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Mától kezdve megváltozik az útlevélkérés rendje!

mondotta Herczeg Ferenc 50.000 magyar előtt
(A  Reggel tudósítójálól.) Vasárnap 

kora röggel mintha megindult volna 
Pest-Buda egész népe:. sietős léptek 
kopogtak az uccakövcken, front har
cos-osztagok menetellek a. vesli Vi
gad ófele, zenekarok trombitái har- 
santak fel, zászlók selymei l>on ta koz
tak ki a csípős tavaszi szélben, diák
századok masíroztak kemény léptek
kel és nyomukban á s  körülöttük az 
emberek tízezrei, özönlöttek a hida
kon és utakon át a Vigadó ódon falai 
felé. Az öreg dumaparti palota kör
nyékén, a tereken és uccukon min
tegy
ötvenezer főnyi sokaság szorongott,

fegyelmezett rendben, majdnem né
mán, lengő zászlók sátrai, alatt. A Vi
gadó lépcsőin nemezsisakos, forma
ruhás frontharcosok kemény, viliar- 
vertarcú sorfala fogadta az érkezőket, 
akik csak meghívóval léphettek be a 
hatalmas terembe. A márványfalak 
között és fönn, a magas karzatokon 
mintegy kétezren szorongtak, a nap
sütötte dunaparti korzó tarka székein 
Pedig

több mint ezer hadi rokkant üli
és várta türelmesen, lmgy az uccuikon 
és korzón fölszerelt hangszórók 
dobja megdürd üljön és harsogva, 
messzekiáltva hallassa.a terein falai 
között elhangzó beszédeket. A Pe
tőfi-szobortól a Duna palotáig moz
dulni sem leheteti, olyan óriási volt 
a sokaság. Tizenegyet ütött az óra, 
mikor a mikrofonok kinyitől Iák a 
torkukat és fölzen dűlt belőlük a Him
nusz fenséges dallama: Isten áldd 
meg a magyart. . .« Akkor már éne
kelt odabenn, a falak között a meg
hívott közönség, zenglek a \ igadó 
öreg márványoszlopai és

visszhangzott, áhítaton zsolozs* 
mázó tömegeivel a korzó,

A revíziós nagygyűlés elnöki emelvénye — az igazmondó térkép alatt

a Petőfi tér, a Vörösmari y fér és 
minden környező urea. Kg y pillanat
ra csend támadt. De azután meg
szólalt egy meghatótIsúgtál elfátyo
lozott férfihang: Herezeg Ferenc 
imádkozta el a mikrofón elölt a Ma
gyar Hiszekegyei.

Mint a dühödt tenger, úgy riadt föl erre a visszhang: ötvenezer 
száj, ötvenezer torok mennydörögte, férfiak és nők, aggok és 
gyermekek, urak és közrendnek, öreg harcosok és békés polgárok 
nekiszilajult hangja: — » Vesszen Trianoni Vesszen Trianoni

Vesszen T r i a n on ! «
A teremben már Herczeg Ferenc I szívok és hangok viharja, tömeg mo- 

beszélt, do az nemiről, a Duna felől 1 raja és lelkesedése rengette a falat.

Herczeg Ferenc

got s 
hogy

n a világtörténelem legsiralmasabb
imperializmusáról"

a megszállott magyar Felvidék 
sorsa döntés előtt áll.

Nem én mondom, de nagynevű •

— Minden jel arra vall, — mon
dotta elnöki megnyitójában Herczeg 
Ferenc — hogy a minket oly közelről
érdeklő csehszlovák válság, és vele.

francia államférfiak állHjik, 
a csehszlovák államé szme, 

csődbe jutott. Csehszlovákia impe
rialista alapon jött létre, ma is im
perialista politikát folytat, de ez a 
V  Hág t ör fénel cm l egs i ra I masa bb i m 
perializmusa, mert nem a nemzet 
erejével, hanem francia, angol és 
orosz erővel akar a csehnél nagyobb 
és erősebb népeket feldarabolni és 
felfalni. Az európai diplomáciában 
Csehszlovákia régi protektorai kóré
hen is kezd felülkerekedni a meg
győződés, hogy

ez a földrajzi és néprajzi szörny-
szülött

puszta fennállásával az európai béke 
állandó vészedéi me.

Arról beszélt ezután Herczeg Fé
rnie, hogy a prágai kormány, am dy 
nemsokára f é ry leien lesz meghajol ni 
a német eró előtt, úgy akarja feltün
tetni a helyzetet, mintha csak a szá
dét áki ól volna szó ' és a német kí
vánságok teljesítésével végleg meg
oldódéin a esek válság, Reáég

a németek jogos követeléseinek 
kielégülése nem oldja meg sem a 
csehországi magyarok, sem a szlo
vákok, sem a rutének kérdését.

Beszélt arról, hogy a cseh határ 35 
kilométernyire van Budapesttől és be-< 
szélt a hazugságról, amelyen a cseh 
állam fölépült: arról az ámításról, 
hogy a cseh és a szlovák ugyanegy 
nép. Szólt a hamisított földrajzi és 
statisztikai adatokról és a becsapott 
szlovákokról, valamint Csehszlovák 
kióról, mint az orosz bolsevizmus 
híd járói.

Ami nélkül 
nincs nyugalom

— Európának tudni kell, 
be a beszédét — hogy

fejezte

a magyar kérdés megoldása nél
kül nincs nyugalom a Duna völ
gyében és nincs béke Európá

ban.
Óriási laps dördült fel az elnöki 

megnyitóra, majd Takúch-Tolyay Jó
zsef gróf, ny. altábornagy, képviselő, 
a Frontharcos Szövetség elnöke mon
dott beszédét. A csehszlovák köztár* 
saság (érképére mutatva így szólt:

— Éhbe a

Közép-Európába benyúló
államba

vakhél-

vannak összezsúfolva, akaratok ellenire, 
németek, magyarok, tótok, rutének, len
gyelek, morvák, akik közt maga az ural
kodó nemzet, a cseh: kisebbség! A világ
háború előtt — folytatta — a cselt propa
ganda párén'ótIa el a történelmi monar
chiát. A cseheket most nem az ellensé
geik par etil ál.iák el. hanem saját bará
taik... A magyarság megjárta már a 
trianoni golgota mind a tizennégy stá
cióját, Hogy ezután

feltámadás Jön-e, vagy örök sir, az
csak tőlünk függ!

1917 lien a csellók egy röpirnttnl árasztot
ták el a világot. A címe oz volt: * Rom
boljátok szét A usztria-M a gyár or szagot !* 
Most, 193H lián az egész civilizált világ 
tele tüdővel kiáljta: »Magyarok, németek, 
tolok, rutének, lengyelét:, romboljátok 
szét ezt a vörös Csehszlovákiát!-'

A frontharcosok országos elnöke 
út in Pintér László prelátus-kunonok, 
országgyűlési képviselő beszélt:

_  órai, — mondotta — hogy
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Pályázó neve : 
Pontos címe :..

elérkezett Magyarország számára a tör
ténelmi igazságszolgáltatás ideje!

Arról beszélt ezután, hogy csak a 
bátrat segíti az Isten és a magyar 
kardon nyugszik a nemzet bizton
sága. Majd így folytatta:

— A német chuck is érdekük, hogy itt 
erős, független Magyarország legyen. A

magyar svábok miatt se fájjon senkinek a 
feje, azok meg fogják tenni a maguk tör
ténelmi kötelességét. Nálunk, Magyar- 
országon, nem volt szükséges külön taní
tás a kisebbségi jogokra. Ez a jog nálunk 
ezer éven keresztül eleven életet, élt és 
én innen kiáltom át a határontúlra:

minden nemzetiség gondoljon vissza
arra az időre, amikor Szent István 

birodalmának tagja volt!

Pintér után Ambrus József pécsi 
Turul-vezér szólalt fel a jövendő tűz
harcosok nevében.

