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Horthy Miklós rádiószózata:

Budapest. 1938 április 4

Megnyugtathatok mindenkit, hogy a rendet 
büntetlenül nem fogja megzavarni senki! 

A hadsereg pártok felett, csak az egész 
nemzeté lehet

Forradalmi módszerekhez nyúlni nem engedek 
A rendbontó elemektől meg tudjuk tisztítani 

hazánkat
Nem elég, hogy valaki önmagát kinevezze 

világmegváltónak
Az egész ország népe lenyügözöttcn 

hallgatta vasárnap este Horthy Miklós 
kormányzó első rádiószózatát. Miután 
elhangzott az utolsó mondat is, a ma
gyar nemzet minden tisztességes érzésű 
és hazaszerető tagjának lelkét elöntötte 
a béke és nyugalom érzete, az államfői 
szavak feloldották1 a feszültséget, s visz- 
szaadták az öntudatot az ingadozóknak 
is. Nem emlékszünk arra, hogy valaha 
is ilyen erős, határozott és mégis forró, 
igaz érzésektől áthatott megnyilatkozá
sát hallottuk volna a magyar szellemnek. 
Ez a beszéd valósággal legázolta a köz
életünkben jelentkező fonákságokat és 
megsemmisített minden hazug rémhírt. 
Meggyőzött minden magyart arról, hogy 

Jez az ország, amig Horthy Miklós kor
mányzó, a hivatott és egyedüli vezér, 
áll az élén — az ö szavait idézve —„a 
belső rend és nyugalom szigete" lesz, 
„a rendet és nyugalmat ebben az ország
ban büntetlenül nem fogja megzavarni 
senki".

A kormányzói szózat megjelölte a jö
vőre a nemzet útját. Ez az ut, amely „a 
nemzet jólétéhez és boldogságához ve
zet" erőteljes, komoly munkát, mélyre
ható szociális és gazdasági reformokat 
(követel meg. Megkapó, energikus, de 
szeretetteljes szavak voltak azok, ami
ket az államfő a magyar honvédségről 
mondott. Horthy Miklós nem fogja el
tűrni, hogy valaha is hiába pocsékolják 
a magyar vért. Határozottan megállapí
tottá: politizáló hadsereg az egész nem
zet szempontjából káros. Nem fogják 
tűrni a mesterkedését azoknak, akik azt 
hitték, hogy a tisztikart is meg lehet 
környékezni.

Végre igazán illetékes helyről — a 
legilletékesebbről — hallottuk az utóbbi 
hetek külpolitikai eseményeinek magyar 
szempontból történt őszinte és exakt 
mérlegelését. Kiterjeszkedett a szózat 
valamennyi problémánkra: a külpoliti
kaiakra csakúgy, mint a gazdasági és 
kereskedelmi élet kérdésére, a társa
dalmi helyzetre, a politikai konstellá
cióra.

Kimagasló alapgondolata volt az ál
lamfői szózatnak: a nyugalom és szabad
ság. A kormányzó fejtegetései kellett, 
hogy minden becsületes magyar elölt vi
lágossá tegyék — a kettő egy. És csak 
uz a kettős biztosíthatja a békés fejlő 
dést, a minden felforgató revoluciónál 

nagyobb biztonságot, külömb megélhe
tést adó evolúciót. Megerősödtünk hi
tünkben: csak ez — és semmi más — 
biztosíthatja a magyar boldogulás útját

Ezt a beszédet az első percek lelkesülte 
sógében nem lehet nemzeterösitő és meg
nyugtató értékéhez méltóan kommen
tálni. Hatását iné gfogja mutatni — szi
lárd meggyőződésünk, hogy igy lesz — 
a közélet és közszellem gyors és teljes 
megtisztulása, az önmaguk által kineve
zett „világmegváltók”, a rendzavarók és 
békétlenkedők elnémitása. Mindezeknek 
helyét — a kormányzói szavak jegyében 
— el kell foglalniok az alkotmányos, 
nemzetfenntartó rétegeknek.

A szózat, ami ma, 1938 április 3-án el
hangzott — a magyar élet, a jobb ma
gyar élet, uj korszakát nyitja meg. |

★

Szombaton délután értesült az egész or
szág arról, hogy Magyarország kormány
zója,

Horthy Miklós vasárnap este nagy 
rádiószózatot mond.

Az államfő első rádióbeszédét az egész ma
gyar nemzet rendkívüli izgalommal várta. 
Ezt a hallatlan érdeklődést indokolta egy
részt az a végtelen szeretet, amellyel a ma
gyar nép a kormányzóra tekint, másrészt 
pedig az a meggyőződés, hogy a legutóbbi 
hetekben felbukkant nyugtalanságot, a po
litikai és társadalmi helyzetet megnyugta
tóan és fellebbezhetetlenül egyedül ez a szó
noklat tisztázhatja.

Vasárnap délelőtt a magyar királyi posta 
szervei hozzáfogtak

az államfői rádiószózat technikai elő
készítéséhez.

<4 királyi várban a kormányzó dolgozószo
bájában az államfő óhajának megfelelőlcg 
elhelyezték a mikrofont.

A magyar közélet eme történelmi napján 
a királyi várban a posta részéről a műszaki 
közegek ellenőrzésére Tomcsányl István 
poslamüszaki tanácsos teljesített szolgála
tot, a magyar rádió részéről a bemondói 
tisztet báró Wimpffen Iván látta el. A bu
dapesti rádió igazgatósága a stúdió Sándor- 
utcai helyiségében ügyelt arra, hogy a köz
vetítés kifogástalan és zökkenésmentes le
gyen. Ez teljes mértékben be is következett.

Vasárnap délután
nemcsak a fővárosban, de az egész or
szágban külsőleg Is megnyilvánult az a 

rendkívüli érdeklődés,
amellyel ax egész nemzet a legfelsőbb meg

nyilatkozást várta. Háttérbe szorult minden 
társadalmi, színházi és sportesemény, Buda
pesten csakúgy, mint a kisvárosokban s uz 
apró falukban is, a vendéglőkben, kávéhá
zakban, sőt a filmszínházakban is

hangszórókat állítottak fel,
hogy mindenütt, mindenki hallhassa a szó
zatot, ami az egész magyar nemzethez szólt. 
De a magánlakásokban is valmennyi rádiót 
beállították, hogy minden magyar férfi, nő, 
öreg, fiatal, felnőtt és gyermek hallhassa a 
históriai jelentőségű beszédet.

Félhét előtt néhány perccel megszólalt a 
rádió bemondója:

— Hallói Itt Budapest I. és a közvetítő ál

Horthy Miklós kormányzó Magyar
ország jelenlegi elhelyezkedéséről

— Magyarország volt eddig a közelmúlt 
években a maga szűkre szabott halárai kö
zött a belső rend és nyugalom szigete. így 
éreztük mi, akik benne élünk és ezt állapi
tollúk meg mindazok nz idegenek is, akik 
nálunk megfordultak. A legutóbbi napokban 
azonban valami sajátságos bizonytalanság 
érzése, sőt aggodalom lett úrrá sokaknak a 
lelkén és ennek felismerése indított arra, 
hogy megvilágítsam a helyzetet és utal mu
tassak a közvéleménynek!

Hogy mi az okn annak m nyugtalanság
nak és izgalomnak, amely itt sokakon erőt 
vett, azt józan ésszel bajos megérteni, 
mert erre valójában nincsen semmi ok. 
Ezt a nyugtalanságot csak azok a nagy 
nemzetközi események válthatták kl, ame
lyek a közelmúltban zajlottak le, de hogy 
ezek nálunk izgalmat idézhettek fel egye
sek lelkében, az egyedül az illető tájé
kozatlanságából eredlek.

Mert hiszen aki liszla fejjel és látó szemmel 
Ítéli meg az eseményeket, annak tudnia kell, 
hogy Ausztriának Németországgal történi 

„A rendet és nyugalmat büntetlenül 
nem fogja zavarni senki11

Hogy ez az esemény a mi halárainkon belül 
mégis ilyen hullámokat kavart fel, annak 
inkább az a magyarázata, hogy azok, akik a 
zavarosban szerelnek halászni, ezt az alkal

lomások. Rúcz Béla és cigányzenekara mu
zsikált. öt perc múlva, 18 óra 30 perckor 
közvetítjük a királyi Várból Magyarország 
kormányzójának szózatát a magyar nemzet
hez.

Most néhány percnyi csend következeit, 
majd megszólalt a rádió hangjáték-jelzője,és 
pontosan félhétkor elhangzottak a bejelentő 
szavak:

— Rádió Budapest I., II. és a közvetítő ál
lomások. Magyarország kormányzója, nagy
bányai vitéz Horthy Miklós intéz szózatot a 
magvar nemzethez.

Németül és franciául is elhangzott ez a be
jelentés, azután felcsendült Horthy Miklós 
kormányzó hangja: 

egyesülése ránk nézve nem jelent mást, csak 
azt, hogy egy régi jóbarátunk. akit a béke*  
szerződések lehetetlen helyzetbe sodortak, 
egyesült egy másik, régi jóbarátunkkal és 
hűséges fegyvertárunkkal, vagyis azzal a 
Németországgal, amely mindig ételre-halálra 
megbízható és szólarló szövetségese volt ba
rátainak a történelem tanúsága szerint.-

— Ez az egész. Egyéb a mi szempontunk
ból nem történt. Egy ilyen látszólag váratla
nul és hirtelen bekövetkezett nagy nemzet
közi esemény természetesen bizonyos megráz
kódtatásokkal jár. Ha egyeseket boldog elra
gadtatásba ejtett, másokban viszont régi szép 
emlékek múlásán érzett méla bánatot idé
zett fel, azon nem lehet csodálkozni.

— Egyébként azonban minket ez az 
egyesülés nem érint, már csak azért sem, 
mert csak látszólag következeit be várat
lanul. Az egyesülés évszázadok óhaja volt 
a németségnek és élőbb-utói)!) már csak 
azért is meg kellelt, hogy történjék, mert 
az osztrák nép soha sem tolt hozzászok
va Ilyen szűk határokhoz*  és nem volt 
hozzászokva ahboz sem, hogy ne legyen 
szava a nemzetközi kérdésekben.

mat használták fel a céljaiknak megfelelő 
nyugtalanság felidézésére.

Pedig ex hiábavaló kísérlet, mert pillana
tokra terjedő Izgalmat rémhírek térjeszté-
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•ével fel lehet Idézni, de arra nézve meg 
nyuglalhatók mindenki, hogy a rendet és 
nyugalmat ebben ai országban büntetlenül 
nem fogja megzavarni senki.

— Nem volt könnyű ezt a nemzetet, ame
lyet számtalan szerencsétlen véletlennek az 
összejátszása, továbbá tudatlanság, sőt rossz
akarat annyira sújtott és olyan koldussá teli, 
talpraállítani, fenyegető katasztrófáktól meg
óvni. Nehéz feladat volt véderejének alapjai 
lerakni, pénzügyeit rendbehozni, főleg, mi 
kor még n múlhatatlanul szükséges egység is 
annyira hiányzott belőle.

Ennek a tervnek ezt a nagy jelentőségét 
minden jóakaru ember megértette, elismerte 
és helyeselte ebben az országban, de aztán 
Jöttek a rémhirlerjcszlők és néhány nap 
alatt Iparkodtak annak reményt, bizalmat 
és megnyugvást keltő hatását aláásni. De 
hazug hírekkel csak pillanatokra lehet 
megzavarni a közhangulatot, mert a józan 
belátás, amely a mi fajunknk egyik leg
jobb tulajdonsága, felül kell, hogy kere
kedjék a rosszaknralsztille meséken.

,,A szabadság biztosítéka 
az alkotmány"

Ml, magyarok szabadságszerelő nép 
vagyunk. Nem is tudnánk élni aaabad- 
ság nélkül, de visszaélni a szabadsággal 
nem szabad.

A szabadság biztosítéka az alkotmány; 
de ugyanez a biztosítéka annak is, hogy az 
átlamügyek vezetéséhet csak olyan férfiak 
juthatnak, akik hlvatollsdgukat és rátermett
ségüket kimutatták és ezzel az alkotmányos 
tényezők bizalmát megnyerték.

— Mennyi tudás, gyakorlat, megbízható
ság, élettapasztalat, jellemszilárdság és 
mennyi tehetség kell ahhoz, hogy valaki 
egy vezető állásban meg tudja helyét állni! 
Még egy gyárüzem, egy gazdaság vagy egy 
kórhás vezetéséhez is különös képességek 
kellenek, hál még egy ország ügyeinek az 
Intézéséhez!

Nem elég, hogy valaki önmagát kinevezze

„A hadsereg pártok felett csak 
az egész nemzeté lehet 1“

— Noha a hedsrrrgnek ezt n Jelentőségét 
ma mindenki ismeri és mindenki tudja, hogy 
n politizáló hadsereg nemcsak értéktelen, de 
a nemzet össxessógo és kivétel nélkül min
den egyes polgára szempontjából is káros; 
mégis akadlak ut utóbbi időben egyesek, 
akik azt hllték. hogy ezt a tisztikart ts mek 
lehetne környékezni és politikamentes egy
ségét meg lehelne bontani.

—• Ezeknek a törekvése — nyugodt va
gyok — nem fog sikerülni soha. De átokul, 
akik bár Ideális köpenybe burkoltan, mégis 
egyéni érvényesülésük biztosítása céljából kí
sérleteznek. figyelmeztetem: el a kézzel a 
hadsereg kőteléből! A tisztikar tudja, hogy 
a hadsereg pártok felett csők az egész nem
zeté

A 
ami 
ben 
fenmarnd.Asához, hogy a magyar politikát 
mindig megbízhatóság, előkelő gondolkodás 
és magas erkölcs irányította Ehhez tartjuk 
magunkat a Jövőben Is. I'llöl rliérnt és for
radalmi módszerekhez nyúlni •— nem enge
dek.

A l«tlonl<»Mbb, hogy ai orsságépltő műn- 

leheti
nemzet katonai rátermettsége mellett, 
nehéz politikai és földrajzi helyzetünk- 
az is hozzá járul Magyarország szeréves
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világmegváltónak és frázisokkal, jelsza
vakkal, Ügyes demagógiával a tömegek, 
•őt esetleg ingatagabb jellemű Intelligen
sebb csoportokat is félre tudjon vezetni.

A demagóg jelszavak 
ellen

— Könnyű például földosztást Ígérni, de 
azon nem lehet változtatni, hogy Magyaror
szág kilencmillió holdnyi szántóföldjéből «ierfi 
juthat több fejenként a kilencmillió magyar
nak egy-agy holdnál. Egy hold földből pedig 
nem lehet megélni. De ha mindenkinek ezer 
holdat adhatnánk, akkor meg nem lenne, aki 
a földel megmunkálja.

— Különbség az emberek közt foglalkozás
ban, tehetségben, vagyonban és életmódban 
mindig volt és lesz is. Enélkül megállna az 
ólel. Ez éppen olyan természeti törvény, 
mint az, hogy két egyforma veréb, de kél 
egyforma falevél sincs a világon. Természeti 
törvényen pedig ember nem változtathat 
semmiképen, demagóg jelszavakkal legke- 
vésbbé!

Törekednünk kell arra, hogy

biztosítsuk a tisztességes megélhetést min
denkinek, aki dolgozni tud éa akar,

továbbá, hogy az elesetteken és szükölkö- 
dőkön szerbiedéi és jótékony

szociális Intézményekkel
segítsünk. Erre nézve el .is követünk minden 
lehetőt és ennek sikeres megoldásához nagy
ban hozzá fog járulni az ötéves terv meg
valósítása.

De éppen ehhez kell a legnagyobb belső 
rend és nyugalom. Ennek a főfeltétele ■ 
hadsereg. Ha ez a szerv egészséges, 
az ország mihden polgára nyu
godtan élhet.

A ml

népUnk kitűnő katonai rátermettsége 

mellett a hadsereg értéke annyi, mint a 
tisztikar értéke. A mi tisztikarunk pedig 
elsőrangú.

kából mindenki iparkodjék a maga részét 
kivenni azon a helyen, ahová hivatása ren
delte.

— Nem először hangoztatom, hogy meny
nyire fontos lenne, ha ért kés magyar fiatal
ságunk legvözn azokat az üres előítéleteken 
amelyek n keteskedelmi és Mtalóban nz üz
leti pályáktól visszatartják és megmutatná, 
hogy erre is megvan a rátermettségé. A 
nagy nyugati államok Halban sohasem volt 
meg az a nagy Idegenkedés hZ Ipari, keres
kedelmi és pénzügyi pályáktól. mint ben
nünk, magyarokban. Olt ebben a tekintet
ben jóval előbbre vannak, nekünk azonban 
még sok ezen a fém a tanulni valónk. De 
csak hozzá kell kezdeni, szivvel-lélckkel, 
szorgalommal kell dolgozni és a siker 
maradhat el!

nem

KaiRBkadalam
«■ külpolitika

— A népek boldogulásának egyik 
hatósabb eszköze a kereskedelem.
nélkül minden gazdag, boldog és hatalmas 
nemzet a kereskedelmi hajózásnak köszön-
h.He «i költönhíti hlvIrirUltl. Gondd- lúoliiani, • v«rk<rin,«.t (el kall lilaaluui.

rongálnak, szintén megujhódásra szorul Az 
emésztő szervekben lerakodott salakot cl kell

junk a föníciaiakra, Karlágóra, Athénra, a 
normannok™, a spanyolokra, Velencére, Hol
landiára és Angliára. Ez az ut elöltünk is 
nyitva áll, merj szabad kikötőnket a Közel- 
Kelet kereskedelmének központ fává tehetjük 
és ezzel a jólét és gazdagság forrását nyithat
juk meg a nemzet számára. Ehhez azonban 
munka kell!

Becsületes, komoly munka, sőt a munka 
•aeretete. Itt van a helyzet kulcsa és csak
is Itt, nem pedig az utcán és demagóg 
szólamokban.

A helyzetet azonban helyesen c/ak az Ítél
heti meg, aki teljesen tisztában van a viszo
nyokkal, ismeri a tényállást, tájékozva van 
mindenről, vagyis akinek a kezében a szálak 
összefutnak. A nagyközönség nem tudhatja, 
hogy mi történik, ml nem, tehát legokosab
ban testi, ha a felelős kormányzatban, amely
ről nem teheti fel, hogy tájékozatlan, éppen 
úgy megbízik, mint én. A parlamenti életben
a mindenkori ellenzék feladata a bírálat és az 
ellenőrzés. Erre is szükség van. Ez azonban 
nem jelenti azt. hogy az ellenzéknek köteles
sége a jóra is azt mondani, hogy rossz, ha 
az a kormánytól ered.

Hogy a tervbevett, áldozatokkal járó, hatal
mas, otszágépitő munkát elvégezhessük és az 
meg is hozza azt a nagy fellendülést, amit 
várunk tőle, ahhoz úgy a politikai, mint a 
gazdasági életben nyugalomra és bizalomra 
van szükség. Ilyen kis ország ilyen nagy 
feladatot csak komoly összetartással képes 
megáldani.

Súlyosan vét hazája ellen mindenki, aki 
ezekben az időkben az egységet megbontva 
széthúzásra Izgat és a nemzet boldogulása 
helyett önző érdekekből a maga egyéni 
érvényesülését keresi.

Meg kell szűnnie annak ebben az ország
ban, hogy mindenki Jogot formáljon a 
külpolitika Irányításához és a belső nyu
galmat bármi módon is zavarni merje.

összetartás nélkül nincs fegyelem,^fegyelem

Kiskunhalas, április 3.
Hétfői Napló tudósitójának telefon-

Súlyosan vét hazája ellen...11

Marschall földművelési minisz 
tér nagy beszéde a jelszó
politika és a hisztéria ellen

(A i-------  ---------------------------- ...
jelentése.) Marschall Ferenc föld m ívelés
ügyi miniszter tegnap elutazott Budapest
ről, Preszly Elemér pestmegyei főispán kí
séretében. Első útja

Jánoshalmára vezetett,
ahol fogadta miniszterré történt kinevezése 
alkalmából választóinak üdvözletét. A já- 
noshalinai kaszinóban háromszáz terítékes 
bankett volt, amelyen Marschall Ferenc 
földmivelésügyi miniszter beszédet mondott. 
Kijelentette, hogy a legerősebb kapocs, 
amely a magyar falvak népét eltölti: a 
föld. Majd ezeket mondotta:

— A birtokpolitika fokozása semilyen 
körülmények közölt sem fog egyet jelenteni 
a birtokpolitika forradalmnsitlásávül.

Ha valahol távol kell ugyanis tartani 
■ Jelszópolltikát, úgy a föld az. amelyet 
könnyelmű kísérletek Jáléklabdájává 
felelősséget érző kormányzat nem lehet.
Vasárnap Martchall miniszter kíséretével 

együtt
Kiskunhalasra utazol!

és részlvelt az ilt rendezett gazdnnagygyil- 
léscn. ahol ugyancsak nagyhatású beszédet 
mondott. Kifejtette, hogy a magyar föld 
problémái a termelés és nz értékesítés kö
rül csoportosulnak.

— A mi idegeink egészségesek — mon
dotta a miniszter —

ml nem hajiunk hisztériára, minket 
nem téveazlenek meg politikai beállí

tottságok,
ml a leghatalmasabb magyar politikát vé
geztük: termelünk, hogy bitasltsuk n nem
zet mindennapi kenyerét.

leghat- 
Kivétel

A TAVASZ HATÁSA
alatt újra éled a lermészet. Az emberi szervezel, Szükségei nz anyagcsere szabályozása, a túl- 

hizás inesakadálvozásn is Éppen ezért orvost 
_ ‘ ‘ ------  ‘ K **k  :

glaubersós gyógyvízzel, mely az epe-, gyomor*,  
májba jók, a cukorbetegség és tulhlzás páratlan 
gyógysssre.

inelvet a Iiüsmu tél egyoldalú táplúlkozúja, hízás megakadályozása is Éppen ezért orvo 
korlátoltabb mozgási lehetőségei bizony meg- tanács szerint tartsunk 4—fi hetes kúrál a Mi.

__ Különösen fontos ennek a belátása ma, 
mikor külpolitikailag is kezd a helyzet las
sacskán tisztulni. A népszövetség elvesztette 
korábbi jelentőségét az európai politikában. 
Egy ideális népszövetségnek a feladata a há
ború okainak a kiküszöbölése lenne, a viszo*  
uyok újból való rendezése által, mert at 
igazságtalanság tatájában a béke nem olrd- 
(jozhátik. Minthogy azonban a népszövetség 
ezt a feladatát mindeddig nem teJjesitctle, az 
elrendeződés folyamata megindult a népszö
vetség nélkül is.

nélkül még egy kis üzemet sem lehet vezetni, 
nemhogy egy országot.

„Bizom a magyar nép 
józanságában és haza

szeretetében"
— Mindezt azért'tartottam szükségesnek el

mondani, hogy a nyugalmat továbbra Is biz*  
tositsam. De szükségesnek tartottam azért is, 
hogy azokat, akik ilt akármiféle irányban 
nyugtalanságot és egyenetlenséget próbálnak 
szítani, figyelmeztessem a szigorú következ
ményekre. Egyszer már megmutattuk 1910 
után, hogy a rendbontó elemektől meg tudjuk 
tisztítani hazánkat és nemzetünket és most is 
biztosíthatom az országot, hogy abból, amit 
akkor tudtunk, nem felejtettünk el semmit 
sem! Én csak magyar célkitűzéseket ismerek 
és tűrhetek és csak törvényes eszközöket ezek
nek az elérésére!

— Bizom a magyar nép józanságában és 
hazaszeretetében és bizom abban, hogyha 
összefogunk, Isten Is meg fog bennünket 
segitenü

Amint a kormányzói beszéd utolsó szava 
elhangzott, pillanatig csend volt a rádióban, 
majd felcsendült a magyar nemzet imádsága, 
a Himnusz ...

— Halló, Rádió Budapest egy, kettő és a 
közvetítő állomások — hallatszott azután —, 
nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyar
ország kormányzója intézett szózatot a ma- 
ggyar nemzethez!

A kormányzó beszéde pontosan huszonegy 
percig tartott és utána felhangzott a Rádió
ban a Himnusz; ■ •*  *

A földmivelésügyi miniszter beszéde to
vábbi során kifejtette, hogy

a kormány az agrártermelés terén a 
legutóbbi években milyen nagy eredmé

nyeket ért el.
Szólott még a mezőgazdaság valamennyi 
egyéb aktuális problémájáról.

Nagy taps fogadta a miniszter beszédét. 
Petneházy Antal államtitkár, gróf Teleki 
Mihály és Máté Imre szólaltak még fel a 
gyűlésen.

Kaftános nyilasok 
a győri korzón

Győr, április 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése ) Vasárnap délelőtt Győr város 
korzóján a Baross utón nagy feltűnést kel
lett egy három tagból álló társaság. Mind
hárman

kaftánban, bosszú hajlincsekkel sétál
gattak és nyllaskcrcsztcá röpcédulákat 

szórtak.
A furcsaöltözékii embereket nagy csődület 
vetto körül, amely végigkísérte őket a Ba
ross utón. Itt azután rendőrök kerültek 
elő, akik körülfogták mindhárom rőpcédu- 
láiót és a Ctukor Gergely utcán ót nagy 
tömegtől követve a rendőrségre kisérték 
Őket. A rendőrségen azután kiderült, hogy 

nyilaskeresztcs suhantok
öltöttek kaftánt. Levetkőztették őkét és ad
dig egyikük sem mehetett el a rendőrség
ről, amíg más ruhát nem öltöttek. Az eljá
rás megindult.
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férfiholttestet találtak 
Rákospalota határában 

Mészárosbárddal vágták le a felét, amely eltűnt
/r,Vas.árnap .dí’u,án megszólalt a telefon a 
főkapitányság központi ügyeletén. A rákos
palotai 29. számú rendőrőrszoba parancs
noka jelentkezeti:

~ ‘4/rí'o/oSon jelentem, elásott holttestet 
találtak, azonnal kérek rendőri bizottságot! 
. Az őrszobaparancsnok jelentése érthető 
izgalmat keltett a főkapitányságon. Azon
nal előállt egy személyautó, amelyen a 
rendőri bizottság tagjai foglaltak helyet, ki
gördült a garázsból a Mordauto is, a két 
gépkocsi nagy tempóval vágott neki az út
nak és pár perc múlva megérkezett Rákos
palotára.

Rákospalota határában, körülbelül 250 
méternyire a legutolsó rákospalotai háztól 
terül el a Nagylapos-dülö. Jókora terület ez, 
egyik része nádas, másik része bokros fü
ves mező, amelynek a végén kiserdőre való 
fiatal hajtások sorakoznak.

A Nagylapos-dülö túlsó felén kezdődik 
Cinkota, a nádas és erdős terület választja 
el egymástól Rákospalotát és Cinkotát. A 
Nagy lap os-dülön kis patak fut keresztül, 
zegzugos medrében néhol csak tenyérnyi,

I. ltuősíi istát:

szombaton
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másutt 20—25 centiméteres a viz.
Itt, a Nagylapos-dűlőn játszadozott va

sárnap délután három rákospalotai gyerek, 
fogócskát játszottak és labdát dobtak; Já
ték közben a labda a patakba esett. A gye
rekek a nádason át

megközelítették a patakot, hogy kive
gyék a vízből a labdát, de amikor le
hajoltak, rémülten visszahőköltek, a 
patak partján a vizes, agyagos talaj
ból egy láb meredt ki, testet nem 

láttak,
a lábszár a földbe nyúlt bele. A gyerekek 
ijedten otthagyták a labdájukat és lélek
szakadva rohanni kezdtek fíákospalota 
felé.

