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Bc\*s, április 10.
(A Heggel tudósítójának telefon- 

jelentőse.) Metsző hidegben, esőben 
es szélben szavazott vasárnap Auszt
ria népe a Nőmet ország na I való egye
sülés fölült. Az alpesi országrészek
ben hóviharok dühönglek, de a hikos- 
ság ennek ellenére majdnem száz 
százalékban résztvet t a szavazásban 
A kisebb községekben már az első 
órákban mindenki leszavazott, úgy
hogy a sza eazóhel giségekel /léiben 
már le leheteti zárni. A szavazás leg
főbb jellemvonása az volt. hogy

sokan nem zárt borítékban adták 
le szavazatukat, hanem nyíltan 

szavaztak igennel.

helyett, hág g bementek volna a zári 
fülkébe és borítékba tették volna sza
vazatukat, egyenesen odaát ! I a I: a vá
lasz! ási elnök elé és hangos szóval ki
jelentették, hogy igennel szavaznak. 
Ayill igennel szavazóit a katolikus 
Papság nagy része is, különösei a 
faliakban. Â szavazás technikai lebo
nyolítása gépszerü pontossággáI ment 
végbe. Az elinni! két hét alaM az <>sz- 
s/.<‘ts szavazásra jogosultak nev.j<*gyze
ke) összeállították s

mindenkit nyilvántartottak, hogy
leszavazott-e?

Becsben a nemzeti szocialista 
autósosztagok kocsijai egész nap út
ban voltak és mindenkit f i g y e l  mez
tettek. hogy tegyen eleget választási 
kötelezőt lségénck. A hidegeket es ag
gokat kocsin viiték a legközelebbi 
sza vázolod y iséglie. söl a szavazás
utolsó órájában mindenki!, aki meg 
nem szorozolI le, automobilon keres
lek fel és vittek szavazni. A szavazó
két yjsógekei reggel hét órakor nyi
tották ki, maga a szavazás azon
ban csak nyolckor kezdődött. Mar 
bét órakor megkezdődött., a

sorbaállás az egyes szavazóhelyi*
ségek előtt

s kilenc órakor tetőpontját érte el a 
forgalom. Mindenki igyekezett az el
sők közöli leszavazni s déltájhan 
oiái- mindenütt nu'gritkult a szava- 
/(|k szama. A régi városháza épüle
tben berendezel t szavazóhely isi'g 
ki írül ogész nap nagy tömegek áll- 
btK mert itt szavaztak le a helvá-
1 , '"n laki fioTltikni és pártelőkelö-
sevek. ( 1- , fük Hitler kancellár 
uus-triai fömegbiza! ! ja és a népszó- 
n".:as kormánybizlo.sa. Hürekel kör-
'■etvczclö. Scyss-InqUart birodalmi

helytartó, aki fiées egyik elővárosá
ban, Dornbnchban lakik, az oltani 
iskolában szavazott le. A bécsi vá
rosi tanács rendelkezése alapján '

Bécsben 2ÖS1 s/avazóbelyiscget
állítottak fel.

A legtöbb Favoriten-kiil vá rosbun 
van: 175, a legkevesebb a belváros
ban: 40. A 2081 sza vázából y i.ség közül 
1977-ben szavaztak a bécsiek, 77 et a 
hadsereg tagjainak és a birodalmi 
németeknek tartottak fenn. A pálya
udvarokon és a kórházakban 27 sza- 
vazóholyiség volt. A Bécsben élő 
cseh nemzetiségű osztrák állampol
gárok számára külön szavazóhelyisé
get rendeztek be a régi városházán.

A csehek is korán délelőtt lesza
vaztak

s délutánra már alig mai. dt szavazó. 
A forgalom csak három óra után 
élénkült meg ismét a sza' azóhelyisé- 
gek előtt, amikor azok , szavazók 
kezdtek gyülekezír, akiknek délelőtt

egyél) elfoglaltságuk volt és most 
már sietniük kellett, nehogy lemarad
janak a szavazásról. /Egymásután áll
tak meg /r: öw’u.V a szavazóhelyiségek 
elöli és hoztál: a késiilrhnes szavazó- 
kai. Délután négy óra tájban már is
mét hosszú sorokban álltak a szava
zók egyes választóhelyiségek előtt, 
de azért még mindenkinek volt ideje 
leszavazni. Pontban délután öt óra
kor mindenütt lezárták a szavazóhe- 
lyiségcket s megkezdődött a szavaza
tok összeszámláfása. Bécsben és a na
gyobb városokban ekkor már óriási 
tömegek hullámzottak az ucoáii s 
megkezdődtél,' az előkészületek az esti 
fáklyásmenelekhez. Aki nem volt az 
ueeán, az ;i kávéházukban és vendég
lőkben ült és hallgatta a rádiót, amely 
hangulatképekcl közvetített a biroda
lom különböző részeiből. A legna
gyobb tömegek Bécsben a Hangver
senypalota körül gyülekeztek, mert 
a rádió közvetlenül a szavazás lezá
rása után bejelentette, hogy itt hirde
tik ki a késő esti órákban a műsoron 
szereplő katonar.enekari hangverseny 
keretében a végleges eredményt.

A  katolikus papság 
nyíltan szavazott

Már az első eredmények alapján 
nyilvánvaló volt, hogy a népszava
zás kimenetele megfelel a hozzáfű
zött várakozásoknak és hogy

a nemmel szavazók száma el
enyésző lesz.

A késő délutáni órákban egymás
után érkeztek Béesbo a jelentések a 
kisebb falvakból és községekből, a me 
Iveknek lakossága száz százalékban 
igennel szavazott. A nagyobb váio- 
sok közül elsőnek Urne eredménye 
jött meg. A szavazók majdnem száz 
százalékban megjelentek a szavazó- 
helyiségekben s M..Ï szájaiéi, igennel 
szara zol I, Általában véve megái lapít
ható, hogy

a városokban inkább csak a/, úgy
nevezett előkelő negyedekben

akadtak nemmel szavazó polgárok,
míg a munkásnegyedek majdnem száz 
százalékban igennel szavazlak. Salz
burg város szintén köze] százszázale- 
k<K Iliién y t jelentett s a salzburgi 
tartomáuy községei között is alig 
akadt néhány, almi volt egy-ket 
nemmel szavazó polgár.

A salzburgi helyőrség katonái kö
zül mindössze egy szavazott nem

mel.
Száz százalékban igennel szavazott a 
kalolikus papság is, amely mindenül! 
nyíltan ad!a le sza vázától. A lég
ióid) kolostor lakói is kivétel nélkül 
Hitler Adolf mellett szavaztak.  ̂ A 
l.iirinliai szlovén kisebbség, a KJ a’ 
gen fúr! bőt érkező jeleni 'sek szeri ni, 
uggatiesak majdnem száz százalékban 
uz egyesülés melleit foglalt állási.

„Ném et vagyok
vagy nem vagyok német?'*

Bées, április 10.
(A  Magyar Tör i  rata iroda jelen 

lése.) Sündcrmnnn sajtófőnök llütk- 
kcl körzetvezető sajtóelőadója, a ko

ra délutáni órákban meghívta a kül
földi Hajió képviselőit a vála^zlási 
helyiségek megtekintésére, hogy ké
pet kapjanak a szavazás lefolyásáról.

Az újságírók minden korlátozás 
nélkül érdeklődhettek a választási el
nöknél és a választási bizottság tag
jainál a. szavazás módjáról és rész
leteiről és megtekinthették a szavazó
fülkéket. \z első látogatás a Hofburg 
épületében elhelyezett szavazó-helyi
ségeknek szólt.

Teljes csendben folyt Ht a szava
zás.

délután fél négy órára a szavazásra 
jogosultaknak mintegy kilencvenöt 
százaléka már leszavazott. A válasz
tási helyiséget Hiller arcképével é_s 
horogkeresztekkel díszítették, a közé
pen hu!almos betűkkel »,/a« felírás 
fagyöU.

Az » 11rnák < tulajdonképpen sebté
ben készített faládák, amelyeknek 
nincs fedőlapjuk. Minden szavazónak 
lepecsételik szavazási igazolványát és 
így kizárja a lehetőségét annak, hogy 
másutt is szavazhasson.

Akik leszavaztak, emlékérmet
kapnak, amelyet kitűznek kabát*

jukra.
Több más szavazóbelyiség megte

kintése után kSiimlermann sajtófőnök 
a Kelet-téri cseh szavazóheíyisógbe 
vezette a sajtó képviselőit. Ez a ti
zedik kerületben van, az úgynevezett 
Favoritenben, amely a bécsi, cseh- 
szármuzású lakosság egyik, központ
ja. Itt a kerületi elöljáró saját épü
letében rendezték be a szavuzóhclyi- 
ségeket.

A csehek maguk kérték, mint 
Sündermann sajtófőnök mondta — 
hogy elkülönítve szavazhassanak, 
mert különben előfordulhatott volna, 
hogy «‘gyesek azzal akarnak h a n g u 
latot csinálni n csehek ellen, hogy 
az egyes kerületekben leadott >ucm« 
szavazatok a csellóktól >v.ármaznak. 
így  azon ban,

ha egy helyen szavaznak, knny-
nyen ellenőrizhető, hogy igennel 

vagy nemmel szavaztak-e.

Nagy élénkség volt i 1 1 a választóba» 
lyiségek körül, sokan órákig vára
koztak. míg leadhatták szavazatukat. 
A csehek természetesen mindig
cseh sz;j nmizá'ú oszt rák állampolgá
rokról van szó szintén hordják a 
horogkereszfel kabát ink m, a válasz
tási rendezőknek pedig megengedték, 
hogy keksz!t. i horogkrrrszfcs kar- 
szalagot hord jouai,, tnegkiilö'b iteté* 
süt az álialánossáyhan előirt vörös- 
szin ü karszalafioklól.

Délután Biircknl körzetvezető a



2 a Regcel 1038 április 11

mmumiittiiuminimimimmiimmm

I jtu s\b é & rc L
vagyok német!*

Ezt a legegyszerűbb és legáltalá
nosabb jelszól azért választották, hogy 
minden társadalmi vagy felekezeti 
kérdést át hidal jónak és a választás 
előtt, éppen úgy, mint a saarvidéki 
választásnál tisztán álljon a kénlés: 
Németország mellett akar-e hitet 
tenni a szavazó, vagy pedig nem.

Első feladatának tekintette, hogy a 
kisembereket, a munkásokat, meg
nyerje. mert mindenkit értékesnek 
tart az állam szemportjából, aki dol
gozik és termel és az ilyen értékes 
elemeknek nem tesz szemrehányást, 
mert a maliban más politikai meg- 
yyőződést követlek. A vallási kérdés
ben az az álláspontja, hogy mindenki 
intézze el Istenével milyen vallási 
felfogást vall.

Az egyháznak az a feladata, hogy 
a nevelést az állam javára folytassa 
és jó állampolgárokat neveljen, to
vábbá, hogy imádkozzék azért, amiért 
az állam dolgozik.

Bürekel a saját szemével győző 
dött meg arról, hogy a szavazók 

nem állottak kényszer alatt.
Meissel és Schaden-szállóban fogadta 
a külföldi sajtó képviselőit és kifej- I mikor egyes választóhelyiségek előtt 
tette előttük, hogy a népszavazás I «  tömeg az uccün a német, nemzeti 
minden részletkérdés kikapcsolásával (l(,H énekelte és a szavazók nyíltan 
egész általánosságban úgv tette fel a " kurták leadni Igen-szavazatukat, az 
kérdést, bogy a felölel azt jelenti: ' ldcn szavazat okid érvénytelennel te.

»Német vagyok, vagy nem
mert néhány százalékkal több vagy 
kevesebb nem jelent semmit.

»

» Úgysem fényért az az eshetőség, —■ tette hozzá mosolyogva 
Bürckel körzetvezető — hogy a rendszernek csomagolnia kell és

el kell hagynia Ausztriát.*

A Bécsből érkezd Hitler 
az anhalti pályaudvaron szavazott

Berlin, április 10.
(A  Reggel tudósítójának telefon - 

jelentése.) A vasárnapi választás pá
ratlan gyorsasággal zajlott le a régi 
német birodalomban. Amire még nem 
volt, példa a német szavazások törté
netében:

• . •  ̂ • V m % « • » « «

délelőtt féltíz órakor már a fal
vak legnagyobb részében le lehe

tett zárni a szavazást.

mert az összes szavazásra jogosullak 
száz százalékban leszavaztak. A vá
rosokban is a legtöbb szavazó már 
délelőtt eleget tett polgári kötelessé
gének és leadta szavazatát. Azokat, 
akik még késlekedtek, a rádió szólí
totta, fel újra meg újra, hogy jöjje  
nek szavazni. Közben a rádió állan
dóan hangulatképeket közvetített a 
szavazás lefolyásáról, így különösen 
a határmenti kerületekből, ahol a 
külföldről jött németek és osztrákok 
tízezrei szavaztak.

Berlinben reggel még havaseső
esett,

délelőtt azonban kitisztult az idő, 
bár a hőmérő továbbra is a fagy
pont körül mozgott. A nemzői i szo
cialista párt zenekarai a kora reggeli 
órákban végigjárták a főbb útvona
lakat és reggel nyolc órakor már 
mindenütt hosszú sorokban álltak a 
szavazásra jogosultak a szavazóbe- 
1 y iségek előtt fi lelkes hangulatban 
várták, amíg sor kerül rájuk.

A szavazásnak a szó szoros értel
mében népünnepély jellege volt.
A belvárosban, amely máskor va

sárnap teljesen kihalt, nagy tömegek 
sorakoztak fel. hogy lássák, amikor 
a miniszterek és pártvezérek lesza
vaznak. A legnagyobb forgalom az 
anhalti pályaudvar környékén volt, 
mert a rádió délben bemondotta, 
hogy itt szavaz majd Hitter kancel
lár, aki egyenesen Bécsből tér vissza

P#rl Sándor : maça ér j^/ermokci Je n ő  és 
Dr. Marton K lári (Bruxelles) nevében fájdalom
tól megtörtén ielenti, hogy a legjóságosabb feleség, 
anya 6$ rokon

Perl Sándorné
•sül. Qoldachein Róza

í. hó 9-én életének 66-ik evében, 47 évi boldog 
házasság után elhunyt.

Drága halottunkat hétfőn, ápr. 11-én d. u. y24 
órakor kísérjük az óbudai új izr temetőben utolsó 
útjára

Gyászolják még testvérei: B e ck  Lajosné, 
Landeberger Maxné (Berlin), Fenyvea S á n 
dornál veje : Dr. Marton Lá az ló i nagyszámú 
rokonai és mindenki aki ismerte.

egyheti távoliét után Berlinbe. A ve
zérkancellár külön vonata 1 óra lő 
perckor futott be az anhalti pályaud
varra s

i
Hitler kancellár és kísérete mind
járt le is szavazott a pályaudva
ron felállított szavazóhelyiségben.

I Este 7 óra 15 perckor a berlini s/a-
I vázas eredményéről a Következő első 

jelentést főtték közzé; 728.6Sl> válasz-* 
fásra jogosult közül 727.710 választó 
élt. választási jogával. Közülük 721.7ló 
választó igennel, 2722 nemmel szava
zott, 218 pedig érvénytelen volt. Te
hát a választóinak 90.50 százaléka 
igennel szavazott.

A külföldi németek

Berlin, április 10.
A Belgiumban és Hollandiában élő 

németek és osztrákok Aachenben já
rultak az urnák elé. Az osztrákok 
835 igennel és 3 nemmel, a németek 
5713 igennel és 30 nemmel szavaztak.

A karintiai szavazás eredményéből 
már most is kiderül, hogy ti lakos
ság százfizázalékig leszavazott. A ju 
goszláviai németek és osztrákok 
nyolcszáz főnyi csoportja Klagen
furtban adta le szavazatát.

A Memel vidéken lakó németek és 
osztrákok Tilsit ben szavaztak; 1059 
német ó.s osztrák igennel szavazott.

Prágai rendelet 
a rémhirter jesztök ellen

Prága, április 10.
(A  Reggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Szokatlanul sok horog
keresztes lobogó teng vasárnap Prá
gában. A cseh hatóságok ugyanis 
megengedték, bogy a népszavazás 
napján birodalmi német ál lant polgá
rok házukra vagy lakásuk ablakába 
a némel lobogót kifüggesszék. Csak 
azt kötötték ki, hogy melléje, a cseh
szlovák zászlót is ki kell lűzniök. 
Vasárnap valamennyi csehszlovákiai 
lapban feltűnő helyen hivatalos köz
lemény jeleni meg a rémhirter jesz- 
tök ellen. A közlemény szövege a 
következő:

lijra meg újra különböző álhírek 
éfi rémhírek bukkannak fel. amelye
ket felelőtlen elemek legnagyobb
részt

suttogó szájpropaganda útján
terjesztenek. Céljuk az, hogy a lakos’ 
sagban nyugtatónságot. bizutmallan- 
sagot zűrzavart és rettegést keltse- 
nek. Hogy ennek a bűnöző működésnek

egy csapással véget vessünk, felkér 
jiik a lakosságot, hogy

a suttogókat, az ál- és rémhirter- 
jesztőket azonnal adják át a rend

őrségnek

vagy a cscndörségnek é- ezzel segít
senek a mai. amúgy is komoly időben 
a nyugalmat, a nt eg fontolt súgót és a 
rendel fenntartani. Aki nem így cse
lekszik, a nyugiaiauság és a pánik 
terjedéséhez járul hozzá.

Endre László alispán
a dunántúli svábság terjeszkedéséről

Kecskemét, április 10.
(A  Reggel tudósítójának telefon je

lentése.) Vasárnap tartotta a Ma
gyar Orvosol Nemzeti Egyesület e 
kecskeméti kerületének alakuló ülé
sét. Orsós professzor elnöki megnyi
tója. után vitéz Endre László pest- 
megyei alispán mondott hosszabb 
beszédet. Kifejtette, hogy nem ismer 
keresztén,g arcost, csak inagyar or
vost. Azután arról beszélt, hogy nem 
elég a zsidókérdést megoldani, mert 
Magyarországon magyar kérdés is 
van.

Nagyszámú idegenfajú más nép is

I él az ország területén, és azoknak 
az orvosoknak, akik ilyen idegen- 
fajú többség között élnek egyes 
területeken, fontos feladata, hogy 
apostolai legyenek a magyar faj
nak, a magyar gondolatnak az 
idegen veszedelemmel szemben.

Különösen nagy feladatok várnaka 
Dunántúl egyes vidékeinek orvosaira, 
ahol nagyon megerősödő!I a sváb ter
jeszkedés. Kndre után ( ’sillert/ András 
szólalt fel. maid megválasztották u 
tisztikart. Elnök: Mnlolesy Károly, 
a lel nők: Al torját/ (Jnhardl Tibor és 
Rnlyovszly ( 1 \ ti la, ügyvezető igaz
gató pedig Somogyi Gyula lett.

Halifax
visszahívja Edent

A ng lia  a zsebébe nyúlt:
52 m illió bushel búzát vásárolt

London, április 10.
(A  Reggel tudósítójánál: telefon je

lentése.) A hét szenzációja Lord Hali
fax e heti beszéde, amelyben burkolt 
szavakban ugyan, de bejelentette, 
hogy az a zártkörű társaság, amely
nek kezeiben ma részben a miniszter
elnök, részben Lady Aslor vezetése 
jilatt Anglia politikai rez<L'se nyug 
Szik, fiáját népszerűségének megérő 
sítéfiére Antony Eden kapildnty, a 
volt külügyminisztert,

újból be akarja kapcsolni a poli
tikai munkába.

Azok a rendkívül meleg szaval, 
amelyeket Lord Halifax glasgowi be
szédében elődjéről mondott, akinek a 

' ét pedig nem a legsímúbb módon 
foglalta el, arra engednek következ
tetni, hogy Anglia külpolitikájában 
a közeljövőben bizonyos a r n yatal - 
szerű elhajlás várható. Kél tény mu
tat erre rá. amelyek az elmúlt bélen 
jelentek meg rövid bír formájában a 
lapok hasábjain. Az egyik arról szólt, 
hogy

Amerika kész a maga fegyverke
zési iparát Anglia rendelkezésére

bocsátani
éfi addig is, amíg az angol repülö- 
1 lot ta a kitűzött teljes létszámot eléri,

Amerika a maga repülőgépgyárai
ban hajlandó elkészíttetni azokat 
a gépeket, amelyekre a őrit biro
dalomnak <* közeljövőben legsür

gősebb szüksége lesz.
Ez annyit jelent, hogy Anglia most 

már nemcsak a sajátI, éjjel-nappal 
teljes üzemmel dolgozó) fegyver- és 
repülőgépgyárait till il ja a gyors 
fegyverkezés szol gálatóba, hanem ki
meríthetetlen aranytartaléka és hi
tele segítségévet bekapcsolja az 
egyébkénl is termelési képességük 
felére! dolgozó amerikai üzemeld is. 
A másik bír arról szólt. hogy az an
gol kormány a pénteki gabonatőzsdén

Londonban három óra leforgása 
alatt 52 millió busliell búzát vá

sárolt össze,
és ez az óriási menny ifiég máris meg
indult az angol kikötök felé. Mind a 
két hírnek komoly háborús színeznie 
van es ennek ellenére úgy London
ban, mint Newyorkbaii egy drnyalaf- 
lal javult a hangulat. Ennek e-mk 
egy magyarázata lelud: úgy az aine 
rikai leg.vverszáIlii Hiányok, mint a 
nyíltan, mindenki szeme láttára lör 
(cut gabona vétel céltudatos de
monstráció, hogy megmutassa a \i 
Ingnak, az angol birodalomnak nincs 
szükségé bonyolult és zavaros pénz 
ügyi műveletekre, ninos szüksége a.

lakosság élelmezésének é« az ipar 
nyerse nyagá na k foglalkozású ra.

Anglia a zsebébe nyúl
és annyi húzó! és repülőgépet vásá
rolt a maga aranyán, amennyit akar. 
Az angol politikai körök véleménye 
szerint ma. amikor a spanyol po!•pír- 
háború befejezése mar úgy szói rém 
napol- kérdése és amikor Ausztria 
bekebelezése a \ émet birodalomba be- 
fejezett lénnyé vált,

ütött az óra, hogy Anglia a béke.
érdekében aktiválhatja a maga

politikáját.
Nyilván ez a jelentősége Edén 

visszahívásának, mert a volt külügy
miniszter túlságosan is leszögezte ma
gát Olaszországgal .széniben, semhogy 
az olasz angol megegyezés pora fá
in sa elöli resztv'ehessen a kormány es 
az angol diplomácia munkájában. Az 
a rendkívül komor hangulat, amely 
március középén Londont .neg.ilte, a 
bizonytalanság, a li iboz.is, í;g\latszik 
elmúlt. Kdén tisztullalib, nyugodtál)!», 
békéseid) légkörben lér "issza, ha 
visszatér, a KoreAn Office ba.

Hófúvásban futották le
a K M A C

kezdők versenyét
L l  R e g g e l  Iuüú.siIuiáini.) A Királyi Ma

gyar Automobil Club vasárnap rendezto 
szokásos évi kezdők versenyé t  olyan ve
zetők szarná ra. akik meg versenyben neiii 
indullak, illelv • helyezve nem voltak. 
énipor és hófúvás közben futották lu a 
vut'sonyL. •

H u s z o n n é g y e n  i n d u l t a k  s e b b ő l  7 a u t ó  
< s 17 m o t o r k e r é k p á r  vo l t .  . /  l u e  k ö n  
n i r t v r  v(j I , a m e g y e r i  c s á r d á t ó l  l í é l s á g o n ,  
l - g e r b a k t á n  é s  G y ö n g y ö s ö n  á l  v i a s z a  Hil
d a  pont i  g  v e z e t e t t ,  . /  M o h á b a n  l i o f u n i s  
• s vnlnsui/os leli vilny fogadói n ver- 
sen i/znlfl. I ' ,miek e l l en e n *  a z  e r e d m é n y e k  
igen  f i g y e l  n n c m e l l é n k .

A részletes eredmények « következők:
A út ok esopoi (.iában. I löl) kein. I. Kmkir
I ""•<>. (Fia t 11(101. 211(11) kein csoportban 1. 
l e n g  László (Wanderer). A szóló motor, 
kerékpárok 2<)‘> ken. esoporljáhnn //oltási 
!. Károly győzött Méiay l’ueb nmtorke- 
i «■'kpár.já val. a Jól) kein e-mporlban első
II usa esz kg József (I’ ueli). A Ih'l) kein e-o- 
poDbun első S i e i f t  I ,1 v án (Norton). Szóló- 
motorkerékpárok 500 keni csoportja: l.
I lvgi ' i is L á s z ló  ( Z u u d u p p ) .  o l d a l k u e s i k
Mid kém csoportjában Se/wurz Nándor
iZundapp), A Mátrában sok bukás lör-
/ r a /  de komoiy baleset senkit sem ért.
A kitűnő verseny a rendező egyesületei 
dicséri.
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kormány/

am elynek nincsenek szocialista tagjai
Az új kormány külügyminisztere az olaszbarát 

Bonnet, aki el fogja ismerni Abesszínia meghódítását
Párizs, április 10.

(.1 Béggel tudósítójának telefon- 
jelen I ése.) N eg y venu y oie őrá v h I
í,(»on Bliun kormányánnk lemond,•isii 
után megnlakult a Dttladii,r'-korniiiny. 
Az új kabinet összetétele

íi népfront-politika bukását je*
ieiiti és visszatérést a középpárti
polgári kormányzathoz, amelyet
a mérsékelt jobboldal is támogat.

Daladier kormányában a radikális 
csapollak ismert s a francia közvele- 
nirm/ előtt nem Iálsáfjasan népszerű 
kép rise!öl foglalnak hetijei. Az új 
korma ny névsora :

Miniszterelnök és nemzetvédelem: 
Daladier ( rad ikúlis).

Allammiiiisztor: Chaitl emps (radi- 
kii lis).

Külügyminiszter: Bonnet (radiká
lis).

Pénzügyminiszter: Marchandean
(radikális).

Igazságügyminiszter: Pcpnaud (de
mokrata szövetség)*

Belügyminiszter: Barrant (radiká
lis).

Haditengerészet: Cam pinch i (radi
kális).

I’ epiilésügy: GuU-la-Chambrc (ra- 
diká I is).

Nemzetgazdaság: Patenotre (füg
getlen radikális).

Kereskedelemiigy : Centin (radiká
lis).

Fő 1 d m í v u I és i i gy ; Queu'd le ( r a d i k á -
s).
Munkaügy: If amodier (szocialista 

unió*'.
Kozmunkaiigy: Fros.sarl (szoeialista 

unió).
Postaügy : Jutes Julien (radikális).
Nyugdíjügy: Champeder de Bibés 

(domokrata néppárt ).
Nemzeti uevclc«*ügy: Jean Zap On*
r s).

Közegészségügy: Mare Bucarl (ra
dikális).

Kor‘skedelmi tengerészet: De
1 " "PPedclainc (demokrata baloldal).

A kor inny a köztársaság lüő-ik 
k7 1 l):"iya es 1!) tagja közül Id a ra-

.....  ;n rt tagja ;
ista ón iáját

' • I I M |

dikáiis 
s ZOei;i

Dánt Bonconrl 
egy miniszter. ; • ■ * " " l o . p i  i ' m i  íi i t v> i

o'pviseli, négy miniszter a közé peso* 
l/oriok tagja, egy pedig |)ártoii kívüli 
Joliim Ida I i kép viselő. , Utánit if károkat

nem nevezeteiéit ki Daladier, A leg
fontosabb, hogy

Flandin csoportját is képviseli 
egy miniszter és pedig Kcyuaud.
sí kabinéi lapjai közöli kélségfele- 

nül (ienrpes Bonnet kiiliipj/niiniszdr 
a lep jelentősebb egpénisép. Bonnal 
az olaszba rá I iráni/.a! hire, hiszen 
részé volt a stresni front kialakulásá
ban és ezért bizon/jósra részi/;, hopp 
szakit a bnhddad köt poli t ikárat, e l 
ismeri síin sszí nia inephódilásál és 
belöld, a több mini kél éve üresedés 
ben levő római napi/köveli, állási.

Daladier eredeti terve, mint isme
retes, az volt, hogy az összes köztár
sasági erők egyesítésével egy párto
kon felül álló kormányt alakítson. 
./ kisérlel azonban kudarcot vallott, 
éspedig azért, mert

a szocialista párt tanácsa éjsza
kai ülésében megtagadta a kor

mányban való részvételt.