— Csehszlovákia belekerült a német 
vasfogóba és

mi, jövendő tűzharcosok, készülünk a
harcra,

mert nem hiszünk a békés revízióban.

Határozati javaslat
a világhoz!

A Revíziós Liga igazgatója, Fali 
Endre dr., olvasta fel most a határo
zati javaslatot:

A Magyar Revíziós Liga 1938 április 
24-én Budapesten tartott nagygyűlése az 
egész magyar nemzeti társadalom nevé
ben a következőket jelenti ki:

Csehszlovákia a népek önrendelkezési 
jogának valóságos megcsúfolása: vala
mennyi nem-csch népét megkérdeztetése 
nélkül és akarta ellenére csatolták hozzá.

A cseh politikusok a hékctárgyalésok 
során hamisított térképekkel és hamisí
tott statisztikai adatokkal félrevezették ■ 
a nagyhatalmakat és így szerezték meg I 
a magyar Felvidéket, mely ezer eszten
dőn át Magyarország kiegészítő része 
volt.

Csehszlovákia egész belső berendezke
dése szöges ellentétben áll a megígért 
«Keleti Svájc* eszméjével.

Az állam alkotmánya nem biztosit sem
miféle testületi jogot és az egyes polgá
rok szabadságjogait is lábbal tiporja.

A csehszlovák demokrácia jegyében a 
kisebbségi polgárok a katonai, cscn,dőrl 
és rendőri uralomnak vannak kiszolgál
tatva.

Az államvédelmi és köztársaságvédelmi 
törvények alapján a polgárok ezreit bőr- 
tönözték és börtönzik be, vették és veszik 
üldözőbe csak azért, mert nem értenek 
egyet ezzel a népellenes rendszerrel.

A nemzeti kisebbségek lapjait az elő
zetes cenzúra nap-nap mellett megcson
kítja, amiről a lapokon éktelenkedő üres 
fehér foltok tanúskodnak. 1

A csehszlovák köztársaság a nemzeti 
kisebbségek védelme tárgyában 1919. 
szeptember 10-én Saint Germalnben, 
Laye-ban a szövetkezett és társult fólia- 
talmakkal kötött szerződést első naptól 
kezdve rendszeresen megszegte.

Magyar, német és Icngye  ̂ lakossága 
mindezidáig nélkülözi még - azokat az 
elemi jogokat is, amelyeket e szerződés, 
valamint az állam alkotmánya és egyéb 
törvényei részükre biztosítanak.

A csehszlovák köztársaság nem teljesí
tette kötelezettségét, amelyet Saint Gór- 
mainban a rutén (Kárpátalja) autonó
miára nézve elvállalt.

Az ősi szlovák nemzet létezését 
egyszerűen tagadja és értéktelen 
rongynak tekinti a pittsburgi 
ményt, amelyben Masaryk Tamás 
kezű aláírásával biztosította Szlovákia 
törvényhozási, kormányzati és igazság
szolgáltatási autonómiáját.

Csehszlovákia valamennyi számottevő 
szomszédjával feszült viszonyban él és 
állandóan veszélyezteti Közép-Európa, 
sőt az egész világ békéjét.

A csehszlovák köztársaság hidat épített 
az orosz bolseviznnisnak Közép-Európába 
és ezzel veszélyezteti az európai kultú
rát, a polgárt és társadalmi rendet.

A csehszlovák köztársaság lakóinak 
többségét alkotó «nemzeti kisebbségek*: 
a németek, tótok, rutének, lengyelek és 
magyarok a legnagyobb mértékben elége
detlenek a prágai kormányzat elnyomó és 
kizsákmányoló nemzetiségi politikájával.

Mindezekre való tekintettel, Európa bé
kéje és nyugodt fejlődése érdekében el
érkezettnek látjuk az időt arra, hogy ezek 
a szégyenletes állapotok véget érjenek és 
hegy a csehszlovákiai nemzetiségi prob-

Prága
papír
egyez-
saját.

lénia gyökeresen megoldassák.
A magyar társadalom feszült figyelem

mel szemléli a csehszlovákiai nemzetiségi 
kérdés alakulását és már előre kijelenti, 
hogy semmi körülmények között nem 
elégszik meg a kisebbségi jogok kilátásba 
helyezett «kodifikálásával vagy «publi
kálásával*, hanem azt kívánja, hogy fel
vidéki magyar véreivel éppen úgy, mint 
tót, rutén, lengyel és német testvéreivel 
a nemzetiségi elv és a népek önrendelke
zési joga szerint bánjanak.

A magyar társadalom mindent félre
téve, ami a magyart elválasztja a ma
gyartól, teljesen egységes abban a köve
telésében, hogy magyar, német, szlovák 
és rutén testvérei, akiket igazságtalannl 
és embertelenül idegen uralom alá kény
szerítettek, visszanyerjék emberi és nem
zeti szabadságukat.

A magyar társadalom megfogadja, hogy 
nem nyugszik addig, míg ezt a szent cél
ját el nem érte. Isten minket úgy segél- 
jen!Ezután vitéz Árvát falvi Nagy István, a Hadirokkantak Szövetségének elnöke szólalt fel:

— A világháború hatszázezer magyar 
hősi halottjának özvegyei és árvái vár
ják, — mondotta — hogy megkapják azt 
a jussukat, amelyért, férjeik, apáik vé- 
reztek. Idehaza a belső revíziót hirdet
jük, de ez nem azt jelenti, hogy a gyü- 
lölség lövészárkuit ássuk.

A zászlók 
m eghajolnak...Dr. Csiky Dénesné, a Magyar Asz- szonyok Nemzeti Szövetségének al- elnöknője beszélt, majd Érti Jánosné a felvidéki szövetség magyar asszonyai nevében szólalt fel, Dór y  Béla pedig a felvidéki diákegyesületek nevében. Az utolsó szónok vitéz Tóth András képviselő volt. Herczeg Ferenc zá Tőszavaival ért véget a nagygyűlés. Az elnök bejelentette, hogya Ligában ezerszámra, kosarakbagyűjtve állnak a sürgönyök és a

levelek,amelyek köszöntik a nagygyűlést, holzugott ezután a Magyar Hiszekegy, megrázva a falakat, és a Duuaparton, valamint a környékező uccá.kban hullámzó tömegek lelkét. A közönség, a vidéki küldöttségek, a I ront harcosok díszszázadai ezután zenekarokkal az ereklyén országzászló- hoz vonultak, ahol a zászlókat Észak 
szobra körül csoportosították. A Himnuszt játszották itt a zenekarok, a zászlók mélyen meghajoltak és

a közönség némán tisztelgett az 
ország jelképes zászlaja előtt,amelynek tövében két cserkész állt diszorseget. Vitéz Mar lse kenui Imre képviselő beszélt itt arról, hogy közel 

a magyar fültámadás! Ezzel tette le, kürtők harsogása közben, a frontkor 
cosok koszorúját Észak szobrára. A koszorú nemzet iszínü szalagján a következő felírás volt: » A z ezeréves 
határokért, az Országos Front harcos 
Szövetsége A zászlók ismét meghajoltak, a formaruhás századok tisztelegtek. a zenekarok indulókat já tszottak s az óriási tömeg a legna
gyobb rendbem elvonult.