A határban találkoztak egy mezőőrrel:
— Bácsi kérem, holttestet láttunk a pa

tak partján! — kiabáltak a gyerekek.
A mezőőr visszament a gyerekekkel a pa

takpartra, maga is meggyőződött róla, hogy 
a fiuk igazat mondanak, mire gyorsan a 
Kert-közi 29-es őrszobára sietett, megtette 
jelentését, a főkapitányság megkapta az ér
tesítést és hozzáfoghattak a nyomozáshoz.

A rendőrség emberei elsősorban is óvato
san ásni kezdtek a földből kiálló láb mel
lett s néhány percnyi munkával

borzalmas képet tártak föl: alig pár 
centiméternyi mélységből lefejezett, 
meztelen férfiholttest került elő és 
hiába ástak tovább, a levágott fejet 

nem találták!
A renőri bizottság vezetője most már 

kétségtelennek látta, hogy gyilkosság tör
tént, ezért tefonon alarmirozta a gyilkos
ság! Ügyekben nyomozó csoportot és érte
sítette a detetivfőnököt is. Néhány perc 
múlva autón

megérkeztek Laky Lajos deteklivfőnök 
vezetésével az úgynevezett brutális bűn- 
cselekmények ügyében nyomozó leg

jobb detektívek
és megkezdődött a nagy munka.

A rendőrorvos alaposan megvizsgálta 
holttestet és közölte a véleményét:

__ Húsz év körüli férfi, alighanem 
egyszerűbb osztályhoz tartozik, mun
kás lehet, kérges a tenyere. A bal alsó 
karján szúrástól származó sebhely lát
szik. A fejét valószínűleg bárddal vagy 
más mészárosszerszámmal vágták le, 
aki lefejezte, járatos lehet a mészáros, 

lienlcsmesterségben,
vagy egyéb husfeldozgozó munkához is

a

Kijelentette még a rendőrorvos azt is, 
hogy a gyilkosság alighanem tegnap történ
hetett, alig huszonnégy órája, hogy a holt
testet a földbe ásták.

A mezőőr elmondotta, hogy szombaton 
délután errefelé cirkált, járt a patakparton 
is, de akkor nem látta a földből kiálló lábat.

. Még érdekesebb és az. ügy szempontjából 
nagyjelentőségű vallomást tett egy fiatal 
munkás. Ez az ember a közeli kiserdő fa
csemetéinek őrzésével van megbízva.

— Vasárnapra virradaóra — mondotta
— éjszaka két óra tájban végigjártam 
a kiserdőt és láttam, hogy az utón Cin
kota felől Rákospalota felé tart egy 
lófogatu fuvaroskocsl. Két férfi ült rajta, 
valami nagyobb ládát vagy kosarat

szállítottak.
A rendőri emberek a vallomás hallatára 

fölkiáltottak;
— Ez a kocsi hozhatta a holttestet!
Rögtön át is vizsgálták az útnak ezt a sza

kaszát és elmosódott keréknyomok vezetnek 
az útról abba az irányba, ahol a holttestet 
megtalálták. Ebből arra következtetnek, 
hogy

az éjszaka titokzatos fuvarosai mészá
rolták le az ismeretlen halottat, valahol 
lefejezték, azután ládába vagy kosárba 
rejtve, Rákospalota határába vitték a 

holttestei,
Mire a nyomozás idáig jutott, már bees-

Békássy Vilmos 
sportrepülő lezuhant

Vasárnap délután négy órakor a budaörsi 
vitorlázó repülőtéren felszállt gépével Bé
kássy Vilmos építészmérnök, az ismert sport
repülő. Jóidéig simán lavírozott a levegőben, 
azután a gép egyensúlyát vesztette és

kétszáz méter magasból zuhanni kez
dett.

Közben az erős szél a város felé hajtotta a 
zuhanó repülőgépet, amely a levegőben egé
szen a Vö/gy-utca irányáig jutott, itt azután 
nyílegyenesen zuhant. Párméternyire járt 
már a földtől, amikor

Békássy éppen az utolsó pillanatban ki
ugrott. A következő pillanatban a gép a 
Völgy-utca 4. számú üres telekre esett

Mikecz 
igazságügyminiszter 
az uj sajtótörvényről 
és az izgatások ellen

és bujkálni eddigi munkánk miatt s 
nincs okunk úttól tartani, hogy népünk 

elfordul tőlünk.
Kérjük ezért bizalommal a magyar népet, áll
jon mellettünk tovább is, hogy ezentúl is ered-

Cegléd, április 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Mikecz Ödön igazságügyminiszter vasár
nap tartotta beszámolóját választókerületében, 
Cegléden. A minisztert elkísérte Tusnádi Nagy 
András, a NÉP országos elnöke, Antal István 
igazságügyi államtitkár és számos országgyű
lési képviselő. A városház előtti téren tartották 
meg a beszámológyülést, a szónokok a város
háza erkélyéről beszéltek az egybegyült közön
séghez.

Tasnádi Nagy András volt a gyűlés első 
szónoka.

Kifejtette, hogy a kormány milyen jelentős lé
péseket tett a szociális kérdésekben, majd ér
dekesen válaszolt Eckhardt Tibor legutóbbi 
beszédére, amelyben a szélsőségekkel foglalko
zott.

— Több határozottságot kérnek a szélsősé
gek felé — mondotta Tasnádi Nagy András — 
és olyan férfiú is akadt, aki azt mondta, vegye 
körül a kormány a maga pártját és a maga 
programmját drótsövénnyel és géppuskával. 
Nagyon csodálom, hogy éppen ellenzéki kép
viselő ilyen kívánsággal áll elő. Kijelentem, 
hogy

sem politikánknak, sem a pártnak, sem 
személyünknek nincs szükségünk arra, hogy 
magunkat drólsövénnyel és géppuskákkal 

vegyük körül.
A mi politikánk idegen ilyen eszközök alkal
mazásától. Sokkal inkább érezzük közösségün
ket a nemzeti lélekkel, semhogy ilyen eszközök 
után kapkodnánk. Nem is ér semmit az olyan 
belső állapot, amelynek erőt és biztonságot 
csak géppuskák és szuronyok adhatnak.

Az Ilyen állapot leplezett polgárháború 
lenne.

Tudjuk, hogy megteltünk mindent fajtánk és 
országunk érdekében. Nincs okunk szégyenkezni

Kamatot hoz, ha gondosan 
kezelik. Egyetlen feltétel: Olyan 
szappant használjon, mely ala
posan és kíméletesen tisztít.

hutterABCszappan
ragyogó fehérre mos

feledett, ezért reflektorokat keritettek és 
Rákospalotáról tűzoltókat hívtak,

reflektorok és lüzollófáklyák fénye 
mellett detektivrajok kutatták át az 

egész Nagylupos-dülőt, 
bejárták a nádast, a bokrosterületet 
Kiserdőt is, a holttest feje azonban nem 
került elő, de kétszáz méternyire a pataktól 

a nádasban egy úgynevezett Ördügbőr- 
nadrágot találtak,

amilyet a munkások szoktak viselni.
Időközben értesítették a büntetőtörvény

szék soros vizsgálóbiráját, aki azonnal Rá- 
kospalotára .sietett és most már u vizsgáló
bíró jelenlétében folyt tovább a nyomozás, 
de éjszakáig még nem sikerült megoldani a 
lefejezett ember titkát.

és a

K

és recsegvc-ropogva összetört.
A repülőbaleset láttára odaérkező emberek 
először azt hitték, hogy Békássy a roncsok 
alatt van, de. csakhamar felfedezték, hogy

csodálatos 
méternyire

módon megmenekült: pár 
az összetört géptől feküdt a 

földön,
de még csak véres sem volt.félig nléltan,

Pár perc múlva megjöttek a mentők, ma
gához téritették Békássy f, megvizsgálták és 
megállapították, hogy néhány apróbb sérü
lés árán úszta meg az életveszélyes légi ka
landot. Nem is szorult kórházi ápolásra, 
elsősegélyben részesítették és visszament a 
repülőtérre.
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uényesen, még eredményesebben dolgozhas
sunk.

Végül hangoztatta Tasnádi Nagy András, 
hogy a hatalmas népekben csak szánalmat kelt 
olyan nemzet, amely fegyelmezetlen és rém- 
látásos aggodalmak kerülgetik.

Ezután Mikecz Ödön igazságligymlnlsster 
mondotta el beszámoló beszédét

— Mindenki látja, hogy a világ és Európa 
arculata átformálódóban van — mondotta az 
igazságügyminiszler.

Vj és hatalmas erők léptek a történelem 
színpadára.

Ezek között az erők között mi a magunk, füg
getlen öncélú magyar politikáját csak akkor 
tudjuk eredménnyel szolgálni, ha minden igye
kezetünkkel azon vagyunk, hogy maga a nem
zet is erős legyen.

A magyarság függetlensége a magyarság 
életét is jelenti.

Függetlenek akarunk és fogunk maradni.
— A kormány és a párt elismeri, hogy a kri

tikának megvan a jogosultsága és sok cseleke
detével megmutatta, hogy

a Jó tanácsot, egészséges gondolatot érté
kelni tudja, ha ellenzéki oldalról Is Jön.
Ezután kijelentette az igazságügyminiszter: 

a kormány nem hagyott soha kétséget at 
iránt, hogy az izgatásnak semmiféle formáját 
nem hajlandó eltűrni.

Majd a sajtótörvényről szólva
kijelentette, hogy a sajtó kérdését nem szabad 
egyedül az. úgynevezett időszaki sajtó problé
májával azonosítani Az. 1914. évi sajtótörvény 
által teremtett rendezés a mai viszonyok kö
zött már nem kielégítő. Ez a szabályozás már 
nem védi kielégítően az állami és társadalmi 
rend érdekét.

A röplrat formájában megjelenő nyomtat
ványok ezrei igyekeznek olyan hangulatot 
teremteni — mondotta a miniszter —, 
amely a legnagyobb mértékben káros ■ 

nyugodt termelő munkára.
Egész légiója van az olyan lapoknak, amelyek 
semmiféle közérdeket nem szolgálnak, hanem 
a maguk vélt nyilvánosságát anyagi haszon
szerzésre használják.

E visszásságokon segítenünk kell s keresnünk 
kell az igazságos megoldást, amely

megvédi a tisztességes és jószándéku sajtót 
s lehetetlenné teszi u sajtószabadság leple 

alatt történő visszaéléseket.
E célt kívánja szolgálni, amikor a sajtótörvény 
reformján kívül a sajtókamara létesítésével is 
kívánunk foglalkozni, amelyen keresztül a ma
gyar újságírás érdekeit kívánjuk szolgálni.

Végül kijelentette Mikecz Ödön, hogy a kor
mánynak van bátorsága a legkényesebbnek 
látszó kérdések megoldásúhoz is, ha azt az 
ország érdeke is kívánja.

De von bátorsága, hogy e kérdések megol
dásánál egy lépéssel se menjen túl azon, 

amit a közérdek megkíván.
SzAmos felszólalás után ért véget a nagy

gyűlés. Délben a Népkörben bankett volt, ame
lyen több üdvözlőbeszéd hangzott el.

*. Krk 
kombiimú*
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• Vigyázat, hamisítják a „báráck''-otl Ná
lunk idehaza már esztendők óta kóstolgat- 
ídk és kortyolgatták jóízűen a gourmandok 
ti barackot, az igazi szüretje azonban akkor 
'kezdődött, amikor az er-walesi herceg gusz
tusa nyomán híre futott az égisz világon is 
igazi márkás ital lett n magyar barack. 
iMost nap-nap után hallatszik a panasz, hogy 
itt is, olt is hamisított, kotyvasztott barac
kot árusítanak, mérnek. Az export irányí
tásával foglalkozó hatósági szerveknek sür
gős kötelessége, hogy leleplezzék és fülön- 
fogják a „bárcák“-hamisitókat.

II.
Horthy Jenő, — aki nemcsak kiváló 

tportsman és vadász, de kitűnő tollforgató 
is - Igazán pompás anyagot szerezhetett 
rgiyptoml vadászutján, amelyről a minap 
érkezeit haza. Gróf Wenckheim Józsefné, a 
nagyszerű sportlady társaságában abszol
válta legújabb vadász expedícióját. Russell 
pasa, az egyiptomi rendőrség főnöke, aki 
maga is szenvedélyes sportember, kitüntető 
előzékenységgel támogatta gróf Wenckheim 
Józsefné is Horthy Jenő sivatagi vadász
ul ját. Az egyiptomi tevéshadtest hat legjobb 
emberét bocsátotta rendelkezésükre egy 
arab hadnagy vezetésével és két sivatagi 
beduint is szerzett számukra útikalauznak. 
'4 tevés expedíció az assluti Sivatagi hegy
séget járta be, ibexekre és exotlkus kőszáli 
kecskékre vadás ztak.Tizenhat napig tartott 
az ut, Wenckheim grófné és Horthy Jenő 
közel félezer kilométert tettek meg teve
háton. A szép vadászzsákmányon kívül még 
egy emléke lesz ennek a kirándulásnak: 
Horthy Jenő valószínűleg útirajzot ír róla.

III.
'Anna 'főhercegasszony vasárnap reggel 

nyitotta meg a Millerem helyiségében Péchy- 
né Rónay Kinga, Rezes-Molnár Lajos és 
Kőröst János festőművészek gyűjteményes 
kiállítását,

IV.
Harkányi János báró nyolcvanadik szü

letésnapját pénteken ünnepük meg családi 
és szűk baráti körben.

V.
Hollywoodból írja a Klsnaplónak egy 

amerikás magyar filmemben „A múlt héten 
New Yorkban voltam és oly specialitást 
fedeztem fel, amiről nemcsak hogy Budapes
ten nem tudnak, de alig van vérbeli ame
rikai, aki tudna róla, fölfedezésem: New 
Yorkban még létezik az adósok börtönei A 
454. utca 97. számú házban van az adósok 
börtöne. Fllmösszeköttctéseim révén tudtam 
meg ezt a furcsa dolgot. Newyorkt filmes
barátaim elmesélték, hogy Wilson Imogen, 
az egykori híres filmcsillag adós maradt 
szabójának 40.5 dollárral. A szabó perelt, 
Wilson Imogen nem fizetett. Végül a szabó 
ügyvédje kisütötte, hogy létezik az adósok 
börtöne, amelyről eddig Icfeljebb csak a 
legöregebb amerikai igazságügyi rókák tud
tak. /I leleményes ügyvéd gyorsan lebonyolí
totta az eljárást és a régcsrégi törvény alap
ján Wilson hnogent szépen bedutyizták a 
451. utcában. Nem volt valami túlságosan 
veszedelmes a dolog, reggel nyolctól este 
tizig korlátlanul fogadhatott vendégeket, 
egy közeli vendéglőből hozathatta a koszt
ját, még a telefánt is használhatta. Túlságo
san nagy kedve azonban mégsem volt ehhez 
a kedélyes fogházhoz, mert a telefónt arra 
használta fel, hogy sorra felhívta tisztelőit, 
barátait, ismerőseit, akik gyorsan összeadták 
a 40.5 dollárt, kifizették a szabót és Wilson 
Imogen kiszabadult.”

VI.
A Királyi Magyar Automobil Club dísz

jelvénnyel tüntette ki özvegy Széchenyi Im
rénél, aki huszonöt éve autós.

VII.
Miss El ma Pratt, az amerikai művész- 

iskola vezetője a: idén is művészi kurzusra 
hozza Magyarországra növendékeit. Az is
kola titkárja már megérkezett, fölkereste 
gróf Batthyány Gyula festőművészt, aki szí
vességből kalauzolgatja Magyarország fes
tőién szép és néprajzi szempontból érdekes 
vidékein, hogy kiválaszthassák a tanfolyam 
számára legjobban megfelelő helyet.

Vili.
Vitéz Szcgheö Béla tábornok, a Központi 

Vendéggondozó Hivatal vezetője, az Eucha
risztikus Kongresszus vendégserege elhelye
zésének legfőbb irányítója, érdekes és meg- 
szivlclnioaló felhívással fordult a budapesti 
ház jel ügy elükhöz. Azokat a házfelügyelő
ket. akiknek a házában külföldi vendégeket 
szállásolnak el, kéri, hogy ügyeljenek a 
kapunyitás sima lebonyolítására, nehogy a 
külföldi vendégek kénytelenek legyenek so
káig csöngetni, amíg a hd: kapuját kinyit
ják

BAKTER: Ajjanak meg mán Lepcses 
szomszéd, igen fontos dógot akarok kér
dezni.

LEPCSES: Hajjuk.
BAKTER: Maguk megen Pcslrül gyön

nek, igaz-e?
ÖRZSI: No, hajjal Evvóna az a fontos 

kérdés?
BAKTER: Dehogy. Hanem hát aztat me

sélik, hogy Pesten valami izé lépett föl... 
hisztérija! Igaz vóna az?

LEPCSES: Igaz hát. Hiszen Darányi apánk 
monta.

BAKTER: Eztet akarom én mekkérdezni: 
mi a száraz nyavala vóna az a hisztérija?

ÖRZSI: Nem érti?
BAKTER. N« mén, ha a Jóisten akar- 

hova tesz, akkor se.
LEPCSES: Idehallgassonl Darányi apánk 

igényesen megmonla, hogy aszongya: ű 
nem lát az idegességre semmi okot.

BAKTER: De mér van idegesség?
LEPCSES: Ippen azér.
BAKTER: Magyarázza meg mán, 

rajiam is erőt vesz az a hisztérija.
LEPCSES: Nézze hájjá, mút héten Szom- 

bathelen a fegyház közelibe tűz támatt. 
Egy bizonyos nevű Gatyalengető Sóhár 
Gyula ült ippen az egyik cellába, oszt a 
rács mögül megpillantván a közelgő tűz- 
lángot, rettentőjén elkezdett kajbálni. — 
„Hejnye mán" — lépett a dutyihoz a fog
házőr —, „mit ordibál maga?" — „Nem 
lállya, hogy errefelé tart a tűz?" — jajga
tott Gatyalengető. — „Szégyüjje magát, 
hogy illen piszlicsár dógokon hisztérijázik".

ÖRZSI: Igaza is vót.
BAKTER: Nono, hát hiszen, 

azontúl mi újság Pesten?
ÖRZSI: Négy napra betiltottak egy újsá

got, mer ollan kilenc sort irt a választó
jogról, akit nem szabadott vóna.

BAKTER: Mi lehetett abba a kilenc 
sorba?

LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy eccer 
az a Nyomasztott Püczők András a kocsma 
előtt neki ugrott Félfarcsokú Dobócska 
Pálnak s e‘ jókora furkós segéllével akko
rákat rottylntott a fejebúbjára, hogy négy 
napra elállt a szava. — „Mér verte meg 
illen pogányul eztet az emberi?" — kérdezte 
a bíró a tárgyaláson. — „Hát mer aszonta 
nékem, hogy nem érlek a politikához" —

mer

Oszt

monta a vádlott. „A tátintóját magá
nak" — zándorodott fel a híró —, „oszt az 
allan nagy sértés???!"— „Hásze nem ollan 
nagy" — látta be Nyomasztott Püczők —, 
„de iszen azér nem vertem meg jobban".

ÖRZSI: A fényé tutulla ki a méltányos 
belátását.

BAKTER: Hát abbul mi igaz, hogy egy 
25 esztendős színésznő pert inditott egy 
férfiember ellen csábítás végett?

ÖRZSI: Igen; hogy ű nem tutta, mire 
veszi rá.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
a vénjány Ribizli Julcsa törvénybe ment, 
hogy űtet az a surbankó Mátyás Józsi 
bűnbe ejtette. — „Nem is tuttam, hogy mit 
akar tenni vélem" — panaszolta Julcsa —, 
„oszt így esett a katasztróka." — „Mi
csoda?" — hujántott rá a Józsi üdvéggye
— „iszen maga mán harminc esztendős, 
oszt úgy tesz, mintha nem tudott vóna 
semmit?! — „Az ű szándékát nem' tuttam"
— pattogott Julcsa —, „hogy én mit aka
rok, aztat tuttam!"

BAKTER: Hát a Mussolini kemény be
széde kire értődött? Nem a francijákra?

ÖRZSI: Akinek nem üngc, ne vegye ma-l 
gára.

LEPCSES: Ilajja, tuggya, eccer az öreg 
Bucsáky méltóságos úrnak aszongya egy 
bérese: — „Tessen mán bemenni, azt hi
szem n méltóságos urat hívattya a felesége".
— „Azt hiszed?" — bőrként rá a gazda —• 
„hát monta a nevemet, vagy se?" — „Ne
vet nem mondott" — haptákolt a legény 
—, „csak aszonta, szójjon már. valaki an
nak a vén trotykosnakl*

ÖRZSI: Osztán mehetnénk is aptya.
BAKTER: Csak még egyet: igaz-e, hogy 

a kórmánypártba bízoccságot választottak a 
zsidókérdés megoldására?

ÖRZSI: Igaz hát.
BAKTER: Emmán döfi. De vájjon, mii

len alapon fogják eldönteni eztet a nagy 
kérdést?

LEPCS'S Hájjá, tuggya, eccer a kis Jan
csi unokám ríva gyütt be s panaszóta, hogy 
illet a szomszédék Marcija kifordította a 
kosárbul. — „Hallod-e te pernahájder" — 
szóltam rá a Marci gyerekre —, „mér lük- 
ted ki a Jancsikát a kosárbul?" — „Hát 
azér**  — felelte Marci —, „mer benne fe- 
kütt!" — Oszt Isten velünk.

1 kiló sörét, 1|4 kiló lőpor, 100 gyutacs 
és egy kisgyerek halálának utójátéka 

a rendőrbiró előtt
Mialatt a törvényszék tárgyalta az ügyet, 

a VIII. kerületi kapitányságon másnapra 
tárgyalásra tűzlek ki egy kihágási eljárást, 
amely a kesztölci erdőben történt gyermek
dráma körül sarjadt. A nyomozás során 
ugyanis azt is firtatták,

hol szerezte Bors István a fegyverhez 
való töltést

és megállapították, hogy Budapesten vásá
rolta, holott nem is volt lőszervásárlást en
gedélye. Az ügy lőszervásárlással kapcsola
tos része ezért átkerült a budapesti rend
őrséghez és a VIII. kerületi kapitányság 
mint rendőri büntetőbíróság foglalkozott 
vele.

Bakonyi Vencel dohányutcai puskamüves 
és Németh János József-köruti cukrász 
álltak mint terheltek ebben az ügyben a 
rendőrbiró előtt. A rendőrség adatai szerint 
ugyanis

az erdészgyakornok annakidején Né
meth János cukrász lőszervásárlási en
gedélyével jelentkezett Bakonyi Vencel 

boltjában
és az engedély alapján vásárolt */<  kiló lő
port, egy kiló 8-as sörétet és 100 darab 
gyutacsot. M egállapitotta a rendőrség azt 
is, hogy Bakonyi Vencel lőszernyilvántar
tási könyvébe szabálytalan dátummal volt 
bevezetve ez a vásárlás.

Bakonyi és Németh a tárgyaláson tagad
ták bűnösségüket, jóhiszeműségükkel véde
keztek, n rendőrbiró azonban a rendelke
zésre álló adatok alapján megállapította 
terhűkre a kihágást és ezért

Németh Jánost harminc napra átvál
toztatható 500 pengőre. Bakonyi Ven
celt pedig tíz napra átváltoztatható 

100 pengőre ítélte. |

A Vili, kerületi kapitányság rendörbi- 
rája tegnap egy olyan kihágást ügyben tar
lóit tárgyalást, amelynek más része éppen 
huszonnégy órával előbb a büntetőtörvény- 
széket foglalkoztatta.

Bors István tizennyolceves erdészgyakor
nok néhány héttel ezelőtt Kesztölc község 
határában a székesfőkáptalani erdőségben 
cirkáló körúton járt. Az erdészgyakornok | 
meglátott négy községbeli gyereket, akik ’ 
rőzsét szedtek és fatuskókat akartak ki
vágni, rájuk kiáltott, majd amikor a gye
rekek futásnak eredtek, lekapta válláról a 
puskáját, a fegyver eldördült és nz egyik 
gyerek, Kara János juhász tizennégyeszten- 
dős Mihály nevű fia véresen esett össze. A 
többi gyerekek elszaladtak és

Kara Mlskdt másnap az apja holtan 
találta az erdőn.

Megindult nz eljárás, amelynek során Bors 
István azt vallotta, hogy nem akarta lelőni 
a gyerekei, csak riasztásul sütötte el a 
puskát. A boncolásnál

■ flyrrek testében negyvenkét darab 
sörélet találtak.

A pestvidéki törvényszék pénteken tár
gyalta az ügyel. Bors István itt is azzal vé
dekezett, hogy csak riasztásul lőtt. A bon
coló orvosok szakvéleménye szerint az er- 
[dészgyakornok alig tiz lépésről lőhetett 
Kom Mihályra.

A büntetőtörvény szék bűnösnek mon
dotta ki Bors Istvánt és jogerősen kétévi 
{egyházra Ítélte. Megállapította a bíróság, 
hogy az erdészgyakornoknak

nem volt fegyverviselési engedélye, a 
puska se mvolt az övé,

egy barátjától kérte kölcsön.
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Tarlhalatlan állapotok a Magyar 
Szövegírók, Zeneszerzők és 

Zeneműkiadók Szövetkezetében
A szerzők egyetlen gazdasági tömörülése! 

a Gerlóczy-utcai szövetkezet vezetősége el
len az utóbbi időben sűrűn jelennek meg 
súlyos kritikai cikkek a napisajtóban, mert 
a inai rezsim nem a tényleges többség bi
zalmát élvezi, hanem diktatórikus uralmát 
a tagokra nehezedő kényszer folytán, egy. 
„látszat-többség" utján gyakorolja. Éppen 
ezért csodáljuk, hogy’ a szövetkezet felügye
leti hatóságai és a kormány a panaszok ára
data ellenére, mindezideig egyetlen lépést, 
sem tett e közérdekű ügyben az áldatlan 
állapot megszüntetésére ...

A legsúlyosabb panasz, hogy a szövetke
zet elnöke a rádiónál is megfizetett zenei 
tanácstagságot tölt be és súlyos összeférhe
tetlenség miatt már több Ízben támadták a 
szövetkezeti tagok. A rádió ugyanis, mint 
zenei fogyasztó évenként körülbelül 300.000 
pengő jogdijat fizet a szövetkezetnek, mely
nek elnöke semmi körülmények között sem 
vállalhat a szövetkezettel üzleti összekötte
tésben álló vállalatnál tisztséget. Hogy ez a 
panasz mennyire jogos, abból is kitűnik, 
hogy Huszka Jenő, a szövetség elnöke a 
rádió zenei tanácsban teljhatalmúig intézi 
az előadásra benyújtott zenemüvek felül- 
birálatát. A szövetkezeti tagoknak a rádió
ban való érvényesülési lehetősége tehát ki
zárólag az elnök úrtól függ s igy létérdek a 
vele szemben tanúsítandó feltétlen hűség... 
Ha valaki ellenkezni próbálna, nincs rádió
szereplés, nincs előrejutás, nincs előleg stb. 
De vannak a vezetőségnek egyéb eszközei is 
a puhitásra, ugyanis az alapszabályok arra 
is módot adnak, hogy rendes taggá azt a 
szerzőt minősítsék át és akkor, akit és ami
kor az ndkik tetszik! Ily mádon tehát csakis 
a jó magaviseletüek lesznek nyugdíjjogosult
tagokká, csak ezeknek van szavazati joguk 
a közgyűlésen, csak ezek választhatók meg 
tisztségre.

