- 
ban fölvchell a versenyt Párizs vagy a 
Broadway akármelyik óriási varietéjével. 
Ebben a hónapban Kellér—Brodszkg „Ez 
a zsánereml" című revüjét játsszák. Most 
egy berlini impreszárló ajánlatot tett arra, 
hogy az egész revfít rendezőstöl-szereplőstől, 
úgy, ahogy van, áprilisra hajlandó átvinni 
Berlinbe. Európa, ugylátszik, még mutatni 
is Budapesttől tanult

VII.
Bécsben meghalt egy híres ember, Munsch 

Rudolf, a császárváros Brlllat-Savarinja. 
Munsch valaha Erzsébet királyné szakácsa 
volt, azután Ferenc Józsefnek főzött, később 
pedig Károly király konyhafönöke lett. 
Már régen nyugalomba vonult. Két eszten
dővel ezelőtt szerepelt a neve utoljára a 
nyilvánosság előtt. Akkoriban egy bécsi 
pénzarisztokrata felesége látogatta meg 
Munsch Rudolfot és tízezer schillinget kí
nált neki, csak egy kívánsága volt: adja át 
azoknak az ételeknek a receptjeit, amelye
ket Erzsébet királynénak főzött. .4 királyné 
legendás karcsúságának emléke bírta erre 
a lépésre a bécsi hölgyet. Az öregur még a 
régi udvari erkölcsökön nevelkedett, föl
háborodva utasította vissza az ajánlatot, 
nem kellett neki a tízezer schilling, nem 
árulta el az udvart titkot.

VIH.
Szombaton két nagy esktlvŐ volt Buda

pesten. Beirt Pál kultuszállamtitkár leánya, 
Éva, a Kálvln-téri református templomban 
esküdött dr. Iléder Lászlóval. Ravasz László 
püspök eskette a fiatal párt 4 szertartás 
alatt Palló Imre, az Operaház tagja éne
kelt. Esküvő utón az örömszülők bankettet 
rendeztek az Országos Kaszinóban. X má
sik esküvő „hősei"; Wanke Klára, Buda
pest legszebb bdtklrátynője és Mindet Sán
dor.

IX.
Van Budapesten egy társaság, at Amatőr 

Mágusók Egyesülete. Csupa kitűnő úriem
ber a tagja, mükedoelésböl foglalkoznak bű
vészkedéssel. Az amatőr mágusok hétfőn a 
Fészekben előkelő meghívott közönség előtt 
kamaraestélyt rendeznek,

. L

Az osztrák Alpokban lezuhant 
egy magyar turista 

Bordatöréssel és agyrázkódással szállították kórházba
MegdöbbentÓ tudistaezerenctétlenség híre 

érkezett vasárnap a fővárosba. Az osztrák 
alpok között súlyos szerencsétlenség ért egy 
Farkas Zoltán nevű magyar fiatalembert, 
aki a bécsi Hochschulc fiir Bodenkultur 
hallgatója.

Farkas nagyobb társasággal sítúrán vett 
részt az osztrák havasokban. Gmunden kö
zelében a hegyek közölt elszakadt a társa
ságától. Eltűnését hamarosan észrevették és 
keresésére indultak. Rövid kutatás után rá 
is bukkantak egy szakadék mélyén, ahol 

eszméletlenül feküdt.
Orvos h volt a turisták között, aki nyom
ban első segélyben részesítette Farkast, aki-

Vasárnap letartóztatták a cipészszakszervezet titkárát
A rendőrség szerint Izgató beszédeket Intézett n sztrájkolő munkásokhoz

A főkapitányság biiniigyl osztályán magáno
sok elleni erőszak elmén előzetes

letartóztatásba helyezték Pásztor Miklós 40 
esztendős szakszervezeti titkárt, 

aki a cipésziparosok mozgalmában fejtett ki 
tevékeny részt Pásztor letartóztatása a cipész
ipari munkások sztrájkjával kapcsolatos. A 
rendőrség szerint a szakszervezeti titkár is 
egyike volt azoknak, akik a dolgozó munkássá
got a munka abbahagyására igyekeztek rábírni 

és főbb helyen Izgató beszédet tartott 
a munkásokhoz. Az a vád ellene, hogy a Róna
utca 137. alatt lévő Corso-cipögyár épületében 
megjelent, majd amikor onnan kiutasították, az 
utcán lázitó beszédet tartott.

Pásztor kihallgatása során kijelentette, hogy

„Minden eszközzel küzdeni fogunk 
a lealacsonyító jutalékrendszer ellen“ 

határozták el az utazók nagygyűlésükön
Vasárnap délelőtt a Kereskedelmi Alkalmazot

tak Országos Szövetségének helyiségének zsúfol
tan megtöltött nagytermében tartották meg az 
utazók a jutalékrendszer kérdésében összehívott 
nagygyűlésüket A nagygyűlésen a kereskedelmi 
minisztérium képviseletében Pethő Kálmán ke
reskedelemügyi miniszteri tanácsos jelent meg.

• Egri Artúr szakosztályügy vezető elnöke meg
nyitó beszéde után

Peycr Károly 
országgyűlési képviselő tartott nagyhatású be-

Mérték szerint divatos szövetmaradékokból 
mlndpnféla silnben, rtmth axabOsatil, hitsserl próbával 

lúrfioitonvt u. felöltőt 30 p^ZROflH 
„VERSENYSZABÓSÁG", Rottenbiller-utca 4/a, I. em.

— Autóbusz és taxi karambolja. Vasár
un délután a Keleti Károly-utca és a Mar- 
git-körut sarkán, a síkos lejtön csúszni kez
dett egy 0-es jelzésű autóbusz. A sofför 
nem volt képes lefékezni az egyre sebeseb
ben haladó autóbuszt, amely a Bg. 212. 
jelzésű taxinak rohant. A taxiban dr. Ud- 
vardy Mária 40 éves orvosnő ült, akit az 
összeütközés következtében betört ablak
üvegek megsebesítettek. Saját kérésére a 
lakására szállították, 

mértéit után tetBZéR ntrlntiFMMIbOmmS
OHNEIXEK, Dohány.utca 77, II. emelet 1*.

— Vallásos est a dohányutcai templomban. 
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága kedden, ez 
év március 90-án este pontban 7 érakor tartja 
második templomi estéjit a dohányukat temp
lomban, amely alkalommal dr. Hevesi Simon 
vezető-főrabbi tart előadást. At estét a Gotd- 
mark-zenekar Sakuntala-nvitánya nyitja meg 
és Wehner Géza tanár orgona játéka fejezi be. 
A hitközség elöljárósága ezúton is meghívja a 
hívőket családtagjaikkal együtt erre a templomi 
estére. A részvétel díjtalan. 

Hétfőn közli az

ESTI KURÍR a 10.000 pengős 
regenypaiyázat első nemeset 
Olvassa el az ESTI KUMI hétfői számát és MmM 
eioznányt maitud. aminek alapján résztvehet 
a pályázaton és részesülhet az értékes dijakban.

Vegye meg mindennap az ESTI KIHUR-t

röl megállapította, hogy bordatörést és agy
rázkódást szenvedett s

állapota rendkívül veszélyes.
A sérült embert kiemelték a szakadékból, 

majd Gmünuenbe, onnan pedig Bécsbe szál
lították, ahol az egyik szanatóriumban vet
ték ápolás alá.

Valószínűnek tartják, hogy a szerencsét
lenséget Farkas túlzott vakmerősége idézte 
elő. Azt hiszik, hogy a fiatal egyetemi hall
gató, aki kitűnő síelő,

a szakadékot át akarta ugrani.
Az ugrás azonban nem sikerült s a szakadék 
mélyére zuhant, ahol összetörte magát.

ő beszédében nem lázitotta a munkásságot, csu
pán a sztrájkmozgalom jelentőségét méltatta. A 
rendőrség nem fogadta el védekezéséi, az el
hangzott tanúvallomásoknak adott hitelt.

A szakszervezeti titkáron kivül vasárnap dél
ben

még négy munkást tartóztattak le, 
ugyancsak magánosok elleni erőszak elmén. El
lenük is az a vád, hogy a dolgozó munkásokat 
terrorisztikus fellépéssel a munka abbahagyá
sára igyekeztek rábírni.

A vasárnapi letartóztatásokkal együtt most 
már negyven ember került a rendőrségre a cl- 
pésziparl sztrájkkal kapcsolatban, valamennyiü- 
ket átszállították az ügyészségre, ahol a vizs
gálóbíró dönt további sorsuk felett.

szédet, amelyben kimutatta a jutalékrendszer 
igazságtalanságait, majd pedig Deutsch Jenő 
városházi bizottsági tag tartott előadást*''

A nagygyűlés ezután elfogadta a határozati 
javaslatot, amelyben havi

fix fizetést, napi átalányt és vasúti bérletje
gyet követelnek 

minden kereskedelmi utazó számára. Elhatároz
ták, hogy követelésüket és a lealacsonyító juta
lékrendszer megszüntetéséért minden megenge
dett eszközzel tovább is küzdeni fognak.

— Letörik a kommunisták március 21-re 
tervezett tüntetését. A kommunisták már
cius 21-re, a proletárdiktatúra kikiáltásá
nak évfordulójára Budapesten és vidéken 
tüntetést terveztek. A főkapitányság politi
kai nyomozó főcsoportja leleplezte a moz
galmat, elfogta a vezetőket, közülük sokat 
letartóztattak, másokat pedig a toloncházba 
vittek. Legtöbbjük lakásán röpcédulákat és 
agitációs füzeteket találtak. Szerdán Buda
pesten és a vidéken készenlétben áll a rend
őrség, hogy már csirájában elfojtsa a kom
munisták esetleges tüntetési kísérleteit.

— Nagyszabású iparművészeti kiállításra ké
szülődnek a magyar Iparművészek. Az Orszá
gos Magyar Iparművészeti Társulat május ha
vában fogja megnyitni azz Iparművészeti Mu- 
zeumbnn azt a rendkívül nagyszabásúnak Ígér
kező „Györgul Kálmán emlékkiállítását", ame
lyen a legkiválóbb magyar grafikusok, fotómű
vészek, ötvösművészek és kisplasttikusok fog
nak résztvennl. A kiállítás, amely egész nyáron 
át nyitva marad, Idegenfotgalmi szempontból 
Is nagy szerepet fog játszani, mert külföldön 
is erőteljes propagandát fognak indítani a ki
állítás érdekében.

__ Ismeretlen halott a villamoson. Vasár
nap a Döbrentei-téren a 75-ös villamoson 
hirtelen rosszul lett és összeesett egy jól 
öltözött, 50 év körüli nő. A jelek szerint, 
jobb társadalmi osztályhoa tartozhatott. A1 
rendőrség megindította a nyomozást.

— Motorkerékpársserencsétlcnség három se
besülttel. Megdöbbentő közlekedési baleset tör
tént vasárnap délután a Thököly-ulon. Vargha 
Elemér Ipar-utca 3. számú házban lakó keres
kedő oldalkocsis motorkerékpárjával robogott 
végig a Thököly-uton a Keleti pályaudvar irá
nyában. A Stefánja-ut sarkánál hirtelen egy, 
magánautó kanyarodott a motorkerékpár elő 
mire Vargha azonnal lefékezett. A hirtelen fé
kezés következtében az oldalkocsis motorkerék
pár felborult, Az oldalkocsiban ült Vargha 31 
éves felesége, aki Ölében négyhónapos Károly 
nevű fiát tartotta. Az asszony és a kisgyermek 
nagy Ívben repültek ki az úttestre. Vargha Ele- 
mérné agyrázkódást és súlyos zuződásokat, a 
kisfiú pedig koponyaalap! törést szenvedett.; 
Vargha Elemér nem sérült meg sulybsabbah. 
Mindhármukat a Szent István-kórházba szállí
tották, a kisgyermek állapota életveszélyes.

— A Szülök Szövetségének Teleki-Ünnepe. A
Magyar Szülők Szövetsége vasárnap délelőtt 
díszközgyűlés keretében ünnepelte egykori ala
pítójának, gróf Teleki Sándornak emlékét. Gróf 
Kegleoich Gyula megnyitója után Bárczy István 
mint kulturpölitikust méltatta gróf Teleki Sán
dort. Az ünnepély további során Wesselg Ödön 
és Nemes Lipót mondottak még beszédeket. 
Végül gróf Teleki Sándornét tiszteletbeli el- 
nőkké választották meg._________________________

ötágú gyertyatartó eladó
Szenzációs alkalmi vétel I
Schwartz ékszerész Mazenm-kttrut 7

— Dolgoznak a betörők. Ember Sándor és 
Koczka Pál napszámosok az éjszaka fölfeszi- 
tették az akácfautcai Hungária kötszergyár 
kirakatát. A rendőrőrszem tettenérte és elfogta 
őket. Mindkettőt őrizetbe vették. — Gróf Árz 
Nándorné magánzőnő Rózsa-utca 67. számú la
kásáról ismeretlen betörő 500 pengő értékű 
ruhaneműt vitt el. — Dr. Nlederecker Gáspár 
orvos magasuti villájában betörő Járt. Nagy
értékű ezüst evőeszközt, ruhaneműt és más hol- 
mit zsákmányolt. — Ismeretlen betörő felfeszi- 
tete és kifosztotta a Gróf Tisza István-utca 11. 
számú házban lévő Tehel Jenő-féle textilüzlet 
kirakatát.

-— A Hás- és Telektulajdonosok Országos 
Egyesületének közgyűlése. A HÁTOE 8. évi 
rendes közgyűlését Szende Péter Pál ügyvezető 
elnök vezetésével tartották meg. A jelentések 
ismertetése után Szende Péter Pál ügyvezető 
elnök beszámolt az elmúlt évnek a hátbirtok 
szempontjából legjelentősebb eseményeiről és 
a HATÓÉ akcióiról.____________________________

Zálogcédulát, 

aftnyat, ezüstöt, briliánst hihetetlen majjas áron veszek, 
rvaneatcs ékszerüzlet, HAkóczt-ut 0. Hám.

Víg élet a Fogolymadámál
Keserű napokat élt a magyar a Bach-korszak 

alatt, ámde 1861-ben már friss tavaszi szelek 
zúgtak Itália felől, a bús magyar reméllenl kez
dett. írók s költők a magyar tavasz eme ébre
dése idején a régi híres Petz- és Tükőry-serház 
friss tavaszi bakserének nyitása Idején uj re
ményt merítettek öblös ónkorsóikból. Az eltűnt 
Sebestyén-téren, a Vizeli Tallián-család házában, 
a Csiga-serházzal általellenben levő Fogoly
madár cégére alatt a vígkedvű szakállas 
Lauka Gusztáv, a köpcös Vahot Imre, az áb
rándos Dcgré Lajzi: Petőfi barátai, a mélabus 
Tóth Kálmán — Tóth Béla atyja —» a „pa
lóc": Lisznyai Damő Kálmán és a párbajban 
később oly tragikusan elhalt Reviczky Szcvér 
sereztek tavaszidőn, a magyar tavasz ébredé
sét várva. Hét év múlva megjött a Nagy Ta
vasz: a Kiegyezés. Ma is borús felhők járnak 
felettünk, de a tavaszi reményt ma sem ad
juk fel. Költők s polgárok együtt várják a 
Fogolymadár s a Csiga mai utódainak bakk- 
kecskés cégőrei alatt a Tavaszi Bakser hyitá. 
sát, tavaszi virág és tavaszi reménység nyílá
sát. Roppan a korsó és dagad a szív s öreg 
urak ajkán felhangzik itt-ott még az 1861-iki 
Országgyűlés alatti első vidám farsang dala: 
Iszom biz’ én veletek, ha veletek lehetek! 
Megvirrad még valaha, nem lesz mindig éj
szaka a magyarnak!

— 36 világítás — pihenés. Reggeltől estig ró- 
botolunk. Minden idegszálunk a megélhetés — 
a jobb megélhetés szolgálatában áll. Munka 
után pihentessük úgy izmainkat, mint idegein
ket. A pihenő ember környezetéből távolitsunk 
el mindent, ami fárasztaná. A környezet hely
telen — nem egyenletes megvilágítása — na
gyon fárasztja a szemidegeket, mikor külön
böző fényerősséghez kell alkalmazkodniuk. 
Gondoljunk csak arra, ha egy jól világított 
helyiségbe, például egy színházba belépünk, 
mily kellemesen, megnyugtatóan hat az ottani 
egyenletes világítás. Az olvasáshoz szükséges, 
hogy egy m’ területre 150 lumen fényáram 
essék. Ha a világítás nem egyenletes, akkor 
sok helyre a szükségesnél több fény jut, ezáltal 
több áramot fogyasztunk és nagyobb a költsé
günk.

repülőgépeim

L*ínapS& Wien felé 15.25 órakor, 

Beik Én felé 1110 órakor.

AIR FRANCÉ
VÖRÖ8MARTY-TÉR 2. T. 82-7-23, 32-7-16
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HEVESI SÁNDOR
• Barlangvasat főpróbáján as első felvonás 
után zavartan és félsaegcn állt a függöny 
elé és sajnálkozva jelentette ki, hogy a vil
lanyerőre berendezett Barlangvasut sárká
nya, amely 14 napon át nagyszerűen műkö
dött, éppen a főpróbán mondta fel ■ «sol- 
gálatot és némi zavart okozott a színészek 
játékában és rendezői elképzelésében.