Tisztelt Barátom! Az elmúlt hé
ten megírtam Neked, hogy hosszú 
évek után újra szeretett és gyö
nyörű fővárosunkban töltöttem né
hány napot. Bevallom őszintén: 
nem éreztem magam otthon Buda
pesten. A magamfajta öregesent 
sírkertekben bizony több atya fiá
val, barátjával, ismerősével talál
kozik, mint sétányokon, kaszinójá
ban, tanácstermekben vagy ha reg- 
geltől-estig magányosan tűnődik az 
emberrengetegbon. Így barangol
tam társtalanul a Duuaparton, ahol 
is. mint ifjú ellenzéki követ a ta
vaszi illatárban szép asszonyok 
után nézdelődtem, a régi és az új 
parlament környékén, a Stefánia 
úton, ahol legénykoromban színe
sebb, gazdagabb korzó hullámzott, 
mint akár a párizsi Boisban, akár 
a bécsi Práterben. Megmondom 
kertelés nélkül: nem túlságosan de
rűs tapasztalatokat szereztem és 
nem éppen bizakodó benyomásokat 
gyűjtöttem bosszú sétáim alatt. Az 
elmúlt bét legboldogabb pillanata 
akkor köszöntött rám, amikor fa
lusi állomásomon kiszálltam a vo
natból és rám várakozó, kopott 
esézám megszokott ülésén elhelyez
kedve, nagyot cserdített kocsisom 
a két szürke felé és kocogni kezd
tünk az akácfás dülőúton, amelyik 
nyílegyenesen haza vezet...

Itthon az április fagy kártevései 
mélyebbről érintik a magyar em
beriséget, mint a városi politika 
tajtékzó szennyes hullámai. Meg
érkezésem reggelén a vidékem Mó- 
zes-liitü magyarjai tiszteltek meg 
bizalmukkal. Nincsen ebben semmi 
különösség: így állták körül apáik 
a kétszázéves cseresznyefa-íróasz
talt, amikor apám ült a karosszék
ben, amelyre most én könyökölök; 
így hallgatták tisztességtudó, fe
szes állásban nagyapáik az én 
nagyapám rikácsoló, éles hangját, 
amelyet nemzetségünkből egyedül 
Beöthy Ákos, a múlt század nyolc
vanas és kilencvenes éveinek töp
rengő historikusa és kuruc politi
kusa örökölt. (Nem hinném, hogy 
látogatóim közül egyetlenegynek is 
gondot okozna ükapjának halotti 
levelét a magas belügyminiszté
riumnak prezentálni, mert itt a 
Nyírségben a törzsökös származás
ig a k _ anya kön y vek 1lé I is hi teleseid» 
őrzői a temetők sírkövei...) Szó
vivő közöttük a szomszédom. Szi
kár, kordován képű férfiú, akivel 
együtt faragtuk a falusi iskola és 
a városi gimnázium padjait másfél 
évtizedig, boldogult i fjókoránkban. 
Halkszavú előadásának lényegi*: 
ha a magyar törvényhozás úgy 
ítél, hogy a magyar zsidók megtip- 
rása és lealázása árán boldogul a 
nemzet, úgy zúgolódás nélkül, meg
adással, de emelt homlokkal vise
lik a lélekmardosó megpróbáltatá
sok sorozatát. Az örökkévaló Isten 
kegyelme kísérje a magyar haza 
minden elhatározását és cselekede
tét; az átok, amely írásban és szó
ban most a magyar zsidókra hull, 
váljék áldássá a. nemzet minden

fiára. Balsorsukban vigasztalójuk 
a falusi nép együttérzése, amely 
messze vidékeken megnyilvánul 
irántuk.

Ennyit. Egy árva sóhajjal nem 
több. Sorjában kezelünk; szótlanul 
távoznak.

Immár félszázada figyelem a köz
szellem hullámzását. Mint «tettek
kel tényező« éltem át a 48 é-R 67 
késhegy igmeiiő luirent, a konzerva
tivizmus és radikalizmus birkózá
sát, a koalíció uralmát, a munka
párti korszakot, a háborút, az össze
omlás!. a forradalmakat, majd az 
új alkotmányosságot, a Betblen- 
crát és a Nép. «honfoglalását*. Nem 
a csillagok járásából, de a magyar 
népiélek tükrében elmerengve jóso
lom, hogy a mesterségesen felkor
bácsolt, gátszakadással táplálj niai 
politikai hullámverés már túl ért 
a tetőponton. A szenny, ami 
hozzá tapadt, ősziik-foszük, az ár
területről takarodik az árvíz, tisz* 
fui a táj, világosodnak az elmék, 
ritkulnak az idegen fák, amelyek 
miatt nem láttuk a magyar erdőt...

Felocsúdik a magyar lélek, mint 
már annyiszor és mea culpázva 
látja be, hogy a porhnnyós vakond
túrás kisebb veszedelem, mint a kö
zeivé földrengés!

Ciklonok szántják végig a ma
gyar társadalom egész kedély- es er- 
zolemvilágát. Két nap sem kellelt 
hozzá, hogy megállapítsam: a vad
vizek áradása már más irányból 
hömpölyög. A törzsökös magyarság 
ineghök'kenve állapítja meg ország
szerte, hogy a közélet fórumain tör
ténelmi eszményeinek, nemzeti hi
vatási mintának, hagyományos élet
szemléletének képviselete törpe ki
sebbségbe szorul. A niegyeszertc ke
ringő statisztikák tanúbizonysága 
szerint túlsúlyban vannak az állami 
és politikai élet, továbbá a hivatalos 
gazdasági szervek jelentős pozíciói
ban azok, akik fajmagyaroknak 
nem nevezhetők Fai, honfoglaló 
ősök ivadéka, magyarnak tartok 
mindenkit e hazában, aki a. magyar 
szellem hegemóniáját elismeri, meg
becsüli, élete vezérlő eszméjének 
tartja! Szorongó magyar testvé
reim ezzel szemben váltig hangoz
tatják, hogy n közélet fórumain 
svát»-, vend- és rácszármazású és szí
vükben nem a szenlistváni eszmé
nyeket ápoló magyar testvérek ve
szik át hovatovább a nemzeti közvé
lemény irányítását...

Elrepült a nagy kő, ki tudja hol 
all meg, kit hogyan talál meg...  
K aba lev ta nők így őrlik a magyar
ság törzsfáját!^ Majd ha elmúlik a 
vesz haragja és a viszály elvérzik 
a csatákon, akkor fogjuk csak fel
becsülni azt az erkölcsi, szellemi és 
anyagi veszteséget, amely a nem
zeted erte azoknak az áramlatoknak 
az elindításával, amelyek most, 
meggyőződésem szerint, már túl
haladtak k.ulminációa pontjukat..,

Az angol 
hadügyminiszter

Rómából 
Párizsba érkezett

Az angol-francia katonai 
szövetségről és az olasz-francia 

közeledésről tárgyal
Párizs, április 24.

(A Heggel tudósítójának telefon je
lentésé.) Hore-Helisha, angol hadügy■ 
miniszter Rómából jövet vasárnap 
délután repülőgépen Párizsba érke 
zelt. Horc-Jte/iuhfi a repülőtérről az 
angol nagykövetségre hajtatott, ahol 
meg az este folyamán

hosszabb megbeszélést folytaiéit 
Daladier min isztcreliinkkAi, ŵ |*.

mini Bonnet külügyminiszterrel.
A megbeszélésen jelen volt Sir Erin 
Phips angol nagykövet is. A megbe
szélés tárgya: az angol-francia ka
tonai együttműködés szorosabbá te- 

Szobit körüli ;i inojjboszplpson a 
francia olasz tárgyalások ügye is, 
tekintettel arra, hogy

H ore-Helisha Mussolininál tett 
látogatása alkalmával ezt a kér

dést is érintette.

— Zászlót bontott DunafHMváron » kis-
ti « aiI ?* t árt. Dinin fúld vátrrot jt* lenti A Reggel 
tudósítója. Vasárnap d> lelőtt tartotta 
zászlói,ontó gyű lósót, LPmal'öld váron a füg
getlen kisgazdapárt. Rendíthetetlen ra
gaszkodásuk nd tellek tanúságot a pá t 
országos ve/ére, Dekli arát Tibor előtt és 
hi/losítoltnk ól arról, hogy a párt egy re 
növekvő to horn minden ereiével megvédel
mezi vezérei nz utóbbi időben ellen inté
zett sajtotám ad ások, keit szemben.
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Budapestnek ezen a hideg és napsugara* délelőttjén valami nyu
galmas áhítat érződött az ueeákon. Leventezenekarok vonultak végig a városon, egyenruhában. szabályos menetoszlopokban és fegyelmezett tömeg áramlott a Belváros felé. A Belvárosban a hangszórók a vigadói nagygyűlésen elhangzott nemes szavakat továbbították az neonnak és 
az összegyűlő cs újra szétáradó tö
meg magával vitte szívében, amit 
ott hallott.Kissé fel támadási hangulat volt ezen a vasárnapon Budapesten!