Blum volt miniszterelnök a sajtó
nak lett nyilatkozatában kijelentette, 
hogy azért mondott le. mert a szená
tus megtagadta kormányától a kivé
teles halaimat, forradalmi heli/zelcl 
pedip nem akart felidézni és nem 
aka rl a Fi (inciaorszápol kalandos 
vállalkozásokba taszítani. A volt mi
niszterelnök itt nyilván arra eélzolf, 
hogy a kom mnnisl óik mindenáron 
nyílt alkotmányjogi kon fii I; tusi i p pé
ké zt ek felidézni a szenátussal. Ami a 
szocialisták további magatartását il
leti, a part elnöki tanácsa hangsú
lyozta annak a szükségességét, hogy 
olyan kormány alakuljon, amely az 
egész népet képviselje, de

nem foglalt el határozott ellen
zéki álláspontot Daladier kor

mányával szemben
.v a döntést abban a kérdésben, hot/}/ 

támogat ja-e a párt a kamarában a 
kormanpl eagp nem, rábízta a párI 
képeiscUj rc. lvz a határozat azt j y  
lenti, h >gy Daladier mon számií/ud 
/ et I n  I en ii l es minden esilben a szóéin 
listák szavazntaira és ez okból n jobb
oldalra kell lámaszkod nia, ami 
viszont a kormánp politikájánál; 
jobhrakanparodását jelend. A kor
mány [en y («gében a radikális parton 
nyugszik, amelyben megvan ugyan a 
hajlandóság, hogy a jobboldallal 
egy ül (működjön, kérdés azonban az, 
hogy szó in ÍI hal-e a szélsőjobboldal 
szavazataira? Ilyen körülmények kö
zött

a Daladier-korniány helyzete rendkívül ingatag.

A szoeialistapárt elnöki tanácsában 
*'ü's hangok hallatszottak Daladier és 
H D'dikalisok ellen és a szélső bal- 
Y ' ! lllv vezére, Morceau Fivér szenve- 
' 1, • cs hangon követelte, hogy a párt 
o Iáidul pózzá mep az új radUxátis kor- 
iminp megalakulását és rippe ki a 
mnnkásfömepet az uccura. Fzt az in- 
' ti'. auyt azonban az elnöki tanács 

11 ".vonni többsége leszavazta, de vi- 
•''Zmil nyilvánvaló, bogy a bizalmi 
’elitesben a szocialisták nem fognak 
ogysegesen szavazni és a párt bul- 
y.’nnya minden körülmények közölt 
. fa ther  ellen adja le szavazatát.

JD.niez várható a kommunistáktól;
■ "I a szélsőjobboldal csoportjait il- 

.'7. ''eh " magatartása Daladier
nisv'f ’ ! 1 1 Pí.*Ji1 ikíU*'il«»l függ. Az új mi- 
j. ' <M,Hnok o18Ő csolrkedefe nz volt,

a. ^,,ir!,nányoii belül úgy, amint ez 
■vnulmbap,szokásos, egy szőkébb

kor» bizottságot alakított,
'•msd/nek az a feladata, hogy napról

napra rövid tanácsiozásra üljön ösz- 
sze acélhíd, hopp a fol.pó üf/pekel és 
a: elintézendő kérdéseket mep vit assa.

K szükebb ininiszleri bizollság Da
ladier elnöklőié alatt a kővetkező mi
niszterekből áll: dliautemps táreanél- 
Uüli miniszter, Peynaud igazságügy- 
miniszter, M arctanaiéin) pénzügy-
miniszter. Bonnet külügyminiszter,
Sorra ul Ind ügy mi n is/ter, ( ’ampinchi 
haditengerészeti miniszt'*r és dup la -  
dhambre repülésügyi miniszter.

A háború óta először történik, 
hogy Ilyen szőkébb miniszter
tanács kezében összpontosul
Franciaország politikai és gaz

dasági vezetése.

Ami az élj kormány politikáját
illeti, programja nappjóban megegye
zik a radikális párt program járat és 
erős kézzel kívánja egp félévre szóló 
rendki vöd felhatalmazás segítségével 
az ál him zilálI pénzügyeiI rendbe
hozni. Külpolitikában az új kormány

előrelát halólap elismeri az olasz csá
szári hi rodai ma I. véglep feladja a 
span pót pof pdi háborúba való beavat
kozás gondolától, a bel politikában 
pedig a sztrájkol; és p pót r mep szállá
st de békés levezetését és megszűnt élé
sé/ Lírán ja a legrövidebb idő alatt 
elérn i.

Fzután terjeszti a parlament elé az 
új munkatörvényt, amely a sztrájk
jogot szabályozza. A pénzügyi poli
tika torén a kormány terve az. hogy 
ötmillióid frank előleget vesz fel a 
Jegybanktól n legsíí rgősebb fizetsé
gek teljesítésére, a nemzetvédelem 
fejlesztésére lő milliárd frankos köl
csönt bocsát ki és végül

a legrövidebb idöji belül kisüpri
Franciaországból a külföldi poli

tikai ügynököket és izgatókat.
Az új kormány előreláthatólag 

kedden mulat közit; be a képviselő- 
házban és ha a bizalmi szavazatot 
megkapja, egyhavi húsvéti szünetre 
küldi a kamarát és csak májusban 
terjeszti a törvény hozás elé javasla-

S u m f i f u m i a /
K  / T Ű N Ő

tait, amelyek végrehajtására félévi 
rendkíx üli felhatalmazást kér a ka
marától.

Párizsban már Daladier
i • r utódáról beszélnek

*

Francia politikai körökben nem 
jósolnak a Daladier-kormánynak 
hosts zó életet.

Az új kabinet teljesen a szocia
listák kényekeuvétől függ,

akik abban a pillanatban, mihelyt az 
ő célkitűzéseikkel ellenkező politikai 
vagy pénzügyi intézkedést foganato
sít. le fogják szavazni a kommunis
tákkal eggiitf Daladier ezért mondott 
le arról, hogy széleskörű felhatalma
zást kérjen és reméli, hogy a szűkebi) 
tartalmú, csak hat hónapra szóló fel-

haíalmazúst, a szocialisták megsza
vazzák. De a francia kamarában 
szinte napról napra, kialakulhat eg.v 
olyan helyzet, hogy a kormány egy 
na ra 11 esh éjo 11 el cs ét szí k.

A szocialisták azt hiszik, hogy
a Daladlcr-kormány bukása után 
Harriot kap kormányalakításra 
megbízást, akinek majd sikerülni 
fog az összes köztársasági eleme

ket kormányában egyesíteni.

A helpzetet súlposbílja a sztrájk- 
hullám további erjedése. Holnapra

B a b y  d lr n d l l .  W  mnahatA B a b y  ru h a ,  )6mln<Wgil gyap júirftrhAI. lilédéi m intákban. u dvetb dl. kéiünunka ktvarrawal 
a kçk-dveltebb ruha ^  éa fehér ptquégaMérral. <5 \ i  -  ^
4.5 %i _______ f* !  h0  1 emalkedéue' P J -

40 ( amaikodéwai M ű a a ly a m  g y é rm a k k a ia p ,piro* intétkék tilnhen. -  ^á? 56 fe jbôuj; -------- -- 2

R a f f la  bu
$ 7  M  fa}S f S  3“

A ld o t á t i  ru h a ,  leánykának ftl **  
iónokban. a)ourd(*>fté.u«U mú*e 
fyem Crepa da chine anyag- - M  
bői keu tyü u jja kka l. t ó  u  r  0  

70 (. emalkadéaael
M O a a ly a m  b a k f la k a la p .  B r a lo n  ton á lö o iá a l  fá ty o l,
le té tkék . ptroi. barna k% 100 y  150 cm méret ___ P•rhottiarh irinakben. A  ^  Aldorasi koiiorá 
52— 66 ftjb é se f .  P 2  ^

Ilii I l i n

N y á r i ta á n y k a ru h a ,
k^k piroa péttyta , )6I 
moahatft, w ln ta r té  
anyagból, darákban ké 
f im u a lia -írnokka l, mű 
«ai yam G w f a t t a  »  ^  
faItárra l, tó  u  P  

SO l  amalkedéaaal

V/ <23

F tû d ltô n y , írléMK Ho a- 
ka* i f  avat bál. )6l moa- 
haté minAség ft nom k i  
dől pora iban. p lroA kék 
vagy barna u lp -  -  ^  
ban. I u . _  P  5  *  

SO L  amélkedáaaal
M ú a a ly a m  b u b y  kút* 
la p ,  ptrr* fehér, adtét- 
kék. acbottUch útnak* 
hrn. 50—^6 ftjbd
•á«----------- *9 * *
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I m o z i k !

Cono: mas»Yl 6, *jS, 1 -’10.
Este î 2ó és 3/ i8 órakor : 

• B íb o ro s  fu tá r ja .  
Este H 10 órakor : Dísz
bemutató : S z ívek  
c sa lo gán ya .

T Ű Z
(Szerelem a csatahajón)
6. 8. 10.

, A titkok 
hajója

* 6, ’/iS. lé 10.

| K Â V É H A Z A K

Rózsadomb Kafé-
Restaurant!1ccieJ!)Károly

T á n c ,  c « n e i  i / c c s o r a  i

Viktória Kávéház
Sörözőiében minden este Tóth  B öske ,  

a gyöngyösbokrétás dizoz t nekel 
Kíséri Laka tos  Vince ci^ányzen kara

Tokaji a borok királya, 
Fuchs- lokaji a koronája

Lerakat :
T O K A J I  M IN T A  PINCE
Telefon : 181-274. F U C H S  LÁSZLÓ,

Budapest, V., Nádor ucca 5.

É T T E R M E K

G ti s íd é i
GELLÉÍ1T LIGET

Hz egészséges fogyás.
kell tartani és pedig 4 6 héten át, reggel, éhgyo. 
moi ra fogyasztandó, langyos gyógyvízzel. Ez a 
páratlan hatású alföldi forrásvíz az epe-, gyo. 
mór-, cukorbajoknak is nélkülözhetetlen gyógy
szere. Kérdezze meg orvosát !

Ilyenkor tavasszal mindig megújuló piobléma — 
különösen a hölgyek között — hogy a téli keve
sebb  m o z g á s  által felszedett túlsúlytól miként 
lehetne megszabadulni. Veszélytelen, természetes 
sovanyiCokúrat 'a Mira glnubersos gyógyvízzel

mim Söröző
Kossuth Lajos ucca (2

é f i  buffet 
konyhája 
italai
elismerten 
jók, olcsók

RáUávzi út # 7

szorosan kapcsolódik a biztonság kér
déséhez és a béke megóvásához. KI 
kell fogadni ennek minden terhét és 
kötelezettségét.

Mimién Trancia otthonban értsék 
meg az óra komolyságát,

de semmi esetre se csüggedjenek!

MAJESTIC
AZ ÜDÜLÖK KIRÁLYA Nászutasok paradicsoma

luxuspenzió, Svabhegj-en, a Fogas-megállónál, 
tünderi kilátással, fejedelmi fürdőszobás lakosz
tályokkal cs ellátással, legnagyobb komíorttal

Tüntet a népfront
Párizs, április 10.

A Piacé de la Nation-on tartott 
népfronti tüntetésen mintegy tízezer 
ember vett részt. A tüntetők leg
nagyobb része kommunistákból ke

rült ki. A rendőrség a tüntetést elő
ször betiltotta, de azután mégis enge
délyezte. Szavalókórusok hangosan 
követelték n kommunista párt hata
lomra jutását s a spanyolországi ese
ményekbe való beavatkozást.

Andersen György

T e S e fo n :  1 6 -54 -16

Influenza
után Rózsadombi Oyogpnfózei

diétás, szanatórium ^ S(?,*°r°kv®S7' 111 Tel. 152-998. H-es autobusz-klimatikus megálló. — Peraziós p a u s á l - e l l á t á s  B P -tő l  !

Géperőre berendezett 
javító műhely

Karbantartások

Írógép-kellékek

KOVÁCS ALADÁR '• *
Í R Ó G É P  V Á L  L A L  ATA beszerzési

Budapest, VU., Kertész u. 46. Tel. 142-861 helye

45.000 spanyol
menekült 

francia területre

p e n z i ó k ! 

Lárichfd-penzió
II.• Pala ucca 11/a, a Lánchíd budai 
oldalán. Csendes úri m a g á n h á z. 

Központi fűtés. Folyó hideg-melegvíz.

Budapest, 
V., Fáik

Miksa ü. 30. Tel. 118-109. Tűi. Dornbai 
Ernő. A főváros új úri otthon̂ . Fürdő
szobás, telefonos szobák. Mérsékelt árak

A legolcsóbb,
legkényelmesebb utazások? A Reggel 
Utazási Irodájánál, Budapest, VI, And- 
rássy-út 48. Tel. 1-295-54 és 1-295-55.
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I gyunk

Rajna tokajit
Teréz körút l/c.

s í b ő l
tóin- és ablaktisztítószer.

Caideroni és Társa
lá tsze részek

V. kerület, Vörösmarty tér 1. szám.

Z A I a m  1? *■y e*• viselt n,hát̂A b C lB U jL j  fehérneműt, író-, varró-,
fényképezc5frépet, szőnyeget és mindent 
veszek, eladok, divatszövetre is cserélek. 
Nutovits, Népszínház u. 26.T. 141-467 IZÉ

Európa legjobb 
rejtvényújsága.

Minden pénteken

Párizs, április 10.
(A  Reg y cl tudósi lójának Ide fon je

lentése.) Az a rendkívüli humanitás, 
amely a francia politikának a 
XVII I .  század vége óta talán leg
szebb hagyománya sohasem mutat
kozott meg olyan megható formá
ban, mint most, amikor a francia 
köztársaság megnyitót la halárait 
pár!különbség nélkül a menekülök 
elölt, akik a Pyrenneusok égbenyúló 
ormai között fáradtan és fagyott ta
gokkal érkeznek meg francia földre. 
A menekülök számát pontosan meg
állapítani nem lehet, de a közel

15.000 Főnyi köztársasági katonán
kívül,

akiket rövid pihenő után a francia 
kikötőn át Barcelonába szállítottak,

több mint SO ezer polgári személy
re becsülik azok számát,

akik további intézkedésig a déli fran
cia megyékben találtak menedéket,. 
De a köztársasági kormány és a 
francia társadalom nem eesupán a 
határokat nyitotta meg a parasztok, 
kispolgárok, iparosok, munkások, öz
vegyek, aggok és gyermekek végelátj 
hatatlan sora előtt, de példás módon 
gondoskodott is róluk.

A határon nagyszámú tőkéid esen 
felszerelt orvosi kirendelIségek vár
ják őket, a betegeket ellátják, a le
in g y olt, ! agukat kezdésbe veszikt a se
beket bekötözik, megfürdetve, ki 
pihenee, indulnak azután a menekülő 
vonulok a déli megyék egyes városai 
és községei felé.

KOMFORTOS MODERN OTTHONT NYÚJT

Meglepő mérsékelt árak.

VII., KÜRT UCCA 6
Pátria kávéház mögött.
Telefon : 140-627

várják a fém- é<s vasipar, esetleg más 
iparágak munkásságának sztrájkba 
lépését isii, amelyek szintén a szená
tus elleni hangulatra vezethetők visz- 
sza, tehát tisztán politikai sztrájkok 
jellegével bírnak. Az ipari termelés 
minden téren valósággal megbénult.

A Citroen-müvek igazgatósága 
tegnap felterjesztéssel fordult a kor
mányhoz. amelyben bejelenti, hogy 
még a pótalkatrészek gyártására is 
képtelen, ami azzal a veszedelemmel 
jár, hogy

a hadsereg céljait szolgáló jár
müvek, tehát tankok és autók al

katrészeit sem tudja pótolni,
eltekintve attól, hogy a Citroen-féle 
teherkocsik forgalmának megbénu
lása igen súlyos nehézséget okozhat

Párizs élelmiszerellátásában. A hely
zetei súlyosbítják a tuniszi, zavargá
sokról érkezett hírek, valamint a 
munkásság egyre radikálisabb maga
tartása.

Jouhaux, a szakszervezeti tanács 
elnöke, az Oenvro-ben vezércikket 
tett közzé, amelyben bejelenti, bogy a 
munkásság nem tágít, mert meg van 
győződve, hogy a nagytőke a súlyos 
külpolitikai helyzetet kívánja fel
használni arra, hogy az eddig elért 
bér- és szociálpolitikai engedményé* 
kel a munkásságtól visszavegye. Kiil 
politikai téren bizonyos enyhülést 
várnak, mert

Horniéinak kitűnő összeköttetései 
vannak a Duce-lioz és a fasiszta

párt vezetőihez.

Nagy munkáspárti 
gyűlésen 

támadta Attlee 
az angol külpolitikát

London, április 10.
A Uyde-parkbaii a munkáspárt és 

a szakszervezetek nagy szocialista 
tüntetést rendeztek. Aillce őrnagy, 
Greenwood és más munkáspárti ve
zetők beszédeket, mondtak, amelyek
ben élesen támadták a kormány kül
politikáját.

Daladier rádióbeszéde 
„a z  óra kom olyságáról / /

Daladier vasárnap este rádióbeszé
det tartott, melyben a következőket 
mondta :

— Mint a haza ügyeinek felelős 
vezetésével megbízott, kormányelnök, 
minden franciához szólok ma este.

A' súlyos nehézségek, amelyek 
felgyülemlettek hazánk belsejé
ben és határainkon, azzal fenye
gettek, hogy még félelmeteseb
bekké válnak, ha Franciaország* 
haï» nincs meg az eltökéltség 
arra, hogy szabad és erős marad

jon.

A nemzetvédelem ügye már kilépett
Apr. 17. és 18-án 
délután 3 ó rakor
versenyt tart.

a katonai szervezel kereteiből.
Országunk életének minden politi

kaié gazdasági és pénzügyi kérdése

KERESZTÉIY
hírneves

zongoraterme
Vilmos császár út 66 .

Legjobb zongorák 
I f e g o l c f i ó b b a n

I
Zongorák és pianioák után

megszűnt a luxusadó! 
Csalódás s o h a s e m  érheti t

Havaseső, kis közönség, meglepetések 
nagy befutók a megyeri lóversenyeken

1 1  ész leles eredmény :
I. futam. 1. Flurasler (2) Balázs .). 11., 

2. Mankó (4). Fm.: Babaliindér, Bánom is 
én. Fejti. Tot.: 10:32. Befutó: 10:137.

Jl, fulani. 1. Vesta (H) Vásárhelyi fii.. 
2. Cai'iiiiMi (3). Fm.: Maros, Dévény, Né
gus Laboré. Xyakli., J h. Tót.: 10:40, 64, 
28. Befutó: 10:1682.

HL falam, 1. Mese (10) Stankovits, ‘2. 
Cigánybáró (5), 3. Mérges (j>). Fm.: Bak
ié»’, Opál, Fótli, Kannibál, és li.t 1 h. Tűt.: 
10:280. 20, 18, 13. Befutó; 10:1151.

/F. fa!ma. 1. Destroyer (4) Kolonics, 2. 
Férgét eg <|(l), 3. Hozomány II. (p). Fin.: 
Albusz, Kongó, Díszpolgár, Baka, Kiadó.
I h.. IV» h., Tót.: 10:15, 16, 20, 14. Befutó; 
10:577.

G YÖ N G YLA JO S
fogadást irodája í k M á j A r f c
Fiókirodák : FI., Margit körút 5/b. Tel. IÓ1-2S5. Deb
recen, Kerenc József út I). Tel. 10- 10. Qyör, Or. Tisza 
István tér 7. szám. Siófok, Fürdotelep, ,Souvenir*-bolt

V. falam, 1. Pártfogó (2'0 Czánth fh., 
2. Limanova (p). Fm.: (Jyergyó 11., Agfa, 
Sherry. 4 h., 2 h. Tót.: 10:15, 20, 14. Be
futó: 10:92,

VI. fut ma. 1. Salome (3) Kajári, 2. 
Fütykös (3), 3. Ci mis (3). Fin.: Kópia, 
Gyöngyvér, Tekergő, Óhaj. Nyakh., nyakh. 
Tót.: 10:39. 18, 18, 17. Befutó: 10:151.

VII. falam. 1. Indiana (3) Horváth K.
II. , 2. Nora (10), 3. Páncél (8). Fin.: A d t 
aimba, Szelim Pasa, Ltililó, Kegyetlen, 
Africanus, Perepáty. 1 Va h., nyakh. Tol.: 
10:29,17, 25, 24. Befutó; 1—11. 10:213, 1—
III. 10:205.

A HANDICAP pesli galapszámai.
liusvá!vasárnapi program csütörtök est 
a hétfői pénteken este jelenik meg. 
legnepszeríibb lóvcrsetiyujság érlckt 
szakcikkei fontos útmutatással szolga 
nak.

Nagy a bizonytalanság az előrefogadá* 
sok körijl. A Magyar Lovoregglrt búsvét 
vasárnapján kezdi szezonját. Fllső nap a 
nagy alörefogndási verseny, a Peslmegyei 
Handicap, másnap az Áprilisi nagy han
dicap dől (d. Az clófnyaddstd, I,dirai hasi 
bizoaglalaaság Iámból A l ‘<sf megyeinek 
Hdmikas a favoritja. De istállója, amely 
étidig koraiságáról volt híres, most erősen 
formán kívül van. Ad amas mellett Latort, 
Ugolint, Dongói emlegetik, de az sem 
lenne különösebb meglepetés, ha ('.'a paliers 
minden számítást keresztülhúzna. A Hús- 
vét,hétfői nagy hatidieappnl kapcsolatban 
legtöbbet Fioláról és Mouline Hongéról 
beszélnek.

X A Pesti Hazai Első Takarékpénxi 
Egyesület külföldre utazó ügyfelei és 
Magyarországba .jóvö idegenek kény 
mère, központi pnloDijáiiak a Vörösmai 
térre néző részén váltóüzletet nyit, ntnt 
működését f. hó I2én kezdi meg.

Egyes nagy nemzetközi vállalatok 
és konszernek, a Daily Telemph sze
rint , amelyek Becsből irányították kö- 
zepamerikai és balkáni üzletüket, 
Budapestre készülnek költözni.
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KÜL ÖLDI LEVELEK
Irta: L Á Z Á R  M IK LÓ S

I.
Talán nem közömbös az olvasó

vák hadsereget 230.000 főre, a ki- 
képzett tartalékot 2.5 millióra be

szarnám, hogy Angliát, Francia-1 '*sülik. A csehszlovák katonaság
22 százaléka német, 8 százaléka 
magyar, lengyel, rutén. A mozgó

országot, Svájcot, Hollandiát és 
Amerikát milyen problémák ér
deklik, foglalkoztatják és nyugta-1 s 11()t 1 hadsereg 32 hadosztályból
tanítják napjainkban. A külföldön 
tájékozódó újságíró nem a követ
kező huszonnégy órára jósol, csu
pán rengeteg beszélgetésből, meg
figyelésből és benyomásból igyek
szik pillanatnyi helyzetképet fel
vázolni. A világ érdeklődésének 
középpontjában három nyill k'cr-

all, minden hadosztály három ez
redből. Miihez járul négy önálló lo- 
vasbrigád, három páneélkocsiozrcd, 
négy hegyi harcokra kiképzett di
vízió, számos motorizált roham- 
zászlóalj, továbbá a hadosztályokba 
be nem osztott nehéztüzérség. A 
szűkerlök (Utalóban alóli ózzák és

(1rs áll: Franciaországé, Csehszlo-1 kihangsúlyozzák az esetleges moz- 
rakidé és Amerikáé. A  közép- és I fjósilás és felvonulás zavaró jelen-
kehi európai ó/lapvlokaf Londonban
ítélik meg a legkomolyabban. A

séfjeit.
élj es elismeréssel adóznak a

( jiamberlain-kormanyl ma az olasz I csehszlovák hadiiparnak és kiilü-
tárgyalasoknál is mélyebben érinti 
Franciaország sorsa, és azt Ilium 
bukása után is rendkívül aggodul 
inasnak látják. Az angol politikai 
közvélemény szerint a Daladier-kí 
sértet sem alkalmas arra, hopp a

nősen a pi lsen i Skoda-mü vek
nek, mely a. világháború leg
nagyobb meglepetését, a harminc 
és feles mozsarat bocsátotta az 
osztrák-magyar had vezet őség ren
delkezésére. (.’sebszlovák iának öt

szövetséges nagj/halalom pénizügyi I száz teljesen fölszerelt katonai
és szociális válságát megoldja. 
London attól tart ugyanis, hogy 
Franciaország hosszú belső őrlö- 
dése alkalmai kínálkozhatik olyan 
közép- és keleteurópai fait aeeom 
pli-k teremtésére, melyek hatá
saikban kiszámíthatatlanok lehet
nek... Igaz, Hiúm bukása, üdére

repülőgépe van és ezt kiegészíti 
a hombavetö légi flotta. Fejjel-nap
pali üzemben dolgoznak a Skodán 
kívül a briinni fegyvergyár, a 
Poldi-kohó, a Mannesmann-műVek 
és a vitkoviei vasművek. Háború
ban persze e hatalmas hadiipari 
szervezetnek teljesítőképességé azon

nyomástól szabadította meg a p o l l  múlik, biztosít lia ló-e egy ellenséges
gári Franciaországot; Daladier 
vagy Chautemps azonban gyenge 
húzaszemek — London szerint - a 
két malomkő, az ueeft és a tőke 
között.

Az a politikai mozgalom ugyanis, 
amely a népfront választási győzel
mével és kormányrajutásával jutott 
szerephez, ma má r szociális forrada
lom útjára tér. így a végsőkig kiéle
sedő párt- és osztályban* igazi célja

invázióval szemben? A csehszlovák 
hadsereg felszerelése a szakértők 
szerint korszerű és elsőrangú. Kü
lönösen a csehszlovákok könnyű, 
gyorstüzelő géppuskáit emelik ki a 
szakértők, ezek az új angol 
géppuskáknál is megfelelőbbek. 
Kzzel szemben Csehszlovákia leg
nagyobb veszedelme kedvezőtlen 
stratégiai helyzete. Keleti es nyu
gati felét keskeny sáv köti össze,

ma már nem is a pillanatnyi válsá-1 Oderberg és Lundenlmrg között 
gok átmeneti megoldása, hanem az I mindössze lót) kilometer. A fontos
JS7.]-ös közlá rsasági alkotmány 
jobb vágj/ balfelé való megváltoz
tatása. A jobboldal az elnöknek, 
akinek a hatásköre eddig nem ter
jedt lúl a reprezentáción, befolyást 
akar adni az államügyek vezeté
kre, vétójoggal és a parlament 
többségétől való függetlenséggel. A 
szocialisták és a kommunisták vi-

Rriinn 11 kilométerre van a német 
határtól, Pozsony délről 5, keletről 
lő kilométer. Transzverzális vas
alni nyomban német ágyúk tiizébe 
kerülhetnek, ami azt a fatális hely
zetet rejti magában, hogy egy kurta 
éjszakai alatf el választhat jóik a cseh 
területet a kel vidék'Iöl.

A németek óriási előnye: hat óm
szorít a szenátust akarják kikap-1 alkonyaitól éjfélig, mondhat-

az ország vezetéséből és a I n.-mk békés, egyáltalában nem fel- 
képviselőhöz kizárólagos szerepét I /á'wő módon öt-hat hadsereget vo-
biztosítani. A lko tmanyrév i : ió! 
e: a holnap harci jelszava f rancia

Hullathatnak’ fel 17Ő kilométeres 
harapófogóban, CIO kilométer mély-

országban, és ez azt jelenti, hágj/ a iségben a Hainburg Linz— Passau 
radikalizmus és a konzervativ iz-1 Regensburg Chemnitz Drezda

(iörlitz—Boroszló—Ratibor vonalon,mus, (i m unk'a és a töke a
közeljö vőben á j  jvon fon ü tkö : ik Pozsony llriinn—Őst run Trii-
oog. Mi mentheti meg Francia I |,;ni ós Prága ellen. A csehszlovák 
országot? — kérdik tele balsejtel - 1 hadvezelöség az utolsó években

megerősített határvédö vonalakat 
épített ugyan ki, és ezeket ele

mekkel angol, svájci s belga poli
tikusok és publicisták a vasárnapi
s;i.ito hasábjain, A válasz egy'ér-1 szeretettel nevezik cseh Maginot-
Iclmii: az élet veszély felismerése! 

