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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre 5 pengő ♦ Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lei, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIKi

D"- ELEK HUGÓ >• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, Vll. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 308-96.

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

Megnyertük a római futball-világbajnokság 
első mérkőzését a bolgárok ellen Szófiában

Óriási sikkasztás
az Elektromosműveknél

Nyolcvanezer pengőt sikkasztott és kórházi 
Idegosztályra menekült Smolen Ferenc, az 
Elektromosművek futballtréner-tisztviselője

A főkapitányság intellektuális osztályán 
dr. Bede József rendőrtanácsos vezetésével 
feltűnést keltő nagyszabású sikkasztás ügyé
ben folyik a nyomozás,

as Elektromosmüvek bűnvádi följelen
tést tett Smolen Ferenc műszaki kezelő
tiszt. az Elektromosmüvek futballcsa
patának trénere ellen, aki iratok meg
hamisításával manipulált esztendők óta, 
80.000 pengőt harácsolt és mikor az ügy 
kipattant, kórházba menekült, idegosz

tályra vétette fel magát.
Smolen Ferenc, aki a sikkasztási botrány 

központjában áll, igen érdekes és furcsa 
karriert futott be. Angyalföldi fiú, az apja 
MÁV segédmunkás. Kint, Angyalföldön, az 
Országbiró-utcában töltötte a gyerekkorát. 
Édesapja, aki becsületes, egyszerű munkás
ember volt, négy polgári iskolát végeztetett 
vele, azután villanyszerelő-inasnak adta. 
Smolen kitanulta a szakmáját s mint annyi 
sok más fiatal ílu,

futballrajongó volt.

Előbb Angyalföldön az utcán rúgta a lab
dát, azután ifjúsági csapatba került és akik 
az ilyen fiatalemberek játékát figyelték, azt 
mondották, valaha nagy játékos lesz be
lőle.

Mint ifjúsági futballistára,
ráterelődötl a figyelme az Elektromos
müvek egyik vezetőállásban lévő fő
tisztviselőjének, Szllvássy főtanácsos

nak.
A főtanácsos fölkarolta a fiút, igyekezett 
segíteni rajta, Smolen Ferenc eleinte a 
szakmájában dolgozott, azután húszéves 
'korában került az Elektromosmüvekhez. 
Először csak egyszerű munkás volt, de a 
szorgalmas, törekvő fiatalember egymás
után végezte a kurzusokat, vizsgákat tett, 
érettségizett és

végül kezelőtiszti kinevezéshez jutott.
Mialatt az Elektromosmüveknél kifogás

talanul és szorgalmasan dolgozott, közben 
tovább futballozott, most már

az Elektromosmüvek futballcsapatában 
játszott és vezető szerepet vitt. 

Tdtek-multak az évek és az egykori vil- 
Isnyszerelő inas már hangadó volt az Elek
tromosmüvek futballcsapatában, azután 
abbahagyta az aktiv játékot,

trénere lett a csapatnak, 
Ralóaággal lelke Költ Mmek, « spoxtegyesö- 

lelnek, vidéki, külföldi tubákon ő vezette 
a csapatot,

intézte az anyagi ügyeket
és kezelte a csapat pénzét is.

Smolen Ferenc, a futballista, karriert 
futott be állásában, de úgy látszik, nem 
volt elegendő számára a pénz, amit kere
sett; még szebb, még jobb, még elegánsabb 
életet akart, pénz kellett neki, hogy meg
szerezze magának a jólétet, amiről valaha 
alig ábrándozhatott az Országbiró-utcában! 
Ugylátszik, most akarta magát mindenért 
kárpótolni.

Már fiatalon megnősült, a Váci-ut 94. 
számú házban bérelt kétszobás lakást, ezt 
a lakást nemrégiben ugyanabban a házban 
háromszobás lakásra cserélte át. A házbe
liek mindig csodálkozva figyelték Smolenék 
életét,

nem tudták, miből telik arra az élet
módra, amit a fiatal házaspár folyta

tott.
A háromszobás lakást vadonatúj búto

rokkal, elegánsan rendezték be, vendége
ket fogadtak, seregével jártak hozzájuk a 
vendégek,

nagy uzsonnákat, vacsorákat adtak, 
legutóbb is tizennyolc vendég ült egy este 
az asztaluknál.

Smolen és a felesége elegánsan öltözköd
tek, gyakran jártak szórakozóhelyekre, leg
többször éjféltájban érkeztek haza. Nyolc
éves kislányuk van, akit szépen öltöztettek 
és gondosan neveltek.

De nemcsak a fényűző élet szúrt szemet 
a házbeleknek, az ismerősöknek és szom
szédoknak, hanei.i arról is beszéltek, azon
kívül, hogy nagylábon élnek, vagyonuk is 
van: nemrégiben

Balatonfclsőlellén villát építtettek, 
háromszobás úri villát,

amelyet remekül bebutoroztak és itt nya
raltak. De ez még nem volt minden: telket 
is vásároltak a Római-parton, week-endte- 
lepnek való telket, ezt a kislányuk nevére 
Íratták.

így élt Smolen Farenc, az Elektromos
müvek kezelötisztje, akinek tisztviselőt és 
tréneri fiz' léséből aligha tellett uj búto
rokra, balatoni villára, telekre a Római- 
fíirdőn, tizennyolcszemélyes vacsorákra, 
elegáns ruhára és szóraktfiiásra .,.

Erre az életmódra máshonnan kellett 
pénzt szerezni — és Smolen Ferenc szerzett 
is ^hozzányúlt a hivatalos pénzhez.

Smolen Ferenc a munkabérelszámolási 
'Osztályon dolgozott. Ezt a beosztását hasz
nálta fel arra, hogy bűnös utón pénzt sze
rezzen. Ezen az osztályon készítik el a 
munkások bérlistáját. Különféle utalvá
nyok, belégek és szelvények alapján ké
szül a munkabérlista, amelyre a rendes 
heti vagy órabéren kivül rávezetik a kü
lönórákat, különmunkadijakat és költsége
ket. Smolen Ferenc komplikált iratmani
pulációkkal úgy intézte a dolgot, hogy min
den hónapban négy-öt munkást, akinek a 
munkabérlistájára rávezetett egész sereg 
különórát és külön költséget,

olyan dijakat, amik a munkásoknak 
nem jártak, a pénzt kiutaltatta magá
nak, g munkások csak azt a bért kap
ták meg, ami tényleg megillette őket, a 
különbözeiét pedig egyszerűen zsebre- 

vágia.

A kezelötiszt-futballista-tréner ugylátszik 
már esztendők óta űzte ezeket a manipulá
ciókat, körmönfont ügyességgel dolgozott, 
de mint minden szélhámos, ő is elcsúszott 
egy narancshéjon:

véletlenül tévedett 62 fillérrel és ez a
62 filléres differencia leplezte le az esz

tendők óta ügyesen takargatott büntl
A múlt héten az Elektromosmüvek egyik 

munkása jelentkezett fizetéséért a pénztár
nál. A pénztáros átnyújtotta a hetibérét és 
azonkívül még 62 fillért számolt le elölte.

*— Mi ez kérem? — kérdezte a munkás.
— Különóráért jár.
— De kérem, én semmiféle különórát 

nem végeztem, — mondotta a becsületes 
munkás — nekem az a pénz nem jár, nem 
veszem fel.

A pénztáros meglepve hallgatta, hiszen a 
munkabérlistán, amelyet Smolen Ferenc 
készitclt, minden kétségei kizáróan ennek 
a munkásnak a neve szerepelt. Minden
esetre jelentést telt az ügyről fellebbvalói- 
nak.

A pénztáros jelentése alapján megindult 
a vizsgálat, mert már az első pillanatban 
furcsának tartották, hogy ilyen téves ki
utalás történt. Arra természetesen nem gon
dolhattak, hogy tulajdonképpen mi tör
tént: Spnolen níegfeledkezett arról, hogy 
ezt a 62 fillért is el kell sikkasztani és vé
letlenül kiutaltatta a sikkasztásra szánt 
pénzt a gyanútlan munkásnak.

A házivizsgálat rövidesen megállapította, 
hogy a munkab^relszámolásoknál

hosszú időre visszamenően súlyos sza- ’ 
bálytalanságok történtek.

Plósz Pál, az Elektromosmüvek helyettes 
vezérigazgatója erre utasítást adott, hogy 
a rendőrséghez kell fordulni. Günther Fe- 
renc dr., az Elektromosmüvek ügyésze meg
jelent a főkapitányságon és bűnvádi felje
lentést tett. Gyors és szigorú nyomozást 
kért, mert hiszen az volt a föltevés, hogy a 
szabálytalanságok már évek óta folynak, 
sőt

mikor a futballcsapat ügyvezetésében 
rovancsolást tartottak, ott is furcsa dol
gokra bukkantak és az a föltevés ala
kult ki, hogy Smolen Ferenc az Elek- 
tromosmüvek futballcsapatának a pén

zével Is hütlcnül sáfárkodott
és a kettős sikkasztással körülbelül nyolc
vanezer pengős kárt okozott.

A följelentés alapján a főkapitányságon 
megindult a vizsgálat. Detektív ment a 
Váci-ut 94. számú házba, hogy érdeklődjék 
Smolen Ferenc életviszonyai és körülmé
nyei után. A detektív délelőtt járt a házban. 
Smolen akkor nem volt otthon. Délután 
mikor huzajött,

hallotta, hogy rendőrségi ember érdek
lődött utána.

Nem szólt egy szót sem, vette a kalapját, 
elment hazulról, azután rövidesen újra ha
zajött. Kis idő múlva elterjedt a híre a ház
ban, hogy Smolen Ferenc súlyosan megbe
tegedett:

idegrohaniot kapott, családja úgy dön
tött, hogy kórházba viszik és tényleg 
még ugyanazon a napon beszállították 
a Zsidókórház idegosztályára, azóta Is 

ott van,
azt mondják, összeroppantak az idegei, 
nincs olyan állapotban, hogy kihallgathas
sák a nyolcvanezer pengős sikkasztásról.

A Hétfőt Napló munkatársa telefonon 
megkérdezte dr. Günther Ferenc ügyésztí

— Igaz e, hogy az Elektromosmüvek föl
jelentést tett Smolen Ferenc ellen sikkasz
tás miatt?

— A hir megfelel a valóságnak — hang
zott a válasz — többet azonban nem mond
hatok,

nincs fölhatalmazásom nyilatkozni, 
tessék a főváros XII. ügyosztályához for
dulni. Különben SipŐcz Jenő polgármestert 
ur az egyedüli, aki jogosult érdemileg nyi
latkozni Hl _ i
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Meinl ajándékkosarak ked
veltek és örömet szereznek L
Húsvéti csokoládé-ajándék 
már 32 fillértől kaphatói

Kedvezően haladnak 
a prágai egyezmény
tárgyalások

ügy politikai, mint gazdasági körökben 
meglehetős érdeklődéssel tekintenek a most 
folyó prágai tanácskozásokra, amelyeken 
a magyar kormány kiküldöttei a cseh
szlovák kormány megbizottalval a megkö
tendő kereskedelmi egyezmény részleteit 
tárgyalják.

Minden remény megvan arra, -— amint a 
tárgyalások eddigi menetéből megállapítható, 
hogy

ezek a tanácskozások eredményesen 
fognak most már befejeződni, 

nmi azután meglehetős hatással lesz a ma
gyar agrártermékek kivitelére.

Már most is megállapítható, hogy a tár
gyalások megkezdésével

a várható álhitklvitelre való tekintettel 
az állatárak lényegesen emelkedtek 

és az egyezmény megkötése az állatáraknak 
százszázalékos emelkedését fogja eredmé

nyezni. 

Zítonyra futott egy rejté
lyes szovjettiajó a tengeren

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Reuter- 
iroda honkongi jelentése szerint titokzatos 
homály fedi a Kunnetzlessou szovjetmoto- 
roshajó célját, amely útban Leningrádtól 
Vladivosztok felé Prutasreef közelében

zátonyra futott.
A hajónak, hogy felszabadulhasson, feltű
nően súlyos rakományát a tengerbe kellett 
volna dobnia, ezt azonban a kapitány

a legerélycsebben megtagadta, 
sőt megtiltotta a llonkingból érkező mentő
hajóknak, hogy hajójához közeledjenek és 
szikratávíróval VladivosztokLól kért segít
séget. A szovjethajó rakománya állítólag 

egy szétszedhető ágyunaszád, több mo
torosbárka

és sok gépalkatrész.

Husvét után kerül 
a költségvetés a Ház elé

A legutóbbi minisztertanácson Imrédy Béla 
pénzügyminiszter elöterjosstelto a jövő évi 
állami költségvetés torvozclét s a képviselőház 
húsvéti szünete után, tehát április 6-én vagy 
6-án be is terjeszti azt a képvlsclőházhos és 
«z alkalommal —- mint értesülünk — a pénz
ügyminiszter nagyszabású expozét mond.

A költségvetést annak boterjasztése és a 
pénzügyminiszter expozéja után nyomban ki
adják az Illetékes bizottságoknak megvitatás 
céljából, mig n képviselőház plénuma ezalatt 
nz Idő nlatt Hómon Bálint kultuszminiszter 
törvényjavaslatait fogja letárgyalni. Amennyi
en ezeknek a vitája hamarabb végződnék, 
mint amikorra a bizottságok elkészülnek a 
költségvetés megvitatásával, akkor a bizottsá
gok munkájúnak befejezéséig a képviselőház 
rövid szünetet fog tartani.

A költségvetés Iclárgvnlása után a nyári 
nagy szünet előtt még előroláthnlólag két fon
tosabb javaslatot fog tárgyalni a képviselőház. 
Az. egyik: az irányított ynzdálkodásról szóló 
Javaslat, a másik az erdőtörvény. Etek letér- 
gygalása ulán — nz idén valószínűleg elég ko
rán — megkezdődik a parlament nyári szü
nete.

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl,

akkor koroxo tol a „Divat urlaiabó- 
a4a"-ot Erzsébet, korul >. I em., eltol 
merték utén rendolhet remek szabású 
tértlfiltanyt vagy felSItCt kétszeri pró- 
bével 40 és 60 pengőért legújabb 

plvatszOvetelnkböl,

Krencsey Géza 
a Vivószövetség elnöke 

vasárnap hirtelen meghalt
Vasárnap este villámgyorsan terjedt el a 

hire, hogy Krencsey Géza műszaki főtaná
csos hosszas szenvedés után hirtelen el
hunyt.

A tragikus haláleset nagy megdöbbenést 
keltett mind a főváros előkelő társaskörei
ben, mind pedig a sportkörökben.

Krencsey Géza hirtelen halálát családján 
és a sportközönségen kivül a székesfőváros 
tisztikara, továbbá az Országos Kaszinó, 
amelynek hosszú időkön át igazgatója volt, 
gyászolják.

A magyar sportéletnek Krencsey Géza ki
magaslóan nagy értéke volt. A magyar .vivó- 
sport

Krencsey Géza elhunytéval elvesztette

„Jo, a szörnyűséges", a leghirhed- 
tebb párisi apacs is Stavisky bűn
társa volt s megszökött a detektívek 
elől Egy rejtélyes telefonáló előre figyelmeztette, 

hogy a rendőrség elfogatására indult
Páris, március 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) „Jo, a szörnyűséges'1 másnéven 
„A fehérhaju Jó" felbukkanása a Stavisky- 
ügy legújabb szenzációja. Szinte hihetetlen 
körülmények között sikerült a francia fő
város leghirhedtebb banditájának, „Jo, a 
szörnyűségesének, akit polgári néven 
George Hatnneuz-nak. hívnak, a rendőrök 
gyűrűjéből,

egy titokzatos, a rendőrséghez tartozó 
egyén segítségével kisétálnia.

"Jo, a szörnyűséges", Romagnin* mellett 
Stavisky egyik legbizalmasabb barátja és 
segítőtársa volt, akinek sikerűit mindeddig 
háttérben maradnia. A nyomozás megállapí
totta, hogy ö juttatta el Lopdonbp a Sta- 
visky-féle ékszereket és gyanús a szereplése 
a Prlnce gyilkosági ügyben is. „Jo, a ször
nyűséges" a rue de Döme egyik szállójában 
lakott. Tegnap reggel

rendőrök és detektívek vették körül a 
szállót.

Veszedelmes 
szállodatolvait keresnek 
Budapesten,

A hamburgi rendőrség vasárnap rádió- 
gram utján nagyszabású szállodai lopásról 
értesítette a főkapitányságot. A jelentés sze
rint, egy hamburgi szállóban vakmerő lopás 
történt, ismeretlen tettes

álkulcscsal behatolt a szálló egyik szo
bájába és teljesen kifosztotta.

A tolvaj óriási zsókmányra tett szert: hat
ezer olasz lírát, kilencezer pezetát lopott, 
azonkívül elvitt kilencezer darab levélbélye
get és húsz darab művészi festményt, 

10.000 pengő elslkkasztását beismerte dr. Kupás 
Sándor debreceni városi tisztviselő,

akit 40.000 pengős sikkasztással gyanúsítanak
Debrecen, március 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) Vasárnap délben 12 órakor a debreceni 
rendőrségen befejezték Kupás Sándor dr. vá 
rost számvevőségi tisztviselő kihallgatását, akit 
a debreceni filmszínházak vigalmi adójúnak 
elsikkasitásával gyanúsítanak. Kupás dr. be
ismerő vallomásában

elismerte, hogy sikkasztott,
do csak tízezer pengőt, a további harmincezer 
pengőt hiányról tudni sem akar.

A debreceni királyi ügyészség a még mindig 
folyó kihallgatásra való tekintettel határozatot 
hozott, amelyben 48 órával meghosszabbítja

Kupás Sándor dr.-nak a rendőrségen való 
fogvatartásál és csak azután kisérik át az 
ügyészségre.

Á nyomozást a legnagyobb apparátussal 
folytatják. Hétfőn délelőtt fogják átvizsgálni 
a debreceni mozik könyvelt és Kupás dr. fel
jegyzéseit, délután pedig ujabb tanúkihallgatá
sok lesznek. Eddig már megállapították, hogy

■ két debreceni mozi hét hónap alatt 
negyveneaer pengőt fizetett ki Kapás ke
zeihez, aki ebből as ŐMzegből nem egé
szen tízezer pengőt adott át a városnak.

A hétfői tanúkihallgatások során ujabb szen
zációs fordulat várható.

A veszedelmes „félszemü Sanyi" 
halálos szerencsétlensége

A pesti alvilágnak nagy gyásza van. Pénte-I 
ken délután temették Marosán Sándor 48 esz
tendős lakatost, akit a bűnöző világban „F4/-I 
Kcmá Sanyi'1 néven ismertek é< gr yo’» a yp-1

vezeteuége, hogy kora Ifjúságától kezdve csak 
börtönben érezte jól magát. A bűnözés legtöbb 
ágál kulliválta. Ült lopásért, betörésért, rab
lásért, jzw xáiáaért, legtöbbször, pzopban mégis

egyik motorikus erejét. A Magyar Vívás ző- 
vetség ügyvezető elnöke volt,

évtizedeken kérésztől lankadatlan buz
galommal dolgozott a világhírt! magyar 

vívás naggyátételén.
A vasárnapi vívó versenye ken pillanatok 
alatt terjedt el a szomorú hir és a gyász 
első megnyilvánulása az volt, hogy az or
szágban rendezett minden vivóversenyen 

a közönség és a versenyzők feszes vi- 
gyázz-áilásban néma percekkel adóztak 

az elhunyt emlékének.
Krencsey Géza temetéséről még nem történt 
intézkedés, de valószínű, hogy a MAC ren
dezi meg a temetését, amelynek alapitótagja 
volt.

Egyelőre csak óvintézkedésről volt szó, ne
hogy a hírhedt apacsvezér megszökjék. A 
detektívek várták az elfogatási parancsot, 
amely azonban egyre késett. Délben már 
egymásután szállingóztak el a detektívek a 
szálloda körül, mert azt hitték, hogy elte
kintettek az elfogatási parancs kibocsátásá
tól. A kora délutáni órákban az apacsvezért 
telefonon

felhívta egy férfi és figyelmeztette, hogy 
kiadták ellene a letartóztatás! parancsot, 

mire „Jo, a szörnyűséges", egy titokzatos 
autón elhagyta a szállodát. Mint utólag ki
derült, az autó rendszámát meghamisítot
ták.

Azóta eltűnt a híres apacsvezér.
A vasárnapi lapok elkeseredetten Írnak 

erről és rámutatnak arra, hogy a félelme- 
teshirü bandita elfogatása szinte reményte
lennek látszik, mert ha sikerülne is kinyo
mozni a tartózkodás! helyét,

nehéz lenne letartóztatni, 
nem hiába viseli a „szörnyűséges" jelzőt.

erk/ száz&tvsnozer 
márkás zsákmánnyal 

szákött mag
összesen 150.000 márka értékben.

A rádiogram közölte, hogy a lopással egy 
harminc év körüli, 180 cm magas, fekete
hajú, fekete nyírott bajuszu fiatalembert 
gyanúsítanak, akinek a közelebbi adatait 
nem tudják,

lehet, hogy Magyarországon át mene
kült.

A főkapitányság megtette a szükséges in
tézkedéseket, hogy amennyiben a vakmerő 
tolvaj Budapest felé vette volna az útját, 
fölkutassák és letartóztassák.

A titokzatos ember
A Hétfői Napló nyolchetes Jubileumi 

rejtvényei senyének
U. sz. szelvénya

1034.Ili. 26.
Vág la k*. és őrizze meg! p

hatósági közeg elleni erőszak címén kerüli le
tartóztatásba Úgynevezett régi ligeti fiú volt, 
aki nem ijedt meg a maga árnyékától és nem 
egy átmulatott éjszaka után öt-hat hasonszőrű 
emberrel is elbánt. Angyalföldön, Zuglóban, 
Kőbányán és egyiHőben Pesterzsébeten a rend
őrök és detektívek hada hajszolta a félelmetes 
hirü embert

Balszemét Üldözés közben lőtték ki
és azóta maradt rajta a „Félszemü Sannyf1 név.

Öreg detektívek épp úgy, mint fiatalok is
merik a nevét és érdekes élményeket beszélnek 
el vele kapcsolatban.

Marosán voit az aki nagy előszeretettel 
fosztogatta világhirü artistanők ékszergyűjte
ményét. Mint egészen fiatal kezdő bűnöző Ős- 
Budavárában került először rendőrkézre. A 
közkedvelt

Barrison lányok öltözőjébe nyitott ha ál
kulccsal, 

amikor egy artista tettenérte és rendőrnek adta 
ét. Büntetése kitöltése után sorra követte el 
a lopásokat, betöréseket, mire ismét elfogták 
és lecsukták.

Marosán halálosan gyűlölte a rendőröket. 
Minden egyes alkalommal ellenszegült nekik és 
ebből származott a legtöbb baja. Egy alkalom
mal a Reitter Ferenc-utcában

rálött egy rendőrre,
aki ugyancsak revolverrel védekezett. Ekkor 
vesztette el a balszemét. A múlt esztendőben 
egy nagy kasszafurással kapcsolatban került a 
rendőrségre, de később bizonyíték hiányában 
megszabadult a büntetéstől.

Marosán arról is híres volt, hogy soha nem 
kellett neki ügyvéd,

kívülről tudta a büntetőtürvénykönyvet.
Az atléta termetű, makkegészséges ember há
rom hónappal ezelőtt súlyosan megbetegedett* 
Egy rozsdás szöggel megsértette a jobb karját, 
vérmérgezést kapott és hetekig tartó szenve
dés után belehalt sérülésébe. .

Ma estig lesz nyitva a 
mezőgazdasági vásár

Vasárnap is óriási tömeg tekintette meg a 
mezőgazdasági kiállítást. Sok vidéki vendége 
is volt a vásárnak, akik fillé,res gyorssal jöttek 
Budapestre. Nagy közöhsége volt a lovas
bemutatóknak, vadászugratásoknak, az állam* 
rendőrségi lovasszázad bemutató gyakorlatai
nak, a fogatszépségversenyeknek, a bábolnai 
lovaazenekarnak és a többi attrakcióknak. 
Jelentősen fokozta a vásári forgalmat

a külföld páratlanul nagy érdeklődése.
Előkelőségek hosszú sora jött ki a vásárra. 

Albrecht főherceg például négyszer látogatta 
meg a kiállítást. Hétfőn még egész napon át 
nyitva lesz a mezőgazdasági vásár és délután 
3 órai kezdettel még lovasmutatványok is 
lesznek.

Hétfőn este 7 órakor
nzonban minden körülmények között bezárul 
a nagysikerű kiállítás.

Vasárnap délelőtt meg
tekintene Budapestet, 
délután hazautazott a 

lengyel külügyminiszter
Nakoniocznokiiv-Klukowskl lengyel föld

művelésügyi miniszter vasárnap délelőtt meg
tekintette a fővárost. Utána Lepkotvski buda
pesti lengyel követ a követségen vlllásrcggeltt 
adott a lengyel földművelésügyi miniszter tisz
teletére.

A lengyel miniszter délután félötkor utazott 
vissza Varsóba. Vele együtt utazott Lepko'vsk! 
lengyel követ is. Búcsúztatásukra a pályaudva
ron megjelent a külügyminisztérium részéről 
Förstner Pál dr., továbbá a lengyel követség 
tisztikara. A lengyel miniszter a magyar ha
tárról üdvözlő táviratot Intézett Kállay Miklós 
földművelésügyi miniszterhez.

— Próbálja ön la ki a szerencséjét! Rendel
jen még ma egy sorsjegyet. Arak: */i = 24, 
% = 12, ’/í = 8, */• = 3 pengő az összes fő
árusítóknál

— Aspirin-tabletták szabályozzák a vér
keringést, elősegítik a kóros anyagok kiürülé
sét, csillapítják a fejfájást és sokszor meg
akadályozzák súlyosabb betegségek kifejlő
dését.

— A „Sieota" gyógyüdülő húsvéti üdülőknek 
2% napos 22—26 P-ős árakon áll rendelke
zésre.

— Szabályozza emésztését „Darmor-lal* 
mely enyhén ée biztosan hajt.

— A elrok ápolása az izr. temetőkben április 
hó második felében veszi kezdetét. Befizetések 
a Pesti Chevra Kadisa székházéban. VII., Er- 
zsébet-körut 26. szám alatt, postán Is.

4 tenorét! ünnepeket tVItoe 
a Gutenbrun n - szanatóriumban
B»4e»b«n. Wien mellett. a egy virágos Fark
ban. ahol ttdtti. gyógyul éa aaórakoeáat táléi 
a lernrlbh tAwMágbun, klfflnö magyar orvosok kezelése 
mellett S’lnháaak, moalk, eurpark, béc»l ▼illá
mon. Kurliaut éa ut lAtékkaariuó a ssomsaéd-
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Mussolini fontos tanácskozása 
a francia nagykövettel 
a romai egyezményről

Az osztrák faggotionsog Ogyeoen tett nyilatkozat 
meghozta az olasz-trancia közeledést

hogy Dollfuss győzött, de idegen segítség 
nélkül és

Csehország, amelynek elsőnek kellett 
volna bevonulnia Ausztriába, ezt az Ígé

retet nem tartotta meg.
Ilyen körülmények között — fejezi be a 

lap — nem lehet csodálni, ha a jugoszláv 
politikai és elsősorban kormánykörök tel
jes tájékozatlansággal állnak szemben a 
mai helyzettel.

Páris, március 25.
f.l Hétfői Napló tudósitójának telefon jelentése.) A Paris Midi római tudósítója 

úgy értesül, hogy Mussolini, tekintettel a Párisban az utóbbi napokban megnyilvánult 
nyugtalanságra, De Chainbrun francia nagykövettel folytatott tegnapi megbeszélése során 

igyekezett megnyugtatni őt az olasz politika irányvezetése és a római jegy
zőkönyvek valódi értelme felől.

Olaszország érzelmei — mondotta Mussolini — Franciaország irányában semmit 
sem változtak is Olaszországnak továbbra is az a felfogása, hogy az olasz-francia 
eivüttmüködés Eözépeurópa megszervezésének lényeges előfeltétele. Rómában úgy vé
lik, hogy

az osztrák függetlenség 
kérdésében február 17-én tett közös angol-francia-olasz nyilatkozat megvetette a tény
leges közeledés alapjait.

Gyermektragédia 
Újpesten 

a verandáról és halálra zúzta 
magát a hároméves kisfiú
Tragikus gyermekszerencsétlenség tör

tént tegnap Újpesten. Kádár György aszta
losmester a Corvin-utca 29. számú házban 
lakik. Kádár műhelyében dolgozott, három 
éves Imre nevű fiacskája pedig az udaron 
járt. A fiú fölment a kétméter magas ve
randára, elszédülf, leesett és

olyan szerencsétlenül zuhant, hogy ko
ponyáját egy kőrakásban szétzúzta.