A nagy elkeseredés másik komoly oka, 
hogy a közgyűlésen — melyen az igazgató
ságot, bizottságokat választják, fontos in
dítványokról, az évi mérlegről és a bevéte
lek hováforditásáról kell a tagoknak dönte
nie —, véleményüket csak nyiltszavazás ut
ján gyakorolhatják. A legutóbbi közgyűlé
sen is megtörtént azután, hogy a legszüksé
gesebbnek vélt s korszerű indítványokat, 
melyek véletlenül a köznek s nem a vezető
ségnek váltak volna előnyére, a vezetőség 
egytöl-egylg elvetette!

Az elkeseredés elsősorban a kirekesztet
tek részéről ma már olyan arányokat Öltött, 
hogy szervezetten lépnek fel a tarthatatlan 
állapotok ellen s küldöttségileg nyújtják át 
részletes sérelmeik memorandumát az Ille
tékes felügyeleti szervnek,

♦
Pataky Kálmán, a Ilimfy dalmű házifő

próbáján megsérült kitűnő tenorista állapo
túban örvendetes javulás állott be, úgy, hogy 
a bemutató két héten belül megtartható 
lesz.

Matacsics Slavkonak, a zágrábi filharmo
nikusok elnökének budapesti középszerű 
sikere eredményeként rövidesen magyar 
karmester fog Zágrábban vendégszerepelni 
a „kéz, kezet mos" elve alapján.,,

Hir Sári, kitűnő zongoraművésznőnk, aki 
legutóbb rendkívüli sikerrel szerepelt a 
varsói rádióban, a jövő évadra több lengyel 
városba kapott meghívást.

Fischer Annié, ma már európai hírnevű 
pianistánk svédországi hangversenyéről az 
ottani lapok egyöntetűen a legnagyobb el
ragadtatás hangján írnak.

Toscanlnl, a világhíres karmester leg
utóbbi levelében nzt Irta itteni barátainak, 
hogy évekig nem jön át Európába ...

As amerikai Zeneművészeti Szindikátus 
pedagógus-kutató megbízottai már átjöttek 
Európába és Párisban kezdik meg műkö
désüket.

Ferdort
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Dr, Román-Roth ügyvédet 
és feleségét letartóztatta 
vasárnap a rendőrség 
Ma reggel kísérik őket át 
a pest vidéki ügyészségre

Vasárnap délben elegánsan öltözött, köp- 
tös termetű férfit és fekete selyemruhát 
Viselő, ugyancsak elegáns hölgyet kisért egy 

x. fökaPi,an.Vság egyik detektiv- 
szobajából a bűnügyi osztály vezetője elé. 
zí Jenő, ismert kispesti ügy

védet és feleségét, lVeiss Franciskát kisér- 
ix ,D°ra Sándor főkapitányhelyettes 

elé. A házaspár szombat dél óta nem hagyta 
el rendőrség épületét, késő éjszakáig tartott 
a kihallgatásuk és azután

éjszakára egy detektlvszoLáűa helyezték 
el őket

Egy rendőr vigyázott rájuk, nehogy valami 
kárt tegyenek magukban. A bűnügyi osztály 
Vezetője előtt rövid pár perces jelenet ját
szódott le. Kihirdették az ügyvéd és fele
sége előtt

az előzetes letartóztatásról szóló végzést.
Román-Róth Jenő 42 esztendős ügyvédet 
csalás, sikkasztás, uzsora és magán- 
oklrathamisitás elmén tartóztatták le, 

Xnig felesége letartóztatása
bűnsegéd! bünrészesség elmén történt.
Érdekessége az ügynek, hogy Román, aki 

jelien a pestvidéki ügyészségen
több mint ötven feljelentés 

történt különböző elmeken, még hamis ta- 
Búzásra való rábírás cimén is, talán éppen 
a legkisebbnek látszó ügyéből kifolyólag 
'került letartóztatásba. Artner József pest
szentlőrinci asztalosmester volt a feljelentő 
abban az ügyben, ami miatt az ismert, jó
módú kispesti házaspár a főkapitányságra 
került

Dr. Román-Róth Jenőnek Kispesten, az 
frányi Dániel-utca 21. szám alatt lévő saját 
házában van az ügyvédi irodája és ugyan
csak itt működött egy pénzkölcsönző kft. 
jEz valójában családi alakulat volt, az ügy
véd felesége, aki kitűnő érzékű üzletasszony 
hírében áll,

vezette a pénzkölcsönző Irodát,
H Kft. ügyésze a férj, dr. Román volt és az 
egyik rokon szerepelt még a kölcsönügyle
teknél. óriási forgalmat bonyolított le a 
^Román-iroda. A megszorult emberek töme
gesen keresték fel és Románék házakra, 
telkekre történő bekebelezés alapján folyó
sítottak kölcsönöket. Egyideig semmi kifo
gás sem merült fel a pénzkölcsönző iroda 
gnüködése ellen, mig később egyre több 
panasz hangzott el, hogy

tulmagas, valósággal uzsorakamatokat 
számítanak fel, azonkívül kíméletlen 
árveréseket foganatosítanak az adósok 

ellen.
rA múlt év elején érkeztek az első panaszok 
(fis feljelentések a kispesti kapitányságra és 
a pestvidéki ügyészségre Románék ellen. 
'Az ügyvéd uzsoraüzletei

az ügyvédi kamarát is foglalkoztatták, 
egyik ügyében pénzbüntetésre ítélték dr. 
Románt, mig másik kölcsönüzletében ép
pen pár héttel ezelőtt a Kúria ügyvédi ta
nácsa mondta ki a végső szót és 

felfüggesztették ügyvédi működését.
'Az első feljelentők között szerepelt Mersitz 
Kálmán, az államnyomda egyik alkalma
zottja, aki egy házeladásból kifolyólag ke
rült összeköttetésbe Románékkal és végül 
Mersitzék a feljelentés szerint anyagilag 
súlyosan károsodtak. Ennek az ügynek volt 
azután mellékfejleménye az az izgalmas 
kávéházi jelenet, amely a múlt év nyarán a 
Károly-köruti Splendid kávéházban játszó
dott le. Román randevút adott Mersitznek 
a kávéházban, hogy szeretne vele egyezsé

get kötni és ugyanakkor egy másik ügyet 
is szeretne vele megbeszélni. Ez a másik 
ügy egy ugyancsak uzsoraügyletből szár
mázó peres ügy lett volna, ahol Román 
régi ellenfelét

szerette volna megnyerni tanúskodásra 
a saját Javára.

Mersitz látszólag belement a dologba, de 
ugyanakkor értesítette a rendőrséget is,*  
ahonnan két detektív ment ki a kávéházba 
és a szomszéd asztalnál helyet foglalva

végighallgatták a beszélgetést.
Abban a pillanatban, amikor az ügyvéd 
pénzt akart átnyújtani az államnyomda al
kalmazottjának, hogy ügyében kedvezően 
valljon, a detektívek odaléptek az asztalhoz 
és a meglepetéstől ájuldozó dr. Románt

előállították a kispesti kapitányságra.
Ebben az ügyben a közeli napokban lesz 
főtárgyalás a pestvidéki ügyészségen.

A múlt esztendő júliusában történt kis
pesti gyilkosság áldozata dr. Abonyi Dezső 
fiatal ügyvéd, akit Tar Lajos gépkocsi
vezető akkor lőtt le, amikor irodája előtt 
autóba ült, hogy Nyíregyházára utazzon, 
ahol másnapra volt kitűzve az esküvője, 
egyidőben

irodavezetője volt a Román-irodának.

Az Idős ember Amerikából tért haza, üzleti 
kapcsolatba került az irodával és később 
azon vette észre magát, hogy összetakaritott 
pénze a sok pereskedés alatt

mind elment.
Haragjában követte el azután a Román
iroda volt vezetője ellen-a felháborító bűn
cselekményt.

Artner Jótset asztalosmester, aki Ameri
kából tért haza és Pestszenllőrincen telepe
dett le, egyik ismerősének a tanácsára fel
kereste dr. Román ügyvédet. Azt hallotta 
ugyanis, hogy az ügyvéd

kedvezően tud gyümölcsöztetnl pénz
összegeket.

Megállapodtak az amerikás magyarral, hogy 
nz 23.000 pengőt ad át Románnak és ő ezt 
az összeget

első helyen kihelyezi kamatozásra.
Az összeget kölcsön cimén könyvelte el 
Román és fedezet fejében biztos váltókat 
ígért. Ezek a fedezeti váltók azonban több
szöri sürgetés dacára sem kerültek Artner 
Józsefhez. Mindig halasztotta Román a do
log végleges elintézését, mire tavaly kará
csonykor

éles összetűzésre került a sor 
és erre a kétségbeesett Artner József felje
lentést tett az ügyvéd és felesége ellen — 
miután az összes tárgyalásokon az asszony 
is résztvett — a pestvidéki ügyészségen. 
Artner feljelentése alapján történt azután 
a letartóztatás. Románék ellen különben a 
pénzügyigazgatóság

adócsalás cimén folytat eljárást.
A kispesti ügyvédet és feleségét hétfőn reg
gel saját kérésükre autófarin viszik át egy 
rendőr felügyelete mellett a pestvidéki 
ügyészség gyorskocsiutcai fogdájába.
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A kormányzóné
és Anna királyi hercegnő
pompázatos magyaros díszbemutatója 
vasárnap délelőtt az Operában

Vasárnap délelőtt tizenegy óra után luxus
autók hosszú sora kanyarodott az Operaház 
bejárata elé: gyülekeztek a vendégek a kor
mányzó. felesége és Anna királyi hercegnő 
fővédnőksége mellett rendezett Magyaros 
Divatbemutatóra. Pontban féltizenkét óra
kor gürdült az Operaház főbejárata elé a 
kormányzó autója. A kormányzó feleségé
vel és két fiával belépett az épületbe és az 
udvari páholyba ment. A Himnusz után 
megkezdődött a divatbemutató, amelynek 
megtekintésére összegyűlt Magyarország elő
kelő társaságának sok-sok reprezentánsa, 
Auguszta királyi hercegasszony, Anna királyi 
hercegasszony, Darányi Kálmánná, Imrédy 
Béla közgazdasági miniszter, Reményi 
Schneller Lajos pénzügyminiszter, Keresztes- 
Fischer Lajos a kormányzó katonai irodájá
nak főnöke, Sónyi Hugó a honvédség főpa
rancsnoka, Bárcziházi Bárezy István minisz
terelnökségi államtitkár, Zsindely Ferenc 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár, Éliássy 
Sándor budapesti főkapitány, Rákóczy Imre 
miniszteri tanácsos, a miniszterlnökség 
sajtóosztályának vezetője. Szép László mi
niszteri tanácsos, Tormay Géza ny. államtit
kár és a kormány tagjainak feleségei. Szu- 
nyoghné Tüdős Klára a divatbemutató rende
zőségének egyik legkitűnőbb tagja, gyönyörű 
fekete, magyaros ruhában lépett a színpadra 
és bevezetőt mondott. Köszöntötte a kor
mányzót, a kormányzó feleségét, Anna ki
rályi hercegnőt és a megjelent előkelősége
ket, azután a magyaros öltözködés és a ma
gyar diszitő elemek alkalmazásának jelentő
ségéről beszélt.

A divatbemutató első képének cime;

A Duna partján.

A gyönyörű díszlet a pesti korzót mutaja, 
háttérben a királyi várral. Fekete Pál, az 
Operaház tagja jelentette be egymásután a 
szebnél-szebb magyaros rokolyákat, amelyek 
vidám szüleikkel, egyszerűségükkel a dirndli 
ellen indulnak remélhetőleg sikeres harcra, 
a trorrőrruhákat, — amelyek közül gróf 
Somssich Lászlóné terve: egy pirosai hímzett 
tenniszruha — azután egy eredeti homokszinü, 
magyaros zsinórdiszes, hosszunadrágós lo- 
vaglóruhát, amely különösen nagy sikert 
aratott. Nagy taps fogadta a pizsama és a 
szűr érdekes keresztezését. Reggeltől estig 
minden alkalomra akadt a bemutatón va
lami küjönleges magyaros ruhakreáció, vé
gül a dunaparti divatrevü legnagyobb szen
zációja a magyaros estélyi köpenyek pom
pás parádéjában felvonuló

pásztorauba-kepp

következett. A hófehér, földlgérő „estélyi su
bában' belibbenő fiatal hölgyet hatalmas 
taps fogadta.

Rövid szünet után a csoportfelvonulásók 
következtek. Sötétkékruhás elemista fiúcskák 
furulya-zenekara után orgonabugás mellett 
vonultak fel Ízléses és ötletes formaruháik
ban a nőipariskolák lesütöttszemü növendé
kei, majd bérmálkozó, rózsaszínű és világos
kék angyalkák libegnek át a színen. Ezután 
következett az a nagystílűén szépvonalu mó
déi, amit

lila azlnváltozatban a kormányzó fele
sége fog viselni az eucharisztikus ün

nepségeken.

Nagy sikere volt a Csaba bajtársi egyesület 
felvonulásának is. I

(A harmadik kép:

Estély Budapesten, háziasszony: Imrédy 
Béláné.

A színpad főúri szalónt ábrázol. Imrédy Bé
láné fekete, magyar sugárvonalakkal himzétt 
tüllruhában jelent meg a színpadon, köszön
tötte a házikisasszonyokat: Szalag Karolát. 
Bordy Bellát, Ottrubay Melindát és Vera 
Ilonát, akik elfoglalták a helyüket a kétol
dalt felállított, a nézőtéri a színpaddal össze
kötő hídnál. A nézőtéren keresztülhaladva 
ezeken a hidakon lépkednek föl a színpadra 
az estély egymásután érkező vendégel. A rej
tett zenekar Lr/idr-egyveleget játszott és 
sorra föllibbentek a színpadra a stebbnél- 
szebb ruhában pompázó vendégek:

Gr. Andrássy Mihályné, Carrct C. ’Acker- 
són, Bárezy Hanna, gr. Csáky Miklósné, Da
rányi Erzsébet, Ordódg Márta, Dczsőné Li
geti Juliska, Drobni Lajosné, Dusoczky Ká- 
rolvné, Ebinger Liló, gr. Festetics Miklósné, 
Halászy Istvánné, br. Hatvány Ferencné, 
Hedry Mária, Hedry Marianne, Hauner Er
zsébet, Mrs. Roller, Juhász Istvánné, Kiss 
Antónia, Nemeskéri Kiss Lili, br. Kruchina 
Károlyné, fíunder Antalné, Lavotta Fabinyi 
Kató, Makkal Jánosné, Merkovits Istvánné, 
gr. Nemes Vincéné, Ostffy Anni, Ostffy Éva, 
Orpfanides Nóra, gr. Pálffy-Daun Józsefné, 
br. Podmaniczkg Attiláné, Pólya Kató, gr. 
Pongrácz Jenőné, br. Prónay Györgyné, v. 
Raffay Béláné, Rassay Márta, Rónai Mária, 
Rauser Magda, Roskoványi Éva, Sisovits 
Andrásné, Sónyi Kató, Sorg Jenőné, Stróbl 
Éva, gr. Széchenyi Hanna, gr. Széchenyi 
Maya, Szekér Éva, Tarányi Erzsébet, gr. 
Telekg Kata, br. Thán Gaba, gr. Tisza Kál
mánná, br. Urbán Gáspárné, Winckler Éva- 
és gr. Zichy Mária Eugenie.

Mikor az utolsó vendég is megérkezett, 
megkezdődött az „estély" házi hangversenye, 
amelynek keretében a Szilágyi Erzsébet 
leánygimnázium énekkara Kodály Pünkős- 
dőlőjét adta elő, azután Rösler Endro és 
Báthy Anna énekelt két-két dalt, végül a 
Liget-utcai polgári iskola énekkara szere
pelt. A hangverseny után az estélyen meg
jelent hölgyek magyaros öltözetű fiatalem
berekkel táncra perdültek és a divatbemu
tató ezzel véget Is ért.
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Kör az adu. Dél hív és 7 ütést csinál.

A HÉTFŐI NAPLÓ III. 
VERSENYÉRŐL K Ü L ö N 
SZÁMOLUNK

VÁLLALATI 
RIPORTBAN

RE.
♦

kilát (is ti/ZG.1UMS 
Szövetségnek: 
egyesületek közölt fennálló 
elsőosztályu egyesületeknek szavazással kell 
eldönteniük, hogy elfogadfák-e tizenegyedik 
elsőosztályu csapatnak és ezzel ellenfélnek 
a mindjobban előretörő újpesti együttest. 
Nem akarunk elébevágni az április 7-t köz 
gyűlési határozatnak, ami mindenképpen a 
többség akaratát fogja érvényre juttatni, de 
mértékadó szakkörökben egyre erősödik az 
a helyes felfogás, hogy nem szabad útját 
állni a sok uj tehetséget harcbadobó fiatal 
újpesti bridgcsporlnak. Az elsőosztályu csa
patok ezzel a megoldással csak nyerhetnek, 
mert megszüntetik az esetleges békétlenke- 
dések forrását és ha Újpest a várakozások 
ellenére nem állná meg a helyét, úgy ér
deme szerint az utolsó helyen végezve vissza
kerül a második osztályba és a kérdés ön
magától megoldódik. A megkezdődött baj
noksági küzdelmek sem jelentenek akadályt, 
mert páratlan számú résztvevő esetén, mini 
erővesztő, amúgy is hétről hétre kimarad 
egy csapat a játékból és ha elfogadják az 
óvást, Újpest csapatát tekinthetjük az első 
forduló crövesztőjének.

*
A KÖZÉPEURÓPAI KUPA zágrábi mér

kőzéseit mégis megtartják és az osztrákok 
is indulnak. Dr. Pélery Jenő szövetségi 
kapitány már kijelölte nz induló magyar 
válogatottal: Ferenczy György, Klór László. 
Pór András, dr. Wleder Lajos és gróf Zichy 
Ede személyében. A magyar csapatot a szö
vetségi kapitányon kívül dr. Báron Sándor 
egyetemi magántanár is elkíséri.

küzgyülésrt van 
az újpesti óvás felkavarta 

békét és

a 
a? 
íz

DAHLIXÁ
az elogáns, gyürhotctlon

NYAKKENDŐ
Ara P. 1

Darvas- gyártmány

KEDVES szövetségi hűmen hirt Dr. Falvi 
János, a szövetség közkedvelt, agilis titkára, 
szombaton tartotta eljegyzését Vértesi Verával, 
Vértesi Aladár gyáros feltűnően szép leányá
val. Gratulálunk!

*
A BAJNOKSÁG nz elmúlt héten megkezdő- 

dőlt. Nem hozol! meglepetést, érdekessége: a 
Rl.KE győzelme n BEAC csapata fölött, akik 
viszont forma alatt szerepeltek Az uj bajnok- 
csapattól nagyobb győzelmet váriunk! A má- 
íodosztálvban csak kél mérkőzés volt, mert itt 
megvárjuk n csütörtöki közgyűlés határozatát 
n létszámemelés ügyében, bn nz Újpest I. beke
rül nz clsőoszlúlyba, ugv két csapata fog Ját
szani a másodosztály hun és ez esetben nz Unió 
FTC II. helyet cserél n másik csoportban ját
szó Monori csapattal. *

A PLAFONÉ ot játszó bridgezők „lené
zik" a por'tandosokat. Most ez a harc egy 
..kihívás' alakjában zajlik le. De ez nem 
meccs pontra megy, hanem pocnszaldóra és 
100 leosztásra. A feltételek még nincsenek 
megállapítva, most állítják össze a ptafond- 
csapatot, melynek kapitánya a közkedvelt 
magas alakjáról igazj kapitányokra emlé
keztető, Sándor lesz. A portland-csapatban 
nktiv első osztálya versenyző nem szerepel
het.

♦
A „NVLl.(Í"4 nerit egy svéd, hanem egy 

skót találta ki, hogy n kárpátiról lapoknál ne 
kelljen újra osztani és ne köp fon a kártya . . . 
lehet, hogy erre jó is a nulláit , . >

*
Ha tényleg megrendezné Füstjén aa április 

10—18 ikl csapatversenyét, uem valóulnű, 
hogy azon való szereplésre ma far csapat kap- 
lm ló legyen. Egyrészt a sok Játék miatt, más
részt a hely nem Ideállá egy aogy verseny ren
delésére. Különösen, hogy a tavalyi rendiizer 
pedig Irreális eredményeket hozott.

HÉTFŐI NAPLÓ Budaput, 1038 április 4.

Száztíz amerikai rádióállomás 
közvetítette vasárnap

Eckhardt angol rádióbeszédét
Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt 

vezére vasárnap este félnyolc órakor a bu
dapesti stúdióban rádióelőadást tartott az 
Egyesült Államok részére. Mr. Shirer, a Co
lumbia Rádió európai igazgatója konferálta 
hu Eckhardt Tibor előadását. A közvetítés 
az amerikai hallgatók részére Berlinig rádió
kábelen történt, Berlin rövid hullámhosszon 
adta le New-Yorkig, ahonnan kábeleken 
ment a Columbia rádió

110 állomására.
Az élőadás időpontjának Ncw-Yorban dél
utáni félkettő óra, Chicagónak délutáni fél- 
egy óra, San-Franciskónak délelőtti féltizen- 
kettö óra felel meg.

— Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy kis 
országról, Magyarországról beszélek Önök
nek — kezdte angolnyelvü beszédét Eck
hardt. — Önök most sokat hallanak Közép- 
(iirópáról, amelynek lcgközcpén, a Duna- 
mentén fekszik az én hazám.

Ne higyjék önök azt, hogy Itt rosszin
dulatú, gyűlölködő népek élnek, akik 

mindenáron civakodni akarnak.

KÖZGAZDASÁG
Dr. Fabinyi Tihamér 

vezérigazgató székfoglalója 
a Hitelbankban

zönségfnek. Ezután dr. Pásch Gyula, a Pénzin
tézeti Központ vezérigazgatója szólalt fel és 
bejelentette, hogy a Pénzintézeti Központnak 
fontos szerepe volt ezen tranzakció körül. Az 
adott vlzsonvok között a részvényesek már 
azért is jól járnak, mert a Hitelbank, mint ille
tékes tényező kijelentették, uj felvirágzás előtt 
áll, Dr. Pásch Gyula kijelentéseit nagy köszö
nettel vette tudomásul a közgyűlés. Ranzenber- 
ger János kisrészvényes felszólalása után egy
hangúlag kimondták a Hitelbankkal való fú
ziót, mire dr. Ripka Ferenc elnök bezárta a 
közgyűlést.

A Magyar Általános Hitelbank részvényesei 
1938 márc,us 20-én tartották az intézel LXX.

, rendes évi közgyűlését. A közgyűlésen báró 
' Harkányi János b. t. t. elnököli, ki a hála és 

az elismerés szavaivnl emlékezett meg nz inté
zet visszavonult vezérigazgatójának, dr. Scltov- 
szky Tibor titkos tanácsosnak érdemeiről és 
meleg szavakkal üdvözölte a bank ügyvezető 
igazgatóságának élén dr. Fabinyi Tihamér vezér
igazgatót, kinek munkássága elé várakozással 
tekint az egész magyar kÖzgaAYasúgi élet

Dr. Fabinyi Tihamér vezérigazgató napirend 
előtt rendkívüli hatása beszédet mondott. Ar
ról nz uj korszakról beszélt Fabinyi, amely 
nemcsak nz intézet történetében, hanem az 
egész ország közgazdaságában most indul meg. 
Rámutatott uzoknak a nagyjelentőségű prog
rampontoknak végrehajtására, amelyek a hitel
szervezőire és nnnnk során a Hitelbankra vár
nak. Darányi Kálmán győri beszédével és Im
rédy közgazdasági miniszter gyakorlati elgon
dolásaival kapcsolatosan. Kitért ezután Fabinyi 
a Hitelbankhoz való meghívására és .kiemelte, 
hogy ezt a tisztet missziónak tekinti.

A közgyűlés dr. Fabinyi vezérigazgató kije
lentéseit lelkes helyesléssel fogadta.

A napirendre áttérve, a közgyűlés jóváhagyta 
a bank 1937 december 31-i mérlegét, mely 
5,033.662 P 15 fillér tiszta nyereséggel zárul és 
magáévá tette az igazgatóságnak ama javasla
tát, mely szerint a nehezen áttekinthető világ 
guzdnsági és világpolitikai fejlemények melleit 
osztalék a kedvező üzleteredmény dacára ebben 
az évben sem fizettetik. A közgyűlés ezután az 
igazgatóság javaslatának megfelelően elhatá
rozta, hogy 700.000 P-vel a tartalékalapok, 
1,1000.000 P-vel az alkalmazottak nyugdíjalapja 
javadalmaztnssék, a fennmaradó 3,233.662 P 
15 fillér pedig az 1038-as üzletévre vitessék 
elő.

Az igazgatóság javaslatának megfelelően el
határozta ezekután a közgyűlés a banknak a 
Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-gal való 
egyesülését akként, hogv ezen Intézet a bankba 
beolvad és részvényei 5:1 arányban hitelbanki 
részvényekre cseréltetnek át. A részvényesére 
közelebbi niódozntaf n „Budapesti Közlönyében 
fognak közzétetetni. de már előre elhatározta
tott, hogv a Magyar Általános Takarékpénztár 
Rt. részvényeseinek éi'lekében megfelelő szám
ban ki fognak adatni egy egész Hitel-részvény 
ötödrészét képviselő hánvadreszvények.

Az ezután megtartott választások során uj 
tagokként beválasztottak nz Igazgatóságba Beck 
Róbert ügyvezető igazgató, Beöthy László h. t 
t., a Felsőház alelnöki?, Brizon Gábriel, Paris, 
Fabinyi Tihamér dr titkos tanácsos, vezérigaz
gató, Festetics György herceg titkos tanácsos, 
(letten Pierre. I’áris, Kállay Rudolf ügyvezető 
igazgató, báj! Patay Tibor dr., a Felsőház 
tagja, Pcrényl István dr. ügyvezető Igazgató, a 
felügyelő bizottságba pedig beválasztattak uj 
tagokként Feilitzsch Berlhold báró titkos ta
nácsos, Fcjérváry Imre báró ny főispán.

A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 
közgyűlést követőleg tartott ülésében elnökké 
Ismét báró Harkányi János b. t. 1.1 választotta 
meg. aki mellett az alelnöki tisztségeket dr. 
Fabinyi Tihamér titkos tanácsot, vezérigazgató 
ét dr. Scltovszky Tibor titkos tanácsot fogják 
ellátni.

Ugyanakkor, amidőn a Hitelbank közgyűlé
sét tartotta, hívta őssee fúziót közgyűlését a 
Maouar Általános Takarékpénztár ti.