Ez a bejelentés szinte kísértetiesen jel
lemzi Hevesi Sándort, akinek tehetsége és 
fölényes tudása bosszú éveken át sohasem 
mondotta fel a szolgálatot a Nemzeti Szín
házban, ahonnan éppen akkor kellett távoz
nia, amikor már mindenki azt hitte, hogy 
minden rendben van: egyenes vágányokon 
fut a Nemzett Színház vonata. Költségveté
sében nincs hiány és a művészt egyenleg 
sem mutat fel tartozik-tételeket

A második felvonásban azonban rendbe
jött a masina és a Barlangvasut költőjének 
álmát Hevesi Sándor annyi művészettel, vir
tuozitással varázsolta elénk, hogy őszintén 
tapsolhattunk a nagy rendezőnek. Hevesi 
Sándor színházművészeti, illetve rendezői 
pályájának második felvonása is legyen ro
kon a szárnyat kapott színházi sárkány re
pülésével, amely most már defekt nélkül rö
píti vezetőjét az általános elismerés és meg
becsülés magasságába. (a. s.)

SBEJEŐfeNAPiÓ
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZIKRÁZ: Ember tragédiája (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Fizető vendég (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Barlangvasut (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Hel>e| ai Hiúságnak (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ. Sárga liliom (8). 
VÁROSI SZÍNHÁZ: Szabod a csók (8). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD; Dr. Jaz> (8). 
AKDRÁSSYUT! SZÍNHÁZ; Oh Papa (». 
TERfiZKOniJTI SZÍNPAD, Pm« mégis nevet (•). 
ROYAL ORFEUM; Szegény Fehérvári (%B). 
KOMÉDIA KABARÉ; A három léglonMa (%•).

Vasárnap délelőtt zsúfolt és lelkes nézőtér 
előtt mutatkozott be Immár másodszor Pesten 
Marát Annié zongora- és előadómfívésznő. A 
rendkívül bájos és megnyerő fiatal leány régi 
erdélyi dalokat zongorázott és modern költőket 
szavalt annyi tehetséggel és rátermettséggel, 
hogy a legkomolyabb pesti színházi körök már 
felfigyeltek rá és máris kapott szerzödtetési 
ajánlatokat.

Mégis megoldódik a bezárt Kamaraszín
ház sorsa. Március 31-én uj vállalkozás 
megnyitja a színházat. Francia vígjátékot 
mutatnak be, amelynek főszerepére Makay 
Margitot szerződtették le. A másik női fő
szereplő, Szász Lili, az Andrássy-uli szin
ház volt kitűnő tagja, aki egy évvel ezelőtt 
történt autóbaleset óta nem szerepelt szín
padon.

Verebes Ernő vasárnap délután és este Ismét 
'látszotta a Fővárosi Operettszinházban a Sárga 
liliomot. Pécsből érkezett erre az egynapos ven
dégszereplésre és amikor az első felvonásban 
belépett, a szerepe szerint ezredese megkér
dezi tőle:

— Hol volt eddig, hadnagy űrt
— Bécsbe helyeztek át! — felelte kis rögtön

zéssel Verebes — de azért egy napra haza
ugrottam.

A pesti közönség, amely mindent megért, 
tapsorkánnal jutalmazta Verebes rögtönzését.

*

Rákosi Szidj szinészképző-lskolája vasárnap 
este a Kamaraszínházban jólsikerült vlzsgaelo- 
adást tartott, amelynek során a Fruskát adták 
elő. A címszerepet Keörmendy (Büchel) Baba 
játszotta figyelemreméltóan, partnerei Madarász 
László, Zádor Éva, Sándor Ferenc, Kenderessy 
Irma és Szabó Margit voltak.

★

A Pesti Színházban zsúfolt házak előtt 
vendégszerepelt egy bécsi revü: „Verliebe 
dich tőglich". A ragyogó kiállítású, ötletes, 
szellemes revü keretén belül a leghíresebb 
és legismertebb komikusokat utánozzák. A 
közönség minden este sokat tapsol a revü 
főszereplőinek és nagyszerű görlcsapatának.

♦
Szófiából kapjuk a hírt, hogy báró Véesey 

Elvira, aki a budapesti Opera tagja, rendkívül 
nagy sikerrel vendégszerepelt a szófiai Klrály- 
szlnhásban. A szófiai opera Igazgatósága ta
vaszi vendégszereplésről tárgyal a kiváló ba- 
lettmüvésznővel.

*

Vasárnap délután szereplőváltozás volt 
az Operában: Bodő Erzsi megbetegedett, 
helyette Walter Rózsi játszotta a Tosca 
címszerepét A beugró operaénekesnőt, •— 
aki különben a legjobb magyar Tosca 
melegen ünnepelte a közönség.

A Király Színházat bérlő társaság 
ragyogó feltételű ellenajánlatot 
adott be a Városi Színházra

Nem szabad Ismét Idegen kézre adni homá
lyos feltételek mellett a Városi színházat

A Király Színházat bérlő társaság, amely 
két éven át megmutatta igaz áldozatkészsé
gét a pesti színházi kultúrával szemben, 
érdekes lépésre határozta el magát: hétfőn 
délelőtt ajánlatot adnak be a Városi Szin
ház bérletére és ezzel minden bizonnyal 

végetvetnek annak a kombinációnak, 
amely a Németországból Budapestre 
átköltözött Alberti Viktor nevű hang
versenyvállalkozóval kapcsolatban fel

merült.
Budapest színházi világa fellélegzéssel fogja 
fogadni ezt a hírt, mert az Alberti-féle bér
leti ajánlattal kapcsolatban felmerült az az 
aggodalom, hogy az időnként vendégsze
replő nagy külföldi attrakciók egyrészt 

megbénítják az Operaház működését, 
másrészt pedig annyira igénybeveszik 
anyagilag Budapestnek szlnhúzbajáró 
publikumát, amelynek nem maradna 
pénze arra, hogy a többi színházakat is 

látogathassa
Jól tudjuk, hogy mi történt a múltban egy- 
egy Saljapin- vagy Gigli-vendégszereplések 
alkalmával, amikor azután sokáig nem nőtt 
fű más színházak tájékán. Mindezekkel 
szemben pedig Albertiék összesen csak évi 
tízezer pengő bért akarnak a Városi Szín
házért fizetni, nem határozzák meg, hogy 
hány előadást kötelesek tartani és azzal az 
előnyükkel szemben, hogy korlátlanul ren
dezhetnének idegen vendégszerepléseket, a 
városnak csak a ruhatár hasznát juttatnák. 

Miután a város már többizben megégette 
kezét a Városi Szinház bérlőivel,

nem bocsátkozhatni az ilyen ruhatár
kalandokba

Rfikk Marika Színházban I
Premier szombaton! Színre kerül: Vadvirág. Zenés vígjáték 3 felvonásban. Irtai 

Anday Ernő. Zenéjét Harmath Imre verseire szerzetté: Eisemann Mihály. Főszerep
lők: Rőtek Marika, Törzs Jenő, Berky Lili, Kertész Dezső, Boross, Peti, Fcnyvcssy 
Éva, Raffay Erzsi, Pethes, László, Bilicsi. Csupa mulatság jókedv, remek zene, ra
gyogó táncok.

Súlyos karmester-affér
a Fővárosi Operettszinházban

Becsüietsértö kijelentések és verekedésig fajuló össze
tűzés után azonnali hatállyal elbocsátották Alpár Tibor 

karmestert, a nagy énekesnő öccsét
Tegnap súlyos és izgalmas affér játszódott 

le a Fővárosi Operettszinházban, ahol a szin
ház karmestere, Alpár Tibor és a szinház egyik 
igazgatója között támadt az a nézeteltérés, 
amelynek

szokatlanul súlyos következményei lettek.
Alpár Tibor, aki annakidején a Dubarryt ve
zényelte, 150 estére szerződött mint karmester 
a Fővárosi Opercttszlnházhoz. A Dubarry tar
tama alatt rendben is ment minden, de amikor 
a következő operettet, a Csipetkét próbálták, 
többen kifogásolták Alpár Tibor működését. 
Azt állították, hogy a nagyvonalú és igen kép
zelt muzsikusnak a jazz-instrumenlumok fölött 
való uralma nem a pesti szokás szerinti. Ez 
azután elmérgesiletle a helyzetet az igazgató
ság, az egyik primadonna és Alpár Tibor kö
zött, aki azonban végigvczényelte a Csipetkét, 
de < következő operett, a Sárga liliom vezény
lését már Szántó Mlhályra bízták.

Alpár Tibor szerződésszegés címén ezért 
pert indított a Fővárosi Operettszinház ellen. 
Választott bíróság előtt folyt le a színház és a 
karmester pere, amely végül is

megegyezéssel végződött.
A Fővárosi Operettszinház kötelezte magát

Napóleon ágya
A Belvárosi Szinház jövő szombati bemutatója
Március 94-én, szombaton tartja meg a 

Belvárosi Szinház Hálást Imre „Napóleon 
ágya" cimü uj vígjátékénak nagy érdeklő
déssel várt bemutatóját. A rendkívül mu
latságos darab főszereplői:

Dayka Margit, Turay Ida, Ákos Erzsi, 
Softta Annié, Monti Magda,

KOLOHLEBES MIBŐL FRANCIA ES HAZAI 
SZlimiOGGSMOK LEfiflAGVra UALASZTDm

a többi szinház terhére, amelyek nagy 
magyar társulatokat tartanak el és igen sok 
embernek adnak kenyeret. Éppen azért 
biztosan a legnagyobb örömmel fogják fo
gadni a városnál is a Király Szinház Bérlő- 
Társaság ajánlatát, amely az Alberti-féle 
tízezer pengős ajánlattal szemben

negyvenezer pengő évi bért ajánl meg 
a városnak a színház bérletéért

és ennek biztosítására hétfőn reggel már le 
is teszik az első évi bérösszeget.

Föld Aurél igazgató erről a rendkívül 
érdekes szándékáról a következőket mon
dotta:

— Én már saját személyemben hatvan
ezer pengőt vesztettem egyszer a Városi 
Színházban, de ennek egyetlen haszna az. 
hogy ebből a volt rozzant lebujbái

európai nívójú palota létesült.
A Király Szinház Bérlő-Társaság a legtelje
sebb egyetértésben elhatározta, hogy nagy 
anyagi, erkölcsi és művészi felkészültségé
vel komoly ajánlatot ad be a Városi Szín
házra. Hatalmas magyar törzstársulatol 
akarunk szervezni, amelyet

úgy a Városi Színházban, mint a Ki
rály Színházban foglalkoztatunk.

Remélem, hogy a városnál az a jobb belá
tás kerekedik felül, hogy idegen vendégjá
rás helyett inkább magyar színészeknek 
adjon kenyeret egy olyan tőkeerős mű
vészi vállalkozás, amely eddig is már sú
lyos százezreket juttatott magyar színészek
nek, íróknak, zeneszerzőknek és iparosok
nak. Az uj vállalkozás művészeti vezetését 
én vállalnám, a gazdásági igazgató Bauer 
Aladár lesz a tervek szerint.

arra, hogy még 70 estén át Alpár Tibort fog
lalkoztatja a zenekar élén. Ugyanekkor bizo
nyos anyagi természeti! juttatásokat is helye
zett kilátásba a karmesternek.

Éppen emiatt tört ki a botrány tegnap a 
színház pénztáránál, majdnem a közönség 
előtt. A szinház nagyobb összeget már kifize
tett Alpár Tibornak, aki a hátralévő járandó
ságát most már egy összegben követelte. A 
vita hevében

Alpár Tibor súlyosan becsüietsértö szavak
kal támadt az igazgatóra, akire kezet ia 

emelt,
úgyhogy a színházi portás akadályozta meg a 
komolyabb verekedést. Ezután az igazgató fel
sietett az irodájába, ajánlott levelet diktált a 
karmesternek, akit egyszer és mindenkorra

kitiltott ■ színházból
és arra való hivatkozással, hogy kenyéradó 
gazdáját beesőidében súlyosan megsértette, 
azonnali hatállyal elbocsátotta a színház köte
lékéből.

Amint értesülünk, Alpár Tibor perrel tá
madja meg ismfet a Fővárosi Operettszinházat.

Páger, Dénes György, Nagy György, 
Apáthy, Harsányt, Barát hy, Mészöly, stb.

Rendező: Kürti Pál. Díszlettervező: Gara 
Zoltáh.

A bemutatóig minden este és vasárnap 
délután a 150. előadás küszöbén álló 
„Helyet az Ifjúságnak!"

UBMEiísí.

még

£!3 napig
Garbo-t

a Krisztina királynő
címszerepében.

Utána

Metró Goldvyn-Mayer filmek

Az Andrássy-utl Szinház száz előadás 
után leveszi műsoráról az Oh, Papá-t és 
szombaton már premiert ad „Vadvirág1* 
elmen: fíökk Marika, Fenyvesy Éva, 
fay Erzsi, Bársony Erzsi, Kertész Dezső, 
Törzs Jenő és Berky Lili játsszák a fősze
repeket.

A Városi Színházban a Cigánybáró Szaffl- 
jában a jövő héten Schwarz Vera lép fel.

Az Ernst-muzeum mai kiállításán a grafikus 
sok közül különösen fíeilcr László tűnt fel.

Kosdry Emmy lesz a primadonnája Szlatinay 
a „Vőlegényem, a gazember“-nek, a Royal* 
Orfeum első operettjének.

Turay Ida, aki egy hétig súlyos Orbáné
ban feküdt a Fasor-szanatóriumban, hét
főn már résztvesz a Belvárosi Színházban 
a „Napóleon ágya“ című darab próbáján.

A Vígszínház következő újdonsága O’Neíl 
.Ifjúság44 cimü darabja, amelyben a főszerep
lőt: egy 17 éves fiút Csók István debreceni 
színész játssza.

•J' I
BARLANGVASUT. Nehéz küzdeni az em

lékek feltolakodó árjával szemben, amikor* 
ülünk a Magyar Szinház nézőterén, nézzük 
és hallgatjuk a ligeti sárkányvezető történe
tét. Peer Gynt-e vagy Liliom? Nem, nem 
kutatjuk ezt, hiszen Ibsentől Molnárig any- 
nyian megírták már a Wunschtrautn kom
plexumát. Faragó Sándor is megírta. És ez a 
lényeg: igen tehetségesen! Mindegy ezek 
után, hogy a vegyelcmző kritika giccsesitett 
irodalomnak, vagy irodalmasitott giccsnek 
nevezi a ligeti szegényifju történetét, hiszen 
az Írónak gondolnia kellett ezekre a vádakra 
akkor, amikor a városligeti miliő talmi ro
mantikájához nyúlt. Faragó Sándor, aki igen 
érdekes színdarabot irt és akinek irói egyé
nisége feltétlenül fémjelzi ezt a ligeti hösköl- 
teményt, ott vétette el a dolgot, amikor a 
földhözragadt kisember elvágyakozását a 
mindennapitól a rendkívüli felé, letargikus 
és meglehetősen antiszociális módon oldja 
meg: aki a főid alá született, marad jon a föld 
alatt, tehát suszter maradj a kaptafánál! Ezt 
a mondatot nyugodtan kihagyhatta volna 
Faragó Sándor, akit irói oeuvre-je egészen 
más megállapításokra kötelez. Elvégre ma 
Kubában Battista őrmester lett a miniszter
elnök, tegnap Hitler őrmester alapította Har
madik Birodalmat és tegnapelőtt pedig Mus
solini káplár tercmtetle meg a nagy Olasz
országot. Mi lett volna, ha nevezettek Faragó 
Sándor defétista elveit követték volna? . .. 
Mert hát mit lehet tudni, hogy mi lakik akár 
egy ligeti sárkányvezetö szivében és lelké
ben? Hevesi Sándor rendezői munkájáról 
más helyen számolok be. De itt őszintén gra
tulálok Kabos Gyulának négyes figurájához, 
amelyből kettő maradéktalanul jó, Ráday 
Imre egyre felfelé törekvő mélyerzésü alakí
tásához, Lázár Mária bűbájos és sohasem 
antipatikus démonjához, Gózon Gyula, Szf- 
geti Jenő, Abonyi, Gonda, Kovács Terus, 
Baló, Z. Molnár és n kis Sugár Zoltán lelkes 
alakjaihoz. Dán Eleika bizony néha csak 
olyan savanyúan édes, mint az a cukorka, 
amelyet árul a színpadon Reinitz Béla meg
mutatta, hogy miként lehet elcsépelt ligeti 
verklimotivumokból is szivet-lelket gyönyör
ködtető melódiákat teremteni. (stób)
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Kun Magda és Gyergyai István 
esküvője a gretna-greeni kovács előtt

A magyar szubretl Londonban hetvenötfontos heti gázsival 
készjil új szerepére

Alig négy éve annak, hogy a Király Szín
ház szinj m án Bársony Rózsi és Orosz Vilma 
társaságában egy harmadik szubrett tűnt 
föl, leginkább azzal, hogy haja nem pla
tinaszőke, hanem inkább vörösesbarna. 
Egyebet akkor nem is igen tudtunk Kun 
Magdáról, aki Kolozsvárról került fel Pest
re és akinek igen gyengén mérték szerepeit 
n KiráJy Színházban. Magda később a Vá
rosi, Színházba szerződött, ahol első nagy 
színésznői sikerét aratta. Személyes sikere 
azonban még ennél is nagyobb volt, mert 
legendákat beszéltek arról a szerelemről, 
amelyet a már régebben befutott, ismert és 
kitűnő táncosszinész táplált iránta. A re
gényes szerelem azonban

tragikusra fordult, 
a táncoskomikus külföldön élő felesége hir
telen meghall és ez mintha

örök válaszfalat emelt

volna a már mindenütt menyasszony és vő
legényként szereplő pár közé. Erre az időre 
esik, hogy Kun Magda, aki közben szintén 
Ismert és kedvelt színésznője lett a buda
pesti operettszinpadoknak, a Moulin fíouge 
revűprimadonnája lett, majd vendégszere
pelt a Tcrézköruti Színházban, ahol meg
ismerkedett Gyergyai Istvánnal, ezzel a nagy
szerű és mulatságos fiatal színésszel, aki 
ézutún k

valóságos árnyéka lett Kun Magdának.