Luropu legkitűnőbb angol, svájci
vonalaknak. Igen ám, de a 340 
kilométeres francia Magi not-vonal

<’s belga katonai folyóiratai pedig I mögött egy tényleges katonai nagy- 
1" ,,n titkolják, hogy a világbéke I hatalom áll, amelynek Afrikával 
ni'm áll erősebben a talpán, mint I együtt (iő millió lakosa van és ha- 
kHí kísérteties nyarán. A katonai I talmas francia terület, amelynek a 
Kza k i roda lom külföldön hetek ó la i  hátát Anglia fedezi. Csehszlovákiá 
)KMn loglalkozik mással, mint an-1 nak lő millió lakosa van, 900 kilo- 
űak a mérlegelésével: ellenáll hat-e I méteres határt kell védenie és en- 

sehsz/ovákia, és ha igen, meddigínek a halárfrontnak nincs mély- 
arlhal fel pgy esetleges német ka I sége. A katonai szakértők mind- 
•mai akciót? Szabadjon regisztrál I ősiekét azzal a. megállapítással vég- 

111,111 0 világszerte elismert katonai I zik, hogy azon múlik Csehszlovákia1. f .. » I I
Á  nagyjában egybehangzó | sorsa, sikerül-e a cseh hadseregnek 

s ' leinényiit. A  standbeli esehszlo- * Csehország és Szlovákia között az

öszeköttetést fenntartani, és kérdés 
az is, hogy Anglia, Franciao\'szág 
és Oroszország milyen mértékben 
nyújt segítséget számára.

A közgazdasági égboltozatot ka
pitalista-ellenes felhők ülik meg 
világszerte. A politikai bizonyta
lansághoz hozzájárul a gazdasági 
nyugtalanság, amely ma egy szó
ban foglalható össze: Amerikai. "Áp
rilis végétől n nyári elnökválasztá
sig az Kgyesiilt Államokban nem 
egeszen a gazdasági törvények 
szabják meg a pénzügyi és gazda
sági politika irányát, hanem a kor- 
tesszem pont ok is. Roosevellnek ma 
olyan hatalom összpontosul a kezé
ben, mint bármely európai diktáto
réban. A most meginduló válasz
tási kampánynak első pénzügyi 
megnyilvánulása: Roosevelt a kon
gresszussal egyetértésben négymil
lión! dollárt szavazott meg a gaz
dasági élet fellendítésére. Nyugat
európai gazdasági körökben szá
molnak azzal a meglepetéssel, hogy 
Roosevelt a korábbi dollárleértéke
léskor kapott felhatalmazással élve, 
a dollár értékét fiz százalékkal le
szállítja, sőt egy lépéssel tovább 
megy és a dollárt további W széna 
lékkai eredeti érték'ének a felére 
csökk’cnti. Flsösorban azért, mert 
kormánya a farmerek szavazatai
val áll vagy bukik, s a farmerek

owner, ó239
szavazatainak biztosításáért a gya- 
potárakat tartania kell.

A világproblémák kisértetjá rá sa. 
nem szorítja teljesen háttérbe a 
magyar kérdési. A kormányzó rá
diószózata mély benyomást gyako
rolt úgy az európai, mini az ameri
kai köz véle mén y re és tényleg je
lentősen megjavította az ország le
hetőségeit. Mgy aktív angol minisz
ter megjegyzésével végzem: >M a - 
f/yar ország sa jég szerencséjének ko
vácsa. Ha nehéz posztján nem veszti 
el eszél, szírét és fökép idegeit, ha 
megőrzi múltját, nemzeti egységét 
és semmi kísértés rágj/ tömi gin fék
eié el nem homálj/osítja történelmi 
h i ralásérzetéf, aklcor a Duna völ- 
gyében újra rezeié szerephez ju t 
hat. Magyarország ma sokait nj/er- 
het, riszont mindent el is veszíthet. 
De egy bizonyos. Az idő n<*m 
.1 / agya ro rsz ág v cl él y t á rs a in a k d ol- 
goz i

• v

Meg mérgezte magát 
az E le k -p e n z ió h a n  

egy 50 éves ú riasszon y
(A  Reggel tudósítójától.) Vasár

nap délután hárem órakor az Flek- 
penzió tulajdmiosuö.iénck, Szárazd 
Zol tóiménak feltűnt, hogy egyik 
régi vendége, Frász Kálmánná áll 
éves magánzóin», hosszú idő óla nem 
adott étet jeti magáról. Re akart 
nyitni szobájába, amelynek ajtaján 
cédulát talált:

»Senki ne zavarjon!«
Szávozdné mégis feltűnőnek találta 
már a hosszas hallgatást, őzért udva
riasan k o p o g ! a t a l I  az ajtón, majd 
mikor nem kapott választ, dórám 
hűlni kezdett és végül a szolgára! 
hetörette az ajtót.

élettelenül, halálsápadtan feküdt 
ágyában Prószné, mellette az éj

jeliszekrényen üres méregpohár
hevert.

Azonnal értesítették a mentőkéi, 
akik Prósznét élet részétj/rs állapot
ban her d lék a Rák ns-kárházba. Az 
idős hölgy még nem tért magához. 
Az utóbbi i d ő b e n  Pró-z Kálmánná 
rendi, írül ideges roll, orvoshoz, is 
járt, hogy idegességét gyógykezel
te* *̂. Szombaton este látogatója volt, 
aki kc>ü es t e  uicnt el tőle. Az ön- 
gj/it kossá goi ralás: inukat vasárnap 
hajiadban követte <t. Ágya mellett 
cédulát tálaltak, amelyre mindössze 
annyit írt, hogy temetéséről gondos
kodjanak. Valószínű, hogy Prószné 
rendki dili, beteges idegessége m init 
kísérelt meg öngyilkosságot.
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1 .
Diplomáciai körökből szerzett értesü

l jünk szerint a lengyel köztársasági 
elnök elhntá i ózta. boy y ncmsukiii a 
visszaadja Magyat ország komáin izzójá
nak látogatását Budap< sieti. Az eddigi 
tervek szerint Muscicky elnök szeptem
ber végen étkezik Buda pest rc9 mini a 
kormányzó vendége s több tat got fog 
Magyarországon I öl leni. Olyan körök
ben, ahol a magas vendég látogatásá
val száméinak, már mod megkezdték | 
az előkészületeket, hogy a lengyel köz- 
társas á g i cin ö k fog adtatnia min (Italkép
pen méltó legyen a magyar kormányzó 
úr krakkói és varsói fogadláfásához.

Húsvét csak Smart levendulával kelle- 
51 ©6.

2

Emlékezetes még az az affér, amely 
f ö v á rosi n ran y i f j óságunk két promi
nens tagja. Erdélyi Lóránt volt alispán 
lia. Érdé!ifi János és F .stefics Sándor 
polit ikus-gj óf reményteljes 'ifjú sport
bajnok csemetéje, Fesh lies Ernő gróf 
között zajlott le néhány héttel ezelőtt 
az Andrássy úti hajnali kávéházban,
A kora reggeli madárdallal zen és ítélt 
t)una-fürdüt kedvelő Ernő gróf belekö
tött valamiért a mokány Erdélyi Jan
csiba. aminek súlyos kimenetelű tettlo- 
gesség lett a következménye, amennyi
ben a. fiatal Erdélyi olyat talált oda- 
sujtani barátjához, hogy a karja kellé- 
YóYóYL Az ügynek természetesen lova* 
i îas eljárás lett a következménye,1 meg 
kellett persze várni, míg a törött kar 
begyógyul. Az este aztán meg volt a 
párbaj a San teli i-vívóteremben, az ősz- 
szeesapás újra Ernő grófra nézve vég
ződött kedvezőtlenül, amennyiben már 
az első menetben homlokán és arcán 
végighúzódó, hosszú, éles vágást ka
pott ellenfélétől, aki sértetlen maradt. 
Ernő grófot ellátták a szokásos orvosi 
segítséggel, aki azóta már el is utazott. 
ntinf meghívóit előkelőség, a tiranai 
esküvőre.

: 3.
S ha már itt tartunk, számoljunk be 

egy olyan lovagin* ügyről, amely, úgy 
véljük, párját ritkítja a lovagias ügyek 
történelmében. A  vasárnapi meccsre 
tolongtak kifelé az autók s a nagy tor
lódásban haIoldal i a ranyj fjűságunk
egyik ifjú tagja, az autója volánja mel
lől, a nyitott ablakon keresztül (össze
szólalkozott egy másik úrvezetővel, aki 
túlságosan közel fura ködöt t a kocsijá
hoz és a lakkozást lekaparta egy ki
csit. Szó szót, majd sértés sértési kö
vetett s minthogy történetesen a felek 
egyikénél sem volt névjegy, anélkül, 
hogy koesijí.ikból kiszálltak volna, a két 
nyitott ablakon keresztül — betétlapul 
cseréltek.

Smart parfumerie ÍV., Bécsi ucca 9.)
gondoskodott húsvétrr: egy üde új illat
ról, a Blue Ribbon-ról.

4.
A!pár (lit fa. amint a A (desz értesül, 

legközelebb Párizsban lép fel a ./hi
ba r ry « e » m sze re pé h en. A verni égj á t ék 
abszolválása után július a-én hathetes 
détnmei ikai turnéra indul, Buenos- 
Ayresben és Ilin de Janviróban log ven
dégszerepeli) i koncerten és rádióban és 
a hathetes vendégszereplés honoráriuma 
húszezer dollár.

Meglepetés!
minden eqyrs m odetú fdonsdg  a
Jlidry dh;t̂OszaÍónóan
(V.. Szervita tér 5. szám. Telefon : 381-t,9?.

u.
A pesti dizözrengeteybni fel óhajtunk 

fedezni egy csúnya kislányt, aki azon
ban csak a szónak a jazz értelmében 
véve csúnya s akinél, úgy érezzük, mint 
szakértők is. hogy anmrikaiabb módon 
amerikai dalt még Pesten senki nem 
énekelt. Ezek az egyiigyü kis semmisé
gek, amelyek többnyire csókról, szere
lemről s néha egy-egy szerencsésebben 
sikerült szöveg esetén, valami olyasmit 
is mondanak, mint például a II7a// 
will / t(ll to my heart« című dalban: 
— hogy »azt már tudom, hogy mit 
mondjak barátaimnak és mit mondjak 
az idegeneknek. — de azt nem tudom, mit 
mondjak a szí vemnek !r — (Minek az 
olyan csúnya, hogy már gyönyörű kis 
nőnek az ajkán izgalmas érdekessé
gekké válnak: senkitől ő előtte az ame
rikai song báját, líráját. vidámságát, 
tragikumát és komikumát ilyen mag
ra ga Jó és elragadó módon érzékellet ni 
nem hallottuk. Minden mozdulata, min
den arckifejezése az úgynevezett blue- 
song« lelkét, teljes amerikai tartalmas
ságát adja. Ez az a félóra, amíg az em
ber ezt a lányt hallgatja, amit utólag 
s zúz s záza b *' k os öröm- és mulat s à g ként 
kö 'y vet rí. A neve Vécsry Doris és egy 
a ra 11 y k éz uocai bárban énekel.

Üj tavaszi színek »SiIk« selyem- 
harisnyákban.

6.

A kormányzotté »egy fái étel* akció
jának lelkes propagálója akadt Tumy 
Ida személyében. Turay ugyanis a 
VFo/poWe utolsó előadása után meg
hívta msrgáthrz vendégül egy tál 
étel re* a darab egész művész-személy
zetét « megváltásként, 1M in nyál kül
dött be a kormány ióné akciójára.

7.

A newyorki Banker's Clubé, egyik 
előkelő tagjától levélben ka.polt legfris
sebb információm szerint az Egyesült 
Államokban a lappangó gazdasági pan
gás az utóbbi betekben katasztrofális 
tünetiket mutat. A tőzsde naponta mé
lyebbre és mélyebbre zuhan, üzletek és 
vállalatok tömegesen bocsátják cl alkui" 
mazottaikat, — az általain is jól ismert 
.lEUT-áruházban például az utóbbi lie 
tek be n kétezer embert bocsátottak el. 
Tizenkétmillió a munkanélküliek hiva
talosan megállapított száma. A filin- 
panidiesomból is ijesztő hírek érkeznek 
Newyorkba, negyven «zúzalékkal keves
bítették »  produkciót, a magyarok úgy 
körülbelül - egy.két kivétellel —- vala
mennyim állásfalanot, és nem nyilvánul 
meg túlságos rokonszenv sem irántuk.

S.

Halvány Lili N'ewyorkbau hajóra 
szállott s körülbelül tíz nap múlva Bu
dapesten lesz.

*
Svájcba, Jugoszláviába. Itáliába utazni 

olcsón, gondtalanul, bármikor, az utas 
vágyálma.,. Beteljesül, hu útimarsallja 
A Reggel Utazási irodája (VI.. Mussolini 
tér 1. Telefon: 129—554 v. 129—555).

9.

Hasénak «ebészfőorvos egy kedves és 
finom pesti színésznőnek mentette meg 
az életét a Siesta szanatóriumban. A 
kalászszőko Tossy Máriáról van szó, 
akin Rosenák főorvos súlyos vakbél- 
műtétet hajlott végre. A műtét sike
rült, Tassy Mária, néhány centi* vágás
sal megúszta a dolgot. Tegnap óla már 
otthon is van. el is felejtette, hogy né
hány nappal ezelőtt még a halál torká
ban volt,

Húsvét SiófoKon Elite Grill
penzióban. Ssobaelő]effysés : Tötössy Peniió.
Vilmos császár út 31. Telefon: 122*809.

12.
Az Ernst-múzeum vasárnap kinyitott 

kapuin lobbanó életkedvvel csap ki a 
tavasz és az ifjúság*. A Szinyei Mer se 
P á l  T á r s a s á g  tizenharmadik ifjúsági ki* 
állítása ez: csupa lelkes lendület, má
moros akarat, zengő színpompa, tavaszi

virul ás a falakon! A sok tehetsége#, hi
báiban is oly szerel et remePo ilju festő 
közül kiválik Erdős Géza komponáló te
hetsége. Hasonlóan erős a kompozíció
ban Kun István és Sziics Pál. (labor 
Marianne kitűnő kolorista tehetség, 
nagy a kifejező ereje és finoman fog
lalja össze tónusba azt. amit színben 
mondani akar. Sziics Pál és Bcnczr, 
László kitűnő rajzolok. Nagyon tehetse
geinek még a következő fiatalok’ S o m i u l  

Gyula, .S\ Szántó Piroska, l idéky Bri
gi 11 a. Ben yi László, Ft leg y hó: y I m-/Jo, 
Met y kó Gyula, livra István. Gergely Ti
bor, Eysb'r Lia. Oelwachrr Anna, Schiif- 
fér Artúr. A szobrászok közül kiválik 
Szén I kiről yi Gyula : egy meglepően
komponált, bámulatos forma harmóniát 
árasztó, erőteljes és nemesen plasztikus 
fejet állított ki. A szobrászok közül meg 
kell még említemi Örkényi-Sfrassir Ist
ván. Megyeri Barnabas, 7 hvisz István, 
Me!ki Ödön, Eösze-Sc* inánn A minis. 
M a r o s á n  László, Farkas János és Tu- 
r á  n i - K ó v a  es Imre műnk á i t.

í e . s r . )

» « A  népholondítóK 
kiabálása 

nem menti meg 
a nemzetet!**

Egerben tartott nagygyűlést 
vasárnap a Kisgazdapárt

Eger, April i« 10.
(A  Re y y el tudósít ójánál, tetefon- 

,jelentése.) Több mini liárome'/.or főnyi 
közönség jelenlétében tartotta meg 
vásárim p Egerben a kisgazdapárt 
szervező gyűlését, melynek első szó
noka A (cm Keivne országos főtitkár 
volt. — A kisyazdapárt — mondotta 
— váll ozat hm at őrt (itt, nehoyy cyy

for (/őszéi elsöpörje a ma nyár dotyozn 
Iömeyekrt és velük a ucuizeht. A kis
gazdapárt azért harcol, hogy mind m 
magyarnak meg legyen a betevő la
ntja.

Czirják Autal él csen szembe for
dult a szélsőséges ’nyalással és kije
lentette, hogy a uéplj(/loudiIók lom
pos /, iabálása nem no nti non a nem
zetet. Ezek az emberek csak a maguk 
kis pecsenyéjét akarják megsütni. 
Soltész .János azt hangoztatta, hogy 
a kisgazdapárt a faluból meríti az 
erejét és meyafadál yozza, köp y Ma- 
yyarorszdyou a rendel felborítsák.

Neyyvenezer holdas yrófol: —• 
úgymond — ideyrn jelszó rukkol, 
amelyeknek o naiyyar nép leli,chez 
semmi kö-iik sincs, non fonják o ma- 
y.i/ar élei (/áljait ál szakit a ni.

Egy kis iiyilasesoport többízben 
megkísértő, hogy a rendet megza
varja. de a tömeg éljenzése elfojtotta 
hangjukat.

— Fegyelmi vizsgálat indult Kiss An- ■ 
d‘>r karcagi főjegyző ellen. Korcayról I 
jelenti A  I t  i < / y e l  tudósítója: A város
közvéleményét erősen nyugtalanítja a*z a 
fegyelmi vizsgálat, mely Kiss Andor 
volt adóügyi tanácsos, városi főjegyző el
len indult. A lefolytatott eljárás végliutá- 
rozata megállapít ja, hogy 1923-tól 
1928-ig és 1932-től 1937-ig 830 tétel illeték 
kivetése ÍU.Js.j jteni/ö 2 u fillér értékben el
maradt és megállapította, hogy az illeté
keket tornyaf/ul hajtották be, A napokban 
ú.iabb vizsgálat indult meg Kiss Andor 
ellen. A vizsgálat alispán! véghatározata 
megállapítja, hogy a volt tanácsnok az 
1923-tól 1927-ig terjedő időben a kivételi 
vagyonátruházási illeték után vett fel 
hatszázalékos jutalékot, holott csupán a 
Ijefolyl illeték után hal «zúzalékra tart 
hatott volna igényt, A vizsgálat szerint 
■HPiH prui/ó Is fillérrel vett fel többet all-

YPEROL
szájvíztabletta ideális
iz á j-  és torokfertő tlen ítő  l

nál, amennyi megillette. A volt adóügyi 
t n nácM>>, főjegyző el len i frgyrl m / vizsgá
lnia! rlr. Brrzna y Mihály főszolgabíró 
fogja lefolytat ni,

— Ha egyszerűen elegáns akar lenni, 
válassza kalapját B o t h  Sárinál (Bécsi 
uccu lj.

KOZMA

Külföldi világmárkák

Pazar vá la sz ték  
kész és mérték fehérneműk
ben, nyakkendő újdonságok

Károly körút 3, saroküzlet
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A Magyar Hadsereg A

Irta: vitéz SÍPOS Á R P Á D  m. kir* titkos tanácsos, ny* gyalogsági tábornok

A kép\ iselőház mull évi költség- 
vetési viiH.jnbaii hal Intjük írről* lirlli- 
Jeti István ajkairól első ízben elhang
zani azt a kövelolést, hogy minden 
feles/rpes fillérünket a hadserep re 
j-ell fordítanunk, mert: Kurópa mai 
helyzetében ez a ikmii^I  látónak és 
jövőjének érdekében áll; úgyIáiszik, 
hogy az nem volt a pusztába kiáltott 
szó, mari Daránpi Kálmán miniszter
elnök náhány bál alóli (îyërüt I. már 
isinarlali is a ktu'in i'.iynak azt az 
egymilliárdos beruházási projrra in
ját, amellyel a kormány a lm<1 sereg 
fejlesztését és iitőképességének Fal- 
fokozását, közvet lenül ás közvetve 
troliraIni akarja.

A magyar közvélemény gróf Hçt/r 
U )i Isi váll ama követelését megértő 
helyesléssel, Daránpi Kálmán mi- 
n is/. 1 oral níik 11 ug y 11 o n la raj n baja lan
toséi pedig az áldozatkészségből Fa- 
|ía<ló haza l'ias lelkesedéssel fogadta.
A megváltozóid idők és körülmények 
Figyelemre méltó jele ez, meri hiszen 
a magyar közvélemény a múltban, az 
ilyen íernié.szeh'i követelésekkel szem
bún, másként nyilvánult meg.

Vájjon miéri kellett a hahóin előtti 
időkben a hadügyi igazgatásnak a 
iutdserng szűkös szükségletei nak IV- 
dezéséra szolgáló eszközöket lármád ír 
Mm ki re reked nie és vájjon miért 
nyilvánul meg ma a nemzeti áldozat- 
készség oly spoil 1 ált módón a had
sereg Fejlesztési1 érdekében ki Fejtendő 
nagy e r ő m e g F es z í 1 é s szükségességé
nek már csali a pus.la bejelenté
sére isA

Krim?k okát abban látjuk, hogy a 
régi mona rahia úgynevezett közös 
hndserepe. a magyarnak sohasem voll 
rokonszenves intézményi*. Kz a had
sereg állam roll az államban, idepen 
lesi a 'nemzet lesi ében;  ez a hadsereg 
a magyar nemzet jogos nemzeti ér
dekeivel és törekvéseivel soha nem 
azonosította, magát, a magyar eszmé
nyeket lekiesi nyal te. kigúnyolta, azo
kat elgáncsolta és nem agy ízben el 
is tiporta. Kz az idegenszelleírni had
sereg" a il (ilIejisleiii Fele, Ausztria  
népei! Ióborában cppesilö  ármadia 
jogutódjának és egvenes leszárma
zottjának tekintette magát és idegen- 
sz;i r m a zá* u, i d aga 11 a n y ai i y e I \- ü vezé
rek, pa ra nasnokok és tisztek In* Fo
lyása alatt állott. A magyar nemzet
tel sohasem tudott, de nem is akart 
egybel'orrni. Krthelö tehát, hogy az 
ilyen intézmény, amely jogos ma
gyar nemzeti követelményeket min
den koron mereven utasította el ma
gú loi, nem is s'.ámílhalóiI sohasem a 
'manpar nemz“ I ro/pmszon rére.

lázzal szemben, a nagy összeomlás 
lila, az oly tragikus körülmények kö
zöd a maga öncél óságának jogait 
visszaszerzett M agya forszéig mai 
hadereje, a magyar állatni szuvere
nitás képviselője, a magyar sorsjaví- 
tás ezköze; a mai ni. L ie. hon i't'/lscrp 
a magyar m*mz(>t1el szívben as balek
ban, gondolatban és akaratban egy
aránt összeforrva, nem jár idegen 
utakon, hanoiii kizárólag azon a gö- 
riingvös pályán mozog, amelyet a 
Magyar (léniusz a magyar nemzet 
egyetemessége számúra szabott Illegi 
A., n niai Mnp.i/ar 11adserep a inai 
Mapi/arorsiáp öncéln érdekeit és Iö 
Teli réseit szolpűlja és semmifélekép
pen sem tekinti magéit a II allenslein  
tele szellem örökösének, még akkor 
sem, hogyha a régi ármádiának vala
mennyi régi háborújában tanúsított, 
barát as ellenség által megcsodált ha
lait magvető vitézsége és a végsőkig 
nieiio ö’i FeléiIdozásra való készségé 
ülőit, mindenkoron lojális módon, 
kegyeletiéi hajtjuk is meg a tisztelet, 
a nagyrabecsülés én az elismerés 
zászlóját! láz a hadsereg azonban a 
maga sajátos szellemével <*s hagyo- 
manvaival immár a múlta!

Bölcsen ismerte Fal mindazt Ma
gyarország Eomc/ldsdpií riiez  l\or- 
máni/:.é)jn, amikor magyar lindúri 
jogainál Fogva a *11. kir. honvédség 
,NflPaIainak zászlóira, néhány tiszte
letreméltó kivételtől eltekintve, a 
Küzdelmes ínagyar múlt csupa olyan 
ki maga Mo, Icgcndásmulékü, törta- 
"J,!',ii Nagyságainak neveit Íratta, 
okik egesz életükben a magyar nem

zet öncélú törekvéseinek és eszmé
nyeinek kövei kezelő.; és megalkuvást 
nem ismerő, áldozatos lelkű szolgálói 
voltak, akik izzó haza- és fajszerotc- 
tük eszmén y i sage vei, a magyar nem
ző* lelki és érzelmi világának gyújtó
pontjába kerüllek! Ilyen kimagasló 
magyar Kiválóságokat jelölt ki a mi 
Hadurunk a magyar katona vezérlő 
eszményéiül, hopp ezek a Iiineménp 
számba merni Sappsápok emlékük ca
rd zsos erejére! emeljél,' és ra padják 
mapnkhoz a mai l;or mappar katonái 
nak leikéi!

Iv/.zel a rendelkezéssel Hadúrunk 
ki is jelölte lehál a zokni n ha p pomá- 
npokal, nmei pékét a mappar 'katonát 
nak ápolnia kell, elh ülvén egyúttal 
annak a sajátos magyar katonai szel
lemnek a magjait is, amelyek a gon
dosan megművelt tolevényhon mi
hamar gyökeret is vertek és Fe!ser
dülve, virágjaiknak szer tes//illő him- 
poraval tneglermékenyilot lék az 
amúgy is fogékony magyar katona
iéi kék összességét.

A magvar katona v(*zérlő eszmémy ei» 
hogy csupán a kivillnak legkivá
lóbbjait említsük: Árpád fejedelem , 
Széni Isi rám. Széni László, Mái pás 
királp, Napp Lajos. Zrinpi Miklós. 
Ilim padi János, llel lilén (labor, 
Bocskai Islrán, Báköczi Ferenc. 
Dobó Islrán és a küzdelmes ma
gyar mull ebhez hasonló kimagasló 
Kiválóságai díszítik nevükkel az 
egyes honvéd csapat testek zászlóit, 
lázak a esapattesteh viszont szolgálói 
annak az örök!űznek, amelynek Fé
nye és melege melleit kegyelettel őr
ködnek a magyar katonalelkek. csa
pattestük Havadé* ja na k emléke felelt! 
lázaknak a dicsőséges koréit tekinti a 
mai magyar katona ama mull nak. 
a und y re országunk és nemzetünk 
szebb és boldogabb jövőjét akarja 
Felépíteni! lázaknak az időknek a szel
lemét akarja ápolni, hagyományait 
őrizni és a jövő számira átmenteni a 
mai magyar honvéd, hogy mindez a 
jövőben való telteinek és cselekede
teinek mozgató (‘fejéül szolgáljon!

siíz ? zip-véri p mappar szellemtől át 
hal oil m. kir. hon védsép Irhát kizá
róan a mepalkuvásl nem tűrő öncélú 
mappar ■nemzeti érdekeket és eszmé 
npekel szol pád ja. híren és áldozatos 
lélekkel, miért is minden igaz ma
gyar szemeFényének és büszkeségé
nek tekinti, amely intézményhez ér 
zelmi világának minden szálával 
hozzá is van nőve!

Az ilpen szellemű hadserep kor
szerű fellépp vérzésé, felszerelése és 
fejlesztése okából, bízvást apellálhat 
a mappar kormánp a nemzet áldozal- 
készsépéhez, mert nem fop akadni 
éppel lenepp ol pan mappar ember 
sem, aki az ilpen célú áldozol inep 
hozat alól ól el zárkóznék!

Csak azt sajnáljuk, hogy a magyar 
kormány ezt a nemzeti áldozatké.szsé- 
get mindeddig nem vehette igénybe!

Ne tévesszük azonban szem elől, 
hogy a hadsereg materiális Felké
szült sége csapán csak pénzkérdés! Az 
anyagi Felkészültség hiányait máré*l 
holnapra pótolhatjuk és minden bi
zonnyal pótolni is Fogjuk, mihelyt ezt 
az állam pénzügyi teljesítőképessége 
megengedi. A haderő igazi belső ka
tonai értékének Fokmérőjét: a had
serep ló szellemét azonban-máról hol
napra kiművelni wm lehel! Évtize
dek komoly, céltudatos és követ keze
lés munkája szükségeltetik az ilyen 
szellem megalapozásához és nagyra- 
neveléséhez! Ez a munka már az 
(demi iskola ttod jóiban kezdődik, 
f ol piai ódik a középiskola falai közöli, 
a térén lei ni ézmén j/ben, a társadul m i 
és sport eppesii/el ékben és ki teljese
dik a hadserepben, a lénplepes kato
nai szolpálaI ideje a!alt.