Dr. Ripka Ferenc megnyitóbeszédében rámu
tatott arra, hogy a fürtös folyamat kormányin- 
tcnciő és a Magyar Általános Takarékpénztár i 
fúziója közhiteli szempontból indokolt és ab
szolút biztosítja a hitelezők, betevők, részvénye
sek érdekeit. Gondoskodás történt n tisztviselői ' 
nyugdijakról és a fúziós javaslat elfogadását 
tiszta lelkiismeretid ajánlhatja a közgyűlés kő- i

A Péítzinlézell Központ 
közgyűlése

A Pénzintézeti Központ április 2-án tartotta 
vitéz Keresztes-Fischer Ferenc dr. in. kir. titkol 
tanácsos, ny. m. kir. belügyminiszter elnöklete 
alatt XXI. rendes évi közgyűlését. A közgyűlé
sen, amelyen a in. kir. pénzügy minisztert Iklódy 
Szabó Andor dr. ny. államtitkár képviselte, a 
budapesti és vidéki pénzintézetek kiküldöttjei 
nagy szlinban jelentek meg. Az kRizgatóság je 
leütését, amelyet Pásch Gyula dr. vezérigazgató 
terjesztett elő és amelyhez Huszár Mihály apát 
plébános, országgyűlési képv'selö, a Sárvári Első 
Tukarékpénzlár Rt. elnöke szólt hozzá, a köz
gyűlés tudomásui vette és megállapította az 
1937. évi december hó 31-1 mérlegel, amely 
1.555.650.91 pengő tiszta nyereséget eredménye
zett. A közgyűlés a pénzintézeti üzletrészek után 
az alapszabályszerü maximális 6%-os osztalékot, 
a kincstári üzletrészek után pedig 4%-os osztalé
kot állapított meg.

A Pénzintézeti Központ Elismert Nvugdjjpénz- 
'ára alapszabályainak módosítása után a köz
gyűlés nz igazgatóság uj tagjaivá Tersztyánszky 
Ákos állam titkárt, m. kir. postnvezérlgazgatót, 
Kovács János m. kir. kincstári főtanácsost, ni 
Országos Központi Hitelszövetkezet vezórigaz- 
gatóhelycltesét és Makai Ernő dr.-t, n Belvárosi 
Takarékpénztár vczérlgnzgulójót, a választmány 
uj tagjává Fabinyi Tihamér dr. m. kir. titkos 
tanácsost, ny. m. kir. pénzügyminisztert, a Ma
gyar Általános Hitelbank alelnök-vezérigazgató- 
ját, Halmi Miklós dr. ni. kir, kincstári főtaná
csost, a Magyar C\.sz Bank Rt. vezérigazgatóját, 
l.iptag Lajos dr. in. kir. kormányfőtanácsost, o 
Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár 
Rt. vezérigazgatóját, Metzler Jenő dr.-t, a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár elnökhelyet
tes-vezérigazgatóját, Rapoch Jenő dr. m. kir. 
kincstári főtanácsost, a Hazai Bank Rt. vezér
igazgatóját. Horváth Kálmánt, ii Váci Egyház
megyei Takarékpénztár Rt. vezérigazgatóját, 
Iklády-Szabó János dr. m. kir. kincstári főtaná
csost, a Veszprémi Takarékpénztár elnökéi, Kele
men Ferencet, a Nagykanizsai Takarékpénztár 
ügyvezető Igazgatóját és vitéz Tar Antall, a Bé- 
késmegyei Takarékpénztár Egyesület Rt. (Gyulai 
vezérigazgatóját, a felügyelőbizottságba pedig uj 
tagokként Csepy-Kalser Károly dr. miniszteri ta
nácsost. Eörssy Lajost, a Pesti Magyar Kereske
delmi Benk aligazgatóját, Fldy Györgyöt, a Bu
dapest Székesfővárosi Községi Takarék pénztár 
Rt. Igazgatóját és Ferenczi Lajos dr.-t, a Maevar 
Jeltálog-Hielbank ügyvezető-ige igatóját válasz
totta meg. ______

A Hangya-Központ legutóbb megtartott kfi>- 
gyűlésén előterjesztett Jelentés nagy dicséretére 
szolgál a vállalat vezetőségének, nmelv W’ün- 
schcr Frigyes vezérigazgatóval az élén, valóban 
széles látókörre valló eredményes üzleti tevé
kenységről számolhat be. A jelentés szerint a 
Hangya-Központ ári'forgalma 80,053.756.62 P, 
volt, ami az előző évihez....................................

százalékos emelkedésnek felel meg. At árufor
galom csaknem minden cikkben emelkedett. 
Egyes cikkeknél pedig különösen nagyarányú 
volt. így a lisztforgalom 677 vagonról 857-re, 
a rizs 192-ről 224-re, a bor 440 vagonról 800 
vagonra emelkedett Rendkívül nagyarányú fej
lődéi mutatkozik a Központ ruházati forgalmá
ban. Ami az elmúlt évben csaknem 12 millió 
pengőre, nz előző éveknek úgyszólván a duplá
jára emelkedett

A Hangya termelőüzemei általában 20 száza
lék körüli forgalomemelkedést értek el s a ter
melőüzemek száma újabb üzemek létesítésével 
emelkedett. A szövetkezeti értesítést a Hangya 
szövetkezetek bonyolítják le, amelyek az elmúlt 
évben fokozottabb mértékben álltak a gazda- 
lársadolom szolgálatára Elismerés illeti a 
Hangya-Központ igazgatóságát azokért az áldo
zatokért, melyeket szociális és kulturális téren 
hozott. A közgyűlés az igazgatóságnak azt a ja
vaslatát, hogy az elmúlt üzletév fölöslegeiről 
35.823 pengőt a tartalékalap növelésére, 345.758 
P-t at alapítványi üzletrészek négy százalék osz
talékfizetésére fordítsanak, egyhangúlag elfo
gadta.

mindenütt

békét.

(kínokra-

Nem, a népek többé-kevésbbé 
egyformák és

valamennyien óhajtják a
— Magyarország egyébként 
belső életében Is iparkodik

tikos irányban haludni 
és az utolsó esztendőkben parlamentáris al
kotmányának kiépítése érdekében jelenté
keny lépéseket tett. Magyarország ezzel is 
hü marad múltjához és hagyományaihoz, 
amelyek ezer év óta mindenkor az angol
szász alkotmány fejlődés vonalán tartották 
országunkat.

— Megértést kérünk, ha lehet egy kevés 
szimpátiát is a számra nézve kicsiny, de lé
lekben nagy magyar nemzet számára, amely 
közel sem olyan vagyonos és boldog, mint 
az Amerikai Egyesült Államok hatalmas 
népe.

Ezzel Eckhardt Tibor befejezte előadását, 
amelyet Lóránt Mária és dr. Shirer angol 
zárószavai fejeztek be.

♦
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 

ina délelőtt megtartandó közgyűlése iránt 
úgy a vidéki, mint a fővárosi bankvilág, vala
mint ar összes érdekképviseletek körében nagy 
érdeklődés mutatkozik. A kormány részéről 
dr Imrédy Béla közgazdasági miniszter, a Ma
gyar Nemzeti Bank elnöke, dr Reményi- 
Schneller Lajos pénzügyminiszter, dr Hómon 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
kereskedelmi miniszter képviseletében dr Halld 
Aurél kereskedelmi államtitkár Jelennek meg. 
Az OMGE részéről gróf Somssleh László elnök, 
dr Mutschenbacher Emil ügyvezető-igazgató, 
a GYOSZ részéről dr Chorln Ferenc elnök, 
Fenyő Miksa igazgató, az OMKE részéről 
Sesztina-Nagybákay Jenő elnök és Magyar 
Bertalnn ügyvivő-társelnök vesznek részt a* * 
ülésen. A közgyűlés dr Hegedűs Lóránt elnök 
megnyitójával kezdődik, amelyben a Darányi
kormány nemzeti munkaprogramjához azó! 
hozzá. Utána Csikós Andor, a Székesfehérvári 
és Fejérmegyei Takarékpénztár vezérigazga
tója, Kálmán Henrik, az Angol-Magyar Bank' 
vezérigazgató-helyettese és dr Bátor Viktor, a 
Kereskedelmi Bank Jogtanácsosa tartanak elő. 
adásokat.

♦
A „Hungária? Műtrágya, Kénsav is Vegyi Ipáé 

Részvénytársaság április 2 án tartott közgyűlés 
sén az 1037. évre részvényenként 2 pengő osz
talék fizetését határozta el. Az osztalék április 
9-től kezdve a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
éj az Angol-Magyar Bank Rt. budapesti főhitéze- 
tének pénztáránál kerül kifizetésre. A közgyűlés 
Chorin Ferenc dr. m. kir titkos tanácsost, felső
házi tagot, a GyOSz elnökét az Igazgatóság tag
jává, Rejtő Ármint a Salgótarjáni Kőszénbánya 
Bt. ügyvezető igazgatóját pedig a felügyelő
bizottság tagjává választotta. Áz igazgatóság a 
közgyűlést követő ülésén Chorin Ferenc dr.-t 
alclnökévé választotta.

*
A Magyar Takarékpénstárak él 

Bankok 1938. évi Évkönyve most jelent meg. 
A Makai Ernő dr. által szerkesztett évkönyv 
munkatársai ez alkalommal is a bankvilág lég*  
első szakértői közül kerüllek kl, akik igenalapoe 
tanulmányokban ismertetik a legaktuálisabb 
bankproblémákat. Rendkivül érdekes ar a tanul
mány, amelyet Hegedűs Lóránt szentel annak 
a kérdésnek, vájjon a hitelszervezet terén egy
általában indokolt-e az állami beavatkozás,

★

A Berlini Vietórla Biztosító, amely csak nem
régiben vásárolt az Uj-Llpótvárosban egy ha
talmas bérpalotát, most újabb nagyarányú ház
vételt bonyolított le. A társaság tulajdonába Jii- 
tott ugyanis a „Helvetla**  * által a Károly király, 
út és Király-utca sarkán most felépített több 
mint 1,000.000 pengő értéket reprezentáló bér
ház, mely már az uj városrendezési tervek alap*  
ján épült a főváros legforgalmasabb és bérbe
adás szempontjából legkedvezőbb helyen. E 
művészi kivitelű pnloia a társaság életbiztosi, 
lási tarlaléékának fedezésére ’zolgál.

♦
A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 

annál az élénk és szoros kapcsolatnál fogva, 
amely kiterjedt ügyfélközönsógét az intézethet 
filzi, tovább fejleszti fiókhálózatát. Most két uj 
fiókot nyitóit meg a MOKTÁR, az egyik uj fiók 
Budán, a Fő-utca 28. számú intézeti bérpalo
tában kezdte meg mfködését, a másik pedig ai 
uj Horthy Mlklós-hldnál, a Borúros-tér és Fe- 
rcnc-körut sarkán levő intézeti házában. Mind- 
két fiók már az ügyfélközönség rendelkezésére 
áll. A fő-utcai Hók tclcfonszáma: 152—484, a 
Baráros-téri fióké: 189—204.

— Figyelem, fűzzön villanytűzhelyen! Az 
Elektromos Művek Honvéd ucca 22 szám 
alatti bemutató előadótermében szerdán dél
után fl órakor főzőelőadást, villamos konyhá
jában hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt 
10 órakor főzési gyakorlatot tartanak. Ez elő
adásokkal kapcsolatban igazolják, hogy n vil
lamos tűzhely gyorsan, tisztán, olcsón süt és 
főz. A különböző háztartási készülékek Ismer
tetése során diós-mákos tekercs, tiroli rélps, 
kuglóf, fonoHkalács, hal- és különféle hfa. 
ételek készítésé' mutatják be. Belépő- és ruhá
ié rd íj nincs.

Bladtsl hlráatatar- Hoffmaan Tsatvérok terméar*  
WNskedó köU; Ura. budapesti (Géncry Pál-utcaJ) 

M- íí J*  i.x d'1 égvében as el rondáit értékesítés torén nyilvinM lányslásoa eladásra 
karát adás eéu árukészlete. btrtndszéM,. klntltváséKei,
1 drt> ('.hrvrolet-gyértwánvu tchsrsuid és Fíllenr Zsie 
mond eéglag tulajdonát képezd, a tsksonyl 5M. «7, 
-W8 ét 4MV. az. tkri betétben felvett Ingatlanok K része 
valamint nz adós cég névhasználati |og» l»3R április hó 
'!-•», béltőn déli 1t érakor az Országos Hlfelvédd Egy
let, Budapest <V„ Alkotmány-utca I.) hivatalos helyi
ségében. At eladásra kertlő Ingóságok a hal: ezinen, 
eladási feltételek ér a leltár az OHE-nél la d. e. 10—1jalma W,053.756.62 H Áráig meotekinthető, .hová ajánlatok is ban-zuRhatok 

•: képest több mint 15| Mnatpénzml.



Bnaapwt, löafi Üprlil,

Boxerrel leütötték 
az éjjel dr. Lovich Ede 
sebészfőorvost

Lovich Ede dr. sebészfőorvos, aki az Ist- 
»’ n-ut ti. m, házban lakik, szombaton este 
vacsorára volt hivatalos feleségével együtt 
egy ismerősükhöz a .Ve/e/e/h-utca 15. számú 
J'ázba. Résztvelt a vacsorán Markovics 
l-aszlo részvénytársasági főtiszt viselő a fele
ségével és egy hölgyrokonával is.

Vacsora lilán éjszaka az öt vendég haza
fele indult. A közeli vendéglőből éppen négy 
részeg ember jött ki, hangosan kurjongatva, 
lármázva. Lovich dr. társasága ki akarta 
kerülni őket,

a részeg emberek azonban beléjük kö
töttek, sértő megjegyzéseket tettek a 

hölgyekre.
Lovich Ede dr. és Markovics László ei .rá
engedték a három hölgyet, hogy megszaba
dítsák őket a részeg emberek további kelle
metlenkedéseitől, maguk pedig megálltak és 
rendőrért kiáltottuk, hogy elkergessék a ré
szegeket. A garázda emberek erre az orvosra 
és a főtisztviselőre támadtak, egyikük

vasboxert vett elő a zsebéből és ráve
tette magút az orvosra, 

a másik három pedig Markovicsnak esett.

A Dunának ment 
négy gyermekével egy fiatal 
anya, mert kilakoltatták

Vasárnap reggel a Margithidon szolgálatot 
teljesítő rendőrőrszem arra lett figyelmes, 
hogy

egy kopottasán öltözött, siránkozó asz- 
szony négy apró gyermekét karonfogva, 
izgatottan járkál a hídon, majd fel 

akar kapaszkodni a korlátra.
'A rendőr odalépett az asszonyhoz és meg
kérdezte tőle, hogy mi a szándéka. A sze
rencsétlen asszony zokogva adta elő, hogy 
Bajusz Ferenc gyárimunkás, 27 éves fele
sége. Férje betegség miatt elvesztette az ál
lását és Rákospalotán a Szondy-utca 14,

Rekord résztvevőgárda és pazar 
dijak a Hétfői Napló a III. válla

lati bridgecsapatversenyén
Rekordszámban vo

nultak .fel a bridzs- 
versenyzök és a kibi- 
cek szombaton dél
után nz idei szezon 
legnagyobb csapatver
senyére,

a Hétfői Napló har
madik vállalati 

bridzscsapa (versenyére
a Dunapalota dísztermébe.

Színes forgatag benyomását keltette a 
versenyterem a megnyitás előtt. Elegánsan 
öltözött hölgyek és urak csoportokban tö
mörülve magyarázták a versenyen először 
szereplő csapatoknak a verseny külön iz
galmat hozó rendszerét, a svájci rendszert. 
Nemsokára kél irányban oszlik meg az ér
deklődés, a megjelentek egy része

a dijasztalt veszi körül,

Beköszöntött a szép évszak, 
mert

megnyílt a

a Margitszigeten

Szabó Kálmán
jazz-tríó

Celia Ryland
amerikai énekesnő

Rácz Béla
cigányzenekara

HÉTFŐI NAPLÓ

Párpercig tartó izgalmas dulakodás kö
vetkezett, Markovics lerázta magáról táma
dóit, nkik — mikor látták, hogy nem boldo
gulnak vele — futásnak eredtek, Lovich dr. 
pedig közben erős ütésekkel igyekezett ki
védeni a hokszercs támadást, de a részeg 
ember egyik hatalmas ütése eltalálta az áll
kapcsát.

A vasbok-szercs ütés olyan erős volt, 
hogy a főorvos orrát-száját elöntötte a 

vér és két foga kiesett.

A brutális támadó most már menekülni 
akart, de a főorvos utánavetette magát, el
fogta és nz odaérkező Markovicsesal együtt 
megfékezte.

A dulakodás zajára közben rendőr került 
elő, aki a bokszercs merénylőt előállította 
a főkapitányságra. Megállapították, hogy 
Breuer Lajos a neve, harminchétéves altiszt 
és megindították ellene az eljárást, társait 
pedig keresik.

Lovich Ede dr. főorvost egy közeli gyógy
szertárban részesítették első segélyben. Sé
rülése szerencsére nem túlságosan vesze
delmes.

számú házból, ahol laklak,

lakbértartozás miatt kitelték őket.

Rákospalotáról a négy kisgyermekkel begya
logolt Budapestre, ilt több helyen nz isme
rősöknél igyekezett támogatást kérni, de 
mivel nem sikerült,

elhatározta, hogy gyermekeivel együtt 
a Dunába öli magát.

Bajusz Ferencnét a főkapitányság élet
védelmi osztályára kisérték, ahol gondos
kodtak gyermekei és az ő elhelyezéséről is.

amelyen egymás mellett sorakoznak a ku
pák, pazar készletek, pezsgős üvegek, bőr
dobozos kártyaösszeállitások, ezüsttárgyak 
és sok-sok más tiszlclctdij. A másik rész az. 
eredménytábla elé vonul. Az agilis rendező-1 
gárda ugyanis a tavalyi példához híven 
minden egyes benevezett vállalatot egv kis

karakterlzáló rajzzal

tüntetett fel a táblázaton.
Hat órakor a küzdelmet Elek Hugó dr., 

a Hétfői Napló főszerkesztőjének felkéré
sére a Bridzsszövetség nevében

dr. Báron Sándor egyetemi tanár nyi
totta meg.

Báron Sándor dr. lelkesen méltatta a gyö
nyörű dijakat és a rendezőgárda munkáját, 
amely immár harmadizben rendezi a párat
lanul álló nagyszabású csapatversenyt. El
ismerte, hogy a Hétfői Napló valóra vál
totta célkitűzését és uj tömegeket hóditól! 
meg a brldzssporlnak. Ennek igazolására 
elmondta, hogy

n rekordszámút jelentő 52 benevezett 
csapat közül 15 csapat először III le 

vcrsenyaaztalhoz.
Ezek között üt újpesti csapat szerepel.

A megnyitó után elhalkul a terem zson
gása: megkezdődik a verseny. A konkurrens 
vállalatok nagy szlemcsatája közben ér
keznek meg a szövetség vezetői, akik az 
első forduló után üdvőzlik a játékosokat. 
Az első forduló szomorú hirt hoz: kiesett

Szűcs László rendkívüli előadóestjei az

-[int Káuéházban Csütörtöktől:

Farka« B^’a cigányzenekara kíséretével
a Grlllben V.'ev( ’lbor Csáky Lola énekei. o«»y-jaiz. Tánc reggelig

CITY + OMNIA
l’uramount-tllm
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Egy vándorló színtársulat, pénzhamisító gépészmérnök, földbirtokos családból 
származó urileány-szinésznö küzdelme, tévelygése, szerelme keretében őszinte 

korrajz ez a regény.
DANTE Kötve: P 7.50 Fűzve: P 5.80

az Országos Szcszértékesitő és a „Grált" 
Textilgyár csapata. Az első kiesettek bána
tát pezsgős vigaszdijjal enyhíti a rende
zőség.

A vacsoraszünetben n játékosok körül
veszik nz est két főrendezőjét, Ladányi 
Lórántot és Sátori Gézát akik nagy igyeke
zettel és precizitással bonyolítják simán a 
fordulókat. Vncsorázgalás közben a verseny 
egy igpn érdekes zsüriesetet tárgyalják meg. 
Az történt ugyanis, hogy az egyik játékos, 
aki most versenyez először, jó lapján fel
buzdult és ellenfelét meg sem várta, ha
nem soron kívül licitált. A kimaradt ellen
fél

zsűrit kért.
A zsűri döntése szabályszerű: a: izgatott 
licitáló partneréi a kővetkező licitből egy
szer kizárja. Így a licitált egy kárót ját
szották. A másik asztalnál ugyanezen lap 
alapján igen helyesen hat káróig mennek 
el, de a sors közbeszól és az 5:0 aduelosz- 
lás miatt elbuknak. Az izgatott licitáló igy 
tiz mcccspontpt keresett és

megnyerte a fordulót.
A vacsora után a rendezőség kiosztott? 

a legjobb hölgy csapat:
az újpesti mentők hölgycsapata tisztelet
diját. A nyertes csapata kapitánya dr. Duor- 
schák Rudoflné, tagjai pedig: dr. Sel- 
mcczi Ernöné, dr. Tóth Károlyné, dr. 
Szegő Jenőné és dr. Szerdahelyi MAlyásné. 
Másbdik helyen végzett a hölgyek közül a

Pénzintézeti Köz|w»nt csapnia: 
tagjai: dr. Sombor Márta, Gallovich Gi
zella, Hegedűs Klári és Szentkirályi Margit. 
A legjobban játszó hölgvpár tiszlelctdiját 
Cochcn Rafaelné, dr. Iludovernig Lász
lóné és dr. Nemes Dezsőné nyerték.

A vállalatok nemcsak csapatok kiállításá
val, hanem szép dijak felajánlásával is 
reprezentálnak a csapat versenyen. A kár
tyagyárak bőrdobozos kárlyakészlcltcl ked
veskedtek, a Bacder illntszergyár bőrtokos 
pazar manikűrkészlettel, a Stühmcr és 
Fiai RT., Brchcr kőbányai, Dana-keksz, 
Törley pezsgőgyár, Schullcr József rl. ce- 
ruzagyár diszcsomagolásu, saját készítmé
nyeikkel emelik a különben is nagyértékű 
nyeremények sokasága mellett a résztvevők 
kedvét.

A versenyzők a nyeremények sorában 
külön is megcsodálták

a Tillcmnnn-cég ezüst kupáit, cigaretta
tárcáit és ezüsttárgyait,

amelyek páratlan sikert arattuk a közön
ség soraiban.

Szombaton éjjel három órakor öt for
duló után a következő sorrendben állannk 
a csapatok:

/. Nagybálony-Ujlaki, 2. P/lum Rt. Pest
erzsébet, 3. Romolta (Báláz sF Pániul, 4. 
Fonciére Biztositó, 5. Tüzelési technika, 6. 
Hunnia Rt., 7. Újpesti Mentők ural, 8. Hi
telbank rt. II., !). Dán testvérek, 10. Wciss 
Manfréd, 11. PTOE, 12. OKH, 11 Glück 
szanatórium, 74. Hitelbank 1. 15. Grill 

I

könyvkiadó, 10. Generáli Biztosító, Í7«( 
Staub sportüzlct, 18. Zsidókórház orvosai,' 
111. Újpesti mentők hölgyei, 20. GMB bo
rotvagyár, 21. Saller építési vállalat, 22. 
Szigeti Ipari Ilt., 23. Wolfner Bőrgyár, 2i. 
Kispesti Textil, 25. Ilkovils Közpoulijűlési 
Vállalat, 20. Vadásztölténygyár, 27. Gene
ráli Biztosító II., 28 Mclocco Rt.

Vasárnap negyedhétkor
ült Ismét starthoz

a verseny második napján n huszonnyolc 
csapat. 1 élhétkor félbeszakították a játékot 

vitéz nagybányai Horthy Miklós, Ma
gyarország kormányzójának szózatát 

hallgatták végig
a játékosok, amelyet inegafonon közvetített 
.i rendezőség. Lapzártunkor a játék még 
folyik, a helyezésekben nem állott be vál
tozás.

Öngyilkosság 
az újpesti 
kapitányságon

Az Újpesti kapitányság detektivjei vasárnap 
egy lopási ügyben nyomozlak. A nyomozás 
során előállították a kapitányságra Árva Ist 
vén huszonölévcs ügynököt. Árvát először az 
őrszobára kísérlek, majd onnan elindultak vele 
a deteklivszobák felé. Mikor az első emeletre 
érlek.

az előállított ember hirtelen kiugrott n 
detektívek köztit, a folyosóra rohant éa 

leugrott az emeletről.
\ mentőket hívták hozzá, nkik elsősegélyben 
részesítették, azután kórházba vitték.

3V
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Ez a filmem 
érdekesebb, 
mint a 
melléKucca

Irént Bűnné

Ez a filmem 
izgalmasabb, 
mint a
Dzsungel

Királynője
Dorothy Lamour:

Asszony



_ . ' Budapest, ÍÓM áprllla íi

HÉTFŐI NAPLŐ--------------------------------------------------------

A nemzetiek 
folytatják az 
előrenyomulást

Zarago/a, április 3.
A leridpi csata a Segre folyó bnlpartján 

folyik délkeléire a várostól, Albatarrcch és 
Montullu falvak mellett. A köztársaságiak

három napja védik állásaikat, ahonnan 
tttSénéfUkkel lőhctlk a folyót és a 

Lcrida közelében lévő utat.
A kormánypárti csapatok ellenállnak 
ugyan, de nem támadnak. Állásaikat állan
dóan ritkítja u nemzetiek légierejének 
bombázása.

'Terid át ól •északkeletre fokozódik Mos- 
c.firdo tábornok seregének nyomása. A nem
zeti csapatok folytatva u szombaton meg
kezdett hadmozdulatot, vasárnap reggel át
keltek nz Aragónia és Katulonla közötti 
csatornán és északról akarják megközelí
teni Lcridát.

Hitler vasárnap Gr ácba érkezett 
és nagy beszédet mondott

Bécs, április 3.
(Inf.) Az április 10-ikl népszavazás propa

gandahadjáratának utolsó vasárnapja egész 
Ausztriában nagy tömeggyülések jegyében 
felyt le. Vasárnap délután

Ismét osztrák területre érkezett Hitler 
kancellár,

hogy megkezdje egy hétre tervezett ausztriai 
propagandakörulját, amely a népszavazás 
előestéjén, április 9-én, Bécsben ér véget. 
A kancellár propagandául  jónak első állomása 
az osztrák nemzett szocialista mozgalom fel
legvára, Grác volt, ahová már a korareggeli 
órák óta ezrével özönlött a stájer tartomány 
népe, hogy meghallgassa Hitler Adolf beszé
dét. A város zászlódiszben pompázott s az 
útvonalon, amerre Hitler kancellár érkezett, 
hozzávetőleges becslés szerint legalább 
.100.000 ember sorakozott fel.

Hitler vezérkaneellár grácl nagy be
szédében ismertette a nemzeti szocia
lista mozgalom megindulásának körül

ményeit
és vázolta azt az utat, amely az egész né- 
met nép megnyeréséhez vezetett. Beszélt 
arról a rajongó szerétéiről, amellyel min
dig csüngött hazáján. Ezután rátért az 
Ansclduss előzményeire.

Amikor Schuschnigg volt kancellár ne
vét emlegette, a tömeg viharosan tün

tetett a régi rezsim ellen.
Beszédét azzal fejezte be, hogy most már 
ütött Ausztria boldog órája is.

Bécs, április 3.
(Inf.) Érdekes nyilatkozatot adott a Neues 

Wiener Tagblatt számára Rcnner Károly dr., 
az osztrák köztársaság első kancelárja és az 
egykori szociáldemkrata párt vezére. Kije
lentette, hogy a jövőheti népszavazáson

igennel szavaz.
Mint emlékezetes, Rcnner dr. annakidején a 
St. Gerrnainbo küldött békedelegáció veze
tője volt és mostani nyilatkozatának ez a 
körülmény is rendkívüli jelentőséget ad.