A szerelem azonban kölcsönös volt. Mind
ketten minden eddigi kapcsolataikkal sza
kítottak és hogy a múlttal való leszámolás 
minél teljesebb legyen, elmentek szerencsét 
próbálni idegenbe. Kun Magda kapott a 
bécsi Moulin Rougc ajánlatán és ott elját
szotta a most Pesten vendégszereplő „Ver- 
liebe didi tdglich" cimü revü főszerepét, 
Gyertyáinak azonban sokkal nehezebb volt 
n dolga. Nem ismerték Bécsben és hogy 
imádotlja mellett maradhasson,

titkárnak, majd vendéglői könyvelőnek 
szegődött

Azzal az áldozattal, hogy lemondta a buda
pesti Vígszínház által felajánlott szerződé-1 
sét, negligálta azokat a filmajánlatokat, {esküszünk. Lehet, hogySSJg e sort 
amelyek a budapesti Hunnia-filmgyárban jkapod, már ti gretna-greeni kov^ ... 
készülőkkel uj filmek producerei megki-; ragaszkodom!) összead minket. Kívánj — 
ndlták. Régebbi filmgyár! kötelezettségei- ’kűnk sok szerencsét! f 'P
nck is csak úgy tett eleget, hogy Tehát lehet gratulálni. A cim: London IV.

nappal Pesten filmezett, este au^Jt hé- lO. 102. Sutherland Avcnue.

relt is repülőgépre ült és Bécsbc uta
lóit.

hogy hajnalban ismét Pesten legyen. Moso
lyogva beszéltek erről a szinte földöntúli 
szerelemről ismerősei és barátai, mert hi
szen abban az időben a bécs —budapesti 
rcpülőforgalom nagy hányadát Gyergyai 
István jelentette egymagg,

Véfirc Bécsben is rámosolygott a szeren
cse Gyegyaira, aki közben Stewe Gcrqy lett 
és amikor Kun Magda a Zsákbamacska 
ciniü operett szubrettszerepét játszotta, 
partnere már Gyergyai volt, aki egy csa
pásra meghódította a bécsieket. Első bemu
tatkozásával döntő sikert aratott, úgyhogy 
a Komödicben, ahol a Zsákbamacska szin- 
rekerült, jóformán csak Kun Magdát és 
Gyergyai! ünnepelték. A siker oly nagy volt, 
hogv felfigyeltek fcrrc az angolok is és egy 
színházi menedzser egyik este ezzel állított 
be Kun Magda öltözőjébe:

— Akarja-e ugyanezt a szerepet London
ban ts eljátszani?

Yes! — mondotta rá Kun Magda, aki 
akkor még csak erf az egyetlen szót tudta 
angolul.

Ezekután szabadjon idézni. Kun Magda 
levelét, amelyben regénye utolsó fejezetét 
jelenti be:

— Itt biflázom napestig Londonban, 
semmi más dolgom nincs, csak egész nap 
angolul tanulok. De azért úgy élek, mint 
hal a vízben.

hetvenöt font a heti gázsim,
amely még két hétig jár s akkor kezdődnek 
a próbák, már felemelt gázsi mellett. Ami 
pedig a Pistát il^ti

mosolygok m&den olyan híren, amely- 
lyel konkolyt akarnak hinteni közénk.

Tény az, hogy soha jobbqn nem szerettem 
Pistát, mint most és hogy nem jöhetett ve
lem Londonba, annak csak egyetlenegy oka 
van: Pista megbetegedett, torkával volt va
lami baja, ezért Olaszországban kúrálta ma- 

igát. Ez akadályozta meg a bécsi esküvőnket 
|fa, mert már ott határpj^k el, hogy meg-

- - . . .(esküszünk. Lehet, hogyttajg e sorqiÁt meg-
ametuek a budapeUi Hunnia-lilmguárbon m4r „ gretna-greeni

I

íj ne-

..Egy io pengős története
ós konferálja Búheífi László “T” TerOzKOruil színpadon
LrflcIrAgAbb hely P 4.50 Telefon: 20-5-54

A riol lányok
Dolores dél Rio legújabb ragyogó re- 

vÜ filmje. Káprázatos revüszúmok, ragyogó 
muzsika és ritkán látott szép kiállítás. Né
hány nagyszerű színész és produkció. Ezt 
u filmet valóban érdemes megnézni!
Dáma egy nupra

Rendkívül ötletes és megható mese az 
anyaszivről. A film a legszebbek közül való.

A három császárvadász
Jó osztrák film a régi romantikus bé

kevilágból. Mulatságos és szórakoztató
A többi premierről nincs mondani-* 

valónk.

FILMHIREK
Eazklmószerclem. eszkimó-erkölcsök. Pcter 

Freuchcn, n világhírű dán iró Newyorkban elő
adást tartott nz eszkimó nőről. Elmondotta, 
hegy nz eszkimó nőnek csnk kötelességei van
nak, jogai egyáltalában nincsenek, mégis nz 
eszkimó nők n világ legmegclégcdcttcbh, lcg- 
boldcgabb asszonyai Ha n férj barátja el
veszti asszonyát és egyedül marad, úgy n ha- 
r ds.:,- megkívánja, hogv nz eszkimó <1 saját 
felesi gél engedje át ti barátnők. Az eszkimó 
házigazda óllainban az asszonyát ajándékozza 
it vendégnek, de csak addig, ameddig n ven
dég vissza nem él jogával, mert akkor nz esz
kimó gyilkolni is képes. Erre a rendkívül ér
dekes erkölcsi világra világit rá az Eszkimó 
cimü film, amely egy legendáshírű vadászról 
Szél.

♦
Operett I írnak n magyar filmről. Eddig 

áll 1: bán :•* volt n rend, hogy regényből, vngy 
azlr/’n rabból készült a filpistcenáriwm. Ezt a 
régi tételt egv uj hangosfilm kapcsán épp az

Utolsó héff

ellenkezőjére változtatták. A Márciusi mese 
címen néhány héttel ezelőtt elkészült Törzs 
Jenő, Kabos Gyula, Ráday Imre, Turay Ida 
és több elsőrangú magyar színész főszereplé
sével. A film zeneszámai azonban még a film 
megjelenése előtt olyan népszerűek lettek, úgy
hogy n Fővárosi Operettszinház irodájában 
már aláirták azt n megállapodást, amely sze
rint a szinház megvásárolja a film zenéjét és 
operettet irat hozzá.

♦
A híres belgiumi kémkedési hQnper — fil

men. A világháború leghíresebb epizódjainak 
egyike az a kémkedési bünper volt, amely a bel
giumi német haditörvényszék előtt folyt le és 
amelynek eredményeképpen Miss Edith Cavell 
ápolónőt agyonlőtték. A regény olyan sikert 
aratott Londonbnn, hogy a British Gaumont- 
gyár most filmet készített belőle*.

A rokonszenves fiatal olasz dirigens, Freccia 
Massimo vezényelte vasárnap a Hangverseny
zenekar malinékoncbrtjél.,! Freccia ezúttal is 
Rcspighlnek „Róma négy kútja” cimü szim- 
fónikus költeményét interpretálta komoly tu
dóssal. — Olasz, vendégei voltak vasárnap a 
Székesfővárosi Zenekarnak is. A zenekar élén 
az olasz zeneélet egyik legkiválóbb alakja. 
Nordio Cesarc állott. Ár ismeri komponista és 
karmester markáns egyéniségének hatása alatt 
valósággal újjászületett a székesfőváros zene
kari együttese. A hangverseny szólistájában, 
Orlando Baromban biztos tudású, fölényes 
virtuozitásu hegedűst ismertünk meg. — Este 
Josha Heifetz tartotta a zsúfolt Vigadóban 
hangversenyét. Lelkes közönsége ezúttal is 
tombolva ünnepelte a hibátlan hcgcdülés világ- 
bajnokát, aki hatalmas műsorót egész sereg 
ráadóssnl toldotta meg.

— Véres gyermekfénykép a legszebb húsvéti 
ajándékl

Belvárosi 
Színház

I Gaál Franciska
is mételyt Jelent, mint 
Elisabeth Beryner - 
a német propaganda
vezér szerint

A rohamosxtagosok tüntetése miatt 
beszüntették a Csibi alcadúsait Lipcsében 
Ax Untversalt tövétbi munkájúban nem 
akadályoxxák ax események

Annak a politikai jellegit harcnak, ame
lyet a németek Elisabeth Bergner ellen in
dítottak, újabb mellékhajtása van. Ezúttal 
a magyar

Gaál Franciska került indexre, akinek 
Csibi cimü filmje az első héten rend
kívül nagy sikerrel startolt Berlinben 

is.
A bonyodalom már a film engedélyezése 

körül megkezdődött. A német cenzúra 
ugyanis egyre féltékenyebb szemmel nézi a 
Németországon kivül készült némelverziós 
filmeket, mert erős versenyt csinálnak a 
gleichschaltolt „hazai" termésnek. így pél
dául Budapesten készült „Egy éj Velencé"- 
ben cimü film német verzióját még mindig 
nem engedélyezte a német cenzúra. Most 
amikor a Csibinél a legszigorúbb német 
cenzúra

sem talált legkisebb kivetni valót 
és a berlini Capitol-mozi rekordbevételek
kel játszatja az Universal—Pasternák pro
dukciójának ezt a kitűnő filmjét, váratla
nul baj történt. Alfréd fíosenberg, a horog
keresztes propagandaosztály vezérkari fő
nöke cikket irt a Völkischer Beobachterbe, 
amelyben kifejtette, hogy

Gaál Franciska éppen olyan mételyt 
jelent a német film számára, mint 

Elisabeth Bergner.
A cikknek meg is lett a visszhangja. Bár 
a Capitol nem vette le műsoráról a C.sibit, 
mert a filmet most is telt házak mellett 
játsszák, ugyanakkor Lipcsében az ottani

S. A. emberek olyan tüntetést rendez
tek a nagyszerű magyar film premier

jén, hogy a színház Igazgatósága azon
nal levette ezt a műsorról.

Alfréd fíosenberg egyéni akciójának kö
vetkezményei egyelőre kiszámíthatatlanok. 
Az Universal ugyanis Budapesten most 
készül forgatni

Gaál Franciska újabb német nyelvű 
filmjét, a Frühllngsparádét.

Az Universal azonban óvatos volt és 
mielőtt a fllmmütermet lekötötte volna, ga
ranciát kért Berlinből arravonatkozóan, 
hogy a film forgatása elé a németek semmi 
akadályt nem gördítenek. A berlini pro
pagandaosztálytól és a német kormánytól 

ilyen irányú nyilatkozatot magával ho
zott Bingerth János,

a Hunnia Filmgyár igazgatója, ak idirekt 
ebből a célból utazott ki Berlinbe. Miután 
most a Csibivel történt dolgok meglehetős 
nyugtalanságot keltettek az Universal euró
pai vezetőségénél, a Budapesten időző Joe 
Pasternak, az uj filmprodukció vezetője a 

párizsi központhoz utazott abból a 
célból, hogy a Frühlingsparadet angol 

nyelven Is megcsinálják
és ezzel parírozzák az esetleges német vesz
teséget.

Az Universal vezetősége részéről kijelen
tették a Hétfői Napló-nuk, hogy a nyolc
százezerpengős költséggel készülő Früh- 
lingsparadei nem befolyásolhatják a né
met események, mert az angol nyelvű ver
zióra is megtörtént a megállapodás és jo
gaikat, amerikai vállalat lévén, akár per 
utján is érvényesítik Németországban.

Gárdonyi Géza örökbecsű műve filmen!

Idaregénye
Rendezte: SZÉKELY ISTVÁN

Szereplők:
Ágai Irén, Turay Ida, Gombaszögi Ella, Berky Lili, Pál Erzsi, 
Jávor Pál, Rajnai Gábor, Gózon Gyula, Pothes Sándor, Mály Gerö

HÓVALAPOLLO
KÖZGAZDASÁG

A Magyar Általános Takarék
pénztár közgyűlése

A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 
Horváth Lipót dr. elnök-vezérigazgató elnöklete 
alatt március 17-én tartotta ineg 52. rendes 
közgyűlését. A közgyűlés megállapította, hogy 
az 19.33. üzletév tiszta nyeresége 509,447.83 
pengő, miután már mérlegen belül a nyugdíj
alapba körülbelül 150.000 pengőt utaltak és 
351.738.10 pengőt leírásokra fordítottak, jelen
tékeny belső tartalékolásokon kivül ugyancsak 
mérlegen belül az értékpapírtárcából a 80/1934. 
M. E. számú rendeletnek megfelelő leírásokat 
— számos esetben n rendelkezéseken túlmenő 
mértékben — eszközöltek. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy a tiszta nyereségből, úgy mint 
tavnly, 100.000 pengő a tartalékalap növelésére 
fordittassék, miáltal az 13,750.000 pengőre, az 
intézet összes saját tökéi pedig 33,750.000 pen
gőre emelkednek — továbbá 50.000 pengő, 
ugv mint az előző évben, a nyugdíjalap dotá
lására használtassák fel és végül osztalék címén 
részvényenként 75 fillér fizettessék március 
19-től kezdve.

Mintán az igazgatóság megbízatása lejárt, a 
közgyűlés a régi igazgatóságot újból megválasz
totta. Uj tag lett I.ugos János, a Trieszti Álta
lános Biztosító Társulat (Assicurazioni Gene
ráli) magyarországi igazgatója. Az újonnan 
megválasztott igazgatóság alakuló ülésében 
elnökké ismét Horváth Lipót dr véré.igazgatót, 
alclnökké Morpurgo Edgnrdot, az Assicurazioni 
Generáli elnökét és Rtpka Ferenc dr. felsőházi 
tagot, Budapest székesfőváros nyugalmazott fő
polgármesterét választotta meg.

A Magyar Általános Ingatlanbank Részvény
társaság igazgatósága megállapította az '933. 
évi zárszámadásokat. A közgyűlésnek előter- 
jQUtondő jelentés előadja, hogy nz elmúlt üt- 
Iqq évben u általános gazdasági pangás az

ingatlanüzlet terén is érezhető volt. A .bank 
tevékenysége igy folyó üzleteinek lebonyolítá
sára és vagyonállományának kezelésére szorít
kozott és újabb számottevő ingatlanjüzleteket 
és parcellázásokat nem bonyolított le. A bér
jövedelmek köztudemás szerint tetemesen ha
nyatlottak, a kamatmarge pedig az általános 
viszonyok folytán lényegesen megcsappant. 
E körülmények, valamint az ingatlanokra ne
hezedő közterhek súlyosbodása az üzletered
ményt kedvezőtlenül befolyásolták. A viszo
nyoknak megfelelően eszközöli leírások után a 
tiszta nyereség 71.905.54 pengő. A bank saját 
tőkéje változatlanul 7,420.000.— pengőt tesz ki. 
Az igazgatóság a közgyűlésnek javasolja, hogy 
a 71.965.54 pengő nyereség a jövő év számlá
jára vitessék át.

A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvény- 
társaság március 17-én tartotta 40 rendes köz
gyűlését tornyai Tornyay Rezső báró elnöklete 
alatt. A közgyűlés az összes előterjesztése
ket egyhangúlag tudomásul vette és elhatározta, 
hogy a belső tartalékolások után kimutatott 
40.155.32 pengő tiszta nyereségből a rendes tar
talék- és nyugdíjalap megfelelő javadalmazása 
mellett 50 fillér osztalék fizettessék részvényen
ként és a fenmaradó 2747.75 pengő uj számlára 
vitessék elő. A 40. számú szelvény március 19-től 
kezdődőleg az intézet pénztárainál, valamint a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál kerül ki
fizetésre.

— A kormányzó nyitja meg a mezőgazdasági 
kiállítást. Az országos mezőgazdasági kiállítás 
március 22-én nyílik meg a látogatók előtt. 
Ezen a napon fognak megtörténni a bírálatok 
és díjazások. Az ünnepélyes megnyitás 23-án, 
pénteken délelőtt lesz. A kiállítást a kor
mányzó nyitja meg a kormány több tagjának, 
a diplomáciai képviseleteknek és társadalmi 
előkelőségeknek jelenlétében. A klálKlAi 
22-étől 20-áig lesz nyitva reggel 8 órától este 
7 óráig.