PALMA Okma tartóstalp 
a legolcsóbb viselet!

Kérje Ön is cipészétől!

Azonnal a mentőket hívták, de már nem 
lehetett segíteni, a kisgyerek szörnyethalt'

A jubálálá HéiíSl Napló Itusvéíí ünnepi ajándéka
A huszonötévcs jubileumát ünneplő Hét

fői Napló jövő heti húsvéti számához re
mek ajándékot adunk. Elegáns Budapest — 
ez a cime a mellékletnek, amelyet Stób 
Zoltán szerkeszt. Az elegáns, szórakozó Bu
dapest életét mutatjuk meg benne. Az iro
dalom, szinház, mozi, szórakozás, társaság 
kitűnőségeinek neve disziti az Elegáns fíu- 
dapest hasábjait.

Bajor Gizi 
Barabás Lóránd

Bárdos Artúr 
Cziffra Géza

Meglepő olasz leleplezés 
az osztrák szocialista fórra' 
dalomról, Jugoszlávia szere 
péről és Magyarország 
elszigeteléséről
na a szociáldemokrácia győzött volna, 
Ausztriát a klsántánthoz csatolják —
Írja a Tribuna

Róma, márc. 26.
A Tribuna levelezője a belgrádi szkup- 

stinában lefolyt költségvetési vitával kap
csolatban tudósítást közöl a jugoszláv álla
potokról

Megállapítja az újságíró, hogy 
az adót Jugoszláviában állandóan 

emelik.
Minden hivatalos iratot, útlevelet csak úgy 
adnak ki, ha a kérvényező megfejelő bizo
nyítvánnyal igazolja, hogy nincs adóhátra
lékban.

Politikai téren Belgrádnak nagy csalódást 
okozott Dollfuss győzelme. Arra számítottak 
ugyanis, hogy az osztrák kérdés a szociál
demokrácia győzelmével végleg megoldó
dik, vagyis

Ausztriát hozzácsatolták volna a kis- 
ántánthoz, mig Magyarország ebben az 

esetben elszigetelten maradt volna

Megoldódott a dohányzás problémája!
Itt a „CELOFILTER!"

Dutku Ákos
Föld Aurél 
Gaál Franciska 
Harsányt Zsolt 
Hunyadi Sándor 
Inczc Sándor 
Kellér Dezső 
Kulinyi Ernő

és még sokan Írnak és beszélnek az elegáns 
Budapestről mellékletünkben, amely a hús
véti újságírás szenzációja lesz.

és Németország, valamint Olaszország el
veszti befolyását a Balkán politikájára. A 
nemzeti szocializmus esetleges ausztriai 
győzelmétől nem várnak semmit, mert ak
kor Németország kiszorítja a szerb befo
lyást a Balkán többi részéből és Jugoszlávia 
végleg lemondhat arról az álmáról, hogy 
Stájerország, Karintia egges részeit megsze
rezze.

E terv megvalósítását bizonyítja az, hogy 
az osztrák zavargások alkalmával

a jugoszláv hadsereg készen állt, hogy 
Ausztriába bevonuljon.

Ugylátszik egyébként, hogy ez a terv régen 
megvolt Parissal és Prágával egyetértésben. 
A számítás a következő volt: ha Ausztriában 
győz a szociáldemokrácia, minden rendben 
van; ha nem győz, akkor Ausztriát

a külföldi megszálló seregek felosztják.
Az eredmény azonban váratlanul az volt,

Lakner Artúr 
Pásztor Béla 
Sági Pál 
Stób Zoltán 
Szomory Dezső 
Titkos Ilona 
Tarján Vilmos 
Zsolt Béla

Tévedésből a Rókus öngyilkos
termébe vittek egy beteg uriasszonyt: 

a hírhedt, szomorú 4S-as kórterem olyan hatás
sal volt rá, hogy őrizetbe kellett venni, mert 
maga is öngyilkosságot akart elkövetni

Egy uriasszony különös drámája kerüli 
vasárnap a rendőrség elé. A Margithid pesti 
hídfőjénél szombaton délben összeesett egy 
uriasan öltözött idősebb nő. A hídnál szol
gálatot teljesítő rendőr a mentőkért telefo
nált, akik nem tudták eszméletre téríteni az 
ismeretlen uriasszonyt, ezért bevitték a 
/VőA'us-kórházba. Itt mérgezésre gondoltak,

azt hitték öngyilkossági kísérlet tör
tént s az Ismeretlen uriasszonyt az első 
emelet 48-as számú kórtermében, az 
„öngyilkosok szobájában" helyezték el.
Vasárnap délelőtt magához tért az uri

asszony, megmondta a nevét: Hoffmann 
Emilnének hívják, 58 esztendős magánzónő, 
a Zsigmond-utco 70. számú házban lakik. 
Megkérdezték tőle, miért akart meghalni és 
mivel mérgezte meg magút, mire az uriasz- 
szony meglepetten igy szólt:

— Én? . . . Nem csináltam én semmit, 
kérem... A Margithidnúi rosszullét fogott 
el, elvesztettem az eszméletemet . . . másra 
nem emlékszem

dehogy akartam én öngyilkos lenni.

Nemzeti szocialista 
propaganda-központot 
lepleztek le Bukarestben

Bukarest, március 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Érdekes hirt közöl a Bukarest
ben megjelenő Curentul tegnapi száma egy 
ottani nemzeti szocialista propaganda köz
pont leleplezéséről. Konrádi Artúr német 
állampolgárt a román hatóságok már hosz- 
szabb idő óta azzal gyanúsították, hogy 
külföldi cigaretták Romániába csempészésé
vel foglalkozik.

Konrádi távollétében házkutatást tartot
tak bukaresti lakásán. Legnagyobb meg

A kórház igazgatósága telefonon értesí
tette a főkapitányságot, délben detektív 
ment ki a Rókusba, hogy kihallgassa Hoff
mann Emilnét. Az idős hölgy ezalatt

különös lelki változáson ment keresztül.
Egyre riadtabban nézte a szomszédos 

ágyakban fekvő, nyöszörgő, sóhajtozó élet
untakat, sírásra fakadt, láthatóan ráneheze
dett lelkére az „öngyilkosok szobájának'* 
megrázó hangulata és amikor a főkapitány
ság delektivje megállt az ágya előtt, elfúló 
hangon kijelentette:

— Véletlenül kerültem Ide... de most 
már én is öngyilkos akarok lenni. Köz
löm önnel, hogy amint elhagyom a kór

házat, öngyilkos leszek . . .
Hiába volt minden fáradozás, Hoffmann 

Emilné, aki az életuntak kórtermében ha
tározta el magát az öngyilkosságra, ener
gikusan kitartott öngyilkossági szándéka 
mellett.

A rendőrség kénytelen volt saját érdeké
be őrizetbe venni Hoffmann Emilnét. Drá
máját talán megfejtik a pszichiáterek « a • 

lepetésre a lakásban nem cigarettákat, ha
nem

nagymennyiségű Hamburgból származó 
nemzeti szocialista propaganda anyagot 

találtak.
Amint a lap jelenti, a házkutatás eredmé
nye

további házkutatásokat és letartóztatá
sokat

fog maga után vonni. Konrád: különben a 
bukaresti birodaimi németek egyesületének 
elnöke és a nemzeti szocialista szervezetek 
romániai vezetője.

A dohányzás káros oldaláról sok szó esett 
már, azonban a cigarettázást, a dohányzás 
legelterjedtebb formáját, csak most sikerült 
a modern kor követelményének megfelelően 
tökéletesíteni.

Hosszas kísérletek után jutottunk el a 
tiszta cellulózé anyagból készült fátyol füst
szűrőhöz, mely a dohány élvezhetőségének 
és lényeges tulajdonságainak megtartása 
mellett csak a káros tulajdonságokat kü
szöböli ki.

A cellulózé fátyol füstszűrő a „SENATOR 
CELOF1LTER" cigarettahüvely szopókájá- 
ban van elhelyezve. Ezt a kényes, nehezen 
alkalmazható, nagyon finom anyagot csak 
külön erre a célra épített, szabadalmazott 
gépekkel lehet feldolgozni.

A „CELOFILTER" (cellulózé filter, vagy. 
Is szűrő rövidítése) anyaga tiszta cellulózé 
és fátvolszerü apró lapokból áll, melyek 
összepréselve, hajszálcsöves tampont ké
peznek. A cigaretta szívásánál a füst 
ezen a szűrön halad át, melynek legérdeke
sebb tulajdonsága az, hogy a füstben a leg
finomabban eloszló aromatikus anyagokat, 
vrgyls éppen azokat, melyekért tulajdon
képen dohányzunk, csatornáin keresztül
engedi, míg a durvább eloszlásban jelent
kező égési termékeket (piridin, ammóniák, 
a nikotin felesleges mennyisége), melyek a 
dohányzás kellemetlen oldalát jelentik és 
emellek & kajáit A IfiJSkbap, égési t

nyelven, hurutokat slb. előidézik, szám
talan hosszanti és keresztcsntornájában 
visszatartja, felszívja.

A dohányzó a „CELOFILTER" hatását 
szemmel láthatólag is ellenőrizheti az elszí
vott cigaretta szopókájának kibontása után. 
A „CELOFILTER" színe és szaga minden
kit meg fog győzni annak teljesítményéről.

A „SENATOR CELOFILTER" cigaretta, 
hüvelynek számtalan más előnye van és 
úgyszólván a dohányzás minden eddig fel
merült problémáját megoldja: a szűrő a hü
vely szerves tartozéka, — a legerősebb do
hányokat is élvezhetővé teszi, miáltal a do
hányzás olcsóbbá válik, — a papír és a do
hány égési termékeitől és a nikotintól túl
terhelt cigaretta is élvezhető és elejétől vé
gig szívható, — nem kerül dohánypor a 
szájba, — a fogakat nőm sárgítja, — erős 
dohányosoknak éa érzékeny torkúaknak 
egyaránt nélkülözhetetlen, — a dohány 
megtartja eredeti ízét és nem veszti el ka
rakterét.

Ezzel a legmodernebb eljárással, vagyis 
tisztán celluloze-fátyol füstszűrővel és sza
badalmazott tampongépekkel Magyarorszá- 
gon csakis a „SENATOR CELOFILTER". 
hüvely készül. Ez a gyártmány a legköze
lebbi napokban ezüst dobozban már min
denütt kapható lesz és mindenkinek ajánl
juk kipróbálását. Egyedüli gyártója; Janina 
Cigarettapapír, Rt* BwtapjuU _____ ___

BORIIMáruházVVIIVIII (Holzer-hlz)

■ meghívja önt
március hó 26-án délelőtt 11 órakor 
a IV., Kossuth Lajos-utca 9. szám alatti 

aniliüzííiiaii ünnepélyes megnyílására
Győződjön meg mielőbb 
meglepő Jó minőségű áruink rendkívül olcsó árairól

Olcsó húsvéti megnyitó vásár !!
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Rokonának lakását 
fosztogatta a rossz útra tért 

társaságbeli fiatalember 
Látogatás ürügye alatt rendszeresen ellopta 
a rokon ékszereit és értéktárgyait

Vasárnap délben előkelő családból szár
mazó urifiut tartóztattak ic a főkapitánysá
gon.

A büntetlen előéletű, igen jómodoru, tár
saságbeli fiatalembert könnyelműsége, köl
tekező természete vitte a bűnbe. György 
István 2S esztendős magántisztviselő, akinek 
az apja Győr egyik legismertebb ügyvédje, 
került a 200-as cellába. A legutolsó divat 
szerint öltözködő gavallér nem jól érezte 
magát a zsebtolvajok és betörők társaságá
ban, arra kérte ügyének referensét, hogy 
mielőbb vigyék át az ügyészség fogházába. 
Ezt a kérését teljesítették is és a délutáni 
órákban saját költségére taxin szállították 
e Markó-utcai fogházba.

György István fiatal háznsember, ő is ál
lásban volt, felesége is állásban van, szeré
nyen ki is tudtak volna jönni keresetükből, 
de ő a szegény polgári keretek közt nem 
érezte jól magát.

Fényűzőbb életre vágyott, és az ehhez 
szükséges pénzt nem tudta előteremteni. 

Édesapja, aki hosszabb ideig támogatta, 
mióta önálló keresettel birt, beszüntette 
anyagi támogatását, de gondoskodott arról, 
hogy fiának az élelmezés kérdése ne okoz- I 
zon gondot, otthonról ellátták háztartását 
az összes szükséges élelmiszerekkel és egyéb 
dolgokkal. A fiatal tisztviselő szeretett szó
rakozni és nem vetette meg az éjszakázást 
sem.

Sűrűn megfordult egyik rokona, Mohácsi 
Júnosné magánzónő Bártfni-ut 12. alatti vil
lájában. Az tiriasszony szívesen látta a kel
lemes megjelenésű rokont, azonban egy idő 
óta különös fölfedezésekre jutott. A fiatal
ember távozása után észrevette, hogy

egy-két darab ékszere eltűnt.

Elárverezik
Nemes Marcell hagyatékát

A világhírű képgyűjtemény nagy 
része Budapesten kerül aukcióra

Először gondolni sem mert arra, hogy az 
ékszerek eltűnése és a fiatalember látogatása 
között valami kapcsolat lehet és arra gon
dolt, hogy talán valami titokzatos besurranó 
tolvaj követheti el a sűrűn megismétlődő 
lopásokul. Később azután rájött, hogy ez a 
föltevés nem állhat meg, a lakásában ab
ban az időben más nem járhatott, mert az 
ajtó belülről volt bezárva, a kulcs az ajtó
ban maradt és az ablakok is mind zárva 
voltak. A személyzet meg sokkál távolabb 
tartózkodott és azok a szalón és a háló
szoba közelében nem is jártak abban az 
időben. Nagyon bosszantotta a dolog és

a rendőrséghez fordult, ahol ismeretlen 
lettes ellen följelentést tett

és kérte, hogy ügyét a legnagyobb diszkré
cióval kezeljék.

A lopási csoport egyik legügyesebb de- 
tektivjét bizták meg a nyomozással, aki 
megismerkedett a fiatalemberrel is, majd 
figyelni kezdte annak életmódját.

A detektív megállapította, hogy az ék
szereket György István lopta el.

Az is kiderült a nyomozás során, hogy hol 
zálogosította el és mennyi pénzt kapott a 
tárgyakra.

A fiatalembert előállították a főkapitány
ságra, ahol elébe tárták a nyomozás ada
tait és miután a följelentést nem vonták 
vissza,

letartóztatásba helyezték.
György István letartóztatásának híre csak
hamar elterjedt azokban a körökben, ahol 
a szimpatikus fiatalember meg szokott for
dulni s mindenütt a legnagyobb meglepe
téssel s megdöbbenéssel beszélnek az eset
ről.

állott fel a pódiumra és kis verset szavalt, 
amely igy kezdődött: „Árvák vagyunk, 
nincs templomunk, nekünk, magyar moha
medánoknak ...“ A vers azzal fejeződik 
be, hogy a kisfiú „kurban-bajrám" ünnepe 
alkalmából gratulál Magyarország kormány
zójának, minden magyarnak, az egész világ 
mohamedánjainak és a nagymuftinak. Ez
zel véget ért az istentisztelet.

ünnepélyes feketekávézás

után az egész gyülekezet felvonult a Rózsa
dombra, Gül Baba sírjához.

Egy hivő imádkozott a sírnál, majd kö
vetkezett a szertartás legfontosabb része: 
az áldozati bárány megölése. Gül Baba sír
jának udvarán kis gödröt ástak, ehhez ve
zették a keservesen bégető báránykát, sót 
adtak neki és vizet, majd lefogták és

a főpap imája közben egy hivő átvágta 
az állatka nyakát.

A kis bárány hangtalanul kiszenvedett. 
Vérét a gödörbe csorgatták. Utolsó ima vé
geztével szétoszlottak az egyházközség tagjai.

Este az Esplanade szállóban ünnepi va
csora volt, amelyen az áldozati bárány 
húsából megvendégelték a szegény magyar 
mohamedánokat. A vacsorán résztvettek a 
magyar mohamedánok pártfogói és bará
tai is.

Matuska Szilveszter 
a magyar bíróság előtt 
Júniusban lesz a fötárgyalás. — Újabb orvos- 
szakértői vizsgálatnak vetették alá Matuskát

Matuska Szilveszter, a biatorbágyi me
rénylet tettese most már rövidesen a ma
gyar bíróság előtt felel szörnyű cselekmé
nyéért. A Hétföl Napló információi szerint 

az osztrák és magyar igazságügyi ha
tóságok legutóbb ismét érintkezésbe 

léptek egymással,
hogy Matuska további sorsa felett végkép
pen döntsenek. Júniusban tölti ki Matuska 
Ausztriában reászabott büntetésének két
harmadrészét s ezután feltételesen szabad
lábra lehetne helyezni. Az osztrák hatósá
gok úgy határoztak, hogy közvetlenül a 
büntetés kétharmadának kitöltése után Ma
tuskát nem helyezik szabadlábra, hanem 

átadják a magyar igazságszolgáltatásnak, 
amely Ítélkezni fog felette.

10.000
PENGŐ

JUTALOM
nemre és korra való tekintet nélkül 
annak, aki igazolni tudja, hogy a 
Mira keserüviz egy órán belül nem 
hatott, vagy hányingert, vagy leg
csekélyebb görcsöt idézett volna elő.

Pályázhat mindenki, aki bármilyen 
ok miatt az eddig használt hashajtó 
helyett, reggel, étkezés előtt fél po
hár Mira természetes keserüvizet 
elfogyaszt.

A Mira viz — köztudomás szerint 
— az egész világon egyedülálló, leg
nagyobb glaubersó-tartalmu forrás
víz, Ize kellemes, kapható mindenütt.

Mira Forrás rt.
Nádor-utca 20.

A pest vidéki törvényszék Mártó n-tanácsa 

még jiiniusban letárgyalja a biatorbágyi 
rémtettet.

Legutóbb hire terjedt, hogy

Matuska elméje elborult

a steini fegyházban. Mint értesülünk, ez a 
híradás nem fedi a tényeket, hanem az tör
tént, hogy a biatorbágyi merénylőt újból 
orvosszakértőkkel vizsgáltatták meg, akik 
megállapították, hogy

Matuskára feleségének halála igen mély 
hatást gyakorolt, de elméje nem zava

rodott meg
s büntetőjogilag teljesen beszámítható

A Kohner-aukció befejeztével Ismét hasonló 
nagyszabású világhíres műgyüjtcmény értéke
sítésére kerül a sor. Arról van szó, hogy május 
•lején

újabb aukcióra bocsát Jók Neme* Marcell, 
a hírneves magyar műgyűjtő összes meg

maradt Magyarországon levő képeit.

A Nemes-hagyatékból legutóbb _ ____
decemberében tartottak aukciót Budapesten, 
amely közel harmincezer pengőt eredménye
zett. A gyűjteménynek azonban még mindig 
maradtak értékes darabjai: Rippl-Rónai, Fé
nyes Adolf, Magyar-Mannhelmer, Iirfnyi-Grün- 
maid több értékes alkotása. Ezekből a képek
ből rendezik a budapesti aukciói, vele pár-

-

múlt év

huzamosan azonban a végrendelet végrehajtói 
elárvereztetlk a hagyaték németországi 

darabjait Is.
München-ben 1931-ben és 1933-ban már 

tartottak Nemes-aukciókat, ezúttal azonban 
nem München-ben, hanem Berlin-ben fogják 
értékesíteni a Nemes-féle mügyüjteményt.

Valószínűleg sor fog kerülni a Nemet 
örökség legnagyobb értékének, a tükingi kas
télynak eladására is. A kastélyt és a hozzá 
tartozó ősparkot Nemet Marcell annakidején 

hárommillió márkára becsülte, 
ilyen árat valószínűleg nem érnek el érte, de 
a kevésbé szerencsés értékesítés Is előbbre 
vinné a hagyaték likvidálását.

Gázlopás miatt eljárás indult 
egy pesti kereskedő ellen

A Székesfővárosi Gázmüvek a legutóbbi idő
ben gyakran adtak dolgot a rendőrségnek és 
ügyészségnek. A Gázmüvek -vezetősége rájött 
arra, hogy egyes háztartásokban, amelyekben 
már régebben leplombálták a gázórát és

használaton kívül helyeztették a 
gáltatást, nagymennyiségű gázt 

tottak.

gázszol- 
fogyasz-

„Árvák vagyunk, nincs templomunk
Bárányölés, mély áhítat és lótékonyság 
a magyar mohamedánok áldozat! ünnepén

Vasárnap ünnepelték a világ mohame
dánjainak milliói „kiirban-hajrám" ünne
pét, vagyis nz áldozati ünnepet. Ebből az 
alkalomból megindító istentiszteletet ren
dezett az Esplanade szálló különtermében n

magyar állampolgár mohamedánok
Güt Babáról elnevezett autonóm egyház
községe is. A templommá alakított terem 
közepén perzsa imaszőnyegeken cipő nél
kül térdelve és arcraborulva, tornához ha
sonló nagy mozdulatokkal,

arab nyelven énekelve
Imádkozott 27 buzgó mohamedán férfi, 
köztük két kisfiú. Fezt viseltek, vagy ken
dövei kötötték le fejüket. Legelöl Durics 
Husszein Hilmi, a főpap, aki fehér turbánt 
Viselt és zöldsujtásos fekete palástot, ame
lyen ott voltnk

magyar katona! kitüntetései.
Köröskörül székeken közel száz néző ült: 

át imádkozók hozzátartozói és meghívott

érdeklődők. Az arab Imádság után az egy
házközség egyik legöregebb tagja magyar 
nyelven beszédet mondott, majd a hívők 
legfiatalabb tagja, egy

piros fezt viselő kisfiú

.. ___________________ _________ ....... a rendőr
séghez fordult és lopás címén bűnvádi felje
lentést tett. A gázlopások ügyében megindult 
a nyomozás, amely sok esetben a királyi 
ügyészséget is foglalkoztatta.

Legutóbb ismét ilyen
gázlopást bűnügyben folytatta le a vizsgá

latot az ügyészség.
Gráf Lajos kereskedőt jelentette fel a Gázmü
vek igazgatósága s panaszában előadta, hogy 
a kereskedő Váci-úti lakásában lezárták a 
gázórát, de miután ez megtörtént, Gráfék

továbbra is fogyasztottak gázt, 
amelyért azonban nem fizettek s Igy megkáro
sították a Gázmüveket.

Gázmüvek jogi osztálya ezekután

Gráf tiltakozott a lopás gyanúja ellen 
s kihallgatása során kijekntette, hogy ő nem 
nyúlt a gázmérő órához. A Gázmüvek viszont 
igazolta, hogy Gráfék lakásában az óra lezá
rása után is fogyasztottak gázt. Az ügyészség 
Gráf ellen

lopás miatt vádiratot adott ki.
A bűnügy további sorsa most már a szakértők
től függ, mert Gráf szakértők meghallgatását 
kérte ártatlanságának igazolására.

A sírok ápolása
úgy a régi kerepes!-utl, mint az uj 
központi isr. temetőben Április 
hó második felében vésni 
k adétét. Befizetések a Pesti 
Chevra Kadlsa székházéban.
VIL Erssébet-lcörut 26. szám alat' 
már most onzközölhotők. esetleg 
ugyanod* postán is beküldhetők.

leleplezi

Hétfőn, március 26.-án Indul meg az Est! Kurír uf cikksorozata

Hitlerék izgatásait 
Magyarországon

Hogyan terjed a horog kereszt 
a Dunántúlon

Az Egyesült Izzólámpa és Villa
mossági Rt. a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara választottbíró
ságánál 2716/1934. sz. a. a tisztes
ségtelen versenyről szóló 1923. V. te. 
alapján cselekmény abbahagyása 
iránt pört tett folyamatba. A pör 
során alperes kötelezettséget vállalt 
arra, hogy abbahagyja oly 10 wattos 
izzólámpák gyártását és forgalomba- 
hozatalát, melyeknek tényleges watt
fogyasztása a reábélyegzett watt
értéket a szokásos tolerancia figye
lembevételével meghaladja, továbbá 
azt, hogy az általa gyártott és forga- 
lombahozott lámpákon olyan, a té
nyeknek meg nem felelő fénytelje- 
sítmény adatok szerepeljenek, ame
lyekből arra lehet következtetni, 
hogy a lámpák 10 watt fogyasztás 
mellett 15 wattnak megfelelő fény
mennyiséget szolgáltatnak. Ezen kö
telezettségvállalás megszegése esetére 
alperes esetenként fizetendő, bfróilag 
nem mérsékelhető 500—500 pengő 
kötbér megfizetésére kötelezte magát 
felperessel szentben. Kötelezte ma
gát az alperes továbbá arra, hogy a 
jelen megállapodást saját költségén 
a „Villanyszerelők Lapjáéban közzé
tételi, egyben felhatalmazta felperest, 
hogy a megállapodást saját költsé
gén bármely napi- vagy szaklapban 
közzéteheti. Végül kötelezte magát 
magát alperes az összes perköltségek 
megfizetésére.

H

A
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Hat uj könyv, hat világ
Sem az iró, sem a könyvkiadó nem 

szeretik elárulni műhelytitkaikat. Pedig 
nagyon tanulságos volna, ha az olvasó, 
aki készen kapja a könyvet, egy-egy futó 
pillantást vetne a gondolatoknak és ter
veknek abba a titokzatos laboratóriumá
ba, ahonnan az ö gyönyörűsége és oku
lása kikerült.

A jó regényt megírni művészet. De, 
tudja-e az olvasó, mennyi igyekezet, kö
rültekintés szükséges ahhoz, hogy a jó 
regény kellő formában jelenjen meg és 
a százezer arcú, százezer lelkű és száz
ezer ízlésű olvasótábor kellő módon meg
válogatott olvasmányokat kapjon a ke
zébe?

Külön irodalmi diplomácia az, aho
gyan a könyvkiadó a sorozatokat összevá
logatja. Itt van például a „Palladis" már
ciusi újdonság-sora. Ahány könyv, any- 
nyi világ, annyiféle érdeklődést elégít ki 
és annyiféle tehetséget szikráztat meg az 
olvasó előtt. Az „Édes anyaföld" világ

hírű szerzőjének, Pearl S. Bucknek újra 
kínai tárgyú regénye jelent meg a Két- 
pengös Regények sorozatában: „Kwei- i 

Lan vergődése". A szerelem tavaszi fénye 
és a gyűlölet emésztő izzása csap össze 
e megkapó kínai regényben, sötétség és 
világosság, maradiság és haladás. Egy 
icike-picike, gyöngédszirmu viráglélek 
vergődéseiben tükrözteti az iró két ha
talmas világ eget-földet rázó összecsa
pását: a régi Kína és a haladás harcát. 
Izgalmas és magasrendü, rikató és ta
nulságos ez a regény. Halk szavakban 
tragédiák zajlanak itt, szemrebbenések
ben és csöndesen kicsorduló könny

cseppekben tragikus történések viharza- 
nak.

A házasélet szürke hétköznapjaiban 
boldog szerelmet kereső asszonylélek 
nagy harcát irta meg Sophie Kerr 
„Utolsó fillérig" cimü regényében. Egy- 
pengős Regény ez, tele a romantika 
bübájával és a lélek redöiben megszólaló 
finom lírával.

A Vászonkötésü 1 Pengős Regények 
sorát Artúr Stringcr gazdagította a 
„Cselszövények háza" cimü bűnügyi re
génnyel. Uj fordulatok teszik izgal
massá minden fejezetét. Tele van ötlet
tel és valóságos látomását adja a nagy
város mozgalmas életének, amely tele 
van káprázattal és a bűn árnyékával, 
kisértéssel és halálos veszedelemmel.

De talál a márciusi sorozatban ked
vére való olvasmányt az is, aki a for
dulatos és egyben mulatságos kalando
kat kedveli : a Félpengős Regények 
sorában megjelent a „Római expressz" 
cimü Tegény. Ruth Alexander mindent 
a feje tetejére állít az éppen olyan mu
latságos, mint izgalmas, idegfeszültséget 
és kacajt egyformán ajándékozó regény
ben, amely egy kalandra indult szerel
mespár rut felsülését Írja meg a humor 
kimeríthetetlen bőségével.

A fantázia izgalmát kereső olvasó igé
nyeit is a Félpengős Regények elégí
tik ki : Harry Edmonds müve „A ki- 
sértethajó", egy titokzatos vitorlás óceáni 
kalandozásait Írja meg szivet szorító 
Irgalmassággal és a .rejtelemnek olyan 
teljességével, hogy nincs az a ravaszsá
gok iskoláját kijárt regényolvasó, aki e 
titkok oldó zárát megtalálná, mielőtt a 
regény legutolsó fejezetét elolvasta.