Lantos ,
öuíornagyhereskedö 
öngyilkossága

Vasárnap hajnalban a DessesvITy-ulca 39 
számú ház egyik raásndikemeleU lakásába 
hívták ki a mentőket. Súlyos márgezás tu- 
nctei közt

eszméletlen állapotban találták
Lantos Jenő 51 éves volt bútorkereskedőt.

Lantos, aki családjával együtt háromszo
bás lakásban lakik a házban, az éjszaka fo- 
lyamán

veronállal mérgezte meg magát.
A mentők a Rókus-kórházba vitték az élet
unt kereskedőt. Állapota aggasztó.

Lantos Jenő búcsúlevelet irt Dénes Ti
bor épületfanagykercskedőnek, aki a Tátra- 
utca 15b. számú házban lakik. Ebben a le
vélben azt írja, hogy

anyagi gondjai miatt megy a halálba 
és kéri régi jó barátját, hogy gondoskodja
nak a családjáról.

Lantos Jenő hosszú éveken keresztül is
mert alakja volt a budapesti kereskedők vi- 
lógónak. A Baross-utcában volt

Eternit
FAL- ES BUTORBURKOLASOK

BEMUTATÓHEIYISEGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.

TRI.BFON 115-418

<— Ifét millió lei értékű aranyat foglaltak 
le Xeni volt román miniszternél. Xeni Con- 
Hantin bukaresti neves ügyvédnek, a libe
rális párt vezető tagjának lukasán a rendőr
séghez érkezett följelentésre házkutatást tar
tottak fis zsákokban hét millió lei értékű 
aranypénzt találtak. Az ügyvéd kijelentette, 
hogy nem tudta mi van a zsákokban, ame
lyeket egy barátja helyezett letétbe nála és 
arra kérte, vigye azokat személyesen kül
földre. Xcnit, aki a háború után igazság
ügyminiszter és két esztendővel ezelőtt ál
lamminiszter volt, kihallgatása után elbo
csátották n rendőrségről, de az üggyel kap
csolatban két bankárt letartóztattak.

— ötvenezer pengőt örökölt ■ debreceni 
zaldókórház. Néhány nappal ezelőtt meghalt 
Debrecenben Hamburger Mór nyugalmazott 
MÁV főfelügyelő. Most bontották fel vég
rendeletét, amelyből kiderült, hogy ötven
ezer pengő készpénzvagyonát a debreceni 
zsidókórházra hagyta.

■— Fgy vasutasklslány vasúti szerencsét
lensége. llakó József veszprémi váltóőr va
sárnap délután zászlóval a kezében fogadott 
ogy vonalot a pályaudvaron. Mellette állt 
hároméves Klári nevű kislánya. A vonat 
által okozott szél nz utolsó kocsi alá sodorta 
n kislányt, a kerekek lemetszették két keze
lőjét és a fején is súlyos sérüléseket szen
vedett. Életveszélyes állapotban vitték a 
veszprémi kórházba.

— Megalakult a Légoltalmi Liga mis
kolci kerülete. Vasárnap délelőtt Miskolcon, 
Borsod vármegye székházában, ünnepélyes 
díszközgyűlésen megalakult a Légoltalmi 
Liga miskolci főcsoportja. A díszközgyűlé
sen vitéz Lukács Béla főispán mondott 
megnyitó beszédet, majd vitéz, dr. Fábry 
Dániel légvédelmi parancsnok tartott elő
adást.

- - Kasszafurás Várpalotán. Vasárnapra 
virradó éjszaka a várpalotai l’nio Bányá
szati Bt. Irodahelyiségeiben betörők járlak. 
Az ismeretlen lettesek benyomták az ablak
üveget és úgy hatoltak be a helyiségbe. 
Minden valószínűség szerint az irodában 
járatos ember követhette el a betörést, mert 
a tettes semmihez sem nyúlt, csak a rejtek
helyről elővette a pénztár kulcsait és kira
bolta a kasszát. Huszonhétezer pengőt vitt 
cl. I nyomorás megindult.

— Tl'ZKATASZTRÖFA RÁBAIIIDVÉ- 
Gl'N. A vasvármegyei fíábahidvég község
ben vasárnapin sirriadó éjjel kigyulladt 
Szabó Károly gazda szalmatelős háza és az 
erős szél csakhamar kilenc más házra is 
áthajtotta a tüzel. A szombathelyi tűzoltók 
és :\r összes környékbeli községek tűzoltó
sága kivonult a vés'élvben lévő község 
me .'mentésére és reggel hal óra lelt, mire 
sikerült lokalizálni a tüzet, de a kilenc la
kóim: a hozzá tartozó (jazilflíúpí épületek
kel együtt teljesen elpusztult. Legsúlyosab
ban sújtotta a tűzvész Pék János gazdálko
dót. akinek szintén ftündene odaveszett, 
ezenkívül az oltási munkálatoknál öt fia 
milyos égési sérüléseket szenvedett

A komi öregedésnek igen gyakran « figye
lembe nem vett bélrenyheség nr oka. Szabá
lyozta emésztését Darmollnl. nu-lv tetszés sze
rint adagolható és testét megkönnyíti és meg
fiatalítja anélkül Imgv drasztikusan hatna 
vsgv a használata megszokássá válnék 

TÖLTŐTOLL •,nv,TA,l°;
MINERVA

(AsUtria szAllúisl Msmbenj.

Hűvösebb idő
A 'Meteorológiai Intézet jelenti: vasárnap délben:
Hazánkban a szél tegnap viharos erősségű volt, de estére lecsillapodott. A hőmér

séklet éjjel a derült időjárás és a szél átmeneti lecscndesülése következtében a talaj
menti rétegben majdnem fagypontig szállott le. Vasárnap délelőtt egyre fokozódó dél
nyugati szél Indult meg.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 4-22 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 755 mm; erősen süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Erősödő délnyugati, később északnyugati szél. Felhősödés. Este, éjjel és hét
főn több helyen záporeső vagy zivatar. A hőmérséklet (főként az ország nyu

gati és középső részein) hétfőn lényegesen alacsonyabb lesz, mint ma.

Sokoray Lóránd 
egyetemi tanársegéd 
rejtélyes halála

Debrecen, április 3.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) A debreceni klinikai telep gyógy
szertani intézetében lévő lakásán vasárnap 
reggel holtan találták dr. Sokoray Lóránd 
39 éves egyetemi tanársegédet. Halálának 
okát pontosan még nem tudták megállapí
tani, de egyes jelek szerint

JMI

nagy butoriizlcie.
Az üzlet éveken keresztül nagy forgalmat 
bonyolitott le és Lantosi kedvező anyagi vi
szonyok között élt. Később, amikor divatba 
jött a bútorok részlet fizetésre való árusítása, 
ő is adott el részletekre bútorokat, azonban 
ebből sok baja származott, mert többnyire 
kisemberek, középosztály tagjai voltak a 
vásárlói, akik közül

sok tönkrement és nem tudott fizetni.
Végül maga a kereskedő is. fizetési zavarok 
közé került és kénytelen volt üzletét eladni. 
Azóta nem találta helyét és többszőr foglal
kozott az öngyilkosság gondolával. Szomba
ton este családjával vacsorázott, látszólag jó 
hangulatban volt, az éjszaka folyamán az
után felhajtotta a méregpoharat.

Zálog
cserélek. NUTOVITS. NépsJnhái u. 28. T.i 141-467.

mérgezési tüneteket konstatáltak*
Sokoray Lóránd dr. a rendőrség megálla 
pítása szerint teljesen rendezett anyagi vi
szonyok között élt,

semmiféle gondja nem volt, betegségről 
senkinek sem panaszkodott.

A nyomozás megindult, hogy tisztázzák dr. 
Sokoray Lóránd halálának titkát.

— KÉT SÚLYOS VASÚTI KATASZ
TRÓFA JUGOSZLÁVIÁBAN. A vasárnapra 
virradó éjszaka a belgrád-szarajcvói vasút
vonalon egy személyvonat mozdonya bele
ütközött egy hatalmas ziklnlömbbé, amely a 
hegyoldalról zuhant a pályára. A mozdony, 
és két kocsi a mélységbe zuhant. Ilat halot
tat és húsz sebesültet húztak ki eddig a ro
mok alól. — Zimony közelében vasárnap 
délután egy helyivonat összeütközött a 
belgrádi villamosvasút egyik kocsijával. 
Egy utas meghalt, tizen súlyosan megsebe
sültek.

Nem kellenek pártkeresztények
— hirdették uszító keresztények 

a katolikus és protestáns diákok kézfogásán
Nagyjelentőségű Szent /átaún-cmlékünne- 

pélyt rendezett vasárnap a Fcderatio Eme- 
ricana, a Protestáns Diákszövetség és a Ka
tolikus Diákszövetség. Az ünnepségen meg
jelent József Ferenc királyi herceg, Széché
nyi György gróf. Teleki Pál gróf. Kenéz 
Béla és az egyetemek rektorai, ezenkívül a 
politikai és társadalmi élet számos kiváló
sága. A megnyitóbeszéd jt Gcrevich Tibor, 
az limcricana magisterc tartolta:

— A katolikusok és protestánsok —mon
dotta —, az országalapitó Szent István esz
méin állanak és közöttük nincsen ellentét, 
amit leginkább kimutat, hogy mindkettő az 
evangéliumot hirdeti. Közös a történetük és 
a történelem számukra szentté teszi az or- 
szágalapitó királyt és a:?, árpádházi királyo
kat.

A protestáns és katolikus ifjúság között 
négy év óta szövődik a közös barátság 
szent kapcsolata, minden nyomás vagy 

felső kényszer nélkül,
amely ügyük igazát bizonyítja.

A beszéd befejezése pillanatában a rádió 
megafónjn jelenlétté, hogy Horthy Miklós 
rádiószózntot intéz a nemzethez. A díszköz
gyűlés állva hallgatta végig a kormányzói 
szózatot, majd Gaas Albert, a Protestáns 
Diákszövetség lanárelnökc emelkedett szó
lásra.

— Szent Istvánt mondok és nem félek, 
hogy ezt bárki félreérti. mert a mi szá
munkra is szent nz országalapitó király. 
Szükséges, hofjj/ a katolikusság és a proles- 
tánsáq összefogjon. 1918-ban l’roliászka 
püspök maga köré gyűjtötte a protestáns 
Egyházak vezetőit, hogy velük az elkövetke
zendő időben együttműködjön.

Ez a törekvés nem sikerült. De ma már
bátran kiálthatjuk oda mindenkinek, 

hogy nincs ellentét közönünk,

csak annak a szépiára, aki kutatva keresi 
Mert ha valaki nem keresztény, de feleke
zeti, az ki tudja mélyíteni az ellentéteket, 
a jó magyar azonban tudja, hogyha bár
melyik egyház testén ütnek sebei, azt a 
nemzet veretheti.

— Ne legyenek közgyűlési, politikai és 
pártkeresztények, sem uszító kereszté

nyek, hanem Igaz keresztények, 
akik templomija járnak — fejezte be be
szédét.

Ezután Kerékgyártó László és Kása Ist
ván, a Protestáns Diákszövetség elnöke be
szélt az. igaz országépitö irányról. Dr. 
Szalhmáry Kiss Gyula, a Kataolikus Diák
szövetség elnöke a magyar öntudat útjairól, 
gróf llaller Gábor, a Protestáns Szövetség 
alclnöke az országépitö ifjúságról, Sza- 
dcczky Kardos György a magyar jövőről, 
Csorna Elemér pedig az egészségesebb ma
gyar gondolatkörről beszélt.

AZ OSZTRÁK NÉPSZAVAZÁS ELSŐ 
EREDMÉNYE: 178 IGEN — 1 NEM. Vasár
nap összegyűlt a Thessalia teherhajó fedél
zetén valamennyi Bulgáriában tartózkodó 
szavazásra jogosult birodalmi német és oszt
rák állampolgár, hogy részt vegyen a Bul
gáriában élő németek számára már ma 
megtartott szavazáson. Összesen 180 osztrák 
adott le szavazatot. Ezek közül 178 igennel, 
vagyis a német-osztrák egyesülés mellett 
szavazott. Csak Cffy szavazott nemmel, egy 
szavazat pedig érvénytelen volt.

— Csodákat tud mllvclnl a reménység! 41.000 
nyereményt kötél 10 millió pengő összegben 
sorsolnak ki Ismét a 40. m. kir osztály soriján- 
kon. Szenzációs főnyeremények! Minden máso
dik sorsjegy nyer! Ezért siet most mindenki az 
oszlálysorsjáték főárusilókhoz, hogy legalább 
egy sorsjegyet biztosítson magának. A hutások 
már szombaton, 9 én kezdődnek.

IGNÁCZ RÓZSA:

Rézpénz
Fenyőerdők között zakatoló kis vonat ma

gyar színtársulatot visz új állomáshelyére. 
Mozgalmas ipartelep, az új Románia tulajdon
képpeni centrumában. Még csak szárnyvonal 
vezet oda, de a régi magyar vasgyár helyén 
már repülőgépgyár épül. Regátiak, erdélyi auto- 
nomisták és havasi pásztorok a birodalom új 
arcát alakítják ki. Mellettük pedig magyarok 
keresik az utat és módot arra, hogy tovább 
éljenek.

Néhány hét alatt játszódik le a „Rézpénz**  
története az erdélyi ipartelepen, az egykori 
Hunyadinegyében. Színészek között játszódik 
le és színészek szemén keresztül könnyeddé, 
szórakoztatóvá válnak a súlyos problémák. 
Lateinerpályán mii nem boldogulhat a magyar1 
ság Erdélyben. Hát akkor hogyan? — veti fel 
a történet hátterében a kérdést az író és mind
járt válaszol is rá. A válasz, amit kapunk, nem 
megbékítő: nincs benne hősiesség, nincs benne 
romantika. Kompromisszum van benne, belátás 
és józanság: mai élet.

A tavaszi könyvpiac eseménye Ignácz Rózsa 
új regénye, a „Rézpénz.”

Az írónő első munkáját a közönség páratlan 
szcretele és elismerése már a tizenkétezredik 
példányhoz juttatta el. A „Rézpénz**  megjelenése 
után ez az elismerés csak fokozódni fog és a 
már most megnyilvánuló nagy érdeklődés az 
előrelátható sikerben fog igazolást találni.

— Állami gépjárművezetőképző tanfolyam 
nyílik a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet
ben április 11-én este %7 órakor. Jelentkezni 
naponta 10—12 óra közölt lehet.

VÁROSI SZÍNHÁZ 

JSÍSI LUCIEntlE B8VEH 
a világhírű francia dlzőz vendégjátéka saját 
zenekarával és RIL L S - T BuT hírneves 

francia sanzon-énekesek
Jegyek a Városi Színház pénztáránál, a Koncért l-uyíro- 
■iájában és a uokáaoz elővételi helyeken máris válthatók.
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Gázolt és el
robogott a motoros 
a Teréz-köruton

Izgalmas fogolyszökési kísérlet 
a törvényszéken

L™’ÍIW 'Ilrr’zí éj!!aka a Terés-Wr- 
tXrkX*Z  SZÍI'0 '1Ö,t

clUttttt egy Jól ölWzUtt urlasszonyt, 
utón elrobogott a Berllnl-lír Irányába.

A gázolás áldozatát a mentők részesítették 
első segélyben. Megállapították, hogv dr 

SLndoí,üsyvéd 54 ével felesége, aki 
’Hékrol jött Budapestre és a Britannia- 
szállóban lakik, Első segélynyújtás után a 
lakására engedték.

— MEGINDULT AZ ADAKOZÁS A KOR- 
MÁNYZÓNÉ RÁDIÓSZÓZATÁRA. Vitéz 
nagybányai Horthy Miklósné, .Magyarország 
kormányzójának felesége az eucharisztikus 
világkongresszus alkalmából a nyomorgók 
érdekében rádiószózattal fordult a magyar 
társadalomhoz. A Főméltóságu Asszony 
rádiószózatában jelezte, hogy Budapesten az 
adományokat Szendy Károly polgármester 
gyűjti össze. Amióta elhangzott a kormány- 
zóné rádiószózata, megindult az adakozás, 
a polgármesterhez naponta rengeteg ado
mány érkezik: a főváros társadalmának min
den rétege megteszi kötelességét, úgyhogy 
a Főméltóságu Asszony nemes akciója meg
hozza a várt eredményt.

— Közkegyelem készül Csehszlovákiában. 
'A csehszlovák köztársaság megszületésének 
huszadik évfordulója alkalmából a prágai 
kormány közkegyelmet készít elő. Az erre- 
vonatkozó tervezet már elkészült s a kor
mány hamarosan a köztársasági elnök elé 
terjeszti jóváhagyás végett

— A szovjet megakadályozza a diploma
ták átutazását Rigai jelentés szerint a szov
jetkormány a jövőben nem engedi meg olyan 
országok diplomatáinak a Szovjetunión való 
átutazását, amely hatalmak aláírták az Anti- 
komitern-paktumot. A rigai japán katonai 
attasétól, aki most akart hazatérni Oroszor
szágon keresztül, már megtagadta a szovjet
kormány az átutazási vízumot.

— Lengyel kiállítás a Műcsarnokban. A Mű
csarnok termeiben ünnepélyes keretek között 
nyitotta meg szombaton a kormányzó a len
gyel képzőművészek reprezentatív kiállítását, 
amelyen a mai lengyel festészet, szorászat és 
grafika legjobbjai mutatkoznak be. A kiállí
tók zömét a naturalista-impresszionista irány
zattal induló legmodernebb művészi törekvések 
képviselői teszik. A múltat többek között Jan 
Matejko hatalmas magyarvonatkozásu történeti 
kompozíciója: „Az oroszok hódoló küldöttsége 
Báthory István lengyel király előtt a pskovi 
lengyel győzelem után" képviseli. A mai lengyel 
művészek közül főleg az erősen konzervatív, 
hagyománytisztelő naturalista csoport foglal he
lyet a kiállitsáon. Valamennyi magasnivóju, 
igzi tehetség. Külön kihangsúlyozott dicséretet 
érdemel Zofja Stryjenska húsvéti tempera-soro
zata, valamint Pawel Dadlcz mozgalmas, lefo
kozott színeiben is hatalmascrejü „Küzdelem a 
labdáért" című vászna. A kiállítás két kor
mánybiztosa — Waclau) Boroivski és Gerevich 
Tibor kitünően oldotta meg a rendezés nehéz 
munkáját.

— Japán második legnagyobb városában 
megalakul! a Magyar—Japán Társaaág. MC; 
rrp István a Szcnshu egyelem tiszteletbeli 
tanóra Japán második legnagyobb városé- 
bán, a hárommilliós Osakában tartott rádió
előadása hatására megalakult a Magyar- 
Japán Társaság.

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

üvegcsörömpölés, Izgatott kiabálás zaja 
verte fel tegnap a törvényszéket:

®gy fogoly meghiúsult szökési kísérlete 
tartotta izgalomban az épületet.

Radács János rovottmultu bűnöző volt 
az izgalmas szökési kaland szereplője. Ra- 
d ácsot legutóbb halhónapi börtönre Ítélték 
lopás bűntettéért és most kihallgatásra kí
sérték fel a fogházból a törvényszékre. Ami
kor a kihallgatás befejeződött a fogházőr 
elindult vele, hogy visszavigye a cellájába. 
Amint a terem előszobájába értek, Radács 
pár lépést előresietett,

teljes erejével belevágott és belerúgott 
az előszohaajtó üvegablakába.

A méteres tejüveg éles csörömpöléssel tört 
darabokra, Radács pedig az összetört ab- 
laku ajtón kirohant és futásnak eredt.

A fogházőr uUnarohant és elkapta a 
menekülő embert. Közben a folyosón 
segélykiabálás hallattszott: Fogják meg! 
Egy pillanattal később egy altiszt a fo

golyra vetette magát.
Radács ekkor hirtelen a földre vetette ma
gát és mozdulatlanul terült el a folyosó kö
vezetén. így feküdt a földön percekig, már 
a fogházorvosért akartak küldeni, amikor 
Radács feltápászkodott és engedelmesen 
nyújtotta kezét a fogházörnek, aki

megbilincselte és lekisérte a fogházba.

A fogolyszökési kalandról jelentést tettek 
a fogház vezetőségének. Az események 
szemtanúi még jóidéig tárgyalták a tör
ténteket, aztán a csoportosulás szétoszlott 
és már csak egy összetört üvegajtó jelezte 
a meghiúsult fogolyszökés izgalmait.

Harakirit követett el 
egy nyolcvanéves 

asszony
A vármegyei mentők életveszélyes álla

potban hozták Monorról a Rókus-kórházba 
Lőrinc Istvánná 80 éves háztartásbeli asz- 
szonyt. Az idős asszony magányosan la
kott Monoron, az Árpád-utca 16. számú 
házban. Vasárnap reggel

feltűnt a szomszédoknak, hogy Lőrlncné, 
aki koránkelő, nem mutatkozik az ud

varban.

Odamentek ajtajához és nyöszörgés hallat
szott ki a szobából. Rosszat sejtve feltörték 
az ajtót és a szoba padlóján vérben fetreng- 
ve eszméletlen állapotban találtak rá az idős 
asszonyra.

Lőrlnené harakirit követett el, konyha
késsel felvágta a nyakán, a karjain az 

ereket, azután Összevagdosta a hasát.

Sorozatos szélhámossá?
az amerikai örökség meséjével

Anyagi gondok és idegbaja miatt követte cl 
lettét.

A Magyar Kivándorlókat és Viss'aván- 
dórinkat Védő Iroda vasárnap egész sor kis
községben kidoboltatta, hogy lelkiismeretlen 
szélhámosok járják a vidéket és amerikai 
örökség meséjével kisebb-nagyobb összeget 
csalnak ki az áldozataiktól, több esetben 
pedig a meglévő

amerikai örökségből Is kiforgatják a 
hiszékenyeket.

.A hivatalos hirdetményre az adott okot, 
hogv az elmúlt hetekben tömegesen érkeztek 
a Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő 
Irodához a panaszok, hogy külföldön elhalt 
magyar alattvalók örökségével

sorozatos szélhámosságokat követnek el.
Külföldön elhalt magyarok rokonait kere
sik fel az ügynökök és előadják, hogy hiva
talos megbízatásuk van az örökség értéke-

UUÍVÉTI NYUSZIK 
< huMíti tojá/ok 
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sitésére és csak meghatalmazást kérnek. A 
meghatalmazás birtokában azután az örök
séget valóban értékesítik, de a vagyonból 
az örökösök egy fillért sem látnak.

Eddig 750 kanadai magyar örökséget 
„értékesítettek**  ilyen módon.

Legutóbb egy Detroitban elhalt magyar far
mer rokonait keresték fel a borsódmegyei 
falvakban. Mindenkitől 30—40 pengőt vet
tek fel az előzetes költségekre. Azt ígérték a 
detroiti farmer rokonainak, hogy három hét 
múlva Budapesten a, Akác/a-utca cgi/lk 
házában már át is adják az örökséget. Hú
rom hét után

negyven borsódmegyei örökös jelent
kezett az Akácfa-utcai lakás előtt.

Kiderült, hogy ezen a elmen, a Kováé, ni- 
ven bemutatkozott megbízottat

senki sem ismeri.
A károsultak a Kivándorlókat és Vissza

vándorlókat Védő Irodához fordullak pana
szukkal, amely most érintkezésbe lépett a 
hatóságokkal az ügyben. A szélhámosok 
kézrőkeritésérc megindították a nyomozást. 
A községekben pedig figyelmeztetik a lakos
ságot, hogy ne üljenek fel a szélhámosok 
meséinek.
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— DARÁNYI KÁLMÁN RESZTVESZ A 
VESZPRÉMI FŐISPÁN - INSTALLÁCIÓN. 
Mesterházy Ferenc, Veszprém vármegye uj 
főispánja átvette hivatalát és tanácskozást 
folytatott fierty Miklós alispánnal. Valószí
nűleg április végén lesz a főispán-installálás, 
amelyen résztvesz Darányi Kálmán minisz
terelnök, Balatonfüred országgyűlési képvi
selője is. Vitéz Jékey Ferencet, Szabolcs és 
Ung vármegye újonnan kinevezett főispánját 
szerdán iktatják be Nyíregyházán. A törvény
hatóság nevében Kállay Miklós üdvözli az uj 
szabolcsi főispánt.

Izgalmas 
vitorláskaland aDunán

Szilágyi Károly 21 éves magántisztviselő, 
Kiss Erzsébet húszéves tisztviselőnő társa
ságában vasárnap vitorláscsónak-kirándu- 
lásra indult a Dunára. Óbudáig mentek, az
után visszatérlek Budapestre. A Ferenc Jó- 
rsef-hid alatt megfordultak, hogy megint 
Óbuda felé tartsanak, de

a nagy szélben felborult a csónak és 
mind a kelten a vizbecstek.

A hid lábánál állomásozó rendőrségi mentő
őrség legénysége motorcsónakon utánuk 
eredt. Néhány percig tartó izgalmas küzkö- 
lés után

kimentették és partra vitték őket.
Addigra már értesítették a mentőket, akik a 
parton várakoztak. Elsősegélyben részesítet
ték a két megmentett csónakost, azután ku- 
lön-külön a lakásukra vitték őket.

— Blcskás trurkúlús PestHzcnterzjébelcn. 
Szabó István 30 éves gyári munkást Fcstszent- 
erzsébeten, az ősz utcában ismeretlen férfiak 
meglfuniidlák is has)»i«lirlák. StrMl ölelve- 
szélycs állapotban vitték a mentők a Szent 
István kórházba. A szurkolókat keresi a rend
őrség.

— Külföldi diákcsere akció. A Magyar Szü- 
,ők Szövetsége megrendezi az idén ismét diák
csere-akcióját. Német, francia és svájci ak
ciókba kapcsolódik bele a szövetség. A követ
ség IX.. Bnkáts-tér «. szám alatti irodáját tö
megesen keresik fel a jelentkezők.

__ Az Emke-kóvéhízbnn Szűcs László, a ki
váló énekes rendkívüli előadóestjei Farkas 
Béla cigányzenekara ki,sereiével. A Grillbcn 
VVeygand Tibor és Csáky Lola énekel. Garay 
jazz. Tánc reggelig.

— As Internátusok és tanintézetek részletes 
tájékoztató címtára. Megjelent az Internátusok 
és tanintézetek részletes tájékoztató címtára 
Erdős József szerkesztésében. Részletes taná
csot ad a szülőknek, hogy melyik internátusba 
adja gyermekét nyárra és milyen életpályát 
válasszon gyermekeinek. Az érdeklődőknek 
portó fejében ingyen megküldi a könyvet az 
Erdős hirdotőiroda.

— Életunt nők. Márkus Klára 25 éves ház
tartási alkalmazott a Mezőgazdasági Múzeum 
előtt egy pádon luminállal megmérgeztc ma
gát. — Farkas Gusztáv zenész 27 éves felesége 
a Dcssewffy utca 47. számú házban ismeretlen 
mérget vett be. A Rókus kórházba ápolják 
őket.

— Megnyílt az nj Méraylelep. A Méray Mo- 
torkerékpárgyár Rt. uj telepet építtetett Buda 
pesten .amely kitűnő magyar munkával páro- 
sült német rendszerrel leír megoldva. Az 
Adler gépkocsi és Méray motorkcrékpár-tulaj- 
donosok részére /Magyarország legmodernebb 
és legjobban felszerelt senice-állomálsát) és 
javítóműhelyét bocsátja rendelkezésre. A be
mutatón a politikai és közéleti előkelőségek 
számos tagja jelent meg. A telep megtekinté
sénél dr. Á'lgyay-Hűbéri Pál közlekedésügyi 
államtitkár, aki a kormány nevében jelent 
meg, különösen a gépkocsi- és motorkerékpár
szalonokat, a tebertaxiszolgálatot és az alkat
rész eladási osztályt dicsérte meg.