Mintha, húsvét vasárnapja ismétlő
dött volna meg. A pestiek úgy oszoltak el a Vigadó mellől, mintha templomból mennének és magukkal vinnék a szószékről elhangzott szavakat. Egyszerre azonban nyugtalanító hite
kéi kezdtek suttogni egymás között a hazatérők. A hírei, arról szólta!:, hogy 
mintegy 200- 250 fia ta! Koréi a délelőtt 
aráiban lélekszakadva- rohant végig a 
Szent István Körúton, mintha vagyon 
sürgős dolga lenne a Holtán uecában. 
Olt összeverődlek, és futás Közben há
rom nevet Kiáltottak a hátfalaknak 
és a járókelőknél:. Egy nyugalmazolt 
őrnagyot és egy főorvost éltettek cs ami némi mosolyt varázsolt a békés sétálók arcára, Kiskőrös nevezetes or
szággyűlési képviselőjét, Mózes Sán
dort. (ó, van-e ki e nevet nem ismeri!) E vasárnapon ez új névvel gyarapodott a száguldozó ifjúság szókincse! Egyébként a derék diák urak, iparos- tanone urak és kereskedőinas urak csak a megszokott neveket ismételték. Miután a llollán ueca csendjének fel- verésében kifáradtak, ugyancsak 
futva igyekeztek a Harmónia ueea 
felé, úgy látszik azért, hogy a Viga
dóba menetelő leventecsapattal talál
kozzanak. E leventecsapat fegyelmezett rendben, vezetői mögött katonás léptékkel, nem nézve sem jobbra se balra, masírozott a város közepe felé. 
A száguldozó ifjak célja alighanem 
az volt, hogya leventéket eltérítvén eredeti céljuktól, attól, hogy a Vigadóban tüntessenek, magukkal sodorják a Szentistvánváros és a politikamellékuccáiba.A mozgalmat éles szirénabúgás hasította félbe, rendőri riadóauté jelent meg, a kék egyenruhás rendőrök leugráltak és a harcias csoport annyifelé szaladt, ahány uccát csak talált a környéken. Ezután kis ideig csend volt. A hecc, amelyben bizonyos derűvel vettek részt az ifjak és melyet bizonyos értetlenséggel szemléltek a járókelők,két órakor folytatódott a Mussolini térenNyilván valamelyik hevesen hon- 
menta párt irodájából adták a nagy
szerű ötletet, hogy nevel: kiabálásával 
a nagygyűlésről érkező tömegben 
kellene hangulatot kelteni a lanka
datlanul honmentéssel foglalkozó ve
zérek nevei iránt.Az Rgitátortanfolyaniok tantárgyaiból ismert alkalomszerűen összeverődött szavalókórus ütemes hangsúlyozással harsogott közismert háromszótagos neveket.és azonfelül még egyel, akiről eddig 
oz Andrássy út és a Mussolini lér já
rókelői nem tudták, hogy mi Ként 
nőtt yard a honmentö vezérel: közé, E név megint csak Mózes Sándoré J'olt! Az ifjak megint csak léleksza
kadva rohan (jaltai: és közben tüdejük ♦'rejet főimen mutogatva hirdették ugyanazt, a programot, ugyanazokat a neveket. Az égés.ben csak a roha
nás volt az újszerű! Nyilván a köz
lőidből adtál ki az utasítást, mert az élelmes agitátor-vezetők észrevették. h így például egy futó ember is lelt íiiiésl sz- köti kelteni a városban s ebből azl következtették, hogy egy 
sereg futó fiatal Korú e feltűnési fa 
kozoHabb mértékben fogja elérni. Iá mozgolódás és fül kározás bizonyos rendszertelenséggel és a jámbor gondolkozás számára nem egész ért bébién folyt mindaddig . . .  mindaddig, míg az l'ötvös nerdnál a r(*ndörséy 
be nem kerítette őket. Ekkor az ifjaknak esz'be jutott az is, anijről eddig hallgattak: a

I rtanon!« kiáltásra váltottak ál. Alighanem úgy érezték, hogy ez a rendőrségnek rokonszenvesei)!) lesz, mint az említett nagy vezérek nevei. Egy középkorú úriember kivált a. csoportból cs vadonatúj börbörry kabátjában, a tétova napfényben fe
hér gtasszékesztyűjél ragyogta! va, megállt a Mussolini tér járda^zigo- len eselőreláthatóan végtelen szónoklatba kezdett. . .de két rendőr hamarosan karon fogta és gyengéd mozdulatokkal elvezette. A szétoszlatott tüntetők részben a 
Rózsa ueea, részben az Hr zsebel kör
út felé indultak, de maratlioni futó gyakorlataikat a rendőrség bizonyára azon a véleményen, hogy ez inkább sportpályára, mint főútvonalakra, való, hamarosan megállította.A közönség bizonyos idegenkedéssel és lefojtott nyugtalansággal figyelte az eseményeket,melyek ezen a vasárnapon inkább 
egy nemzeti ünneprontás, mint. csu
pán éretlen csíny színében tűnlek fel. Hiszen e közönség 15) esztendeje látott utoljára ilyen uccai futkáro/ú- sokat, azóta elszokott tőlük!Minden polgár meg van győződve e városban, hogy a diákgyerekek uccai szaladozúsait kiváló államrendőrségiiuk megszüntetni és meghiúsítani nemcsak köteles, hanem képes is.Erről ezen a vasárnapon is bizonyságot szolgáltatlak cs a tüntetők hangosabbjail s a szaladozók kevesebbjeit. Kálmán János. Földesi Nagy Gyula, Vízvári Jenő. Szabó

Péter aszHdossegédeket. Miklós bá
dogost, Szabó Antal é> Ferenczi K a ró 1 y fűszeressegédeketÚjpesten az ottani tüntetésekmiatt,Perniezky Ferenc szabósegédet, I lakiár József magántisztviselőt, A hőnyi Ferenc raktár r no kot, Vasvári Kálmán MÁV segédmunkást, Fiilöp Gyula gyárim un kast, Bankováth A lfréd magántisztviselőt és Galántai G y nia könyvkereskedőta körúti tüntetők közül a V II . kerületi kapitányságra vezették elő.Ezen k í v ii I el őá 11 í t ott á k l jász I ó s i óba festő segéd el, búzaár u ló bitangokkal fordult a tüntetőkhöz. Rosenthal aki »Le a kiáltássalRendőri fe lü gyelet!Vasárnap este a budapesti rendőr- kapitányságokról elbocsát ot tál: azo- 
l:ai az egyénekei, akik a tüntetésben 
részt vet tel:, mert megállapították valamennyiről, hogy nem tagjai Szá- 
lasi pártjánál:. Az újpesti kapitányságonvalamennyi elfogott tüntetőt rendőri felügyelet alá helyezték. Őrizetben tartják őket és holnap kísérik át valamennyiüket a to-loncliázba.Illetékes helyen kijelentették, hogy 
a jövőben ezt a gyakorlatai Követi a 
rendőrség : az elfogott tüntetőket a 
Ioloneházba kíséri/: cs rendőri fel
ügyelet (dá helyezik.

töhb mint félévszázadra nyúlik visz* sza. 1í)10-ben alakult meg az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága, amely azóta tizenegyezer orvossal foglalkozott.A legelső nemzetközi összefogás színhelye is éppen Budapest volt:Ezután Szcndy polgármester üdvözölte a főváros nevében a megjelenteket. Ezután az elnöklő Borst professzor felolvasta a kormányzó kabinet i rodájá na k választó vi rálát,amelyben a kabinetiroda főnöke közölte az ünnepélyes üléssel, hogya kormányzó az egészség ápolására alakult akadémiának műkő*, désére Isten áldását I érte.Hosszasan ünnepelték a magyar orvosi továbbképzés elnökét, Grósz professzort,' • * • iaki a Nemzetközi Akadémia budapesti programját előkészítette és ki
dolgozta.