Már pedig ezt a munkát a tnegér- 
tésteljes lelkes magvar tanítói, 1a- 
nári, oktatói és nevelői kar és a hi
vatása magaslatán álló derék honvéd 
tisztikar becsületesen, derekasan, bő
ségesen és eredményesen el is végzi, 
úgyhogy bízvást állíthatjuk, hogy a 
Maptiar Hadserep — rolóban mappar 
liadsereit is. amelyéri minden ábloza- 

Itot meghozni: mappar köt éléssé p!

Megegyezéssel végződtek
vasárnap az angol-olasz

tárgyalások
Kóma, április 10.

(Az Havas üppnöksrp jelentése.) Cia no gróf k ül ügy miniszter vasár
nap délelőtt újból hosszabb megbeszélést folytatott Lord Perth angol nagy
követtel. Hír szerint az angol-olasz megbeszélések során ez a tárgyalás volt 
az utolsó, mert a két tárgyaló félnek sikerült megegyezésre jutnia.

Ö-Tátrafiired
V.?éf4,,fner HV.lllló, krtllMi h'ljP.s (HMIKIÓ I» m.MMftl,  ' rn frfctihnióriufn, hrironihcti I* 277.—-1̂*1 miwlnn 

IvfiltsrtfKTl. H u c i k A  V l ih A ly  T/Hrnfiiml 
irodája, Rákóczi út 17 . azum. Telefon : 1 3 8 « 1 7 4 «

Veszedelmes 
betörőbandát fogtak el 

Pestszentlőrincen
(.i llrpinl t adási tója tót.) Viisáruaprn 

virradó éjszaka a pestszentlőrinci Alpúr 
iu*(*a KI. számú ház. egyik lakásába be 
akart má-/.ni egy betörő. A lakásban levő 
Karács Ibi i na magán l is/t viselő sepif sá
pért kiáll azat !, mire a betörő kiugróit a/, 
ablakon, falhoz támasztott kerékpáriára 
pállani és clszóipnldótl, A közelből nap 
kél hasa csatlakozott hozzá, szintén ke
rékpáron, A környékbeliek épp postás e.s 
épp rendőr vezetésé'vel. üldözni kezdték a 
Indörfikrt.

i
Két éra hosszat hajszolták a három 
menekülőt, inig végre* llalmipnsztánál

elfogták őket.
A három betörő, licrpnntnn József asz

talos. (Ilitpás Sándor kereskedösegéd és 
Katái József szerelő bevallották, hogy ne
gyedik társukkal. Sefesik Józseffel együtt 
hónaitok óin hetén éscldtöl étnek, Psepeli, 
soroksári és környéki házakat fosztogat
nak ki. és a lopott zsákmányt Itaiunhaiirr 
Józsefnénál, a híres *Gizella néni nevű

orgazdánál helyezték el az egyik ceglédi
úti városi házban.

Az elfogott tolvajok eddig tizennégy 
betörési és egy rablást vallottak be.

A rablóit holmit már nen% sikerüli inep- 
találni, mindent eladlak. A négy betörőt 
és az orgazdáiéit letör táztatták.

líKIO-ban Új földesúr 
l (.)37-ben Arany ember

tm
K

m

biztosítja - a jutányos ár 
mellett - a darab megbíz
hatóságát és jó minőségét.

Neumann Mi
IV. m u z e u m . k r t  t

Véres uccái csaták, 
halottak, ostromállapot

Tuniszban
Párizs, április 10.

fA fleppel tudósít óját ól.) Tuniszból, 
ahol az arah nacionalista független
ségi mozgalom, az úgynevezett, desz- 
I ur-mozpalorn az utóldii hetekben új 
hó! lendület re kapott, eéres uccui har 
coka! jelentenek. A halottak száma 
cd dip It. Tunisz arab kerületeiben 
már napok óta rendkívül izgatott a 
hangulat.

n benszülöttck független arab 
parlament mellett tüntettek.

Szombaton letartóztatták a mozga
lom vezéréi. Ali Brlhuant, a Sadiri- 
kollégium tanárát. Délután ki akar
ták hallgatni, ekkorra többezer főnyi 
tömeg vonult az igazságügyi palota 
elé és mep akarta rohamozni az 
épületei. A tüntetők középért zúdí
tottak a kivezényelt katonákra és 
nem hátráltak akkor sem, amikor a 
pora ncsnoh ötször épp más után fi 
ppelmeztrlte őket. hopp töretni fop 
Az ötödik fippclmezteiés után való 
ban

eldördült az első sort űz,
amelyet még több követett. A tünte
tők egy része rémülten futott szét 
az egyes csoportok azonban össze
verődtek és fanat ikus düh re! újra és 
újra rohamra indullak a tüzelő zuáv 
katonák ellen.

Az ütközet színhelyén tizenegy
halott maradt,

közlök épp francia csendőr. rA sebe 
süllek száma 120 körül ran, közöltük 
20 katona. Az éjszaka óriási arab tö 
mep tört be az európai neppedbe és 
töri, zúzott. pusztítofI. Felborították 
a villamosokat, autóbuszokat és 
csak páncélos ko fonni aulákkal lehe
tett okéi szétszórni. Éjfélkor kihirdet
ték az ostromállapotot.

— Maekmson nagykövet vasárnap át
nyújtotta megbízólevelét, dámából jelen 
tik: Villorin Kninianutdr király és császár 
vasárnap ünnepélyes kihallgatáson fo
ga dth Németország új nagykövetét. 
Unckensent, aki átnyújtotta megbízóleve
lét,

i938-ban Vajda László rendezésében

Premier: nagy csütörtökön

Kamara Décsi Atrium
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Te már seholse vagy
Irta : Nadányi Zoltán

A kezedet már nem adody 
a szádat nem adod 
és a ruhámon nem hagyod 
az édes illatod.

Álmomban is, jaj, mindig oly 
hideg vagy, csupa fagy.
Már elhagytál álmomban is.
Te már seholse vagy.

És egy sir domb, egy hamvveder, 
még annyi sem maradt.
Te már seholse vagy, se föld 
színén, se föld alatt.

Csak nézek és találgatom, 
hol az én kedvesem. 
Álmomban, ébren, egyre csak 
keresem, keresem.

Mert megvan ö, tudom, tudom, 
csak elmaradt, de hol?
És addig, addig keresem, 
én se vagyok sehol.

Valahol együtt járhatunk, 
talán egy régi nyár 
kanyargó, kedves útjain, 
a régi, régi pár.

A hídon túl kis gyalogút, 
kökénybokrok szegik, 
ott mennek ok! Hogy szeretik 
egymást! Be jó nekik!

— Erős éjjeli fagy, ha vascső, hava* 
£ás! A Meteorológiai Intézet jelenti 
vasárnap délben tizenkét órakor: 
Európa szerte folytatódik a hiden,
északi légáramlás uralma. Hazánkban 

szél különösen a Dunántúl nyugati 
■elében erős. Sokfelé roll zápor esti 
vaun záporszerű havazás. Számottevő 
mennyiségű csapadékot jelentettek : 
Kékestől ő 12. Tiszafüred 9. Jászapáti 
4, Vásárosnamény, Hares, Nagykani
zsa 3 mm-t. Jászapáti)! 3, Tiszafüre
den 7 em vastag a bóréteg. Kittdós 
havazás volt a Kékeseit és a több 
mint 20 cm vastagságú, kitűnő álla
potú porhó sportolásra is alkalmas. 
A hőmérséklet ott a déli órákban is 
a fa ujj pont a lati van. Éjjel ország
szerte fayyott• A lalajnienlén cf/jjes 
vei y eken min asz 5—mínusz G fokiy 
süllyedt a hőmérséklet. Európában 
vasárnnap reggel a tengerszint re át
számított légnyomás legmagasabb ér
iéke 781 mm volt az Északi-tengeren, 
legalacsonyabb értéke 741 mm Észak- 
Norvégiába n. Hilda pest en vasa rnap 
délben a hőmérséklet 7 (V.sins fok, a 
tengerszi ntro átszámított légnyomás 
' íi6 mm, erősen emelkedő irányzata. 
Várható időjárás a következő 21 
urára: Észak n ynyatí, északi szél,
amely főként a szélsőnj/ufiali me
gyékben marad élénk. Változó felhő
det. Több helyen záporeső és zápor- 
szerű ha vascső, a hci/yckev havazás. 
.. I hőmérséklet alacsony marial. A 
szél védett helyeken erős éjjeli fayy 
lesz.

— Ütvén pengő adomány. A  Itef/f/el 
vnnlt heti számában hírül adtuk, hogy 
B a j u s z  Ferenc állásnélküli munkás fele
sége nyomora miatt négy gyermekével 
együtt a Dunába akarta vetni magát. 
C  s á v  ussy Hr ai y  un bárónő 10 pennát ,  egy 
magét megnevezni nem akaró adakozó pe
riig to pennát küldőit he a szerencsét leu- 
eorsú asszony és családja részére. Az ado
mányokat eljuttattuk Bajnsznénak és ez
úton mondunk értük köszönetét.

— Négy alnhnrdost nem úllUliut iír/.uid, Ilit la
k á já t  e111mk> ja : lm nyugodtan akar luisvúlkor ul- 
iitatai, kftssön l»etmésbiztositilst.

50 év óta
bírja a Darmol sok millió 
ember bizalmát. Ez legjobban
bizonyítja, hogy' milyen jól

■ ir«bevált.—  Székrekedés elten 
• kedvelt 
hathsjtó:

Husvétra vásárolja a
szezón legnagyobb slágerét, a gyűrhetetlen

FOULARDIN,
NYAKKENDŐT ..........  P ZlÜU ért

FÉNYES MARCEL VI. ,  T E R É ZK Ö R Ú T  3 *
V asai rnap kél CRyséiçespiirli és cu y 

szociáldemokrata képvkseldleslöleli ta- 
K‘o( választolt Kispest. A KnziRa&Ra- 
Iási liírósáR* annaki(Űrjén in őrsi? mmi-
sítedte a kispesti első vnlnsztókorii lét
ben IDöö-ben tartott városi képvihelo- 
1 ost iilet i taRvá la-sztást. A vasárnapi. 
választáson a három mondái untból 
kellőt a Xemzeli Ry y se y /Hirtjo% ryyet 
yediy a szociáldemokratapori nyert 
el, a nyilas jelöllek kibuktok.

— öt véne vés nyomdász] ti hl Irumok. Fiat 
k i t lino m yomdász mim kás<*ÓRá rm k öt ven- 
eszhmdős (Miliőkét ünnepli most uz Athc- 
une uni - a vonnia. Halotti J «nos, He fák 
Nándor és Nyár y (i oszt óv gépszedük, 
Hnjnovstky Ur'zső revizor, K< le na n Fii 
löp tördelő és Tóyrl Jó nos botííszcMlő ah 
ven esztendővel ezelőtt fogtak először 
olomh(ktnI a kezükbe. Azóta incybza kilós 
nélkül dolgozunk a szedőjfépnél, a befü- 
szr»krénynél, va^y a tördelő,*isztnlokaál.
Szakmájuk iák valóságos mestereivé fej. 
födtek és mindenkor híven teljesítették 
köt elessetfiiket. •/ellemszilfirtls(íf/iikk(tl%
s : ár <io tni nI, I,a I, h ij : záerles ükkel mindig
kiérdemelték tn n n kast én su i /, tiszteletét, sze- 
retetet es tn a nkaadoi k megbecsülését. Az 
Athenaeum nyomda személyzete hőseit- 
vaxarnajj  a M el ro/jole-szál léjba n v a c so rb  n 
Ünnepli fel évszázada dolgozó derék mun
kást a isa i t. Tisztelet ü k re remek he készül t 
kis emlékkönyvet is kiadtak, az ünnepel* 
tek a re képével, élet tört éne téved és jury.  
1er séfjük c í m e r é v e l :  bolíivei, árral, sorzó* 
vnl, amiket l\itn Mihály vésett művészi 
kézzel ólomha.

“  Hullájának övével felakasztotta ma* 
Kát. Hosszabb ideje néni tudott állást 
kapni H a v a s i  Anna 24 éves tisztviselőnő. 
\ asaruap vorhíj elkeseredésében és nyo- 
mora miatt  ruhájának övével fela kasztot t • 
inasát. H ue.su I e veiébe u kérte, hojjy ne 
boncolják fül. ide jében  meyt  a bili  <d( és 
súlyos állapotban a Mókusba  szállították.

— Szénné éjfélt ejç.v N7 éves HKKnstváil
l eszjn embal jelenti .\ IHfjf/el tudósítója 
\ asárnapia virradó' éjszaka a Veszprém 
F ret hát ueedban kifjyu/ladf Steiner Ha 
jós S7 éves mayánzó háza. A petróleum 
lampa leldőlt, ettől gyulladt mejf az úiry 
az ágytól a ház. Az uirirusty<i,n ki akart; 
*1 > it ni az ablakot, hojr.v azon keresztii 
hívjon sejfí lsedet, dr közhen füst ynér fje 
zést ka ind I és eszméletlenül terüli el r 
jnidlán. Mire a tűzoltók eloltották a tüzet 
az ö re g  S t c i n e r t  #zénnéégve9 holtan ta 
Uiltdk.

A  R E G G E L
k é p e s  k e r e s z t r e j t v é n y é n e k

megfejtése:
Darlzó mangárok. Hetek ti vjáték.

K bélen IW11 olvasónk helyen megfejtési 
került sorsolásra. A szomiese a követke 
zőknek kedvezett;

I. díj: I üveg tokaji bor. Nyo.ile: Töröl 
Sándor, II pont, V„ Szí. István l<rt 10.

II. díj: 2 üveg tokaji bor. Nyerte: vit©' 
l'.i i tagi .1 óz.xol’, Hel ügy m i nis/.t éri mii,

Hl. díj: 1 iheu tokaji bor. Nyerte; lia 
kits László ezredes, Nil., Itöszönnéiiy 
út 17/e.

A kitűzött 7 szépirodalmi jutalomköny 
vet nyerték: I. Dr. Sasi Nagy Imrén* 
Miskolc, .lókai u. II. 2. Mátray Tilda 
Nagykanizsa, Király u. (5. ;t. lokodi di
Sándor Zoltán, miiegyet. inagáiita nál 
Hpest. Hukáls tér 5. 4. Dr. (iátliy Kndr
tórv. bíró, Hpcsl, Ili., Daru n. ö. 5. du 
bász Hé|ji ig„ Hpest. \’ I II. dózse.f krt 4' 
ti. Sebők Vilinosné, Szikszó. 7. (Járda; 
Lajos. Hpest, VI., Teréz krt Ül. A nyer 
lesek jutalmait vidékre postán küldjük e 
Budapestiek és pestkörnyékiek nyerőmé 
uyeit .4 Hrf/fpl kiadóhivatalában kedd©; 
és szerdán d. e. 9—2 óráig vehetik át.

Klcgónsim bútorozott t e l j e s  komfortéÖörszónlaháSvű'u
elsejétől, néhány hónapra k ia d ó .  Hitdán 
Dunapart közelében. T e le fon  157-84SI
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— Rablás miatt eljárás indul ejçy 
jómódú törtei i földbirtokos ellen.
Centedről jeleníti -/ Hét /fjei tudósító
ja;' Szabó Károly tjirteli loldbirto- 
kos autóján (Velődről lin/a igyekezett 
Törlőire, rt közben ejcy szembejövő 
kocsis ostorával ráült öt ! az autóra. 
Szabó erre kiugrott a Kepkoesilx'd, 
mof/verte a kocsist és el cet te n f>ok- 
rócút. A kocsis erre rablástól fel jet
imtől le a földbirtokost, akit \ isúr- 
nap már ki i.s ballyatotl a csendőr
ség.

Véletlenül elsült h vadAszlVgy ver, 
megölte a gazdáját. Duna föld rém ót j lenti 
y1 Ihf/fjel tudósitója : Ueff'r Karoly b2 
éves káka puszta i földia r tokos vadászjegy - 
vérét tisztította. A puska hirtelen elsült, 
« golyó 11 e f fér sz írébe fúródó! ! és az 
idős embert nyomban tnetjölte.

Tüntetések voltak a körúton, az 
'Aiulrássy úton és a Dnnakorzón. Vasár
nap a rendőrség készült ségl»en volt. no*g 
Jvet tö/ül t őrszemek álltak az uceakou. 
pieit egy<‘s szélsőjoliboldaIi alakulatok a 
]iét fol y a mán röpcédulákon bejelentél t ék, 
jiogy vasai na/i lúnhdésl rend* znek. A déli 
órákban a A éj)sz inh az arca és a József 
kör ni sa rka u Összeverődői t körül bel iil HU) 
fialaltonber, no fiit rés : / fia tol kor úaf\ köz
tük szó mos t/iiksaplais f özéjdsfidai tá
ruló. A Nemzeti Színház elölt rniicétlnlá- 
kot kezdtek dobálni. A rendőrség, amely 
riadón utón követle őkel. ekkor közbelé
pett. A rendőrség parancsnoka erélye.s 
ha ágon fe! szédít ot ! n n n ijil/t^keres: lel ri- 
fielci fialalenibio t kel az oszhisru. Iv/ek 
azonnal szétszéledlek, közben azonban 
röpcédulákat dobállak. Tizeid}/ lö/teétlala- 
osZto fia léd lefot/lal* és a \ Il I. kerületi ka
pitányságra vittek, almi igazolhatták őket. 
Félórával később az Kr/.sébet körúton kb, 
3;>Ö fiatabunber próbált tüntetni, azon 
Imii a rendőrség ill is azonnal Liizbe- 
hpett. Tizen nyolc hiúi elül etilek a I //. 
kerületi ka/lila iij/só f/id. Az Audrássy 
utón az Opera előtt 20 ,‘H) főből álló cso
port csak megkísérelte a tüntetést, de 
amint a rendőrség riadóautói megjelen
tek, szél fid at lak. Délután 2 óra tájban 
kisebb csoport a I Pina-korzóra ment, ahol 
kétszer végigsétált, azután eltávoztak. A 
rendőrségnek itt nem K kellett közbe
lépnie. A rend/irséf/ assz* see 10 hi ni (lof 
(/IlitőlI eló, csaknem kivétel nélkül fiatal
kor úa ka f,

beugrott a vonatról, meghall. Ihfj.i/es- 
halomról jelenti A Ihjjfjel tudósítója: \ a- 
sáriin.p délután siili/os .v,;# roncsétlenstoj 
történ I 11 egy esh alom ná I az a I lomás köze 
lében. A Pécsből Minin pest felé robogó 
személy voua írói a nyílt pályán leugrott 
Fülesdi Ferenc 22 éves fiatalember, egy 
pálya föl vigyázó fia. A szeren esel len fia
talember rosszul ugrott és f‘a/mnj/ftalajti 
törést szenvedett. A ineutőkooiban mi </ 
hall.

A b ba z i a ha n s pee i á I i s d i ét á s o>z t á I y
Van a »Uesidenz híres kon> báján, ahol 
orvosi előírás szerint készítik a finom é> 
könnyű fogások/it.

KEDVES MEGLEPETÉS
várja

ABBAZIÁban
R E SID E N Z

régi törzsvendégseregét

egy pompás új HALL
molv a modern iiderícur-müvészct 
remeke
A R e s i d e n i  imisik újdonsága :
a

fürdőszobás szobák!
Hégi i a remek konyha, külön spe
ciális diétás osztállyal, a meleg ten
geri liirdök minden emeleten, a bnl- 
kónos és loggias kényelmes szobák, 
a tengerparti pálmnkc rt-ternsz és a 
páratlan egyéni kiszolgálás!

Kimerítő személyes inlorrnáeió egész 
!1 nI’ I* c é n y i (l)iana patika), Károly 
K,1"d 5. Telefon : Hl-Glt). vidékieknek 
cu-ldcK 1 Kórjen képes prospektust I

Irta: SZÉP ERNŐ
Istenem ez is micsoda meglepetés. 

Fordulok tegnap délben kifele a Do
rottya uccaból a Vörösmarty térre, 
látok valamit, vagyis valamit nem 
latok. Nincs ott a helyén, a Gcrbcaud- 
tol balfele, az a finom, tiszta, bájos 
kis palota. Amit látok, egynéhány 
sapadt teglarakás, azok közt magas 
cölöpök, irgalmatlan felkiáltójelek. 
A láttok görbe napszámosok imbo- 
lyognak, mintha leejtett kétfillérest 
keresnének.

y 0 napja nem jártam a Bel
városban. Nem tudtam semmit. Scnkisc 
mesélte. Lerombolták a szép kis ma
gánpalotát, földig rombolták.

Megállottám a sarkon a dísztrafik 
előtt (ott Brachfeldct tiszteltük va
laha), meresztettem a szemem oda a 
világító friss ürességbe, nem jött ott 
senki ismerős, akinek megfoghattam 
volna a karját: nézd ez sincs már.

Lerombolták, nekem nem is szóltak.
Oly csoda szomorú lettem, jól esett 

volna leülni, úgy nézni, nézni azt az 
üres telket, a bánatot, az emléket.

Tudják ami eltűnt az a kis \ lar- 
kányi-palota volt. Két emelet. Gyen
géd zöldcsszürkc volt ugye? mintha 
máris csalni kezdene az emlékezetem. 
Azt is tudtam felőle, hogy Lechncr 
Ödön építette, mikor hazatért Becs
ből, abban a fiatal korában. Ártat
lan, jólnevelt késő-empirc íz volt,

— Jégeső volt Cegléden. Cetiledről 
jelenti A If éppel tudósítója: Yusfu- 
jtap reggel (keleden havazni kezdd l9 
majd a déli órákban tízperces jé fl
eer és zétdall a városra és köritj/é- 
kére. A jrgesó a környékbeli szőlők
ben trtenies kar! okozod.

Nagy izgalom Kecskeméten: mi Ichz 
a gyümölcsfákkal? Kecskemétről jelenti 
A Itefjfjct tudósítója; Az egséz, város fe
szült izg;i lom ban és aggoda lom ba n vá rja 
az időjárás alakulását. Kecskemet jóléte 
fini!/ attól, bogy a szokatlanul liideg 
időjárásban mef/maradnalee a tjyii m öles* 
fok i'i rútja i va a »/ lefaf/.unok. ( i yönyöríi 
termés Ígérkezik, a fakón szokatlanul sok 
a virág, azonban vasárnapra virradó éj
szaka a talaj mentén mar / ? fok hifit-
tjei mért ti: . Ha az éjszaka tovább tart a 
denis, szélcsendes idő, könnyen megeshe 
tik, hogy az epész honos lefaj/y. A* kecs
keméti gazdák az éjszakát ébren fölt i l és 
már latra ha inni lm n síelitek mtojnézni 
<j (jii m öl es fiii Au/.

— Óriási n.vllaskereszteket festettek
(fvörben a belváros aszfaltjára, díjövből 
jeleníti A II efjijel t m hősit ója : \ a sár napra
virradó éjszaka óriási, öl méltó es ni/ilas- 
kereszteket festettek a belváros aszfalt
jára, különösen a bées budapesti uniót 
átvonuló szakaszára. Amikor reggel a 
rendőrök meglátták a mázolást, munkáso
kat hívtak, akik a nyiln^kereszteket el 
tüntették a győri aszfaltról.

Ma sztrájkba lépnek a soproni 
H/abósegédek, Sojtronlnd jelenti A Ihfj 
fjei tudósítója: Ma, hétfőn a soproni 
sza hóipa rosuk szírajkba lépnek. A legki- 
scbb munkabéreket megállapító bizottság 
néhány nappal ezelőtt fölemelte a szabó 
iparosok munkabérét, de ezt az emelést 
a soproni sza hói párosuk nem talállak 
elintendő nek. A hatóságok jotios nak vélik 
a szabók további követeléseit, de a mes- 
I erek k i jelen tett ék. hogy etjytlöre inon 
till módjukban a: újabb férésnek el tond 
huni. F/zért ma, hétfőn, Sopron vala
mennyi sza bó üzemében megáll a munka.

nem! renaissance hagyománnyal ko- 
molyodottan. Ebből a szófogadó kő- 
művcszetből nem lehetett gyanítani, 
hogy Ady les/., Kodály les/ ez a 
Lechncr Ödön.

Szerettem ezt a kis Harkányi-palo
tát. Szépség volt, hangulat volt. Még 
a Nemzeti Casinoba is boltokat vág
tak ebben a második világban, ide 
nem mindhalálig.

Nagy-nagy zöld zsaluk fogták le 
az ab akait a földszinten is, a két 
emeleten is végig. Én nem tudom, 
tán sohse is láttam a Harkányi
palota pucér ablakait. Valamikor, mi- 
<ov még teljes üzemmel dolgozott a 
szívem, valamikor ba odanéztem a 
néma palotácska zsaluira, fájt hogy 
föl nem rebbennek azok a zsaluk, 
igenis elvártam volna, Hogy megsej
tik odabenn, hogy az én szemem ott 
akadt és kihajolnak ünnepi képpel a 
1 harkányiak az ablakon: tiszteljen 
meg bennünket kedves barátom, bor
zasztó kíváncsiak vagyunk magára.

Mi lesz most ezen a telken? Sík 
üzletház, biztos. Hat emelet vagy 
hét, lehet nyolc is. Mi közöm hozzá9 J

Nem tudom meddig, egy évig, ket
tőig egy-egy gondolatnyit mindig 
bágyadozóbban sajnálni fogom a 
Harkányi-palotát, mint egy elha.t 
finom urat, akit csak látásból is
mertem.

Chamberlain 
miniszterelnök 
ismét Rómába 

küldte Ingramot
Kóma, április

(.1 ll('f/<jrl I udósílújriimlr t elv folt 
jelenicse.) Vasárnap csle Cluiinber- 
loin niini.szkuvlnük utolsó utasításai
val Kómába érkezett az anyui kiil- 
iiy\y ni misztérium délkeleten répa i osz
tályának tanáesadó.ja. Inr/rain, liogy 
Perlli. lord angol nagykövettel és 
Cilino gróf kiiliigyminiszterrel egye
temben hozzálásson az egvezmeny 
ínegszö vege zésé 11 e z.

I

FolhivAs a budai RázfoRyaMZtokhoz! tprilis  
lin líi i*m, keiMcii Mml/ii Viirosi Irml.iuk kiköltö
zik » Mai r il k i’mi ítél I. ke».,  \bimit mi t  a :\ . su. 
thi. Kel kérjék a budai KrézfoRyaszlékOzOii^rRef.  

Ii i i rV i*/ i « I « » i m » 1111 « » I kezdve in i vul en RráziAf* relééi és 
c*áze|s/rimoláMl ügyben iilaRi'iluera j éj irnilántr- 
lm/, fimllllni szíveskedjék.  Kzéttal felkérjük a 
májukban küllii/d küyünséirei arra is. Ii i irv  J<0 I- 
(ü/ését szíveskedjék idejében b»,jelenteni.  Uuda- 
|ie-l Syyékesftivári'8 (iázmíivel.

— A Nikolox-Loventénok méhn riválisa akadt,  
az ni. meifleiiéen csinos c s<»mairo!á*u Nikotev-  
s.vmphoniáhan.  Knyh«,  tartalmas és zamatos.  
Ara flunk A.T WIIAf,

— NfllO vcnliét betörést ismert be két 
törtei! munkás. Cetjléth ól jelenti A lley- 
tjt'l huh sítóju: \ nsériHip délelőtt Törtei 
községben lopási ügyben nyomozott Ah 
intiss/j csendőrt i>/.t helyt1! Uns. Klfogtn Amlo 
luisy.ló és Fiilöji László inezögnzdíisági 
munkíisoknt, ;i lopás tetteseit. A két mun
kás a vallatás során beismerte, hogy az 
n lobbi hona/ml;bon í? betöréses lo/nist 
Ixöioltek el. ó/\ faszád hi f fi a köze'mal h 
ban a környék számos házal, jmjlajfif, is- 
hillójtil, .Inda lakasmi a (*s('mlörok néyy 
ökrösszekérre rabi lojioft Ind mit ! alól lati.

Ui M F T R  linjujárntok moRindulása.  A
Hilda pest l'N/t erdőin k •»/.«» 11 i ki>diinai hajó.  
mrl> Hilda pee**! r « • i «s.;Ui-kni, Ks/te » u mn I ó| a is y. 
-za 17 - kor iudid. április p»-iid kezdi i* iiapotc
kém fine közlekedni.  \z iiuyniiezen vonalon va-  
xárnaiiuiikéiit járó turista lm jó április 17- 101 
kezdve k űzlek ed l k . V I i 11 < I ; 11 » • * I l’a li ltot l'ai M ko 
z.iiítj e*>avnrRÜ/.ö* április ifi t«• | kezdve Tabii • fotr 
járni \ Syeiit tiidlért tél PiiokiUdfilrlo közötti 
helyi.iarai es a pesti Ma rgitbidfii Mai Ril^/.iRed 
pesti oldal közötti átkelési járat egyelőre hi/.o- 
nyos korlátozásokkal aprili- ír va| nvilik meg.