A Dohányárutok Országos Szövetsége már
cius 18-án délután fél 4 órakor a Vasúti és Ha
józási Club (Csengery-u. 68) disztertpében tartja 
ezévi rendes közgyűlését
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Nyílt cseattirést szenvedett 
a Soaegy kapusa, de a kaposvári 

csapat tíz emberrel is győzött

közben ostromoljamostmár a kiegyenlítésért a 
babonásan szerencsét budai kaput. Teljesen 
beszorulnak a budaiak, csak Rökk áll a fél
vonalon, ami azért is fontos momentum, mert 
a 45, percben

közvetlenül a lefújás előtt Rőkk egy vá
ratlanul iriőfcrtobnlt labdával elfut a vé
delem mellett s még egy ujahh góllal ter

heli meg a peches szegedi hálót. 3:1.

SOMOGY—KISPEST 2:0 (2:0.
Kaposvár, máre. 18.

(A Hétfői Napló tudó- 
stiójának telefonjelenté
se.) A félelmetcshirü Kis
pest vendégjátékára szo
katlanul nagyszámú kö
zönség volt kiváncsi, amely 
azonban nem a kispes
tiekben, hanem a már 
elparentált Somogy hu
száros lendületében gyö

nyörködött végig. Bemek küzdelem fejlő
dőit ki a két csapat között s nagyszerű játék 
volt mindaddig, amíg

egy sajnálatos baleset harcképtelenné nem 
tette Válll, a Somogy kapusát, aki kulcs
csonttörést szenvedett a a kórházba szállí

tották.
Tiz emberrel is oroszlánmödra küzdött a So
mogy s biztató, jó futballt nyújtva megérdemel
ten szerezte meg az értékes két pontot. Viszont 
a Kispest ezzel a vereséggel emberi számítás sze
rint végleg elbúcsúzhat a középeurópai kupában 
való szereplést jelentő negyedik helyezéstől.

Nagyszerű jobboldali Somogy-támadások már 
az ötö-dik percben előrevetik a Kispest vereségé
nek árnyékát. Mintegy tiz percen keresztül nem 
kerül á labda a Somogy kapuja közelébe. A So
mogy tervszerű játékot mutat, viszont a Kispest 
védelme annyira labdabiztos, hogy nehéz a gól- 
rugás. A Somogynak alkalma volna Sófalvi ré
vén mihamarabb a vezetéshez jutni, azonban a 
soká állított labda elvesz. A túloldalon Szabó 
hajsaálnylra fejel kapu mellé. A ál. percben esik 
a Somogy vezető gólja: Foór szereli Mikest, 
majd Sófalvi elé adja a labdát, aki Boroshoz 
passzol.

a labda végül Bereczhez perdül, aki süvítő 
lövést küld a kispesti hálóba 1:0.

Kispest erőteljes támadásai a túlzottan alkalma
zott tologatásba fulladnak.

A 36. percben történik Váll tragikus balesete. 
A jóképességü kapus a 16-os vonalig kirohan 
egy támadás elé, ott rávctéssel megszerzi a lab
dát, azonban sérülten fekve marad.

Félperc Is eltelik, amíg lábraáll, azonban 
nyomban Összeesik s ájultun kiviszik. Joós 
áll a kapuba, herecz lesz a balfedezet, Foór 
pedig a balhátvéd. A mentők az ölt űzőben 
vizsgálják meg Váll sérülését ■ ekkor derül 
ki, hogy nyílt törést szenvedett a jobb vállán.

A közönség viharosan tüntet s iváncstcs bíró
nak minden erejére szüksége vah, hogy a kirob
banni akaró szenvedélyeket nyugodt magatartá
sával lecsillapítsa. A 42. perc hozza meg a má
sodik kaposvári gólt.

Boros elörelflr s nagy erővel lövést küld a 
kispesti kapura, a meglepett Gergő kiüti a 
labdát, a szemfüles Kocsis ott terem, köz

vetlen közelről a léc alá helyezi 2:0.
Óriási izgalom vesz erőt a közönségen, csak a 
Somogy tiz játékosa nem veszti el a fejét. A 
szárnyaszegett csapat igen jó taktikával ellensú
lyozni tudja a mind erőteljesebb és mind na
gyobb nyomatékkai zuduló Kispest-támadáso
kat.. amelyeket nem enged a teljes kifejlődésig.

Kispest nyolc csatárral harcol.
de Igy sem tudja Joős kapuját bevenni. Sőt a 
Somogy csaknem ujabb gólt ér el. Nagy emóciót 
vált ki Pintér belemenése Borosba, akit ájűltan 
visznek a kapu mögé, de sérülése szerencsére 
könnyebb természetű, percek múlva Visszatér
het. A folytonos Kispest-támadások mind idege
sebbek, úgyhogy csak messziről és rossz lövése
ket küldenek a kaposvári kapura. Győrfyt 11-és- 
gyanus helyzetben fellökik. Az Utolsó percekben 
a Somogy beszorul és a Kispest három komért 
rúg ellene.

Joós nagy kapustehebégről tesz bizonysá
got.

Kispestnek pechje is van, mert egy beadása 
Somogy gólvonalán gurul végig, azonban nincs 
csatár a közelben.

A levonuló győztes Somogyot a közönség me
leg ünneplésben részesitette. Valóban a csapat 
minden játékosát a legteljesebb dicséret Illeti. 
Kispest csapata jó benyomást keltett, csak Som- 
lay középfedezet keltett nagy csalódást! (Nem 
lesz baj a válogatottságával?

Kátyúba jutottt
a debreceni híres 
„ötösfoyat"

BOCSKAY-NEMZETI 1:1 (1:0).
A debreceniek legutóbbi parádés szereplése 

nagy érdeklődést váltott ki a budapesti közön
ségből. Mindenki kiváncsi volt erre a kitünően

összeszokott, technikás 
együttesre s a meccs élőt; 
alig volt, aki ne eskü
dött volna a Nemzeti 4—5 
gólos vereségére. Azon
ban a kiesés elleni lázas 
védekezés oly hatalmas 
küzdejomro buzdította a 
Nemzetit, hogy

a híres debreceni 
„ötűsfogat1* nem várt 

kátyúba került
s nemcsak hogy örülhe- 

Blhámi tett végül a döntetlennek,
de még szerencséjének 

tekintheti ezt az eredményt. Ugyanis a Nemzeti 
az utolsó percekben még két-három jó gól
helyzetet teremtett t egy 11-est ts értékesít et- 
lenül hagyott.

Jó, kiadós szét ellen kezdte meg a játékot a 
vendégcsapat Teleki technikáját dicsérik jobb- 
ról-balról. A Nemzeti jó negyedórán keresztül 
védekezésre szorul a ez elég teret ad a Bocs- 
kaynak a könnyed, nyugodt iskolázásra. Az 
első komoly gólveszélyt a Nemzeti teremti Odri 
révén s a második veszélyes helyzet is a ki
esésre álló csapaté. Bihámi egy kis nyugodt
sággal meg is szerezhette volna a vfezető gólt. 
Sorozatos debreceni támadások közben

Kiadás ülofiirdo közben a nap 
legnagyobb győzelmét aratta 

a Ferencváros

Vince egy erősen meredek passzol áttör 
a védekező falankszon a a 16-os tájáról 
hatalmas lövést küld a felső kapufára, a 
labda precízen visszafut hozzá s a jeles 
csatár ekkor félmagas lövéssel pompás 

gólt céloz ■ Nemzeti hálójába Irt)
Vince jó játéka tereli magúra a figyelmet, 
majd a Nemzetinek-egy tetszetős támadása so
rán Blhámit a pech üldözi, mert kiegyenlít
hetne. A túloldalon Öry is nagy ziccert hagy 
ki s igy az esélyek ebben a félidőben kiegyen-

I ütődnek.
Szünet után Markos ügyes akciója és szél- 

sebes lefutása ragadja tapsra a közönséget, 
I majd Vince jobbszélre kanyarodva jó beadást 
'-•hl öryhez, aki stoppolja a labdát s alig pár 

ésröl kapu mellé helyezi. Ezt a bosszantó 
lövést pár perc múlva pontosan mégcgj'szer, 
.itatja, de ekkor már egészen a kapu tor- 

. . . I. A Bocskay csatároknak nem megy ez- 
úttal a pontos „gurigázás", zavarja őket a 
mind erősebbé váló eső. Érdekes, hogy a má- 
sodik félidőre a szél is megfordul s ismét a 
Bocskavt sújtja. Az ellenfél jól kihasználja 
ezt s valóságos „Nemzeti felbuzdulást1' mutat 
a Bocskay vereségért rajongó tábornak. tele- 
kin meglátszik, hogy nem „Kampfntensch“ s 
az ő puhasága lassanként ráragad társaira is. 
Úgy látszik a csütörtöki válogatott próba in 
megártott a négy debreceninek, mert a fáradt- 
ság látható jelével küzdenek a továbbiakban^ 
Míg fel-felbuzdul az erőteljésebb ostrom ami
kor öry lövése rossz, Vincéé pedig fölé süvít- 
A 18. percben ügyes húzások után felnyomul 
a Nemzeti,

Bihámi remek csellel faképnél hagyja Pa
lotást, majd közvetlen utána Vágó is nagy 
gipszeit követ el s Igy az átkígyózó Bihámi 

Igen szép góllal kiegyenlít 1:1.
A 36. percben Janzsó, a mind síkosabbá váló 
talajon az erős rössel futó SzeCsein jókorát 
lök, úgy hogy az pár métert szánkásaik a sár* 
hun. Boronkuy biró 11-ést ítél. Bihámi áll a 
labda elé, a balsarokba céloz, azonban a sároi 
labda erősen süvít el a kapufa thelleH. Nagy 
balszerencse! Markos nagy helyiéiből a kapu 
mellé lő. Az utolsó percekben a Bocskay tel
jesen elvesztette lába alól a nyugodt talajt. 
Csapkodás és goromba belemenések jelzik a 
győzelemért folyó ádáz küzdelmet. Az eső erő
teljesen, záporsecrücn Újra rázendít s a való
ságos vizözöhben bőrig áznak a játékosok. Az 
állóhely közönségo pedig fejvesztetten menek- 
87-lk a fedett helyek felé. Amikor a brró lefújja ' 
a meccset, nz egymást örömkönnyek ..közt csó
koló Nemzeti játékosokat nagy ünneplésben ré
szesíti a közönség.

sr

FERENCVÁROS—IH. KÉR. 4:0 (3:0).
A szünet nélkül szaka

dó tavaszi eső valóság
gal sárleiigcrré változ
tatta a Ferencváros és n 
Hl. kerület csatájának 
színhelyét. Az irreális ta
lajon reális futballról 
szó sem lehetett. A zöld
fehérek taktikája és 
technikai készsége kez
déltől fogva kidomborodik s a 14. percben 
mór gólbaöltözik ez a fölény.

Lyka keresztlabdáját Sáros! fejjel a lécre 
küldi, az onnan visszapattan és Székely 

közelről a hálóba küldi. 1:0.
Közvetlenül utána a III. kerület lőhetne gólt, 
mert Fenyvesi beadását Háda nem tudja el
érni, de nehezen bár, mentik a helyzetei. Pár 
perccel később a csúszós talajon elemében lévő 

Sárost Toldit küldi rohamra, aki átmegy 
három emberen és közelről megszerzi az 

ujabb gólt 2:0.
Béka- és egérharc ez, még a víz sem hiányzik, 
amiben Polgár többször egymásután „ülOfür- 
dőt” vesz. A 35. percben Toldi—Kemény-akciódőt*’ vesz. Á 
utón ismét

Toldi kapja a labdát, a fordulással kapás
ból szépen továbbítja a hálóba. 3:0.

Nemsokára derűs jelenőt következik, a nehéz- 
súlyú Polgári a pehelysúlyú Fenyvesi fekteti 
hasra és tiz méternyire csúsztatja túl a taccs- 
vonalon. Az egyetlen gyenge pont a különben 
jól látszó Ferencvárosban ezúttal Táncos, aki 
minden labdáját elrontja. Végül már nem Is 
játszanak rá. Rajta kívül Cetiért biró tényke
déseivel szemben nyilváiRil meg a közönség

jogos haragja. Befejezés előtt Egri fejese a 
kapufa sarkáról pattan ki s a gólt érdemlő 
helyzet kárbavész.

Szünet után a pálya vizlpóló-jellege önkén
telenül is arra ingerll a közönséget, hogy Ho- 
monnai Sunyit reklamálja, aki páholyból nézi 
feleségével a mcccsat. A Fradi-gyerekeket 
„tisztába" tették, de es nem sokáig látszik, 
meri percek alatt újra sárbaöllözik az egész 
társaság. Toldi pompás helyzelbcm teszi mellé 
a labdát és Dénes, akinek a kapuban szintén 
ülőhelye van, mélán nézi a veszélyes akciót. A 
sok bírói tévedésért nemsokára elégtételt kap 
a közönség, mert egy labda telitalálattal éri. A 
nevetés most folytonos, aminek az as oka, 
hogy

a játékosok hasa és atzel homlokegye
nest ellenkező oldal állandó érintkezésben 

vtin a talajjal.
A nagy dér ül tg égi periódusban Táncot az egyet 
len szomorú jelenség. Közben játszogatnak és 
enyhe unalom terjeng a pályán, amit ciak az 
enyhít, hogy Moóré úgy kitapatztja az arcát 
sátrai, hogy Metcalf hozzámérten egy hófehér 
leányálom. A 30. percben, hogy eredménytele
nül mégsem teljék el a második félidő,

Kemény beadását Sárost szépen továbbítja 
a hálóba. 4:0.

A sáros játékosok közül egyedül Táncos áll 
tisztán, de nem a laktíka, hanem az öltözet 
szempontjából. Zug is a reklamáció:

— Misit megfürdetni!
Ez az óhaj azonban mindvégig teljesítetlen 

marad s miközben Toldi lövése a kapufáról 
lepattanva, a vonalon csúszik végig, lassan 
szállingózik haza a kőzöinsíg, amelyet a meccs 
ugyan ki nem elégített, de ezért kárpótolt a 
győzelem ténye.

Még a biró is lesántult
az újpesti testvérharcban

ÚJPEST—PHÖBUS 3:1 (1:1)
Zuhogó esőben Indult 

meg az Újpest meccse 
is. A pálya tele van po
csolyákkal a ez bizony 
igen sokszor okoz ke
mény összecsapásokat, 
mint ahogy ezt a mékő- 
zé»t a sérülések jegyé- 
ben játsszák végig. Láng 
felder igazgató és Potya
mester szinte állandó inspekciót tart a pályán 
és masszírozzák a sérült játékosokat. Mindkét 
oldalra egyformán zuhognak a támadások, de 
az első komoly lövés babéra Sollit Illeti. A 
Phöbus átmenetileg fölényben van, amit csak 
fokoz az, hogy Szikár Szalag orrát találja el. 
Nem mintha Szalag orra túlzottan nagy lenne. 
A 15. percben

Béky orronrúgás helyett a labdát küldi 
jól a helyére s a hálő bizony lankadtam 

zörög. 0: 1.
Hóri egy kicsit ludas ebben. Ujnbb Phöbus- 
támadások következnek, majd Soltinak Ismét 
egy jó lövése. Sókat dolgozik most a villamo
sok csapata, de a 23. percben mégis

Jávor gólján vigad a drukkerhad. 1 :1.
Szalag újból megsérül s most a pályán kivül 
van. Kocsis, Avar ói P. Szabó pompás akciója

indul meg, aztán Szalag visszajön és ismét 
tömi labdával a társait. Nem sok eredménnyel.' 

Szünet után az Újpest pompás iramban 
kezd, de csak a jószerencse menti hieg őket 
egy ujabb Phöbus-góltól. Stcrnberg fejétől a 
labda ugyanis Sólyomhoz pattan s a pompás 
helyzet mégis elvész, mert a nyurga center 
kapu mellé lövi a labdát. Az iram egyre erő
södik s a 7. percben

Kocsis jő passzát Jávor a sarokba továb
bítja. 2:1.

Utána „Biesi" hatalmas bombáján Örvendő* 
nek, ami csak nyitánya a nagy újpesti ostrom
nak. Eközben azonban P. Szabó elég sokat 
ront, hogy aztán a 15. percben

Tamást koméról gyönyörűen helyezze a 
kapuba. 3:1.

Minden elmúlt bűnét megbocsátja a közönség 
a meccsbiítositó gólért. Sorozatos faultok kö
vetkeznek most s a küzdelem hevére mi sem 
jellemzőbb, minthogy MojofSzkyl, A mérkőzés 
biráját is komoly rúgás éri, úgyhogy a vona- 
loh kívül kell erős masszázsban részesíteni. 
Tamási roppant fürge lesz s a nagy fürgeség
ben még Avar elől is elsíédl a biztos labdá
kat. Később Juhásszal, a Phöbus kapusával 
folytat egyéni harcot, befejezésül pedig Kocsis 
labdáját P. Szabd a gólba vágja ugyan, n biró 
azonban szabálytalanság címén érvényteleníti 
a gólt.