Vasárnap Budapesten tartotta első 
ülését a világ egyik legnagyobb orvos
szervezete, az orvosi továbbképzés
Nemzetközi Akadémiája

A Lipótmezör 
szökött ki rabolni 
a valutagengszter

(.1 Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt zászlódíszbe öltözött a Magyar Tudományos Akadémia, ahol az este megalakultOrvosi Továbbképzés Nemzetközi Akadémiája első ünnepélyes ülését tartotta.Az Akadémia “ nagy dísztermét megtöltő közönség első soraiban ott láttuk József és József Ver eue főherceget, Auguszta és Anna fólmrregasszonyt, a kormány képviseletében 
Hómon Bálintot, Johan államtitká1 1. 
Szemig polgármestert, a neme1, a 
lengyel és a finn követel, Teleli Ha! grófot, a Műegyetem rektorát és 1 e- 
rebély Tibor profi sí- zort. Tizenegy órakor nyitotta meg az ünnepélyes ülést <lr. Harst titkos tanácsos, müncheni egyetemi tanár, a Nemzitkb, i Akadémia elnöke. Megnyitójábanörömének adott kifejezést, hogy alakuló gyűlésüket Magyarországon tarthatják mrg, amelynek magas kultúráját az egész világelismeri.Az elnöki megnyitó vitán Hómon ^miniszter a magyar kormány nevooen üdvözölte az orvostársadalom hazai és külföldi képviselőit és az este megalakult Nemzetközi Akadémiát.__ Az utolsó félévszázadban —

(A Reggel tudósítójától.) Érdekes fordulathoz ért az a zugvalutázással 
I összekötőit rabi ősi ügy. amely a mull mondotta — úgyszólván minden kul-1 héten játszódott le. Horváth József tál-nemzet megalkotta a maga or- | szigorló közgazdászkétezer schillinget akart küldeni■  • «- . . . .  p , . ,  . . . v .  v v w  --------------n • -tóvá bbkepzését. M agyarorsza- gon az orvosi továbbképzés múltjavosi

Rövid szoknya a divat!A szép lábak jobban érvényesülnek!
gum iharisnya

a szép láb megőrzője, 
a beteg láb ápolója !Ilajszálvékouy minőségekI Szakszerű kiszolgálás IBudapest, VI., Andrássy út 8

10 közül csak3 fogkőmentes !
Ezrek közül csak kevésnek 
nincs fogköve. Küzdjön  
a veszélyes fogkő ellen 
Kalodont-tal való rend

szeres fogápolássat.

KALODONT fogkő 
ellen
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elérkezett Magyarország számára a tör
ténelmi igazságszolgáltatás ideje!Arról beszélt ezután, hogy csak a 
bátrat segíti az Isten és a magyar 
kardon nyug szili a nemzet bizton
sága. Majd így folytatta:— A nemeteknek is érdekük, hogy itt 
erős, független Magyarország tegyen. A

magyar svábok miatt se fájjon senkinek a 
feje, azok meg fogják tenni a maguk tör
ténelmi kötelességét. Nálunk, Magyar- 
országon, nem volt szükséges külön taní
tás a kisebbségi jogokra. Ez a jog nálunk 
ezer éven keresztül eleven életet élt és 
én innen kiáltom át a határontúlra:

minden nemzetiség gondoljon vissza
arra az időre, amikor Szent István 

birodalmának tagja volt!

Pintér után Ambrus József pécsi Turul-vezér szólalt fel a jövendő tűz
harcosok nevében.

— Csehszlovákia belekerült a német 
vas fogóba és

mi, jövendő tűzharcosok, készülünk a
harcra,

mert nem hiszünk u békés revízióban.

Határozati javaslat
a világhoz!A Revíziós Liga igazgatója, Fali Endre dr., olvasta fel most a határozati javaslatot:

A Magyar Revíziós Liga 19:18 április 
24-én Budapesten tartott nagygyűlése az 
egész magyar nemzeti társadalom nevé
ben a következőket jelenti ki:

Csehszlovákia a népek önrendelkezési 
jogának valóságos megcsúfolása: vala
mennyi nem-csch népét megkérdeztetése 
nélkül és akarta ellenére csatolták hozzá.

A cseh politikusok a békctárgyalrsok 
során hamisított térképekkel és hamisi-

léma gyökeresen megoldassék.
A magyar társadalom feszült figyelem

mel szemléli a csehszlovákiai nemzetiségi 
kérdés alakulását és niár előre kijelenti, 
hogy semmi körülmények között nem 
elégszik meg a kisebbségi jogok kilátásba 
helyezett «kodifikálásával* vagy «publi
kálásával*, hanem azt kívánja, hogy fel
vidéki magyar véreivel éppen úgy, mint 
tót:, rutén, lengyel és német testvéreivel 
a nemzetiségi elv és a népek önrendelke
zési joga szerint bánjanak.

A magyar társadalom mindent félre-
tott statisztikai adatokkal félrevezették ■ téve, ami a magyart elválasztja a ma 
a nagyhatalmakat, és így szerezték meg I 
a magyar Felvidéket, mely ezer eszten
dőn át Magyarország kiegészítő része
volt.

Csehszlovákia egész belső berendezke
dése szöges ellentétben áll a megígért 
«Keleti Svájc* eszméjével.

Az állam alkotmánya nem biztosít sem
miféle testületi jogot és az egyes polgá
rok szabadságjogait Is lábbal tiporja.

A csehszlovák demokrácia jegyében a 
kisebbségi polgárok a katonai, cscn,dőri 
és rendőri uralomnak vannak kiszolgál
tatva.

Az államvédelmi és köztársaságvéilelmi 
törvények alapján a polgárok ezreit bőr- 
tönözték és börtönzik be, vették és veszik 
üldözőbe csak azért, mert nem értenek 
egyet ezzel a népellenes rendszerrel.

A nemzeti kisebbségek lapjait az elő
zetes cenzúra nap-nap mellett megcson
kítja, amiről a lapokon éktelenkedő üres 
fehér foltok tanúskodnak.

A csehszlovák köztársaság a nemzeti 
kisebbségek védelme tárgyában 1919.
szeptember 10-én Saint Gerinainben,
Laye-ban a szövetkezett és társult fólia- 
talmakkal kötött szerződést első naptól 
kezdve rendszeresen megszegte.

Magyar, német és lengye  ̂ lakossága 
miudezideig nélkülözi még azokat az
elemi jogokat is, amelyeket e szerződés, 
valamint az állam alkotmánya és < ryélj 
törvényei részükre biztosítanak.

A csehszlovák köztársaság nem teljesí
tette kötelezettségét, amelyet Saint (ler- 
mainhan a rutén (Kárpátalja) autonó
miára nézve elvállalt.

Az ősi szlovák nemzet létezését Prága 
egyszerűen tagadja és értéktelen papír- 
rongynak tekinti a pktsburgi egyez
ményt, amelyben Masaryk Tamás saját
kezű aláírásával biztosította Szlovákia 
törvényhozási, kormányzati és igazság
szolgáltatási autonómiáját.

Csehszlovákia valamennyi számottevő 
szomszédjával feszült viszonyban él és 
állandóan veszélyezteti Közép-Európa, 
sőt az egész világ békéjét.

A csehszlovák köztársaság hidat épített 
az orosz bolsevizniusnnk Közép-Európáha 
és ezzel veszélyezteti az európai kultú
rát, a polgári és társadalmi rendet.