A debroconi volt os. os klr. 39-os g y a l o g 
ezred tisztjei és tisztjelöltjei,  családtagjaikkal  
egviiti mindeii Imnap maspilik csütörtök én tart
ják bajtársi ö* zejöv eteliiket a /öbira-étteretplMMi. 
Krisztina tér t) szám alatt.  A legközelebbi talál
kozó f. hó I lesz.

u J jy b x

w ea k  h  v ú m m iu  P  8 8 . -

j  iw tíiu h a

4 a c c o  éó T ia c ú u iy  p  6 4 “

lu/Jwk
A Z o Jó v it  ó a js t L '

n i ílo Á ó v d  á t 1C.
kU lhi wwdik,- rt

— \ érés késelés a fczigelszentmiklósJ 
kocsmában. Vasárunpra virradó éjszaka 
a szigcts/iPtilmiklósi kocsmában borozga- 
tu!| (Ívre István és Janicsek Antal. A két 
gazda legény összeszólalkozott$ verekedni 
kezdtek, majd Janicsek kési rántod es
ff j bes zm fa (bo rt.  A fiatal gazdálkodó 
súlyos  ál la pu than került kórházba.

Mi tartánt a h?rtenb£rgi
tö ie a y g ]fá r r a l ?

Becs, április 10.
(A Pe</fjel f udősi ló járni L I ele/ on je

lenlése.) Vasáriulp kerüli nyilvános
ságra, hogy a rendőrség kd béllel 
czelöll bizonyos Írniokai lofilalt le es 
illáim Ii’iieesclélic b'rilz Mánál is
meri l'eijj/ eery y drus lakásál. Mamii 
hirtonbergi tülténygyárál a német 
Wilhelm ( íustlofi-müvek vélték át. 
Mamii állítólag Dél-Amer lkába, uta
zott.

— l ’jahh fegyelmi vizsgálat a szé- 
kesfehervári kórház, főorvosai ellen.
Szikesfe/ii'ri'árrál jelenti A iHcyyel 
tudósítója: A Széni Oyörgy-kórház 
orvosai ellen indítóit l'egvebni ügyek 
hosszú sora folytatódik. (Iróf Sze- 
elimiyi \ iktor l'őifipán keddre össze
hívta a vármegye közigazgatási hí
zót t ságámi k f egy el mi vá la szt uiá nyá t, 
amely Perisenyi Zoltán igazgató-fő
orvos és Turehányi Viktor röntgen- 
főorvos ellen tett fegyelmi feljelen
téseket fogja tárgyalni. Az igazgató- 
főorvos fegyelmi vétségeit a feljelen
tések szerint eyy adóesnlási á y y is sú
lyosba ja. Lgy évvel ezelőtt vásárolt 
luxusautójára ugyanis állítólag nem 
fizet le az (időkul, azzal az indokolás
sal, hogy a kocsit hivatalos célokra 
használja. Kalauz József árva.széki 
iiInök lelt a fegyelmi biztos, a vád
indít ványl pedig Száes Gedeon ki
rályi főügyész terjeszti elő.

J ön

Anna May Wong
száguldó tempójú lilmjc

S h an g h ai leánya
Csiittirtftklfll C O Y 9 M N IA
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Zoff k irá lynak és leendő feleségének Geraldine királynénak
első hivatalos, együttes fén yképe

Az udvarba járatos tisztük egy res/.c 
persze már ismeri a széf» magyar 
grófkisasszonyt, de azon a kedd es
tén történik majd meg’ a hivatalos 
bemutatás. Másnap, 27-en deleiül ! tíz 
órakor les: a: eskü ró. Persze, az es
küvőn1 is teljes ünnepi parádéban 
vonul ki mindenki.

Még a hölgyek is régi történelmi 
díszmagyarokat, brokát szoknyá
kat és prémes mentéket fognak

viselni.
* I inayyar <n isztokt'ala hó!nyék  /I . 
Károly  király koronázásakor kord
iák «loi iára ezekéi a lörlruelmi öl lá
zi keket.' Kell izén kei tőkor le s z  vege 
az esküvőnek. A király •»'■> a királyin1 
ezután küldöttségeket Ingadnak: ez 
őrs :áy  gratulál királyának cs k irá ly 
néidnak'. Kel vonul a parlament, a 
kormány, a külföldi követségek, a 
hadsereg, az egyházak es a külön
böző tartományok küldöttségei.

A küldöttségek fogadása lesz Ai>- 
ponyi Geraldine grófnő első hi

vatalos királynéi ténykedése.
A magyar és a többi küllöldi vende-
O’I»k a/j ( skiivei lilán Ilid szemelj/cs

A magyar arisztokrácia 
koronázási díszben vesz 
részt Apponyi Geraldine

r \ ~ 7  * 1 * 1 * * í * *  rr t r27-iki tiranai esküvőjén
A magyar vendégek teljes névsora és az esküvői Vasárnap hajnalban

díszebéden vesz ne /»: részi . Április 
27-én, szén Iá n délnlnn 4 órakor űrnek 
véget m tirnimi iimiepségek. Az nHnin 
király és felesébe az esti arakban 
a (hn (izzói njjáii palotába ulazaal\\ 
onnan pedig nyáron bélhóna/ios Icn- 
fl ev i ii (I iilós re indulnak. K r d e k ( »s ( * n 
döntött Zog király leendő felesége 
udnarliölfjjjfinak ügyében. Az udvar- 
liölfryi teendőket egyelőre  az osztrák 
Hiirlif/er bárónő végzi Apponyi (íe- 
rabline gróf kisasszony mellőlt. Kiidi- 
ger bárónő utazik velük Durazzóba

ünnepségek részletes programja
(A Reggel tudósítójától.) A leg

viharosabb világesemények sem tud
ják elterelni az érdeklődést a tavasz 
egyik közelgő társadalmi, sőt politi
kai szenzációja ról,

Apponyi Geraldine grófnő és
J. Zog király tiranai esküvőjéről.
Esíólyiriihák és frakkok készülnek, 

öreg szekrények mélyéből évszázados 
díszmagyarok kerülnek elő. közép
kori családi ékszereket és - ereklyéket 
készítenek elő az albániai utazásra. 
A magyar arisztokráciának számos 
közismert és népszerű tagja utazik le 
Albánia, fővárosába, hogy április 
27-én jelen legyen, amikor Zseri 
grófnő örök hűséget esküszik Zog ki
rálynak és — Albániának, amelynek 
új korszakában

első királynéja lesz.
Néhány nap múlva hajó indul út

nak Velencéből Tirana felé. Ezen a 
hajón utazik a német Sekerr-Toss 
grófi család hat tagja, két osztrák 
arisztokrata, Traun Ferdinand gróf 
és Traufenbery Mansi grófnő, gróf 
Apponyi Antal Lajos és Adél, gróf 
Károlyi István és felesége. Sem se y 
Andor gróf és felesége, J au köriek 
Dénes gróf és felesége, azonkívül} 
Edelsheim Maritta grófnő. Zseri 
grófnő számos budapesti ismerőse és 
barátja aulán utazik le az esküvőre. 
Ez az autóút ma már kellemes uta
zás, Budapest tői a tiranai királyi pa
lota bejáratáig remek széles hetim út 
vezet. Néhány évvel ezelőtt még vak
merő vállalkozásnak, tudósa y os keleH

expedíciónak
számi toll volna aulával nekivágni 
Albánia kegyes vidékeinek. A vak
merő vállalkozónak rövidesen le is 
kellett volna mondania tervéről és ki
szállnia ló-, vagy szamár kaira ... 
Autón utazik Kshrkáizy Aulai her-

SÜSÂ PódiumonA  T A V A S Z I  M Ű S O R
K E R K T É R E N
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ccg, Lichtenslein Jánosáé hercegné, 
Szupáry Marianne grófnő, Széchenyi 
Hanna yráfná, Apponyi Károly és fe
lesége, Apponyi. Alfréd és felesége, 
Esterházy Alice grófnő és Hunyor 
Imre ügyvéd. Yunnan, ázik honyo-

I lnltahh úton jutnak el Tiranába: l'r- 
_ bán Gáspár báróék és Edelsheim lá
pul gróf meg a felesége például vo
naton Kómába utaznak, s onnan re
pülőgépen mentiek át Tiranába. A 
felsoroltakon kívül még Károlyi Sán
dor gróf ék. Hunyadi/ Margit yráfná, 
gróf Forgáek Aulai és Hanna, W old
aléin József gróf, Festetics Sándorné 
grófné leányával. / tabellával, a ki
rályi menyasszony legjobb barátnő
jével és Teleki Katinka grófnő, Zseri 
grófnő másik legjobb barátnője 
utaznak a tiranai esküvőre. Most már 
a teljes és részletes programot is 
összeállítót Iák. Albánia igazi királyi 
pompával és boldog lelkesedéssel ké
szül királyának esküvőjén*. Április 
25-én, hétfőn este tíz órakor, udvari 
bált rendeznek. Ezen a bálon muirt
ják be a magyar vendégeket az albán 
uralkodónak. A bálra a meghívók 
teljes díszl« írnak elő, ami annyit 

jelent, hogy frakkban például nem 
szabad megjelenni. A férfiak nemzeti 
díszruhában,

a magyarok tehát disziiiajo ár
ban, a diplomaták diplomata- 
frakkban, a katonák pedig disz- 
egyenruhábau kötelesek megje

lenni.
Természetesen a rendejelekel és az 

ékszereket viselni kf'll. Kgy halljuk, 
hogy a magyar arisztokrata hölgyek, 
akiknek már régen nem volt alkal
muk ilyenfajta pompás történelmi 
parádén részt ven ni, olyan kápiáza- 
los, vagyonI érő ékszereklrci indul
nak álnak Tirana felé, koyy a drá 
giiságolc felvonulása külön szerzáeió- 
ja írsz az eskii ennek. Másnál» ked
den a király küldőiIségekel fogad, a 
magyar vendégek pedig Szktdariba 
és Durazzóba rá ml u Inak ki s egyéb 
kirándulásokra indulnak a s/kipetá- 
rok földjén, a fekete hegyek orszá
gában. Kedden este, a liszli kaszinó 
bálján, az albán hadsereg tisztjeinek 
mutatja be a király menyasszonyát.

m e g h a l t

K a r l o v s z k y  B e r t a l a n  

f e s t ő m ű v é s z
fA Ihflfjrl f m/nsiIójti f ol.) Y;is« rn;i pro v í i t í h Jó .‘jszíikii rám / In nul nu'fjhall a hl 

r rr.s Kurin rszktj Hr r ltd an frslnwü rész. 
Örökre» |('húnyl;i szemét \\z. ;i mngyop pik
tor, nki az rmbrri szrm suffárzásál, liláié- 
zni ns fi ni/ril, wéljj fii kait a lep szebben 
Vdrénsnlla rászánni. Munkácson született, 
nagyon Fiji Intőn került ki M ii nc-hon be és 
Párizsim, iiutjd le is telepeddt n Fruneia 
Fővárosiéin, ahol húsz éri ff dolgozott, lib
ben az időben

Munkáesy Mihály legszűkebb környe
zetéhez tartozott,

a világhírű magyar mester vendégszerető 
na gyű ri házán a k mi mién na pos ve ml égé 
volt. Később hazatért és jellegzetes alak
ját a pesti uoca minden járókelője is
merte: ezt. a magas, hallgatag. Franciás 
szakállú, szőke férfit, akinek külseje uz 
elnkein rilúf/fi és </- európai imiirrsz kü
lönösen ralizó, n<if/f/úri és h all uráli krrr- 
rékr rali. Konzervatív ízlésű mii vész ma
radt élete végéig Knrlars.ki/. K ii Ionosén

az arcképfestés területén alkotott ma-
romlandót.

Korának legkiválóbb és legérdekesebb 
embereit Festette le. Minden egyes por
tréja beszédes iinpressiió rali eflff ember 
( ff fjen iséfjérúl, a kolorista áradó gazdag
ságú ecsetjével mcgörökilcll kisugárzása 
egy emberi léleknek. A kitüntetések egész 
sorát kapta és késő öregségében a Képző- 
mii részeli Káisknhi tanára leli. kilétének 
m iinkasságát nagyszabású f/i/iijlemén i/es 
kiállításán mutat ta be a M úr sa rnokha n,
1921-ben.

Majdnem élete végéig nagy becsvágy* 
gyal és szeretettel Folytatta tanári

működését.

)í Utazás nlntranriválto/ns nonK/ioim mips/ 
tési zavarukkal jár. Ilyenkor igyunk 2—3 (P*ri 
M in«-keserű vizet, az r«*iulr*t teremt.

l / r n n r i /  rendkívülívcrmív olcsón
Schmideg szűcs

is. Ott más ad var hölgy nem teljesít 
szolgálatot, főleg azért, mert a kis 
kastól\ ban — nincs elég hely. Osszál, 
ha. visszatérnek Tiranáim, akkor kéz 
dődik majd az igazi udvartartás óv 
ekkor lép szolgálatba az a magyar  
ariszlol rala hölgy, akit a k irály fe  
leséyi' ud varitól gyévé  már kinevezelI, 
de akinek névéi egyelőn ' nem óhajtja  
nyilvánosságra hozni. A harmadik 
udvarhölgvi állast nem I öl tik be. A 
budapesti főúri társasát*- ogy-ogy 
la írja. Zseri grófnő róivi pesti burát 
női le-lcrándulnak néhány hónapra 
Tiranába : az eppen ott időző rokon 
hölgy vagy báróit nő tölt i ma id be 
harmadik udvarbölir.v szerepét. Tira 
uábnn a király húgain k » y ii 1 nem 
prpn |(>sz társaságra Geraldim* vrróf 
nőnek, ezéri állandó budapesti ven 
(Inficsk’<"I(‘Sv' I akarja a 1,'iral u elem  
kiírni és frlfrissileni . Ippouyi Geral 
diné királynéi környezete i .

Budapestre a királyi pár eírye* 
lőre nem látogat el.

Ennek az elhatározásnak érdeke9 
és persze liél préséi es Idole ólai I ör 
zöll oka ran. Apponyi Geraldim* 
grófnőnek a pesti larsusugbau meg 
sok olyan jóimról ja és régi kedve,  
pajtása von, akiket, ba mint k i 
rályin* terne vis>za Budapestre, esel 
leg nem Iái o g a t  hol na meg. vagy vetp. 
fogad Ind na a udvari elikcll lilát ma 
müdl sem. Mivel nem akar senki 
sem megbántani, csak akkor lér maid 
vissza Hudaprslre, ha inár rDnuH eap  
kis idő űzőin, hogy '/seri grófnőből, 
a régi jópajtásbéd, Geraldine őfelsége, 
Albánia királynéja l e l i . . .

Mikes György

)( Nagy Etel táncestje. Zúgó siker vof 
űz (>to ;i Ziiieukiid miüli: <‘j;y fiatal 
tiimeiniivésznö a magyar népietek mely- 
si'*gét és inéi lóságát. imita megérzékel- 
t.'tni anélkül, hogy gyöngyösbokn'tásdi 
.iálsznll volna, liai Ink zenéjore és paraszt 
dalok ütemén' táncolt, a ívndkiviili to- 
lietségíi A agy l-. 1**1 tc*!i! fantázia va! r 
I'i'gyrlennnei, könnyed játékosstiggal 
fcki'h* komorsággal, üg s/cn cyi/éin tané 
mü\ >/. t ez, ds érlékét az mulatja, aog. 
a in plwllinlük cs o kuruc tinink szói 
kofleldirunniI f rezziii; ki I: I<"> 1 «1. A ua.l
Kiélnek érdemes ezt az új magyar 1ám 
slili|s| lovahp fejlesztenie. Mnlihir \ ililia 
tökéletes zongora kísérő volt. (bo>)

A  tü n d é rszé p  D a lm á c ia  
a  fe s tő i J u g o s z lá v -S v á jc
kényelmes, szép szállodákkal olcsó árakka.

v á r ja  O nt !
Ilijtalan szobafoglalás, úIiterv, prospektu 
felvilá gosit; is A REGGEL Utazási Irodájánál.
(VI., Mussolini tér 1. Telelőn 129-5ÖÖ v. 541

Pension Müramare Duí r” "o
A gyönyör ii fürdőhely c^yik Icpkc-lvcltcl^h ú’ i 
pen7.101**1, minden kmiyeieuiinel, kitűnő ellatá - 

.̂il, clo/ékcny kis/.olgálánsai. O l c s ó  à r a k.

Pension BELLEVUE D“ !Î
Ideálisan szép csendes fekvésű penzió, kötszer t 
kényelemmel, eliS''.ci ten ió konyhával Olcsó árak

Grand H o t e l  IM P ER IA L  
D ubrovnik
87 llod lia, h ledkor s /c i  ü 1> b k c ny«»* 11 m * 1

Budapest, IV., Párisi ucca 3

Grand Hotel LAPAD
1 IsŐrnii^ű liá/, pvíinvi>rft körnvezeibrn, minden ke- 
nyelemmel, a legkényesebh igé!iv.*kcl is kielégíti.

Park Hofei, BLED
A világhírű Hirddielv ve/eló szállodáin, kői szerű kénye
lemmel. ideálisan szép lrkvés«el. ( )s zcs * portlchelt sép.

PENSION VüLLA R U ZIM
K itlimS, ( >al idi ház, kor /ei n kenyelem- 

v l l  IV Y t J i l l L a  iuH, gyönyörű park ko/epelie, lenjei 
parii fekvéssel, leias/os, eikelyes szobákkal. Mers. árak.

Grand Hotel, Kupari
( R a g u s a  m e l l e t t ) .  \  tűndt rszep dalin it lenjei- 
pari Cgyik legszebb e/.ftllodája, korszerű kényelemmel.

H O TEL A M B A S S A D O R
A dalinál tengerpart euyik lcgwcbb 
szállodája, leinek fekvéssel, min
den kriiveiemmel. Mérsékelt árak*SPLIT

PALACE H O TEL»LISA N Je
UHUI Wlftinnm Korszerű kényelemmel berende*
fl U  V 1̂  I  I l l U U U L  -̂clt tívönyüi’ű szálloda, hatalmai 
i i v v i  i m i v m v l  parkkal| tengetpaiti Ickvésstb

t
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Reggeli levél
Ú j  t a v a s z

1!)3S, v i r á g v a s ú r n a p.
Sa polc óla sülj jós nikol in mérge

zésem ran, a pulzusom száztíz körül 
szemtelcukedik és nem hírom Ic- 
terrorizédni. II/jenkor az cm her 
kedvetlen, álmatlan, ét rágj/falun. 
Sem lát, nem hall, nem érez. A reg
geli posta aztán (drágádét le retet ho
zott Miss Adah HoHinf/sieorthlól 
Seirjpnlchól. A g/jöpj/öríi. Icaresu 
amerikai táncosnő többek között a 
ncirj/orlci /araszról is ír. Hogjj a 
Central Carle fái már kilóm kosod- 
tak, a Carte A renne csupa sugárzás 
és rirágzás és hogjj üdvözli a pesti 
tavaszt, reméli, már megérkezett.

Az ági/a ni szélére telték a reg
gelizőt álcát, ember-okos Bcnno-m, 
az én tizianpiros airdale ni fogai 
közé szorítva behozta a reggeli ta
lmiéul és kinj/itotIák a hálószobáim, 
cl söl él í I id I ablakait. Kg// pillanatig 
még fcllcuvurgolI bennem az elmúlt 
éjszaka, italainak és kábulatainak 
minden izére!, hajnal felé a hosszú 
telefonbeszélgetés cg g jégzöld szem ü 
tündérreI s aztán a beáramló lan
gyos leregö, —• huss! — cgj/szerre 
mindent elfújt, kifújt tüdőiéin. 
Ceslen újra /arasz lesz, — állapitól 
tűm meg ujjongni magamban : Cmi
didnél kirakják majd az asztalokat 
a leértbe, lombjainak kábító pompá
júban erdőibe szökken a sziget, a 
Körút asz!falt iára árnyékot rétnek 
a füle, fel zen g vem sokára az esté
ben ezer kis len ll/öl a zene, léidéinek 
párjául rendelteiéit, az idén is egy
másra talál, — a tarasz, a minden
ható. a mindent legyűrő, a minde
nek felelt újra gjjözcdclmeskedö, az 
idén újra megérkezik. Még félösen 
es fázósan dideregnek új kis riigj/ei 
a fédeon, de némelyikükből/ már óra 
fosán, topra egij-egij kis le rét 1er is 

, újjászületik a világ,

<) Iww this spring of /one icscmbleth 
The'Uncertain g lor g of an April dag: 
Which now shows all I hr beau! g of /hr sun 
And by, and by a cloud tal:cs all away!

Shakespeare)

am el//nek szive hosszá, hosszú idő 
éita hde ran sebekkel. Ami az éle
tünkben történd,', lilád bármi meg
lepői és rigaszfalan. Isién intésére 
Íme erjeln i kezd a föld és az ég 
nuptiizű öröme életre füt minden 
csúggedést, csalódást, leóleleadó ré
mén j/t. Szeret tan volna az ublalcból 
ed kiád la ni magam: a t a r  a s z n a  le 
h i g g j e I e le, e m b e r e le ! Csaté ez 
az eg.g változás örök a r) óig s:üte
tőse óta, — örök és rátlozhalalCni 
a tavaszi ú j játszidét és öröme! Tör
ténhetik bármi, fájd idom lándzsát ja 
beled döfhet, mint Krisztus testébe 
a poroszbdeé, fen j/cfjel heti egész 
életedet feltörő veszedelem, — iczz  
lei az ablakon: tavasz lesz! Kz u ta
vasz mindiff megérkezett, megérke
zett ezer ér elölt is és megérleezrdt 
ma is. Xcki higj/jctek semmi más- 
nalc. Isten rendelkezik a föld felelt 
és nem az emberele!

*
Adah llollingsworthnak vála

szoltam Xeu'j/orleba a pesti terasz 
nevében is. Hörinntetfem cg/j aleó- 
uj/it a beáradó bafzsamlevcgöböf, s 
nikotintól e/gj/ötörf tüdőm sem hör- 
ffÖtt már ölj/ félelmesen, A videón.)/ 
falon kérésit id a szomszéd tálcásból, 
csecsemő visit ás hallatszol f be hoz
zám. A baba a.: éjszaka született. 
Tavaszi gyermek, s mennj/i tavasz 
mennj/i öröme vár még reá. Kimo
sod j/odtam. Kekem is roll már gon- 
d o ’atban kiesi g/jermekem. Semmi, 
baj. Ebben az örrénj/tő napsugár
zásban öli/ kérés kell cg// cm ker
nele. Megsimogatom a leüt/iámat, a 
hűségest, a sugárzó szeműt, leülök 
az írógép elé és leírom a címet: 
»Üj farasz.«

A  többi már meg// magától.

f f y e r f  f r c r a í .

C á r <űiiyiuisk<űi, IPéieir. első /léptei
<ai szm p & d l

Ezúltfil nemcsak a Nemzeti Szín
háznak volt premierje. Es nemcsak 
dpkiipjj Andrásnak, akinek elisö da- 
rn h.i;< a/ Arán //sziget «. A agg Celer 
vár szói padi <hbn jrről is In* kell szá- 
niolnuiik, mert most történik először, 
Iio'jv az (miiherisejí történelmének ezt 
a lensejfes leiicV.plját, ezt a láiifí'eszíi 
'•nvszarvnl színpadra düfködi eyy író 
l'atorsiiya. Izjrilinas társasjáték vol 
na tálalhatni: ki liouvan írna Vclki 
l’ iolr ró 1 színdaraImt ? Shakespeare 
dcnionikns niaeliethi színekben áh* 
'a/.olna az elray uloan otromba dn- 
V;,da|, a lompos vérmedvéi, a félelmc- 
:f‘s earl, aki nvakaztat és akadémiát 
jdain’ l. üldözi a részejfeskedöket és 
ni ioacvsok ka I issza le mairát a súrKn 

1 '* 1111 i u‘, kerekbe töret unify ura kát eu'v 
'íjnhi pillantásért, ile torka szakad 
h'1 hol kaeafí, mikor az örejf áesniester 
^zajontörüli. A Inirbár ázsiai óriást 
rs a doroniiioló papueshösi talán n

véres Maehetlihői és a borissza, 1ior- 
dóbasii Falsta f fhijl keverné össze 
Shakes leare képzelete. A maeskahaj 
szú Mo iére viszont, a ki nek a bajusza 
annyira luisoúlí'otl l’éter cárra, liizo- 
rwosan a házassági komédia dandini 
és sj»anai'(dlei vonásait emelne ki el- 
lenállbatallanuh Míjí korunk leyna- 
liyohh bohóca, Bcriinnl Shaw, a t<ir- 
tiMielini szatíra esörjfösipkéijiit nyom
ná Péter atyuska sziklából taiayott 
torzonhorz vadkan-lején;. A fialni 
magyar író, aki a v i I á minden írói 
közül legelőször meri a színpad szíik 
rámájába belriryömöszülni ezt a fi'k- 
leien óriást, e zsilipet tördelő víz
özön I. hegyeket routé» vulkánikus in
dulatot, leirinkább a sliavvi szatíra te
rületén érzi otthon inasát. Ellenállha
tatlanul beszédes arckép az övé. Nem 
miniatűr, nem Kleiukunst'. Kikölti), 
széles, barbár szín foil okban, groteszk 
torzkép-vo ii ások ban a h rá zol ja Pétert,

ha lóköntösben, sza j»pa nos á brázattal, 
hemperegve, nyelvet öltözetve, töriil- 
kozővel u nyaka körül, cári koroná
ját az össze vissza hányt ládákban ke
resgélve. Már az első pillanatban 
niegharátkozunk vele, einihoráliink a 
cárral, mint, a finn hajóáesok, érez
zük kezének kemény szorítását: em
bernek tudjuk öt! Karikatúra? Igen, 
ez karikatúra! De ne felejtsük el, 
hogy az igazi karikátúra-rajzolij u 
torz-vonás .jel legzet essé'g ével sokkal 
jobban jeli; niez, mint a legkomolyabb 
arekepfeslő. A kaiikatúrisla éppen 
azt hangsúlyozza, amit csak az őbiúz- 
sziMiie vesz észre, nini egyébkenl pó
zok mögé rejtőzik és ami egy ember
nek a legheiisőbb lényegi*. Dékán jj- 
uak megvan az a tulajdonsága, hogy 
egyetlen odavetett vonással, vagy 
színfolttal, egy torzító mozdulattal 
megragadja az alak és a korszak 
barbár é\s naiv, ő-erejű és őse red éti, 
kezdetleges és félelmetes lén/jegél.