— A budapesti református gimnázium 
műsoros délutánja, A Művész Színházban 
a református gimnázium Darányi Kálmán 
miniszterelnök és Ravasz László református 
püspök fővédnöksége mellett műsoros dél
utánt rendezett. Vendégszereplőkként fel
léplek n Baar Madas leánygimnázium kilenc 
növendéke. Az ötletes kabarészámoknak és 
táncoknak nagy sikerük volt. Kováts Tibor 
nagy sikerrel konferált.

— A segédhivatalt tisztviselők kívánságai 
az országos szövetség közgyűlésén. A Segéd- 
liivatali Tisztviselők Országos Szövetsége 
vasárnap tartotta tisztújító közgyűlését, 
amelyen külön (képviseltették magukat a 
Telekkönyvvezetők Országos Szövetsége, a 
Posta Műszaki Tisztviselők Országos Szövet
sége és a Magyar Hadviselt Közalkalmazot
tak Országos Szövetsége. Varga Ferenc el
nöki megnyitója után Szabó Miklós főtitkár 
és Kiss Szilárd szólaltak fel. Határozati ja
vaslatot szavaztak meg ezután és ebben a 
fizetéscsökkentések visszaadását, a segédhi
vatali tisztviselők előmeneteli viszonyainak 
stalusarányilását és a tisztviselők kölcsö- 
neinck rendezését kérték. Végül megejtenék 
n tisztujitást: elnökké ismét Varga Ferenc 
kormánytanácsos honvédelmi miniszteri 
segédhivatali igazgatót választották meg.

_  Meghívó. A Magyar Cobdcn Szövetség 
szemináriumában április 5-én, kedden este 
«/47 órakor az Ernst-miizcum (VL, Nagymező 
ucca «•) előadótermében ifj. dr Balázs Dezső 
ügyvéd Hazajáró kísérletek címmel előadást 
tart.

-1 Soffőr-tanfolyam. Az Állami gépjármüve- 
zctőképzö (soffőr) tanfolyam a m. kir. Tech
nológiai és Anyavizsgáló Intézetben (Budapest, 
Vili., józsef-kőrut 0.) április 11-én este fél 7 
órakor nyílik meg.

__ Előadás az Orvosi Kaszinóban. A Buda
pesti Orvosi Kaszinóban (VL, Andrássv-ut 2.) 
f. hó 5-én, kededn este háromnegyed 7 órakor 
dr. Németh I’étcr kir. törvényszéki tanácselnök 
„Psychopalha kiskorúak a fiatalkorúak bíró
sága előli'- cimcn előadást tart.

_  Bajtársi találkozó. A volt cs. és kir. 28. 
sz. magyar tábori vadászzászlóalj tisztjeinek 
bajtársi szövetsége Budapesten, Rákóczi-ut 44. 
sz. a. Keszeg Vince vendéglőjének különhelvi- 
jégében Í.9.M. évi április hó 4-én (hétfőn) este 
8 órakor bajtársi összejövetelt tart.

_  A Petőfi Társaság vasárnapi ülése. A 
Tudományos Akadémia előadótermében vasár
nap délelőtt a Petőfi Társaság Havas István 
elnöklőjével ülést tartott Elnöki megnyitójá
ban bejelentette, hogy Pintér Jenő a nyclvtisz- 
togatási mozgalom élére állt. Több felolvasás 
után a társaság tagjai zárt ülésben tárgyalták 
meg a folyó adminisztratív ügyeket.

_  Sárgaság, gyomorhurut esetén nélkülönöz- 
hetellcn a Mira glaubersós gyógyvíz. Kérdezze 
meg orvosát!

Székrekedés 
zavarólag hat az emésztésre és a 
vért is beszennyezi. Étfielyoést, 
fej- és derékléjáit, Idegességet 
és egyéb bejokat okoz. Ilyenkor 
•egit önnek Is r 
« jó hashajtó:

— A Népegészségügyi és Munkásvédelmi 
Szövetség előadása. Kedden délután hat óra
kor a Népegészségügyi és Munkásvédelmi 
Szövetség a székesfővárosi pedagógiai szemi
nárium dísztermében A gyáripar és gyakorlati 
családvédelem címmel előadási tart.

__ Figyelem, főzzOn villanytűzhelyen! Az 
Elektromos Müvek Honvéd-utca 22. sz. alatti 
bemutatójának előadótermében szerdán dél
után órakor fözöclőadAst, villamos kony
hájában hétfőn, csütörtökön és pénteken dél
elölt H10 órakor főzési gyakorlatot tartanak. 
Ez előadásokkal kapcsolatban igazolják, hogy 
a villamos tűzhely gyorsan, tisztán, olcsón 
süt és főz. A különböző háztartási készülékek 
ismertetése során diós- mákostekercs, tiroli 
kétes, kuglóf, fonoltkalács, hal- és különféle 
húsételek készítését mutatják b*.  Belépő- és 
ruhatárdij ninc*»

A RIARYfiR KIRÁLYI
OSZTfiLVSORSJfiTÉK

I. osztályának a

HÚZÁSA
már szombaton, 

április 9-én kezdődik!

A sorsjegyek hivatalos Arakon:

Egész
28
pengő

Fél
14
pengő

Nemed NzolcadT 3</»
pengő pengő

■s tfaaves főárulI- 
tókntl kaphatók!



Párisban is baj van 
a szereposztással

r Érg-Halátz Imre Budapesten is nagy si
kert aratott nagysikerű darabja, az „Egyet
len élszakára" április 15-én színre kerül 
Páráidban a „Bufles Parislens" színházban. 
Az előkelő párisi színház, mint ezt Éry- 
Halász Imre levelében írja, a legnagyobb 
szereposztást gondokkal küzdött. Párisban 
ebben a pillanatban nem lehet sztárt kapui, 
mert

mindenki az egyre nagyobbarányu 
francia filmgyártásnál dolgozik.

Ezért részben külföldről szerződtetik a fő
szereplőket. Tárgyaltak például

Chevallkr-vnl, aki napi 7500 Irakért el
vállalta a főszerepet,

'de utolsó pillanatban egy filmje miatt le
mondott róla. Ezután Oscar Karlweis nevű 
osztrák filmsztárt akarták szerződtetni, de 
miután nem beszél kitünően franciául s a 
női főszereplő, Tanja Dőli is idegen, nem 
merték kiosztani rá a szerepet. Elkészült 
már a zenésvigjáték szinlapja, az Egyetlen 
éjszaka francia címe „Klen qu'un daiser", 
írója Emery Ery, — mert a Halászt a fran
ciák nem tudták kimondani.

4-lk hétre prolongálva!

ORGONAViRÁGZÁS
kizárólag

HOLLYWOOD filmszalon
VII., Botlilen-tér 3. Telelőn: 14-24-55

Előadások mindennap: 2, h5, 7, %10

Színházi hét
Tu l‘a vonla George Dandln! Te

Bandin György, fordult Fedák Sári Bárdos 
Artúr felé azon a válaszlottbirósági *á‘*y a,á' 
gon, amelv arra kötelezte a kitűnő ’™lv6”nö‘j 
hogy, n Milvészszinházban játsza el az „Ahol 
unatkoznak" cimü darab főszerepét. Fedák a 
választolt bírósági tárgyaláson kijelentette, 
hogy nyomatékosan óvta Bárdos Artúrt ® 
előadásától és a szereposztástól. Mindezek után 
feltesszük a kérdést: vájjon érdemes lesz-o a 
Müvészszlnháznak tényleg műsorra tűzni ezt a 
darabot, amelynek főszereplőnője nnilton nem 
hisz ebben s nem jobb lenne, ha Bárdos Artúr, 
akinek zsebében van a választott bíróság teljes 
elégtétele, útjára engedné azt a ,akl
csak a kényszer súlyával vállalja feladatát. Ám
bár talán igaza van Bárdos Artúrnak, ha en
nek ellenére bízik a darabban és Fedákban. aki 
igazi és telivér színésznő lévén, félmunkát ugg- 
sem fog végezni. Amint értesülünk. Fedak Sári 
nem mondott le n Városi Színházban készülő 
darabja, a Virágorsrág premierjéről sem. Míg 
déleiéit n Miivészszinházban próbálja az Ahol 
unatkoznak cimü darabot, délután a Városiban 
saját darabját készíti elő.

♦

A Fé»zekl»cn rzndkivül érdekes kiállítás 
nyílt meg, amely Gömöri Imrét, nz ismert 
grníllkust mutatja be, mint egészen nagy
szerű festőművészt. Csodálatosan szép szín
keverésű olajfestményei (nagyon feltűnt a 
Sikátorban!) és egészen finom pasztelljei 
szín és formaérzékben brilliáns művészt 
prezentált be n szombati vernissnge látoga
tóinak.

Kálmánt kU„»ku«
U nín g«,rmberbrn“ mr«néibcll ««
•melynek nem ndnloll meg. hogy « >>W mü- 
vészel «z utóbbi Időben « Nem,eb SzU>M«b»n 
11,sa. Háromszor játssz. .j'6',5”1!'”5!..*  'ÍL", 
Színházban itjuslgl clöndówk keretiben kire,
szerepét. __________

|l Fekete gvemantoH
S uj Jókal-film
I husvétkor megjelenne.

Az asszon/ visszatér
asszony, mert azt hiszi, 
hogy férje nem törődik 
ivele. Az asszony azonban 
Ivisszatér, mert megtudja, 
hogy ez n szálfnkeménv

férfi összeroppan és megtörik u súlyos csapás 
alatt A költőien finom és érdekes lélektant 
problémákat feszegető film női főszerepében 
Tasnádi-I'ckcle Mária bizonyítja be, hogy a 
német filmsztárok első sorából való és rend 
kiviil sokat fejlődött nz utolsó filmje óta. a 
férj szerepében Heinrich Georg, a nagy karak
terszínész jut méltó feladathoz.

HÉTFŐI NAPLÓ

most beléptél a világirodalomb
SZÜRKE KIS HÍR jelenti, hogy Komor 

Gyula, a színházak első méltóságom (cím
ben és valóságban!) átadja íróasztalinak 
sarkát Z á gon Istvánnak és megosztja vele 
a Vígszínház dramaturgi munkáját abban a 
hatalmas, faburkolatu, oszlopos, emeletes 
teremben, amelyben valaha K e g l e vi c h 
István gróf, a Vígszínház alapítója, székelt, 
azóta pedig hatalmas szekrényeivel böl
csője, egyben temetője írói sorsok
nak, a színházi sikereknek és bukásoknak. 
Komor bácsi félig-meddlg való nyugalomba- 
vonulása több egy kedves, szimpatikus, min
denkihez barátságos és legendásan jóaka- 
ratu öregur megérdemelt pihenőjénél, mert 
az a harmincnyolc év, amíg Komor bácsi a 
Vígszínház második emeletéről diktálta és 
jórészt megteremtette azt a színházi nívót, 
amelyet a Vígszínház neve márkáz, ez egy 
dicsőséges szinpadtörténelml korszak határ
kövét is jelenti.

DRAMATURG, A DIKTÁTOR fogalmával 
egyenlő a színháznál. Véleménye perdöntő 
abban, hogy előadjanak-e egy darabot vagy 
sem és sajnos, ez a vélemény a legutóbbi 
időkben egyúttal a színház létét vagy nem
létét is jelenti. Iszonyú felelősségnek kell 
párosulnia hatalmas tudással, rátermettség
gel, ösztönnel, jórészt pedig elfogulat
lansággal is. Amikor most vasárnap 
délelőtt megkérdeztem Komor bácsit ar
ról, amit harmincnyolc éve tett, csak egy 
jellemző mondatot ragadok ki a beszélge
tésből: „A jó dramaturg az, aki mi
nél kevesebbet téve d.“ És ha fel
állítjuk a Vígszínház utolsó harmincnyolc
éves dramaturgiai mérlegét, aránylag még 
mindig ez a színház az, amely ha nem is 
teljesen sértetlenül, de mégis viharállóan 
viselte el a megváltozott idők és Ízlések hul
lámverését. Komor bácsi évenként négy
száz darabot olvas el, ez harmincnyolc év 
alatt közel tizenötezer színmüvet 
jelent, óriási az a szám, hiszen éhenként 
csak tizenöt darab kerülhet színre, igy eb
ből hatalmas rezervoirból kellett kiválasz
tania azt, amit a színház a közönségnek fel
tálalhatott.

MIK VOLTAK A TÉVEDÉSEM — kér
deztem. Komor bácsi most már az idők 
mindent megszépítő távlatából készségesen 
ismerte be ezeket is. Nem akarta előadni 
például B r ó d i Sándor „Tanítónő" cimü 
darabját. A próbák alatt a színészek de- 
putációztak nála, hogy az Istenért, le kell 
venni ért a darabot, de az öreg Faludi, a 
Vígszínház akkori igazgatója ragaszkodott 
barátjának, Sándor bácsinak müvéhez. 
Igaza volt, óriási siker lett belőle. Ugyan
így tiltakozott Lengyel Menyhért Táj
funja ellen, viszont az Antónia mellett 
kardoskodott. — „Hogy mindkettő nagy 
siker lett, erről én nem tehetek", mondja 
szerényen Komor bácst, u siker soha
sem a dramaturgé, a z m i n d i g 
a színházé!

FÉLRE EZZEL A SZERÉNYSÉGGEL 
és nagynehezen kiveszem Komor bácsi
ból, hogy kiket is fedezett fel e harminc
nyolc év alatt. Vannak rossz „bummedlik" 
is, természetesen, nem is egy-kettő, viszont 
van igen sok olyan darab is, amelyet a 
Vígszínház előadhatatlannak tartott, de 
más színházakban óriási sikert aratott 
(csak a Néma leventét említem). De 
kiderül például az, hogy a jó Szenes 
Béláért nagy harcot kellett vívnia direk
ciójával, mig szinre engedték kerülni a 
háborúul áni évek legsikerültebb vigjáték- 
iróját. A legbüszkébb természetesen arra, 
hogy Molnár Ferencet ö segítette elő
ször színpadra. Délelőtt egy fiatal hír
lapíró átadott egy darabot, ebédidőben 
belelapozott a könyvbe, melyet le se tudott 
tenni. Délután felhívta a Budapesti 
Napló szerkesztőségét és közölte a fiatal 
hírlapíróval, Molnár Ferenccel, hogy da
rabját előadja a Vígszínház. A vígjáték a 
^Doktor ur" volt s amikor évek múltán az 
„Ó r dög" cimü darabját is bemutatták. 
Molnár Ferenc rettentő drukkban áll
dogált Komor Gyula páholyában. Annál a 
jelenetnél, amikor a színpadon a közön
ségnek háttal álló karosszékből felállt nz 
addiq nem látható Hegedű s Gyula és 
átadta Varsányi Irén leejtett blúzát, az 
izzadva drukkoló szerzőnek Komor ezt 
a „híreset" mondotta:

— No, Ferikém, most beléptél a világ- 
I irodalomba!

KOMOR BÁCSI NEM TÉVEDETT. és 
azok, akik eddig benne látták azt a konzer
vatív erőt, amellyel a Vígszínház az uj írók 
és uj értékek elől bizony meglehetős merev 
séggcl elzárkózik, fogadják el magyarázatul 
azt, amit Komor bácsi mond, a Vígszínház
nak nem volt soha szüksége próbálkozó-

a
sokra, mert az arrlvált írók serege állt min
dig a sziház rendelkezésére. A titkos dráma
írók nagy tengeréből csak a legritkáb
ban sikerűit értéket kihalászni, 
és Komor bácsi, aki szemüveg nélkül 
olvasta végig a betűk óceánját és egy kicsit 
benne is hagyta ebben, az irodalmi értéke
ket jól meglátó szemevilágát, az a gyöngy
halász, aki már a tengerfenéken különböz
tette meg az igazgyöngyökkel telt kagyló
kat az üresektől. Aranyos jóember is, aki 
nem egyszer úgy adta vissza a meg nem 
felelő darabot, hogy a szerző jobban örült 
neki, mintha előadták' volna. Gyors
írással jegyzi fel minden darabra a 
véleményét s amikor meglátja a szerzők 
ijedt és reménykedő arcát, nagyon gyak
ran mást olvas vissza a stenogrammból, 
mint amit lejegyzett. Mondják, hogy már 
csak ezért érdemes visszautasított szerző
nek lenni a Vígszínháznál.,

2. Három premier
VILLAMFÉNYNÉL. Nehezen tudnám el- 

mondani, hogy miről szól és mit akar N é- 
m e t h László színdarabja, amelyet a Ka
maraszínház mutatott be. Viszont annál 
gyorsabb az ítélet: rendkívül tehetséges 
ember irta, akinek sokkal több az Írói 
mondanivalója annál, amit egy este egy 
színdarab keretében meg lehet hallgatni. 
Költői képei, jelltmzö meglátásai, egészen 
nagyszerű, magyaros mondatfüzései, mint 
a forrongó láva sisteregve, zúgva tör ki az 
írói kráter belsejéből. Más lapra tartozik 
az, hogy nem irt jó darabot, hiszen minden 
figurájából ő maga beszél, ő maga vitatko
zik, a színész csak arra való, hogy elmond
ja és megvitassa az egészen szabadszellemü 
és gyakran megrendítő látomásait. Mint 
mondtam, a színészek hű eszközei az Író
nak s ez így is van rendjén. Németh 
Antalnak, a színház igazgatójának csak 
gratulálni lehet, hogy a színpad számára 
igyekezett megnyerni ezt az igazi százszá
zalékos irót, akiből nem kétséges, pillana
tok kérdése és kitűnő drámaíró is 
lesz. A szereplők: Tímár József, kitü
nően tolmácsolta az író szóattakját, bár 
néha vigyázni kellene, hogy ne nyelje el a 
mondatok végét. P e t heő Attila ércalakja, 
a cicafejü Szeleczky Zita bája, a kissé 
túlzásokra hajlamos S zab ó Margit, R á - 
p o 11 i Anna és A p át hy Imre alakításai 
lejegyzésre méltók.

FÉLPERCES SZERELEM. Félórás ka
barédarabnak valóban brilliáns lenne Áldó 
de Bcnedctti olasz vigjátékiró műve. így 
legalább két és félórát kell várni arra a 
pillanatra, amig el nem csattan ez a fél
perces csók, amely a darab egyetlen irói 
pointja. G ót h Sándor, aki mesteri alakí
tásával és dialektikájával valósággal szél
vésztempót diktál ennek a „nesze semmi — 
fogd meg jól"-nak, amely az ismétlések 
tömegével próbálja kitölteni a felvonáso
kat, mint rendező is igyekezett vidám 
és hangulatos színpadot teremteni. 
Segített az Írónak és a rendezőnek néhány 
brilliáns szereplő brilliáns alakítása. Elsők 
között említem Lázár Máriát, aki a maga 
nemében egyetlen: a gyönyörű asszony 
legalább annyira humoros is! R ád ai 
Imrére nem lehet mást mondani, mint el
ragadóan kedves komédiás, L e n d v a i 
Márta, az uj, fiatal és friss komika. Nagy 
György egészen hü részletrajzot adott egy 
felszarvazandó férj portréjáról. Leírjuk 
még Borai Lajos és Soltész Anny 

t nevét is.
KÉK SZAKÁLL NYOLCADIK FELE

SÉGE. A Savoir ismert, sőt jól ismert da
rabja reprizére az adott alkalmat, hogy 
Mezei Mária számára kerestek egy meg
felelő jó szerepet. Bár eddig nem voltam 
híve Mezei Máriának, örömmel jegyzem 
le, hogy ezúttal majdnem maradéktalanu' 
tetszett. Lehet, hogy tanácsaimra hallgatni 
játékában leegyszerűsödött, kevesebbet vo
naglik, de annál jobban pointiroz. Bravó, 
csak igy további Az előadás legnagyobb 
színészi értéke azonban Dénes György 
harmadikfelvonásbeli részegjelencte. Elra
gadóan kedves, ötletes, mulatságos, 
csúcspontja a szellemes szí
nészetnek, amely messze eldobta ma
flától a sablont. Már csak ezért is érdemes 
megnézni a különben kedves vígjátékot, 
amelyben Rá fkai Márton, Delly Fe
renc, Holtán Adrienné és Tompa Béla 
szórakoztatnak.

ANNABELLA

aki A bíboros futárjában 

ismét meghódította Budapestet

Furcsa, Illetve furcsán érdekes ez a film. 
Bitófák sorakoznak az ég alatt, a kötél hurok- 
jában hol a hugenották lázadó fejel, hol RI- 
chelieu bíboros feje koplrozódik át, torlódó 
felhőket fotografál egy nagy tragédia felett a 
történelem s a végén happy-endes napsugárban 
olvad fel a históriai portrék tablója. Mintha 
Hollywood csufolódni akarna azzal a véres 
korral, amelyre a Szent Bertalan éjszaka és 
a hugenották iszonyú véráldozata ütötte rá 
markáns bélyegét. Hollyvood minden pompájá- 
jával és gazdaságával elevenedik meg ez a 
véres és színes kor és n filmnek az az 
előnye, hogy nem áll meg a történelmi drámák 
súlyos részletrajzainál, hanem szint? expressz- 
tempóban viszi a nézőt csintalan történeteken, 
véren és éjen át. A film, amely — megállapít
hatóan — nagyon tetszik a közönségnek, két 
színészi bravúrt hoz. Elsősroban 
Annabellát, akit Budapest már régen a 
szivébe fogadott, de akinek lányos bája, mes
terkéletlen színészi készsége ismét meghódí
totta a pestiek szivét, a hugenotta-lány szen
vedő és szenvedélyes figurájában. A másik na
gyon értékese alakítás Conrad V e I d t nevéhez 
fűződik. Az európai filmgyártásból Amerikába 
emigrált ragyogó színész, acélosabb, kemé
nyebb minden romantikus hősnél! Elhihető 
neki Gll de Bérault „A fekete balál"’ ponyva- 
Izü figurája. Csatlósa R o n n e y Brcnt tün
döklő és rendkívül karakterisztikus, valósággal 
a kor levegőjét vlsszavarázsló Raimond Mas- 
sey Rlchelieu bíboros figurája. A film jó szó
rakozás, a Fórumban pergetik nagy sikerrel.

A pipogya papucsférj 
lázadásáról szól ez a vi
dám, aranyos film, 

amelynél jobbat nem 
csináltak a németek. 
Másfél órás gondtalan

kacagás ez a film, amelyben Heinz Rüh- 
mann fanyar és karakterisztikus humora az 
amerikai filmkómikusokat megszégyenilö 
módon érvényesül. Ha nem lenne annyira 
könnyű fajsúlyú ez a film, az élmény rangot 
érdemelné.

Mintaházasság

Döntő pillanat Elmúlt héten már vol
tunk bátrak jelezni, 
hogy a Döntő pillanat 
cimü legújabb magyar 
film egyúttal uj irányt 
szab a magyar film

gyártásnak, amely a komolyigényü közönség 
számára a legteljesebb és legkellemesebb 
meglepetéssel fog szolgálni. Előzetes Ítéle
tünket a közönség szentesítette, mert a 
péntek esti bemutató óta h legújabb ma- 
tyar film elhatározó és döntő sikeréről be
szél Budapest. Mégegyszer megdicsérjük a 
fiatal Vajda László rendezőt, mert elsősor
ban neki tulajdonítjuk a nagy sikert, hiszen 
a film tulajdonképpen rendezői bravúr. A 
főszerepük élén Kabos Gyula találta meg 
ismét önmagát, de Tolnay Klári, Páger An
tal és Ajkay Andor is brillíroznak. Brávót

Charlei Chan Nem i»«a<ihaijui.
lódlunk a nagyszerű mos- 
lerdelektivben. aki ezút
tal igen gyenge feladatot 
tűzött ki a maga szá
mára és azt a lassú, lem-
pótlan és őtlctlclen ren

dezés még jobban kihangsúlyozta. A detektív. 
Ifllmek rajongói többet várnak Mister Chantól.
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A fekete vasárnapi derbi csak az újpestieknek hozott gyászt

32 ezer főnyi rekordközönség előtt 
fölényesen győzött a Hungária
A Ferencváros Is túljutott a beton-akadályon — 
A Budai sorsát Szegeden pecsételték meg, míg 
a kispestiek önérzetét a Budafok tépázta meg

.4 vasárnapi forduló nagy meglepetése és eseménye az a hatalmas rekord nézőközön
ség unit, amely a Hungária-uti pályán izgulta végig a derbi-meccseket. Ez az esemény 
a futball szempontjából rendkívül örvendetes, mert az érdeklődés növekedőben van a leg
népszerűbb sport iránt. Szomorú vasárnapja volt az Újpestnek: a Hungária megérdemel
ten fosztotta meg férfias, végig izgató és érdekes, de fair küzdelemben bajnoki reményei
től. .1 Ferencváros, bár legyőzte nagy ellenfelét, játéka egyáltalán nem volt meggyőző 
és különösen a Sárosi-tengely csikorgóit. Nagy meglepetés a Budafok győzelme a kispesti 
sárkánybarlangban a KK-babérokra pályázó Kispest fölött. Ugyancsak meglepetésszámba 
megy az ETO pontrablása a Tori ellen. A Budai szegedi kiadós vereségével elvesztette 
minden reményét a bennmaradásra.

A

Sárosi dr. a derbi előtt letört!
FERENCVÁROS—PHÖBUS 3:1 (2:0)

A bajnokság idegőrjitő finise már a kora 
délutáni órákban megtöltötte a Hungáriá
ul! pálya tribünjeit és több, mint 20 ezer 
ember előtt lépnek pályára az előmeccs hő
sei: a Ferencváros és n Phöbus. Ferenc
város: Háda — Polgár, Korányi — Magda, 
Sárosi Hl., Lázár — Biró, Jakab, Sárosi 
dr., Toldi, Kemény. — Phöbus: Csikós — 
Wéber, Fekete — Gombkötő, Megyeri, Tő
rös II. — Béky, Szikár, Solti, Turav II., 
Tárnok. — Még egyre tart a tömegek őzön- 
lése és a tavaszi divatrevii ezerszinii ember
keretében Sárosi dr. indítja el a labdát. 
Már a 2. percben két egymásután! korner- 
rcl ijeszti a Fradi a Phöbus megerősített 
drukkérhadát, de Csikós remekel. A Phöbus 
is korneresdit játszik és Solti hátrahuzolt 
labdája veszélyes. Az iram erős, a támadá
sok változatosak, de a csatárok nem lőnek 
kapura. A 27. percben Wéber rosszul sike
rült felszabadító rúgását Toldi remekül tá
lalja Kemény elé.

Kemény kapura húz, de a Phöbus-bek- 
kek ollójában felbukik. Bíró Sándor 
11-est Ítél. A Phöbus játékosai kétség
beesetten reklamálnak, de blába. Gyur
ka a büntetőt készpénzre váltja. 1:0.