A csehszlovák köztársaság lakóinak 
többségét alkotó «nemzeti kisebbségek*: 
a németek, tótok, rutének, lengyelek és 
magyarok a legnagyobb mértékben elége
detlenek n prágai kormányzat elnyomó és 
kizsákmányoló nemzetiségi politikájával.

Mindezekre való tekintettel, Európa bé
kéje és nyugodt fejlődése érdekében el
érkezettnek látjuk az Időt arra, hogy ezek 
a szégyenletes állapotok véget érjenek és 
hogy a csehszlovákiai nemzetiségi grob-

gyartól, teljesen egységes abban a köve
telésében, hogy magyar, német, szlovák 
és rutén testvérei, akiket igazságtalanul 
és embertelenül idegen uralom alá kény- 
szeritettek, visszanyerjék emberi és nem
zeti szabadságukat.

A magyar társadalom megfogadja, hogy 
nem nyugszik addig, míg ezt a szent cél- 
ját el nem érte. Isten minket úgy segél- 
jen!Ezután vitéz Árvát falvi Nagy Is tván, a Hadirokkantait Szövetségének elnöke szólalt fel:

— A világháború hatszázezer magyar 
hősi halottjának özvegyei é« árvái vár
ják, — mondotta — hogy megkapják azt 
a jussukat, amelyért, férjeik, apáik vé
reitek. Idehaza a belső revíziót hirdet
jük, de ez nem azt jelenti, hogy a gyü- 
lölség lövészárkuit ássuk.

A  z á s z ló k  
m e g h a jo ln a k .. .Dr. Csiky Dénosné, a Magyar Asz- szonyok Nemzeti Szövetségének ul- olitöknő.je beszélt, majd Érti Jánosnó a felvidéki szövetség magyar asszonyai nevében szólalt fel, Dór y Béla pedig a felvidéki diákegyesületek nevében. Az utolsó szónok vitéz Tóth András képviselő volt. Herczcg Femje zá Tőszavaival éri véget a nagygyűlés. Az elnök bejelentette, hogya Ligában ezerszámra,kosarakbagyűjtve állnak a sürgönyök és alevelek,amelyek köszöntik a nagygyűlést. Fölzúgott ezután a Magyar Hiszekegy, megrázva a falakai és a Du na parton, valamint a környékező neeákban hullámzó tömegek lelkét. A közönség, a vidéki küldöttségek, a I ront harcosok díszszázadai ezután zenekarokkal az ereklyén országzászló- lioz vonultak, ahol a zászlókat Észak 

szobra körül csoportosították. A H j mnliszt játszották itt a zenekarok, u zászlók mélyen meghajoltak ésa közönség némán tisztelgett az ország jelképes zászlaja előtt,amelynek tövében két cserkész állt díszőrséget. Vitéz Martsckényi Imre képviselő beszélt itt arról, hogy közel 
a m a gya r föl támadás! Ezzel tette le, kürtök harsogása közben, a fronthar
cosok koszorúját Észak szobrára. A koszorú nemzetiszínü szalagján a következő felírás volt : »Az ezeréves 
határokért, az Országos Frontharcos 
Szövetség*. A zászlók isinél meghajoltak, a formaruhás századok tiszte legtek. a zenekarok indulókat játszottak s az óriási tömeg a legna
gyobb rendbem elvonult.

Tisztelt Barátom! Az elmúlt héten megírtam Neked, hogy hosszá évek után újra szeretett és gyönyörű fővárosunkban töltöttem néhány napot. Bevallom őszintén: nem éreztem magam otthon Budapesten. A magamfajta öregesont sírkertekben bizony több atya fiával, barátjával, ismerősével találkozik, mint sétányokon, kaszinójában, tanácstermekben vagy ha reg- gellől-cstig magányosan tűnődik az emberrengetegben. Így barangoltam társtalanul a Dunaparton, ahol is, mint ifjú ellenzéki követ a tavaszi illatárban szép asszonyok után nézdélődtem, a régi és az új parlament környékén, a Stefánia úton, ahol legénykoromban színesebb, gazdagabb korzó hullámzott, mint akár a párizsi Boisban, akár a bécsi Práterben. Megmondom kertelés nélkül: nem túlságosan derűs tapasztalatokat szereztem és nem éppen bizakodó benyomásokat gyűjtöttem hosszú sétáim alatt. Az elmúlt bét legboldogabb pillanata akkor köszöntött rám, amikor falusi állomásomon kiszálltam a vonatból és rám várakozó, kopott csézára megszokott ülésén elhelyezkedve, nagyot cserdített kocsisom a két szürke felé és kocogni kezdtünk az akácfás dülőáton, amelyik nyílegyenesen haza v ezet...Itthon az április fagy kártevései mélyebbről érintik a magyar emberiséget, mint a városi politika tajtékzó szennyes hullámai. Megérkezésein reggelén a vidékem Mó- zes-liitű magyarjai tiszteltek meg bizalmukkal. Nincsen ebben semmi különösség: így állták körül apáik a kétszázéves cseresznyefa-íróasztalt, amikor apám ült a knross/ék- ben, amelyre most én könyökölök; így hallgatták tisztességtudó, feszes állásban nagyapáik az én nagyapám rikácsoló, éles hangját, amelyet nemzetségünkből egyedül Beöthy Ákos, a múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveinek töprengő historikusa és kuruc politikusa örökölt. (Nem hinném, hogy látogatóim közül egyetlenegynek is gondot okozna ükapjának halotti levelet a mag,is belügyminisztériumnak prezentálni, mert itt a Nyírségben a törzsökön származásnak anyakönyveknél is hiteleseid) őrzői a temetők sírkövei...) Szóvivő közöttük a szomszédom. Szikár. kordovánképű férfiú, akivel együtt faragtuk a falusi iskola és a városi gimnázium padjait másfél évtizo(Iig, boI(loguIIt ifjókorunkban. Halkszavú előadásának lényege: be a magyar törvényhozás úgy ítél, bogy a magyar zsidók meglip- rasa és lealázása árán boldogul a nemzet, úgy zúgolódás nélkül, megadással, de emelt homlokkal viselik a lélekmardosó megpróbáltatások sorozatát. Az örökkévaló Isten kegyelme kísérje a magyar haza minden elhatározását és cselekedetet; az átok, amely írásban és szóban . most a magyar zsidókra buli, váljék áldássá a nemzet minden

fiára. Balsorsukban vigasztalójuk a falusi nép együttérzése, amely messze vidékeken megnyilvánul irántuk.Ennyit. Egy árva sóhajjal sem több. Sorjában kezelünk; szótlanul távoznak.Immár íélszázada figyelem a közszellem hullámzását. Mint lettek kel tényező« éltem át a 48 és 67 késhegyigmenő harcát, a konzervativizmus és radikalizmus birkózását, a koalíció uralmát, a munkapárti korszakot, a háborút, az összeomlást. a forradalmakat, majd az új alkotmányosságot, a Bethlen- érát és a Nép. » honfoglalását^ Nem a csillagok járásából, de a magyar népiélek tükrében elmerengve jósolom, hogy a mesterségesen felkorbácsolt, gátszakadással táplált mai politikai hullámverés már túl ért. a tetőponton. A szenny, ami hozzá tapadt, oszlik-foszlik, az árterületről takarodik az árvíz, tisztul a táj, világosodnak az elmék, ritkulnak az idegen fák. amelyek miatt nem láttuk a magyar erdőt...Felocsúdik a magyar lélek, mint már annyiszor és mon culpázva látja be, hogy a porhanyón vakondtúrás kisebb veszedelem, mint a közelgő) földrengés!Ciklonok szántják végig a magyar társadalom egész kedély- cser* zelemvilágát. Két nap sem kellett hozzá, hogy meg íllapítsam: a vadvizek áradása már más irányból hömpölyög. A törzsökön magyarság ineghökkonve állapítja meg országszerte, hogy a közélet fórumain történelmi eszményeinek, nemzeti hivatástudatának, hagyományos életszemléletének képviselete törpe kisebbségbe szorul. A niegyeszertc keringő statisztikák tanúbizonysága szerint túlsúlyban vannak az állami és politikai élet, továbbá a hivatalos gazdasági szervek jelentős pozícióiban azok, akik fa jnmgynroknnk nem nevezhetők *<hi, honfoglaló ősök ivadéka, magyarnak tartók mindenkit e hazában, aki a magyar szellem hegemóniáját elismeri, megbecsüli, élete vezérlő eszméjének tartja! Szorongó magyar testvéreim ezzel szemben váltig hangoztatják, hogy a közélet fórumain sváb-, vend- és rácszármazású és szívük ben nem a szentistváni eszményeket ápoló magyar testvérek veszik át. hovatovább a nemzeti közvélemény irányítását. . .Elrepült a nagy kő, ki tudja hol all meg, kit hogyan talál m e g ... Kaim tevtanok így őrlik a magyarság törzsfáját! Majd ha elmúlik a vtssz haragja és a viszály elvérzik a csatákon, akkor fogjuk csak felbecsülni azt az, erkölcsi, szellemi és anyagi veszteséget, amely a nemzetet. érte azoknak az áramlatoknak az elindításával, «melyek most, meggyőződésem szerint, már túlhaladtak k.ulmináeiós pontjukat..*