A „Palladis" ujabb tipusu kiadványa 
a 80 filléres regény. Ebben a sorozatban 
jelent meg Gregory „Árnyék a tanyán" 
cimü kalandos regénye. Mexikó vérgőzös 
levegőjében vagyunk, izzó szenvedélyek, 
halálos gyűlölet, féktelen indulatok mér
kőznek itt és tartják feszültségben az ol
vasó idegeit. De mind e tomboló szenve
dély mélyén nemes érzések, hősiesség, 
tisztaság, igaz szerelem és férfias barát
ság virágai nőnek és vigasztalják üdítő 
látványukkal az olvasó lelkét.

íme, hat regény egyszerre, a „Palladis" 
márciusi könyvespultján.

ideális 
férfiing

Excellent

mosható műselyemből

Ügyeljen a bevarrott 
védjegyre, mert nem 
minden trlkófehérnemü 

„Habselyem**
Gyártja:

SELYEM- ÉS GYAPJUARUGYÁR R.-T. 
BUDAPEST

Pusztító árvíz Ausztriában
Tengerré áradt a Zirknitz-té, 50 ház beomlott, 

20 kilométeres területet Ontott el az ár
Bécs, március 25.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) Vasárnap óriási arányú áradás
ról érkeztek riasztó hírek az osztrák fővá
rosba. A stájerországi Zirknitz-tó kiöntött 
medréből s

mintegy húsz kilométer területet árasz
tott el a víz. Az eddigi jelentések sze

rint 50 ház beomlott, a lakosság a leg
nagyobb pánikban van.

Óriási botrányt rendeztek 
a kereskedők egy uj áruház meg
nyitásánál Franciaországban
Betörték az ablakokat, megverték az elárusítókat

Páris, március 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Brest ki

kötővárosban egy nagy egységáruház meg
nyitása vad zavargásokat idézett elő. A nagy 
áruházat szombaton délben két órakor ün
nepélyes külsőségek között nyitották meg. 
Röviddel az ünnepélyes megnyitás után be
nyomultak a város kiskereskedői az áru
házba és tüntetni kezdtek. A tüntetők

beverték a kirakatablakokat, az áruhá

A magyar reformátusság
a felekezeti békét hirdeti:

Némethy Károly felsőházi tag és Szabó Imre esperes 
nagy beszéde a vasárnapi református nagygyűlésen

’schmiűitiauer ~ 

Ikeseriiviz
Tegnap, virágvasárnapján, két nagy ünnepi 

eseménye volt a főváros református lakossá
gának: megkezdődött az országos református 
diákgyülés, majd a budapesti reformátusok 
nagygyűlése folyt le.

Az országos református diákgyülés vasárnap 
kora reggel a Kálvin-téri templomban tartott 
ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen 
Farkas István tiszáninneni püspök mondott 
prédikációt. Ezután Kádár Mihály dr., a Ma
gyar Református Diákok Soli Deo Glória szö
vetségének elnöke, Tavaszy Sándor dr., a ko
lozsvári református teológiai akadémia pro
fesszora és Buday Gergely dr., a budapesti 
vallástanitő testület elnöke tartottak előadást.

Hosszú óvek <5fa beváltak az

ASPIRIN
tabletták

minden meghűléses 
betegségnél és 
reumás fájdalmaknál.

A valódiságért és jóságért szavatol 
a minden tablettán látható felirási

A diákgyülés résztvevői zászlóik alatt a 
Vigadóba vonullak fel, ahol

a budapesti reformátusok nagygyűlését 
tartották meg 

előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében.
A gyűlés hallgatói sorában ott láttuk 

Farkas István püspököt, Balogh Jenőt, Juhász 
Andort, Puky Endrét, Bessenyey Zénót, Bene
dek Sándort, Darányi Kálmánt, Petri Pált, 
Tasnády Nagy Andrást és sok más notabilitást.

Bercczkg Albert lelkész imája után
NÉMETHY KÁROLY 

felsőházi tag, a budapesti református egyház
megye szónoka tartott megnyitó beszédet,1

A Fővárosi Operettszinház 
uj szenzációja

Szeressen kedves
Komjáthy-Anday-Harmath operettje 3 felvonásban — Főszereplők: 
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A hatóságok intézkedésére utászkatonák se
rege indult az áradás színhelyére, hogy a 
mentési munkálatoknál segédkezzék.

A Zirknitz-tó Ausztria egyik legérdekesebb 
természeti jelensége. A tó nyáron teljesen 
kiszárad. De tavasszal és ősszel a Karsztok 
földalatti barlangjaiból áradó víztömeg meg
tölti vízzel a tavat. Ugylátszik, most

egy ismeretlen uj vizforrás fakadt fel 
és igy történt az áradás.

zak polcain felhalmozott árut leszórták 
és az árusítókat tetllcg inzultálták.

A kereskedők ellen végül is rendőrséget 
kellett kivezényelni s amikor ez sem hasz
nált, kénytelenek voltak

az áruházat néhány órával a megnyitás 
után bezárni.

A tömeg azonban még ekkor sem vonult el 
az áruház elöl és még az éjszakai órákban 
is tüntettek.

amelyben többek közölt ezeket mondotta:
— Ma már .szükségtelen bizonyítgatnunk, 

hogy
a ml évenként megismétlődő seregszem
lénk nem kihívó fellépés, nem a feleke

zeti béke megzavarása,
mi a többi felekezclek hivő seregivel nemes 
versenyre kelve, közös nagy eszméket, a hitet, 
a puritán erkölcsöket, a hazaszeretetei, a kul
túrát igyekszünk szolgálni.

— A reformátusság és az egész protestan
tizmus a türelemnek, a felekezeti béké
nek, a más vallások tiszteletbentartásának 

hirdetője és gyakorlója,
— ott is, ahol abszolút többségben van.

Némethy Károly további beszéde során be
jelentette, hogy megkezdődlek a Kálvin-téri 
monumentális központi Calvincum megépítésé
nek előkészületei.

Az elnöki megnyitó után a nagygyűlés 
hódoló táviratban üdvözölte Horthy Miklós 
kormányzót, majd Vay László báró főispán, a 
tiszántúli egyházkerület főgondnoka, mondott 
magasszámyalásu beszédet, utána az Erdély
ben tartózkodó Ravasz László püspök helyett

SZABÓ IMRE
esperes tartott ünnepi beszédet, amelyben 
arról értekezett, hogy mik az egyház tenni
valói Budapesttel szemben s

mit várhat Budapest a maga reformá
tusaitól.

A nagyváros lelkét meg kell ihletni — mon
dotta Szabó esperes — a családon, iskolán 
keresztül, a birói székből, a laboratóriumból 
a sajtón és színházon át. Ezután gyönyörű 
szavakkal emlékezett meg néhai Prohászka 
Ottokár püspök működéséről, majd pedig

a tőke elfajulásai ellen beszélt
s kijelentette, hogy ha a tőke elfajulásai ellen 
nem sikerül a küzdelem, akkor ez magát a 
kereszténységet is megrothasztja és hazug
sággá teszi szájában a szót.

A nagygyűlés Kiss Sándor, Dobos Károly és 
Murakőzy Gyula felszólalása után a Himnusz 
hangjai mellett ért véget.

Mecsér Andrúscsengerlképvlselö
Csenger, márc. 25.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefon-* 
jelentése.) A Szuhányt Ferenc halálával 
megüresedett csengeri választókerületben 
vasárnap volt a választás meglehetős erős 
harcok közepette.

Vitéz Mecsér András, a Nemzeti Egy
ség Pártjának hivatalos jelöltje 3820 

szavazatot, 
vitéz Gycne Pál, a Független Kisgazdapárt! 
jelöltje pedig 3002 szavazatot kapott és igy 
827 szavazattal vitéz Mecsér András kapta 
meg a kerület mandátumát

ÉdeskutvL J=>
Ásványvíz Kereskedelmi Rt. 161811

közleményei:

Cigelkai 
jódos 

gyógy
források

Cigelkai látván forré»vli: Dús 
hydrocarbonat tartalmú, jódos 
gyógyvíz. Kiváló gyógyhatású 
gyomorégés, gyomorsuvtultengé*. 
gyomorfekély, garat- és légcső
hurut eseteiben. Cigelkai bajos 
forrásvíz: Rendkívül nagy jód
tartalmúnál fogva bevált érelme
szesedés, golyva, nőibajok, vér

baj é« meghűlések eseteiben. Kizárólag magyar címkével 
hozzuk forgalomba.

Természetes

Gasíeini
0UÓ0U- és 
asztali víz

A legnagyobb rádióakti vitá
sa hőforrás. Javallva: vese- 
és hólyagbajoknál, epebán- 
talmaknál, rheuma, kosz
vény és idegbelegségeknél, 
sexualis neurasténia, min
dennemű érbetegségeknél, 
agyvérzések utókurájához. A! 
dcstillált vizkurák helyett. 

Állandó összetételénél fogva 
biztos és egyenletes hatású 
gyógyvíz. Orvosilag ajánlva 
nemcsak székrekedés, de gyo
morhurut, sárgaság, epeba
jok, aranyér, elhízás, érelme
szesedés és magas vérnyomás 
eseteiben is. Használata gaz
daságos, mert már kis adag
ban is hat. Használati ntaaltáa 
minden palackhoz mellékelve.

A Karlsbadi Sprudelsó 
természetes gyógy- 
eszköze a gyönyör-, 
bél , r éj-, epe-, lép és 
vesebetegségeknek.

A köhögést és rekedt
séget gyógyítja. 
Astmathikus betegek
nek enyhülést hoz. 
Gyomorsav ese
tében kitűnő hatású.
Kreuz.fnrrás, Fcrdinácd forrás. 
Természetes Marienbadi forrás, 
só: Székrekedés, gyomorhurut, 
gyomorfekély utókővctkez.nényei, 
máj- és epebajok (epehólyag- 
gyulladás, epekő); aranyér, min. 
dennemü keringési zavarok és 
pangásos állapotok, szivelhájaso- 
dás, elhízás és ennek követkéz- 
acidosis. Rudolf-forráa: A hugy-ményei; cukorbetegség, _

utak krónikus gyulladásai, vesemedence- és hólyag
hurut, vesehomok és vesekő. Természetes Marienbadi 
FenyŐklvonat: ldegcrősitó fürdőpótlék.

ÁRIÁI Nagy ktakedvelfségnek örvendőlYl U F" BÍ I tiszta ,íl,des ásványvíz igen dús
III V lí H I természetes szénsavtartalommal.
AÍzNFQh Mint engedélyezett gyógyvíz jólHUIhCCI bevált emésztési és légzőszervi

hurutoknál, megakadályozza a 
lulflHU túlságos gyomorsavképződést és
—_J felfrissíti a kimerüli idegrend

szert. Gyermekeknek is ajánlatos.
Olcsó, nagyon kellemes hazai ásványvíz.

Állami

a természetes 
Soltéra

Párám
gyógy- és asztali

víz

Regen bevált a garat és lég
zőszervek hurutjainál: köliö- 
?és, rekedtség, hőrghurut- 
Selters meleg tejjel), lázas 

megbetegedések, tüdötuber- 
kulózis stb. eseteiben.

rleiier Seliers
Prospektussal szolgál. Nic- 
dersclters központi irodá'u 
Berlin, W. 8. Wilhehn sir. 55.

Gyomorsavszabályozó hatásánál 
fogva gyomorsavtultengésben vagy 
savhiányban szenvedő betegeknek 
gyógyital. A Parádi forrás, a ter
mészet áldásos patikája, teljes 
mértékben bevált még pangásos 
máj- és epebajoknál és minden 
egyéb emésztési zavarnál. Ven
déglőkben és kávéházakban Is le
szállított áron kapható.

OAI IIATAD NMla,i v,z' Dús bór-Mll IfUllliO lithiumtartalniánál fogva UlvLwniUli hugyszervek betegségéin

FORMS

Természetes alkallkus gyógy- 
------ * “ * “ • • és

* « 
___ ___ betegségéinek 

(vese- és hólyagkövek, vese
medence- és hólyaghurut) to
vábbá a köszvénynek majd- 

_______________  nem specifikus gyógyszere. 
Kizárólag magyar címkével hozzuk forgalomba.

Beszerezhetők minden szakma* 
beit üzletben. Bővebb lelvllá- 
tfosítással készséggel szolgál:
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I.
A partement húsvéti szünetével megkez

dődött a kormány férfiak húsvéti vakációja. 
Gömbös Gyula vasárnap elutazott Rudapest- 
röl, családi körben tölti húsúét ünnepét, 
Lázár Andor Igazságügy miniszter és Hóman 
Bálint kultuszminiszter Abbáziában üdül.

II.
Llndmyer Réla királyi ügyész, a buda

pesti ügyészség egyik legagalisebb és legki
válóbb ügyésze, érdekes munkán dolgozik. 
Még a párisi referensügyészt is megszégye
nítő buzgalommal gyűjti a Stauisky-íigyre 
vonatkozó összes adatokat, külföldi távirati 
ügynökségek híreit, francia és angol lapok 
cikkeit, interjúkat, hivatalos jelentéseket, 
l.lndmaycr Réla jogi szempontból tanulmá
nyozza ezt a nagyjelentőségű bűnügyet, 
amely méltán izgatja a büntetőjogászok 
'fantáziáját. A Stavlsky-ügynek magyar vo
natkozása is van, tehát nem érdektelen, 
bngy egy magyar királyi ügyész — mint 
magánember ugyan — foglalkozik a pro
blémával és tanulmányt akar Írni róla.

III.
Férjhezmegy a telefonkönyvi Ne tessék 

mosolyogni... .4 telefonkönyv 3. oldalán
pöttyösruhás, hullámoshaju, szép fiatal lány 
fényképe mosolyog a könyv sokszázezer 
olvasójára. Nincs Budapesten ember, aki 
néhányszor ne látta volna ezt képet, A posta 
igazán remekül választott: ennél vonzóbb 
arcot nem találhatott a telcfonpropaganda 
számára. Ez a társaságbeli szép fiatal hölgy: 
sudheiml Gindele Lucy, Csorba kultuszál
lamtitkár unokája. Gindele Lucyt most el
jegyezte Krompccher László műegyetemi 
tanársegéd. Nemsokára megtartják az es
küvőt,

IV.
Ilerzog András báró napok óta egyedül 

mutatkozik a társaságokban. Feleségét, az 
olasz Parravicini grófnőt mostanában sen- 
kisem látja. A társaság benfentesci tudják, 
hogy a grófnő hazautazott Olaszországba, 
magával vitte másféléves kislányát is. A 
fiatal báró feloszlatta a háztartását és egye
dül él az Andrássy-uti villában,

V.
4 Magyar Lovaregylct igazgatósága ezen 

a héten ülést tart. Az ülés egyetlen tárgya 
a hiuatlos hirdetmény szerint: kizárási in
dítvány. Egy fiatal gróf turfsorsáról dön
tenek

V/.
Egyik népszerű hetilapunk nemrégiben 

kezdte közölni Hatvány Lili bárónő Nem 
olyan időket élünk... cimü regényét. Nagy 
kavarodás keletkezett a regény körül, sokan 
magukra véltek ismerni a szereplőkben. A 
lap tapintatos vezetője erre az íróval egyet
értve, rövidesen befejezte a regényt. 4 mun
kát most megvette az óriási példányszám
ban megjelenő Vantiy Fair. Lili bárónő re
gényét tehát angolban olvashatják majd 
mindazok, akiket érdekel.

Vll.
Fried Pál, a kitűnő magyar festőművész i 

számára nagy elismerést jelentő meghívást 
hozott a posta. A kitűnő piktor néhány esz
tendővel ezelőtt Afrikában járt, innen hozta 
magával azokat a csodálatos újabb napsü
téses színeket, amik a képeit jellemzik. Af
rikai utazása során Egyiptomban is járt, 
vhol előkelő benszülöit urakkal Ismerke
dett meg. Egyik egyiptomi barátja most 
meghívta magához vendégségbe. Megírta 
neki, hogy műtermet rendez be számára, 
telepedjék le Egyiptomban és dolgozzék, 
ameddig akar. Fried Pál már válaszolt is 
a meghívásra: egyelőre nem fogadhatja cl 
A kitűnő festőművész ugyanis most uj mun
kába fogott, kerámiával foglalkozik, gyö
nyörű szobrokat és műtárgyakat csinál, 
amiknek már Ilire van, és nem hagyhatja 
ubba budapesti munkáját.

Vili.

Rezegh-Huszágh Miklós nyugalmazott fő
kapitány lánya, Rezegh-Huszágh Morzsa 
már régebben elvégezte a Testnevelési Fő
iskolát és diplomát kapott. Rezeg-lluszágli 
Morzsa most a mesterutcai felsőkereske
delmi iskola vlvótanfolyamának vezetője 
lett.

IX.

Pnyr Hugó országgyűlési képviselő fele
sége beteg. Operáción esett át, szanatórium
ban fekszik, de az állapota már javult, rö
videsen felépül és elhagyhatja a szanató
riumot.

X.

.4 Nemzeti Színházban nagy sikerrel ad
ják a kitűnő Surányi Miklós Aranybástya 
cimü darabját, amelynek tárgya egy zsidó 
bankárcsalád körül mozog. A budapesti 
rossznyelvek már szájra vették a Nemzeti 
Színház rsidótárggu darabját és két uj 
cinét Is adtak neki. Az egyik: Aranypásrkn, 
a másik: Változatok a zséhúron ,..

Letartóztatták 
Zamecsnlk Józsefet, a hires 
motorkerékpárversenyzőt

Orgazdasággal gyanúsítják a sportemberek nép
szerű Suttyóját, aki jóhiszeműségével védekezik

A főkapitányság bűnügyi osztályán va
sárnap orgazdaság gyanúja miatt előzetes 
letartóztatásba helyezték Zamccsnik József 
harininckétéves niótorszxirelöt. Zamccsnik 
József nevét jó) ismerik a sportkörökben: 
ügyes mótorkcrékpárversenyzö, aki már 
több versenyt nyert.

A jellegzetesen alacsony, vékony fiatal
embernek a Suttyó becézőnevet adták, 

igy hívja őt mindenki.
Különben nem azonos Zamecsnlk Tivadar
ral, a másik ugyancsak hires mótorkerék- 
párverscnyzővel.

ikimecinik József lopott kerékpáralkat- 
részek miatt került ebbe a kínos helyzetbe. 
Egy alkatrész-üzletben lopás történt, a lo
pott holmik Zamccsnik Józsefhez kerültek, 
aki továbbadta azokat. Mikor a lopás ki
derült,

nemcsak a tolvaj ellen indult eljárás,

Hatvanezer pengőért ügető-lovakat 
vásárolt Amerikában egy alkalmi
konzorcium Viharos tengeren utaztak

a trapperek Newyorktól Hamburgig — A kipárnázott 
boxok — Felfrissítik a hanyatló Ugetö-tenyésztést

különös paripát oz ügetö-versenyért rajongó 
amerikai sportemberek a város egyik parkjá
ban temették el és 12 méter magas obcliszket 
emeltek a „tiszteletére".

Az amerikai lovak külön kipárnázott boxok- 
ban, kereskedelmi hajón tették meg az utat 
Ncw-Yorkból Hamburgig. A tengeri ut nem 
volt valami kellemes, mivel vihar dühöngött. 
Nehogy az állatok megsérüljenek,

hevedet kötöttek a hasuk alá és csigákon 
a levegőbe emelték őket és mindaddig igy 

maradtak, mig a vihar tartott.
Hamburgtól Budapestig ugyancsak klpámá- 

zett, jól, illetve egyenletesen szellőztetett va
gonokban utaztak a drága mének és kényes 
kancák, melyek most már vigan, sőt diadal
masan futnak a zöldülő tavaszi gyepen.

A lovnk a Hollón, Mariska, Stein, Pusztabe- 
rényi, Solymossy, Wampetóch-istállókban álla
nak.

Az amerikai trapperek közül eddig csupán 
a Generál Hannover nevű ügetőló mutatott 
formát, mely játszi könnyedséggel, megerőlte
tés nélkül verte meg magyar ellenfeleit és úgy
szólván pályarekordot (26.7) ért el.

Az űgetö-pályán és sportkörökben álandóan 
igen sokat beszélnek arról az érdekes ameri
kai lóvásúrlúsról, amely mostanában történt 
Mint ismeretes, alakult egy úgynevezett alt
ruista konzorcium, amely hosszas tárgyalások 
után

New-Yorkban vásárolt hét amerikai trap
pért: húrom mént és négy kancát összesen 

hatvanezer pengőért.
Az ad hoc társaság mindenekelőtt azért 

ment bele a rizikós expedícióba, azért vásá
rolta az értékes, szép tavakat, hogy ezáltal a 

hanyatló Ügető-tenyésztésbe friss vért 
hozzon.

A vásárlásról részletes riport keretében szá
molt be a „Hors Rewiew" c. amerikai szaklap, 
mely szerint a magyarok

kitűnő üzletet csináltak a hét ló megvéte
lével, mivel azok egytől-cgylg pedigrés ál
latok éa a legnevesebb ősökre tekinthet

nek vissza.
Mint kuroritást megemlíti a nevezőit újság, 

hogy a vásárolt lovak között van a Hamble- 
tonian nevű ló egyik leszármazottja. Ezt a

Száz károsult állította bíróság elé 
„kopasz Gyenest41 és tizenkét bűn
társát Feltárulnak az utóbbi idők legnagyobb stilü 

zálogcédula-szélhámosságai és uzsoraüzletei
„Kopasz Gyenest" Budapest egész alvilága 

ismeri. A rendőrségnek sok munkát adott en
nek a hírhedt pesti „ban
kárnak" működése. De 
nem csak a magyar, ha
nem az osztrák hatósá
gok is megismerkedtek 
már Gycnessel. Legutóbb 
ugyanis

Bécsben fogták el a 
Innen szállították a 
Markóuteai fogház

ba.

Gyenes Marcell pályafutása abban az időben 
kezdődött, amikor a részletüzlcfek szélhámosai 
árasztották el Pestet. Ezek a szélhámosok a 
legkülönbözőbb holmikat adták el részletre s 
a könnyelmű vevőknek nyomban felajánlották: 
zálogba teszik a részletre vásárolt értéktárgyat, 
hogy a vevő azonnal pénzhez jusson.

Az Ilyen „üzletek*4 rúlogcéduldl aztán 
Gyenes Marcellhez kerültek, aki tovább 

manipulált a cédulákkal, 
amelyek sohasem kerültek vissza tulajdono
saikhoz. Gyenes ezenkívül a legkülönbözőbb 
uzsora-ügyleteket bonyolította le, amig törne-

Szenzációs lesz

húsvéti száma
az uj vasárnapi melléklettel!

Okvetlen vegye meg

Akiszépet 
és jót vár

hanem Zamecsnlk József ellen is.
Az ismert versenyzőt előállitották a főkapi
tányságra és felelősségre vonták. Zamecs- 
nik kétségbeesetten tiltakozott és védekezett 
a váddal szemben, kijelentette:

teljesen jóhiszeműen járt el, nem tud
hatta, hogy lopott holmiról van szó

és kijelentette, hajlandó rendezni a dolgot, 
mert nem akarja, hogy bárkit is károsodás 
érjen.

A rendőrség azonban nem fogadta el a 
védekezését,

orgazdaság elmén előzetes letartózta
tásba helyezte

és átadta az ügyészségnek. Zamccsnik Jó
zsef holnap már a vizsgálóbíró elé kerül és 
sportkörökben, ahol rövidesen elterjedt a 
népszerű Suttyó kellemetlen kalandjának a 
híre, remélik, hogy a vizsgálóbíró elfogadja 
a védekezését és szabadlábra helyezi,

az élettől, keresse a reménységet, haj- 
szolja a szerencsén Egy elszalasztott pil
lanatot nem pótolhat semmit Április 14-én 
kezdődik az uj osztálysorsjáték.

A nyeremények összege közel 8 millió 
pengő, melyet készpénzben fizetnek kl. 
Már egy sorsjeggyel szerencsés esetben 
500.000 pengő nyerhető. Jutalom 300.000 
pengő, főnyeremény 200.000 pengő, azon
kívül 100.000, 50.000, 40.000, 30.000,
25.000 pengő stb. Nyerési esélyek tekin
tetében az összes sorsjátékok élén áll.

Ezen körülményben és a feltétlen meg
bízhatóságában leli magyarázatát ezen in
tézmény napról-napra fokozódó közked
veltsége. A sorsjegyek ára: egész 24, fél 
12, negyed 6, nyolcad 3 pengő, tehát sze
rencse föl! Rendeljen még ma egy sorsje
gyet akármelyik főárusitónál, fizetni van 
Ideje a húzás előtt.

ges feljelentések nem érkeztek ellene. Az ele
gáns, kopaszra beretvált, tükörsima fejű Gye-, 
nes bankár

már az első feljelentések után megszökött 
Budapestről

Bécsbe. Itt fogták el a budapesti büntetőtör
vényszék vizsgálóbírójának körözvénye alap
ján.

Az ügyészség most készült el Gyenes Marcell 
bűnlajstromának összeállításával. A hírhedt 
szélhámos elleni vádpontokból

az utóbbi idők legnagyobb stilü zálogcé- 
dula-szélhámosságai és uzsoraüzletcl tárul

nak fel.
Gyenes Marcellen kivül még 12 gyanúsított 

ellen adott vádiratot az ügyészség. A bűnügy
nek nem kevesebb, mint

száz károsultja van,
akik feljelentést tettek a zálogcédulaszélhámo- 
sok ellen. Az ügyészség munkájának befejez
tével áttette az iratokat a büntetőtörvényszék* 
hoz, ahol a Flórián-tanács fogja letárgyalni a 
monstrebünpert. A törvényszék

három napra: április 5—6—7-ikére tűzte 
ki a főtárgyalást

Suálcl mintauásáp Basel
1084. Április 7-17.

Nagy vasúti kedvezmények
Április 7—14. társnsutazAa.

Felvilágosítás és vásárigazolvány: 8víijci főkonzulátus, 
IX., Szvetenay-u. 21. Magyar Kereskedelmi Kamara Sváje 
részére, V , Gróf Vigyázó Ferenc-u. 8. ez. Telefon 144-88.

MAV hív. menctjegylroda (Ibusz) éa bókjai.

Szabott árak
Ezen problémáról az utóbbi időben igen so

kat olvashattunk és nagyon sajnálatos, hogy a 
kereskedőosztály Magyarországon — talán a 
gazdasági válság hatása alatt — még nem ju
tott annyira, hogy a modern kereskedelem ezen 
legfontosabb elvét egységesen kiküzdölte volna.

Ha jól meggondoljuk, abból a sok árenged
ményből, ráadásból, stb., melyeket azon üzle
tekben adnak, ahol nincsenek szabott árak, 
végeredményben senkinek sincsen haszna és a 
felvilágosodott, modern vevő szívesebben vá
sárol a szabott árakkal dolgozó üzletekben, 
mert hiszen különben sohasem tudja, hogy jól, 
vagy rosszul vásárolt-e és a legtöbb esetben 
joggal tételezi fel, hogy egy- vagy kétórás al- 
kudozás után a kért ár feléig jutott el, hogy 
az árut még mindig tulfizette.

Sajnos, különösen a cipőszakmában még 
mindig igen sok az üzlet, amelynek nincsenek 
szabott árai, annál szembetűnőbb tehát a Dél- 
Ka, Magyarország legnagyobb cipő- és haris- 
nyaáruházának példája, amely a szabott árak 
elvét tényleg a tökéletességig fejlesztette. Itt 
nincsenek ráadások és árengedmények, hanem 
a vevő a legjobb minőség, a legjobb cipőforma, 
a legjobb kiszolgálás és a legnagyobb vevő
szolgálat alakjában valóban minden összegért, 
amelyért vásárol, a legmagasabb ellenértékét 
kapja.

— A gazdaságos világításnak egyik módja le- 
hetőleg nagvteljcsitményü és kevés számú izzó
lámpák alkalmazása. Ha ugyanis egy helyiség 
világításához 1400 lumenre van szükségünk, 
ezt előállíthatjuk pl. 10 drb 15 wattos izzó
lámpa, azaz 150 watt segítségével. De ugyanaz 
a fényáram, tehát ugyanolyan erős világítás el
érhető már 100 watt fogyasztással is, ha csak 
egyetlenegy izzólámpát alkalmazunk. Az utóbbi 
esetben világításunk áramfogyasztása harmadá
val kevesebb lesz, mint az első megoldásnál. 
Minél kisebb wattfogyasztásu tehát egy izzó
lámpa, annál kevésbé gazdaságos 10 wattos 
vagy annál kisebb áramfogyaszlásu gazdaságos 
Izzólámpákat nem is lehet gyártani, ezeknek' 
használatától tehát tartózkodjunk, mert külön
ben világításunk költségeit céltalanul emel
nénk.
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Kiesett a taxiitól 
és hatóira zúzta magát

A rászeg utas a sanorrel folytatott uías- 
koOás KUzuon nekiuitta az autót a lárdanax

A főkapitányság sérülési osztályán halá
los kimenetelű autószerencsétlenség ügyé
ben folytattak vasárnap délelőtt nyomozást. 
Az üggyel kapcsolatosan egy soflört elő is 
^állítottak, de később a tanúvallomások és a 
helyszíni szemle után elbocsátották a rend
őrségről.