De: a torzkeprajzolónak. a kegyet
lenül kedves szatirikusnak mélyen 
zengő tini ja ;s van! Megkapó és meg
hallj a véreskezíi és gyöngéilszívfí, az 
erőszakos és ellágyuló barbár óriás, 
akit a legegyszerűbb muzsik sorsá
nál semmivel sem kíméletesebben, 
semmivel sem levésbe tart fogva 
vegzele: az asszon.)/. És minden em
ber végzeté: a kegyetlen valóság. 
Dekán// András megkapó lírai val
lomásban mondja el az örök tra
gikumot. azt a tragikumot, amelytől 
a legnagyobbak, a legerősebbek sem 
menekülnek: az örök és meg néni 
enyhülő ellentétet az ül mák és a 
valósét gok világa között. Mindez az 
írój erény nem enyhíti a hiányt: azt, 
bogy a mese anyagával nem tud 
banni, nincsen ökonómiája, abbahagy 
elkezdett konfliktusokat. összeku
szálja a szálakat. Erre a kifogá
sunkra azonban mi magunk adjuk 
meg a választ : Dékán// András fia
tal ember, ez az első darabja is 
mindjárt először a legnehezebb té
mák egyikéhez nyúlt!

hiss  k ereimből, Peter cár alakító
jából. o,<r időtlen örök színész géniu
szai érezzük. Egy mosolya, mozdu
lnia. hangsúlya valóságos víziót ád 
erről a félelmetes titánalakról. Egy 
hangárnya Jattal kifejezi Péter és 
minden Nagy Péterek tragikumát. 
A szájúim adott szót mondja es 
mégis érezzük az örök színész hatal
mas szellemét, amely kiszabadul az 
írott szó bőid önéből és túlszárnyalja 
azt. Nagyszerű művész! Somogyi Er
zsi ezúttal kitört máskát!iszapét bá
josságának állóképéből és a fúria
dühül Nagy Péter figurájához méltó 
arányokban ábrázolja. Olyan mint a
liirgeteg, amely fákat tép ki s hajó
kat tördel . Kovács kígyósítua Mon- 
esikoll hercege tökéletesén csiszolt 
alakítás es jó történelmi portré. 
(Inoil// félelmetesen kedves a része
ges barbár figurájában. Kürti Jó
zsef csupa egyszerűség és megható 
emberség. Cjlak/j fiatalos heve, 
szálfa-férfiassága éppen úgy hatásos, 
mint Szöro)j/i Éva nőies bájossága. 
(iabüu.gi, Tupotczui.. Bnbinj/i, Balázs, 
Ma Ián//, hahót,', Calalcy kis szere
peikben igen jók. Both Béla játékmes
ter ;i cselekmény ritmusát kitűnően 
szabályozta es Horváth János színpadi 
képei éppen stilizált képsverűségük 
ben gyönyörűek! Balassa Imre

M A G Y A R  S Z ÍN H Á Z
Szombaton, 16-án először

BRO D SZKY MIKLÓS»
és V Á R I  P Á L  nagv operettje :

D inasztia
Honthy Hanna

T ö r z s  J e n ő ,  fÇlss M a n y i . K e rté sz , 
B ilic s i, Sen n yei, F ö ld é n y i, B oross G é z a

Telefon : 133-833

* Derűs este az Operában. Operaházunls 
korszerű bemutatóval kedveskedik: a de* 
rűre annyira rászoruló közönségnek két 
önfeledten vidám mókát nyujt át ezüst 
tálcán: '»A makrancos herceg* finoman 
előkelő vígopeníeskájáf é* a »Frnvcia sa
láta Ínycsiklandozó, pikáns hors d'oev» 
Tejét. A makrancos herceg«, tíajdry Ist
ván holdosr és bő dallnmos'-ágó miivé, 
majdnem húsz éve, hogy elhallgatott. Ta
lán csak azért, hogy most annál jobban 
megörüljünk az új találkozásnak. Egy 
mély kedélyű muzsikos «árasztja felénk 
kénzeletének. melódiáinak, költői szemlé
letének és bájos romantikájának vigasz
taló szépségeit ebben a finoman mo
solygó miniatűrben, amelynek a szövegét
ol y a n előkelő mérté k ta rt.á ssa 1 form n 11 a 
meg Mohácsi denő. Do liai/ Lívia. Ttosler 
Endre és Maleeiki/ Oszkár, a három fő
szereplő is ezt a diszkrét, tartózkodó vi
dámságot, ezt a neme®, mértéket tartó dé
lül fejezik ki. művészetük minden mély
ségével.

Darius Milhaud francia zeneszerző ba
lettje aranyos zenei torzkép. Mintha min
den hangszerötletével, fa ne karri ka túrái
val. modern színeivel tulajdonképpen — 
kicsú fölver n woderv muzsikát ! Aranyos 
farsangi maskarádé ez. bájos bábjáték, 
amelynek van egy Izgalmas különleges* 
ser/r is.* A színpadon ág«áló. táncoló, 
mozgó marionett-figurák a szájukat is 
tátogatják, mint a némafilm alakjai és a 
groteszk bájjal mozgatott szájukba — be- 
leénekolnek a zenekarban elhelyezett szó
listák! Minden tánc-figurának megvan a 
szólama és megvan a maga operaénekese 
lent. eldugva, a zenekarban. A szinkronig 
:ált habit ellenállhatni tanul mulatságos 
látvány. Erről gondoskodik a kifogyha
tatlanul képzeletű koreográfus és rendező, 
ttaranyozó Gyula is. Fantáziája most má:% 
stílusegységre törekszik és a mértéktartás 
fegyelmével szabályozza ötleteinek és le
leményének k i fogyhatatlan élet erejű gej- 
zírjétt. Szál a y Karola. T>rr; Ilona, Rn~ 
szegi, Csányi. Satiny és 7sodcnyi egytől- 
egyig kitűnőek. Nagyon jól szólaltatják 
meg grotos7k szólamaikat a zenekarból 
az énekesek is: Tamás Ilonka. Szabi 
Ilonka. Mateczky, Laurisin. tiendrai. Ko- 
máromy és ifj. Toronyi. Lányi Viktor 
szellemes fordítása, Oláh Gusztáv tün
döklő marionett-színpada és fíubányi Vil
mos lendületes, szín pompás vezénylés^ 
teszi tökéletessé a Francia saláta/ elő
adását: ezt a holló mixtúrát! b. I.

* l j primadonna a Júliában. Vasárnap 
este új primadonna mutatkozott be a 
Júliában. Honthy Hanna nagysikerű, hí
res szerepét, a fiatal Roab Veronika 
vette át. aki az évad elején ^Az utolsó 
[árum* című darabban tűnt fe* a Magyar 
Színházban. Raáb Veronika kedvesen, te- 
hétscgcsen és ötletesen játszotta végig n 
hatalmas szerepet, a közönség szeretette! 
fogadta.

S 3 5 3 5 2 S

! Mint egy bódító Chopin-valcer—úgy kavarog előttünk egy gyönyörű asszony szenvedélyes szerelme!

WILLY BIRGEL
C s ü t ö r t ö k ö n  p r e m i e r !

URANIA BRIGITTE HORNET
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A REGGEL KÖZGAZDASÁGA1 TÜÜ
Jlz új numerus clausus 

gazdasági hatásai
Sallang és szóvirág nélkül, rideg 

tárgyilagossággal és a számok vilá
gosságában kell azt n kérdé-t meg
vizsgálni, vájjon politikai és szociá
lis hatásain tál

milyen befolyása lehet a gazda
sági élet minden szakaszán beve
zetett új numerus elaususnak az 
ország termelésére és áruforgal

mára.
Ez a kérdés döntő, mert hiszen az 
egész yeinzettest nek, nyolc millió 
magyarnak összefüggése és kapcso
lata ezzel a törvénnyel gazdasági vo
natkozásban csak ezen a téren var
ható.

Makkal János számítása szerint a 
.tíznél több segédszemélyzettel dolgo
zó vállalatok alkalmazottainak szá
ma kereken 60.000, Boldizsár Iván 
szerint az összes kereskedelmi, ipari 
és közlekedési vállalatok alkalmazot
tainak száma 176.000. az 077 <’s
MABl viszont fto.ooo magánalkalma
zottat tart nyilván. Még az esetben 
is, ha a legkisebb számot vesszük 
alapul,

tömegmozgás indul meg, elbocsá
tások és új alkalmaztatások ezrei,

mert a kisebb. Hz atkolmázol Inál l e
vesebb segéderővel dolgozó véd kdö
tök kereszténg liszt viselői ezrével ke
rülnek ől, a nagyobb és jobban fizető- 
üzemekhez. Makkul szerint évenki.nl 
2—3000 kereszt én g al fid mázol I szá
mára adódik élj munkahely. Vágó Jó
zsef számítása szerint e számnak 
■majdnem a duplája, évente 4800 állás 

kikerül betöltésre. Bármelyik szám bi- 
r^fconyuljoif is valónak, átmenetileg és 

éppen a politikailag döntő években 
•bizonyos zavar állhal be az ipari 1er- 
m cl ésben és a kereskedőim i fur gat óm
ban.

E zavar kiterjedhet a tisztán ke" 
resztén.v alkalmazottakkal dol

gozó vállalatokra,
amelyeknek vezető liszt viselői bízó 
vyára a mafias zsidógrány számmal 
dolgozó vállalatokhoz váltanak ál 
magasabb fizetéssel. Az elbocsátandó 
tisztviselők végkielégítése, amely tör
vény szerint jár, továbbá nyugdíj- 
igéuj/e, igen erős mértékben terheli 
meg a vállalatokat és megrendítheti 
rentabi 1 itás11ka I. M indezt figyelembe 
kellene venni a végrehajtási illa,sí 
fásban, hiszen a 18 órás munkahét és 
a minimális munkabérek, a ti órás 
tisztviselői munkahét s a fizetett sza
badság a termelési költségeket főbb 
mini lő százalékkal fokoztál', 'korábbi 
kérdés;

lesz-c elég hozzáértő jelentkező a 
megüresedő állásokra?

Erre vsak egy általános mnnkanél- 
küliségi. statisztika adhatna feledét 
gnsíiást, ilyen pedig Mag garorszáyou 
nincs. Az ökrök, lovak, disznók, sőt: 
öszvérek számát, hozzávetőleg ismer

jük, de pontos és megbízható munka
nélküliségi statisztikánk nincs, s ezért 
nem lehet szó nélkül elutasítani azt 
a véleményt, hogy talán nehéz lesz 
20—30.000 kereskedelmi és ipari szak- 
emberi találni, aki a megüresedniI 
munkahelyeket betöltse. De ha les't 
is. mit érnek pénzben ezek a oieg- 
iiresedő munkahelyeié A széles/drét
ros statisztikai hivatala néhány év 
előtt rendkívül érdekes és tanulságos 
adat gyűjteményi)'’)! világi loi la meg 
a fővárosi magái nalkal mázol lak gaz- 
dasáf/i és élet viszonyait. A kisüzeme
ket és nőket kikapcsolva, 1032 ben 
37.521 férfiul kai ma zol t állóit <> fővá
rosi nagyüzemek szolgálatában. 
Ennek az alkalmazotti tömegnél- át
lagos havi keresele 351.12 E roll. de 
ez a szám megtévesztő tehet, vart 
kétezer igazgatóra ng.gan ezer pen
gőn felüli átlagos havi frétés  jutott, 
a cégvezetőknek már csal: 700, míg

200a nagy tömeg fizetése 150 
pengő körül mozgott.

A helyzet valamivel jobb a műszaki 
alkalmazol laknál, amely munkakört 
t ill nyomét részben keresztény munka
erői,■ töltenek be. ,

lia f Ilyefal vy Lajos kitűnő mii vé
nek harmadik és negyedik fejezetét 
végiglapozzuk, igen sötét lep  tárni 
elémk. A fővárosban élő vingánidkal- 
ma zol lak közül 11.000 ran csak 
eg y szobás és 15.000- nel: kél szobás la- 
kása s háromszobás lakásban csak 
kevesebb, mint 10 szándékul:, 3000 
magáuliszl viselő lakik.

Családok ezrei nem tartanak cse
lédet, albérlőt viszont igen s 
megdöbbentően magas azoknak 
a/, arányszáma, akik külföldön 
sohasem jártak, könyvet majd
nem sosem vesznek és színházba

sohasem jutnak.
Nagyon kétséges, hogy enne/: a 

prolel ársors szegét gén élő társa
dalmi rétégnél a helyébe ülni, meg
hozza-e a remélt gazdasági megújho
dást és fölemell:edésl.■ Nagyon két
séges, hogy minek az új gazdasága 
bürokráciának a megteremtése fo
kozza-e a lökeképzödésf. Alig liisz- 
sziik. Azok a fioláiul: járnál: o he
lyes úton. akik nem hivatalt és havi 
fixa mot keresne/:, hanem a magok 
két feze munka jóval ifiyeleznek ön
álló, akármilyen kiesi, de fejlődő- 
képes és lökéi lenn elő vállalkozáso
kat teremteni.

Kiss Dezső.

Az ú j  «kegyeliiicn« vezérigaz
gató, mint lmiikkörökhöl halljuk, 
gyorsan beleszokol ! na y y mun
kakörébe és ugyanilyen gyorsan 
növekszik nejtszeriisége is a nagy 
vállalat alkalmazottainak kóré
hen.

Hozzávetőleges számítások szerbit a 
vezető magyar vállalatok közül a 
Kereskedelmi Hank tiilih mint 10 mil
lió, a .AIÁK lőlih mini 20 millió, a 
Hitelbank ugyancsak 10 millió, a 
Hinni .'> millió és a Salgó 13 millió 
pengőt log öt év alatt vagyonadó 
címén leróni.

Washingtoni jelentések
hírül, hogy az idén rekord búza
termés lesz A meri kálmh. A ter
mésmennyiséget a multevi (>S.i 
millió hiishellel szem hon 720 mil
lió bushelre becsülik. A búza
piacok ezért oly lanyhák és talán 
ez az oka annak is, hog.v bár 
pénteken az anya! kormán.g tün
tetőén és nyit vámoson két ára 
alatt 52 millió bushel búzát rá- 
sároll fel a londoni tőzsdén há
borús tartalék céljára, ennek el
lenére az ár csak 2—3 centtel 
emelkedett.

*
Az elmúlt esztendő szántóföldi 

termelésünknek 1920 óla Icijjobb 
esztendeje vol!! A szántóföldi 
leemelés értéke ugyanis 1510 mil- 
Hé f - l  ért el, míg 1929-ben csak 
.175 millióval volt több.

A közel 15.0011 tagot számláló tech
nikus tábor nzl kéri, bogy a technikus- 
érdekek hathatós védelmére az ipar
ban foglalkoztatott összes kategóriák 
számára Műszaki Kamara létesüljön.

A felsői |»a r iskolás  technikusok testü
leté, az Országos Műszaki Kgyesület 
a közeli napokban ilyen irányú ké
relmei kíván liai imidsza iparügyi mi
niszternél küldöttség útján előterjesz
teni és bízik abban, hogy a minisz
ter meg fogja találni a niodót ennek 
a sok nyugtalanságot okozó kérdés
nek minden érdekeltet, kielégítő ren ■ 
dezésére.

A föld művelési kormány és a 
székes fő v á ros k özöt t t á rgya I á so k 
indultak meg, amelyek tárgya a 
nagytétényi sert és hí zlalólelep
rész vényéinél: megvásárlása. A 
M agyar Sertésh ízlaló Itt. rész
vény többségé! már kilenc évvel 
ezelőtt megvásárolta a főváros a 
kormánytól, m od  pedig arról 
vim szó, hogy 200.00!) pengös áron 
ma fia a lélény} hizlal ét elep is g 
fövő ros bírt okába menjen ál,  \ 
cél az, ltouy a lov/iros időn kőn I 
cl-cl a k adó sertés) ni soi Iá I ásá na k 
biztosít ásá ra a tétenyi hizlaló 
teljc\s üzembe helyeztessék.

Háromezer liter 77 fokos forró vi
zel szolgáltai percen kint ;iz n.j artézi 
forrós vize, ami kíilórinórleklion 2:W0 
rayon s:cnm lé felel 11h*lc ogy évben. 
K/.t a na^y értékel talán tfa/xlasájro- 
*an fel fogjuk has/Jiálni, p Széche- 
nyi-fiinid s ,i Utfeli imizcumiok fűté
sére, őseido«r más j'nzdasÓKos intéz
ményekre is. I)e hányszor háratnrzrr 
Hier fairt) riz ftjlyik el Iws, lalaniil 
s h iába az thsidy .sál, sár kába n9 lián)/ 
ezer liter ei  ̂ fiilörreje rész nafntiila 
kárba Siobaszlán9 Harkányba a és 
tnásnfl? Xent leli' lnr-c â  < il
lái rá pen t/fájál all (l: ifid ián szerenj/ 
ássZ(>f/ef kihasítani, a mely e ren <jete[J 
farrá riznek yyii ntnlcsázá es j/azrfa- 
sáf/as felhasználására volna sziiksr- 
!Jes?

CsaL evt ahaa

X A »Köszén« osztaléka. A Magyar 
Általamé Koszé 11 há n y a I i é sz vé n y I ó rs w I a t 
iuaztfnlósága motfólin pítot ta az l!W7-i iiz- 
lotév mérlegét és elhatórozta, hojry ápri
lis 2(5-ára hívja ejr.vhe a rendes évi köz
gyűlési, mnélynek indítványozni fô r,ja. 
hojipy az 1!KI7 i iizletévro — n tartalékok 
és alapok dotálása után - részvényen 
kém húsz pongu osztalék kcriiijün kifi
zetésre.

Kúpjaink rohanó külpolitikai ese
ményé’ nyugtalanítják ;• kerokedő- 
tarsanalom hangulatát. Mégis híznak 
óbban bog y itthon zavartalanul fog 
folyni a munka a miniszterelnök 
g \ őri programjának megvalósítá
sáért. Ha e programról beszélünk, 
vissza kell emlékeznünk egyik leg
főbb végrehajtójának szavaira, lm 
rédy Béla csak akkor szól, ha mon
danivalója vau. Az Országos Kaszinó 
Wekerle-vaesorá ján a közgazdasági 
dilettantizmus (dieu kelt ki kemény 
szavak ka I. Közgazda sági ni i n iszlerré 
történt kinevezése alkalmával pedig 
rámutatott egy nagyon fontos alap- 
elvre. Arra. hogy a szociálpolitika 
nem azt jelenti, hogy elvesszük őzét, 
akinek ran. hanem azt, hogy adunk 
annal:, akinél: nincs. Mindkét kijelen
téssel olyan szempontokra mutatott 
ra. melyekkel a kereskedők lölélele- 
srn egyel értenek. Egyrészt azért, 
mert műn tartják elegendőnek azt, 
hogy a program néhány fő irányít (íja 
kitűnő .szakember. Ennél többet vár 
mik. mert a gazdasági élet minden 
fórumát meg kell tisztítani a dilet
tánsaitól. Tudjuk, gazdasági bajok
nak lehet oka rosszindulat is. De a 
rosszindulatnál sokkal gyakoribb ok: 
a I udallanság! Számtalanszor elő

fordult az, hogy hozzá nem értők in
tézkedtek gazdasági kérdésekben s 
így kereskedők sorsának irányításá
ban is. Nagy hibája volt ez gazdasági 
életünknek eddig és reméljük, hogy 
Jnirédy kijelentése jele annak, hogy 
ezentúl inkább a szakértelem, mint a 
jnditika fog érvényesülni efféle kér
déséiben. I gyanúsak megszívlelendő 
a gazdasági miniszter másik kijelen
tése is. Mert míg egyrészről tudjuk, 
hogy az a kex-Vs kereskedő, akinek 
vau miből adnia, fog adni, tehetsé
gen felül is, másrészről hisszük, 
hogy az I mredy beszéd után jogosan 
jelentkezhetnek azok a kiskereskedők 
is, akik nem tudnak adni,'de rászo
rultak arra, hogy — kapjanak. Do 
nemcsak nekik, liánéin az egész ma
gjai: kereskedelem nek kapnia kell 
egyel -inast, bognál kel! nagyobb 
mozgási, mngélhelési, l:cres<ti lehető
séget és alkalmat arra, liOfig ki fejt
hesse ö is közérdekű tevékenységét, 
melyről annyiszor és mindig esői: be
szédeiben roll szó. \ magyar kereske
dő nem a la m i zsii a I kér, nem támoga
tást. vagy monopóliumot, még esik 
adókedvezményt sem. De egyel kér! 
Tegyél: lehetővé, hogy legyen miből ál
doznia! Tegyek lehetővé, hogy legyen 
több keresete, und,vböl fizethesse a 
nagyobb közterheket. Kapcsolják be 
a magyar kereskedő értékes munká
ját a nagy gazdasági program lebo
nyolításába. Csak ezt akarja a keres
kedő ...

Nádor Jenő (lyula.

1 Bármikor indulhat A REGBEI utazási irodájának gondtalan utazásaival Itáliába. Jugoszláviába. Svájcba ! 1

A legszebb nászút !
10 teljes penziónap, minden mellékköltséggel 

és III. o. gyorsvonatjegy oda-vissza
2 nap Venezia
3 nap Firenze 
5 nap Roma

• « • »
• • • •

}P 199
Végig Jugoszlávián I10 teljes penziónap, minden mellékköltséggel

és III.
1 nap Zagreb ,
2 nap Spalato
5 nap Ragusa • 
1 nap Sarajevo 
1 nap Belgrad .

o. gyorsvonatjegy oda-vissza

• » • • I P229

Olasz, tengerpart !
1 0  teljes penziónap, minden nioHókköltséggol

és III.
Ijovrana - •
Abbázia . -
Capri . . 
Bordighera 
St. Marghorita 
Snn Homo . 
Ospodnlotti .

gyorsvonatjegy oda -v issza
.......................................P 179
.......................................P 185

• • I

P 239

llólüi szépsége és kultúrája!
telje* penziónap, minden mcllókköltséggol 

m%M én III. o. gyorsvonatjegy oda-vissza
2 nap Venezia
2 nap Firenze
3 nap Bénin
1 nap Nnpoli
2 nap Capri

Ugyanez 5 napos TAORMINAI 
tartózkodással P 2 6 5

Tündérszép D a lm ácia !
tuljos penziónap, minden mállók költséggel 

l w  és III. o. gyorsvonatjegy oda-vissza
• Ragusébnn (vasúttal és hajóval) . P

Spalatohan............................................ P 207
Arboban (vasúttal és bajéval) . . P lliü

Felsőolaszországi tavak !
1 0 teljes penziónap, minden mellék kéltséggel 

és III. o. gyorsvonatjegy oda-vissza
2 nap V e n o z i a ...................
3 nap Gardon» . . , . «
2 nap B o l a g g i o .................... p
2 vint» P a l l a n z a ....................
1 nap Verona v. Milano . 251

Jugoszláv tengerpart  —  Jugoszláv Svá/c !
1 0

Ha kar . •
Krk . . .
Növi Vinodoi 
Hvar . . . 
Cirk vonioa

• •

teljes penziónap, minden mellékköltséggel 
ós III. o. gyorsvonatjegy oda-vissza

P 117 1 Plitvicka Jozora , \ 
Makarska . . . . ( 
Korfuiin . • • . .
Kiipart . • • « v 

| B i o d ........................

} P 13» : p 159
P 179

• «

)
V 195 
P 217 
P 173

Mielőtt SVÁJCBA utazna, kérjen tőlünk költségvetést és prospektust !
Valutáját kiigényeljük, a legpontosabb útitervvel szolgálunk s egyéni utazásainknál hizlositjuk a társasutazások gondtalanságát I Vidéki olvasóinknak postán intézünk el mindent a leglelkiismerctcsehben I

Prospektusok, tel világosi lás, díjtalan 
szobafoglalás, jelentkezés kizárólag : A  R E G G E L  Utazási Irodájánál B u d ap est, VI, M ussolini tér 1. T. 129-554 es 129 

Hivatalos órák délelőtt LdMöl l/22-ig és délután 4-től
555.
(>-ig
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KIRÁLYNŐ ÁLMA
Órákra van K/úikséjre az embernek, 

amÍ£ crA uílin a. hatalmas, nioj.rrúy.0 
film után magú boy, tőr. Fejünkben 
kavarognak nióg a képek, a római 
szenátus izgatott, t om hnló gyiilekey.e- 
te, a Kriszt ii'-rlot t i Koma uccuinak 
tüntető sokasága, a vérre szomjas 
pun hadak vad, torzarcn katonáinak 
fogyvcrosörgáso ős az irtózatos, fe- 
!ejt hetet len csat a.jelenetek, anudyhez 
hasonlót nemigen fotogrnf ültük, 
még A meri káhan sem. Az óriási 
olasz film felvételei / mi/Ló peupöbe 
kér ül lek, « filmnek 21.000 .szereplője 
ran, a hare jelenetekben 10.000 sta
tiszta, Rióit elcfánl és 10.000 ló cél! 
részt.

A film meséje ! lan ni hal és Sri pin 
A fricanas pun-római háborúiról szól 
és mégis minden jelenete, minden 
felvétele mögött olt érezzük a jeleni: 
sokaságot elragadó szónokaival, 
magasba lendített karú százezres tö
megeivel és háborús izgalmaival. 
Jvogi iskolai emlékeket, a szenátust, 
a római falanxoka*, kockázó katoná
kat és a Hannibal ante parlas 1 lát
juk megelevenedni. Kómában óriási 
az izgalom, Hannibál punjai közeled
nek a város felé. Seipio, a fiatal had
vezér vakmerő budi tervvel lép a sze
nátus ele: átkel a tengeren, meg
támadja Karthágót, úgyhogy Hanni
bál kénytelen lesz elhagyni Kómát és 
hazasietni saját hazája védelmére. A 
fiatal, lelkes és lehetséges Seipiora 
nem hallgat Senki. Az ifjú hadvezér 
önkénteseket toboroz, és azokkal in
dul útnak a pun főváros felé. Calo 
pedig a szenátusban harcias beszé
deket mond: Cet erűm censeo Carl ha - 
fiinem esse de! en (la m! ... Szerelmi 
történetek peregnek előttünk, had

seregek vonulnak, gyenge nők esnek 
áldozatul erős férfiaknak és a háttér
ben zajlik a történelem. Látjuk Szo
lon izba pun királynőt, akinek nem- 
(vsak külseje, de, sorsa is emlékeztet a
szerencsétlen egyiptomi királynőre, 
Kleopatrára. Szólóimba megaImódja 
a jövőt: /lótna le fof/ja f 1,0 őz ni Kar- 
tliafjót. Amikor az álom valóra vá
lik. a királynő megöli magát.

Van a filmnek néhány jeleneit*, 
amely felejthetetlen. A pun harcosok 
lázadása az elmaradt Zsolti miatt. 
Hannibal bíztatja a lázadókat: Dob
jál ol: el a fen 1/véreket, kifizettek ben
neteket.^ A harcosok engedelmesked
nek, a fegyvertelen katonákat pedig 
mcf/l ámad jók a feldühödött, kép ipá
ién, rérszaptól mcpvadult torosok és 
sorra mészárolják vufamvnn i/iiikel. 
Valamennyi képén túltesz azonban a 
megrázó csata jelenet. Kzer és tízezer 
katona áll egymással szemben és so
raikban a dühös, vad elefántok, a 
mai tankok ősei. Kavarog, örvénylik, 
izzik cs bömböl a Imre, amely után 
tahin kevesebb halott maradt a csa
tatéren. mint a mai ütközetek után, 
de szörny üsépében, radsápá ral és 
nnberleleusépével — itt ember küz
dött az emberrel, élet re-ha Iái ra ! —
talán mép Lúllélt a mai borzalma
io n .. (A lelvélelnél egyébként nem 
kímélték az embereket: halljuk, hogy 
a nagy romai—pun ütközet után két
ezer sebesüli statiszta maradi a küz
dőtéren.)

Az érdekes, lélekzetelállítóan izgal
mas, emberek tízezreit mozgató, vá
rosokat építő és rombndönlő háborús 
történelmi film élmény lesz minden
ki számára!

potomtól remepó ajakkal füzet vezényel 
és ápyúgolyórul a tenyer fenekére sii- 
lyeszti szei elmésé hajóját.

íi _ A filmről nem áll
11 ♦ mmlt/id, lm 11 krit i-
n 11 " " ' ■ 1♦ kot közül in olyan,  Asszony
" a viharban  íí okokból, melyeket

J sem a film, stm a
fí filmszínház érde-

,  # ft kében nem tar-
n A ént láttuk . ♦ lünk helyén •‘ulú-

* nak részül "zni.

♦11♦11♦11
♦11

City

f

t
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A titkok hajója  

Uránia; 
liemek

jellem szitu szék, 
izgalmas film

I ffylnthzlk ehhez 
a filmhez összevá
logatták Németor
szág teu.loáh, leg
érdekesebb arcú 

jelloms/.iiiés, oitt 
Hegen nem láttunk 
együtt ennyi re
mek maszkot, dör
gő basszust, kaján 

Kzemhuuyoritőt,
rekedtes férfihungot, karikás szemet és 
kalózpofát. Ez a ha,jórakomány vízi medve 
és tengeri farkas jóval az átlagos bűn
ügyi filmek fölé emeli ezt a képei, amely 
egyébként is fordulatos, sze.lemes és szer
felett izgalmas. Ügyes pszichológiával 
festik alá a rejtély megoldását, amelyet 
— erről kezeskedünk senki sem talál ki 
előre. Egy mulatóbeli ’egényhúesú féke- 
vesz.tcM szenvedélyessége sokáig emléke-

HÚSVÉTI SONKA
Bőrös sonka (hátsó)
Bőrös sonka kötözött 
Bell ózott sonka kötözött 
Lehúzott sonka és lapocka 
Köstül! tarja 
EI ső rend ü téliszalámi

kg-ja 2.80 P 
kg-ja 2.40 P 
kg-ja 2M  P 
kg ja 2.40 P 
kg-ja 2.20 P 
kg-ja 3.8# P

FLEISCHER REZSŐ
hentesáru-, kolbász- és szalámigyár

V I I D a n k ó  Pista ucca 9—11*
F i ó K ü z l e t e i :

ih, Széna tér 1. (Csalogány utcánál): 
Szent István körút 8. (Tátra ucca sarok); 
VI., Teréz körút Lő. (Mussolini térnél); 
VI., Teréz körút 47. (Nyugati oályaudvar- 
nál); \ II., Damjanich ucca 37. (Murányi 
ucca sarok); VII., Wesselényi ne en fié. 
(Magyar Színház mögött); IX-, Központi 
Vásárcsarnok 1/a. (főbejárat jobbol lalán).