Az angol 
hadügyminiszter

Rómából 
Párizsba érkezett

Az angol-francia katonai 
szövetségről és az olasz-francia 

Közeledésről tárgyalPárizs, április 24.
(A Heggel IadásiIójának telefonja 

leulese.) Horc-Hchsha. angol liadiigy- miniszter Rómából jövet vasárnap délután repülőgépen Párizsba érke zett. /■/arc- Hetisha a repülőtérről az angol nagykövetségre hajtatott, ahol meg az este folyamánhosszabb megbeszélést folytatott Daladier miniszterelnökkel* vala

mint Bonnet külügyminiszterrel.A megbeszélésen jelen volt Sir Eric 
l ’higs angol nagykövet is. A megbeszélés tárgya: az angol-francia ka
tonai 'együttműködés szorosabbá té
tele. SzóbakeriiH a megbeszélésen a Iránéin olasz tárgyalások ügye is, tekintettel arra, hogyHore-Belisba Mussolininál tett látogatása alkalmával ezt a kérdést Is érintette.

Zászlói bontott, IIunafHlílváron a kis
gazdapárt. Duna föld várról .jelenti A Heggel 
ttidóflípijn. Vasárnap délelőtt tartotta 
zás/.lobon tó gyűlését Punalöldváron a Iáig" 
get len kisgazdapárt. Rondít hetellen ra
gaszkodásuk réd tettek tanúságot a pá't 
országos vezére, Eet.hnrdt Tibor elöli 'S 
biztosították öl arról, hogy a párt egyro 
növekvő tábora mindre ereiével megvédi!- 
mezi vezérli az utóbbi időben ellen inté
zett sajtótam ad ásókkal szentben.
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• Budapest»^ ezen a hideg ésjjjjpsu^aras délelőttjén valami nyu
galmas áhítat érződött a/ uccukon. Levcmtezcnekarok vonultak végig a városon, egyenruhában. s z  a I ) ú 1 y osnienetoS’zlopokbun és fegyelmezett tömeg áramlott a Hol város felé. A Belvárosiam a hangszórók a vigadóigyűlésen elhangzott nemes sza- vakat továbbították az uccunak és 
az összeüli ülő és újra szétáradó iö- 
r>ir(j mayával vitte szívében, amit 
olt hallali.Kissé feltámadás! hangulat volt ezen a vasárnapon Budapesten!

Mintha húsért vasárnapja isméi Iá
dat I volna men. A pestiek úgy oszoltak el a Vigadó mellől, mintha templ o m b ó l  mennének és magukkal vinnék ,i szószékről elhangzott szavakat. Egyszerre azonban nyuylalouító liírr- M  kezdtek suttogni egymás között a hazatérők. A híreI: arról s z á lla lhoy y 
min ley y 200 2j 0 fiatalkorú a délelőtt 
aráiban léle/,szaftulea rohant véyiy a 
üzeni Isi v<ín fór úton, mintha nayyon 
siiryns dolya lenne a Hullán uccuban. 
(Hl összeverődlek és futás fűzben há 
ram nevet kiáltottak a házfalaknak és a járókelőknek. Egy nyityalmazoll 
önmyyol és egy főorvost éltetlek és ami némi mosolyt varázsolt a békés sétálók arcára, Kiskőrös nevezetes or- 
sztíyyyülési. képviselőjét, Mózes Sán
dort. ((’), van-e ki o nevet nem ismeri?) K vasárnapon ez új névvel gyarapodott u száguldozó ifjúság szókincse! Egyébként a derék diák maik, iparos- tanonc urak és kereskedőinas urak csak a megszokott neveket ismételték. Mintán a Hollón urea csendjének fel- verésében kifáradtak, ugyancsak 
futva iyyekeztek a Pannónia uccu 
felé, úyy látszik azért, hoyy a Viya- 
dóba menetelő leventecsapaltál talál
kozzanak. 10 leventeesapat fegyelmezett rendben, vezetői mögött katonás léptékkel, nem nézve sem jobbra se halra, masírozott a város közepe felé. 
A száyuldozó ifjak célja üli y hanem 
az volt, hoyya leventéket eltérítvén eredeti céljuktól, attól, hogy a Vigadóban tüntessenek, magukkal sodorják a Szentistvnnváros és a politikameliékuccáiha.A mozgalmat éles szirémabúyás hasította felbe, rendőri riadóautó jelent meg. a kek egyenruhás rendőrök le- ngi'áltak es a harcias csoport, annyifelé szaladt, ahány uoeát csak talált a környékén. lOzulán kis ideig csend '•olt. A here, amelyben bizonyos derűvel vettek részt az ifjak es melyet hi/.onvos értetlenséggel szemléltek a já rókelök,két órakor folytatódott a Mussolini térenNyilván valamelyik hevesen hon- 
»<mtő párt irodájából a d  Iák a nat/y- 
szení ötletet, hoyy nevel,- kiabálásával 
o na y y i/y ülésről érkező tőmé y ben 
kellene hanpuhítol kelteni a lanka
d a t l a n u l  hon mentessel faylalkozó ve
zérek nevei iránt.A/, agitátortanfolyamok tant á r- gyaiból ismert alkalomszerűen összeverődött szavalőkőrtis iite-

jnes hangsúlyozással harsogott 
közismert háromszótagos neveket.és azon Ip] ül méy eyy el, akiről eddi y 
Aiulrássy út és a Mussolini Iér já- 

ni.-ehtj nem tudták, hoyy mi Irént 
Oatyoul a hon mentő vezérel,- kőié.
‘ I ■v megint csak Mózes Sándoré} },° j ■ Az ifjak rnogint csak lélekszu- 
"fli-,i rohanyállak e« közben tii lejük* loniien mutogatva hirdették iKVaiiiizt a programot, ugyanazokat,M,,veket. Az eyészben csak a roliu- 
'"s volt az újszerű! Nyilván a köz
pont tud adták ki az utasítást, mert i'u ' j 'm**s agitátor-vezetők észrevet* à1 »gy például egy futó ember is *' ouest SZ, köti kelteni a városban ‘‘ ' K,1 azt kővedke/lették. hogy eyy 

fab] fiatalkorú e feltűnést fo- 
''[•-oHabb mértékben foyju elérni. K m/gobahiH es fnlkiirozás bizonyos ‘■'''Iszcrtelcnséggel é*s a jámbor gon- , 1 Kn/as számára nem egész évibe !M| m indaddig... mindaddig,/' v nv- Pál vös orránál a ViUidárséy

/-áritette őket. Iákkor az if- n,,s/ •)'*t°tt az is, amiről od-
k hallgattak: a revízió és »Vets§m