Hajnali négy óra tájban az Orczy-ut 29. 
számú házhoz hívták ki a mentőket, ahon
nan az őrszemes rendőr jelentette, hogy 
«gy

autótaxiból kizuhant egy ittas állapot
ban lévő férfi

és súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
a helyszínre érkezve, a járdán

összetört állapotban találták a Bo. 554. 
rendszámú taxiautót,

a kocsi mellett állt Mózes József 28 eszten
dős soflfőr és

a járdán összezúzott fejjel, eszméletlen 
állapotban feküdt

Zsidey Árpád 34 esztendős postaaltiszt. 
Megállapították, hogy a postás koponya
alapi törést szenvedett és igen kevés remény 
van életbenmaradásához. Beszállították a 
Rókus-kórházba, ahol délelőtt 10 órakor 

belehalt sérülésébe.
Mózes József soflört a főkapitányságon 

részletesen kihallgatták, hogy tisztázzák az 
első pillanatokban rejtélyesnek látszó autó
szerencsétlenség lefolyását. A sofTőr előadta, 
hogy Zsidey Árpádot már régebben ismeri. 
Vendéglőben is voltak párszor együtt és az 
elmúlt éjszaka az Orczy-ut közelében 
ugyancsak egy vendéglőben találkoztak 
Össze. A postás erősen ittas állapotban

Egán Imre főispán feleségre leplezte le 
a névtelen pénzküldő titkát

A vizsgálóbíró végzést hozott, amelyben felhatalmazta a 
rendőrséget, hogy betekinthessen a posta hivatalos köny
veibe, mert a posta eddig nem akart felvilágosítást adni 
— Kocsis Miklós dr. alelnök, a valutaiigyészség vezetője 
megkezdte a rejtélyes ügy iratatainak tanulmányozását

A Huszti Ibolya-féle titokzatos pénzkülde
mények ügyét tegnapelőtt™ már nagyjából 
tisztázták: minden kétséget kizáróan megálla
pították, hogy nem jótékony angyal küldöz
gette a pénzt, hanem külföldi adósok juttat
ták kerülő utón magyarországi hitelezőkhöz 
megszállt területről, ahonnan tilos a pénzt ki
vinni. Tehát egyszerűen kerülő utón történt 
„átutalásról1' van szó.

Hogy ez a titok hitelesen kiderült, egy úri
asszonynak köszönhető:

Egán Imre főispán felesége leplezte le n 
rejtélyesnek látszó pénzküldcményck pon

tos históriáját.
'Akik ilyen pénzeket kaptak, sorra jelentkez
tek a rendőrségen, de valamennyien azt mon
dották: nem tudják, miért kapták a pénzt. 
Egán Imréné azonban nyíltan és egyenesen el

volt, alig tudott a lábán állni és arra kérte, 
hogy vigye őt haza lakására. Mózes haza is 
akarta vinni, de Zsidey nem akart beülni 
a hátsó ülésre, mindenáron

ő akart a volán mellé ülui.
Amikor ebbe nem egyezett be, a sofl'örülés 
melletti ülésre ült. Alig indult el a kocsi,

a részeg ember dulakodni kezdett vele, 
szájonütötte, majd elkapta a volánt és ö 
akarta tovább vezetni az autót. A kocsi 
közben fölszaladt a járdára, nekiszaladt a 
húz kapujának, kinyílott az ajtaja, Zsidey 
kiesett a járdára és

esés közben fejével egy éles kőre zu
hant.

A rendőrségen több szemtanút hallgattak 
ki, majd a helyszínre vitték a sotTört, ahol 
megmutattatták vele, hogyan történt tulaj
donképpen a halálos kimenetelű baleset. 
Mózes pontosan beigazolta állítását és igy 
a déli órákban elbocsátották a főkapitány
ságról. Az eljárás azonban folyik ellene.

Amikor a törvényszéki orvostani intézet
ben átnézték a halott postás zsebeit, egy 
levelet találtak nála, amelyet a postaigazga
tóság pár nappal ezelőtt küldött címére. 
Ebben a levélben erélyes hangon figyelmez
tetik, hogy a jövőben óvakodjék az alkohol 
mértéktelen fogyasztásától, mert ellenkező 
esetben

kénytelenek lesznek elbocsátani állásá
ból.

Ugylátszik, Zsidey. aki nem tudott ural
kodni magán, ez a levél annyira elkeseritete, 
hogy bánatában itta le magát és igy idézte 
elő saját katasztrófáját.

mondotta, hogy ö Is pénzt kapott, de tudja, 
hogy kitől és miért, bár neki is Huszti Ibolya 
neve alatt küldték a pénzt.

Egán Imréné Budatéténybcn lakik, de el
csatolt területen háza van.

Ennek a bérét havonként küldik neki. Egánnc 
elmondotta, hogy a bérlő budapesti megbí
zottja — akit különben nem ismer — külön
féle álnéven szokta megküldeni számára a 
havibért. Most is ez történt: a 03-as postahiva
tal utján kisebb összegeket kapott Egánné 
Huszti Ibolyától, azaz bérlőjének budapesti 
megbízottjától.

A főispánná ezzel megoldotta a titkát.
Most már csak annak az elbírálása van hátra, 
hogy történt-e valaki részéről valutarendelctbe 
ütköző szabálytalanság a pénzkűldözgetésscl.

A rendőrség nem bocsátkozott bele ennek uz 
elbírálásába, hanem miután devizaügyről van 
szó —

az összes Iratokat áttette az ügyészség 
valutaklrendeltségére.

Jogászi körökben az a vélemény alakult ki, 
hogy azok a magyar állampolgárok, budapesti 
.'s vidéki lakosok,

akik ilyen módon pénzt kaptak, semmi 
néven nevezendő szabálytalanságot nem 

követtek el.
Budapestről magyar pénzt, pengőt kaptak pos
tán, nekik semmi közül ahhoz, milyen uton- 
módon került a pénz Magyarországra.

Amennyiben olyan pénzekről van szó, ame
lyeket elcsatolt területről nem szabad áthozni 
Magyarországra az ottani valutarendelkezések 
miatt, akkor

az elcsatolt területi hatóságokra tartozik, 
hogy indltanak-e eljárást az ellen, aki a 

pénzt átjuttatta n határon.
A magyar hatóságok legfeljebb azt bírálják 
majd cl, hogy a budapesti megbízott, az ál- 
Huszti Ibolya eljárása beleütközik-e a magyar
országi valutarendeletbe.

A főkapitányságról szombaton küldték át az 
iratokat a valutaügyészségre. Kotsis Miklós dr. 
ügyészségi alelnök,

az ügyészségi kirendeltség vezetője vasár
nap reggel megjelent Llpót-kiirutl hivata
lában és hozzáfogott az iratok áttanulmá

nyozásához.
Az ügyészségi alelnök hétfőn dönt a továb
biakról: arról, hogy milyen irányban tartja 
szükségesnek a nyomozást és egyáltalában: 
szükséges e a nyomozás.

Ettől függetlenül különben a budapesti bün- 
telötörvényszék vizsgálóbírója tegnap érde
kes végzést hozott a postával kapcsolatban. 
Amikor a titokzatos pénzkiildeményck ügye 
kipattant, a rendőrség természetesen elsősor
ban a pénzküldések körülményejt igyekezeti 
tisztázni. Detektívek jártak a postahivatalok
ban és adatokat kértek.

A posta, a legmegbízhatóbb, legkitűnőbb 
és legdiszkrétebb Intézmény — jogi szem
pontéi nagyon helyesen —, nem állt ren
delkezésére a rendőrségnek, nem volt haj

landó kiadni a kért adatokat,
ami megnehezítette a detektívek mukáját.

A rendőrség érintkezésbe lépett a büntető
törvényszékkel és a vizsgálóbíró most végzést 
hozott, amelyben

felhatalmazta a rendőrséget, hogy bete
kinthessen a posta hivatalos könyveibe.

Amennyiben az ügyészség jónak látja a to
vábbi nyomozást, a rendőrség munkája most 
már könnyebb lesz.

Tauaszi ueröienyben oiMl
ÖZONDÚS, RAGYOGÓ 
PARKJÁBAN SÉTÁLVA, 
HEVERVE ÜDÜL, KUKÁ
ZIK; 0 l’-ért erkélyei, déli 
szobában hőséKea dlétág-PEN- 
ZIO r élvez, vagy weekendezík.
1.. RAth György u. Tel.: 501-60

Tizenegy férfi és két 
nő betörőbandája
Az elmúlt télen veszedelmes betöröbanda 

garázdálkodott a fővárosban, amely hallat
lan vakmerőséggel követte el az üzlet- és 
lakásbetöréseket. Végül is annyira merész
kedtek a betörök, hogy világos nappal kí
séreltek meg egy rablást. Ebbe belebuktak. 
A rendőrség bravúros munkával letartóz
tatta a banda összes tagjait.

A betörök szombaton kerültek a büntető
törvényszék Bigner-tanúcsa elé.

nusnéíí
/sűrítés
1 kg. pnrkettbeeresztövlasz 

japonika ...............................  P—.48
1 doboz */« kg -os,,Cry»tal“ első

rendű pár kettpaszta P —.78
1 doboz */• kg.-os „crystal44 folyé

kony parkettisztitó és fénye
sítő szer, kiváló jó minőség P — .90

1 darab „Crystal44 különleges, fi
nom parkett kocka ......... P —.38

I darab */in kg.-os park ett fény c-
sftö-kocka .................... P —.18

1 liter nehéz benzin................  P —.48
1 üveg */» fit. „Izsák44 szőnyeg

tisztító................................ P —*96
1 üveg „Hermelin44 fémllsz-

iitő ....................................... P—*26
l üveg „Csillám44 kályha-

eztistöző, hőálló, 50 gr-os P —.58
1 doboz */« kg.-os kádpaszta .... P —.50
1 darab szőnyegkefe ................  P —.64
1 darab parkettkefe, elsőrendű P 1.20
1 darab (X)-ás súrolókefe, ma

gyar gyártmány................  P —.14
1 darab bartwlseh O-ás, garantált

tiszta lószőr ........................ P 1.26
1 darab lábtörlő, 00-ás, japán .. P —.98
1 kg. olajfesték príma, fehér

vagy szürke ........................ P 1.20
1 kg olajfesték, színes (nem

különleges színek) ............. P 1.—
(az olajfestekok doboz nélkül értendők)

1 kg. zománclakk közép mi
nőségű (email).................... P 1.94

I kg. borostyán lakk, közép
minőségű ............................ P 1.94

1 kg. brunolln............................ P 1.20

IZSMT’S
FIÓKOK MINDEN KERÜLETBEN 
É5 MINDEN NAGYOBB VÁRO5BAN Ki

Tizenegy férfi és két nő
ellen emelt vádat az ügyészség.

A büntetőtörvényszék a vádlottak és ta
nuk kihallgatása, valamint a perbeszédek 

elhangzása után a következő Ítéletet hozta: 
a banda két vezére közül Stern Zsigmondot

2 évi és hat havi börtönre,
Németh Károlyt pedig, akit 17 rendbeli lo
pás és betörés bűntettében mondottak ki 
bűnösnek. 2 évi és 2 hónapi, börtönre Ítél
ték. A többi kilenc férfi vádlottra

hat hónaptól két évig terjedő 
börtön- és fogházbüntetéseket mért ki a bí
róság. A két női vádlottat felmentették.

1 Élelmiszer
Ha valaki Önnek tojásokat

gálni. És mindenekeK>megérezn|1

osztályunk
a Hl. emeleten

a követelményei- 
"ek megfelelően, a |egmo. 
tfernebbűl van felszerelve!

s,
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Az erizonistAk
sikere n szlnliázl hét beszédtémája. A Uln- 
pad közkatonái ritkán kapnak nagy „Mr- 
Mlt“ a kötünaégtŐI éa a kritikától. Tudo
másul vesszük, bogy vannak — ex a legtöbb, 
amit elérhetnek azok, akiket arra ítélt a 
ftorx fa a színigazgatójuk, hogy néhány mon
dattal, de mindig rugyogóun megformált 
figurával szolgálják a főszereplők, az elő
adás és a darab értékéi.

Nagy öröm Irhát számunkra — akik min
dig a Hidalok és nz újak zászlóhordozól va
gyunk — beszámolni arról, hogy egy köz
katona aranyrslllagot varrhatott gallérjára, 
de kétszeres az örömünk, amikor egyetlen 
héten kél Ilyen eplzodlstát ért a nagy kitün
tetés. Somló István az egyik, ukl nyolc éven 
ál a Vígszínház küzkatonája, utóbb pedig 
már állandó kadetlasplrantja volt, a másik 
pedig Peti Sándor, az Andrássy-uti Szinház 
őrökké derűs mulatlalója, aki pedig már ré
gen megérdemelte volna a magasabb snrzslt.

Be kell vallánunk, nemcsak Somló Istváné 
Az orvos sikere. Somló István csak részese 
a sikernek. Tökéletesnek sem lehet mondani 
alakítását, de a szcrelrm és a hivatása kö
zött lépelődő fiatalember főszerepébe egyet
lenegy disszonáns hang sem vegyüli és szlin- 
pátlkusnn, hősiesen oldotta meg az első fő
szerep óriási feladatát.

Peti Sándor az Andrássy-uti Színház Vad
virágjában aratta a legtöbb tapsot. Minden 
mozdulata, minden szava derű, vagy derűs 
könny. Ilyen, mondjuk kl csak nyugodtan: 
lélekbemarkoló humora alig van pcsl szí
nésznek.

Gratulálunk az előléptetésekhez!
is. Z.j

Goinhnszögl Frlda, aki Miklós Andor fő
szerkesztő tragikus halála után teljesen 
visszavonult úgy a színházi, mint a társa
dalmi élettől és nagy magányában élt dísz
tér! palotájában, vasárnap reggel Brionlba 
utazott.

Molnár Ferenc Is rövidesen itthngyfa a du 
naparti korzót, Rómába utazik, ahol egy elő
kelő irodalmi eyyerület felkérésére olasz nyel 
ven tart előadóit.

Egy gróf már zongorázik egy pesti éjsza
kai bárban, rövidesen egy valódi, eleven 
grófnőt látunk viszont n színpadon is.

Ralin Llel, aki száz estén út egyfolytában 
játszott as Andrássy-uti Színházban, néhúny- 
hetca pihenésre a Scmmcrlngre utazott.

A Magyar Szivárvány külföldi útja előtt két
felé tárgyul vendégszereplésről: a Király Szín
házzal és A Pesti Színházzal.

Pastcrnak .Toc, az Universal produkció
vezetője, szombaton este megjött Páriából, 
ahol befejezte tárgyalásait; ezek szerint az 
egv millió kétszázezer pengő költséggel 
Pesten készülő uj Gaál Franci-filmnek nem
csak angol, hanem francia verzióját, illetve 
szinkronját is megcsinálják.

Alpár Gitta, aki St. Moritzban üdült, arról 
értesítette Pesten élő családját, hogy pénteken 
megérkezik, mert két hét múlva várja a bébit.

Lakner bácsi, aki eddig a Vígszínházban 
játszott gyermekszinházával, elhatározta, 
hogy színházat cserél, elmegy a Magyar 
Színházba, ahova — a rosszmájunk szerint 
— uj szöveget irt a — Barlangvasut díszle
teihez.

a Király színház
husuati előadásai

torán feleleveníti Oszkár Slrauss világhírű

LEGÉNYBUCSU 
(Hund um dlc Llehc) operettjét 

a legragyogóbb szereposztásban, pazar ki
állítással. Héttőn, szerdán és csütörtökön a 
100. előadásához közeledő KF.K DUNA ke

rül színre Slrauss János szercnébon 

SZEDŐ MIKLÓS 
operaénekessel, 

kedden pedig az első jubileumát Ült 

Öméltósága sofförjé-1 „diák 
Nagyszombaton lesz a LEGENYRUCSU be- 
mulatója és husvél vasárnap jón délután és 

este is n

LEGÉNYBUCSU
szerepel a műsoron. 

Húsvéthétfőn délutón gyermekelöadás lesz. 

Hóte 5érke és a hét törpe 
kerül színié a gyermekvilág ajándékául, 

este a LÉr.FNYBl’CSU.
Április Óén a világhírű JOOSS RAULÉT 
kezdi vcndégszeicplésél, melyhez hasonló 
művészi esemény évek hosszú sora óta 

Budapesten nem volt.

Miit titok
Pozsonyban is megcenzurázták Az em

ber tragédiáját, bár ezt kissé önkénye
sebben tették, mint Röbbeling ur, a 
íiurglheatcr igazgatója. Az előkelő pol
gári családok fiataljaiból rekrutálódott 
műkedvelők, megirigyelve a budapesti és 
n bécsi Ember tragédiája sikerét, elha
tározták, hogy a maguk erejéből is ki
hozzák Madách halhatatlan művét. Meg 
is kezdődtek a próbák, nagy költséggel 
és áldozattal fölépítették a díszleteket, 
sőt elérkezett a főpróba napja is, ami

kor ut Éva szcmélyesitöjc, egy nagyon 
szép tizennyolcéves pozsonyi urileány 
körül furcsa bonyodalmak támadtak. 
Éva mamája is megjelent a nézőtéren és 
amikor a kislánya ezt mondotta a sze
rep szerint:

— Anyának érzem magam ... 
akkor a gondos mama — Madách tde, 
Madách oda — egyszerűen leparancsolta 
a színpadról gyermekét. Nagy zavar tá
madt, hiszen egy nap alatt uj Évát nem 
lehetett betanítani, kérlelni kezdték a 
szigorú anyát, aki semmiképpen sem 
engedte meg, hogy kislánya ezeket a sza
vakat kiejtse a nyilvánosság előtt. A 
műkedvelők azután ezt a kérdést bravú
ros módon oldották meg. Amikor Adóm 
az űrbe ugrik, igy kiállt fel:

— Apának érzem magami 
Copyright by Pozsony.
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PPEflllES^UTUn
AZ ARANYBÁSTYA. Ez a képzelt erődít

mény veszi körül a zsidókat — Surányi 
Miklós szeriül —, akik igy biztosítják ma
guknak a hatalmút az arany, a pénz segít
ségével. Surányi Aranybástyája azonban 
összeomlik az unokák belső árulása foly
tán, akik többre becsülik a hatalomnál —, 
a szerelmet Szép és érdekes ez a darab, ta
lán a legjobb minduzok között (ezzel azon
ban nem sokat mondunk), amelyek az 
utóbbi időben bemutatásra kerültek az or
szág első színpadán. Nagy hibája azonban 
a darabnak, hogy Surányi Miklós tul-oppor- 
tunus, nem foglal állást sem jobbra, sem 
bulru, pedig enélkül a darabja bizony csak 
történelmi emlékként hat. Az elöadáa Bajor 
Gizi nevével lesz értékes. Mellette rögtön 
egy Juhász nevű fiatal színészt kell meg
dicsérni, nagyszerű volt Kiss Ferenc.

AZ ORVOS. Hadd rázzuk jól meg a kezét 
Harsányt Zsoltnak, Kinsgley fordítójának, aki 
Az orvos című darabbal ajándékozta meg a 
pesll közönséget. A fialni orvosnak választania 
kell a szerelem, az érvényesülés és a hivatása 
között. A kérdés könnyű, n fiatalember először 
a szerelmet és az érvényesülést választja és 
csak egy tragédia kapcsán jut az élet mélyebb 
értelmének felismeréséhez. Az orvosi hivatás 
glorlflkálása Is kicsit ez a darab, amely talán 
még azt is példázza, hogy a hivatásért százszá
zalékosan küzdő ember nyakán kölönc a nő. 
A közönség rugó tapssal jutalmazott egy fél
mondatban felvetett másik problémát is, még 
pedig a gyermekszületés korlátozhatóságának 
kérdését. Ár. előadás és a színpad hibátlanul 
kitűnő, mondjuk rl nyugodtan: vígszínház!. 
Legnagyobb szenzáció számunkra Somlay Ar
túr bravúros orvosprofesszora, aki döbbenetes 
erővel és hittel mutál reá olyan kérdésekre, 
ninelyekben őszintén eddig nem igen hittünk. 
Somló Istvánról más helyen írunk és ezúttal 
dicsérjük meg nngyrn Ágai Irén finoman tar
tott. kissé flapper-izü figuráját. Ahogy a két 
karbunkulus szemét, szépen iveit kis száját és 
hnmvns iidcségét bámultuk a nézőtérről, önkén
telenül eszünkbe jutott felejthetetlen elődje: 
Varsányi Irén. Tőkés Anna passzív szerepében 
forró, asszony! és ragyogó. A kitűnő figurák 
egész, tömege Kovács Kálmán, Makldry Zoltán, 
Csók István. Lengyel Vilmos, Zátony Kálmán, 
Ladomcrszky Margit, — de fölsorolhatjuk az 
egész szinlapot — teszik felejthetetlenül széppé 
a vígszínház! estét.

VADVIRÁG. Színésznő lett, pompás szí
nésznő n színpadok táncos ördögéből, Rökk 
Marikából, ez a legelső impressziónk az 
Andrássy-uti Szinház uj darabjának, n Vad
virágnak előadásán. Nemcsak boszorkányo
sán láncol, kedvesen énekel, de játssza Is, 
azt n szerepet, amelyet sok kedves ötlettel 
és humorral irt szamára Anday Ernő. Ré
gen élveztünk ilyen forró opercltsikert, mint 
most az Andrássy-uti Színházban, ahol Eise- 
mann könnyű, csengő, fülbemászó és szív
derítő melódiái felejlletik el velünk nz élet 
kisebb és nagyobb bajait Valósággal béke
beli jókedv uralkodik a nézőtéren és a szín
padon, ahol a legragyogóbb szinészek se
rege vonul fel. Törzs mint operettbonviván 
fölényes és érdekes, kitűnő a Kertész De
zső, finom Berky Lili, de dicsérjünk meg 
három nagyon csinos és jó színésznőt: 
Ecnyvesy Évát, Bársony Erzsit, két ragyogó 
komikust: Petit és Petitest. Újabb százas 
szériára számíthat az Andrássy-uti Színház.

 (S. Z-)

A legtzsnimaMbb film. A lognujrobb siker'

Keleti elszánok
prolongá^^oygry^E IdurAdó^O de on,

Letiltotta Abrahám Pál két uj
zeneszómat Krasznai Mihály

Feltűnően érdekes zenei affér 
Abrahám uj operettje Körül

Abrahám Pál most fejezte be legújabb 
operettjét, Mese a Grand Hotelből címmel. 
Az operettet először Bécsben mutalják be, 
azután pedig a budapesti Vígszínház tava
szi újdonsága lesz. A még be nem mutatott 
operett körül máris

olyan botrány játszódott le, amely 
szinte párját ritkítja.

Krasznai Krausz Mihály, a Bécsben élő ki
tűnő magyar zeneszerző, akinek most a 
Sárga liliom cimü operettjét játsszák a Fő- 
városi Opcrettszinházban, arról értesüli, 
hogy

Ábrahám két zeneszáma feltűnően ha
sonlít az ő szerzeményéhez.

Puccsal jutott Alberti 
a Városi Színházhoz

Siptícz polgármester szigorú rendelkezéseket 
illeszt a készülő szerződésbe — Állandó tár
sulattal, bánatpénzek fizetésével teszik sú

lyossá a tullojális szerződést
A Színész Szövetség fellebbez 
a puecshatározat ellen

Az elmúlt csütörtökön a főváros tanács-, 
ülése nyilvános pályázat megkerülésével 
Albert Viktor zeneműkiadónak adta bérbe 
évi tízezer pengőért a Városi Színházat. 
Ennek a határozatnak meghozatala

■ legnagyobb meglepetést keltette vá
rosházi körökben, a polgármesternél, 
KŐI abban az ügyosztályban is, ahol n 

szerződés tervezetét előkészítették.
Az történt ugyanis, hogy a tanácsülés előtt 
a pártok egymással bizalmas megbeszélése
ket tartottak és

egymás között elhatározták, hogy a 
Városi Szinház bérletét annak rendje 
és módja szerint nyilvános pályázat alá 

bocsátják,
egyrészt, hogy ezzel törvényszerűen óvják 
meg a főváros vagyonát, másrészt pedig 
módot adjanak n Király-színháznak és eset
leg más vállalatnak is arra, hogy n Városi 
Szinház. bérletét megszerezze. Miután 
így egymás között elintézték az ügyet, a 
bizottsági tagok egyrésze

azzal a biztos tudattal hagyta el a ta
nácstermet, hogy minden rendben van 

és a megállapodás szerint történik majd a 
szavazás. Váratlanul azonban más történt. 
Néhány bizottsági tag, felhasználva azt az 
alkalmat, hogy a nyit város pályázat mellett 
szavazók eltávoztak,

puccsszerűen, kis szavazattöbbséggel 
elfogadtatták az Albcrtl-féle szerződés

tervezetet,
amelynek értelmében Alberti Viktor fiz-’ 
ezer pengő bér és bizonyos ruhatári jutta
tás fejében jut majd a Városi Szinház. bér
letéhez.

Erről a döntésről maga Sipöcz polgármes- 
mester is megdöbbenéssel értesült, hiszen ez 
ellenkezett pártja intencióival is. Miután a 
puccsszerűen keresztülvitt határozatot már 
megmásítani nem lehet, a polgármester uta
sította Némethy tanácsnokot, a közoktatási 
Ügyosztály vezetőjét, hogy

a t :crződésbe olyan pontokat vegyenek, 
amelyek legalább némileg biztosítják a 

főváros közönségének érdekelt.
A város ugyanis a szerződéssel kapcsolatban

Tisztelt 
Ház!

. Zené* komédia 3 telvoná-bos. R képben
Irta; WXUf Mlaw*. Zanéjét Békém lalvéa 

3*13011 e awraeite: MArk.ua Alfréd
Főize’epldk:

Siller Irén
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RaodMő: Biódy Pél

Premier nagyszombaton 1

Magyar Színház 

különösen ahhoz a tangóhoz, amelyet a 
Sárga liliomban játszanak. Krasznai Krausz 
Mihály lejátszana magának Ábrahámnak 
ezt két zen számát és miután a maga részé
ről is úgy találta, hogy a hasonlatosság tény
leg fennáll, a bécsi hatóságokhoz fordult és 
szerzői jogi védelmet kért Abrahám két 
száma ellen

A bécsi bíróság szombaton már ítélkezett 
is ebben az ügyben és egyelőre

letiltotta Ábrahám két inkriminált zene
számának forgaloinbahozataiát.

A bécsi premier lehá* c két zeneszám nél
kül zajlik le. Az érdekes affér bizonyára 
rendkívül nagy feltűnést kelt budapesti 
színházi körökben is.

ki van annak téve, hogy a Vigadó jövőre 
egyszerűen kiadatlan lesz hangversenyek és 
ilyenfajta művészi produkciók részére. Ah 
berti ugyanis, akinek joga van albérletbe ki
adni a Városi Színházat, 3 -400 pengőért 
is kiadhatja esténként a színházat, ugyan
akkor, amikor a kisebb befogadóképességű 
Vigadóért 800 pengőt követelnek. Ezek sze
rint a város

az Alberti-féle szerződéssel saját ob
jektumának, a Vigadónak csinált le

győzhetetlen konkurrenciál.
A polgármester meghallgatta u Színész Szö
vetség kérését is és úgy intézkedett, hogy 
Albertit szerződésileg kötelezzék

állandé> magyar társulat tartására,

a szerződés egy másik pontja meg ki fogja 
kölni, hogy amennyiben idegen alvállalko
zónak adja bérbe hangverseny vagy opera
előadás céljaira a Városi Színházat, akkor 
megfelelő bánatpénzt kell fizetnie a fővá
ros, illetve az Opera javáru. Ezzel az intéz
kedéssel akarják kiparirozni azt, hogy egy 
vállalkozó a főváros közönsége rovására 
ne kaphasson nemzeti ajándékot.

Hétfőre érdekes fordulat következik eb
ben az ügyben. Dr. Molnár Dezső, a Szí
nész Szövetség igazgatója a belügyminiszter
hez

megfellebbezi a törvényhatósági tanács 
döntését

azzal, hogy a Városi Szinház elsősorban 
színház és nem engedhető meg, hogy hang
versenyek céljaira bérbeadható legyen.