18:0 volt a Kornerarúny Szeged javára, mégis vesztett
Már az első félidőben

győztes volt a Hungária Miskolcon
BUDAI II—SZEGED 3:1 (2:1)

Szeged, március 18. 
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonielenté- 
se.) Bégen emlékeznek 
Szegeden annyi balsze
rencsével tarkított mér
kőzésre, mint aminő a 
Budai 11-el Juttatta va
sárnap megnemérde- 
melt, bár nagyon is 
szükséges győzelemhez.

At első féHdöl>en hatalmas szél segítségével 
játszott a Budai 11, szünet után pedig, amikor 
lölcgzctállMó rohamokkal zúdult a szegedi csa
társor a budai kapu elé, a Budai 11 négy hát
véddel és « balffaj vjédekezv* meghiúsított

minden egyenlítés! vagy győzelmi reményt. A 
jobb játék érdeme mindenesetre a szegedieké, 
a gólokat azonban a budaiak rúgják. Már a 
16. percben

SzUncstk labdája durzosztjn n hálót s 
ujabb negyedóra múltán Blikk csavart 
labdája hhtoaitja Le a kudel ^4 elmet. 

2:0.
Szünet ulán még az cif.z";.'! is nagyobb a 

Szeged fölény®, n ctalársrr rz if nn csak a 
komerek kiharcolásában jeleskedik. Jellemző, 
hogy

ecen a mérkőzésen Összesen 18 korúért 
ért el a Szeged, míg a Budai egyetlenegyet 

sem.
A24. percben Raffay beadásából Havat méals 

népit az, eredménye t g/rfti lua<

HUNGÁRIA—ATTILA 2:0 (2:0)
Miskolc, március 18 

(A Hétfői Napló tudósi 
lójának telejonjelentése.) 
A miskolci drukkerhad 
nagy várakozással tekin
tett a kékfehérek ven
dégszereplése elé. Ugyan
it a Hungária at egyet
len nagycsapat, amely 
ellen az Attilának több
alkalommal sikerült jó 

eredményt elérnie. Ezúttal azonban a négy és 
félezer főnyi közönség hiába buzdította a ha
zai csapótól, nem sikerüli még döntetlenre sem 
Ösztökélni.

Megérdemelten, lépésben győzött a Hw

górta, amely minden részében jobb volt 
Attilánál.

A kék fehéreknél Turay nyújt öli a A legnagyobb 
formál, Cseh is kiválóan játtzoil, n fedezet
sorban pedig Egry tűni fel. A közvetlen vé
delem kifogástalanul működőit a budapesti 
vendégeknél. At Atillából hiányzott a fűz és 
az elszántság, amelyek az ilyen mérkőzések 
megnyeréséhez Szükségetek, A gyursan beka
pott kél gól látszólag lehangolta a csapatot. 
Az Attilának jelenleg a csatársora nem sokat 
ér, a véneim* ellenben megnyugtatóan jó.

Aá Atilla széllel támogatva indul harcba, 
ám atoiUial a Hungária vesd át a primhege- 
dils szerepét. A 10. pereben éri el a vendég- 
csapat n verető gólt:

StegO jól kikerüli beadását Kardos he- 
IVMO 4 d ufltstó bdióbMt



12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 március 19.

A továbbiakban is frontban marad a Hungária. 
A 20. percben

Szabó III. a meglepett Hidasi mellett meg
szerzi a második gólt.

Az Attila erőteljes ellentámadásba kezd, amit 
Mandl csak hedszszcl tud feltartóztatni. A 
megítélt bünlet'Őrugást uzonban Bak Szabó 
kapus kezébe lövi.

Rövid Idő alatt ez a harmadik tizenegyes, 
amelyet az Attila nem tudott értékesíteni.

Félidőig mezőnyjáték következik.
A második félidőben fcl-fellóngol az Attila 

buzgalma, azonban ezek a támadások nagy
részben erőtlenek s a csatársor ügyefogyott- 
sága következtében valamennyi támadás du
gába dől. A Hungária egészen könnyedén ját
szik, szcmmeliáthatóan lefékezett s csők az 
utolsó tiz periben zudit erőteljesebb ostromot 
a jól védett Attila kapujára. Ekkor azonban 
mindössze három komért sikerül elérnie, mig 
a góllövésben nincs szerencséje.

A mérkőzés nagyrészben unalmas volt, en-

Vödröt húztak a rendőr fejére 
és megverték a bírót
Szentlőrí n cen

Góllövők:
A TLK

A máris megindult finis sok botrányban rob
bant ki. A legelső helyen áll a szcntlörinci bi- 
róverés, ahol a bírót kisérő rendőr fejére ved
ret húzlak s mialatt az a vederrel bajlódott, 
megszalasztották a bírót, akit csak a gummibot 
és a kardlnp mentett meg a lincseléstöl.

A felázott talaj sok súlyos sérülést okozott. 
Tornya, nz UTE bekkje, Boriszek, a BSzKRT 
csatára a legsúlyosabb sérüllek.

I. OSZTÁLY
Biró-csoport

Kikapott a BSzKRT! derbit a Postás nyerte. 
A helyzet. 1. Postás. 2. UTE. 3. BSzKRT 21—21 
pont.

HAC—Tural TE 8:2 (1:1). Góllövök: Tóth 11. 
(3, egyet 11-esbÖI), illetve Farkas (2, egyet 
11-esböl). Gyenge kezdés után a HAC bizonyult 
jobbnak.

TLK—III. kcr. TVE 3:1 (1:0).
Trautmann (2), Kiss, ill. Lencsés I. 
gyors játéka erediményessbb volt.

URAK—BSE 3:0 (1:0). Góllövök: Oláh (2) és 
Kármán II. Az URAK Nagy László nagyszerű 
ccnterhalf-jálékának köszönheti a győzelmet.

BEAC—VI. kcr. FC 5:1 (1:0). Góllövők: Vár
szegi, Novotnl, Balogh, Vigh (2, egyet 11-esböl), 
ill. Kákonyi I. Biztos győzelem.

Testvériség—BSzKRT 4:2 (3:1). Góllövök:
Lincke II. (2), Linké I. és Krcbsz, ill. Boriszek 
• 10. percben súlyos sérülést szenvedett, térd
kalácsa kifordult. A BSzKRT nagy balszeren
csével játszott.

Postás—UTE 4:1 (3:1). Góllövök: Kertész (3), 
MátéíTv, ill. Kállai. A 10. percben Tornyai 
(UTE)’ lábát törle (saját kapusa rávetette ma
gát). Az UTE lelkesen játszott, de nem volt 
szerencséje.

Pártos-csoport
A Törekvés Szerencsé /el győzött Erzsébeten. 

A helyzet: 1. Elektromos 23 pont. 2. Törekvés
20 pont. 3. FTC 19 pont. (Az Elektromos egy 
meccsel többet játszott.)

BMTE—„33" FC 2:1 (2:1). Góllövök: Borhy, 
(11-esböl), Száger, ill. Varga. Sivár, gyenge 
játék.

Elektromos—MTK 4:1 (2:1). Góllövök: Lévai 
(3), Obsitos, ill. Szendrö. Fölényes győzelem.

FTC—FVSK 4:1 (3:0). Góllövök: Blhámi (2), 
Pybcr és llátkal, ill. Szoják II. A vasutas az 
első percekben egy 11-csl kihagyott.

WSC—CS. MOVE 1:0 (OKI). Baranyai a 11. 
félidő 43-ik percében 11-esböl szerezte meg a 
győztes gólt.

MÁVAG—Kelenföld 7:0 (6:0). Góllövők: Pin
tér. Antal (2—2), Élncr, Stift és Györkös. A 
MÁVAG újra formában van.

Törekvés—EMTK 4:2 (2:1). Góllövök: Készéi 
H. (2). Marosi és Nemes, ill. Horváth V. és Uitz. 
Az EMTK egyenrangú clcnfél volt. A bírót a 
közönség meg akarta lincselni, de a rendezők 
résen álltak.

n. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

A Pamut újra kikapott, a Föv. T. Kör, Pan
nónia, UTSE döntetlenül végzcttl A helyzet: 1. 
Pannónia. 2. RTK (22—22 pont). 3. Föv. T. Kör
21 pont). 4 UTSE 20 pont. 5. Pamutipar 
19 pont.

BLK—PSC 2:0 (0:0). Góllövök: Szirák és 
Rvisch.

Föv. T. Kör—ZSE 1:1 (1:1). Góllövök: Ju- 
bász., illetve Fekccs III.

Vaus—Pamut 3:2 (1:2). Góllövök: Adóm, 
Benda, Balogh (1 Lesből), ill. Merev* és Bozi.

BTK-MFTR 2:2 (1:1). Góllövök: Hutler, 
Krúzel, ill. Müllcr (2).

UTSE—Pannónia 4:4 (3:1). Góllövök: Valcsl- 
csúk, Laukó HL, Szandnlszky 1. 
zsinsz.ky 11. (3) és Kicin.

RTK—ZAC 2:1 (0:1). Góllövök: 
Varga, ill. Szilágyi.

BVSC—TSC 5:0 (2:0). Góllövök: 
Zubály, Rciler és Papp.

Kárpáticsoport
Ar SzFC nem bírt a MAFC-nl,

és

(2), ill. Bri-

Kuna I. és

(4). 
III.

Lugosl (2),

Ar SzFC nem bírt a MAFC-sl, bár mindent 
beleadott. A Köb. AC és a BTC. győzött. A hely
iéi 1. Köb. AC 28 pont. 2. MAFC 24 pont (2 
meccsel kevesebbet játszott). 3. BTC 23 pont.

SzAC—OTF. 3:1 (0:0). Góllövök: Vizkeleti,
Kovács (2). ill. l.usa.

KTC—KSC 4:1 (2:0). Góllövők: Pocher (2), 
Mosonvi (2. 1 Lesből), ill. Alberti 111. 
KAO-BRSC 2:1 (2:0). Góllövök: Preckl II. (2), 
ill. Brunntr.

MAFC—SzFC 2:1. Góllövők: Szabó, Benedek, 
111. Molnár 1. Fehérvári biró gyengén műkö
dött. A 30. percben 8 percig állt a játék, mert 
AUilólag a bírót tárral megdobálták. A pálya 
egyik részének kiürítése után folyt a játék a 

* -m ILa. a r A • IfX.An.Zrt <4 r t .
lései' (?) 'miatt lefújta a meccset. A meccs után 
a bírót megrarták, BvcmriMi a Mb

41 nercig, amikor a biró a közönség sérlegc- 2. ETSC 23 pont. 3. ETC.’ 21 pont. 
’ l-». 1-4.. U. - A utAn SÍT VTtV 9.* ia-a, z-xn

nek oka pedig az Attila, amely nem tudta na-1 SzNSE—DGSE 6:1 (4:0). Góllövök: Szegedi 
gyobb játékra kényszeríteni a Hungáriát. Az: (3), Virág (2), Gödér, ill. Czanik (öngól).
... . . J ............................ . I _ _ I VTCr K.S 44.11 riAllAvXlz • Ki..

gyouo juícxra Kenyszerneni a nunganai. m vmmv., ....
utolsó percekben u miskolci közönség bősz- [ ETSC—P. Juta 5:1 (1:1). Góllövők: Kiss (2) 

. ..... • __ x- Vndóav II í!l\ ill FVrfvvernekl III.szánkodva szidja a saját csapatát és tokán 
tüzet gyújtanak, hogy a csapot leégését szim
bolizálják.

— Majd talán a II. ligában jobban megy!
— hangzik a borusnbb természetű 
csípős megjegyzése.

közönség

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Ferencváros 16 játék 59:19 28 pont
2. Újpest 16 49:19 27
3. Borskay 17 45:21 25 n
4. Hungária 17 n 40:28 18 H
5. Kispest 17 35:34 16 n
6. III. kcr. 17 32:41 16
7. Szeged 17 32:35 14 M
8. Phöbos 17 28:32 14
9. Budai „11‘ 17 26:46 18

10. Somogy 17 23:56 13 n
11. Nemzeti 17 M 25:49 10
12. Attila 17 w 25:41 8

örök tudták kiszabadítani egy közeli házból
CsTK—Hungária 4:2 (0:0). Góllövők: Fehér 

(4), ill. Pctrás és Sábián II. A zivatar miatt a 
80. percben a meccs félbeszakadt.

Féltén—FSE 3:2 (2:1). Góllövök: 
Galambos, ill. Király (2).

KTC—Ganz 4:2 (4:1). Góllövök: 
met, Ruck és Aranyi, ill. Prohászka

III. OSZTÁLY
Oprée-csoport

Kikapott a VI. kér. SCI A P. Törekvés nehe
zen győzött. A helyzet: 1. P. Törekvés 23 pont. 
2. VI. kér. SC. 3. MSC 18—18 pont.

MÁV Előre—VI. kor. SC 3:1 (2:0). Góllövök: 
Demecs, Rónai, Németh, ill. Adler.

Compaktor—NTC 3:1 (1:0). Góllövök: Müller
(2) és Francsics, illetve Németh (11-esböl). Az 
eső miatt a 74. percben félbeszakadt, az NTC 
felöltözött és igy nem fejezték be a meccset.

RAFC—PMTK 3:3 (1:1). Góllövök: Linter, 
Kemál, Rosenstein, ill. Staudingerl (3).

Autótaxi—T. Előre 1:1 (1:0). Góllövök: Sef- 
csik, ill. B. Nagy.

P. Törekvés—UMTE 1:0 (1:0). Góllövö: Nagy.
Malaky-csoport

A KSSE bebiztosította első helyét. A hely
zet: 1. KSSE 24 pont. 2. KAC. 3. KTK 22—22 
pont. 4. Gránit 21 pont.

KTK—SzRTC 10:1 (4:1). Góllövők: Nyerges 
(4), Orabek (3, egyet 11-esböl), Seemann (2, 
t l-esből). Zöld, ill. Heilauf.

KSSE—Hálókocsi 4:1 (3:0). Góllövők: Toma- 
nek (2), Steinbach, Gál (11-esböl), ill. Kovács 
II. A bíró 7 játékost kiállított. (Grohmusz, Lin- 
czlnger, Strausz, Zapecza (Hálókocsi), Vass, 
Láng és Gál KSSE).

KEAC—Húsos 5:3 (3:2). Góllövök: Ragosits
(3) , Kreisz, Hajdú, ill. Fülöp, Perina és Dole- 
zsái.

Drasche—KAOE 6:3 (2:1). Góllövők: Gombár
esik (3, egyet 11-esböl), Sztopka (1 l-csből), Ko- 
terka, ill. Kovenál, Nyári és Pischof.

Gránit—Kalapos 4:4 (3:1). Góllövök: Kör
mendi (2), Kompis és Nagy, ill. Weisz (11-esböl) 
Tóth, Lux és Kronberger.

KAC—NJTC 7:2 (3:1). Góllövök: Kárpáty (2), 
Kossulka (3), Fridvalszkl (2), ill. Préger és 
Vengler.

Gudra (2),

Budai, Né- 
és Kubicza.

Sprlnger-csoport
Az I. kér. SC rávert a pénzügyiekre. Kikapott 

a KASCI A helyzet: 1. BTSE (25 pont). 2. 
PTBSC. 3. I. kér. SC (21—21 pont). 4. KASC 
(19 pont).

Spárta—BIK 5:4 (2:2)..Góllövök: Braun (4), 
Szmolenszky, ill. Hajdinyák (2), Hoffmann és 
Lakatos.

LTE—Vérhalom 1:1 (1:1). Góllövők: Appel 
(llesböl), ill. Drucker.

I. kér. SC—PTBSC 4:3 (1:2). Góllövök: Szi
lágyi (2), Dvoracsek, Beim, ill. Rajnai (2) és 
Ondrus.

ÉMOSz—KASC 2:0 (1:0). Góllövök: Singer és 
Wolf.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

Döntetlenül végezlek a sofförökl A helyzet: 
1. Autótaxi 28 pont. 2. P. Remény 26 pont. 3. 
UVASC 25 pont. Az Autótaxi eggyel több mécs
esét játszott.

LTK—Rp. Egyetértés 2:1 (1:0). Góllövök: Sti- 
pula és Hardi, ill. Szőliösi

ZsTE—Est 3:2 (0:1). Góllövők: Hellyel, Lel 
ner, Harangozó (11-csből) 111. Vámos és Szigeti

Uránia—MTC 9:0 (4:0). Góllövök: Kék, Bara- 
novszky, Bolhái (2—2), Lászlop, Szalai 
Kasza.

RÁC—RMTE 8:2 (2:1). Góllövők: Gál 
Benyus, Mayer, Géczi és Nardai, ill. Seres 
és Szatmári.

Keleti-csoport
Favoritgyözelmek. A helyzet: 1. MFOE 29 

pont. 2. Köb. FC 24 pont. 3. MÉMOSz 23 pont. 
KFC—VÁC 7:0 (4:0). Góllövők: Varga (3), Pré
dák, Platt, Mészáros és Végh 111.
MEMOSs—Siketek 5:1 (1:1). Góllövök: Búzák 
(2), Kicsák, Gémesl, Biczó ill, Vanicsek (öngól).

MFOE—PATE 10:2 (3:2). Góllövök: Molnár 
(5), Steigerwald (3), Madar, Schneeweiss, ill. 
Pető (2).

X. kér. FC—Cukrász 7:1 (5:6). Góllövők: Vö- 
röss (3), PifT (2) és Doczi (2). ill. Vastagh.

NSC—X. kér. Remény 3:0 (2:0). Góllövök-
Welnberger (2) és Leipnik II.