A Phöbust letöri a szerencsétlen gól és 
kedvvesztetten játszik. A 30. percben is
mét Toldi a méregkeverő. Kitűnő labdával 
szökteti adjutánsát. Kemény befelé huzva 
ccnlcrez,

az erős

dójával végigfut a félpályán. Fekete 
tudja befogni a szélsebes szélsőt, 
húzva Csikós és a kapuléc között

nem 
aki befelé 
éles lövés

sel gólt szerez. 3:0. A játék nem szép. 
Phöbus egészen gyenge, de a Fradi játéka 
sem meggyőző. Béky közeli lövését Háda 
bravúrosan védi. A 20. percben Solti ügyes 
tcstmozdulatlal húz el Magda mellett, na
gyon okosan tisztára teszi Turay II.-öt, aki
re Háda kifut.

A kis Császárnak tempónyi előnye van 
és ez elég az üdvösséghez. 3:1.

A becsületgól erőt önt a Phöbusba és 10 
percen keresztül viharosan támad. Béky 
testeseié nagy tetszést arat. A testcselarány 
határozottan a Phöbus felé hajlik, de nincs 
sok gyakorlati értéke. Lassan alábbhagy a 
hév és változatos, de lassú mezőnyjátékkal 
lelik el az idő hátralévő része.

Idegtépő, gyilkos derbi
A Hungária már 3:0 arányban vezetett 
s mégis hajszálon múlott a győzelem
Igazságtalan 11-es csaknem 
megfordította a csata sorsát

beadásba Jakab belefejel és 
kész a gól. 2:0.

kap n Fradi és csak Csikós rá
köszönheti a l’höbus,

Szárnyaknt 
gyogó védéseinek 
hogy n Fradi fellángolásánál nem szerzett 
újabb égési sebeket. A félidő utolsó tiz per
cében a l’höbus csatárok veszélyesen roha
moznak, de saját ügyetlenségük és Háda 
ügyessége meghiúsít minden kiegyenlítési 
reményt.

Szünet után lanyha az iram.
Feltűnő, hogy Sárosi dr. milyen gyenge. 

Alighanem letört.

A Fradi megvan elégedve a dolgok állásá
val és ugylátszik, a Phöbus se nagyigénvü. 
4 Fradi most már nem a saját, hanem a szél 
szárnyain támad. Két koméról majdnem 
hálóba sodorja a szél. A 10. percben ismét 
felnyílik a zárt sisak. Biró Dani Sárosi láb-

HUNGÁRIA—ÚJPEST 3:2 (1:0)

Még a legedzettebb meccslátogatókat is 
valósággal lenyűgözte az a minden képzele
tet felülmúló hatalmas embererdő, amely a 
pályát körülövezte a derbi alkalmából. Ilire 
jön, hogy a kapukat lezárták, több embert 
nem engednek be és ez nagyon valószínű, 
ha azt a pazar képet nyújtó eleven sövényt 
nézzük a tribünök lépcsőin.

Több mint harmincezer ember
várja a nagy tét sorsát az izgalmas futball- 
csata hőseit, akik közül elsőnek a lila
fehér legénység üget ki a pályára. Nyomuk
ban a Hungária csapata, majd Majorszky, 
a mérkőzés bírája. Pontosan félöt, amikor 
szembenállnk a csapatok a következő ösz- 
szeállitásban: Hungária: Szabó — Kis, Biró 
Sebes, Turay, Dudás — Sas, Müller, Cseh, 
Kardos, Titkos. Újpest: Sziklai — Futó, 
Joós — Adóm, Szűcs. Szalag — Pusztai, 
Vincié, Kállai, Zsengellér, Kocsis.

Az összeállításból látszik, hogy az Újpest 
standard csapatát megbolygatta a véletlen: 
Balog nem játszik. Elrontotta a gyomrát és 
lázas. Helyettese Szalag. A Hungária nap
pal és széllel szemben indítja el a játékot, 
aminek már az első percben eseménye van. 
Vincze, aki nem teljesen fitt és sérülésével 
hosszabb időt laborált, közvetlenül a játék 
megkezdése után húzódást szenved, 
esik és 
fetreng 
jók és 
hosszú 
hamot
Sas szárny, pusztán az a pech, hogy Kar
dos a kínálkozó jó alkalmakat sorra el
rontja. A derbi varázsa pattanásig feszíti az 
idegeket s a fojtott izgalom — különös, de 
érthető — csaknem néma csendet borit a 
huszonkét, nagy lendülettel játszó játékos 
fölé. Most egy újpesti attak viharzik végig, 
hogy nyomban utána korner ellen kelljen 
védekezniük a liláknak. Ezt egy gyilkosán 
nagy helyzet követi. Cseh váratlan labdá
val hirtelen kitör, egyedül van már a ka
pussal szemben, aki kifutott, már fogadni 
sem lenne érdemes a gólt, amikor Cseh lö
vésébe Sziklai beleül és elesik. Sas elé per
dül a labda, aki az üres kapu elé játszik, de 
Kardos késlekedő lövését még Futó idejé
ben menti.

A Hungária pompásan kombinál, de Kar-

dos ma még a szokottnál is lehetetlenebb, 
úgyhogy az ember valójában nem tudja, 
meddig él még vissza a türelemmel ez az 
öt év óta szakadatlanul egyformán játszó, 
úgynevezett tehetség. Pusztai és Zsengellér 
lendületes előretörése után a minden moz
dulatában klasszisra valló újpesti center léc 
mellett küldi el a labdát. Aztán szabadru-

mekül játszik, szintúgy Sas Is, akinek min*  
den mozdulata szinte elkápráztatja a néző
ket meseszerii gyorsaságával. Egy beadását 
Titkos kapásból gyilkos erővel lövi a lécre, 

Hogy fokozódjék az izgalom, Zsengellén 
ismét kiugrik s már-már bizonyos a gól, 
amikor a kifutó kapus fölött, de egyúttal a 
kapu fölött is elsuhan a labda. Kállai fölé- 
lövése, majd egy korner jelzi, hogy az új
pestiek korántsem nyugodtak még bele a 
Hungária vezetésébe. Pusztai labdája is a 
léc felett süvit el s aztán még egy nagy 
helyzet következik, amikor Zsengellér Ko
csissal helyet cserél, majd bead és Kocsist 
juttatja kitűnő lövőhelyzetbe.

A másodpercnek csak mérhetetlen tö
redéke az egész s hálóba vágódna a gól, 
de ezalatt a töredékmásodperc alatt is 

időben érkezik Dudás,

hogy mentse az utolsó újpesti reményt, a 
félidőben.

Szünet után a szél ellen játszó Újpestet 
Dudás hendssze hozza fel, de már a 2. perc
ben a Hungária ér el gólt.

Titkos lapos labdát ad Matyinak. A két 
újpesti hátvéd beleavatkozhatna, de ért
hetetlenül megállnak. Cseh azonnal fel
fogja a helyzetet és a 10-osról váratla
nul pontos laposlövést küld a jobb

sarokba. 2:0.

Még ugyanabban a percben Kardos a bal*  
szélső helyen egyedül törtet az újpesti ka*  
púra. Vele egyvonalban fut Cseh.

Az újpesti védelem beadást vár és Ma
tyire helyezkedik. Az észjáték atyames
tere megtréfálja a naiv védelmet és Ir
tózatos erejű vad bombát zudit a bal
összekötő helyéről a jobbsarokba. 3:0.

Leírhatatlan az öröm a Hungária táborá
ban. Pillanatok alatt megnőnek a „mellé
nyek". Ezután a Hungária az ur a pályán, 
de Titkos, majd Cseh lövését védi Sziklai. 
Kocsis szabadítja ki az Újpestet az ostrom- 
gvürüből, de beadását Zsengellér közelről a 
felső kapulécre lövi. A védekezés hevében 
Kis megrágja Zsengcllért és az Újpest üd
vöskéje jó 3 percig a kapu mögött hever. A 
18. percben Dudás erélyesen, de szabályo-

A NAGY MECCS EGY IK LEGSZEBB GÓLJA

Sziklat

Kardot

Kardot

b'mudásra lendül négy Hungúria-csutár és szerencséjükre, az újpesti védelem mér

. össze- 
kiviszik a pályáról. A vonal mellett 
percekig, amig valahogy helyregyur- 
visszaküldik posztjára. Itt azonban 
ideig biceg. A Hungária közben ro- 
rohamra zudit, remekel a Müller—

Pazar ___ .... _ ____— ..__ __ ____ ____
csak két embert tud a támadás kivédésére mozgósítani. Ez persze kevés s Így Sas beadása 
Kardotól Cselicz és innen a hálóba akadálytalanul Juthat el. 1:0. I. félidő 24. pere.

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

A JÓ TALÁLÁS r.nEDMÉXYE

Kemény

Csikós

Toldi
Wéber GnmhkőtA

Kemény

Tuldt elegánsan seer.tron Kemény elé. 4 bnl*i  tső fut ameddig hagyják, de Wéber elöl 
rralereinl kéuylrlen. Jakab feje végit el a többit. 2:0. 1. félidő 30. perc. — (Copyright bu 

Hétfői Napló — Syttem Horváth.)

gást lőnek húsz méterről Kis hendsze miatt. 
Zsengellér bombája a kapufáról repül vissza, 
hogy Pusztai fölé lőjje. A tizennyolcadik 
percben Cseh, aki ma is éltető eleme a csa
patának, elkaparintja a labdát Futó elől, 
kitör, lövését Sziklai nagy szerencsével érinti 
és végül Joós menti az óriási helyzetet. Eb
ből két korner kerekedik az újpesti kapu 
előtt, majd Zsengellér huszonöt méterről 
küld ragyogó lövési a kapura, itt azonban 
mester áll: Szabó. A Hungária is védekezik 
egy korner ellen, majd lassan kibontakozik 
a helyzetkép e csatáról s ennek van egy szo
morú megállapítása:

Turay a Hungária tengelyében gyengén 
működik, messzi van régi nagy formájától. 
A huszonnegyedik pereljen viharos előnyo
mulás hozza meg a Hungária vezető gólját. 
Kardos a tizenhatosról szabadítja fel saját 
kapuját, aztán Müller he z játszik, aki a fél
vonalon álló Cseh-he: továbbit.

Át újpesti védelem túlságosan előrehu- 
zódott s Igy Sas tüneményes születés
sel indulhat útnak. Megy is, mint a vil
lám, majd középre Ivei, ahol Kardos 
lövésszerUen küldi kapura a labdát, 
Cseh azonban elcsípi és biztonság oká
ért ő maga lövi nugy erővel, védhclet- 

lenül Sziklai kapujába. 1:0.
Letörtcn kezd újra az Újpest, majd meg
szólal először s e félidőben utoljára a kö
zönség kórusa, tempózva biztatja a kék-fe
héreket további rohamokra, Zsengellér re-

san szereli le Pusztait a 16-os vonalon be
lül, de az újpesti játékos elterül.

Majorszky birót, ugylátszik, megtéveszti 
az esés és 11-eest Ítél. Kocsis belövi. 3:1.
A közönség tüntet a bíró ellen A 21. perc

ben bebizonyítja az Újpest, hogy nem szo
rul birói segítségre.

Pusztai lerohan és beadását Zsengellér 
kapásból küldi a balsarokba. 3:2.

A B-közép feléled dermedtségéből és 
irtózatos hangorkánnai tüzeli harcra az 

újpesti fiukat.
Izgalmas, késhegyig menő, idegőrjitő küz
delem alakul ki a tomboló arénában a baj
noki létért. Cseh bombáját Sziklai kiejti, de 
mégis elcsípi. Zsengellér kitörését Szabó 
csukaugrással parírozza. Cseh nagy lövését 
Sziklai robinzonnáddal üli ki a jobbsarok
ból. Müller fölé lő. A Hungária-nyomás no- 
gyon erős.

Kardos orfeumszerü ördöngős driblivel 
szökteti Matyit, de a bomba mellé száll. 
Sast gólhelyzetben fellökik. Ez inkább volt 
1 l-es, de a biró komért ad...

Turay 20 méteres szabadrúgása kapu 
mellé süvit. Zsengellérnek kitűnő alkalma 
nyílik a kiegyenlítésre, de Kocsis beadását 
4 méterről Szabó kezébe lövi

Meccslabda volt! Az utolsó percben szo
rongat az Újpest, de eredményt elérni nem 
tud,
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Csak egy fekete kutya 
hozott szint a győri 

futball-vikendbe
SZÜRKETAXI—ETO 0;0

Győr, április, 3.
M Hétfői Napló tudósítójának tclefón

jelentése.) Több mint háromezer ember ke
reste fel ragyogó időben az ETO pályáját, 
nogy most már a bajnoki izgalmaktól men
tesen gyönyörködjék a játékban. A Szürke
taxi vendégjátéka csak helyenként hozott 
szép játékot, mert a két csatársor bosszan
tóan gyenge játékot mutatott.

Az első félidőben állandóan harmonikázik 
n pálya. Hol az egyik, hol a másik kapu 
előtt folyik a játék, csavargatják a fejüket 
a nézők. A 3. percben Neigcr vonja magára 
a figyelmet azzal, hogy egy holtbiztos gól
helyzetnél messze hátul szundikál a remek
napsütésben.

Darázs bombája Dombóvári martaléka 
lesz, majd egy hatalmas fekete kutya is be
téved a pályára és percekig szalad a labda 
után, alig tudják elzavarni a pályáról. Az 
ETO rohamai sorra megakadnak Kutasi 
mesés védésén, de Takács 11.-ék sem tudnak 
semmire sem jutni Dombóvárival szemben. 
A félidő közepetáján Limperger elöl Kutasi 
fi gólvonalon szedi el a labdát.

Szünet után Tóth a 16-oson kézzel nyúl 
n labdához. Takács H. hatalmas szabadrú
gása a sorfalon át a háló felé villan, de 
Dombóvári remekül védi a hatalmas lövést, 
amiért hosszú ideig zugó taps a jutalma. 
A félidő végofelé Darázs beadását Dombó
vári a gólvonalon kiejti, két csatár is rohan 
a labdára, de összeütköznek, egymást q 
hálóba lökik, a labda azonban a gólvonalon 
marad s Dombóvári kényelmesen felszed
heti.

NEMZETI—BOLGÁR VÁLOGATOTT 2:0 (0:0)
Szófia, április 3.

(A Hétfői Napló tudósilóidnak telefónjelen-\ 
lése.) A Nemzeti vasárnap délután nagyszámú 
közönség előtt a bolgár válogatottal mérkő
zött. A nívós, szép mérkőzésen a magyar csa
pat biztos győzelmet aratott. A gólokat PaMppí 
és Fenyvesi rugla. |

A Bocskai tetemén át 
jutott lélegzethez 

a Törekvés
TOREKVÉS-BOCSKAI 3:2 (1:1)

A Törekvés számára az utolsó mentség volt 
ez a mérkőzés, mert ha ezt is elveszti, úgy öt 
pont hátrányba került volna és igy menthetet
lennek látszott volna a kiesése. Szerencséjére 
azonban otthonában került sor a mérkőzésre, 
még nagvobb szerencse azonban, hogy fényes 
tormában állt föl a csapat a sorsdöntő mérkö- 
zésre s igy az sikert eredményezett.

Az első tiz percben a Törekvés olyan fergegcs 
iramot diktál, mintha le akarná söpörni ellen
felét a pályáról. A Bocskai játékosai idegesen 
kapkodnak s fejüket vesztve iparkodnak a lab
dához nyúlni, de ez csak nagyon ritkán sikerül 
nekik, A réttcnlö nyomós a 12. percben gólt 
eredményez: Regős II. lövését Készéi II. ka
pásból a hálóba zúdítja. 1:0. A vasutasdrukke
rek valóságos gólsorozatot várnak, hosszúra 
nyúlik azonban az arcuk, mikor a következő 
percben a Bocskai kiegyenlít: Markos beadását 
Teleki nyolc méterről ritkán látott hatalmas 
lövéssel a kapuba küldi. 1:1. A Bocskai n vá
ratlan gól hatása alatt fellelkesül « egykettőre 
támadásba lendül, azonban csatársora olyan 
szánalmasan gyenge játékot mutat, hogy szinte 
kínos nézni a tizenhatoson bukdácsoló játéko
sokat. Regös II. elölt egy gyors attak nyomón 
sorsdöntő helyzet nyílik, de a veterán csatár öl 
lépésről is kapu fölé bombái. Két perccel a be
fejezés előtt Némes labdáját Császár Gere elé 
fejeli, aki pár lépésről jobblábbal a kapuba zú
dítja. 2:L

Szünet után ugylátszik, mintha • Törekvés 
privilégiumot nyert volna az első tíz percre, 
mert megint irgalmatlan nagy iramot diktál s 
a Bocskai szinte eltűnik a pályán. A vad ostrom 
azonban eredménytelen marad s feljön a Bocs
kai. Teleki öt lépésről kapu fölé küld egy lab
dát. A 27. perc eldönti a mérkőzés sorsát: Gö
rög szabadrúgását Nemes Készéi feli küldi, hat 
lépésről befejdi a meccsdöntö gólt. 3:1. A Bocs
kai most már hióba rohamoz, n Törekvés vé
delme jól működik. Csak egy hézag akad az 
ostromgvürüben: a 37. percben llajdu labdáját 
j de ki Finta elé küldi, aki a sarokba bombázza. 
M.

A Budai
SZEGED—BUDAI 8:0 (1:0)

Szeged, április 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfón- 
jelentőse.) A Budáin már n csoda sem se
gíthet, de a szegedi közönség mégis meg
lepően nagy számban ment ki a pályára, 
mert a Budainál sosem lehet tudn’; mindig 
kicsúszhat valami meglepetés. A szegedi já
tékosok nem számoltak semmiféle meg
lepetéssel, elbizakodottan, kényelmesen, ál
mosan játszottak, de igy is fölényesen 
győztek, mert a Budai kiábrándítóan gyenge 
játékot mutatott.

Az első félidőben a Szeged állandó fö
lényben játszik, a Budai hosszu-hosszu per
cekig nem tud átkinlódni a félpályán sem. 
A veterán budai védelem nagyszerűen mű
ködik, az álmos szegedi csatárok hiába in
dítják az egyik ostromot a másik után Bu
davári kapuja ellen, kínosan gyenge játék
ban csupán hat komért tudnak elérni. Há
rom perccel n befejezés előtt elképesztő vé
delmi hibán törik meg a Budai ellenállása:

Pánik-futball Kispesten
BUDAFOK—KISPEST 3:1 (0:0)

Mintegy kétezer főnyi közönség kefestc fel a 
kispesti pályát, hogy a Kispestet a negyedik 
helyre vezető utón biztassa. A Kispest az Elek
tromos hétközi veresége miatt biztosra ment, 
kényelmesen játszott s csak későn kapott észbe, 
amikor már késő volt. A lelkes budafoki együt
tes lelkesedésével és kitzdenitudásávnl — éppen 
a Kispest legfőbb erényeivel — verte a KK-jc- 
lölt együttest.

Az első félidőben a Kispest szél és nap ellen 
játszik és egyik támadást a másik után vezeti, 
de a budafokiak védelme fényesen állja a har
cot. Az ágyuslábu kispesti csatárok nem tudják 
kiigazítani a labdát és igy rengeteg akció vész 
kárba.

Szünet után a kispesti közönség biztosra ve
szi a győzelmet, mert a szél és nap ellen küzdő 
budafoki együttestől senkisem várja a csodát. 
Ez a csoda azonban egy-kettőre elkezdődik: a 
8. percben Fézler hatalmas tumultusból a játé
kosok lába közt mutatkozó kis résen a kapufa 
mellett hálóba küldi a labdát. 1:0.

A Hungária reménybeli 
KK-csapatának pikantériái

A kékfehér drukkertábor legjózanabb rétegei 
(beleértve a vezérdrukkereket) a legteljesebb 
nyugalommal tekintenek a bajnokság végső ki
alakulása felé. Cseh kidőlte mindenre magya
rázat ■ ha netán nem sikerül immár harmad
szor is az élen maradni, az a tragikus véletlen
nek „köszönhető".

A Hungária sohasem volt szerencsés csapat.
Az idén különösen hadilábon álltak a szeren
csével s valóban igaz a megállapítás:

csak klasszis-csapat juthatott el Idáig is 
az Ősz óla tartó balszerencsék sorozatán át.
A bajnokság kérdése már nem is téma a 

nagyszámú drukkerhad köréhen. Annál élén
kebben tárgyalják az idei KK-küzdeimek esé
lyeit s ezzel együtt

a kékfehér csapat összeállítását.
Ebben annyi a pikantéria és egyben a fantázia

3—i ——

Nincs tekintélytisztelet az amatőröknél
Fekete vasárnap virradt az amatőr élcsapa

tokra. A Pártos-csoportban a MÁVAG saját pá
lyáján kapott ki az EMTK-tól, u PTBSC sem 
bírt az MTK-val. A Blró-csöport derbijét az 
UTE nyerte. Pontot adott le a Béke-utcában a 
Bszkrt. A ZSE Is kénytelen volt megosztozni a 
pontokon a Goldbcrgcrrcl.

Az osztrák profik győztek 
Németország ellen

AUSZTRIA TARTOMÁNYI VÁLOGATOIT- 
NÉMETORSZAG 2:0 (0:0)

Bécs, április 3.
(A Hitfái Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Óriási érdeklődés mellett folyt le a kél 
lestvérnemzet futhallcMtóJa.

A lutalnias nézősereg lelrbatntlan lelkese
déssel fogadta a pályára lépő német válo

gatott csapatot.
Blrlem bíró sípjelére a kővetkező őlszeállitús- 
bán küzdenek a csapatok:

Ausztria: Platzer — Sesta, Schmaus — Wawra, 
Mock, Skoumal — Hahncmann, Stroh, Slndelat, 
Rlnder, Pesser. Németország: Jákob — Jones. 
Münzenbcrg — Kupftr, Goldbrunnet, Kltzínger 
— I.ehner, Sifling, Bernd, Kttzorra, Fach. Az 
első félidöbn változatos n játék és az osztrák 
csapat technikai fölényben van, de a német 
csapat is sok veszélyes támadást vezet.

kiesett!
Nagg lefutása után a beadást Harangozó 
döcögő, ugráló lövéssel küldi a kapu felé s 
óriási meglepetésre a labda a Sarokba kerül. 
1:0.

Nem lehet tudni, mi történhetett a szü
net alatt, de tény, hogy élénkebb lett a já
ték, áni még igy is megsajnálták a nézők, 
hogy erre n gyenge játékra kijöttek a pá
lyára. A 11. percben Gyarmati labdájával 
Bdrkányí a korntrvonalig megy, már úgy- 
látszik, hogy veszendőbe megy a labda, 
Bárkányi azonban váratlanul ideális beadást 
küld Harangozó elé, aki tizenhatosról 
bombagólt lő. 2:0. A Szeged most úgy ját
szik a budaiakkal, mint apa a fiával. A 31. 
percben Bartók szabadrúgását Gyarmati 
gyenge, védhető lövéssel a hálóba küldi. 
3:0. A Budai mintha most ráeszmélne, hogy 
futballozni is kellene s néhány szép akciót 
vezet: Vermes lövését Pálinkás csnk legjobb 
napjaira emlékeztető stílusban tudja védeni. 
Az utolsó percekben Ligeti és Nagy össze
csap, jóidéig gyúrják egymást, de a biró 
nem lát okot a beavatkozásra, ami miatt 
hosszú ideig tüntet a közönség.

A Kispest, most óriási iramot diktál, egyik 
játékos a másikat múlja felül lelkesedésében 
és két perc múlva már meg is születik a ki
egyenlítő gól: Kincses remek elfutás utón 
pompás beadást küld középre s a pontosan 
érkező Nemes a labdát élesen a kapuba fe
jeli. ltl. A Kispest most hatalmas fölénybe 
kerül. Szinte állandóan a budafoki kapu előtt 
tanyáznak a csatárai, de valami érthetetlen 
balszerencse kiséri minden akciójukat. Előbb 
Olajkár II. elolt nyílik óriási helyzet, majd 
Nemes kerül hasonlóan nagy helyzetbe, de 
mindkét alkalom veszendőbe megy, meri 
kapufölé kerül a labda. A sikertelenségek 
sorozata a Kispest játékosok Idegeire megy, 
összezevarodnak, amit a Budafok nagysze-, 
rűen kihasznál. A 28. percben Fézlert üresen 
hagyja a védelem, a csatár nagy gólt lő a sa
rokba. 2:1. Két perccel a befejezés elölt Fo
dor! szöktetik s a szélső húsz méterről várat
lan lövéssel nagy gólt ragaszt Gerő kapujába. 
3:1.

is, hogy érdemes a megörökítésre. Kérni fogják 
n vezetőséget, hogy ni alábbi „megfiatalított**  
csapattal próbálkozzék már nyomban a bajnoki 
esélyek tisztázása, tehát a Ferencváros elleni 
mérkőzés után. A csapni igy óllnn fel:

Szabó—Kis. Biró—Négyest, Somlai, Dudás 
—Sas, Vidor, Cseh, Kalmár, Titkos.

Komoly tábora van annak a megoldásnak, 
hogy a balszélső posztjára

Vermest kell megszerezni.
A kékfehérek egyik orvos-drukkere már tár
gyalt is a budai halszéltől)?/ — természetesen 
mint magánember s a klub tudta nélkül a 
hivatalos vezetőség azonban még néni foglal
kozott a problémával.

A terv tetszetős s aligha rontaná azt a szín
vonalat, amit a Hungária, mint a magyar fut
ball egyik legnagyobb büszkesége, Immár Ötven 
esztendő óta elfoglalt.

Pártos-csoport: EMTK—MÁVAG 2:0 (I):
PTBSC—MTK 2:2; SZAG—Drasche fi:0; FTC— 
BMTE 1:0; Cs. MOVE—MAFC 3:2; WSC—KAC 
2:1; Ganz-SZFC 1:0.

Blró-csonort: BEK—III. kér. 4:1; I TE—Pos
tás 1:0; Vasas—Bszkrt 2:2: ZSE*-Goldbergcr  
1:1; Pamut—URAK 1:1; MSC—IIAC 3:1.

A második félidőben már nem bírja a né
met csapat a profiiramot 

és az osztrák profik fölénybe kerülnek. Két 
góllal eldől a mérkőzés sorsa teljesen meg
érdemelten a nagyobb tudású osztrák együttes 
javára. Btrlem a mérkőzést kitünően és köz
megelégedésre vezette.

A Stadionban ez osztrák-német válogatott 
labdarugó mérkőzés előtt Alsó-Auszlria váloga
tottja a bécsi válogatottal 2:2 (2:2) arányban 
döntetlenül mérkőzött.

JUGOSZLÁVIA BEKERÜLT 
A VILÁGBAJNOKI MEZŐNYBE

Jugoszlávia—lengyel ország l;0 (0:0). M 
Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclen- 
téec Belgráditól.) Világbajnoki selejtező mér
kőzés során a jugoszláv válogatott csapat hu- 

szontőezer főnyi közönség előtt szép küzdev 
lemben legyőzte n lengyel válogatott csapa*  
tót. A jugoszlúvok gólját a második félidő 
26. percében Marjanovics középcsatár lőtte. 
A mérkőzést az olasz Barlassina hibátlanul 
vezette.

NEM OK NÉLKÜL FÉLNEK A FRANCIÁK 
A BELGA MECCSTŐL

Hollandit—Belgium 1:1 (1:0). (A Hétfői
Napló tudósítójának tele/onjelentése. Antwer
penből.) Vasárnap délután 55.000 (!) főnyi kö
zönség előtt folyt le a nemzetközi mérkőzés. A 
félidőben a holland csapat volt Jobb és Spaan- 
donck révén gólt is érnek el. A második fél
időben a belgák kerekednek felül és lsenborg 
révén sikerül kiegyenlíteniük.