A budapesti színházi világ súlyos kárt 
szenved ezzel

a szerződéssel és amikor rengeteg színész 
szerződés nélkül, éhesen kószál a városban, 
ugyanekkor Alberti Viktor valósággal nem
zeti ajándékot kapjon a fővárostól, hiszen 
lényegében 33 pengő napibérért jut a hatal
mas szinház bérletéhez. A Színész Szövetség 
kéri a belügyminisztert, hogy a törvényha
tósági tanács határozatát semmisítse meg, 
kötelezze a várost nyilvános pályázat kiírá
sára és a Városi Színház csak szinház cél
jaira legyen bérbeadható.

Csütörtökön premiert
HalAsx Imre uj bohózata:

Napóleon ágya
Főszereplők Dayka Itfargit,

Taraj Ida. 
Ákos Erzsi, 
PAger,
DAnes György, 
Nasfy György, 
ÁpAthy

Belvárosi Színház

MArk.ua
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Az afrikai partokon meg
feneklett egy álomhajó

Harminc magyar táncosnő és artis
tanő éhezik és koplal Alexandriában

Mi történt Német Nándorral, 
az egykori kültelki színésszel ?

Ismét megfeneklett 
egy magyar revütársu- 
lut. Ezúttal azonban 
nem az olasz partvidé
ken kapott léket a re
ményteljes, szines, szép 
hajó, hanem a keleti 
vizek mentén, ahol 
most

harminc kétségbe
esett, szerencsétlen pesti artistanő várja 
bizonytalan sorsának jobbrafordulását.
A furcsa expedíció mintegy öt héttel ez

előtt indult cl Budapestről. A nagy startra 
-— természetesen — izgatottan készülődtek 
a varieté-csoport tagjai, akik valamennyien 
maharadzsáról, gazdag gumiültetvényekröl, 
görög bankárról álmodoztak. A hiszékeny 
magyar táncosnők minden kis pénzecskéjü
kön kosztümöket csináltattak, a hozzátar
tozók pedig megtakarított utolsó garasaikat 
áldozták a fontos cél érdekében. Mikor már 
elkészült minden: fénykép, ruha, útlevél, 
vizűm, a varieté-fronton egyre türelmetle
nebbül lesték, mikor jön az értesítés. És 
egy napon megérkezett a nagy menedzser 
sürgönye:

— Indulhattok! Triesztben üljetek hajóra!
A parancs elhangzott és a harminc ma

gyar artistanő elindult az álomhajón, amely 
Alexandriában kötött ki. Itt egy ismert, le
gendás hirÜ pesti ember: Német Nándor 
igazgató várta az érkezőket. Végállomás: 
Tabarln nevű orfeum, ahová a boldogtala
nok szerződése szólott.

Német Nándor személyesen szervezte meg 
az egzotikus truppot Budapesten. Mindenki 
bizalommal volt iránta, mert úgy tudták, 
hogy saját szállodája, varietéje, több bér
háza és jelentékeny készpénzbetétje van az 
ottani és más bankokban.

As egykori pesti kültelki színész való

Camilla Horn és Gustav Fröhlich ujíumje

Rákúczi-marscn
Bemutatják o»Utörtökön>

CITY CORSO ♦ OMNIA

Főszerepet,
követelt igazgatójától

(JjlUtLivCJlj a fiatal színésznő
Furcsa per egy közönségelötti botrányból

Szabad-e a szinház vcsztibüljében a gyüle
kező közönség előtt a szinház női főszereplő
jének botrányt csinálni és a közönség füle 
hallatára öltözőjébe díványt, a maga számára 
pedig főszerepet követelni a szinház Igazgató
jától? — ezt a kérdést van hivatva eldönteni 
as a választott bíróság, amely Simay Gyula 
Ítélőtáblái tanácselnök vezetésével ült össze.

Kolosé Margit, a Bcthlen-téri Szinház fiatal 
tagja, aki négyszázszor játszotta a Timosa női 
főszerepét és aki tavaly anyja halála utón 

öngyilkosságot követett el 
és több hétig élet-halál között feküdt a Rókus- 
kórházban, pert indított a Bethleniért Színház 
ellen, mert a szinház őt 

azonnal elbocsátotta kötelékéből.
Wertheimer Elemér igazgató, Szirmát Rezső 

író, Bálint Lajos, a Nemzeti Szinház drama
turgja, és Pünkösli Andor Iró ültek Össze, 
hogy Igazságot tegyenek ebben az ügyben. 
Kihallgatták a színház vezetőit, akik előadták, 
hogy az egyik délutáni előadás előtt tíz perc
cel Kolosi Margit

éles és hangos szavakkal támadt a színház 
előcsarnokában Időző Rákosi Ottó Igaz

gatóra
és kijelentette, hogy addig nem lép fel az elő- 
adáson, amíg a szinház másik igazgatója, 
Rákosi Tibor által szóbelien megígért főssere-

ban érdekes karriert csinált 
a keleti országokban néhány év alatt. Bu
dapestről a Simay artistacsoporttal utazott 
cl, majd később megvált a társulattól és ön
állósította magát. Nemzetközi női csopor
tot szervezett és bebarangolta a keleti or
szágokat.

A kizárólag női tagokból álló társulat
tal való utazás kitűnő üzletnek látszott, 

mivel Német igen jelentékeny vagyonra tett 
szert. So az egyes artista- és szinészszerve- 
zetek, se a szerződő tagok nem gondoltak 
arra, hogy az indiai városokban meggazda
godott Német Nándorral valami baj lehet.

A magyar revütársulat az alexandriai 
Tabarin-ban alig kezdte meg működését, 
Német Nándor igazgatónak váratlanul dif
ferenciái támadtak az ottani rendőrható' 
sággal,

minek az lett n következménye, hogy a 
magyar igazgatónak gyorsan menni 

kellett az egyiptomi városból.
Az igazgató nem is közölte tagjaival a 

rendőrség szigorú döntését, hanem
szó nélkül faképnél hagyta az egész 

társulatot.

A helyiségei becsukták, a magyar artista
nők pedig a legnagyobb nyomorba jutottak 
és most egymásután küldözgetik haza a 
legszomorubb hangú leveleket. A pesti re
vütársulat tagjai — mint az egyik énekesnő 
irja —

depiitncióban voltak az alexandriai an
gol konzulátuson és kihallgatásra je
lentkeztek az angol kormányzónál is.

Az angol hatóságok a legteljesebb támoga
tásban részesítették az artistanőket és meg
védtek egyes túlkapások ellen. Német Nán
dor igazgató hollétéről senki sem tud sem
mit.

pet a kővetkező darabban meg nem kapja. A 
színház igazgatósága erre Inkey Margitot sür
gősen behívatta a színházba, beöltöztette, 
ugyanakkor pedig Kolosi Margltot

nem engedték be a színpadra.
Ajánlott levélben tudatták vele, hogy visel

kedésére való tekintettel nem reflektálnak 
többé működésére.

Kolos Margit azonban egészen másként adta 
elő a dolgot. Szerinte Rákosi Tibor ,

határozott Ígéretet tett,
hogy annak fejében, hogy a reprlzre került 
Timosában újra eljátssza a szerepét, a követ
kező darab főszerepéi Is ő kapja meg. Ezt 
azonban másra osztották ki, ami őt mérhetet
lenül felingerelte.

Különben Is aznap délután rendkívül rosszul 
volt és

díványt kért az öltözőjébe,
hogy ezen jelenetei közben kipihenhesse ma
gát. Botrányról szó sem volt — szerinte, — 
beszélgetésüket a gyülekező közönség nem 
hallotta. A színház ennek az állításnak meg
cáfolására bejelentette Gellért Lajost, Vajda 
Pál főrendezőt, a pénzlárnoknől és a közön
ség közül rengeteg sok tanút, akiket rövidesen 
kihallgat a választott bíróság s akkor majd 
kiderül: mi történt as előcsarnokban, és köte
lező-e egy ssinigazgatő szóbeli ígérete.

&3.WHAPLÓ
Színházak héttői műsora:

.NEMZETI SZÍNHÁZI Aranybáatya (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ; Fizető vendét (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Barlangvasut (8). 
FŐVÁROS! OPERETT.SZlNHAZt Sárga liliom (8). 
BELVÁROSI SZlNHÁZi Helyet aa Ifjuságiuk (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ, Kék Duna (8).
PESTI SZÍNHÁZ: Verliebe dlch Ikgllch (8). 
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ- Vadvirág (•). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD, Békét!/ revü (•), 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Dr. Jász (Mtt). 
ROYAL ORFEUM: Variéi® műsor 
KOMÉDIA KABARÉ; Satumon. Rótt. Steinhardt (8).

Vasárnap este Budapestre érkezett Bol- 
váry Géza, a Berlinben élő híres magyar 
filmrendező egész vezérkarával, hogy a kö
zeli napokban megkezdje a legújabb Gaál 
Franci film forgatását a Hunnia műtermé
ben. Bolváry Géza ellen különböző vádak 
hangzottak abban az irányban, mintha a 
magyarokkal való érintkezést kerülné. Erre 
vonatkozóan Bolváry Géza a következőket 
mondotta:

— A legnagyobb felháborodással értesül
tem az engem ért inzultusról, amelyen most 
már csak mosolyognom kell. Hiszen ma
gyar művészek, Írók és fllinemberek egész 
serege lehet a tanúm arra, hogy egy szó 
sem igaz ezekből a vádakból, amely termé
szetesen teljesen alkalmatlan arra, hogy 
további munkámban akadályozzon, vagy 
elkedvetlenítsen. Teljes felkészültséggel és 
apparátussal fogunk hozzá a munkához és 
három nyelven készítjük el Budapesten a 
körülbelül egymillió kétszázezer pengős 
költséggel a legújabb Univcrsal-filmet. Az
zal, hogy Budapesten gyártunk, rengeteg 
sok magyarnak adunk kenyeret és a kiadott 
pénz tulajdonképpen idehaza marad.

Különben Is már Berlinben gondoltam 
arra, hogy sereg magyar színészt, akik tud
nak németül és angolul Is, beállítom a 
Rímbe, igy szerepet kap Vaszary Piri, Csi
kós Rózsi, Rátkai Márton és még Igen sokan.

♦
Nagyhét a színházak nagyhetének Is számit, 

hiszen a bemutatók egész tömege tarkítja a 
színházak műsorát. A Fővárosi Operettszinház- 
bán lasz az első nagy premier, ahol Anday — 
Harmath és Komjáti „Szeressen, kedves" cimü 
operettje kerül színre Honthy Hannával a fő
szerepben. Várady Tihamér Amerikából és 
Párisból hozott legmodernebb ruhába öltözteti 
a szinház hölgytagjait, úgyhogy az operett 
valósággal divatreviinek fog számítódni. Az 
operettnek különös érdekessége, hogy a Dány- 
féle vokálkvartetl szerepel a színpadon, ahol 
Csortos Gyula és Honthy Hanna először ját
szik együtt. •— A Belvárosi Szinház csütörtö
kön mutatja be a „Napóleon ágya" cimii 
Halász Imre-bohózatot. Dajka Margit, Ákos 
Erzsi és Turay Idával a főszerepekben. — A 
Magyar Színház Tisztelt Házi címmel uj 
BékeíTy—Márkus-opcrettel szervíroz, amelynek 
szenzációja Biller Irén első fellépése lesz. — 
A Király Szinház reprizt hoz husvétra: nagy
szombaton eleveníti fel Strauss Oszkár híres 
szép operettjét, a Legénybucsut. Ugyancsak 
nagyszombaton mutatja be a fíoyal Orfeum 
Szlatinay Sándor és Uray Dezső „játék a tűz
zel" cimü operettjét, amelynek főszerepeit 
Kosán/ Enimy, Szilágyi Marcsa, Hubay Elzie, 
Kertész Gábor, Gaál Sándor és fíadó Sándor 
játsszák. — Szombaton nyílik meg a Kamara
színház is Kelemen Viktor: „Mese a denevér
ről" cimü vígjálékával.

(
szerdáig a „3legíOníSia"
Csütörtökön Rótt—Salamon -Slelnhardt

Premier a Komemanan
Az elmúlt héten beszámoltunk arról, 

hogy Alpár Tibor karmester és a Fővárosi 
Operettszinház egyik igazgatója között az 
inzultushoz közeljáró botrány játszódott le, 
amiért a karmestert elbocsátották állásából. 
Alpár Tibor most perelte nz Operettszinhá- 
zat és a hétfő délután összeülő választott 
bíróság fogja eldönteni: vájjon történt-e in
zultus vagy becsületsértés az OpereHszin- 
házban.

IV ............... W-W WWK

Szerencsés utat
kívánunk azoknak, akik husvétra elutaz
nak, akik azonban itthonmaradnak.

Szerencsés utat
tehetnek meg, ha elmennek az Uránia vagy 
Ufa-szinházakba csütörtöktől kezdve, mert 
bemutatásra kerül Magda Sehnelder éa 
Mai Hanscn legújabb pompás operettje:

Szerencsés utat i:

Igazi film, a százszázalékos film. Talán ez a 
film Igazi útja és jövője Döbbenetesen eleven 
élmény az Eszkimó minden filmkockája. 
Szinte érezzük a sarki hideget, a jégmezők 
kegyetlen szépségét és megbénít minket a vad 
természeten uralkodó emberi erőnek impo
záns látványa. Ritkán akadt felvevőgép elá 
például olyan jelenet, mint amikor néhány 
primitív eszkimó szigonyra szúr és szinte lo
vagolva lenyűgöz n tengeren egy hatalmas 
bálnál. Az eszkimóélet furcsa szokásait, tő
lünk annyira távolálló erkölcseit mutatja meg 
ez a film, amely kezdi azt a hitet átplántálni 
lennünk, hogy ml, vagyunk a barbárok. Ezt a 
filmet valóban érdemes megnézni!
IDA REGÉNYE.

A halhatatlan iró regénye előbb színpadra 
kerül s most filmre dolgozta át Stella Adorján 
és Mihály István. A film méltatása legelején 
kell megjegyeznünk, hogy ezúttal nincs szük
ség a magyar filmet megillető köteles elné
zésre. Székely István épkézláb, kedves és mu
latságos filmet varázsolt elénk, amelyben 
Gárdonyi Írói értéke is megmutatkozik. Ra
gyogóan szép, bájos és elragadó Ágai Irén, a 
film cimszcrcplője, Berky Lili, Turay Ida, 
Gombaszögi Ella, Rajnag Gábor, Gázon, Já
vor Pál és Mály Gerő és még sokan. A filmhez 
nagyon szép kísérőzenét irt Fényes Szabolcs. 
Gál Ernő produkciója minden dicséretet meg
érdemel.

KOSARY EMMY-vel
Jön!

Jaen a tűzzel
a ROYAL ORFEUMBAN
Jegyek már kaphatók

Bemutató: március 81

Súlyos incidens zavarta meg a Terézkörutl 
Színpad szombatost! előadását. A színfalak 
mögött, jelenete előtt összeesett és elájult a 
színház egyik fiatul primadonnája, Szönyl 
I^nke. Bék'. L'y László bejelentette a közön
ségnek. hogy emiatt az egyik darab elma
rad. Szőnyi Lenkét mentők szállították el 
vakbélgyulladás tüneteivel

Egy színész buzgósága ritka beugrástól 
fosztotta meg a publikumot a Belvárosi Szín
házban, ahol a Helyet az ifjúságnak cimü da
rabot játszották. A színház kitűnő rendezője, 
Hermán Richórd dr., aki különben ügyvéd Is, 
ijedten tapasztalta, hogy Lengyel Vilmos, aki 
a darabban az egyik bankigazgatót játssza, a 
jelenete előtt tiz perccel még nincs a színház
ban. Lengyel Vilmos ugyanis Az orvos pre
mierjén is játszott a Vígszínházban. Miután 
nem volt alkalmas színész kéznél, Hermán el
határozta, hogy életében először — színpadra 
lép. Kiinaszkirozták és beöltözött. Mindenki 
feszült érdeklődéssel várta a színpadon a nem 
mindennapi eseményt és már elhangzott Nagy 
György, a bankigazgató titkárának szava:

— Az Igazgatósági ülés megkezdődik.
Abban a pillanatban, amikor Hermán Ri- 

chárd éppen a színpadra akart lépni, egy erő
teljes kar félretolta, majd Lengyel Vilmos 
kabátban, kalapban, úgy ahogy az utcáról jött, 
berohant a színpadra. Ezzel azután meg is 
hiúsította az ügyvéd-rendező színészi karrierjét.

CITY FILMSZÍNHÁZ (Vilmos cs.-ut 36-38. Tel.: lt-1-40). 
Prolong. Dolores dél Rio idei első tüneményes film
látványossága a Riói lányok. — Magyar és Fox vlléa- 
hlrndók. - Az előadások kezdete hétköznap: 
4. 6. 8. 10. finnen és vasárnap: 2 4. 6. 8. 10 órakor. 
Az első előadás mindennap félhelyárakkal.

CORSO (Václ-u. 9. Telefon: 87-4-C2). Rónáid Col- 
mnn és Elissa T.andi; Masquoradcr. Filmregény. — 
Miki Maus n pilóta iTrökkfilm) - Fox és magyar 
híradó - Mindennap: %l %6. %8,%10. - A hétköz
napi első előadás félbelyáru.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ <József körút és Hllfll-ut serok.
Tel : 389-88 és 305-84 ) Titkos szolgálat. (Izgalmas 
kémdrrtma). Fősz.: Raul Hartmenn és Mády Cbristlan* 
és a kiséró műsor. — Előadások kezedte hétköznap: 
H4. US ’,4«. V&10; vasárnap és ünnepnap: %2, V44, 
Ufl. H8, ’/jlO órakor. Az alsó előadás félhelyárakkal. 

KAMARA MOZGOKEPSZINIIAZ <llobány-űtca es Nyár-
utca sarok. Tel. 41-0-27.) A három császárvadási Fő
szereplők: Paul Rlchler. Gril Hald - Kisérómüsor ■— 
Előadások: 4, 6, 8 éa 10; vasárnap: 2. 4. «. 8 *1 
10 órakor. Első előadás mindennap félhelyárakkal.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Vili. Kölcsey utca 2 Telenni 
30-1 25) Elissa Lnndi. Rónáid Colmann: Masfiuerader. 
— Miki, a pilóta. Trükkfilm. - Spanyol szimfónia. 
Kulturlilm., — Híradó. — Előadások kezdete bétközn.: 
4, 6, 8 10. vasár- és ünnepnap: 2, 4. 8. 8. 10 órakor. 
Az első előadás mindcnnapmérsékelt helyáru. — Elő-

gymező-u. 22—24.
Időn: 220—M, 202 
0.) Estkhnó. — 

Alomország. Rajzot 
trükkfilm. — Híradó. 
_ Előadások H2-:6I 

8, 10, vasárnap: V/2, 
’64. 9ífi. 8. 10 órakor. — Vasárnap d. e 11 órakor: 
Gycrniekmatlné. Legújabb burlcszkek.
URÁNIA FILMSZÍNHÁZ <Hákóe*i-ut 21 Tel. 4«M5 4KL4Ő) 

A csavargó United-Artists-film. Fősz.: A1 Jolson. — 
Miki házat épít 'Amerikai Irfikkfilm. — Előadások 
kezdete hétköznap: *Ó4. ’/J*. VJ*. H10; vasárnap és 
flnnepnap: H2. ’AI. 1*8. W*. VűlO órakor.

FF A FILMSZÍNHÁZ I Teiőz-körul Tel : 197-67 és 
197 —68.) Grcla Curbo világfilmje: Krisztina királynő. 
- Híradó. — Eh adások kozdeto hétköznap: %L M. 
%8 és -%10, vasárnap és ünnepnap: <H2, %4. “«•, 
és %10 órakor. Az első előadás (élbelyárakkal.

A főszerepekben: aneialne cáron. Conrad
Vauit,Harbart xiiarstiaii
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— Derűs meleg Idő. 
Vasárnap volt az 
első igazi tavaszi verő
fényes nap Budapes
ten. A hőmérő árnyék
ban 18 fokot mutatott. 
A Mctcorologiai Intézet 
prognózisa: A hőmér
sékletben lényeges vál
tozás nem várható.

— Vasárnap ünnepelte Nagykanizsa a 
jubiláló Krátky István polgármestert. Nagy
kanizsáról jelentik: Az egész város közön
sége meleg ünneplésben részesítette Krátky 
István polgármestert közszolgálati működé
sének húszéves jubileumán. Hegyi Lajos 
polgármesterhelyettes, Vnger-Ullmann Elek 
kereskedelmi tanácsos, Brand Sándor vár
megyei főjegyző és dr. Rotschlld Béla kö
szöntötték a jubiláns polgármestert. Vasár
nap a város hatóságainak és intézményei
nek üdvözletét Mulschenbacher Emil tör
vényszék! tanácselnök tolmácsolta a pol
gármester előtt, aki meghatott hangon 
mondott köszönetét az ünneplésért.

— Vasárnap választott Olaszország. Ró
mából jelentik: Vasárnap nagy propagan
dával és korteskedéssel folyt le az olasz 
parlamenti választás. A fasiszta nagytanács 
által kijelölt négyszáz képviselő névsorára 
igennel vagy nemmel lehetett szavazni. A 
választás titkos volt. Maga Mussolini mi
niszterelnök irányította a választási propa
gandát. Az eredményeket ma, hétfőn hoz
zák nyilvánosságra.

— Meghalt Huszár Károly volt miniszter
elnök anyósa. Mezerici Mezriczky Károlyné 
született galsai és polgárdi Polgár Ilona, 
táblabiró özvegye, Budapesten életének 68. 
évében virágvasárnapján elhunyt. A meg
boldogultban vitéz Mezriczky Károly hu- 
száralczredcs, a Vitézi Szék kapitánya 
édesanyját, Huszár Károly volt miniszter
elnök és dr. Fitz Artúr képviselő anyósu
kat gyászolják. Temetése kedden lesz Vesz
prémben.

Sajtóbemulató a csendőrségen
A kakastól! dicsősége: a legendás fegyelem, 
bátorság és becsület mellen kitűnő szerve
zettség, romok technikai felszerelés és tudás

Vasárnap a Böszűrményi-uti csendőrlaktanyá
ban a sajtó meghívott képviselői előtt bemu
tatták a csendőrség központi nyomozó osztá
lyának berendezését és felszerelését.A megje
lent újságírókat ar osztály parancsnoka fo
gadta a tisztikar élén. A parnesnok üdvözölte 
az újságírókat, majd ismertette a csendőrtisz- 
tek szerepét a bűnügyi nyomozásoknál, azután

a különféle osntdlyok és alosztályok pa
rancsnokai tartottak előadást a nyomozó
osztály szervezetéről és a csendőrségt hír

központ működéséről, 
amelyen keresztül az ország 700 csendőrörse 
tájékoztatja a vidéken történt eseményekről n
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Legyen az idő 
Napfényes vagy zord, 
Takarékos hölgy 
Hetiig harisnyát hord

— Borzalmas szerelmi dráma Berlinben. 
Berlinből jelentik: Vasárnap délben a Kon- 
zertstrasse egyik bérházóban borzalmas se
bektől boriba, holtan találtak rá a háztu
lajdonos házvezetőnőjére, Kell Lídiára. 
Kiderült, hogy a házvezetőnőt a háztulaj
donos soíTőrjc gyilkolta meg, aki a bűntény 
ulán agyonlőtte magát.

— Gardatisztek gyűlése. A Magyar Gazdatisz
tek Országos Egyesülete vasárnap délelőtt tar
totta meg országos nagygyűlését báró Vay 
Miklós országgyűlési képviselő elnöklete mel
lett. A közgyűlésen megjelent Kültag Miklós 
löldmivelési miniszter is, aki nz elnök üdvöz
lésére hosszabb beszédben válaszolt és kijelen
tette, hogy a gazdatisztek előterjesztett kíván
ságait jogosnak látja. Fáber György ügyvezető
igazgató mondott köszönetét n miniszter sza
vaiért és ezután megválasztották a tisztikart és 
ezzel a közgyűlés véget ért.

Zdblogcéduldht,
uranvnt. ezttntöt. brlliir nnt hihetetlen mnnan áron vernek.
Ivnncalcs ékszerüzlet. RAkóezl-ut ®. azAm.

— Finn—ugor illés a La Fontaine társaság
ban. A La Fontaine irodalmi társaság vasárnap 
finn—ugor—török matinét tartott. Faragó Jó
zsef a 75 éves Hubay Jenőről emlékezett meg. 
dr. Kallós Zsigmond a Csaba mondáról irt ta
nulmányát olvasta fel, dr. Mcdviczky Andor a 
keleti testvérnépckkcl való viszonyunkat is
mertette.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P, Kalvin-tér 5.
— Arany diplomát kapott kilenc állat

orvos. Az Állatorvosi Főiskola kilenc volt 
tanítványát, akik ölven évvel ezelőtt szerez
ték meg diplomájukat, diszülés keretében 
arany diplomával tüntették ki. A kitüntetet
teket Zimmcrmann Ágoston, nz Állatorvosi 
Főiskola rektora üdvözölte.

— A Keresztény Ellenzék (Frlcdrlch-párt) 
gyűlései. Vasárnap délután a Keresztény Ellen
zék (Fricdrich-párt) két helyen tartott látoga
tott népgyülést. Délután öt órakor nz Építőmes
terek .Szövetségének Irányi-utcai helyiségében, 
aho Idr. IVrin Dezső, dr. Tauffer Gábor ország
gyűlési képviselő, dr. Takách István és Fried- 
rich István tartottak beszédeket. Délután hat 
órakor a Röszörményi-uti Claridge étteremben 
Dinich Ödön országgyűlési képviselő, fíirg- 
mayer Győző, Kovács Andor tartott beszédet. 
Különös nagy érdeklődéssel kísérte a nagy
számban megjelent közönség Fricdrlch István 
beszédét, aki n legélesebb harcot jelentette be 
n kormány ellen,

-- Meinl-ajándék husvétra a legszebb és 
legcélszerűbb!

nyilvánosságot és amelynek a működése nagy
ban hozzájárul ahhoz, hogy

ax ország közönsége megtanulja megbe
csülni a esendőrség odaadó, fegyelmezett 

és ügybuzgó munkáját
A vendégeket ezután a csendőrség nagysze

rűen fölszerelt bűnügyi laboratóriumába kísér
ték, majd megtekintették a hírközpontot,

a motoros közlekedési rendőrséget, ■ tech
nikai felszereléseket

és végül a laktanya helyiségeit.
A bemutató ulán a tisztikar a laktanya tiszti1 

étkezdéjében vendégül látta az újságírókat.

Tévedésből szabadon engedték — 
becsapott öt embert 

A védő önként előállította a főtárgyalásra a körözött embert
Singcr Dezső bérautófuvarozó nem elő

ször szerepel a bíróság előtt. Legutoljára öt 
szerencsétlen alkalmazottja, akiket vállala
tához.

— a kocsik nélküli bérautóüzeméhez — 
sofőrnek szerződtetett le,

— megfelelő óvadékkal — jelentették fel 
csalás és sikkasztás mialt

Ügyében szombaton tartott főtárgyalást a 
budapesti büntetőtörvényszéken, dr. Félesy 
cgyesbiró. A tárgyaláson kiderült, hogy 
Slngert a többszörösen büntetett előéletű 
egyént, akit a nyomozás során a főkapi
tányságon előzetes letartóztatásba helyeztek 
és átkisérték a Markó-utcába, különös

adminisztrációs tévedés folytán szaba
don engedték,

illetve formálisan kidobták, annak ellené
ben, hogy Singer határozottan állította, hogy

„ügye" még nincs véglegesen elintézve. A 
fogdában csak másnap, amikor a vádlott 
szabadult, jöttek rá a tévedésre és a detek
tívek egész sereg hajszolta Singert, hogy 
visszavigyék a fogdába, azonban eredmény
telenül.

Az eredménytelen kutatás közben meg
jelent dr. Grünfeld Sándor védő a törvény
széken, kérte Singcr ügyében a főtárgyalás 
kitűzését és

kötelezte magát arra, hogy « vádlottat 
a tárgyalásra előállítja.

így került szombaton a bíróság elé Sin
ger ügye, akit a kihallgatott sofőrök vallo
mása alapján négy rendbeli csalás és egy- 
rendbeli sikkasztás büntette miatt

két havi fogházzal sújtott a bíróság.

Az ítélet jogerős.

minden áobb euRPosbólíban é& esemeadsnél

— A vasúti weekend-jegyek érvényessége 
husvétkor. A MÁV igazgatósága köyli, hogy 
a húsvéti ünepek alkalmából a hétvégi me
nettérti jegyek március 29-étől (csütörtök 
déltől április 3-áig (kedd délig) érvényesek,

— A vándor cirkusz medvéje ÖMzemarcan- 
golt egy kisfiút. Dombóvárról jelentik! 
Ggetvai István ll éves mélykúti elemistn a 
községben tartózkodó vándorcirkusz állat
sereglete körül ólálkodott s a medvék ket
rece alá bujt. Az egyik medve talpával a flu 
arcába kapott és lehúzta róla a bőrt.