Fér. Kaszinó—Vll. kér. Amatőr 6:2 (8K»). 
Góllövők: Schütz (4), Eszter és Récs), ill. Són- 
nerstein (2).

Déli-csoport
Kikapott az ETC1 A helvret: 1. SAC 24 pont. 

1 SAC—KTSÉ 3:0 (0:0). Góllövők: Fritz, Slumpf 
• Pfiwsk

és Vadász II. (3), ill. Fegyvernek! III.
K. Húsos—Kisp. VL kér. 2:1 (0:1). Góllövök: 

Tóth, Szavica, ill. Ambrus.
Valéria—ETC 5:2 (2:2). Góllövök: Kinos (2), 

Fazekas és Varga (2). ill. Kumár és Kmetty.

A HÉT HŐSE:
Gombos (Postás), Brizsínszky II. (Pannónia) 
Gombarcsik (Drasche), Vadász II. (ETSC)

A Postás—UTE derbin a Postások csapatát 
Gombos Gvula cenlerhalf vezette győzelemre. 
A nagyszerű irányítás hozta magával a győzel
met a majdnem végig tiz játékossal heroikus 
küzdelmet vívó UTE ellen.

Nagy bravúrt végzett Brizsinszky II. Rudolf, 
a Pannónia jeles csatára. Az UTSE a félidőben 
már 4:1-re vezetett, amikor mindent beleadva 
3 gólt rúgott, amivel döntetlenre vitte n mécs
esét.

A Drasche-csapat aprótermetü csatára is 3

——
Berkessy és Hiden — megy

A magyar játékos elkedvetlenedett, az osztrák kapust sokfelé 
hívják — Hogyan készülnek a francia tornászok Budapestre?

Berkessy Elemér, a 
Párisba vándorolt és Je
genye néven becézett 
magyar válogatott fut
ballista elkedvetlenedett. 

Ez a hangulatváltozás 
szoros kapcsolatban áll 
Berkessy Elemér klub

jának, a Racing Club so
rozatos vereségeivel. No
ha a Racing Club érde
keit annyira szivén vise
lő elnöke, Jean Ber- 
nard Léwy nehezen tö
rődik bele a Párisban is 

népszerűvé vált Jegenye távozásába, most már 
minden valószínűség arra mutat, hogy 

végleg otthagyja klubját és magára ölti ré
gebbi klubszlnelt.

Ha ugyan a Racing vezetőségének nem sike

Szófiából jelentik: A magyar válogatott csa
pat jövöheti ellenfele, a bulgár reprezentatív 
csapat, vasárnap tízezer főnyi közönség előtt 
ütközött meg Jugoszlávia válogatott együttesé
vel. A bulgárok kitűnő játékot mutattak, ennek 
ellenére 2.7 arányú vereséget szenvedtek a küz
dőképesebb jugoszlávoktól.
A SPARTA MEGINT LEADOTT EGY PONTOT

Prágából jelentik: A csehszlovák ligamérkö- 
zések során a Slavia 6:1 arányban győzött a 
Nachod ellen, a Kladno 2:l-re a Cechie Karlln- 
nal szemben, mig a Sparta—Teplitz 1:1, a Bo- 
liemians—Zedenice-meccs pedig 2:2 arányú dön
tetlennel végződött.
ROUS ANGOL BÍRÓ VEZETI A FUTBALLVI

LÁGBAJNOKSÁG DÖNTŐMÉRKÖZÉSÉT.
Rómából jelentik: A világbajnokság rende

zősége már megtette az intézkedéseit arra vo
natkozóan, hogy a futballvilágbajnokság vég
küzdelmeinek irányítása megfelelő szakembe
rek kezében összpontosuljon. Erre vonatkozó
an a futballvilágbajnokság organizációs bi-

3 március 22 es 25-én aeiutan ki 3 órakor

j liBeiouersBniieh.
BUDAPESTI UGETŰ VERSENYEK

Jó mezőnyök, színes versenyek s feltűnő 
formaváltozások jellemzik a vasárnapi verse
nyeket. Az utóbbi hőse Kovács II. hajtó volt, 
aki Rózsival és Ragyogóval meglepően rácá
folt utolsó szerepléseire. A beavatottak ter
mészetesen erősen lefogadták mind a két 
lovat. Az igazgatóság vizsgálatot indított, s 
annak befejezéséig Kovács II. hajtási enge
délyét felfüggesztette. A nap főszámát az 
Amerikából importált Peggy’s Express impo
náló stílusban nyerte. Ingeborg második lett 
Jeles 0. S. mögött, de tisztátalan ügetése 
miatt diszkvalifikálták. Amig Ingcborggal 
szemben tulszigoruak voltak a pályabírók, 
addig nz egész utón poroszkáló Kurucz járó
módját nagy kegyelemmel bírálták el. Nagy 
meglepetést hozott Lord Favonian győzelme. 
A részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM: 1. Csákány (5:10) Steinitz. 2. 
Aranyom (3) Jónás. F. m.: Arató, Tipegő, Zá
por. Tót.: 10:15, 11, 18. Olasz: 44. II. FUTAM:

Nyugati-csoport
jelentős esemény nem volt. A helyzet: 1. GSC 

22 pont. 2. OMSC 20 pont. 3. Sz. Juventus 
15 pont.

B. Magyarság—M. Textil 2:0 (0:0). Góllövök: 
Tarecz (2).

OMSC—B. Felsőváros 2:1 (2:0). Góllövökt
Tax (2), ill. Kovács.

mesteri góljával szolgált rá a kitüntetésre. A 
kiesés ellen küzdő KAOE-t győzte igy le nagy 
harc után a csapata.

A bajnokságra törő ETSC csapatát a feljavult 
P Jutagyár ellen Vadász II. ugyancsak 3 gól
jával vitte győzelemre.

A nyertesek Ösi-Blazsek László szobrászmű
vész remek kivitelű Hét Hőse plakettjeit jövő 
hétfőn este a börzén vehetik át intézőjük ut
ján munkatársunktól.

rül Berkessy szándékát megváltoztatni.
Érdekes, hogy a Wundermannschaft hirea 

kapusa:
Rudi Hiden Is a Racing Clubtól való eltá

vozás gondolatával foglalkozik.

a kiváló kapust más városokba is hívják, de 
beszélnek arról is, hogy Hiden egész csomó kül
földi ajánlattal rendelkezik. Sokan azt sem 
tartják kizártnak, hogy az osztrák főváros hűt
lenné vált fia visszatér a Duna partjára.

Franciaország tornászai erősen készülődnek 
a budapesti tornászvilágbajnokságra, noha ed
dig csak Georges Leroux, Franciaország baj
noka és Maurice Rousseau, Párizs bajnokának 
részvétele bizonyos százsszázalékog a buda
pesti tornászvilágbajnokságon. Egyébként a 
francia tomaszövetség április 2-án tartja meg 
a selejtezőversenyt, amelyen a többi résztve
vőket fogják kijelölni.

zoltsága már megbeszéléseket folytatott az an
gol futballszövetséggel s az angol futballbirák 
kollégiumával, amelyek Roust, a Budapesten 
is ismert kiváló angol játékbirót ajánlják a vi
lágbajnoki döntő mérkőzés vezetésére.
SOLBACH FRANCIA TORNÁSZ BUDAPESTEN

A kiváló francia tornászbajnok, Solbach va- 
sárnap Budapestre érkezett. Soós Géza, a Tor
nász Szövetség főtitkára eléje utazott Kelen
földig és a fővárosban szállására kísérte. Sol
bach ma, hétfőn résztvesz a Városi Színházban 
tartandó sportünnepségen, ahol korláton és 
nyújtón szerepel. Kijelentette, hogy nagy öröm
mel fogadta a meghívást, mert Budapesten 
még sohasem járt.

BÉCSBEN AZ ESŐ MIATT CSAK KÉT 
MECCS VOLT

Bécsböl jelentik: Hatalmas zápor szántott 
végig vasárnap délután a császárvároson, amely 
a futballprogramot is, két mérkőzés kivételével, 
elmosta. Az Austria 5:2 (3:1) arányban győzött 
az Admira ellen; a Hakoah pedig a Libertas-szal 
1:1 (1:0) arányban döntetlent vívott.

Kézilabdabajnokság: Elektromos Müvek— 
UTE 14:5 (8:0). A fiók-derbit az elektromosok 
magyar pályán még nem látott nagy játékkal 
nyerték. VÁC—GSE 15:3 (7:1) Vasas—TLCS 
3:2 (1:2).

1. Tigris (2) Wlcsner. 2. Gurka (2X) Feiser. 
F. m.: Lord Favonian, Icza, Gyurka, Rikkants. 
Tót.: 10:35, 16, 20 Olasz: 45. III. FUTAM: 1. 
Jeles O. S. (2%) Maszár F. 2. Bessle (6) Ko
vács I. 3. Gallinula (8:10) Kallinka. F. m.t 
Ingeborg (mint 2. diskv.), Brutus, Express, 
Sámson, Nurmi. Tót.: 10:36, 12, 14, 11. Olasz: 
45. A Tigris—Jeles O. S. double 10:196. IV. 
FUTAM: 1. Kurucz (1K) Kovács I. 2. Eladó 
(5) Baik. F. m.: Penny, London, Vava, Kirgiz. 
Tot.: 10:28, 17, 22. Olasz 49. V. FUTAM: 1. 
Rózsi (1JÍ) Kovács II. 2. Gudrune (4) Mar- 
schall. 3. Najád (6) Fityő. F. m.: G. Brooke, 
Mephistó, Pearl Hall, Favorité. Tót.: 10:37, 
18, 20, 21. Olasz: 48. A Kurucz—Rózsi double 
10:118. VI. FUTAM: 1. Peggy’s Express (8:10) 
Kovács II. 2. Muscicapa (3) Steinitz. F. m.: 
Excellenz, BufelejtŐ. Fuss, Millke. Tót.: 10:18, 
14, 18. Olasz: 37. VII. FUTAM: 1. Ragyogó 
(8:10) Kovács II. 2. Mirha (2M) Vorst. 3. 
Hárpia (8) Jónás. F. m.; Arditti, III, Esély, 
Sacy, Ipse, Oline, Melinda, U. Epops, H. Bo- 
riska. Tót.: 10:27, 15, 14, 21. Olasz 45. VHI. 
FUTAM: 1. Lord Favonian (5) Thalhammer.
2. Prímás (4) Földi. 3. Ond (10) Baik. F. m.: 
Ielka, Bubenyik, Glória. Minor, Pálma, Rákné. 
Tót.: 10:324, 25, 19, 46. Olasz 43. A Ragyogó 
—Lord Favonian double 10:1792. IX. FUTAM: 
1. Vártleány (3) Tomann. 2. Pajkos (pari) 
Feiser. F. m.: Zavar, Hanna the Great, Salvia. 
Tót.: 10:39, 15, 12. Olasz: 34.

KöltöxködlkP...
f*QI| I ÁDOlf modern mennyezet világítók, feli.
VrOll-l-XKwlV karok, elektromos háztartási cikkek 

propaganda árusítása 
CS>ÉSÁVÍLÁGITÁS R.T, Erzsébet-körut 41. sz.
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A szegedi fogadalmi templom uj sírboltjá
ban pihen a néhai sportmihiszter porhüvelye. 
Klebelsberg Kuhó gróf nemes alakja örökre 
elköltözött a magyar közéletből, de alkotásai 
__ közöltük a magyar testnevelés uj hajlékai: 
a Nemzeti Sportuszoda, a Magyar Testnevelés 
Jiáza és a Testnevelési Főiskola örökké fog
ják hirdetni, hogy mily nagyon szerelte a né
hai sportminiszter az ifjúságot. Abból az al
kalomból említjük ezt meg, mert a Magyar 
Olimpiai Társaság uj elnöke: Lázár Andor 
igazságügytniniszter pénteki székfoglalójában 
kegyelettel áldozott Klebclsberg Kunó gróf 
emlékének.

„Különösképpen két szempont vezetett en
gem — mondotta —, amikor nemcsak elfo
gadtam, do örömmel, sőt büszkeséggel vettem 
a Társaság megtiszteltetését. Az egyik, hogy 
az elnöki székben gróf Klebelsberg Kunó örö
kébe léphettem, a másik: hogy teljes mérték
ben egyetértek a néhai kultuszminiszter nagy 
gondolatával, amely egész kultúrpolitikájának 
alapja volt, hogy L i. hazánk ifjúságát a testi 
és a szellemi kuliura kincseinek egyaránt ré
szesévé kell tenni*.

*
At Olimpiai Társaság közgyűlésén szerez

nünk tudomást arról a sajnálatos tényről, 
hogy a magyar olimpiai bajnokok diadalát 
megörökítő emlékmű kérdése, amelyet kul
tuszminisztersége idején Karafiáth Jenő dr. 
vetett fel, megfeneklett. Mező Ferenc dr. mon
dotta el főtitkári jelentésében, megemlítve azt 
ts, hogy a zsűri annakidején Manno Míltiades, 
(a Társaság tagja) eszményi szép tervét ko- 
szorulta az első díjjal. Megemlítette Mező 
Ferenc azt is, hogy a nemzetközt olimpiai bi
zottság az idén júniusban Athénben ünnepli 
negyvenéves évfordulóját a párisi kongres
szusnak, amelyen Coubertin báró javaslatára 
elhatározták az ókori ollmplásznak korszerű 
formában való felújítását. Mily szép, mily lé
lekemelő lenne — úgymond —, ha az athéni 
ünnepségekkel egyidőben Budapesté nis meg- 
űnhepségekkel egyidőben Budapesten ts még
pedig oly<ln formában, hogy ugyanakkor fel
állítanák a tervezett olimpiai emlékművet is.

*
Ax ökölvivószövetségben örömmel kon

statálták az angol „splendid isolation'* te
kintetében beállott újabb fordulatot. A lab
darúgás és az evezés után most már a boxo- 
lásban is feladják régi álláspontjukat az 
angolok és elhatározták, hogy Európa boxo- 
íóbajnokságai alkalmából is elhagyják a szi
geteket és átjönnek a csatornán — Buda
pest irányában. Már be is futott az értesí
tés a boxszövetségbe, hogy résztvesznek a 
Festi világversenyen.
. ♦

Lapunk egyik legutóbbi számában azt is 
megemlítettük, hogy nem tetszik nekünk a 
boxoló Európa-bajnokságot hirdető plakát, 
amelynek — úgy gondoltuk —■ az lenne a leg
jobb propaganda-felirata: „Látta-e már Buda
pestet éjjel?" Azt is megemlítettük, hogy tu
domásunk szerint az IBUSz készíttette ezeket 
a plakátokat. Erre vonatkozóan most az IBUSz 
7382. ügyszám alatt arról értesít bennünket, 
hogy a kérdéses falragaszt nem az IBUSz ké
szíttette. Mi tehát szívesen helyreigazítjuk ezt 
a téves közlést és örömmel állapítjuk meg, 
hogy nem ax IBUSz urainak Ízlése tévedt hely
telen Ösvényre.

♦
A zene egyre nagyobb szerepet játszik ■ tor

nászat terén. A zene művészete tette a közöm
bös közönség részére oly élvezetessé a disztor- 
núkat, amelyeknek a zene a leghathatósabb 
bropagativ eszköze. A budapesti tornászvllág- 
bajnokságon is természetesen nagy szerep Jut 
u zenének. Mini azt már megírtuk, Frlcsay Rí- 
Chárd, a kitűnő katona-karmester szerezte a 
kenés szabadgyakorlatok muzsikáját, amelyet a 
begyakorlás nehézségeire való tekintettel gra- 
mofonlemezre vettek fel. Most pedig arról ér
tesülünk, liogy a székesfőváros középiskolai 
Ifjúságának gyakorlatait kísérő zenét SzöUőssy 
Ferenc, a magyar kir. rendőrzenekar neves 
Karnagya állította össze és úgy a gyakorlatok, 
mint a kísérő zene meglepetéssel fog hatni.

Az OTT ma este rendezi a Városi Színház
ban nagyszabású sportünnepélyét, amely at el
múlt évben oly hatalmas sikert aratott. Felvo
nulnak tehát ismét előttünk a magyar sport 
reprezentáns kombattáhsai, hogy tanúságot té
nyének felkészültségüktől. A siker jelei adva 
vannak: minden jegy etkelt.

A Szürketaxi egyre jobb
A II. ligában már tablón a Soroksárról jót 

ifni, ahnyivál fölötte áll a mezőnynek. Most 
a Szürketaxi javult fel a Soroksár nívójáig. 
Hétröl-hétre ontja a gólokat, tegnap Fogl 
111-ékat intézték el 8 góllal. A helyzet: 1. So
roksár 30 pont. 2. Erzsébet 80 pont. 3. Síürke- 
t«xi 23 pont.

Millenáris—Szentlőrlnc 5:3 (2:0). GóllövŐk: 
Vedres (2), Solt (2), Hajszán (11-esböl), ill. 
Reisner (2) és Lengyel. A Szentlőrind gyenge 
napot fogott ki.

Budufok—Budatétény 4:3 (0:3). GóllövŐk: 
Králl (21, Morvát, Gotlliel^, ill. Nagy, Kiss és 
Andrásaik. Szerencsés győzelem.
■ Soroksár—Nagytétény 10:0 (3:0). Góllövők: 
-Hqrvúth (3), Zimonyi (3), Kelemen (2) és Páli 
;(2). Hatalmas fölény, egykapujáték.