VidéKi szállítás utánvéttel.

/.etünkben marad. A főszereplőkről nem 
írunk külön, mert a tizenöt-húsz epizó
dista jobb volt. A megtört, hajóskapitány, 
a torzképü első kormányos és az ameri
kai hajótulajdonos külön csillagos egyest 
érdemel.

•II• •II*II>1I* • 11*1! ’ •ll'II«II« • II*BeKe László:Kiviteli gyümölcsfajtáinK
( i yiimöleseinkröl, móg pedig űzőknek ki

vi ! el i fe jtá i ról elsőrangú szakin un Ica je
leni meg e népükben. K könyv, mely 
jogge I nevezhető hézaggal lónak, s/e k sze
rűsége mellett érdekes és főleg lunnlsá- 
fins, kivitelében pedig oly szép. hogy erre 
külön is fel kell hirnnnlé a közfigyelmei. 
Minden külföldi kiedvényt is ideértve, 
kiállítósnl>«iti iiiess/c az első helyen áll! 
Kzt clsosorbee illusztrációival éri ol, mr- 

Ü liji'k nem rajzók vau,y festményei:, lument 
sz ines fényképek. A K i viIél i fl y ü mölcs-
fajláink , molynek lieke László tanár* a 
K ül kereskedői mi Hivatal kit unó szaki n- 
dósa a szorzójo, minden színes fotóid úján

lui I nu el v ü magyrirázószöveggel ismeri éti 
a gyiimlöes neve! , érési idejét, szerves 
összetételét, vitamintartalmát, kiviteli közm 
pont ja if. Abban az át a la k a Iá s i fol y a m a f - 
hon, molyon mezőgazdaSágunknak át. kell 
mennie, egyik legfontosabb feladat: gyű- 
m ölesé szel iink kiépítése. A modern táp
lál kozáslan egyre nagyobb szerepet biz
tosít a gyiimölcsfogyasztásnak, Magryaír- 
ország pedig ősidők óta híres gyümölcs- 
kincséről!

Anibrózy György.

ÍQ %eoçe lr&sszfttmet 
nemocQsér.J

4♦X4♦♦
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A bécsi bál

Corso

Az eredeti  
jobb  volt

Hiúim. fclniclo- 
gílvc csak n töl
tőt t ká poszt a jói 

„„„„„ H illy F first es
I ♦ Fauta [Vessel y

^ híres fi I in jenek
riiegiua nidt a

X .  meséje, ;i jelem*.
J job b  volt.' % tevése, i . z u la k -

i;ii, :i párl)(*s/é- 
dei, de űz eh*\ en 

elet, az első af/pdás forrosápa is bot ■ 
dop lendülete hiány.ik ebből a: ame
ri fai vall ozat bőt. Látszik, hogy Mei
nlek gondosan ügy eltek ;i pontos* niá- 
Kolasrn, de a bécsi Imngnliitot nem 
tudtuk pap ékkel és s/orgiiloiiuiiiiI he 
Icgyüinöszőln i. (Arra azéri vigyázhat- 
liiK \olui, liogy Kiigler híres kis pu 
pírtjut tonyn ihój ne rág(’»gunii val
kínálják eg\ nm-d . •.) Luise lluiuer 
méltó párja We-sselynek, nagy, pre-

mierplanos ar?játékhan néha mép 
felül is múlja. A e-iMagokat ő kapja, 
nem az amerikai kópia.

4 i
Tiiz
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Decsi, Kam ara  

Csupa fűz

Az Asszony a
hadi hajon < délceg, 
szakállas, nöhódító
hőse, Viktor Fran
con, ezúttal férfi 
a hadihajón*: vitéz 

hajóskapitányt 
játszik. A mese és 
a környezet, eléggé 
egzotikus: riff-ka. 
hi I f(»gy veresem-

péíZ(»ket üldöz Monsieur Francén és mint 
ezt a kalandorfilmck örök és elpusztítha
tatlan tőrvénye előírja, beleszeret a csem
pészek pa ra nos nők á ha. egy í íi mlök lően 
s/ép, idegesareú, foketoszemn démonba. A 
franciák, a film nagynn.'sterei, a kalan
dorfilmből is mozgalmas, izga Imas, szá
guldó iramú és sok apró emberi mognyi- 
la t koz tiltással tarkított filmet készítettek. 
Érdekes, a Tn : is kissé katonai propa- 
gand.ifilm: az ifjú szCTolmcHck, a kapi- 
Lány és a csempészd ómon nem lesznek 
boldogok a végén. Francén üldözi szíve 
hölgyét, a tengeren és teljesíti hazája 
iránti kötelességéi: féld all lélekkel és iz-

Kirobbanó üzleti forgalmat várnak 
a Budapesti Nemzetközi Vásáron!

OVtimisItt han fiatal tat készülődik a mii- 
£.\ar koreskedővilág a Budapesti Nem
zetközi Násarra. Az olvasó, persze, azt 
kérdezi: honnan veszik a kereskedők ésf

vpjiPtt fi kereskedők és éppen napjaink- 
han ezt az optimizmust? Nos hál., az op
timizmus nhhől a talajból nőtt ki, alion- 
1,11,1 a nagyon bölcs régi magyar köz
mondás, amely ezzel vigasztalja a bajos 
embert: nines semmi rossz jó nélkül! 
A közelmúlt hetek világpolitikai esomé- 
nyej és a megelőző töbhhónapos bizony
talanság a kereskedők nagy részét óva
tosság ra k é u y szer í 1 e 11 o. Nem újították 
meg az árukészletükéi. Félig-meddig ki- 
ürésedett a raktáruk. Nem mentek a hé- 
o.si, prágai és lipcsei vásárokra sem. így 
flTmL'in raktárhiány következett be és a 
*'u‘ju *oít raktárak étvágyát utód a Xum- 
^tközi Vásáron kell majd csillapítani.

l)o az optimizmust fokozza a kormány 
öh si/f ndös beruházási hí ve is. Nagyará
nyú állami rendelési kre várnak és ez a 
várakozás a fiazfhisági forgalom nagy 
élénkségét eredményezi majd. Az ötéves 
terv majdnem minden szakma szamara 
új munkál, a vállalkozók é<s alkalmazot
tak tízezrei részére fokozol! kereseti le 
hetfíségel jelent.

Krre készül most a kereskedelem! A 
dermedtség egyszerre fog fölengedni és 
a vásárlókedv egyszerre rohlxtn majd ki 
ti Vásáron. Hogy a jóslatnak igaza les», 
azt bizonyítják máris a vidéki kereske
delem gócpontja i hói érkező ért esi lések, 
a mel vek pót kiildtményeket kenu k a rá 
sárigtiztd vdn ynkl/ól. A menet jegyi rodnk
és vásárképviseletek úgy látják, hogy a 
me gs tokot Inál jóról na g y oh h ut a ta s i t: s
vásárlótogattn forgalomra kell készülniük!

Son ki som mehet vókíb: * Rákóczi úton 
amdkiil. nnsry ineir ne óIliim az Ai*tor ruha kirakatai ölöt . \7. Asr«»r ruha ma mar fogálom,
meri akár mór tok utáni, akár kosz ruhái a leg- kóm (»sc*l»\i iz 1 óst \< kii'lógitik. Szabott árak. te
hát liizaUmimai vá>ái'olhat ínimlon-ki. Astor ruti.i, Rákóczi ut ifi.

uautft

h ú s v é ti
ajándéka

í n f ű  C M LO U N M
a  cím szerepben  :

w o m o i
Universal-film

R
JOE PASTERNAK
p r o d u k c i ó

Díszbemutató ma este fél 10 órakor 
a Főméltóságú asszony jótékonysági

akciója javára



A R E N A

DIETZ ÉS ZSARNÓCZAY
szembekerült egymással a Magyar 
Labdarúgok Szövetsége elnöki ülé
sén. Megdicsérték Dietzet. a íutball- 
kapitányt, de elronlotta a hangulatot 
Zsárnóezay, a lárselilök, aki megtá
madt a a népszerű Dielz Károlyt. 
Dietz vezérlete alatt a második 
helyre, majd most első helyre kerül 
tiink az Európai Kapuban. A néme
tek és a görögök ellem siker után 
köszönet helyett ismét támadott Zsar- 
nóezay. Egy tudjuk, hogy Dietz meg
mondta a magáét! Ez azonban nem 
el eg, mert a közvélemény csak azt 
látja, hogy Dietz » Innia dósai- a ma
gyar futballsport győzelmét jelentik, 
viszont a Zsarnóezay-félo támadások 
csak szét húzást, incidenseket okoz
nak. Az utóbbi idők eseményei azok
nak adnak igazat, akik azt mondják, 
hogy az MLSz-ben vsak miniszteri 
biztos teremlliel rendet és akkor ki
sebbségben maradnak majd azok, 
akik Zsarnóczay többségét szállítják.

A SPORTCSARNOK
tervpályázat bíráló bizottsága kornál)) 
munkát végzett. Igen sok szép öVel
tel Deliek részt n tervezőik a verseny- 
ben. Most már csak rövidesen el kell 
dönteni, hogy azok közül, akik az első 
dijat, nyerték, kit bíznak mer/ a kivi
teltel is. A sportcsarnok felépítése 
ugyanis sürgős.

P. K.

Iskola és könyvtári 
hőnyitek bekötése

I e g • 1 ô n y ô s e b h
Radú Olgánál

V., Szent István kőrút 10. szám, l em
Telefon 121-531

AZ ÚSZÓ SZÖVETSÉG PEN REND 
ÉS NYUGALOM VAN,

mondotta A Henye! munkatársának 
Balai) b László dr. ügyvezető alel nők. 
Aztán így folytatta:

— Hossz szolgátatol lesznek n ma
gyar úszósportnak azok, akik állan
dóan puccsot emleyelnek és eyj/éni 
sérelmükből! országos serei mit akar
nak kovácsolni. Kétségfele », hogy ti 
vezetőség egyes megszoknit szí mé
lyekhez ragaszkodóit, de az alkotmá
nyos löbbséy máskép döntött. Hz a 
döntés az Úszó Szőrei ség mánk <ké- « 
yességét és belső békéjét nem érinti. 
Hagy feladatok megoldása elolt ál
lunk. Nemsokára meg agi Hl, az új 
uszoda, le kell bonyolítanunk a nagy 
neműd közi programot, fontos sport- 
események lesznek /hala pest en s az 
idén rendezzük meg a német— magyar 
úszó viadal t is. És a vidéki úszósport 
fejlesztését sem hagy hat jak abba.

Ifjú Horthy Miklós közszeretetben 
álló elnöklete alatt működő Magyar 
Úszó Szövetségben tehát teljes a rend' 
és mint Balogh László dr. — Kom- 
jádi Béla utóda — kijelentette, a 
pucusból —• fuccs lett...

A KMAC
zgyűlése a magyar automobiliz

mus egységét domborította ki. Aml- 
rássy Sándor gróf örömmel állapí
totta meg, bogy a KMAC ál törte az 
automobilizmus ellenségeinek front
ját, Beszédében elisnu réssel szólott 
arról a lelkes, közhasznú szakértői 
munkáról, amelyet Landnuer Eduárd 
dr. vezértitkár végez. A vezértitkár 
bejelentette, hogy a gazdasági viszo
nyoktól függeCenül a KMAC az ideg 
is nagy mértékben támogat ja a spor
tot. Majd közölte, hogy az egyik klub 
tag repülőgépet ajándékozott a 
KMAC aviatikái osztályának, ame
lyet az idén kiszélesít nick. A közgyű
lés egyhangúan választotta meg a 
régi tisztikart, A lemondott Teleki 
János gróf helyett ifjú Horthy Mik 
Jós lett az alelnök.

Ökölvívóink kemény csatában
döntetlent harcoltak ki 
Európa legjobbj ellen
Lengyelország—Magyarország 8 :8

(A Hegyet tudósítójától.) Vasárnap 
délelőtt rendezték a városligeti nagy
cirkuszban Magyarország és Len
gyelország válogatott ökölvívóinak 
mérkőzését. A cirkusz nézőterén már 
fél 11-kor zsúfolI ház. For rag Árpád, 
a magyar ökölvívók kapitánya a vá
logatottakkal foglalkozik, az utolsó 
tanácsokat osztogatja. Kankovtzky 
Artur, aki az éjjel jött meg Berlin
ből, szintén besiet az öltözőbe és

figyelmezteti Podányt és Bondyt, 
hogy ez a mérkőzésük döntő fon
tosságú: ha jól szerepelnek, el
mehetnek az Európa válogatottal

Amerikába.
Közben a nézőtéren már nincs egy 

üres hely sem. Az egyik páholyban 
ül a MÖSz vezetőivel ifj. Horthy 
Miklós, az ökölvívósport barátja, 
egy másik páholyban a lengyel kö
vet megbízottja. Itt látjuk egymagá
ban Schaffer Alfrédet, a Hungária 
trénerét, ugyancsak egyedin ül a 
másik széksorban Cseh Matyi. Ez
alatt az öltözők előtt már felsorakoz
tak a két csapat tagjai. Egy kis 
gimnazista diák autogramot kór Po- 
dány tói.

— Mi az, már most remeg a kezed 
— mondja J'.oirajj Árpád, amiül Pu-, 
d á n y  reszkető kézzel o<L*kun.vnr í  1 .j*t ,u 
nevét egy papírszeletkére.

Azután pattogó induló hangjaira 
kivonul a két csapat. Elől jönnek a 
vendégek, lila melegítőben, utánuk a 
magyarok, tiszta fehérben.

Heeger Árpád alelnök beszél ma
gyarul, németül, lengyelül, majd 

bemutatja a két együttest.

— Európa-válogat olt leszel! — 
mondja Bondiimk egy ürömtől su
gárzó drukker. A lengyelek azonban 
nincsenek megelégedve az eredmény- 
nyel. Mirzynshi elnök fejcsóválva 
mondja:

— Nem ériem ... Nem értem ...
Megy tovább a mérkőzés. A pehely

súly következik. Ettől mindenki fél- 
Frigyes Magyarország és Czorlek 
Lengyelország áll a kötelek közé.

Körtáncot jár a két versenyző.
Frigyes mutatja mindig az utat, a

lengyel pedig engedelmesen mpgy 
utána. Mikor Czorlek ütni próbál, 
Frigyes ügyesen elhajlik, vagy eltán- 
eol é.s így megy ez két meneten ke
resztül. Közben persze a magyar 
bokszoló bevisz', néhány ütést. A 
második menet után nagy fellélegzés:

— No, itt már nagy baj nem. tehet...
Nem is lesz baj. Frigyes szépen »Ai- 

pontóztam ellenfelét.
Magyarország már fi:0-ra vezet,

Tomboló lapsorkánnaI ünnepli a kö
zönség a magyar fiúkat.

6:0-ról egyenlítenek a lengyelek

Himnusz. Aztán újra gyors induló, 
kivonulás és gong.

G y ő z e l e m m e l  k e z d ő d i k
Az első pár: Födöm)) Magyarország 

— Sobkoviah Lengyelország.
Mind a kettő egészen kistermetű, 

vékonydongájó legény. A bokszkesz
tyűk szinte valószíníitleniil nagyok 
hozzájuk képest. Ütést» azonban mind
egyiknek erős. Az első menet után 
Podány panaszkodik a ringsegédnek:

— Csúszik a padló!
De nincs semmi baj. Podány sok

kal jobb, mint ellenfele. A lengyel 
csak úgy tud védekezni, hogy lefogja 
a magyar fiú kezét. A harmadik me
netben Sobkoviak teljesen szabályta
lanul küzd. A közönség pfujol. Hint el. 
Dübörög az aréna.

Győz Podány!
Viharos taps köszönti a fiatal 

bokszoló), aki megszerezte az elsőkét 
pontot. Magyarország rezed 2:0 ra!

— A szivének és akarat ere jenek
köszönheti a győzelmet, mondja
boldogan Sül kő Béln. Podány egye
sületének, a B. Vasutasnak veze
tője.

Kő'ctkézik: fíondi Magyarország— 
Koziolek Lengyelország. Kemeny- 
kötésü fiú a lengyel ökölvívó. Már 
az első menetben látszik, hogy nehéz 
dolga lesz Bondinak. A csehszlovák 
vezeíőbírónak sokszor szét kell vá
lasztania a kél bokszolni.

— Szél! Boksz! — hangzik mindun 
talmi a vezényszó.

Azután felülkerekedik Bondi,
soroz, iiti-veri ellenfelét. A két- 
ezerfönyi közönség egy ember
ként kiállja a magyar fiú nevét, 
aki ettől még jobban »»negvadul« 
és olyan viharzó támadásokai in
dít, hogy szinte visszhangzanak 
Hz ütései. A győzelem nem két
séges! Magyarország 4:0-ra vezet.

Ezután szerzik meg a lengyelek 
első győzelmüket. Mándi Magyar- 
ország és Kovalski Lengyelország 
lép a ringbe.

Magyar szempontból az első menet 
rosszul sikerül, de az aréna népe Im
már kibékül, csak néhány jól elhelye
zett halhorog-ütés kell. A lengyel 
azonban jobban dolgozik és Mándi 
hiába üt egy akkorát Kovalski ál
iára, hogy ;iz, leül, a lengyel bokszo
ló! hirdetik ki győztesnek, <>:2 az 
eredmény. Mamii szomorúan csak 
ennyi! mond:

— Csúnyán bokszoltam ...
Eziitun következel! a legérdekesebb

mérkőzés Bene, a magyar k. o.-ki
rály és Kolezynski között. Aliiul a 
kettő keményüklíi bokszoló.

Záporoznak az ülések arcukon.
De bírjak... Legalább is egyelőre. /.

— A itilui! J\ iülvi! — követeli egy
öntetűen a nép. fis Bem* igyekszik 
is eleget tenni a kívánságnak. A 
harmadik menetben úgy eltalálja 
Kolezy nsk it, bogy egy pillanatra 
biztosnak In Iszik: lioiii1 lé nylry k.
o.-val győz. A helyzet azonban a 
pillanat s z a z a d a l a t t  morfon hu: 
most a léggel nek áll a mérkőzés.
I Jabb másodpere e,s mind a két ver
senyző *groggy« lesz a nagy iram
tól. Et tói kezdve egeszen gongütésig 
úgy fest az egész küzdelem, mint 
f'fiy lassít olt film felrMrl. Mindkettő 
támolyog, amikor kihirdetik, hogy 
Kolezynski győzött. Most már csak 
kel ponttal vezetünk!

Bene kel-bárom perc múlva telje
sen kiheveri ólomfáradságál. Azt 
mondja :

“7 I el el len üt beszalad I a m mg
nlesbe, azért tettem groggy. Külön
ben kit ütéssel győztem volna!

Néhány perc múlva egyenlítenek a lengyelek!
Jákits Magyarország—Pisa rski
Lengyelország a következő pár.

Jakils remekül kezd. Az első menet 
ez öve, a inasodd< is, aimkoi a leu- 
çO el az utolsó pillanatban cg\ jobb 
horogütés.se! leteríti. Jákitsot esàk a 
«•<‘jig menti meg a kiütéstől! .Iákils 
a harmadik melleire sem néled fel«. 
A lengyel meg ín nyeri a mérkőzést. 
Kiegyenlítettek!

M agy a ro rszá g—I .en gy e I o rszá g fi : fi !
Kezdődik az igazi Imre! Szigeti 

nicg.s a ringhe a magyarok, Dobroba 
a, lengyelek részéről. \ lengyel sza
bálytalanul küzd. Már az első menel- 
ben hd'ngja Szigetinek a karját és 
inl-.ahb birf ázik, mint bokszol. A kö
zönség éktelenül pfujol, fütyül, tűn
tél ellem». Meg a vezet öld ró is figyel 
mezt el i a szabálytalanul küzdő I)ub 
róhat,

Szigeti végül Is fölényesen győz.
8:6 a magyarok javára.

Most már mindenki csak Nagyban 
bí/ik! Ha ő megnyeri a mérkőzését 
Pilât ellen, akkor Magyarország is 
győzött. Amikor megkezdődik a harc, 
az izgatott nézők

a ring köré rohannak, hogy biz
tassák a magyar fiút.

Egész embererdő veszi körül a rin
gd, úgyhogy a rendőrök tisztítják 
meg a helyet. Irtózatos tusa folyik 

y a kél versenyző között. Nagy sok
szor szabálytalanul dolgozik, de van
nak nagy ütései is. Filai sem hagyja 
magái és a harmadik menetben ki
harcolt fölényével megnyeri a mér
kőzést.

Nem .sikerüli a győzelem. A két 
nemzet közötti válogatott mérkőzés

nagyon szép, sportszerű küzdelem 
után 8:8 arányban döntetlenül

végződött.
Kankovszky Artúr, a MÖSz ügyve
zető alolnöke, elégedett:

Ezt az eredményt vártam. Az 
alsó súlycsoportokban jók vagyunk. 
a nehezebbekben után pótlásra van 
sz lile ség.

M.grzinski, a lengyelek vezetője vi
szont nincs megelégedve:

Nekünk kellett volna győzni... 
A magyarok kcméuyöklü harcosok...

La kétes /.ászló

A  h étfő i
m ű sor

! 1 f t To n este Vajkor a Föiuh ősi SuQM 
( ’ii lé its: bt 1 u folytatják az amerikai *1 íIumí 
l>i rkózók Furópa-bojnoki versenyéi. A 
kővel kozó pá rok mérkőznek : Possnwuu 
Mell) Hoiij/yi (innicyar), Hrcndcl O/7/0- 

( ma if y a r) Ny/// / en (sveti), Houston* 
Unó ff (Imlrrai) lúrsiíz (jutfoszlá v), />/o- 
hi:io (brazil néjfer) M finned Arif {16- 
r<>k), Sparks (amerikai) l'urlis (skót).
Szombat éjjel Urnáit I és Possinoun ha 
utóbbi idők Irfjszrbb mérkőznél vívta. A
Hitvesei vétfijfhézl 13 Ibiim László dr. é* 
Ids midi/ József, a kél Korona bajnok. 
Mi nrlkrl I cn cl col fok lofjfulfo f ro. Erdős 
László magyar bokszbajnok kihívta a nála 
tíz kilóval nehezebb bolgár Ib’troffol. A 
meties kedden lesz.

.IItsl 1)1 A FŐISKOLAI MEZEI FFTŐ-
//././ VO/v, I ’astir no fi tlehdbff a Svábhegyen 
for ltd ftilé into/ ti f ó i s I, u I b s o k fii e 2 e i 
f o t ó  b ti j n n k s ti t/ ti I. onicl urt A r n rl i 
(MAF(') 20 p 2f.s nip idővel nyeri merf. 
2. Für e di  (Pécsi EAV) 21 p 27 mp, .1. 
For  ős :  (M A FF) 21 l> 29 mp. A pécsi 
Füredi imgi/rm tehetséges vcrsenyzA, 
A c s n p a t h a J n a /,• ,v él g a f n M A F C 
» v evt e  :w /lonttat. 2. a HE A C .13 pnnl- 

* tol, 3. I) E A C fii ponttal.
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JxlegöCa fiuKcêan meg&tdemeíten 
ny,e*de a deufaft a &£%encaá>ta&

rertiitváros-llungário t o  (1:0)
Jjcta: Űlataáy, JCáudy,

Áprilisi időjárás... Tlava-eső, imp-I 
sütés, ólma- l‘olhők, tiszta kék ég . . .  
Ls áprilisi játék a derbyn.

\ag> iram, sok szép akció, sok- 
sok hiba, harcra harc, idegölő 
futballcsala a győzelemért, a baj- 

noki elsőségért...
Félnégy kor, amikor kimegyünk u 
pályára, a/. FTC! játszik az, SzFC-vel. 
Amatőr haj no ki mérkőzés. Iiai'tts- 
esöben. Nc*u\ órakor kisül a nap s 
négyedötkor pompa- napsütésben

a 174-es számú Ganz-esorké^zesa- 
pal zenekara vonul lel a zöld pá
zsiton, pattogó indulóit a tribün 

dörgő tapsa kíséri.
Nagy-zenien festenek a délceg c s e r -  
ké-zolf és l'éliijre jár már az idő. ami
kor felvonulnak a 15-triInin felé, ahol 
kórusban kiáltja a tömeg:

— tlnjrá zene!
A zenekart ütemes taps,-aI kísérik. 

Közben egyre ömlik még a közönség.
A rendőrség példás rendet tart

fenn.
Nincs semmi fennakadás. Mindenki 

nyugodtan toijtnl Ind ja «7 helyéi, napi 
kell külön bokszairccsrl vívnia a be 
jutásért. Az időjárás miatt nem jöt
tek el annyian, mint amennyit vár
tak. de így is

25.H0» néző előtt

futott ki a pályára a Hungária, ame
lyet meglepően gyenge taps fogadott. 
Aztán mennydörgésszerű robaj: itt a 
Ferencről'os is. Mimién oldalról zúg a 
biztatás:

— Hajrá Fradi!
Hertzka Pált, a mérkőzés vezetőjét, 

két liatárbírája, Hi rá Sándor és Szi- 
fjet i Gyula kíséri. Hz a nagy ttiér. 
lesz a döntöjeleiitöségü mérkőzés 
Alélölaniicsti'. A Hungária ezzel az 
összeállítással kezdi a játékot:

Sawibó — Kis. Hi ró — Sebes, Tarai,
Dudás — Sas, Müller, Cseh, Kar

dos, Titkos.
A Hungáriában tehát a bécsi Mül

ler is játszott, aki szombat on haza
utazol/, rnsárnap reggel leszavazott, 
utána rónaira ült és délben vissza
érkezel I. A Ferencváros csapatössze
állítása így fest :

Hada — Polgár, Korányi — Mag
da, Sárosi III., Lázár — Biró, 
Jakab, Sárosi dr., Toldi, Kemény.

A Hungária indítja az első akciót. 
’Tomboló taps- és kiabálási orkánban 
veszi ál a támadást, a Ferencváros. 
Dadéis befonja a fiileil. És a fiatal 
ferencvárosi Biró rohan a Lázártól 
kapott labdával. (leadását .Jakab 
Livi, a. labda Kis kezéről ismét Biró 
elé kerül, aki kapu fölé tö.

Sárosi dr. lőtte a nagy mérkőzés
egyetlen gólját

A 3. preoben Sárosi félpályánál áll 
s aztán kivágja a hala lát balra, Ke
nte ni/ fut vole s közben nagy erővel 
ló. Szőtté), mint a csalói, ugrik fel a 
labdáért és kiüli. Nagy lövés, nagy 
ved es. Közben Sáros] éttérül. Kis In
teni poll. ( ’seb lesen áll. Kis öss/.ecsaj) 
Keménnyel, aki elterül és Biró a liá 
Inra. lep. Fokozódik az izgalom, min
dig erősebb lesz a bare, az óránk mu
tatja, hogy

öl perce játszanak, amikor Sá
rosi II 1.-tól Jakabhoz kerül a 
labda s a fiatal csatár villám
gyorsan a jól helyezkedő Sárosi- 
hoz továbbit, akinek lövése a hal
sarokban rezegteti meg a hálót. 

1:0 a Ferencváros javára.
A közön-eg tombol örömében. ( F ki,or
hien nem tailla s< aki, hogy ez lesz a
narkózis eyi/illen gólja.) A vezető
go| után Biró kapásból kapu fölé
'A1, a labdát, de utána fidjön a .Hungária is.