— Nagy kanyarójárvány Nyíregyházán. 
Nyíregyházáról jelentik: A városban igen 
nagy mértékben lépett fel a kanyaró. Ható
sági intézkedésre még a húsvéti szünet meg
kezdése előtt valamennyi óvódat és iskolát 
bezárták.

— Vezetünk az osztrák-magyar bridzs
versenyen. Vasárnap este folytatták a ma
gyar-osztrák bridzsmérkőzést a Nemzeti 
Szalonban. Lapunk zártakor a küzdelem 
még tart és végeredmény valószínűleg csak 
a hajnali órákra várható. A jelenlegi hely
zet az, hogyha valami váratlan meglepetés 
nem történik, a magyar csapatok 5:4 
arányban győzelmet aratnak. — A Gellért- 
iszádlóban ugyancsak vasárnap bonyolítot
ták le a bankközi bridzsversenyt, amely a 
Pesti Tőzsde Kallós János-vándordijáért 
folyik. A versenyt Milos György, a Pénz
intézeti Sportegyletek Ligájának elnöke 
vezeti. Ez t> küzdelem is hajnalig fog tar
tani. Döntőbe kerültek: az Angol-Maggar 
Bank és a Központi Leszámítoló Bank csa« 
patai. Amelyik a keltő közül legyőzi a má
sikat, csütörtökön mérkőzik a vándordíjért 
a tavalyi győztessel, a Kereskedelmi Bank 
csapatával.

— Felboncolják Raltsits professzor holt
testét. Az öngyilkos Raitsits Emil profes
szor holttestét hétfőn délelőtt boncolják a 
törvényszéki orvostani intézetben. A bon
colás eredményéről értesítik a főkapitány
ságot s azután a rendőrség megadja a csa
tádnak a temetési engedélyt.

— Élve elásta csecsemőjét. Miskolcról jelen- 
tik: A tibolddaróci szőlőhegy egyik vízmosásá
ban félig elásott csecsemő holttestére bukkan
tak. A nyomozás megállapította, hogy a gyil
kosságot Bartók Borbála 19 éves lány követte 
el, aki bevallotta, hogy gyermekét élve ásta el, 
Bartók Borbálát beszállították a miskolci fog
házba.

— A Budapesti Korrektorok és Revizorok 
Köre vasárnap délelőtt tartotta meg 25. évi 
jubiláris közgyűlését. A korrektorkör a magyar 
nyelv fejlesztése terén a 25 esztendő alatt her
vadhatatlan érdemeket szerzett. Az uj tisztikar 
választása során Kirsteier János elnök helyébe, 
aki betegsége miatt lemondott, Lévai Sándor 
bizottsági tagot választották elnökké. A szép 
ünnepség befejezéséül Kirsteier Jánost tisztelet
beli elnökké választották.

— Eltűnések. Négy eltűnést jelentettek be 
vasárnap a főkapitányságon. Gutmann Jenőné 
kereskedő felesége, a Szent Domonkos-utca 19. 
számú házból. Megyik András 13 éves tanuló 
az Akadémia-utca 13. számú házból, Fischer 
Mihály 13 éves tanuló Népszinház-utca .74. szá
mú házból és Dorner Dezső 21 éves egyetemi 
hallgató Pécsről tűnt cl.

— Öngyilkos laboránsnő. Kiss Lajosné 27
éves laboránsnő egy ismerősének lakásán, a 
Hunyadi-utca 44. számú házban ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát. A RóAus-kórházba 
száilitották, ahol elmondotta, hogy ' ' ’ “
öngyilkos, mert férje elhagyta.

— Belefulladt az árokba egy 
Szombathelyről jelentik: Csokovits „ , 
éves aggastyán ma reggel fát szedett a fülesi 
erdőbe. Hirtelen rosszul lett és belesett a víz
levezető árokba, amelynek félméter mély vi
zébe lx?lefnlladt.

— Vasutasok és vasúti tolvajok csatája a 
kőbányai pályaudvaron. Vasárnap hajnalban 
tehervonat futott be a kőbányai felsöpályaud- 
varra. A vasutasok észrevették, hogy néhány 
vágón ajtajáról hiányzik a lakat. Útközben tol
vajok kapaszkodtak föl, megdézsmálták a szál- 
litmányokat és abban a percben, mikor a vo
nal befutott a pályaudvarra, leugráltak és fu
tásnak eredtek. A vasutasok üldözőbe vették 
őket, de a tolvajok hatalmas széndarabokkal 
dobálóztak és sikerűit megszökniük. Hasonló 
vasúti lopások az utóbbi időben már gyakran 
fordultak elő, a rendőrség most erélyes nyomo
zással keresi a tolvajokat.

— Nyilatkozat A Hétfői Napló 1933 október 
2-áji megjelent 40. számában „Országos bot
ránnyá dagad a ceglédi pannmalavina" cimü 
közleményemnek a Ceglédi Városi Takarék
pénztárra, illetve igazgatói és igazgatósági tag
jaira vonatkozó része hamis információn ala
pult. Miután meggyőződtem róla, hogy n cikk 
ennek folytán valótlan adatokat és állításokat 
tartalmazott, igen sajnálom, hogy ez a Ceglédi 
Városi Takarékpénztár érdekeit veszélyeztető 
cikk megjelent. Fehér Árpád hírlapíró.

— Főpincérek közgyűlése. A Főpincérek Or
szágos Egyesülete március 27 én, kedden dél
előtt 10 órakor ax OAloyon-kávéház külön tér- 
mébet tartja XVI. évi rendet közgyűlésének ke
retében tisztújító közgyűlését. Ugyanott este 9 
órai kezdettel tartják közgyűlési vacsorájukat.

— Arany ét ezüst órák, gyűrűk, láncok 
óriási választékban igen olcsón vásárolhatók 
Schwarti ékszerésznél Muzeum-körut 7. és 21.

— öngyilkosok. Adóm 
László iparművész a 
Zűri-telepen lévő laká
sán heresóval megmér
gezte magát és balkar
ján fölvágta az ereket. 
A mentők a Rókus-kór
házba vitték. Megígérte, 
hogy lemond öngyilkos
sági szándékáról, mire 
elbocsátották. — Wíc- 

asszony,

azért lelt

aggastyán.
Gergely 78

. einocsatották. —
»er. Gézáné 61 éves háztartásbeli asszony, 
Wlassics utca 2t. számú házban lévő lakásán 
sósavval megmérgezte nr.gát. A Rókus-kórhóz- 
bán ápolják. — M alázz Teréz 18 éves gyári 
munkásnö Csepelen, Alsó János-utca 18. számú 
lakásán szerelmi bánata miatt lugkőoldattal 
megmérgezte magát. Kórházba vitték. — Kaj- 
tár Gábor sütősegéd vasárnap éjszaka a Kör
úton beszállt egy taxiba és a Városliget felé di
rigálta a soffört. A Rotlenbiller-utcában kinyi
totta az ajtót és kiugrott a robogó autóból. A 
mentők a Rókus-kórházba sitték. — A csepeli 
vámmentes kikötőnél 50—40 év körüli nő holt
testét vetette a partra a viz. A rendőrség 
igyekszik megállapítani a kilétét.

— Szabadlábra helyezték a debreceni adó
csalás egyik vádlottját. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap délelőtt háromezer pengő kaució el
lenében szabadlábra helyezték a debreceni bor
fogyasztási adócsalás egyik vádlottját, Bállá 
Zoltánt. Az eljárást tovább folytatják.

— Letartóztatott huszczerpengőa óvadékcsaló. 
Meixner János kereskedő, a Rákóczi-ut 57. 
számú házban irodát nyitott. Az ajtóra táblát 
szögezett: Solingeni acélgyár budapesti vezér
képviselete. Meixner tiz óvadékos alkalmazottat 
vett fel, munkát azonban nem tudott adni ne
kik. Az alkalmazottak a pénzüket kérték, de 
nem kapták meg, mire följelentették. A pana
szuk szerint, húszezer pengő sikkadt el Meixner 
János kezén. Meixner a rendőrségen azzal vé
dekezett, hogy senkit sem akart megkárosítani, 
behozatali nehézségek miatt nem tudott dol
gozni, az alkalmazottak pénzét majd vissza
adja. Védekezését azónban nem fogadták cl és 
csalás miatt letartóztatták.

Uj áruház a Kossuth Lajos-utcában. 
Fórum-áruház néven uj áruház nyílt meg a 
Kossuth Lajos-utca 9. sz. alatt, a Holzcr-ház- 
ban. Az áruházban a legkülönfélébb áruk 
kaphatók, mert élelmiszerosztályán kivül min
den cikkfajta részére külön osztálya van.

— Tavaszi divatazövctekből rendelhető remek 
szabású férfiöltöny vagy felöltő kétszeri próbá
val elegáns kivitelben, csak e hét végéig be
zárólag 40 P-érf. Ruhakercskedelmi Vállalat: 
Ferenc-körut 39, I. em.

— A most megjelent „Háztartási Tanácsadó** 
a takarításnál a jó háziasszonynak nélkülöz
hetetlen. Ingyen adják nz Izsák festék- és ház- 
tartásl üzletekben. Üzletek minden kerületben.

— Százezer pengő költséggel átalakítják 
és szeptemberben megnyitják a Kovács- 
kávéházat. A Hétfői Napló annakidején 
elsőnek adott bírt az oktogón-téri Kovács-* 
kávéház bezárásáról. Mint értesülünk rövi
desen újból megnyílik ez a régi ismert pesti 
kávéház: Katona István, a lipót-köruti Club 
kávőház tulajdonosa nyit uj kávéházat itt, 
Katona közel százezer pengős költséggel át
építi, berendezi a kávéházat, amelynek ve
zetője Molnár György, az MTK kitűnő vá
logatott játékosa lesz. Molnár — aki Katona 
sógora — külföldön tanulmányozta a kávés 
szakmát és épp ol ^nagyszerűen megállja1 
majd a helyét a kávésszakmában, mint a 
futballpályán

— Felakasztotta magát egy rendőr díj nők. 
Vasárnap a Gellérthegv-utca 6. számú ház
ban, dr. Szentirmay József 26 éves rendőr- 
dijnok felakasztota magát és meghalt. Kol
légái úgy tudták, hogy nősülni készül. Azt 
hiszik, hogy a fiatal, ambiciózus rendőr
tisztviselő azért szánta magát a halálra, 
mert az utolsó időkben idegbaj hatalmaso
dott el rajta.

O A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 
folyó hó 19-én Dr. Berzeviczy Albert v. b. 1.1., 
tiszteletbeli elnök elnöklete alatt tartott XIV. 
évi rendes közgyűlése az igazgatóság vala- 
mennyi javaslatát elfogadta és ennek alapján 
elhatározta, hogy osztalék fejében részvényen
ként 1.50 P fizettessék ki. A közgyűlés Kánig 
Tivadar dr. nyug, pénzügyi államtitkár urat 
az igazgatóság tagjává választotta

— 1934. évi Svájci Mlntavásár Raselbcn. A 
svájci Ipar ezen hatalmas mintakióllitása, me
lyet április 7—17-ike közölt rendeznek meg, 
nagy nemzetközi érdeklődésre tarthat számot. 
A vásár magyarországi képviseletei: a svájci 
főkonzulátus (IX., Szvetcnay-u. 21.) és a Ma
gyar Kereskedelmi Kamara (V., Gr. Vigyázó 
Ferenc-u. 8.) az érdeklődőknek szívesen adnak 
bővebb felvilágosítást. Utazási kedvezmények 
a magyar, osztrák és svájci vasutakon.

Mérték szerint divatos szövetmaradékokbóP
mtodnnNre aiMna, remM nedbdrnl

lárllDllOniit o. ittenit 30 ps_
„VERSENYSZABÓSÁG**, Rottenbiller-utca 4/a, I. em.

Remekszabásu
mértékűién! férfiöltöny 40 pengőért! 

en> mw komoo maró, »l-ln
T*»»i dl.otMÖvrl.kböl rendribeW MMluubdra NrflMtta,. felOltS. klUreri pröblr.l.
Jetére *« líjíjí. E l'W* boltink edlja ■ vfedrlökbrbmrf,
mrjiyertor, roOrt minden öndlredrellöl tvtólkodunk, mórt • votd rnkkal többet kan. mint 
■mit remiit Babokrerekeddml vdllalot, Férem- kbnrt M, L melói. P
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A magyar „oroszlánszelidltők" ki
selejtezték a nemzetközi futball- 
cirkuszból a bolgár oroszlánokat

Magyarország-Bulgária 4i1 (Isi)
Szófia, március 25.

(A Hétföl Napló tu
dósítójának telefonjelen- 
tésc.) Bizalommal kül
dötte el a sportközvéle
mény a magyar váloga
tott csapatot Szófiába, 
hogy a világbajnokság 
első futamában sikerrel 
szerepeltesse a nemzeti 
színeket. Nem csaló

dott, mert a magyar válogatott csapat dereka
san állotta meg a helyét.

Tízezer főnyi közönség várta nagy izgalom
mal a válogatott mérkőzés kezdetet. Ünnepies 
külsőségek jelezték azt, hogy

Szófiának ma különösen nagy napja van.
'A bolgár előkelőségek élén Musanov . bolgár 
miniszterelnök is megjelent. A magyar hivatalos 
köröket a követ távollétében Rothkugel követ
ség! titkár képviselte. A szokásos virágcsere és 
fényképezés előzi meg a világbajnoki selejtező 
mérkőzést, majd a rövid hivatalos üdvözlések 
után a kirendelt katonazenekar intonálja előbb 
a magyar, majd a bolgár himnuszt. Szemben 
állnak egymásai a csapatok és pedig:

Magyarország: Szabó — Sternherg, Kis — 
Palotás, Sárost, Szalay — Markos, Vin

cze, Teleki, Toldi, P. Szabó.
Velük szemben Bulgária oroszlánnal díszí
tett dresszben Szlavov — Nikolov, Mlsziá- 
lov, — Gabrovszkl, Rafailov, Evremov, 
Angelov, Gyorgyev, Bajknsev, Lozanov, 

Pancsev.
Nagy magyar fölénnyel indul már az első 

percek játéka. Egyik támadás a másik után 
gördül, de a magyar csatársor puha, s vagy 
rosszul lőnek, vagy éppen adósak maradnak a 
lövéssel. Ez a macska-egcrharc eltart egészen 
a 28. percig, araikor

Bajkusev egy jó kiadósával Pancsev, a bol- 
3ár balszélső, aki külön klasszist képviselt 

rtetönyben, lerobog egészen a vonóiig-* 
onnan pontosan centcrez, úgyhogy Baju- 
sev a hatoson tisztán lábra kapja a labdát 

és védhetetlenül fúrja a léc alá. 0:1.
Újrakezdés s egy kis méreg is n váratlan gól 
miatt, ami elegendő ahhoz, hogy

Telek! Sárosihoz küldje a labdát, aki vlsz- 
szajátsrik, majd újra megkapja a labdát s 
busz méterről nyílegyenes lövéssel egy per

cen belül már egyenlít Is. 1:1.
A magyar csapat továbbra is támadásban van, 
három komért is kiharcol, de a csatársor egy
előre útját állja a további eredménynek.

Szünetben a magyarok közül majdnem min
denki a pályát szidja.

Roppant kellemetlen a talaj, göröngyös és 
kemény, úgy hogy a finomabb húzások még 

idő előtt irányt változtatnak.
A csatársor flnem passzjátékára egyáltalában 
nem alkalmas ez a talaj.

Szünet után a fölény folytatódik s most már 
kissé kiismerve a pálya raffinált talaját, az 
akciók is szebbé, színesebbé s tökéletesebbé 
válnak. A 15. percben pompás passzol küldi 
Toldit Teleki rohamra, a ferencvárosi balössze
kötő előtt nyilt a terep s igy védhetetlen a 
helyzet, amit csak Nikolov elszánt gáncsolása 
tud __ ugy-ahogy •— legalább pillanatnyilag
tisztázni.

Toldi bukik és a román Xlfando, a mécs
esét egyébként kiválóan vezető biró nyom
ban tizenegyest diktál. P. Szabó áll a labda 

elé és a háló — zörög. 2:1.
Néhány perccel később Pancsev lendül táma
dásra és ügyes testcsellel jut túl Kisen. Most 
megismétlődik az előbbi eset:

csak gáncs segít, amire azonnal felhangzik 
a bíró füttye: tizenegyes. Bajkusev lövi a 
labdát, de Szabó tigrisugrással éri utói és 

menti a büntelőrngást.
Közben azonban a nagy rumliban megsérül, 
úgy hogy képtelen tovább a helyét rendesen 
betölteni. Kiviszik a pályáról s most már

végig Háda helyettesíti.
A magyar csapat a káprázatoson játszó hali- 
sor munkájával teljesen kapujához szegzi az 
ellenfelet s ebből a fojtogató gyűrűből az a 
legnagyobb kétségbeeséssel folytatott küzde
lem árán sem tud kitörni. A folytonos passzok 
s a labda után való szaladgálások kiveszik a 
bolgár csapat, különösen a védelem minden

HUNGAR’A-UTI (MTK) FALVA)
Busvét vasárnapján, április 1-én 

a nagy nemzetközt fntballtorna ünnepélyes megnyitása

Austria-Ferencváros 
Rapid-Hungárla 

nemzetközi mérkőzések

ÜLLÖI.UTI (FTC) PALYA
Hurrát héttőjén. április t-án

• nagy nemzetközi húsvéti torna keretében: 

Austrla-Hungárla 
Rapld-Ferencváros 

nemzetközi mérkőzések 

erejét, szinte támolyognak csak a pályán. 
Amikor ez nyilvánvalóvá válik, a magyar csa
társor rákapcsolt s a befejezés elölt kápráz
tató futball-tüzijálékkal szédíti meg a kap
kodó ellenfelet. A 42. percben

Teleki okos passzával Toldi ugrik ki és a 
hatosról gyilkos erővel küldi a labdát a 

helyére. 3:1
Már-már lemondanak a nézők a további ered
ményről, de lefutás előtt egy perccel még

P. Szabó Indul rohamra és lelegzelállltó 
száguldással fut át az ellenfelei.:, majd 
lövésszerüen vágja a labdát középre, 
ahova Markos berobog és futásban tiz 
méterről fúrja a kapu bal felső sarkába 

az utolsó gólt. 4:1.
Huszáros, magyar akció volt.

PALOTÁS — SÁROSI — SZALAY!
Mindvégig élvezetes és fair mérkőzés kere

tében ütközött meg a két nemzet csapata.
A döntő erőtényező a harcban a három 

magyar hali volt,
aki káprázatos technikával, tempóbirássa! és 

A Harmadik Birodalom zászlóproblémáján 
vitatkozik a csehszlovák és a német

uszószövetség
Prága, március 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen
tése.) A csehszlovák és a német uszószövetség 
között hónapok óta folynak a tárgyalások. 

A két ország vizipóló- 
csapatal játszani szeret- i 

, nének az Európabajnok- 
sácok között. Péter és 
Pál napján Prágában 
lenne a meccs, amely
nek azonban hirtelen 
akadálya támadt.

A német uszószövet- 
ség ugyanis ahhoz

a feltételhez köti a mérkőzést, hogy a cseh
szlovákok tartoznak • Barritndov stadion 
árbocára a Harmadik Birodalom zászlóját 

kitűzni.

A csehek még nem nyilatkoztak a különös fel
tételt illetően, de a prágai lapok máris foglal
koznak Hitler sportolóinak kívánságaival és a 
sport politikamentességére való hivatkozással 
valószínűleg nem fogadják el a német követe
lést. Úgy látszik tehát, hogyha a németek ok
vetlenül ragaszkodni fognak a horogkercsztcs 
zászlónak prágai kitűzéséhez, akkor a külön
ben érdekes meccsből semmisem lesz.

Nem győzték számolni
a brünniek Budapest góljait

BUDAPEST—BRÜNN 8:2 (2:1).
Szép, napsütéses Idő kedvezett az első Buda

pest—Brilnn városközi mérkőzésnek, melyet 
azonban a közönség nem sokra méltatott, mert

alig 3000 néző je
lent meg a Hun- 

gária-uti pályán.
A brünnieket taps fo
gadta, melv után a csa
patok kézfeltartással üd- 
vözlik a minkétoldali 
publikumot. Dietz Ká
roly dr., a profiszövet
ség társelnöke üdvözölte
a vendégeket, akiknek virágcsokrot nyújtottak 
át, amit ők csiszolt üvegvázával viszonoztak. A 
magyar csapat Barna Béla biró sípjelére rikitó- 
piros zsokétrikóban állt fel: Alberti—Bán, Tő- 
rös—Seres, Somlai, Lyka—Tamássy, Avar, Solti, 
Polgár, Lázár.

A brünni csapatban két temesvári játékos Is 
szerepelt, mégpedig Bulgakov, a Kinizsi volt 
ifjúsági kapusa és Rafinszky, aki Budapesten a 
Vasasban, majd később a Szeged FC-ben pro- 
fiskodott.

A brünni Jobbszélső már az első percben ve
szélyes helyzetet teremt, de Alberti nagy nyu
galommal védi a lövését. A 7. percben

Tőrös nagy hibát csinál, amit Sterc jobb
szélső ügyesen kihasznál és mintegy tíz 
méterről éles, lapos lövéssel megszerzi a 

vendégek első gólját. 0:1.
A magyar csapat lazsáló irányzata némileg ja
vul ezután, de h vendégek egyelőre egészsége
sebb futballt játszanak. Lázár kétszer is botor
kálva jut el a 16-ig, Avarnak és Soltinak a lö
vései pedig célt tévesztenek. A 19-ig percben 
Lázár iveit átadását

Tamássi Avarhoz juttatja, aki fejjel Solti
hoz passzol s máris megvan a kiegyenlítés. 

1:1.
Az erős magyar offensiva kapuelőlti tömörü
lése készteti a vendégcsapatot. Polgár hatal
mas lövése a védők hátán akad meg, majd 
Avar elé perdül, aki kapásból remekbo szabott 
gólt küld a brünni hálóba, ám a biró lesállás 
miatt annullálta a gólt. A brünniek nagy fiziku
mukkal vonják magukra a figyelmet, a felső
testtel való szabályos eltoláshoz nagyszerűen 
értenek, de dicséretükre legyen mondva, az 
egész meccs alatt egyetlen durva faultot nem 
követtek el. Játékuk egyebekben lendületes, de 
könnyen áttekinthető, technikájuk eléggé csi
szolt. de taktikai készségük fogyatékos. A 30. 
percben Tamássi ügyes akciója rumlit teremt 
a bnjpai előtt. 

taktikával szinte megbénította az ellenfelet. 
Mögöttük a védelem nem csinált egyetlen hi
bát sem s hogy a számszerű győzelem nem a 
kétszeresére emelkedett, annak egyedüli oka 
az, hogy

a csatársor, mely a mezőnyben káprázatos 
húzásokkal operált, a 16-osnál sem hagyta 
abba ezt a játékmodort és elfelejtett! ele

get kapura lőni.
A magyar csapat fölényét a 9:0 komerarány 
is jellemzi.

A bolgárok, bármily kemények és elszántak, 
még csak a futball középiskoláját járják s igy 
az egyetemi tanárokkal szemben sok sánszuk 
nem volt.

Pancsev, a balszélső azonban közülük 
európai klasszis.

Vasárnap esto az Unlon-Palace-szállóban 
bankettet rendeztek a magyar csapat tisztele
tére. amelyen a két szövetség vezetői és a vá
logatott csapat tagjai vettek részt. A magya
rok egyébként kedden délután négy órakor 
érkeznek vissza Budapestre,

Avar Idejében ott terem s lábanyomán 
döng és porzik a háló. 2:1.

Srünet után élénkül az iram, most már 
szemre is lényegesen szebb a játék. Változatos 
akciók után feltűnő erélyes bombázásba kezd 
Solti, Avar és Polgár, ám a lövések a kapu 
mellett süvítenek. A 7. percben kezdődik meg 
a gólözön:

Lázár jó beadását Avar mintegy 25 méter
ről réglátott remek lövéssel juttatja a 

brünni kapuba. 3:1.
Avar különben óriási jálékkedvről tesz tanú
bizonyságot, három perc múlva ismét Avarra 
irányul minden tekintet, aki elcsípi Solti rossz 
passzát, néhány métert vezeti még a labdát, 
majd a kapust megtévesztve,

ellenkező sarokba beguritja a negyedik 
gólt. 4:1.

Itt-ott egy-egy gyengén felépített brünni táma
dás akad, de a 17. percben újabb gól örvendez
teti meg a közönséget; Solti taccsból kapja a 
labdát, nagy technikára valló testcselekkel vé 
gigvertkszi magát a védelmen és tíz méterről 

élesen a hálóba lövi a labdát. Bit.
Lázár művészi labdaátvitelével és könnyed 
driblizéseivcl nagy sikert arat. Tamássi viszont 
hajmeresztő módon kapu mellé lö az ötös sar
káról. A 24. percben Lázár jó beadását Solti 
fejjel kissé megpöccinti, a biünni kapus azt 
hiszi, hogv a labda mellé megy, azonban a 
kapufát érintve,

váratlanul hálóba perdül. 3:1.
A 30. percben újabb gól esik: ismét Lázár 

érdeme a jó beadás, amelyet
Avar elfog s a labda láthatatlanul röpül a

léc alá. 7:1.
Közvetlenül utána a teljesen kifáradt brünniek 
jóvoltából Avar ismét egy harminc és feles 
bombát ereszt meg, majd újabb lövése kapufát 
ér, kettő pedig a kapu mellett dörög el. A 43. 
percben Lázár átadását

Polgár nehéz szögből juttatja a brünni 
kapuba. 8:1.

Alig van hátra néhány másodperc, amikor a 
brünni jobbszélső szélsebesen lefut és élesen 
lőtt labdája a kapufáról a pesti 
kapuba röppen. 8:2.

Nem volt nngy meccs, 
de a sok gól érdekessé 
és élvezetessé tette a já
tékot. Nem ártana, ha 
ez a kitűnő erőkből 
álló együttes a világ
bajnoki mérkőzésekre is 
megőrizné játék kedvét és

EGY KIS ELŐJÁTÉK A BUDAPEST—BRÜNN 
ELŐTT.

A nagyszámú játékosokból toborzott váloga- 
lőtt keret foglalkoztatására vasárnap még egy 
C-csapatot is munkába állítottak, amelynek az 
ellenfele a Phöbus tartalékos csapata volt. A 
toldozott-foldozott együttesek különösebb él
ménnyel nem szolgáltak a közönségnek s csak

Futó és Cseh játéka elégítette ki a kénye
sebb Ízléseket.

Végeredményben 5:0 (2:0) arányban győzött & 
C-válogatott, amelynek a góljait sorrendben: 
Cseh, Cseh, Kelemen, Zimonyi és befejezésül 
ismét Zimonyi lőtte.

Elmaradt a kölyökmeccs, mert 
nem engedték be a pályára 

a gyerekeket
A magyar futballsport 

jövőjéért dolgozó szövet* 
ségi emberek hosszú har* 
cok árán elérték azt, 
hogy az úgynevezett 

„kölyökcsapatokkal“, 
amelyek végeredményben! 
a magyar labdarugósport 
természetes utánpótlását 

alkotják, behatóan foglalkozhatnak. Amilyen 
nagy örömet keltett a labdnrugó körökben és 
a közönség legszélesebb rétegeiben is ez az 
okos és Bécsben már évek óta tartó sziszte
matikus munka, annyira megütközést keltett 
az elmúlt vasárnapon az MTK-pálya magatar. 
tása ezzel a problémával szemben. A szövetség 
a kettős mérkőzés elé félegyőral kezdetted két 
kölyökcsapatot rendelt ki, amelynek a tagjdi 
pontosan, felszereléssel együtt megjelentek,

A gyerekek legtöbbje messzi földről, job
bára gyalog érkezett meg a pályához és 
elpeH? magával a terhes felszerelést, ez

úttal azonban hiába.
A pálya alkalmazottai, arra való hivatkozás* 

sál, hogy a szövetség őket erről nem értesítette, 
nemcsak a mérkőzés megtartását akadályozták 
meg, hanem még a pályára sem engedték a 
könnyesszemü gyerekeket. Hogy ki a hibás a 
fonák és oktalan esetben, nz még tisztázásra 
szorul. Hogy azonban a lelkesen játszó gyerek
sereg, a magyar futballsport jövendő, hadserege 
nem lehet labdája a futball bürokratáinak, az 
kétségtelen.