Szürketaxi—Drogulaták 8:1 (4:0). Góllövők: 
Odri (4), Féálbr IV. (8). Varga II. (2), ill. Mo
hácsi. A sofförökhek minden sikerült.

VaMs—-Váel Reménység 1:0 (1:0). GóllOvői 
Wnar. Sivár, gyenge mérkőzés.
, Vác FC—Csepel 7:2 (3:0). GóllövŐk: Zanpei 
(8, egyet 11-étből), Breuer (2), Mélesz és Sin- 
Ber, ill. Tóth és Kheck. A Gsapalnek nem ment 
B játék, a sáros talkjofe

A jubiláló Hétföl Napló 
pompás meglepetése

az amatőrffutball részére
Ősi Blazsek László szobrászművésszel remek 
szoborművel készíttettünk és a gyönyörű 
alkotást a Hétfői Napló vándordíjként ajánlja 
fel az amatőr futballsportnak

A 25 éves jubileumát ünneplő Hétfői Napló 
remek meglepetéssel szolgál a sporttársada
lomnak: vándordíját ajánlunk fel az amatőr 
futballsport számáta.

A Hétfői fíapló hasábjain esztendők óta 
hirdetjük a magyar sport liivatottságát, 
diadalát és dicsőségét és harcolunk a nu. 

gyár sportért,
a szeretetteljes kritika becsületes és igaz 
fegyvereivel.

Verhetetlen és utólérhetetlen sportrovatunk 
hétröl-hétre

a felkészültség és áldozatkészség jegyé
ben szolgálja a magyar sportot és a sport 
óriási közönségét, köztük az amatőr- 

futball hatalmas táborát.

Párisi, bécsi és berlini szerkesztőségeink 
éppen úgy, mint valamennyi külföldi város
ban dolgozó tudósítóink táviratokban és te
lefonon öntik vasárnaponként a sport esemé
nyeiről szóló gyors, friss és megbízható hírei
ket, ügy, hogy

a késő esti órákban már oldalakon át 
számolhatunk be a vasárnapi sport min

den eseményéről
és amíg lelkiismeretes és pontos tudósításo
kat közlünk Budapest valamennyi sportese
ményéről,

nem feledkezünk meg az amatőr futbali- 
sportról, amelynek művelésén és felvi
rágoztatásán lelkes, nemes Ideáloktól fü-

Nádas nyilatkozik

Vasárnap nagy munkában állott a szövetségi 
kapitány és válogatott tanácsadói kara. Előbb a 
ferencvárosi pályán ügyelte meg a Bocskai lan
kadt. formáját, aztán egy merész húzással Új
pestén termett. Itt sikerült a gondok gőzében 
főtt kapitánnyal rövid beszélgetést folytan! a 
jövő vasárnapi válogatott nap várható esemé
nyeiről.

— Megnyerjük a bolgárok elleni mérkőzést, 
sőt a bécsi meccset is meg lehet nyerni. Meg va
gyok elégedve a fiuk jelenlegi formájával. Csa
táraim közül

Avar pompás játékkal rukkolt kl és a Vin
cze—Teleki kettős ellen sem lehet kifogás.

Mint ahogy a halfsorunk minden egyes posztja 
jó kezekbe van letéve. A védelemmel sem lesz 
baj. Tudom, hogy vannak kétkedők, akik min
dent sötéten látnak, de ezek elfelejtik azt a régi 
szabályt, hogy a futballistáknak is lehetnek 
rossz napjaik. Minden akadályt kiküszöböltünk 
s ott leszünk a világbajnokságon.

Nem kérünk az OTT-től segélyt, mert clnö-

Lesz-e futball a berlini 
olimpiásxon?

Kiélesedett a harc a nemzetközi olimpiai komité 
és a nemzetközi futballszövetség köpött — 
381 gól a bécsi ligacsapatok mérlegében

A római világbajnoki 
játékok tartama alatt 
nagyfontosségu nemzet
közi futballkonfercncia 
lesz az olasz fővárosban, 
amelyen a FIFA és at 
IOC (nemzetközi olim
piai comité) megbízottal 
vesznek részt. Egy újabb 
német javaslat aiapján 

most fognak vég
legesen dönteni ab
ban n kérdésben, 
hogy lesz-e futball 
a berlini ollmplá- 

szon vagy nem.
Ismeretes ugyanis, hogy a FIFA és az IOC kö
zött súlyos nézeteltérések támadlak az ama- 
lÖrséget illetően. A FIFA legutóbb azt aján
lotta, hogy az ollmpíászokon szerepelni akaró 
csapatok között a jövőben ne tegyenek kü
lönbséget profi is amatőr között, az IOC vi
szont ezt at ajánlatot visszautasította és nem 
hajlandó letérni a tistta amatőr alapról, ami
nek ezúttal kétségtelenül a németek űzetik 
meg az árát, mert hiszen

ha az. európai profik nem mehetnek a ber
lini ollmptúszra, úgy annak megtartása 

Ulurlórlssá válik.

A római konferencián a német javaslatot elő
adó német sportmeghlzott at olasz világbaj
noki tornára való hivatkozással — ahol ugyan
csak vegyes csapatok vesznek részt — kéri, 
hogy engedtessék meg ez a berlini olimpiászon 
is. Amennyiben az IOC véglegesen nem haj
landó kapitulálni ebben a kérdésben, úgy a 

tött sportférfink dolgoznak.
Ezekhez csatlakozik a Hétfői Napló is, mi
kor jubileumát

1500 pengő értékű vándordíj alapításával 
akarja emlékezetessé tenni.

ősi Blazsek László, a kiváló szobrász
művész, a Hétfői Napló megbízásából 
csodálatosan szép szobrot alkotott, ame
lyet vándordíjként felajánlunk az ama

tőr futballsport számára.
A bronzból készült Szobormű a világ leg

kiválóbb emberpéldányának Ősi küzdőteret, 
a stadiont ábrázolja, ebből emelkedik ki a 
magyar címeres dreszbe öltözött ifjú futbal
lista nemesvonalu alakja, kezében a futball- 
labda ...

A Hétfői Napló vándordíját közszem
lére tettük Molnár Béla, az elegáns url- 
divat cég Erzsébet-kÖrUÍ 4. számú ház

ban levő üzlete kirakatában, 
hogy mindenki gyönyörködhessék benne.

A Hétfői Napló által rendezendő vándor
díjküzdelem közelebbi részleteit jövő szá
munkban közöljük. Annyit azonban már 
most elárulunk, hogy

a vándordíjért az alsóbbosztályu amatőr
egyesületek csapatai fognak küzdeni. 

Hézagpótló lesz ez a vándordíj azért is, mert 
a többi vándordíjakért folyó küzdelemben 
nem jutnak érvényesüléshez az alsóbb osz
tályú futballcsapatok,

, „Megverjük * bolgárokat, 
’ sőt a bécsieket is megver

hetjük"
künk, Usctty kiharcolta att « MMept, 

amire szükségünk van, Usetty Béla lelkes és 
nagy munkása a futballt port nak • mindent el
követ, hogy megkönnyítse szereplésünket a vi
lágbajnokságon. Én biztos vagyok benne, hogy 
becsülettel fogjuk végigküzdeni a nemzetek nagy 
tornáját A formák javulása még csak ezután 
várható és szükség is van erre. Bizonyos, hogy 
a bécsi mérkőzés áll az érdeklődés középpont
jában.

Meisl cHodacsapata ma még veszélyesebb 
ellenfél, mint valaha.

A gyözniakarás mind a két részről egyaránt el
szánttá teszi a küzdelmet s ezért a győzelmet 
megszerezni nehéz lesz. Ami a közvetlen jövőt 
illeti, szerdán délután nagy tréninget tartunk s 
utána a szokásos megbeszélések, majd a hírhedt 
Nádas-vacsora következik. Csütörtökön délben 
indulunk Bulgáriába és mindent elkövetünk, 
hogy győzelemmel térjünk haza. Nem játéko
sainkon és rajtam fog múlni ez a győzelem.

berlini olimpiászon, mert a tisztára amatőr 
válogatottak harcai valószínűleg oly csekély 
érdeklődésre tarthatnak számot, hogy a rende
zés költségei sem fizetődnének ki.

A DERBY COUNTY — MINT A NÉMET 
VÁLOGATOTT CSAPAT TRÉNINGPARTNERE

A hémetek egyébként szorgalmasan készül
nek a római világbajnokságra. A válogatott ke
retet, amely 19 játékosból áll, már kiszemel
ték. Az utazás előtt három héttel Duisbutgban 
lesz bekaszárhydzva az egész válogatott csa
pat. Az angol Derby Counly jóképességii Csa
patát szerződtették le sparring-partnemek, 
amellyel négy mérkőzést játszanak. Duisburg- 
ban, Kölnben, Düsseldorfban és Frankfurtban. 
A négy mérkőzés jövedelméből vélik fedezett
nek látni a római ut költségeit.

381 BÉCSI LIGAGÚLBÓL 31 ESETT TIZEN
EGYESBŐL

Az osztrák gólrekordorek listáján Blzán, a 
Rapid nagyképességil középcsnlára szerepel 2/ 
góllal, öt követi klubtársa Binder 10, végül 
harmadik Sindelar (Ausltrla) II góllal. Az őszi 
és tavaszi mérkőzések során eddig összesen 
331 gólt rúgtak az első ligacsapatok, amiből 31 
tizenegyes volt. A. L.

A MOTESz Ifjúsági próbaversenye. A 
MOTESz vasárnap délelőtt a Testnevelési Fő
iskolán rendezte Ifjuságl próbaversenyél, ame
lyen a vilúbajnoki ifjúsági csapatverseny gya
korlatait mutatták be nyújtón, korláton, lovon, 
gyűrűn és műszahadgyakorlatban. Az összetett 
versenyben első Rácz, Kölcsey rg. 85.65 pont
tal. 2. Mogyoróssy DTE 86.15 ponttal. 8. Ne
mere, Kecskeméti rg. 82.25 ponttal. Az első 
'.Lenkét helyezett kardi be a válogatott esa- 
pafbg.

Az MTE tornabemutatójának szenzációt. A' 
Munkás Testedző Egyesület torrtubemutatóit 
inár régen az esztendő legnagyobb sportesemé
nyei közé sorozzák. Nem is lehet csodálkozni 
azon, hogy vasárnap a Városi Színházat ismét 
szorongásig megtöltötte a sportélményekre miin- 
dig kapható közönség. Már pedig az MTE 
lornabemutatójá valóban élmény volt, amennyi
ben azon egymásután vonultak el a közönség 
szemei előtt a legragyogóbb sportattrakciók* 
Nyugodtan el lehet mondani azt, hogy a közel
jövő mb.ta-disztornáját mutatta be az egyesület, 
ügyesen összekapcsolva a testi és a szellemi 
kuliurát. Végigélvezlük a tornabemutalón a lát
ványos és az egészségügyi torna minden szép
ségét. Szívesen gyönyörködtünk a különböző 
zenés szabadgyakorlatokban, a gyermekek, a 
felnőtt ifjak, serdülő leányok sportszerű és 
egészségügyi tornáján és szellemes kiegészítője 
volt mindezeknek a mozgásművészeti bemutató, 
nemkülönben a kedves benyomást keltő kis 
hangverseny, amelyet az egyesület mandolin
zenekara szolgáltatott. Elmondhatjuk, hogy a 
közönség elégedetten hagyta el a színházat.

A kereskedő-atléták dfsztornája. Vasárnap 
délidért rendezte a KAOE hagyományos dísz
tornáját a Nemzeti Tornacsarnokban, melynek 
bőséges műsora százszázalékos sportélvezetet 
nyújtott. Férfiak és hölgyek szabadgyakorlatai, 
szertornagyakorlatai, hölgyek padgyakorlatai és 
mozgásos tornája, leventék zászló- és talajtor
nája voltak a legérdekesebb számai a változatos 
programnak, amelyet előkelő és díszes közön
ség élvezett végig.

A bajnokságon kívül két vándordíját Is 
nyert a Pénzintézeti Központ kardcsapata. A 
Pénzintézeti Sportliga vasárnap rendezte Jó- 
zsef-téri vívótermében 10-ik bajnoki kardesa- 
patversenyét. A Pénzintézeti Sportcgyletek Lh 
gájának kardcsapatbajnoka s egyben a Pénz< 
intézett Központ által adományozott Szunyogh 
Szabolcs-vándordij győztese a PK csapata lett, 
a Honvédelmi minisztérium vándordíját az ez- 
évi összeredmények alapján szintén a PK csa < 
pata nyerte 4,3 ponttal, a Postatakarékpénztár 
37, s a Kereskedelmi Bank 24 pontjával szénit

A BBTE mezei futóversenye. A BBTE vasár
nap versenyt rendezett a Vérmezőn II. oszt, 
atléták részére, amelyen 54 szenior és 30 ifjú
sági versenyző indult. A szeniorversonyt nagy 
küzdelem illán VerbŐczy, a BBTE atlétája 
nyerte, akinek csak az utolsó néhányszáz mé
teren sikerült Hajmásit, az MTK versenyzőjét 
elhagynia. Az ifjúsági versenyt Szilágyi PEAC 
nyerte. A szeniorcsapatversenyt a MTK, az if
júságit a PEAC nyerte.

A DAC közgyűlése. Győrből jelentik: A Dm 
nántuli Atlétikai Club vasárnap tartotta 33. évi 
közgyűlését, amelyen beszámolók szerepeltek, 
majd megválasztották a tisztikart. Elnökké a 
város polgármesterét választották, a többi tiszt
ségek változatlanul megmaradtak a régi és 
megbízható kezekben.

... hogy n német futballbirák testületé n.f 
rendszere egy praktikus újítást vezetett be: 
tanfolyamra osztják he a gyengén fnngóló já- 
tékblrákat. (Nem kellene vájjon nálunk Is gon
dolkozni a reform gyakorlati áldásai fölött?)

,4.hogy Kömig, a nemetek híres 809-assain- 
pionja egy berlini varietében lépett fel „A há
rom Kömig" név alatt. Most a német birodalmi 
sportkomlsszárius szerzett állást részére, hogy 
tovább sp< rtolhasson.

...hogy az ismert sporthumorlsta szakit régi 
elveivel (•» komoly lépésre készül: házasodik.

.. • hogy a nemzetközi sportsajté* erős kriti
kával kíséri Kocsisnak, az újpesti csatárnak 
ama szándékát, hogy felveszi a magyar állam
polgárságot. Ugyanakkor nem esik szó Uráliié
ról, aki belga állampolgárságát cseréli fel a 
csehszlovák honossággal.

...hogy Carpcntler, a francia boxolósport 
büszkesége uj minőségében debütált és pedig 
hoxmenedzserl hivatásában. A bemutatkozás 
Ilyen minőségben azonban csak erkölcsileg si
került.

... hogy a külföldön még javában áll a jég- 
hokklszezon.

...hogy a TFSC hölgyaflétátnak szorgalma 
és kitűnő formája orra enged következtetni, 
hogy az Idén többszörös uj bajnokavatás lesz.

...hogy válogatott vizipólócsapntunk 'esti 
kondíciójára az ui szezonban Piti-Klss ügyel 
fel. Sokan ezf a tényt az Európabajnokság 
szempontjából tartják jó kabalánuk.

... hogy Lenkei Magda a napokban Pozsony
ban járt, ahol ellenfél nélkül 1.13-at úszott 100 
méteren. A legjobb magyar kraulnzónörc tehát 
nyugodtan lehet számítani Magdehurgban.

... hogy Indiában egy uj nagyszerű futó
tehetség bukkant fel. Vemleux a neve és a 
liyugalázslal játékokban. Delhiben 9.7 másod
perccel győzött 100 yardon.

... hogy I’ierrc de Coubertin báró, a modern 
olimpiai játékok megteremtője, Nizzában most 
tartotta meg első előadását nz olimpiai tanszé
ken. Vájjon mikor lesz nekünk ilyen tanszé
künk?

... hogy a német válogatott futballcsapat 
fréningpartnerc a Világbajnokságokra ax an
gol Derby Counly less. Az angol csupal a baj
nokságok befejezésével utazik át Német
országba.

•.. hogy a cseh góllövőlistán Braine vezet 14 
S[óllal. Kloc, a Kladno most feltűnt csatár- 
ehetségc, Kopecky és Bubenlcek következnek 

13 góllal.
... hogy Tildcnnek nem Is megy olyan rosz- 

asul s pronieunlszürlcte. Az amerikai—francia 
tennlMmérkősfaek bevétele több mint 44)0.000 
pengő volt, amiből Tildén és Vlnes egyenként 
100.000 pengőt kaptak. A cirkusz többi tagjál- 
bak sincs erek szerint gondja.