A kek-frhérck szép kombinátiv tá
madás után nyomulnak a Fe
rencváros kapujáig, ott azonban 
a vedelem falanxába ütköznek. \ 
ms Sárosi, a harmadik hátvéd, 
'Htel, szerei. Nagyobb a cipője, 

mint Salamon ítélné.
Sulit'* előretör, a kapu sarkalta ré- 

a labdat, de Hada megkaparint-
Bíróról es Túráiról visszapnllan-
. a llungaria-támadások és most 

' g;\ masutan a kek-feliérek támadnak. 
/ '  a. r erene város sem Inig pia magát! 
'/•rai háláiról elgáncsolj»' TnldiL a 
• «*.<vezető ezt nem veszi észre és
•inain parázs tüntetés keletkezik.

Pompás Kardos Müller akció 
után az utóbbi lövése messze el*

kerüli a kaput,
p i. / / ' a  tömeg egy részének gónykaetja 

s< ri. Idei/esel, a játékosok mind/,'ét 
•! \ i dakttb, a Ferencváros ój 
Í.VliOsszekötö.je. saját nevelésű já- 

u>s ‘ örök mozgó, mindenütt ott

vau. A pompás leadások, különösen 
amelyek Keményhez mennek, kárba- 
résznek. Toldi viszi előre a labdát, de 
reklamálásért a játékvezető megál
lítja. Tarai feltől,i Sárosi!! A szabad
rúgásból nem lesz semmi. A ferenc
városi kaputol US méterre áll Cseh, 
amikor szobátj/osan elnyomják. A já
tékvezető a /.on ban ezt szabótyt álon 
not,' minősíti, szabadrúgást ítél, ame
lyet Túrái kapu fölé ló. Mingyárt 
utána Ihida koméira üli a labdát 
Sas elöl. Kemény lövéséi Szalu'» fogja.

Sárosi a rátörő Ili ró elöl Toldit 
tiszta gól helyzetin* hozza, ö azon
ban futtában, nagy erővel kapu 

fölé továbbítja a labdát.
Óriási helyzet volt! ( ’seb és Sárosi
III. kezelése után a szélső csatár Biró 
liibázi k.

A Hungária nyomasztó támadása 
nagy erővel nehezedik a Ferenc

városi védelemre.
De mindig tisztázzák a helyzetet: 
11áda kiöklözi a labdát. Korányi az 
utolsó pillanatban kornerre szerel, a 
kis Sárosi elfejeli a labdát.

Gáncssorozat!...
Az idegek küzdelmében most más

fél pere niait furcsa sorozat követ
kezik. Kis elesik. Hertzka mafláit ltja 
a játékot, de belátja tévedését, Kis
ház ugyanis senki sem ért. hozzá. 
Feldobja a labdát.

l iana ('seb hátulról elgáncsolja 
Polgárt. Még ebben a percben 
Kis hátulról Sárosit és mingyárt 
utána ugyancsak hátulról Toldit 
gáncsolja el. Izzó lesz a hangulat, 

mert Toldi visszarúg.
«
A játékvezető erélyesen figyelmezteti 
a küzdő feleket!

Sárosi III. és Korányi összeütkö
zik, a szemfüles Sas ott terem, 
elrohan a labdával, de remek lö

vését Háda elvetéssel fogja.
Vége az első résznek.

A második félidőben a Ferencváros 
kezdi a játékot és !ll percen keresztül 
pergőt üzes ostrom alatt tartja a 
Hungária kapuját. Kemény, majd 
Bíró Dani lövését Szabó fogja.

Sárosi dr. most pompásan harcol
és osztogat. t

Kemény beadását Sárosi hajszál
nyira helyezi a kapa mellé. A tribün

R  ÁLLÓN ló den
m m  F E L Ö L T Ö K  leg o lcsó b b an

C M A a l a u k i v a l P  Vilmo császár út 13„ s p o r t r u n a z a i *  András út sarok

bíztatja a Ferencvárost, de aztán eL 
hűl a vér a ferencvárosi drukkerek
ben, amikor Bolgár hibázik. Titkos•* 
hoz perdül a labda, de Háda közbelép. 
S máris Biró lovagol előre. Sárosihoz 
továbbít, de ő késik. A helyzet most 
az, hogy ötperces ferencvárosi táma
dás után egyperces Hungária ellen
támadás következik. A Hungária-tá- 
madás azonban veszélyes és kavaro
dás keletkezik a ferencvárosi kapu 
előtt,

a sarokba tartó labdát Háda 
kiüti, közben ö esik neki az oldal

hálónak.
Szépen játszik a Feróm*város, de a 
pompás akciókba hiba csúszik és nem 
tudnak megbirkózni Bíróval, az izmos 
hátvéddel, aki bizony sokszor szabály
talanul is fitogtatja erejét.

A kapu előtt álló Sárosit kézzel 
löki el Biró, de a játékvezető nem

veszi észre.
Nagy hiba az is a ferencvárosi csa
társorban, hogy mindig kifelé játsza
nak és nem a kapu felé.

A Hungária elhibázott egy tizenegyest
Huszonöt perce játszanak, az ide

gek pattanóéig feszülnek. Tribün és 
játéktér egyformán sápadt.

Kemény fut a labdával, beadását 
Szabó Toldi feje elől kiüti. Ebből 
helyzet keletkezik s

az erősebbik Bíró legázolja a 
gyengébbik Bírót.

Sas lefut, beadását Korányi elrúgja, 
belelép Kardos, aki elterül, de min
gy árt utána

Cseh tör előre s a nyomába sze
gődő Korányi kézzel visszarántja 
a centercsatárt. Éppenúgy, mint 
pár perccel előbb Biró Sárosit. 
Ezért a szabálytalanságért tizen
egyes jár, amelyet a játékvezető 
haladéktalanul megítél. A tizen
egyes pontra helyezett labda elé 
Dudás áll. Haiálsápadt. A szája 
szélét rágja s amikor a játékve
zető megadja a jelt a tizenegyes 
rúgására, gyengén helyezi a lab
dát, amely épp hogy odaiitődik a 
kapufához s Polgár a rárohanó 
Sas elöl mezőnybe rúgja a lab
dát. Nagy örömet okoz a tizen
egyes elhibázása a Ferencváros 
játékosai között, míg a hungáris- 

ták szidják Dudást.
Most még idegesebb lesz mindenki, 

különösen a Hungária játékosai. Sá
rosit Kiss fellöki. Az előretörő Csehi 
Korányi elgáncsolja. A 18 méteres 
szabadrúgást Kardos messze fölé lövi. 
Jakab bombáját Szabó kiejti, Biró 
kom erra lövi. a beadást Sárosi kiifiu 
melle fejeli. Müller szökteti Sast, aki 
ügyesen középre irányoz.

Magda labda helyett a levegőt 
találja el, Háda kifutással szerzi

meg a labdák
S most jön a sok gólhelyzet után a 

legnagyobb helyzet, Sárosi ügyes 
csellel magára vonja a Hungária 
védőjátékosait, aztán kiugratja Ke
ményt, aki

három méternyire áll a kaputól, 
senki sincs körülötte s mégis a 

labdát belevágja Szabóba.
Polgár szereli Cselit, Torai fölé lő, 
Cseh lövését Háda fogja, s aztán 
mintegy váratlan jelre az állóhelyen 
örömtiizek gyúlnnk.

Ujságpapirost égetnek el, majd 
amikor a mérkőzés véget ér. a 
közönség egy része beront a pá
lyára, ölelgetik, csókolgatják a fe

rencvárosi játékosokat,
akik ezzel az értékes, megérdemelt 
győzelemmel 3 ponttal vezetnek a 
bajnoki táblán és ez valószínűen 
annyit jelent, hogy az idei bajnoksá
got is megnyerik.

Itt a bizonyítvány
Érdekes, szép s bizonytalan kime

netelű mérkőzést vívott a kel csapat. 
Mind a huszonkét játékos igyekezett 
a legjobb tudatat nyújtani. A kritiku»

ez alkalommal bizonyítványt ad a 
résztvevőknek és így osztályozza tel
jesíi meny ükét :

Hilda ], Szabó 1.
Hol gór 2, Kis 2.
Korányi 2, Biró 1.
Magda 2. Sebes 3.
Sárosi Ifi. 2, Túra y 2.
Lázár 2, Dudás 2.
Biró 3, Sas 1.
Jakab 1. Müller 3.
Sárosi dr. 2A, Cseh 3.
Toldi 2, Kardos 3.
Kemény 4, Titkos 3.
A mérkőzést vezető Hertzka Pál 

osztályzata: 2.
A mérkőzés után nagy ujjongás a 

ferencvárosi öltözőkben. Még- Lázár
is örül, pedig neki a küzdelem hévé*
ben ,ÍT'

eltört .jobbkezén a mutatóujja.
Springer Ferenc dr., a Ferencváros 
elnöke, aki betegsége ellenére kijött 
a mérkőzésre, így nyilatkozik A Rcg- 
/vernek :

.\ ferencvárosi fiúk megtették 
kötelességüket. Az én fiaim megér
demlik a bizalmat és a szeri tetet, lia  
nagy tétről vau szó. emberfeletti tel
jesítményre képesek. .Jóvá tettek az 
1 ,i pest ellepi hibát. Nagy el len féllel 
szemben biztosítottól,' a Ferencváros 
elsőbbségét.

Banchmuai Emil. a Ferencváros 
tréneré a következőkéi mondotta:

— Az első félidőben a Hungária* a 
másodikban a Ferencváros volt jobb. 
Csak egy kis szerencse kellett volna 
e.s akkor három góllal is nyerhet
tünk rolnii! Szeretném, ha ez a győ
zelem egyúttal a bajnokság megnye
rődet is jelentené.

A Hungária öltözőiben nagy az el
keseredés.

Preiszmann József alelnök ia>
nyilatkozik A Reggel munkatár

sának:
- -  A szerencsésebb csapat győzött. 

I gyanilyen arányban mi is meg
nyerhettük volna a mérkőzést,

Kisfalvi István dr., a Hungária 
igazgatója ezeke1 mondotta nekünk:

— Nagy iramú mérkőzés voll, re* 
TV,*.1', küzdelem. A Hungária az első 
I(*Ii(lobrM jobl) volt, mint h Foröiicvá- 
ms. A második folidohon

«
Kardos lövésénél Háda a labdát 

kapuvonalon belül fogta.
Nagyon sajnálom, hogy a játék - 

vezető velünk szemben szigorúbb 
volt, mint a Ferencvárossal szemben.

y\ e g i i I bementünk a nagy mérkő
zés bírójához. Hertzka Pálhoz, aki 
annyit mondott, hogv a nehéz mér
kőzés vezetését megkönnyítette két 
halarbíra jának kitűnő közreműkö
dése.

A közönség egy része megvárta a 
ferencvárosi játékosokat, akiket vé
gig az Cilái úton nagy ünneplésben 
részesítettek. És este az országban 
ünnepelték az idei bajnokcsapatot,



a R e c c e l 1938 április TI

A  B A JN O K SÁ G  ÁLLÁSA «
1. Ferencváros 22 19 1 2ti 80:32 39
2. Újpest 17 2 8 79:29 36
3. Hungária 22 16 4 2 73:26 36
4. Kispest 22 33 1 8 61:49 27
5. Elektronná 22 10 6 6 46:37 26
6. Phöbus 22 9 2 11 44:48 20
7. Szeged FC 22 9 2 11 38:42 20
8. Budafok 22 9 2 11 36:41 20
9. Nemzeti 22 7 6 9 46:59 20

10. Szürketaxi 22 6 6 10 44:49 18
11. Bocskai 23 7 9 13 36:49 16
12. Törekvés 22 6 2 14 42:75 14
13. Budai llv: 22 3 3 16 25:55 9
14. ETO 22 2 3 17 21:80 7

Ú jp est—N e m z e ti
3 :2  ( 3 : 0 )

Megyeri út. — 1000 néző. — Bíró: Ko
vács P. A mérkőzés Újpest-támadással 
indul és már a 3. percben veszélyes hely
zet alakul ki a Nemzeti kapuja előtt. Az 
el'ö gólt a 24. percben Kocsis 20 méter
ről hatalmas lövéssel szerzi meg 11:0). A 
43. percben Vince átadását Kocsis gyen
gén meglövi, a váratlan lövés Mórit meg
zavarja es a labda a jobbsarokba garni 
(2:0).

Az utolsó percben kapu előtti kavaro
dás után Zsengédért felvágják a tizenha
toson belül, — tizenegyes — Zscngcllér 
belövi. 3:0. A második félidőben a Nem
zeti veszi át a játék irányítását és a 24. 
percben a lefutó Horváthot Ádám csú
nyán felvágja a tizenhatoson belül. Ti
zenegyes, a ceuterhalf Balog behelyezi. 
3:1. Egy pere múlva ismét javít a Nem
zeti. Védelemről a labda Horváth elé pat
tan, ő remekül a jobb felső sarokba bom
báz. 3:21

Törekvés—Szürketaxi
3:3 (2:2)

Megyeri, úti gálya. Játékvezető: Juhász 
1Attila dr. 1500 néző. A 11. percben Takács 
lövés© a Törekvés védelemről Ki szel g elé 
jjullanf, aki ti méterről a hálóba lotie a 
labdát (1:0). Két pere múlva Tóth 20 mé
terről váratlanul kapura lőtt és a labda 
a felső sarokba került (2:0). A 27. perc
ben a Szürketaxi kapuja előtt kavarodás 
után Császár lábáról a kapuba esett a 
labda (2:1). A 40. percben Beyôs II. be- 
csúsztatta a labdát a hálálta (2:2).

A 21. percben Szűcs előreívelt labdáját 
Keszeg 11. a kapuvak háttal állva a bal 
felső sarokba fejelt? t2:3). A gól után 
Garamszegi kiállt. A 44. percben Kiszcly 
a lti-osról Váradi beadását u hálóba fe
jelte. (3:3).

E T O -B udai „11“
2 : 1  ( 0 :1 )

Győr, április 10.
(A Heggel tudósítójánál: telefon jelen- 

lése.) Győzött vasárnap az ETO Győrben 
és a győzelmekben olyan ritkán részes 
győri közönség ennek hatása alatt határ
talan lelkesedéssel ünnepelte a győri fiú
kai.

Mingyárt a mérkőzés elején az ETO 
lelkes támadásaival tűnik fel. A Budai 
éri el az első gólt, amikor Vermest Far-
l.as a tizenhatoson belül szabálytalanul 
megakasztja. A bíró tizenegyest ítél, 
amelyet Janda biztosan vág a hálóba 
(1:0). Szünet után az E'J’O-t segíti a szél 
és a Budai annyira beszorul, hogy még 
az Eta bekkjei is kapura lőnek.

A 37. percben Farkas szabadrúgását 
Budavári kapus kiejti és a jó helyen álló 
Szelje helyi a balsarokba lövi a labdát l:l. 
Már csak percek vannak hátra, a gól a 
levegőben lóg és a If. percben si her üt is a 
győri csapatnak megszerezni a győzelmet. 
Neiger lövéséi a kapus nem tudja fogni. 
2:1. A mérkőzés után n játékosokat a kö
zönség a vállán viszi ki a pályáról.

II. liga: Vasas—Váci Reménység 4:1, 
DVTK—Tokod i ÜSC 1:0, Váci SE-Simon- 
tornyai BTC 3:1, Csepeli WM FC—Erzsébet 
FO 2:1, Haladás SE Vác FO 2:0. Salgó
tarjáni BTC Drogu isták 1:0, Szolnoki 
MÁV ARAK 4:0 (0:0).

B i r ó v e r é s ,  k a r d l a p o z á s
a  „k i s d é r  b y  n

K isp est—E lek trom os 2 :1  (2 :1 )
(A Heggel tudós Hójától.) Kint a iMma- 

partoi), az Elektromos latorca uccu i pályá
ján kellemetlen, hűvös időben játszott 
vásárim]) délután az Elektromos és a 
Kispest csapata a negyedik helyért, amely 
esetleg* a Középen ró pu i Kupában való 
r é s z vételt fogja jelenteni.

Körülbelül ezer néző élőt I lassú iram
ban kezdődik a játék. Fokoza losa n fö- 
lónybe kerül a K i s p e s t  és beszorítja el
lenfelét. A 11. pereben Olajkár kitör, Mát
rai követi és fut tálján ele* itt. Közben a 
kispesti csatár a kapuból kifutó Hahón 
mellett a lui óba küldi a labdát, Hamu 
Hét a játékvezető azonban nem adja m p 
a (jóit, hanem szabadrúgást ítél arról a 
helyről, ahol Mátrai elesett.

A kispesti drukkerek élénken tiltakoz
nak Barna játékvezető ítélete ellen. A 
21. percben azonban megszületik a sza
bályos gól ís:

N e nies átad á sá b 61 az » < i r i i k m o zg ó«
Déri bombagólt lő. l:0.

Egy pere múlva már két góllal vezet 
Kisjiest csapata: Kincses szabadi ligását 
Bakon kapus rá v ifi re üti ki,

ott terein V arga dr. és a bálóba 
vágja a labdát. 2:0.

Élvezetes, szép játék folyik. A kispest 
i es ni ét lő egy szabálytalan golt, aztán az 
Elektromos is vezet egy-két támadást, de 
Kása önfelá'dozóan véd. A 4L pereben 
mégis sikerül gólt lőni a kék-sárga 
együttesnek. A szélsebes Buzási leszalad, 
beadását özeiid rődi Tőrösböz továbbítja, 
aki

kiugrik a két hátvéd kttzöU és remek
gólt lő. 2:1.

Helycsere után első nagy helyzete az 
Elektromosnak támad, de Szendrödit az 
u tolsó pillanat ba n á r ta lm a t la n n á t esz i k.
Azután Nemes ragyogó lövését a kapus 
még ragyogóbban védi. A 21. percben

Barna Béla játékvezető határozatlan
sága és erélytelenségc miatt

majdnem bot rá ujj kerekedik. Iái küzdi fut 
le a labdával, amikor Vig a tizenhatos 
vonalnál elbuktatja. A bíró sípjába fuj 
és azonnal a tizenegyes pontra mutat.

A kispesti játékosok erre odarobannak 
Barnához, a határbíróhoz cipelik, akinek 
jelentése szerint a szaluiIplalansáp a ti
zenhatos vonalon történt. Erre

Barna Béla visszavonja előbbi ítéletét
és csak szabadni pást Hét. Az Elektromos- 
játékosok tiltakoznak, nap,y csoportosulás 
támad, a nézők kőziil is táljáén berohan
naI: a játéktérre és csak a rvndáröl: tud
naI: rendet teremteni

Végre (>t P°re szünet után sor kerülhet 
a sza bad rúgásra, amelyből azon ban nem 
lesz semmi... Izzó hangulatban folyik to
vább a játék, a közönsép tűntél a játék

vezető elten. Az Elek! rom o.v-jálé kosok 
durva n játszana k, aminek követ kéz me
nye, hogy a bíró

a 40. percben fi. Tóthot, majd a 43. 
percben Pázmánrlit is kizárja a játék

ból.

Erre még nagyobb tüntetés keletkezik. 
Most már látni, hopp a bíró alifjha viszi 
el szárazó>/... Valóban, amikor lefújja a 
mérkőzést, a nézők nagy része felsorako
zik a kijáróhoz, ahol a bírónak az öltö
zőbe kell mennie. Mintha sorfalat akarná- 
nak alkotni . ..

Amint azonban kilép a Játéktérről, a 
tömeg elébe áll és lilába veszi körül 
Barna Bélát négy rendőr is, nem 
kerülheti el, hogy egyesek meg ne

üssék.

A rendőrök csak kardia (Hízássá I tudják 
szétverni a tömeget és ezzel megmenteni 
Barna Béla játékvezetőt. #,

A BBTE nyerte Budapest 
tornászba) nokságát

(A Begyei tudósítójától,) A MOTES/, n 
Nemzeti Tornacsarnokban rendezte a bu
dapesti kerület összetett tornászbajnoki 
versenyéi, amelyből a BBTE (Mátraházi, 
Boros, Chugyik, Logodi. Krasznay, l’ellc, 
Bőrösök, Gaál) került ki győztesen 635.35 
ponttal. 2. T F SC 630.8 pont. 3. BTC 583.75 
pont.

Szerenként,. Nyújtón: J. BBTE 106 p.
2. TFSC 101.25 pont. 3. Fér. Vasutas 62.4 
pont.

Korláton: 1. BBTE 109.50 pont. 2. TFSC 
102.8 pont. 3. Fér. Vasutas 98.45 pont. 

Lovon: 1. BBTE 108.65 p. 2. BTC 11)3.50 p.
3. TFSC 102.40 p.

Gyűrűn: 1. BBTE 106.6 p. 2. TFSC 103.8 
p. 3. BBTE 102.2 p.

Műsznbndgyakorlalban: 1. BBTE 110.15 
p. 2. TFSC 108.1 p. 3. BTC 104.8 p.

Lóugrásban : 1. TFSC 108.45, 2. VÁC
107.5 p.. 3. BBTE 99.05 p.

Egyénileg: Nyujlón; 1. Gál István
(BBTE) 18.75 p. 2. Téglás (Fér. Vasutas)

18 p. 3. és 4. Lágodi (BRTE) és Sárkány 
(VÁC) 17.75 i*.

Korláton: 1. Bárcsak (BBTE) 19.4 p. 2. 
Sánta (TFSC) 19.3. 3. Mircscy (TFSC) 18.8 
pont.

Lovon: 1. Sánta (TFSC) 18.95 p. 2. Bőr- 
esők (BBTE) 18.77 p. 3. Sárkány (VÁC) 
18.55 p.

Gyűrűn: 1. Barcsok (BBTE) 19.2 p, 2. 
Gál BBTE 19.1 pont, 3. Sárkány VÁC
18.75 p.

M űí>zabailgyakorlatban: 1. Gaál (BBTE) 
19.25, 2. Sánta (TFSC) 19.15 pont, 3. Böl
csők (BBTE) 19 p.

Lóugrásban: 1. Sárkány VÁC 19.45 pont, 
2. Grünféld VÁC 19.15 pont, 3. Gciringcr 
VÁC 18.55 pont.

A/, összetett egyéni bajnokságban: 1. 
Gaál BBTE lll.fi pont, 2. Sánta TFSC
110.75 pont. 3. Sárkány VÁC 110.50 pont.

Elsőosztályú szövetségi díjban: I.
BBTE 307 pont. 2. TFSC 306.05 pont, 3. 
BBTE 298.65 pont.

Rákoslíget nyerte a Kuncze Géza-vándordíjat
(A Hegyet tudósit óját ()l.) Bak össze ni ini

tiât yon rendeztél: n MOI E mezei futóbaj- 
riaktágol. A senior ba jnokságot N e m e s 
tCsépit) nyerte meg. Es ugyancsak Cse
pel győzött a tanyai versenyben is. Az if 
jásági bajnokságban Mar i  (BákoslityO 
volt az első. A K u n c z e  Géza-vándordi- 
jut, amelyet most alapitotl az O TE  ügy
vezető elnöke, erre az évre Bákostigel 
nyerte meg Csepellel szemben.

Szegedi KEAC—Kecskemét í AC 4:2
(1:1). A két régi vctélytárs küzdelméből 
ezáltal a szegedi egyetemisták kerültek 
ki gvö/.lesPn. Duna l’öldvárótt : Dunaföld- 
vári Törekvés—Solivndkerii SC 8:1 (4:0).

linjcsúnyi nyerte a Gömbös Gyula* 
emlék ve rsen y t. V a*á r n a p re n tle/l é k 
meg u MTVK vívótermében u dom
bos (li/iila nnlckverseriyl. ILijesánvi
(MAC) 7 győzelemmel nyerte meg a 
viadalt Ko rács (ti TVK) elölt, aki 
ugyancsak 7 győzelmei szerzett, 3. 
(lererieli (MAC) 5 győzelemmel. A 
szombaton megkezdet I pá r ba jl őr ver
senyek döntőit is vasárnap bonyolí
tói Iák le. 111 is inigi/ küzdelmek vol 
lak. Tabojdii (ITTlő) lett az első 7 
győzelemmel. 2. I)r. dyn lókai/
7 győzelemmel. 3. Ke ve y (HTVK) fi 
győzelemmel.

A KISOK mezei futóbajnoki versenyét
vasái’uui) rendezték 280(1 méteres távon, 
az Erzsébet királyné úti diák sporttele
pen. finit ai (Rákospalotai gimnázium)
8 p 25 ni p illővel győzött. A csapat ver
senyt a Felsömezögazdasági iskola csa
pata nyerte.

BudafokSzeged-1 :0  ( ü :0 )
Szeged, április 10.

(A Heggel tudósit ójának I de fon jelen
tése.) Sorrendben negyedik mérkőzését 
nyerte meg a Szeged, hideg, szeles, esős 
időben, háromezer néző előli. Változatos 
játékkal telik cl az első félidő.

A vuisodik félidő 8. percében Ha- 
ranpozá megsérül és kiált. A Szeged egy 
ideig tíz emberrel játszik és ez alatt az 
idő alatt lövi a ppőztes gólt. A 11. (érc
ben Szőj te a szabadrúgását bognár et csípi 
és védhetetlcniit lövi a hálóba. 1:0. Ha-
ranpozój csak a ló. percben jön vissza n 
pályára. Herei vás biztos pótnak látszó lö
vését patt nkás bra vajasa n kiüti.

Bocskai FC 
4 : 1

-Phöbus FC 
( 2 : 0 )

Szeles, hideg időben a nagyerdei pályán 
folyt le a mérkőzés. A 17. percben a 
Bocskai kapott lábra és hinta szé]/ gól- 
jóval mcf^^creztc a vezetést (1:0). A 32. 
percben ugyancsak Finta rúpia az újabb 
gólt (2:0).

A második félidőben a Bocskai erősí
tette az iramot és a 8. percben Finta 
újabb gólt rúgott (3:0). A Phöbus ellen
támadásai után a 0. percben Tárnok kő
zetről szf pileH az eredményen (3:1). A 3*2. 
percben Hajdú lövi a negyedik gólt. i:L

Kikapott a BSzKRt és
a PTBSC!

Testvériség MPSC 2:1 (1:0). Tatai út.
Játékveu Iá; pörögi. Góllövö: Keresztes, 
Tábori, illetve, Varga.

FK A K — BEK 2:2 (1:1). Hákospalota.
Játékvezető: (irosz II. Góllövö: Kraller 
(.11 es), Pető, illetve Kádár, Szakács,

Postás—Vasas 3:1 (2:1). Lóverseny tér. 
Játékvezető: Himtnler. Gól lövő: Sas (2), 
Készt helyi, illetve Dóezi.

MAF—IL Vasutas 1:1 (1:0). öv u. Já
tékvezető: Set lei. Góllövö: Klein (2), Sa
vanyú, Sebü Ik hammer, illetv« Bor.

UTE—111. kér. TVK 3:1 (1:0). Sagg-
szombat uccu. Játék vezető: Polgári. G ól- 
lövő: Horváth (2), Enger, illetve Pet
te mii ; Bernwaller k iá Ili I va.

MSC -OSE 2:1 (1:1). budafoki út. Já
tékvezető: llaitok. Gól lövő: Haraszti I., 
Kasztner, illet ve Janza.

ZSE—ItSzKRt 1:0 (0:0) Sport u. Já'ck- 
n Z( to: Háukuli. ( íóiiövő: Prinez.

SzAC—KAC 2 :0  (0:0). Kispest. Játék
vezető: Hú her. Góllövö: Koterba (2).

Drasche PTBSC (2:1 (1:1). Tárna a. Já
ték vezető: Palásti. Góllövö: Székely,
tJeckel I., illetve Bor has.

Ganz—AI A FC1 4:1 (1:0). fírrtulan u. Já
tékvezető: Széesi. Góllövö: Szécsi (1), il
letve H ideg kút i.

FTC—SzFC 10:1 (5:0), Öltői út. Játék
vezető: lián. Góllövő: Pásztói (5), Sza
mosi (3), Kuzics, Velki, Micsenkó, illetve 
Bonkó.

EMTK—Cs. MOVE 2:1 (1:1). Erzsébet u. 
Játék vezető: Halas: Góllövö: ( iombkötő, 
1 b)bow, illetve Varga.

MA VÁG MIK (í:2 (3:2). Hungária út. 
Játékéi n Iá: lim unka g. Góllövő: ( )pata 
(2), Muszka 13), Kürti, illetve Vidor, 
Sem se i.

WSC— B.MTE 2:1 (1:0). Iludafok. .lafrk- 
vezető; Hantos. Góllövö: Kazán (2), illetve 
Vinczheim,

Meglepetés Prágában! Ibt.inoki mér* 
küzésen a I’ iklőriu Ziskou 6:2 (4:0)
arányban legyőzte a Spar Iái.

A
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN
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