Védősisakkal akarják 
felszerelni 
az angol kapusokat

London, március 25.
Jackson, a Chelsea 

kitűnő kapusa, egycsü* 
létének egyik legutőh* 
bi mérkőzésén súlyoz 
fejsérülést szenvedett 
az ellenfél egy csata* 
rával való heves ősz* 
szecsapás után. Ezzel 
az esettel kapcsolatban 
az angol sportkörökben!

újra fölmerült a terv, hogy a kapuso
kat védősisakkal lássák el.

A nagy ligacsapatok vezetői ebben az iigy< 
ben a napokban ankétot tartottak, amin 
azonban nem tudtak határozatot hozni.

Miután a futballszabályok *e felszerelési 
tárgy bevezetését nem tiltják, az Internatio- 
nal Board-nak nem szükséges ezzel a kér* 
déssel külön foglalkozni.

Az uszószövetség u| tisztikara
A Magyar Uszó-Szövelsóg vasárnap tartotta 

közgyűlését, amelyen vitéz ifjú Horthy Miklós 
elnökölt. Az OTT képviseletében Múzsa Gyula 
alelnök jelent meg. A közgyűlésen letárgyalták 
az alapszabálymódositásokat és a március 5.-1 
tanácsülésen elfogadott módosításokkal szem* 
ben Kiss Zoltán javaslatára az eredeti szabály* 
alkotó-bizottság módosításai mentek keresztül 
85 szótöbbségei. A választások eredménye a 
következő:

Ügyvezető alelnök: Dr. Balogh László. Aleh 
nökök: Dr. Felkai Ferenc, dr. Kelenffy Gyula, 
Kiss Zoltán, vitéz Martsekényi Imre. Elnökségi 
tagok: Boros Ödön, Kugler Sándor, dr. Naschits 
Gusztáv, Rajcsányl Ferenc, Simkó János, Szűcs 
János. Tiszteletbeli elnökségi tagok: Dr. Ady, 
Lajos, Keleti kerület; Fehér J. István, Déli ke
rület. dr. Kcmenes Illés, budapestvidéki kerii* 
let; dr. Spacth Gyula, északi kerület; dr. Vls* 
nya Ernő, Nyugati kerület; továbbá: dr. Bihar 
Jenő, Herendi Artúr, Hodászy Miklós, vitel 
Jónás István, Liher Béla, Némethy Kálmán, 
Schubert Alfréd, dr. Szukováthy Imre, dr. Zöld 
József. Főtitkár; Méray János (100); titkárt 
dr. Fadgyas Miklós (99); jegyző: Bródy Istvánj 
uszókapitány: dr. Bárón István; vizipóló-kapis 
tány: dr Beleznay László; pénztáros- Náday, 
Imre: ellenőr: Schubert József; ügyész: dr. Mar
kovit! Miklós; sajtóelőadó: dr. Kőszcghy lir-ef 
háznagy: Stampffer Sándor; orvosok: dr. Gás
pár Ferenc, dr. Llehnrr Ernő, dr. Kenessev( 
László, dr. Pöliatscbek Gyula; számvizsgálókt 
Eucbi György, Goldguna ÍWíSft NlrKhy, Erűi,
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A Törekvés újra 
nagy formában tör az élre

Az amatörök tegnapi fordulója kevés eseményt 
hozott A favoritgyözelmek sorút csak az RTK, 
BTSE és az MFOE veresége szakítja meg —

I. kcr. SC—II. Testvériség 4:3 (2:1). Góllö
vök: Dvoracsek (2), Szilágyi és Keresztes, ill. 
Jerabck (3).

B1K—KASC 7:4 (2:2). Góllövök: Hajdinyák 
(3), Ricglcr (2). Hoffmann (2), ill. Schncck (2) 
és Rcincr (2).

PTBSC—BBFC 2:0 (2:0). Góllövök: Ondrus 
(2). Ondrus súlyos sérülést szenvedett.

UFC—LTE 3:0 (0:0). Góllövő: Soszták (3).
IV. OSZTÁLY 
Erzaki-csoport

Ar. éllovasoknak jó napjuk volt. A helyzet: 
I. Aulotaxl 30 pont, 2. P. Remény 28 pont, 3. 
UVASC 27 pont. (Az Aulolaxi eggyel többel 
játszott.)

UVASC—UFC 2:0 (1:0). Góllövő: Gárdonyi 
I. (2).

P. Remény—LTK 0:0 (2:0). Góllövők: 
lovráth (2), Kosvtzky (2), Pánczél (4) 
Bartkó. Az LTK 9 emberrel küzdött.

RESC—MTC 5:1 (3:0). Góllövők: Gulyás 
Balogh, Federils és Halász, ill. Kovács.

RÁC—Zsolnay 5:0 (3:0). Góllövök: Géczy, 
Gál (2), Tóth éx Benyos.

Autótaxi—RMTE 9:1 (4:0). Góllövök: Sefcsik 
(6), Rémay (2) ér. Mayer, ill. Doma.

Keleti-csoport
Az MFOE elvesztette veretlenségét! A hely-

szintén jó!

meglepetés. 
Föv. TKör

I. OSZTÁLY
Pártos csoport

Az Elektromos és nz FTC kínos küzdelem
ben, nlig-nlig győzött. Vezet nz Elektromos (25 
|x>ni 15 játékból), a Törekvés (22 pont 14 já- 
1ók) és az FTC (21 pont 14 játék) elölt.

EMTK—Cs. MOVE 2:2 (2:1). Góllövök: Ke
mény (2), ill. Uilz és Horváth (2). Magas ní
vójú játék.

Törekvés—Fér. Vasutas 7:0 (2:0). Gólövök: 
Marosi (4), Készei (2) és Nemes. Állandó fö
lény.

Kelenföld—MTK 4:1 (3:1). Góllövök: Takáls 
(3), Szabó, ill. Haluska. A kelenföldi csatár
sora nagyobb nlütőcröt képviselt.

FTC—BMTE 2:1 (0:1). Góllövök: Kiss, Py- 
brr, ill. Obcrmaycr. A zöld-fehérek csak elke
seredett küzdelem után győztek.

Elektromos—WSC 4»3 (4:0). Góllövők: Lé- 
vay (8), Trilz, ill. Tóth, Baranyai és Szatmári. 
Az egyenlítő gól is a levegőben lógott.

„33" FC—MÁVAG 1:1 (0:0). Góllövök: Var
ga, ill. Ébner. Egyenlő ellenfelek küzdelme, 
igazságos eredménnyel.

Biró-csoport
Az. éllovasok egymást múlták felül a jó já

tékban. Vezet n Postás (23 pont 14 játék), az 
UTE és a BSzKRT (23 pont 15 játék) elölt.

Postás—TLK 4:0 (2:0). Góllövők: Bodrogi 
(2), Mútéffi és Horgos. A Postás a nehéz tala
jon is jól gurigázott.

BSzKRT—III. kér. TVE 3:0 (0:0). Góllövők: 
-Szaller (3), (1 11-esböl). A Hl. kér. a második 
félidőben összeroppant.

VI. kér. FC—Turul TE 3:2 (2:1). Góllövök: 
Illés (2), Snllai ill. Szekeres és Tanzin II. A 1 
VI. FC lelkesedésével megérdemelten győzött.

HAC—Testvériség 2:1 (0.1). Góllövök: Csu- 
'1orás és Jaknb, ill. Ottávi (ll-csből). Nivótlan 
játék.

BSE—BEAC 2:1 (1:0). Góllövök: Arthaber 
és Lovag dr. (öngól), Ili. Zudla. Fair, szép játék.

UTE—URAK 4:1 (1:1). Góllövők: Aranyosi, 
Kállai, Salamon, Róna II., ill. Vajda. Az UTE 
jó nnpot fogott ki, simán verle a 

-játszó URAK-ot
II. OSZTÁLY
Stobbe-croport

Az RTK és nz UTSE veresége a 
’A helyzet: 1. Pannónia 24 pont, 2. 
23 pont, 3. ZSE, 4. RTK (22—22 pont).

MFTR—Vasas 2:2 (2:2). Góllövök: Klszcly, 
'Müller, ill. Balogh és Bcnda.

Pamut—UTSE 4:1 (2:0). Góllövök: Bozi, Fi
áékor (ll-csből), Loksa és Fodor, ill. Szan- 
dalszky.

BTK—TSC 5:1 (2:0). Góllövök: Krázcl (2), 
lliitler, Poszll II., Michelbergcr (li-esböl), ill. 
Hahehaucr.

ZSE—BVSC 2:1 (0:1). Góllövők: Geri, Fe- 
kecs, ill. Keresztes.

Pannónia—ZAC 2:1 (0:1). Góllövök: Löb I., 
liléin, ill. Szilágyi.

Föv. T. Kör—PSC 4:1 (1:1). Góllövök: Kör- 
möczv (2), Lenkei, Juhász, ill. Szilágyi.

BEK—RTK 3:0 (2:0). Góllövö: Gug (3).
Kárpáti-csoport

A derbi döntetlent hozott. A helyzet: 1. Köb. 
'AC 29 pont, 2. MAFC, 3. BTC 25—25 pont. (A 
MAFC kél meccsel kevesebbet játszott.)

MAFC—Köb. AC 2:2 (1:0). Góllövök: Bene
dek, Vízi, ill. Énoch, Prcchla.

BTC—Ganz 3:1 (1:0). Góllövök: Rritzl, Po- 
cher és Désl, III. Prohászka.

KTC—FSE 2:0 (2:0). Góllövők: Aranyi és 
£tudai.

Hungária—SzFC 5:5 (3:1). Góllövők: Kosa
ras (2), Sáblán II., Gulyás és Sábián ’ ”
azár, Molnár, Magyar, Blankenstein 
>iár III.

OTE—KSC 2:0 (1:0). Góllövök: 
Scheffer.

SzAC—CsTK, 3.1 (1:0). Góllövök: 
Kovács, ill. Gangé.

BRSC—Felien 3:1 (2:1). Góllövök: Kovács 
<(2), Suga IV., ill. Gudra.

III. OSZTÁLY
Oprée-csoport

A MÁV Előre erősen felnyomult az MSC tes
tén keresztül. A helyzet: 1. P. Törekvés (23 
pont), 2. VI. kcr. SC, 3. MÁV Előre (20—20 
pont), 4. MSC (!8 pont).

l’.MTK—UMTE 2:2 (1:1). Góllövők: Trlfonov 
é. Staudinger, ill. Berbert (2).

MÁV Előre—MSC 2:1 (0:1). Góllövök: Szabó 
(2), ill. Primula.

NTC—RAFC 0:0. Unalmas, nivótlan játék.
VI. kcr. SC—Jutagyár 4:1 (1:1). Góllövők: 

Kovács (3), Ádlcr, ill. Pclrovits.
Malaky-c söpört

Feljölt n KAC. A KTK veresége nagy meg
lepetés. A helyzet: 1. KAC, 2. KSSE (24—24 
vont), 3. Gránit (23 pont).

Gránit—KAOE 3:0 (0:0). Góllövők: Kompics 
í(3) és Roller (öngól).

NJTC—Kalapos 2:1 (1:0). Góllövök: Wendler 
és Préger. ill. Weisz.

KAC—MKE 3.2 (2:0). Góllövök: Frledvalszki 
'(3). III. Rádal és Gaurenszky.

Hálókocsi-KEAC 4:3 (8:2). Góllövők: Lő- 
tinc (2), Kovács (2), ill. Ragaslts, Papp (2, 
cg vet 11-esböl).

Drasche—KTK 2:1 (1:0). Góllövök: Füri, 
Szlopka, ill. Nyerges.

Humos—SzRTC 1:1 (1:9). Góllövők: Hepp, III. 
Hcilauf.

Az Elektromosmüvek csapata a WSC ellen az 
első félidőben mindent elsöprő lendülettel tá
madott és 4:0-ra vezetett. Szünet után a WSC 
mindent beleadva küzdőit a súlyos vereség 
meggátlúsáért. A heroikus küzdelem, amelyben 
Tóth, a fiatal, nagytechnikáju center, járt elől, 
három gólt eredményezett, úgy, hogy a meccs 
végén az élen álló Elektromos kétségbeesetten 
küzdött, hogy a kiegyenlítő gólt elhárítsa.

Kovács, a BRSC csatára, csapatának a Fol
ton elleni meccsét szinte egymaga nyerte meg.

I Legyőzheti-e Max Baer 
az olasz Carnerót?

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Mint ismere
tes, junius 14-én a Long Islandban lévő Gar- 
dcnbowlban állanak szembe Carnera, az olasz

1., ill. Hu- 
és Mól-

Végh és

Kürti (2),

A Szentlőrinc Vácott 
sem győzött

Springer-csoport 

BTSE! A KASC már sehol sincs.■ Kikapott 
A helyzet:

a ______ ___________________ ______
„ ........ !• BTSE (25 pont 15 játék), 2. I. 
kér. SC (23 pont 19 játék), 3. PTBSC (21 pont 
15 játék).
. vérbalom—Apárta 
Slruckec UL &

Baer Max
Loughrant nevezik a mérkőzés morális győzte
sének. Az amerikai sportsajtó szerint

Carnera ezt a mérkőzést csak a fennálló 
nagy sulydlffcrcndának köszönheti.

Az izom- és huskolossxus Cnrneránnk nem 
volt egyetlen olyan ülése sem, ami földre súj
totta volna Loughant és az tisztára idő előtti 
kidőlése miatt vesztette cl a versenyt, ami kü
lönben eldöntetlenül végződött volna. Carnera 
— Írják az amerikai lapok — nem professzora 
a boxtudomúnynak. Csak ütései súlyával győz 
és ha megfelelő ütőcrejü, de gyorsabb botoló
val kerülne szembe, úgy kétséges, hogy nem 
maradna-e alul.

Ezenkívül nem küzd fairen.
A lapok megemlítik, hogv Sehnrkev 1931 .ben 
tizenöt rundban pontozásai fölényest n győzőit 
Garnerával szemben éa tavaly csak azért vesz- 
WM d fi wrt oi ub

Góllövök;

Ko- 
és

(2),

Góllő-

Góllö-

zel: 1. MFOE 29 pont. 2. KFC, 3. X. kér. FC 
(28—26 pont). Az MFOE eggyel többet játszott.

VÁC—NSC 5:1. Góllövők: Kanizsai (2), 
Bruckenstein, Kiéin (2), ill. Gergrts I.

MÉMOSZ—X. kér. Remény 2:1 (1:0).
vök: Gonda, Gémesi, ill. Szolvik.

Cukrász—VII. kér. Amatőr 3:0 (2:0).
ők: Klicsó (2) és Blumberger.

KFC—PATE 5:2 (2:1) Góllövők: Platt (2), 
Varga (2), Végh II., ül. Pető. A 73. percben 
botrány tört ki, a játék félbeszakadt.

X. kér. FC—MFOE 3:2 (0:0). Gól lövök: Piff 
(2), Vörös, ill. Gugyclla és Kallenecker.

Drogisták—Siketek 1:0 (0:0). Góllövö: Zcöke.
Délicsoport

Az élen állók llt is sorra győzlek. A helyzet:
I. ETSC (27 pont 16 játék), 2. SAC (26 pont 
15 játék), 3. ETC (23 pont 17 játék).

SAC—Kisp. VI. kér. 7:1 (3:0). Góllövök:
Slumpf (3), Fritz (2), Pflum I. (2).

ETC—Szondy 4:2 (1:1). Góllövök: Kumár II. 
(2), Kmetty és Kovács, ill. Tóth (2).

P. Juta—K. Húsos 3:1 (2:1). Góllövök:
Slrasszburger, Pctrás és Gál, ill. Torn.

ETSC—DGSE 1:0 (0:0). Góllövö: Kiss (11-es
böl). A bírót és az ETSC gárdát rendőrök és 
egy kőzápor kísérték a villamosig.

K. Törekvés—Valéria 4:3 (1:1). Góllövök:
Kalocsai, Zsellér és Nagclbach (2), ill. Paucsó
II. , Haller és Varga.

Nyugati-csoport
Nyugaton a helyzet változatlan... A hely

zet: 1. GSE (22 pont 11 játék), 2. OMSC (22 
pont 13 játék), 3. Sz. Juventus (15 pont 12 
játék).

B. Magyarság—B. Felsővároa 5:0 (3:0). Gól
lövők: Plávics (3), Sztolarik (2).

OMSC—Lapterjesztők 5:2 (0:2). Góllövök:
Gelenesér, Tóth (3), Czeitler, ill. Gult és Imre.

felek küzdelme reális eredménnyel..
Droglsták—Millenáris 3:0 (0;0). Góllövők;

Sőtér (2) és Mohácsi. Az BMSE tulerélyes játé-* 
kával sem volt veszélyes.

V. Remény—Szentlőrlnc 4:3 (2:2). Góllövők: 
Skarka II., Köbl II. és Tóth (2), ill. Pasi (2), 
Reisncr. ” ' •
győz az

Erős küzdelem után megérdemelten 
otthon játszó váci csapat.

a kerítésnek szaladt Postás—TLK
mérkőzésen Kiss, a TLK csatára oly nagy len
dülettel futott, hogy ccntcrczés után már nem 
tudott megállni. Pár perc múlva tért csak ma
gához.

A bíró megpofozott egy nézőt. Az Elektro
mosmüvek—MTE kézilabda szövetségi díj mér
kőzésen Sass bírót egy néző lehülyézte. A biró 
megállította a játékot, megkérdezte, ki volt az. 
Egy önérzetes hang jelentkezeti. A biró le
hívta. Az MTE-ista lejött a tribünről és a biró 
elé állt, aki se szó, se beszéd, két hatalmas po
font mért le a hiilyéző képére s utána folytatni 
akarta a meccset, az MTE azonban levonult.

Kézilabda bajnokság; MTE—Elektromos
müvek 3:3 (3:1). Nagy meglepetés! UTE— 
FÖTE 5:2 (2:1). Elektromos II.—MTE II.
3:1 (2:1).

CSE

A HÉT HŐSE
Tóth (WSC), Kovács (BRSC) Fried- 
walszky (KAC) és Kumár II. (ETC

Friedivalszky, a KAC centere, mesterhárma
sával csoportjának első helyére . vitte fel csa
patát.

Kumár II., az ETC játékosa, a Szondy elleni 
küzdelemben járt elől jó példával: mig társai 
elbizakodottan, könnyelműen játszottak, ő lel
kesen küzdött s megmentette a két pontot.

A fenti játékosok Ösi-Blazsek László szob
rászművész remek kivitelű Hét Hőse plakettjét 
április 3-án, kedden este vehetik át munka
társunktól a futballbörzén.

| lyát. Baernek sok esélyt adnak. A fiatal ame- 
I rikai kétségtelenül nagyobb stilusu botoló, mint 
Carnera, gyorsabb is, sőt, ami a legfontosabb: 
olyan erejű balkezesei vannak, amivel ma egy 
boxoló sem rendelkezik. Azt hiszik, hogy ha 
Baert sikerül a terminusra megfelelő kondíció
ba hozni, úgy győzni fog.

Ausztria legyőzte Svájcot, Cseh
szlovákia Franciaországot, Bécs 
—Prága és a román-csehszlovák 

amatőrmérkőzés döntetlen
óriás és Max Baer, a 
német Schmeling legyő
zője, hogy eldöntsék, 
kit illet meg a világbaj
noki dm. Dacára a még 
távoli terminusnak, az 
amerikai sportsajtó már
is élénken foglalkozik a 
nagy eseménnyel, sőt 
inár a fogadások is

Vasárnap a nemzetközi fronton is nagy üzem 
volt a futballban. Ausztria válogatott csapata 
Genfben állt ki Svájc ellen az Európa Kupáért 
és 3:2 (1:0) arányban nehéz, izzadságot győ
zelmet sikerült kiverekednie a hatalmas lendü
lettel feljavult svájciakkal szemben. Svájc köz
vetlen védelme oly nagyszerűen játszott, hogy 
csaknem teljesen megbénította a minden cico
ma nélkül játszó, gólralörö osztrák csatársor 
eredményességét. A gólok nem annyira kidol
gozott akciók, mint inkább kapusgikszerek 
szüleményei.

Párisban zajlott le a Franciaország—Cseh
szlovákia barátságos mérkőzés francia biró bí
ráskodása mellett. A csehszlovákok győztek 
2:1 (1:1) arányban. A mérkőzésen 10.000 néző 
jelent meg s a csehszlovákok mindkét gólját 
az ismét kiváló formában lévő Svoboda lőtte. 
A franciák egyetlen gólja is Nejedig öngóljából 
származik.

Bécsben tartották meg a Bécs—Prága város
közi mérkőzést, amely 3:3 (2:1) eredménnyel 
végződött. A rendkívül kemény játék során 
mindkét kapus, Pichi és Bcnda, két alkalom
mal is megsérült. A góllövők sorrendje: Bűbe- 
nlcek, Waldhofer, Sindelar, Gfchweidl, Bűbe- 
nicek és Junck.

Pardubitzban került sorra a Csehszlovákia— 
Románia amatőr mérkőzés az Európai Amatőr 
Kupáért, amely 2:2 (1:1) arányban döntetlenül 
végződött. A románok ezzel az eredménnyel 
megnyerték a második Európai Amatőr Kupát. 
A második helyen Magyarország, a harmadikon 
Ssehszlovákia s a negyediken Ausztria végzett.

BUDAPESTI ÜGETŰVERSENYEK
Nagy és előkelő közönsége volt a vasárnapi 

versenyeknek. Jelen volt Kállay Miklós föld- 
nevelésügyi miniszter is, aki a nemzetközi ver
seny lefutásáig nagy érdeklődéssel nézte végig 
a versenyeket. A uap főszámát impozáns’ stí
lusban The Great Virginián nyerte. Ugyancsak 
értékes győzelmet aratott London az Elnöki 
díjban. A nap hőse Zwillinger volt. Három ver
senyt nyert, Ódával és Magvassal pedig máso
dik lett. Kuruc második lett Molinód után, de 
tisztátalan ügetése miatt diszkvalifikálták. 
Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Tipegő (2%) Hauser. 2. Arató 
(7:10) Jónás. F. m.: Aranyvirág, Zápor, Co- 
lumbine, Brigitta. Tót. 10:30. 13, 12. Olasz 40. 
— II. FUTAM. 1. Fenegyerek (l>á) Dózsa. 2. 
Oda (5) Zwillinger. 3. Quasimodo (2) Volk- 
mann. F. m.: Pálma, Gurka, Ica, Ond, Rákné. 
Tót. 10:24. 14,17,15. Olasz 93. — ni. FUTAM.
1. Ollne (2%) Steinitz. 2. Gallinula (5:10) kal-
linka. F. m.: Olivia, Enyém II. Tót. 10:34. 
Olasz 40. — IV. FUTAM.’Molinári (4:10) Mar- 
schall. 2. Galli Curci (4) Zwillinger. F. m.: Ku
ruc (mint 2-ik diszkv.), Sony Boy II., Thyra, 
Lord Favonian. Tót.: 10:12. 10, 10. Olasz 20. — 
A Fenegyerek—Molinári doublé' 10:36. — 
V. FUTAM. 1. London (6) Zwillinger. 2. Jerica 
(8:10) Maszár F. F. m.: Penny, Tenore lánya, 
Szeszélyes (fog. nélkül), Tigris. Tót.: 10:61. 
20, 13. Olasz 49. — VI. FUTAM. 1. T. G. Vir
ginián (8:10) Zwillinger. 2. Exccllenz (5) Fei
ser. F. m.: Mephisto, G. Hanovcr, Muscicapa, 
Hol vagy. Tót.: 10:18. 14, 20. Olasz 32. — 
A London—T- G. Virginián doublé 10:218. —•
VII. FUTAM. 1. Rikkants (1%) Kovács .1. 2. 
G. Todd (8) Vorst. 3. Mirha (2Ví) Volkmann. 
F. m.: Ipse, Melinda, Arditti, Harpia, H. Bo- 
riska. Tót. 10:20. 12, 16, 13. Olasz 69. —
Vin. FUTAM. 1. Gabriella (pari) Zwillinger. 2. 
Salvia (3) Kovács I. 3. Balaton (5) Kovács J. 
F. m.: Ophdian, Minor, Bubenyik, Jelka, Tó
biás, Kohinor, Mámor, Gaszton. Tót. 10:25. 18, 
26, 28. Olasz 61. — A Rikkants—Gabriella
doublé 10:72. — IX. FUTAM. 1. Eladó (3) Baik.
2. Magvas (3:10) Zwillinger. F. m.: Vadorzó,
Ördöglánya, Gyurka. Tol.; 10:26. 10, 10.
Olasz 49.

10,
megindultak. Carnerának az amerikai Tommy 
Loughran felelt aratott legutóbbi győzelme nem 
váltott ki valami különös elismerést az ameri
kai sportkörökben, sőt vannak sokan,

Befejezték a lovasmérkőzést. A négynapos 
országos lovasmérközés érdekes és szép küz
delmei vasárnap fejeződtek be a Mezőgazdasági 
Vásár területén lévő pályán. Zsúfolásig megtelt 
nézőtér előtt folyt le a lovasok vadászugratása 
az OMGE-dijért. Ebben a versenyszámban 130 
cm. magas akadályt kellett a versenyzőknek 
ugratniok. Reznek János százados Kalandor 
nevű lován Bodó Imre százados lett a győztes, 
1 p. 44 mp-es idejével, Németh Dezső százados 
és Papp Dezső főhadnagy előtt. A négynapos 
verseny utolsó versenyszáma az urlovasnők 
vadászugratása volt a Diana-dijért. E számban 
a 16-lk életévét még be nem töltött Keresztes 
Erzsébet győzött Szabó László őrnagy Kozma 
nevű lován. 1 p. 40 mp-es idővel. Az OMGE- 
díjban 35-en, a Diana-dijban 19-en indultak.

Áprilisban: hat iigetőnap. Hetek óta igen 
elkeseredett harc dúl a két lóverseny rendező 
testület: Az Ügető Versenyegylet és a Ma
gyar Lovaregylet között. Az ádáz csata a 
közönség kegyeiért folyik. Egymástól sze
retnék az egyesületek a publikumot elhódí
tani. A versengés szintere egyelőre a föld- 
mivelésügyi minisztérium lótenyésztési osz
tálya, ahol nagyon komolyan foglalkoztak 
a testületek ügyeivel. Az összeütközés a ját
szási napok száma miatt történt. Az Ügető 
Versenyegylet ugyanis áprilisra 8 verseny
napot irt ki. A Lovaregylet azzal a motivá
lással, hogy az ügető egész télen versenye
ket rendez, tiltakozott a 8 játszási nap ellen 
és arra kérte dr. Plósz államtitkárt, mint 
döntö faktort, hogy csak 4 játszási napot 
engedélyezzen. Hosszas megbeszélések után 
az államtitkár úgy döntött a galoppverse- 
n.vek érdekében hogy az ügetőversenyek 
részére hat játszási napol engedélyezett áp-

A II. liga szürke fordulót játszott tegnap. Az 
Erzsébet és a Szürketaxi fölényesen győzött, a 
Vasas javuló formát mutatott. A Szentlőric 
messze van őszi formájától. A helyzet: 1. So
roksár 38 pont, 2. Erzsébet 34 pont, 3. Szürke
taxi 27 pont.

Erzsébet—Caepel 3:9 (1:0). Góllövök: Létay 
(ll-csből), Simon és Urbancsilt. Élvezetes, ozép 
játék.

Szürketaxi—Budatétény 2:9 (1:9). Góllövők: 
Juhász és Odry. Állandó fölényét nem tudta 
jobban kihasználni a Szürketaxi,

Vae. FO—Vaaaa 2:2 (2:9). Góllövők: Mélesz, rcazerc nai 
SintMh Ili. Mmí a JkO. icsnw MwIriU* Mu.



badapeat, 1934 március 26. HÉTFŐI NAPLÓ 18

Megindul
a küzdelem a Hétfői Napló 
jubiláris vándordijáért 
ElkószUlt a vándordl|szabályzat, amely az alsóbb
osztályu egyesületek gyöngébb klasszisát juttatja 
szóhoz

A 25 éves jubileumát ünneplő Hétfői 
'Naplő hatalmas labdarugó-vándordíja már 
hétfő óta közszemlén áll az elegáns férfi
közönség frekventált uridivat-üzletének ki
rakatában, az Erzsébet-körut 4. sz. alatt. 
Molnár Béla üzlete előtt egyre több érdek
lődő szemléli ősi Blazsek László grandiózus 
szobormüvét: a stadion porondjáról kiemel
kedő címeres dresszbe öltözött futballista 
nemesvonalu alakját, mint az amatőrsport 
örök szimbólumát.

Az elmúlt hét folyamán az amatőrfutball- 
Bzövetség I. számú intéző-bizottsága letár
gyalta és elfogadta a vándordijszabályzatot, 
amely

as alsóbbosztályu amatőregyesületek 
csapatai részére biztosítja a vándordij- 

kiizdelinekben leendő részvételt.