... hogy Derlchs, a volt német uszóbajnok 
újra aktív lett cs hogy Magdehurgban már meg 
akarja nehezíteni a magyar olimpiai sta
féta gyöwlmét.
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„A tradicionális tudományos futball 
a sikerek kulcsa" _ mondja Fischer Mór

Elég volt egy korntavaszl dói után és a deb-1 katlanul csúszós pályában rejlik. Románia és 
recenl csatárok néhány művészi mozdulata I Jugoszlávia legyőzőjének a szerencsén kívül 
ahhoz, hogy n fulballközőnség sokat csalódott I tudással is kellett rendelkeznie, amikor a Bal
tábora elfeledje hosszú évek keserveit. A váló-1 kán Kupát megszerezte. A bolgárok elleni csa-
gátolt keret valóban szép játéka bizalmat va
rázsolt a hitetlenné vált tömeg leikébe. Ha 
egyetlen jól sikerült nap nem is elegendő 
ahhoz, hogy végleges képet alkossunk a ma
gyar futball különleges értékéről, arra min
denesetre megfelelő, hogy a letargiát eltün
tesse és növelje a sok kalasztófával elhidegi- 
tett közönség érdeklődését.

A futball legelőkelőbb köreiben osztatlan 
öröm és bizakodás ütött tanyát. A világbajnoki 
küzdelmek™ készülődő labdarúgás előkészítői 
közel sem látják oly borúsnak a jövőt, mint 
ahogy azt — titkolva vagy nyíltan — néhány 
héttel ezelőtt szemlélték. Alkalmunk volt a 
világbajnokságot előkészítő bizottság elnö
kével,

Fischer Mórral
hosszasabb eszmecserét folytatni, aki a Hétfői 
Napló számára a következőket mondotta:

— A magyar futball kezd visszatérni 
kori tradícióihoz. Ismét azon az egyetlen 
halad, amely az érvényesülés felé vezet.

Ez nz ut a tudományos futball útja.
Ez volt hajdanán az erősségük s ezt kezdjük 
most ismét tanulni. A tapasztalatokból leszűrt 
tradíció nz egyetlen boldogulást eredményező 
erötényező. n másik fajta futballt, a rohamis
kolát mindenki, még a kezdők is tudják. Si
kerre azonban csak az utóbbi vezet. Végső 
fokon a közönség a legfőbb biró. Az újjáéledés 
első állomásának tanúi megelégedetten távoz
tak. A csütörtöki játék alkalmával nem a gólok 
voltak a fontosak hanem az az eszmei ered
mény, hogy visszatérünk, amitől pillanatnyi
lag elfordultunk.

— A legközelebbi jövő első állomása a bol
gár földön várja a magyar labdarúgást. A kö
zelmúltban alkalmain volt személyesen tapasz
talatokat szerezni

a bolgár futball harci erényeiről.
Fogl Karcsi keze alatt sokat fejlődött az Ifjú 
futballncmzct tudománya. Gyorsaság, bátorság 
a jellemző a játékukban, amihez még bizonyos 
fokú technika és taktikai készség is járul. 
Igaz ugyan, hogy a Balkán Kupa büszke győz
tese a közelmúltban katasztrófáit* 0:0 arányú 
veszteséget szenvedett a spanyoloktól, a kirívó 
vereség oka azonban a teljesen átázott,

egy- 
uton

El fognak tűnni a rekorder- és ba/nokdlákok 
pedagógus-ellenzői — 

de mikor ?...
— Erre a kérdésre ad feleletet az alábbiakban Mező 
Ferenc dr. az amsterdami irodaim! olimpiász győztese

mennyi műnkét, lelkesedést, Áldozatos munkál

Kimondjuk nyíltan, köntörfalazás nélkül:lobban a formában nyilvánvalóan téves általi- 
akiknek feladatuk lenne komoly testneve- nositás. Sok diákunkról tudunk, aki nemcsak a 
lést problémákkal foglalkozni, eltérlek ere-1 d.e. a. tan!‘!á,^n.
deti hivatásuktól. Nem hagyhatjuk veszen
dőbe menni a testnevelési kérdéseket és a 
nemes cél rendelkezésére bocsátjuk a mi 
hasábjainkat, azok helyett, akik csak sport
pletykák szervirozását kulcslyuk-titkok ki
fecsegését tartják legfőbb feladatuknak.

Ilyen komoly testnevelési problémákat 
feszeget például Mező Ferenc dr., akinek a 
középiskolai testnevelésre vonatkozó rend
kívül érdekes történeti adatait legutóbb is
mertettük. Megírtuk azt is, hogy a jeles 
pedagógus a középiskolai tanárok Inpjának 
komoly hasábjain le is szűri tapasztalatait. 
Rendkívüli érdekességü cikkének részleteit 
kivonatosan fogjuk ezúttal ismertetni.

Azt írja Mező Ferenc, hogy a diákság spor
tolásának pedagógusok által való központi irá
nyítása kétségtelenül helyes gondolat volt. U], 
eddig soha nem látott tömegek lettek a sport 
katonái. Az egyéni teljesítmények, az átlagok 
meglepően javultak, de a régi bajok nem szűn
tek meg: az ifjúság egy része ma is a felnőttek 
között tölti szabad idejét s bizony nem mindig 
nckivaló társaságban; a társadalmi egyesületek 
csak a kiváló ifjúkkal foglalkoznak, az ifjúság 
nagyobb része pedig — pályák hiányában — 
nem kaphatja meg a kívánatos kiképzést. Ha 
majd mindezeken a hiányokon segítenek, ha 
majd minden iskolának meglesz a maga torna
terme és akár kisméretű uszodája is, ha majd 
minden város kap diáksporttelepet, játékteret, 
ha majd az ifjúság sport kiképzését mindenütt 
modern, rátermett oktatók vezetik, akkor a 
magyar sport soha nem remélt magasságba len
dül, akkor apadni fog, vagy egészen is megszű
nik azoknak a pedagógusoknak a száma, akik 
most még rossz szemmel nézik a rekorder-, a 
bajnok-díákokot.

Általánosan az a vélemény, hogy a diákság- 
íwk a selejtes része rajong a sportért. Ez Így,

„Itália lelkes örömmel várja 
a magyar futballistákat 
a világbajnokságra**
Az olasz futball értékesíteni fogja az osztrákoktól 
szerzett tapasztalatokat — mondja M ario Marzetti

Amin llthof -envwMly—M,, mnjdl.it, ekkor, .portomén. mr-BrendeiéJC
halkabb formában, de állandóan tart a futball- mennyi munkát, lelkesedést, áldozatos munkát világbajnok *ógi vita, addig mindenki elfelejti | és ágiakat követel. tJhá? “dl,

tónk tehát nem a legkönnyebb.
— Ismétlem, minden azon múlik, hogy mi

lyen fokban térünk vissza a tradicionális já
tékmodorunkhoz. Amikor annak idején Milá
nóban az olasz válogatott legyőzte a némete
ket, megkérdezték,

ml a véleményem az olasz futballról.
Én akkor azt mondottam a látottak hatása 

alatt: A ti fut hallotok legyőzd len, de nem le
győzhetetlen. Játékotok függ a naptól és a kö
zönségetek buzdításától. 51 cg fogjátok látni, 
hogy rövidesen jön az idő, amikor akár Bécs
ben, akár Budapesten, akár Prágában, ahol 
nem lesznek ezek a tényezők, megszűnik a 
győzlmi sorozat, ügy történt. Prágában súlyos 
vereséget szenvedett az olasz futball. Miért? 
Mert gyorsak voltak, lelkesedtek, de távol vol
tak a futball tudományától. Éppen e vereség 
hatása alatt tértek át a tudományos futball 
kiépítésére, amihez a régi erények is csalakoz- 
tak s az olasz futball a legelső sorba lendült.

Most a világbajnokság előkészületeire terelő
dik a szó. Fischer Mórt a futball Briand-j&nnk 
nevezik s ha mosolygós elevensége távolról sem 
tudja felidézni a halott politikus emlékét, a 
diplomatikus válaszai annál inkább eszünkbe 
juttatják a sima szavak és megszelídített gon
dolatok egykor tevékeny mesterét.

— Évek óta távol álltam a magyar futball 
belügyeitöl. Tartózkodtam minden pártpoliti
kától és a saját munkakörömben tevékenyked
tem. Most mégis elfogadtam a speciális bel
földi ügyek intézésére kapott megbízatást. Eb- 
be,n a munkakörben a törekvésem odairányul, 
hogy az ügy érdekében az ellentéteket kikü
szöbölve, a más álláspontjának megértésével 
tárgyilagos megbeszélések alapján egységes 
eredményre jussunk.

Az egyéni akeiók mindig csak károsak éa 
csak közös munkával lehet sikert elérni. 
Hát ez nagyon is igaz. És éppen ezért az 

egykor rettegett magyar futball szerelmesei bi
zakodva várják nemcsak a világbajnokságot 
előkészítő bizottság válogatott csapatának érde
mes munkáját, hanem főként és természetesen 
ii labda művészeinek eredményes szereplését 
is. Talán nem hiába ..,
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Harmadik ut a rejtély

I mindjárt Bárány István, aki minden vizsgáján 
jeles volt.)

Nem tartom fontosnak, hogy a középiskolás 
diákoknak akár kis hányada is 1 perc 10 má
sodpercen belül ússza a 100 métert, de

nagyra értékelném, ha minden felsőosztá- 
lyoa át tudna úszni legalább 50 méternyi 
azéles folyón, továbbá, ha kiképzést nyerne 

a vízből való életmentésben.
Egyetlen diáknak sem volna szabad elhagyni 
a középiskolát anélkül, hogy a céllövészetben 
ki ne képezzék. E sportág gyakorlati haszna 
kétségtelenl Amellett, hogy a fegyverkezelésben 
való biztonság önérzetre, önbizalomra nevel, a 
céllövészet kitűnő előkészület a legősibb sport
ra, a vadászatra Is. Az ifjútól fegyelmezettséget 
kíván, tehát fegyelemre nevel.

Szép a hármasugrás, a sulydobás, de gya
korlati szempontból mégis csak értékesebb, 
ha a gyermek át tud, át Is mer ugrani 
keskenyebb-raélesebb vlzesárkot, sövényt, 

kerítést és ha jól tud fára mászni.
A magasugrás szemre gyönyörködtető, 

mégis többre becsülném a rúddal való távol
ugrást, aminek igen sokszor hasznát lehetne 
venni. Hat-hét méter széles pataknak az átug- 
rására minden ifjút meg lehetne tanítani. Te
hát:

inkább terepatlétikát, mint rekordokra 
törő atlétikát a középiskolákban!

Abból sem csinálok titkot, hogy többre ér
tékelném, ha egy iskolának 650 tanulója közül 
mindegyik tudna ugrani 4 métert, mintha négy 
olyan diákja van, aki tud ugrani 6.50 métertl

Bizonyára sokan csak Mező Ferenc tár
gyilagos soraiból fogják megtudni, hogy az 
iskola nem féltékenységből, a testnevelő
tanár nem hiúságból ellenzi a társadalmi 
sport rekordhajszáját. Tiszteletreméltó 
szempontok ezek, amelyeken érdemes el
gondolkozni. l, j. 

ahol a verejtéket kiverő munka készül. Ezért 
még el sem kell mennünk Olaszországba. Itt 
él Budapesten Mario Marzetti olasz újságíró, a 
Külföldi Sportihklapiró'k Szindikátusának aJel- 
nöke, a magyar labdarúgás egyik rajongója és 
— természetesen az olasz sport jeles ismerője. 
Hozzá fordultunk, hogy mondjon el egyet 
mást arról, hogy hogyan készitiik elő hazájában 
a világbajnokságokat?

Mario Marzetti először arról beszélt, hogy mi
lyen konstemációt keltett Olaszországban az a 
hir, hogy Magyarország esetleg nem fog részt 
venni a világbajnokságokban!

— Ez teljesen lehetetlen. Magyarország és 
Olaszország között nemcsak a labdarúgás te
remteti kapcsolatot. Ezen túl sokkal mélyebb 
és testvéribb szálak fűznek össze bennünket. 
A magyar csapatot nemcsak a hivatalos olasz 
futball, hanem az egész sportlársadalom, sőt 
azon túlmenően Itália apraja, nagyja lelkes 
örömmel várja és fogadja. Ez nem lephet meg 
senkit sem Magyarországon, mert hiszen a kél 
nemzet közötti politikai, gazdasági és társa
dalmi kapcsolatok annyira elmélyültek, hogy ez 
a sportban sem lehet másként. Az olaszok 
tehát el se tudják képzelni, hogy éppen a ma
gyar nemzet fiai maradjanak el arról a nagy 
tornáról, amelyben minden számottevő sport
náció részt fog venni.

— Hány nemzetet várnak?
— Hogy 16 ország csapata lesz a résztvevők 

között, az már biztos. De lehet, hogy még nő 
a szám.

— Éis lehetséges ennyi meccsre közönséget 
kapni Itáliában?

— Hát persze ez volt a legnagyobb gondja 
az előkészítésnek. De bizunk a sikerben. A 
Duce kívánta a megrendezést és ez egyet je
lent a teljes sikerrel, mert hiszen állam és ma
lmosok egyformán lelkes szeretettel álltak a 
sport zászlója alá. Olaszországnak sok a nagy
szerű stadionja. Hogy mást ne mondjak, Bo
logna sporttelepe 75.000 nézőt tud befogadni, 
Torino „csak" 55.000 embert, Nápoly, Firenze 
és Triest 40.000 nézőre van berendezve. A ró
mai pályák 100.000 embert tudnak elhelyezni. 
A világbajnokságra tehát be vagyunk rendez
kedve és az olasz sportrajongást ismerve, nem
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Vízszintes
11. Montenegró uralkodója 

volt.
IS. Ifjú művésznő,
14. Keleti rang.
15. Capek színmű.
17. Állati testrész.
18. Építészeti stilua.
SÍ. Ismeretlen emberre 

kérdezzük.
SS. Kellős mássalhangzó — 

a forditottja.
23. Lenyúzza az ember bő 

rét.
24. Régi „C" betű.
25. Hárfa.
27. Az eskü vége.
28. Világnyelv.
23. Fényképezőgép-márka.
SÍ. Trlple ...
33. Foidlloft egyszerű gép.
34. A világ leghlreebb mu 

zeuma.
35. Eres
33. Rákopnlofal Népművelő, 

dési Kör.
38. Mutató névmás.
83. Zuhanás.
41. Kan anagramája.
43. Nem azok,
44. Ilyen Intézet Is van.
43. Es Ilyen kör Is van.

Függőleges
3. Bő kabátféle.
3. Díszít.
4. As areot önti el.
5. Részvénytársaság.
5. FQI-angolul.
7. Egymást előző betűk az 

ABC-ben.
8. Francia újság.
3. Tizenegy — németül. Az 

első betűre végeztéül — «.—... (fMékegy HtezHel 
lenni.

II. Testrész.
lt. A Hamlet lémétől jele

netében beszél erről a 
bolondról as egyik sír-

az ötletes szellemesség magyarázza.

félünk attól, hogy egy-egy érdekesebb meccsen 
meg fognak telni a pályák rajongó közönség
gel.

— Mit várnak az olasz csapattól?
— Ugy-e erről ma még korai beszélni, hiszen 

azt seun tudjuk, hogy hogyan néz ki majd 
Pozzo csapata. Az bizonyos, hogy az olasz* 
osztrák mérkőzésen sokat tanultunk. Ausztria 
a fiatalságnak köszönhette ezt a győzelmet és 
ezt a tanulságot Pozzo bizonyára értékesíteni 
fogja. Én Argentínát várom az első helyre. 
Utána Mcisl csapata fog következni. Itália a' 
harmadik vagy negyedik helyen köthet ki.

— És Magyarország?
— Az elsők küzdőiméi olyan gigásziak lesz

nek, hogy a helyezésekről ma még egy kicsit 
korai beszélni. Azt azonban biztosan merem ál
lítani, hogy a magyarok tisztességes helyezést 
fognak elérni.

— Mit tart a magyar előkészületekről?
A magyarbarát olasz újságíró itt nem diplo

mázzál többet, hanem becsületes nyíltsággal fe
lel kérdésünkre.

— Én a magyar futball szervezettségében Iá* 
tóm a hibákat. A professzionizmus bevezetése 
óta kikapcsolódott a magyar labdarúgásból a 
sport legértékesebb eleme, a főiskolai és a kö
zépiskolai labdarúgás. A régi magyar futball 
nagy sikereit éppen a stílusbeli elgondolás éj 
az ötletes szellemesség magyarázza. Ezeket a 
tulajdonságokat pedig az iskolázott és művel
tebb társadalmi rétegek vitték bele a magyart
sportba.

Mario Marzetti nőm akar egyebet mondani á 
magyar labdarúgásról, de ebben a pompásan 
meglátott hibában benne van a tárgyilagos 
sportember Ítélete és intelme is. Hogy lesz-a 
még az olaszhoz hasonló nagyvonalú futball- 
világbajnokság, az aligha hihető, de hogy a ma
gyaroknak a májusi nagy napok elmúlása után 
abban az irányban kell majd a fejlődés mene
tét meggyorsítani, amiről olasz barátunk beszélt, 
az nem lehet kétséges azok előtt, akik a ma
gyar labdarúgás jövőjéért önzetlenül aggódnaik.

Vermes Magda.
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A keresztrejtvény vízszintes 1. és 
függőleges 1. számú soraiban 
kellő útbaigazítást lehet találni.

Gyűjtse a mindig 2. oldalon ta 
láiható pályázati szelvényeket és 
a megfejtésekkel együtt április 
23 és 28-ika között küldje be 

szerkesztőségünkbe.
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