Elképesztő vereséget 
szenvedett a cseh

szlovákok csikókkal 
tűzdelt csapata

SVÁJC—-CSEHSZLOVÁKIA 4:0 (3:0)
Bázel, április 3.

CA Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Esős, hűvös időben csapolt össze a 
svájci legénység a csehszlovák válogatott együt
tessel, az angol Ruud bíráskodása mellett. A 
mérkőzésre, amely az Európa-Kupáért folyt, 
Csehszlovákia teljesen felfrissített csapattal állt 
fel.

A játék elején a csehszlovák csapat támad. 
A 28. percben MinCltt fellökése miatt szabadrú
gást ítél a biró. Monnard megszerzi az első 
gólt. 1:0. Két perc múlva Grasri belövi a máso
dik gólt. 2:0, néhány perc múlva Boucek össze
ütközik Vernatival.

A csehszlovák ccnterhalf megsérül s nem is 
tér vissza a pályára, csak szünet utón. Néhány 
perccel o befejezés előtt Aebl lefutás után be
rúgja a harmadik gólt, ami megpecsételi a cseh
szlovák csapat sorsát. Szünet után ugyan állan
dóan támad a csehszlovák csapat, de n félidő 
végén n sajátmaga által diktált Iramtól kiful
ladva visszaesik és tiz perccel a befejezés előtt 
Amado bcfejeli a negyedik gólt.

OLASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
FC Torino—Lazio Roma 1:0. FC Tricstr— • 

JuventUs Torino 2:0, FC Bari—Sampierdarena 
0:0.

FRANCIA LABDARUGÓEREDMÉNYEK
(Serleg-elődöntő mérkőzések.) SC Fives Lilié 

—FC Mctz 0:1 (meghosszabbítás után), Olym- 
pique Marseille—Le Havre 0:0 (meghosszabbí
tás után).

Bajnoki oredmények: FC Sete—Raclng Rou- 
baix 0:1, Racing Lcns—Red tSar Paris 1:3. 
Raclng Paris—FC Rouen 2:1, FC Antibes—FC 
Sochaux 1:1, Olympique Lilié—Strassbourg 2X1.

Prága—Bclgrád városok közötti mérkőzés

Kéztörés, blróverés 
Szombathelyen

CSEPEL WMFC—HALADÁS 2:1 (IsO)
Négyezer néző előtt játszották le a mérkőzést 

melynek első félidejében a Csepel klasszissal 
volt jobb ellenfelénél. A második félidőben a 
játék elfajult s a bíró Móróczot és Szabót kiál
lította. Néhány perc múlva

Baumannt, a Haladás kapusát kéztöréssel 
vitték le ■ pályáról.

A Csepel a gyöstes gólt a meccs utolsó má
sodpercében érte el. A mérkőzés utón a tömeg 
érthetetlenül a biró ellen fordult és .Szigeti 
bírót csak erélyes rendőri beavatkozás mentette 
mtg a meglincseléstől. A rendőrök kardot rántva 
tudtak csak rendet teremteni, de Így is több 
ütés érte a bírót és több rendőrkard esett ál
dozatul a vad rohamnak.

A 1T. liga mérkőzéseinek további eredményei: 
Szolnoki MÁV—V SE i:l, Váci Reménység— 
Vác FC 2:1, Diósgyőri VTK—Salgótarján 1 .-0, 
Simontornyai BTC—Drogisták 0.-0, Erzsébet— 
ARAK 3.A

Tokod*  ÜSC—Vnsas FC 2:1.

HOsök nélkül folyik 
a HOsök Emlékversenye

Vasárnap rendezte n Magyar Atlétikai Club a 
XVfl. hősök kard-emlékversenyét a Műegyetem 
aulájában. A délelőtti mérkőzések a meglepe
tések sorozatát nyújtották. Az elődöntők Során 
ugyanis

kiesett Gerevicb,
aki két válogató versenyt nyert már az idén 
De a kiesettek táborában találjuk az idén fel
tűnt MTK-ista Nyílást és a világbajnoki kertibe 
rakétaszerűén bekerült MAC-isla Pesthyt. A 
délutáni döntőbe a következő versenyzők jutot
tak: RajcíAnyl MAC, Bcrczclly MAC, Palócé 
UTE. Kovács HTVK, Kőszeghy HTVK. Szabol
csi MAC (I), Maszlay HTVK. Rajcry dr BEAC, 
Hidas UTE. A döntömérközésekre zsúfolásig 
meglelt a Miicgyctm aulája. A döntő küzdelem 
is rögtön meglepetéssel indult. Kovács kétszer 
egymásután szenvedett vereséget, mig Rajczy- 
nak és Palócznak nincs még győzelme.

Lapiártakor Rajcaányl vezet 5 győzelemmel, 
0 vereséggel Bcrczelly előtt, akinek 8 győzelme 
és 1 veresége van.

A verseny lapzártakor folyik.

Kézilabda bajnoki mérkőzések: I oszt, férfi 
bajnokság- Elektromos—Beszkórl 0:0. VÁC— 
MTE 4:4, MAFC—BEE 12:4, UTE—BTC 1«:2. 
Nőt bajnokság: G3E-MP5E 10:3, Olympt* — 
AMC 1:0.
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Jobboldali puccs a MUSz-ban
Kibuktatok az MTK r«gl vazatfilt

’ Vasárnap délelőtt tartotta A Magyar 
l/tró Szövetség tisztújító közgyűlését a 
Sportok Házában. Meglepetéssel kezdődött 
az érdekes közgyűlés, mert az elnök, ifjú 
^Horthy Miklós, gyengélkedésére való hivat
kozással kimentet’* magát. A meglepetések 
folytatódtak, amikor kihirdették, hogy sza
vazati joguk azoknak az egyesületeknek 
Kincs, amelyek tartoznak n szövetségnek. 
Ez ugyan alapsznbólyszcrü, de úgy tudják, 
hogy ezúttal először alkalmazták ilyen rigo
rózusan a szabály rendelkezéseit. Az ok ho
mályban van, az azonban bizonyos, hogy a 
tizenkét évi csaknem egyhangú vezetés után 
• r idén először ütötte fel fejét a sportpoli
tika és vele a széthúzás a MUSZ-ban. A hi
vatalos listán kisül ugyanis nz ellenzék is 
külön jclölölapokk.-il indult és

nem csekély meglepetésre 78:40 arány
ban az elenzéki lista győzött.

'Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy bár a 
legfontosabb tisztségek betöltésében nagy
jában a kormánylista ment keresztül, azon
túl azonban

óriási meglepetésre a tekintélyes és 
nagymultu uszóvezérek egész sorát

ütötték el • további működéstől.
Az nkció mögött a MAC, MAFC és BEAC 
szervezi! társasága húzódik meg s amint az 
a továbbiakból kiderült, határozottan 

jobboldali Irányzat 
lett úrrá a szövetségben. Hogy egyebet ne 
mondjunk, a tanácstagok közül kimaradt 
Kisfalai István dr. MTK. Sárkány Miklós 
dr. UTE, Síinai László MTE, Schubert Al
fréd, Fürber Oszkár, Boros Ödön és Na- 
schitz dr. MTK. Az ellenzéki lista indulását 
Lengváry Ákos jelentette be, de többek tu
domása szerint magút az akciót fíajcsányi 
Ferenc vezette. Az érdekes események köz
ben az Úszó Szövetség egyik vezetője és 
Lengváry között beszélgetés folyt le, amiből 
kiderült, hogy

az ellenzék nem azt a Jelölést végezte, 
amire Ígéretet tett.

Az izgalmas légkörben lefolyt és rendkí
vüli meglepetésekkel végződött közgyűlés 
főszereplői mereven elzárkóztak minden 
nyilatkozattétel elöl s már ez is oly feltűnő 
körülmény, ami kétségkívül aggodalomra 
ad okot az uszósport további nyugodt fej
lődése tekintetében.

A Cégliga bajnokságai
I. osztály

Kábelgyár—M. Pamutipar 2:1 (1:1). Kispesti 
Textil—M. Acél 4:1 (2:0). Clilnoln—Werthelm 
4:1 (1:1). Kemény és Társa—Újpesti Posztó 
1:0 (0:0). Budavidékl Posztó—Flóra 1:1 (0?i). 
Danuvla—Growe 2:2 (1:1).

II. osztály.
M. Vasfoual—Radiátor 6:3 (1:0). Weiss Man- 

fréd I.—M. Posztó 4:2 (1:0). Gamma—Shell
1:0 (0:0). IJJwy—Engel 5:0 (2:0). Hlrmann— 
Gizella gőzmalom 3:0 (2:0).

III. A osztály
Schemher M. Mérleg—LeipzigerO.O. Intercont— 

Óbudai Fehérítő 3:1 (1:1). fíelch—llrusovszky 
4:0 (0:0). Kováid—Angol M. Cérnagyár 7:0 
(50). Fiat-Csavargyár 5:1 (2:1). .V. Fémlemez 
—Cornit Müvek 6:3 (2:2).

111. B osztály
Weiss Manfréd ll.—Frama 4:2 (1.O). Dr.

Wander-Dreher-Haggenmacher 3:3 (2:0). Vi- 
godni—Sertésvágóhíd 4:3 (2:1). Krolupper—
Alaska 6:2 (3:1). Hutter-Flora—Zsolnay 6:1 
(2.0). Salgó Imre—Schiell 8:0 (5:0).

M. P.

Érdekes mezei verseny 
a Kéméndy-vándordijért

Vasárnap délelőtt rendezte meg az UTE 
B/ idén els őizben kiírt A’éméndy-vúndordi- 
jas versenyét a külsőmegyeri terepen. A 
starthelyhez a rendező egyesület autókon 
Vitte ki n versenyzőket és — újítási — a 
nézőket is. Először az ifjúságiak indultak 
neki az ismeretlen pályának. Óriási volt a 
küzdelem az ifik között, a háromkiloméle- 
les távol egycsoinóban futották végig. Vé
gül is győzött a lilák uj „óriása": Zollay 
10:18.4 mp alatt. A csapatversenyt is az 
[UTE nyerte 35 ponttal. A vándordíj sorsa 
már ilt eldőlt, mert a BBTE nz ifjúsági ver
senyben 170 pontot szerzett. Ezután n sze
niorok állottak starthoz, számszerűit száz- 
huszonheten. A mezei versenyek történeté
ben addig még soha elő nem fordult eset 
udódik: a versengők az izgalomtól egymás
után ugrálnak ki idő elolt. Csak a nyolca
dik start sikerül. Kelen áll az élre, mögötte 
h titkos tipp: Esztergomi, majd Csaplár és 
h kitűnő terepismerettel rendelkező Szilágyi 
következik. A sik mező után szaluira: ho
mok fogadja a versenyzőket. Itt Esztergomi 
próbál nz élre kerülni -- nem sok sikerrel. 
Gyönyörű erdei ut következik, raadárdal 
töri meg mindössze a versenyzők szabályos 
lihegését. Majd a Szilaspntak nyolc hidjún 
vezet tovább a versenyzők útja. Kelen nyíllá 
meg a finist. Esztergomi csak a második 
helyére vigyáz is ezt sikerül megtartania. 
A befutás sorrendje: 1. Kelen BBTE 22.06 
mp. 2. Esztergomi Beszkárt 22:15.4 mp, 3. 
Szilágyi UTE 22:24.6 mp. Csapatverseny
ben első az l'TE 33 ponttal, második n 
BBTE. harmadik a Beszkárt. A vándordíj 
végleges alakulása nz első évben tehát: 
Védő nz. l'TE 06 ponttal, 2. a Törekvés 160 
ponttal, 3. a BBTE.

A MAGYAR VÁLOGATOTT BIRKÓZÓ- 
CSAPAT l'JABB VERESÉGE

Bolognából jelentik: A magyar válogatott 
görög-római birkozócsapat szombaton, a 
későesti órákban az olasz bajnokcsapattal, a 
Virtus Bolognával mérkőzött. A magyar vá
logatott második olaszországi szereplése sem 
hozott sikert, mert az olasz bajnokcsapat 
óriási küzdelem után 4:3 arányban győzött.

Vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a lengyel— 
magyar ökölvívó válogatott mérkőzés a Fővá
rosi Nagy Cirkuszban. Jövő vasárnap nagysza
bású sportesemény lesz Budapesten. A Fővá
rosi Nagy Cirkuszban vívják a Lengyelország— 
Magyarország nemzetközi ökölvivómérközést, 
amelyet a professzionalista birkózók Európa- 
bajnoklágára való tekintettel délelőtt 11 órakor 
rendez meg a Magyar Ökölvívók Szövetsége.

Rekordidő alatt uszodót épít Peslszenterzsé- 
bet. Dr. Ojtozy Miklós, a MUSZ Budapest- 
vidéki kerülete és az Erzsébet Torna Club el
nöke előterjesztésére Chikán Béla dr. polgár
mester elhatározta az 50 méteres levente-uszoda 
építését. Körülbelül 5000 pengőbe kerül az ETC 
két évvel ezelőtt épített uszodája mellett a tég
lagyári tavon létesítendő uszoda építése, amely 
egy hónap alatt már cl is készül.

Vasárnap délelőtt uj csatárt szerződtetett u 
Bocskai. A csatár neve nem ismeretlen a sport
közönség előtt: Pásztóiról van szó. A Beszkárt 
nngytechnikúju vöröshaju centeréért már hetek 
óla harcolnak a prifiliga egyesületei. Most az
után győzött n Bocskai és Pásztói vasárnap 
délelőtt aláírta szerződését a Bocskaihoz.

Tamási 
futball-szekszepilie 
a II. ligában

A lilnfchérck inár rengeteg értéket termáitok 
n magyar futball számára. Sok közülük mellék
vágányra sodródott még mielőtt a csúcspontra 
eljuthatott volna. így járt Tamási is, az újpesti 
egyetemista jobbszéíső, aki címeres dresszben 
is feszített már, jeléül annak, hogy — számot- 
lövő érték

Most egyelőre „talonban" van és még vala
hol. ahonnan már sokan indultak ismét útnak 
n csúcsok felé. Ez a „valahol" a — mened
zserek noteszában van.

Tamási neve az első helyen szerepel, 
számolnak vele. Az elterjedt hírek szerint a 
profiliga egyik bajnokságra törő csapatában 
látjuk majd viszont már a közeljövőben. 
Rejtvénynek ez érdekes, mert éppen hét ilyen 
csapatról lehet sző...

Bródy ismét téma 
az éledő vizipólóban

A világhírű magyar vlzipólót alaposan jégre 
tették — nyilván azért, hogy cl ne romoljon. 
Hossza hónapok óta méfl elvétve sem adtak 
• leijeit a vizek titánjai magukról. Most végre 
cl<. recskiként itt a téma: Bródy egyesület- 
i'ó". ztatása. A válogatott vízipóló kapus Óbu
dáról a BSE felé indult. Még nem érkezet, meg. 
mert a hírek szerint komoly mozgalom indult | 
« visszatérítése érdekéhen.

A felvonult eiŐk után ítélve ezt a törekvést 
siker fogja koronázni

s a vizicsatákhan Bródy ismét a ..kerület'*  art 
nőiben bizonyítja be, hogy nincs jobb kapus a 
Világon

Botrány a nézőtéren 
Ál Sparks és Ring Curtls 

mérkőzése alatt
Szombaton késő este súlyos botrány kereke*  

dett a Fővárosi Nagy Cirkuszban a nemzetközi 
szabadstilusu birkózómérkőzéseken. Zsúfolt ház 
előtt simán indult a verseny. Szünet után ke
rült sor a vad cowboy, Al Sparks mérkőzésére# 
akinek a budapesti szereplését minden este

az egyik páholyból figyeli Madame Ca- 
miile de Veillcut francia grófnő.

Sparks ellenfele az ugyancsak vad és erősza
kos King Curtis volt. Á két birkózó úgy meg
vadult, hogy felváltva .dobálták ki egymást a 
ringből és a nézők közölt folytatták a mérkő
zést. Az egyik ilyen „kidobásnál" egy néző any- 
nyira elvesztette nz uralmát, hogy botjával né
hányszor végigsuhogtatott Curtisnak a hátán. 
Ekkor a nézők is felugráltak helyekiről és 
csak a rendőrség közbelépése mentette meg a 
helyzetet.

Ma, hétfőn cstee több világhírű európai ver
senyző érkezik Budapestre. A hétfő esti páro
sítás a következő: Al Sparks—Félix Karsic (ha 
addig rendbe jön a lába), Jose Dionisio—Joe 
Navrocky, Passmann—Konstantino, aki vasár
nap érkezett meg Budapestre, végül egyelőre 
titok fedi, ki lesz Gaston Navailles ellenfele.

Meglepetések sorozata Megyeren
Az' első napok favoritjárása után, vasárnap 

a legtöbb versenyben fejtetőre áilt a papír
forma. A Rákosi-dijban nagyszerűen szerepelt 
Bátor a hosszak tömegével kapott ki Fóth és 
Baktertől. Florastert orrvérzéssel tartotta fel 
lovasa. A Krausc Károly emlékversenyben 
pedig minden fogadod ló a vert mezőnyben 
végzett. Ezekután nyert egy favorit is a most 
nagyformában lévő Despcradó, de a két utolsó 
futamban ismét outsiderek végezlek elöl.

Részletes eredmények:
I. Hadsereg! sikvcrseny-handlcap. 1. Maros 

(l’/i) Matuskov. fh. 2. Carmen (1%) Stielly hd. 
3. Vesta (12) v. Muhr. F. m.: Vihar (4) 
Máchánsz hd., Négus (3) v. Czánlh fd., Vénus 
(12) Vásárhelyi. 1M'hossz, % hossz. 10:28, 16, 
12. Befutó: 10:51.

II. Inkey Antal emlékverseny. 1. Fóth (3) 
Esdi L. 2. Bakter (l’/<) Szovátai. 3. Bátor 
(7:10) Ilorúk. F. m.: Herta (8) Mészáros. 
1 hossz, 10 hossz. 10:43. Befutó: 10:188.

III. Nugoinory-akadályversenv. 1. Bánom Is 
én (1%) Tóth A. 2. Mankó (3) Stielly hd. 3. 
Babatündér (101 Frosch. F. m.: Florasler 
(pari) Bal. J. II. 10 hossz, ötnegyed hossz. 
10:20. Befutó: 10:63.

IV. Krausc Károly emlékverseny. 1. Kannibál 
(6) v. Czánth fh. 2. Minek? (10) Zangcn A. 3. 
Indiana (5) Prehál. F. m.: Fék (14) Matuschk. 
fii., Bokréta (2) Jeney I. fh., Pitypalaty (10) 
Lajtos, Limanova (2) v. Muhr fh., Adisababa. 
(14) Stielly, Csodás (3) Gede alhadb. ötnegyed |

hossz, 2 hossz. 10:117, 27, 41, 21. Befutók' 
10:1065, 614.

V. Tavaszi dij. 1. Dcsperádó (5:10) Balog. 
2 .Dongó (5) Fetling A. 3. Pártfogó (20) Klim
scha. F. ni.: Kuruc. II. (20) Weckermann, Ci
gánybáró (1) Csapiár, Üstökös (5) Teltschik, 
Dénes (20) Horváth K. II. 3 hossz, 1 hossz. 
10:16, 12, 13, 14. Befutó: 10:59.

VI. Áprilisi handicap. 1. Kópia (3) Fetting A. 
2. Fütykös (10) Csömöri. 3. Goal (4) Klimscha

fogad Dauer Aladár
bookmaker Irodáiban, hudapest, Kossuth Lajos-u. 14-16

Telelőn: 189-704, 189- 724 
Fiókirodát Budán, Horthy Miklőa-ut 18.

Telefonon Telefon :268-78«
toladoit fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltQnk

II. F. m.: Swcethcart (8) Alt, Gyergyó II. (10) 
Mező, Tekergő (6) Esch T., Cinus (2) Pfendler. 
’/< hossz, ötnegyed hossz. 10:41, 18, 23, 17. Be
futó: 10:707.

VII. Hűvösvölgyi handicap. 1. Fergeteg (6) 
Fetting A. 2. Babvirág (5) Klimscha. 3. Hédié 
(12) Esch. F. m.: Lilla (10) Schwadlenka, Nap
felkelte (2><) Horváti) K. 11., Borzas (pari) 
Rózsa, Kundrv (4) Klimscha II., Bodrog (25) 

I Mátyus, Páncél (10) Szij. Nyakhossz, 2 hossz. 
110:53, 23, 37, 46. Befutó: 10:516, 754.
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TÖRJE A. FEJÉT!

U| „női szakasz" az atlétikában
Sportberkekben, korántsem alap nélkül, élén

ken tárgyalják azt a hirt, hogy uj női egyesület 
alakul, amely egyelőre csak atlétikával foglal
kozna. Az uj egyesület

kimondottan „női szakasz"
lenne, mert még a vezetői sorában sem tűr meg 
férfit. Az alakulás a közeli napokra várható s 
a sikere aligha kétséges, ha tudjuk, hogy már 
az első percben három leányiskola teljes gárdá
ját állítja sorompóba.

Hétezer jegy „hozómra"
Ki osztrák államforma változása miatt rend

kívüli zavarba került néhány magyar sportág, 
közöttük elsősorban is a kézilabda, amely hus- 
vétra két bécsi csapatot is várt Budapestre. A 
bécsi férfi és női kézilabda válogatott csapat 
Ígérkezett s a szövetség eszerint készült is fel.

Óriási érdeklődés
előzte ezt meg, amit igazol az is, hogy több 
mint hétezer jegyet adott el a szövetség arra 
a „hozamra", hoyy Bécs kettős válogatottja 
itt lesz husvétra.

A nagy érdeklődés kettős forrásból fakad: az 
osztrák lányok nyerték a világbajnokságot s 
az osztrák női csapat válogatott szépségekből 
áll. Különösen a diákság hévül a szép és „tu
dós ' bécsi lányok iránt. A diplomáciai tárgya
lások még folynak s ha minden jól megy, 
húsúét o magyar kézilabdasport legszebb napja 
less.

HÉTFŐI NAPLÓ 
SnrktMtlkt 

Dr. ELEK HUGÓ ás MANN HUGÓ 
Feleiéi •itrksiitA H kiadó: Dr. El.EK HUGÓ 

Sterkeutóség «a kiadóhivatal: Eruébct-kSrel M.
Taletaa hétköznap <• vaa dili 13-ls: IMS-M. Vas. d. a. 
h órától (Aradl-v. S, Globuanyonida-: l-IIMS. 1-tU-M.
Vu. 4. i HMól UpHrtBs: l-HMt. t-IW O, l-IH-44, 

114*41.
ELŐFIZETÉSI Alt: Egy «vre & pánid. - EGYES SZÁM 
ára: Mazyamratlg 10 lllér, Anntrla N OfoKhan. Fraa- 
ciaoraitf 140 frank. Jugoailávia 2.50 dinár, N*metora**|  
15 PL, Ólaimra:i ürd, Románia I lei. Caebulovákla

VÍZSZINTES:
1. Operaházban énekel. 11. 

Üdülőhely a Balaton mellett. 
12. A fizikában a mozgás
állapot megváltoztatásának 
eredendő oka. 13. Szilvát ké
szít el télire. 14. A makk 
ászon olvasható, lő. S. A. 16. 
Magával visz. 17. Vissza: név
elő. 18. Táplálkozni. 19. 
É. G. É. 20. Ázsiai földrajzi 
név. 21. Utó — ellentéte. 23. 
Régi magyar szó. 25. Szó kér
dőíveken. 26. Jelt ad. 27. A 
ruhára varrják. 29. Ilyenkor 
szoktnk uzsonnázni — per
sze délután. 32. Kerület — 
rövidítése. 33. Nőnemű fran
cia névelő. 34. A földszint 
felé. 35. Tagadószó. 36. Ház- 
tüznézőbe jön (névelővel). 38. 
Idegen női név. 39. Tegezés. 
40. Szláv névvégződés. 4U 
Német személyesnévmás. 43. 
Izomkölő. 44. Nagyon öreg. 
45. E.L. P. 46. Mit látok? 47. 
Vizi áltat. 48. „Élet, erő, 
egészség." 49. A tőzsdén erre 
a kiáltásra jön a „veszek" 
válasz. 50. Gyürüalaku ko- 
rállsziget, amelynek belső ré
szében víz van. Leggyakoribb az Indiai óceán
ban. Ö2. Olajbogyó.

FÜGGŐLEGES
1. Lónév. 2. Algíri kerület és hasonnevű vá

rosa. 3. Elemista betű. 4. Só — latinul. 5. 
Nincs pénze. 6. Angol sör. 7. Semleges angol 
névmás. 8. Magyar fejedelem; Szent István 
király atyja. 9. Forma. 10. Svédország eleje. 
11. Kié? 13. Sietni — németül. 14. Folyó. 16. 
Embcrtanileg keltő van belőle: nő és him. 
17. Abesszin hercegi cim. 21. Férfinév. 22. Ba
rom huzzn. 23. Gyengédesi lök. 24. Rágcsáló 
áílat. 26. Lélegző. 27. Klasszikus női név. 28. 
Mohamed, Allah küldöttjének utóda, a moha
medán vallás feje. Egyébként arab szó és je
lentése: helyettes, utód. 29. A virágok biro
dalma. 30. A végső állomás. 31. Rökk, magyar 
siinésznő keresztneve. 33. Észtország fővarosa 
és kikötője a Finn-öböl partján. Régi neve: 
Tallin. 34. Sport Club rövidítése. 35. Szabad 
állam a Himalája déli lábánál. 37. Jelez 38. 
Mulatószó. 30. Szükség — németül 42. Visz- 
szavon. 44. K.O. 45. A házal őrzi. 46. Keltő — 
idegen öszctélelekben.

„FERDE SZEMMEL" 
KERESZTREJTVÉNYÜNK 50 NYERTESE:

Fodor István. Garami Endre, Kaufmnnn Panni, Nagy 
Mária, Vont Anna, Márton Béln, Losonci Mária, Práger 
Mihály. Zoltán Elemér, Mráz Irén, Árvái Zoltán, Arany 
Ella, Szásxkai Sándor, Bodor Kálmán. Kállai Etel, Je
szenszky Anna, Szász Ferenc, Borosa Árpád, Zoinbor 
Marika, Tóth Erzsébet, llorovitz Géza, Schwsrcz 
László, l.évni Arnka, Singer Tibor, Gábor Manyi, Sárga 
Béla, Gaál László, Rechnitzer Viktor, Kicin Rózsi, Ren- 
ncr János, Dudás Kálmán, Kertész Miklós, Eris Gyula, 
Székely Ferenc, Szebeni Olga. Lázár István, Rusznyák 
Anna, Kovács Irma, Jakab Zoltán, Sfeinitz György, 
llmnner Frida, Somy Gábor budapesti lakosok és Dn’r- 
ncr Odón Miskolc, Szítra Mária Pestújhely, Ladányi 
Róbert Esztergom, Kami Béla Újpest, Weiss Jánoz 
Sárospatak, Karászi Benő Tiszakarád, Muraközt László 
Diósgyőr, Szerdahelyi Ella Salzburg, Pálfy Károly Ro
lniin (Románia).

A budapesti és környékbeli nyerteseket kérjük, hogy 
nyereményük átvétele végett csütörtökön és pénteken 
10—1 óra között kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. A 
vidéki és külföldi nyerteseknek az ajándékot postán 
küldjük.

A további M nyerte*  névsorát jövő heti arámiinkban 
köiHljük.
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