A szabályzat értelmében jogosult részt
vevője a Hétfői Napló vándordijmérkőzé- 
seinek

a II. osztály 2 csoportjának két harma
dik helyezettje, a III. osztály 3 csoport
jának harmadik-negyedik helyezettje és 
végül a IV. osztály 4 csoportjának har

madik-negyedik helyezettje.

A vándordíj időleges. A kiesési rendszer 
alapján rendezendő mérkőzések győztesének 
háromszor egymásután vagy háromszor 
soronkivül kell győznie, hogy végleg birto
kába kerüljön az 1500 pengő értékű trófea. 
De

az időlegesen győztes csapat minden 
egyes tagja megkapja a vándordíj
győzelemmel járó értékes plaketteket.
A pályaválasztói jogot sorsolás állapítja 

meg, a selejtező mérkőzéseket maguk a 
küzdő felek rendezik, de

a döntőmérkőzést maga a BLASz ren
dezi az általa megjelölt semleges pályán.
Ezek a fontosabb pontjai a szabályzat

nak, amely lehetővé teszi, hogy
egyenlő fegyverek mellett reális küz
delembe szólítsa még a legkisebb 

amatőr-egyesületeket is.
Junius 15-én indul meg a küzdelem la

punk jubiláris vándordíjáért és az előre
láthatóan érdekes futballcsatára szerkesztő
ségünk szeretettel invitálja meg az amatőr
egyesületeket, amelyeknek céljaiért negyed
századon keresztül oly szívesen harcolt a 
25 éves Hétfői Napló.

E

Sárhány Miklós *
A vasárnapi első válogatóversenyen a VÁG IQu tornásza 
győzött — A sztárok távolmaradtak a próbaversenyrfit

érdeklődés előzte meg a tornászvilág
bajnokságra készülődő gárda első bemutatko
zását. A Testnevelési Főiskola udvarán tartot
ták meg a próbaversenyt, Krlzmanich János 
kapitány vezetése mellett.

Ab első próbaversenyt Sárkány Miklós 
nyrte

és minden remény meg van arra, hogy ez a 
fiatal tornász a világbajnokságra eléri formája 
tetőpontját.

Alkalmunk volt beszélgetni Szalay Józseffel. 
aki a következőket mondotta.

— Nagyon meg vagyunk elégedve, a fiuk Je-

len légi tudásával, csapatunk soha még ilyen 
erős nem volt is biztos, hogy az első helyezet
tek között lesz a világbajnokságon. Mai mun
kájuk is kielégítő, habár Péter, Hegedűs és 
Lencz betegségük miatt távolmaradtak.

Pelle végleg lemondta startját, de a csapat 
nélküle Is jó és megbízható.

Nem féltem a fiukat, szorgalmasak és értik a 
fontosságát ennek a bemutatkozásnak. Jó ered
mény várható a világvajnckságon.

At összetett versenyben: 1. Sárkány Miklós 
108.5 p. 2. Kecskemétiig 102.8 p. 3. Tóth. 4 
Sarlós. 5. Pelle József. 6. Surányi.

FUTBALLAKADÉM1A
A sikeres támadás titka és elem! szabályai. 
KimondjaREICHARD OTTÓ

Hosszú idők óta mérgezi már a ma- 
?yar labdarugósportot a pletyka és a 

ulcslyuk-riportázs divatos műfaja úgy, 
hogy komoly szakkérdések megbeszé
lésére csak szórványosan nyílik alka
lom. Pedig soha jobban nem volt szük
ség futballtanulmángokra, mint most, 
amikor jóformán mindent elfeled
tünk, amit egykor a futball nagyjai 
tanítottak. Ezt a hiányt igyekszik a 
Hétfői Napló pótolni is mindenki: 
játékosok és közönség számára egy
aránt hasznos cikkekben szólaltatja 
meg a szakértőket, akik megmagyaráz
zák szóban és ábrában a futball 
ményes és művészi játékának alap
elemeit.

REICHARD OTTÓ,
a Nemzeti érdemes, nagymultu és 
szakértelméért is széles körben tisztelt 
vezére szólal meg ehelyütt először s 
hisszük, hogy szavai általános figyel- 
met keltenek és hasznára lesznek az 
Ifjabb futballnemzedéknek is.

A hosszú gyakorlat és a tudás biztonságával 
Peregnek Reichard Ottó szavai, amikor az első 
kérdésünk elhangzik: Mi a sikeres, eredményes 
játék feltételet

— As eredményes játéknak két főfeltétele 
J»n: a fizikai felkészültség és a taktikai tudás. 
Tulajdonképpen a helyes taktika dönti el egy

ered-

mérkőzés sorsát, ahhoz azonban, hogy ex a 
taktika valóban helyes lehessen, a fizikai fel
készültség elengedhetetlen. Ez alatt sok min
dent értek. Tudjon a játékos futni, legyen ki
tartása, idegzete, akaratereje, elhatározóképes
sége és iniciatívája, tudja a labdát kezelni, te
hát a labda átvétele, továbbadása, rúgása, 
stoppolása, a játékos fejjátéka éa testcsele 
megüsse a kellő mértéket Általában

a futball az a sport, amely a legtöbbet 
kívánja

éspedig nem egyes képességek maximumát, 
hanem sokféle képesség átlagos és együttes 
Íelenlétét. Ha mindezek megvannak, szóval a 

zikai felkészültség kifogástalan, csak azután 
következik az egészbe lelketöntő taktika el
sajátítása. Amig egy játékos a fizikai felké
szültségében hiányos, addig szó sem lehet ar
ról, hogy jó taktikus legyen. Képpel élve azt 
mondhatom, hogy olyan ez, mint amikor va
laki olvasni tanul s amig azzal van elfoglalva, 
hogy az egymásmellen álló betűket kisillabi- 
zálja és szavakká formázza, addig a szavak
ból alkotott mondatok tartalmára, as egész 
olvasmány értelmére nem figyelhet

A futballjátók alfája tehát a fizikai felké
szültség. Minimális azonban azoknak a játé
kosoknak a száma, akik e tekintetben kifogás
talanok.

Mint ahogy minimális a udnnik ásóknak 
la, akik úgy Játssanak a pályán, hogy Já

ték közben nem nézik a labdát
A legtöbbje n labdára szegzett pillantással ha- 

A ípllctt Umadfa A, old.1p.Mtok elakadnak ■ rédetanhen . h. n«mi kde-
J" •*W"MI fedenetsora beérkezhet a védelmi vonalba. As öt csatárral szemben tehát vé

gül hárem hali két bekk & kapna áll. A gólok N seáteMka ssttMlk eaak meg pi Igy

Ilad s közben nem iát, legfőképpen nem as el
lenfelét, akit már csak akkor vesz észre, ami
kor az már a nyakán van.

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy 
futballozni csak az tudhat jól, aki feltar

tott fejjel Játszik
s a labdát nem is annyira látja, mint inkább 
érzi. A mai futballistáink között nagyon kevés 
az ilyen játékos. E pillanatban csak Sárost, 
Teleki és Bihámi jut eszembe, mint akik e te
kintetben kifogástalanok. Hogy ezt a fokot el
érje valaki, ahhoz az kel), hogy állandóan 
gyakoroljon. Nemcsak a tréningeken, hanem 
azon kivül is. A meccs a maga izgalmaival 
nem alkalmas légkör arra, hogy ott képezze 
magát a játékos.

— Mindezek előrebocsátása után megbeszél-

Minden pillanat, amit dvreatt • lámáié 
sor, eaak az ellenfél védelmét erősíti.

Ezzel a kétségtelenül rossz taktikával szem* 
ben az egyedül helyes az, ha a tániadősor 4 
megszerzett labdát meredeken küldi előre* 
Ezzel nem enged Időt az ellenfél halfsoránalc 
a támadó front utólérésére és megtartja veid 
a nagy pozidó-előnyt, ami a számszerű fö-> 
lényből adódik: öt csatárral szemben három 
védőjátékos, sőt gyakorlatilag a kapust nem 
számítva, két védőjátékost

A megszerzett labdát tehát meredeken 
kell előre adni s igy minthogy belül me
redeken nem lehet passzolni annak a ve
szélye nélkül, hogy a védőjátékos elcsípi 
a labdát, marad az egyetlen lehetőség: 

meredeken a szélre!

A

A szélsőre épített táraadás. A meredeken szélre Játszott labda folyamatosan viszi előre a csa
társort s as ellenfél haltjai nem érhetik többé utói a támadósort. Az öt csatárral szemben 
végül tehát csak két bekk -j- kapus áll. A gólok M százaléka az igy felépített támadások

ból esik.

hetjük' a helyes taktika fortélyait. A taktika 
relatív fogalom.

Olyan taktika például nem létezik, amely 
módot nyújtana arra, hogy az ellenféltől 
függetlenül besétálhassunk a labdával a 

kapuba.
A futballban csak sánszok vannak Éspedig 
olyan sánszok, amelyek módot adnak a tá
madásra. Keresni kell azt a játékmódot, amely 
a legtöbb sánszot nyújtja a támadásra. Szerin
tem az esetlegességek figyelmen kivül hagyá
sával e sánszok kihasználása azokon a fordu
latokon múlik, amikor az ellenfél egy táma
dást sikertelenül hajtott végre, a labdát el
vesztette és a játék uj periódusa következik; 
a megszerzett labdával most a másik fél megy 
át támadásba. A legtöbb esetben mi a helyzet 
ilyenkor? Tessék megnézni az első ábrát. A 
támadásra lendülő csapat csatársora az ellen
fél bekkjei és fedezetsora között áll. öt csatár
ra! szemben tehát csak két bekk és egy ka
pus az ellenfél. A támadó csapat számszerű 
fölénye tehát vitathatatlan. Mégis mi akadá
lyozza meg a sikeres befejezést, hiszen ilyen 
helyzet meccsenként százszor is adódik s gó
lok ennek ellenére alig esnek. A legszokottabb 
hiba az, hogy ilyen helyzetben

a csatársor belső triója egymás között 
passzolgatva igyekszik előrejutni.

Ám az egymáskőzőtti passzolgatás tér- és 
időveszteséggel jár. Ha nem meredeken előre 
küldöm a labdát, hanem mintegy keresztben a 
pályán, akkor az ellenfél fedezetsorának van 
ideje arra, hogy utolérje a csatársort s ez 
esetben az öt támadó már két bekkel, három 
halffal és egy kapussal áll szemben, öt em
ber ellen tehát hat: oda a számszerű fölény.

Hogy mennyire helyes és egyedül helyes ez 4 
taktika, azt bizonyítja a Nemzeti csapata la, 
amely uz elért aóljainak 90 százalékát mindem 
kor az Ilyen támadásból szerezte. De ezt esi* 
nálta a nagy MTK és a nagy FTC ia annakidején 
még több sikerrel, mint a Nemzeti. Ez szerin
tem a helyes taktika legelső és fontosságában 
eléggé nem is hangsúlyozható szabálya.

— Taktika alatt sokan az ötletes játékot ér* 
tik. Az bizonyos, hogy az ötletekre alapítót! 
játék több eredménnyel kecsegtet, mint a nagy; 
fizikumra épített. A nagy fizikum ellen van 
orvosság. Ami ellen kevés a védelem eszköze, 
az az ötletesség, az emberi ravaszság. Ennetó 
azonban nem szabad soha annyira dominál
ni, hogy az ötlet kétségkívül nagy értékének 
tudatában a játékos

lemondjon a labda megszerzéséről. 
A futball harc, küzdelem, kemény játék. 
gyón kevés az olyan labda, amibe senki 
nem avatkozhat. A labda megszerzéséért 
zony küzdeni kell, mert azt az előnyt, amit < 
küzdelem kikapcsolásával nyer az ellenfél* 
vajmi nehéz Ötletességgel egalizálni. Különös 
sen áll ez azokra, akik fennhéjázóan bizv< 
ötletességükben azt mondják: nem érdemes 
cslnbe mennem, mert fiég egy két meccslabda, 
ezzel elintézem az ellenfelet. Hány szenzáció 
született már e helytelen felfogás révénl 

összefoglalva a futballakadémla első megbe
szélésének eredményét: tökéletes fizikai felkér 
szült ség, állandó gyakorlat, feltartott fejjel 
való játék, szélsőkre alapított, meredek, tér* 
ölelő támadási modor és küzdeni tudás a labda 
megszerzéséért... ezek azok a játéktitkok, 
amelyek már kezdetben is biztosítják az ered
ményességet. Horváth Zoltán.

Nae 
beid 

bi-

Jön a Hohe Warte-i pokol?...
Az„álszakállas'' Rapid Montevideoban — 200.000 
nézőt fogad maid be az inzensdorfl „Fórum"

Annál nagyobb volt a meglepetés a hflttel* 
dorflak főhadiszáláaán, mikor egy a napokban 
Becsbe került uruguayi napilapban azt olvas
sák, hogy az ottani szövetség már nagyban hir< 
deli a Rapid vendégszereplését. A hirdetés sze
rint a veretlen osztrák bajnok, a Penarol és 
Nációnál csapatával fog mérkőzni júniusban 
Montevideóban. A zöla-fehérek most kíván
csian várják az eredményt, mert rossz nyelvek 
azt beszélik, hogy az uruguayiak nem jönnek 
iavarba és valószínűleg egy álszakállas Rapid 
csapatot állítanak ki a csatatérre.

♦
A Vlcnna azzal a kéréssel fordult az osrtrák 

labdarugó szövetséghez, hogy az áprilisi ma* 
ggar—osztrák mérkőzést ne a Stadionban, ha* 
nem az ő sporttelepén, a Hohe Wartén rendez* 
zik. A Vienna kérését azzal indokolja, hogy az 
osztrák labdarúgás fejlődésében szerzett érde
meire való tekintettel méltányos, ha nem min
den válogatott játékot a Stadionban rendeznek, 
amivel neki sulyoa veszteségeket okoznak. A 
sok szempontból jogos kérés kellemetlenül 
érintette a szövetséget, mert a Stadion nagyobb 
befogadóképességű lévén, több Jövedelmet biz
tosit, viszont az érdemes bécsi egyesület kíván* 
•ágát nem lehet minden további nélkül elutasU 
tani. Valószínű tehát, hogy a magyar fiuk áp* 
r illában ezúttal, mint a múltban már annyiszor* 
a „Hohe Warte poklában'* állanak majd szem* 
ben a Wunderaiannschafttal. Andor León.

Bécs, március 25.
’ (A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Fantasztikusan érdekes sportobjektum meg
valósításán fáradozik most egy külföldi pénz
csoport nevében megalakuló uj vállalat, a:

; ..Fórum Rt.", melynek vezetői a sportkörökben 
jól ismert Müller vezérigazgató és Van dér 

’ Staaten gróf.
Ab osztrák főváros közelében fekvő In- 
xensdorfban egy olyan hatalmas aránya 
sportarénát akarnak létrchosni, amelyhez 

hasonló nincs as egész világon. ,
> M. Hoppé és Schöntal építési tanácsnok, a prá

gai stadion és a bécsi Ügetőversenytér híres 
építésze: már el ia készítették az inzensdorfl 
„Sportforum" — erre a névre akarják keresz- 

. telni — terveit
A Fóromon mindenekelőtt egy modern 

repülőteret építenek.
nemcsak spcrtrepülések részére, hanem egyút
tal ideköltözne at az osztrák forgalmi repülés 
központja is, mert az asperni repülőtér sokkal 
kedvezőtlenebbül fekszik, mint Inxensdorf. A 
repülőtéren kivül

a Fórumon elhelyezést nyerne még egy ló
versenypálya, futballstadion M400 nézőre 
számított tribünökkel, autodrom, salak
pályák, aszómedenee 19XMM emberre való 
tribünökkel, golfpálya, gyermekfürdők és 
gyermekkertek... végül a 20.000 ember 
befogadóképességű első bécsi fedett sport
csarnok, műjégpályával és osttfmedencével 

és kerékpárpátydval.
A terv különös érdekessége, hogy olyan eset
ben, amikor valamennyi pályán „kiárusított** 
üzem van, úgy a Fórum eem kevesebb, mint 
200.000 embert képes befogadni.

Bécsi sportkörökben most nagy derültséggel 
tárgyalják a Rapid uruguayi vendégszereplését. 
A hütlerdorfl csapat pár hónappal azelőtt meg
hívást kapott az uruguayi asövetséftől, amit 
azonban n vezetőség kereken visszautasított, 
mert a délamertkatak olyan jelentéktelen ösr- 
szeget kínáltak fel, amelyet a zöld-fehérek nép* 

’ szert esanata idehaza ás .Jdtiano** asankarza.méxé 0tf£ste idchota Ii Mattan*1 míco.

A Testnevelési Főiskola csapata 
győzött a főiskolai tornász- 
csapatbajnokságon

Vatarnap déleim, tartottak ma, > fSUkolit 
tornászcsapatbajnoki versenyt a Testnevelési 
Főiskolán, ahol megjelent Kelemen Kornál dr^ 
az OTT elnöke Is. A versenyt aTFSC hölggtom 
nászai nyerték meg, akik messze kimagaslot
tak a mezőnyből. A győztes csapat tagjai: 
Kresz, Omovstky, Trembetzky, Róka. Bgressy.
2. a Tanárképző Főiskola. 3. a Közgazdaság 
BguetUL k a Mcmmí &L& L a JUHA
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Szabó Miklós nyerte
a Thomka-emlékversenyt

A csapatversenyben az UTE győzött

DINAMIKUS HANGSZÓRÓVAL kföft
havi P 1O.SO .Altóáramm, havi t' tt — egyenáramra Minden tyártraányt javít t

ORION LERAKAT Irányi-utca 13. sz. FUCHS, telelőn: 86-2-49.

Az ntlétlkal évad első 
nagy eseménye a hagyo

mányok szerint a 
Thomka Aron-emlékver 
seny, amelyet vasárnap 
bonyolítottak le a Vér
mezőn.

Száz atléta Indult • 
fontos mezei verse
nyen, amelyet egyé-

Gigantikus Európabajnokság
ax örökváros szőnyegein

otasx bírfióxőfiat magyar tréner tiéssiti elS a nagy tornára
Gigantikus mérelünok 

ígérkezik n birkózó 
Európabajnokság, nme- 
yet Rómában rendeznek 
meg április 26—29-én. 
Minden eddigit felülmúl 
máresak azért is, mert a 
nevezések eddigi állása 
szerint

tizenhét nemzet válogatott birkózói Indul
nak az örökváros szőnyegén.

Az érdeklődésre jellemző, hogy jelentkezeti 
Egyiptom, holott eddig még egyetlen esetben 
sem vett részt a klasszikus versenyeken. Olt 
lesz az egzótlkusak közül Törökország is. A 
bajnokságot a Stadion Naclonale-ben rendezik 
meg. Ugyanakkor tartja a nemzetközi birkózó 
szövetség ezévi kongresszusát. Az olaszok kü
lönösen a magyar szövetség iránt igen nagy 
előzékenységről tesznek tanúságot. A birkózó 
korifeusok véleménye szerint

figyelmességben és udvariasságban nagyon 
nehéz lesz felülmúlni az olaszokat.

Érdekes hir az is, hogy az Európabajnokságok

TEM-PÓ Pl-KO-LÓ
Profi futballcsapatot alakítanak a pincérek 
200 fővárosi üzem a hinterlandja az uj klubnak

Nagy feltűnést fog kelteni a futball berkei
ben az a hir, hogy a proflfutball csapatainak 
ezáma egy tőkeerős, jólmegalapozott, tehát Jö
vővel rendelkező egyesülettel növekszik.

A pincérek profiklubot alapítanak, 
beneveznek a IL liga bajnokságaira és jelen
tős szerepet kívánnak játszani a futballpampá- 
kon. A dicséretes Ötlet Rclner Gyulától szár
mazik, aki régi sportember és egykor a Vasas 
vezetői közé tartozott. Keze alatt fejlődött fel 
a pincér/utball az amatör egyesületek számot
tevő tényezői közé s igy a szakértelme biztosí
ték a professzionista harcok sikeres lebonyo
lítására is. Reiner Gyula több elsőrendű erőt 
szerzett meg az eszmének s az előzetes tárgya
lások eleve biztosítják, hogy az uj proficsapat 
már a startnál jelentős tökével rendelkezik. Az 
oly fontos pénzügyi megalapozottságot a fő
város mintegy kétszáz szóbajöhetö üzeme te
remti meg.

Ezek az üzemek: kávéházak, éttermek és

Jeff Díckson bírkózótehetségeket kutat
Száz profi birkózójelölt közül a mechanikusok a listavezetők, utánuk 
következnek a mészárosok és végül a vásárcsarnokok erőlegényei

Páriában az Idén rend
kívül nagy népszerűséget 
szerzett a birkózősport 
és ezt a hirtelen támadt 
lendületet akarja kihasz
nálni n világszerte is
mert hires menedzser: 
Jeff Díckson, nki nem 
elégszik meg a meglévő 
anyaggal, hanem saját
maga igyekszik uj att
rakciókat nevelni.

Jeff Dickson rövid idő 
múlva a Salle Wagram 
bírkózószőnyegén fogja

fölvonultatni újonnan toborzott gárdáját. 
amely selejtező mérkőzéseken fogja összemérni 
erejét. A menedzser fölhívása szerint

mindenki lehet birkózó, akt erre hivatott- 
ságot érez, tizennyolcadik évét betöltötte 

éa a 3O-lk életévét meg nem haladta.

Utazzon

hárommotoros luxus 
ropüiőgipoin /

Liffnapotíia Wien felé 15.25 órakor,

Balkán felé 11.20 órakor.

AIR FRANCÉ
VÖRÖSMARTY-TÉR 2. T. 82-7-23, 82-7-16

nlleg Szabó Miklós nyert meg.
Ideje 17 p 14.6 mp. Másodiknak Kelen (Va

sas) futott a célba 17 p 17 mp-es idővel, mig a 
harmadiknak befutott Görögnek (UTE) 17 p 
27.2 mp-cet mértek. A negyedik Esztergomi, 
ötödik Szilágyi volt.

A csapatversenyt az UTE nyerte 40 ponttal, 
az MTK 60 és a Törekvés 94 pontja ellen.

lebonyolítása után a magyar csapatot már 
Trieszt lekötötte egy szabadstilusu versenyre. 
Valószínű, hogy n«n ez lesz az egyetlen meg
hívás az olaszok részéröl, akik a magyar bir
kózókat tanítómesterként tisztelik. Ennek a hí
zelgő véleménynek a kialakulásában jelentős 
szerepe van

Fehér Jenőnek, 
aki egykor pehelysúlyú versenyzőnk volt. Most 
az olaszok trénere és működése alatt hatalmas 
fejlődésen ment át az olasz birkózás.

Az Európabajnokságra máris élénk munká
val készülődnek a magyar birkózók. Hírek sze
rint Badó is tréningbe kezdett. Papp dr. rész
vételére biztosan számíthatunk, szintúgy Zom- 
boryra a légsulyban. Most éppen fogyaszt. A 
fájó északi vereségsorozat után bizonyára ko
molyabb kezekbe fogják adni az oly fontos ’ 
menedzselés tisztét A magyar sportközvéle-1 
mény Csillag Miklós tapasztalt és a nemzet-1 
közi sportéletben számos alkalommal sikere
sen levizsgázott vezetését fogadná a legszíve
sebben. Az Európabajnokságokon csakis az ő 
rutinja biztosíthatja a sikert.

■■állók részvényeset lesnek a klubnak és 
hetenként két pengővel járulnak a közös 

háztartáshoz.

Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy a pincérek 
proficsapatát anyagi zökkenők nélkül vezet
hessék a sportbeli sikerek mezején. Megfelelő 
szervezettséggel még az első ligában is jelentő- 
sége lehet az uj klubnak, amihez csak gratu
lálni tud mindenki, aki figyelemmel kiséri a 
derék pincérek heroikus munkáját a futball- 
pályákon. A professzionista futball szerencsét
len szervezete úgyis amellett bizonyít, hogy ho
vatovább csakis a cégek, vagy szakmák hin- 
terlandjával rendelkező egyesületek tudják 
megállni a helyüket. Az uj pincér-alakulat 
mindenesetre nagy bizalmat kelt, mert anyagi 
megalapozottságát az egész szakma nagyszámú 
sportrajongója biztosítja.

Jóhangzásu és stilszerii lenne, ha az uj csa
patot 'P1CCOLÓ névre keresztelnék.

A kuriózum kedvéért megtekintettük a je
lentkezők listáját. Megállapítottuk, hogy a je
lentkezettek szárna már a százat is meghaladja. 
Valószínű, hogy a határidő leteltéig százötven
re fog emelkedni a championjelöltek száma. 
Ami a bajnokjelöllek polgári foglalkozását 
illeti, számban a mechanikusok vezetnek hát 
jelentkezővel. A mészároscéhet hat legény kép
viseli. Utánuk a szerelők következnek a listá 
bán, de megfelelő számban jelentkeztek a vá
sárcsarnokok erőlegényei is, közöttük egy száz 
kilót meghaladó óriással, aki a csarnokban 
szerzett hírnevét mint hivatásos birkózó sze
retné öregbíteni. Szerepelnek természetesen a 
jelentkezők között minden elképzelhető foglal
kozásból való jelöltek. így például diákok, 
tisztviselők, iparosok és kereskedők, akik vala
mennyien ki akarnak emelkedni a polgári élet 
szürkeségéből.

motorosok látogatása. Az osztrák 
Puchfahrer Vereinigung tagjai husvétkor vi
szonozzák a TTC tavalyi bécsi látogatását. A 
bécsi motorosok Richard Bernát alnök vezető- 
sével 40 Járművel érkeznek Budapestre, hogy 
Itt töltsék el a húsvéti ünnepeket. A bécsi mo
torosok szombat délután indulnak és szombat 
éjjel érkeznek az óbudai vámhoz.

Holland franssferpénzekből épül 
fel Budapest uj fedett uszodája 
a Városligetben H x

A pesti zsidó hitközség telkén 
építi fel a VÁC Budapest uj sportlétesítményét, amelynek 
pénzügyi realizálósáról már tárgyalnak Amszterdamban

Lassan ott tartunk már, hogy a „Fedett uszo-1 A VAU egy holland pénzcsoporttal kezdett túr- 
dát Budapestnek" Jól ismert jeligéje ismét ak- ’cvnlásnknt nlv órtolAmhon hn™ „ 
tuali’Rá válik. Közismert tény, hogy Budapest 

fürdőváros mindössze 
egyetlen sportszerű fe
dett uszodával rendelke
zik. Ez a szigeti fedett 
uszoda. A Rudasfürdö 
uszodája kicsiny mére
teinél fogva alkalmat
lan sportesemények le
bonyolítására, mig o

Császárfürdő fedett 
uszodáját csak viccből nevezték el fedett úszó 
csarnoknak. A MUSZ-ban tavaly sok szó esett 
erről az uszodáról és már-már úgy látszott, 
hogy tényleg komolyan számbavehetö sportlé 
tesitmény lesz az uszodából, amikor az OTT 
adminisztrációja csendesen „elfektette" az ak
tákat.

Néha Komjádi Béla energiájának hiányában 
most már úgy látszott, hogy évekig álmodnunk 
sem lehet a második fedett uszodáról, amikor 
váratlanul, minden előzetes beharangozás és 
feltűnés nélkül egy nagy magyar sportegyesü- 
lel szánta el magút, hogy megkísérelve a lehe
tetlent, segít az erősen érezhető uszodahiányon

A Vívó és Alhlétlkal Club elhatározta, 
hogy uj fedett uszodával gazdagítja a ki

alakulóban lévő fürdővárost.

gyalásokat oly értelemben, hogy a Magyar* 
országon heverő és a devizarendelet folytán 
külföldre át nem utalható pergő követ eléseket 
használja fel a fenti gyümölcsöző célra. A VÁC 
agilis vezetői megragadták az alkalmat és mi
után

a pesti zsidó hitközség Ingyen telket ado
mányoz a sportuszoda céljaira, hamarosan 
megcsinálták számadásaikat és Párkány 
Ferenc dr. kormányfőtanácsos, a VÁC el

nöke már ki is utazott Amszterdamba.
hogy onnan már a végleges szerződéssel térjen 
haza.

Ha minden programszerűen halad, úgy mát. 
az ősszel megkezdődik a Városligetben, a Her\ 
mina-uton a nagyszabású uj, modern fedett 
uszoda építkezése. Amely nemcsak egy sereg 
munkáscsaiádnak ad majd kenyeret, de ide
genforgalmi szempontból is hézagpótló lesz. 
Nem is beszélve arról, hogy a tréninglehetősé
gek hiánya és egyéb okok folytán hanyatlás
nak indult magyar uszósport is újabb hajlék
hoz jut. De sok más szempontból is örülni kel! 
a VÁC merész vállalkozásának.

Vermes Magda

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DB. ELEK HUGÓ