I. elánon!« kiáltásra váltottuk ál. Alighanem úgy érezték, hogy ez a ipjidorsegui k  ̂ rokonszenvesebb lesz, mi.nl az említett nagy vezérek ne- vei. lágy középkorú úriember kivált a csoportból és vadonatúj börbörry kulmtjuhun, a tétova napfényben fe
hér ylasszéf-esztyűjél _ ragyogta! va, megállt a Mussolini tép járdaszigetén éselőreláthatóan végtelen szónoklatba kezdett...de két rendőr hamarosan karoufogta és gyengéd mozdulatokkal elvezette. A szétoszlatott tüntetők részben a 
llózsa urea, részben az lér zsebet kör
űt leié indultak, de marat honi futó gyakorlataikat a rendőrség bizonyara azon a véleményen, hogy ez inkább sportpályára, mint főútvonalakra, való, hamarosan megállította.A közönség bizonyos idegenkedéssel és lefojtott nyugtalansággal figyelte az eseményeket,melyek ezen a vasárnapon inkább 
eyy nemzeti űnnepronláis, mini csu
pán éretlen csíny színében tűnlek fel. Hiszen e közönség 1!) eszlende.je bitóit utoljára ilyen uccui fulkúro/á- sokat, azóta elszokott tőlük!Minden polgár meg vau győződve e városban, hogy a diák- gyerekek uecni szaladozásait kiváló ál la m rendőrségünk megszüntetni és meghiúsítani nemcsak köteles, hanem kéjws is.lárről ezen a vasárnapon is bizonyságot, szolgáltattak es a tüntetők hangosabbjait s a szál adózók hevo- sebbjeit. Kálmán dános. Küldési Nagy Gyula, Vízvári .Jenő, Szabó

Péter a szí alóssesédeket, Miklós bá- 
doyosl. Szabó Antal és Ferenczi Ká- roly f ű szer e s s e y (kleketÚjpesten az ottani tüntetésekmiatt,I’erniezky Kerene szabóseyédet. I lakiár dózsef mayáuliszt viselőt, A hőnyi Ferenc ruktárnokot, Vasvári Kálmán MÁV seyédm u n fást, Fiilöp Gyula yyárirnankásl, Bankováth A lfréd mayán! iszf viselőt és Gnlántai G y ii I a kön y vkcrcsfcdöta körúti tüntetők közül a V II. kerületi kapitányságra vezették elő.

Z

Ezenkívül előállították László ,s zaba fest öseyédel, Imzaá roló bi la ngokkal« fordult a tüntetőkhöz. Hősen t hal aki »Le a kiáltássalRendőri fe lü gyelet!Vasárnap est»* a budapesti rendőr- ka pit á nyságok ró 1 elbocsát ol Iák a zo
kni az eyyénekel, akik a 1 Unt elésben 
részt vet le f-, mert megállapították valamennyiről, hogy nem lapjai Szá
la si párt járnak. Az újpesti kapitányságonvalamennyi elfogott tüntetőt rendőri felügyelet alá helyezték. Őrizetben tartják őket és holnap kísérik át valaniennyiükct a to-loticházba.Illetékes helyen kijelentették, hogy 
a jövőben ezt a yyakorlalot követi a 
rendörséy : az elfoyott Hint előkel a 
Ioloneházba kísérik cs rendőri fcl- 
üyyclel alá helyezik.

több mint félévszázadra nyúlik visz* szú. lítlO-ben alakult meg az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága, amely azóta lizeneyyezcr orvossal foglalkozott.A legelső nemzetközi összefogás színhelye is éppen Budapest volt:Ezután Szendy polgármester üdvözölte a főváros nevében a megjelentekéi. Ezután az elnöklő Borst professzor felolvasta a kormányzó kabinetirodájának v á I a s z t á v i r a t á t,amelyben a kabinetiroda főnöke közölte az ünnepélyes üléssel, hogya kormányzó az egészség ápolá- sára alakult akadémiának műkő*, elésére Isten áldását I érte.Hosszasan ünnepelték a magyar orvosi továbbképzés elnökét, Grósz professzort,aki a Nemzetközi Akadémia budapesti programját előkészítette és ki
dől y őzt a.

Vasárnap Budapesten tartotta első 
ülését a világ egyik legnagyobb orvos
szervezete, az orvosi továbbképzés
Nemzetközi Akadémiája

(A Heyyel I udósíló.ától.) Vasárnap délelőtt zászlódíszbe öltözött a Magyar Tudományos Akadémia, ahol az este megalakultOrvosi Továbbképzés Nemzetközi Akadémiája első ünnepélyes ölesét tartotta.Az Akadémia ' nagy dísztermét megtöltő közönség első soraiban ott láttuk József és József Perçue ’’öherceget, Auyuszta és . Inna füher vg- asszonyt, a kormány képviseletében 
Hómon Bálintot, Johan államtitkait, 
Szendy polgármesteri, a neme1, a 
lenyyel és a finn követet, Teleki Ka* grófot, u Műegyetem rektorai es I e- 
rebély Tibor prof» se zort. Tize icgy órakor nyitotta meg az ünnep “hvs ülést <lr. Harst titkos tanácsos, műn elleni egyetemi tuner, a N e m z j tkó, i Akadémia elnöke. Megnyitójábanürömének adott kifejezést, hogy alakuló gyűlésüket Magyarországon tarthatják meg, amelynek magas kultúrájút az egész világelismeri.Az elnöki megnyitó után Hómon miniszter a magyar kormány nevében, üdvözölte az orvostársadalom hazai és külföldi képviselőit és az este megalakult Nemzetközi Akadémiai.— Az utolsó félévszázadban —

mondotta — úgyszólván minden kultúrnemzet megalkotta a maga orvosi továbbképzését. Magyarországon az orvosi továbbképzés múltja

A Lipófmerőről 
szökött ki rabolni 
a valutagengszter

(A Heyyel I adásit ójától.) Érdekes fordulathoz ért az a zayvalutázás^al 
összekötőiI rab!ősi üyv, amely a mull héten játszódott le. Horváth József szigorló közgazdászkétezer seliillinget akart küldeni

Rövid szoknya a divat!A szép lábak jobban érvényesednek !
gum iharisnya

a szóp láb megőrzője, 
a beteg láb ápolója !I la.jszál vékony minőségek !Szakszerű kiszolgálás !Budapest. VI., Andrássy út 8

10 közül csak3 foqkömentes !
Ezrek közül csak kevésnek 
nincs fogköve. Küzdjön 
a veszélyes fogkő ellen

ülodont-tal való rend
szeres fogápolással.* ■* g*

À* ** .

KÁLÓD ONT fogkő
ellen
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M O ZIK

* %B. %8. VílO.

2-ik hétre prolongálva!* M 6. l£8. */4l0.
. . .  FeKete 
|(|# gyém ántoK

6, 8. 10.

Prolongálva

; Ejféli keringő5, Vi8. %10.

Rózsadomb Kafé- 
Restaurant í1ccieQ.)Károly

Tékttc, motte, va csóva i

Viktória líáveház
Sörözőjében m*naen este Tóth Bötke, 

a gyöngyösbokrétás uizőz cnekel 
Kíséri Lakatos Vince ci^anvzenekara

Tokaji a borok királya, 
Fuchs* tokaji a koronája

Lerakat#
TO K AJI MIMTAPINCE
Telefon : 181-274. F U C H S  L A S Z L O ,  

Budapest. V . Nádor ucca 5

Gundel
GELLÉRT L IG E T
m im  söröző

Tízezer cserkész oonullt feli 
vasárnap a kot many zó ellőtt 

a budaörsi repülőtéren
Kossuth tajos ucca i2 I Lengyel és magyar cserkészek hajmeresztő repülő-

£  buffet 
konyhája 
italai
elismerten 
jók. olcsók

bravúrokat mutat' ak be

jláUÓVZl ú t 4 1

M A JE S T ICÜDÜLÖK KIRÁLYA Nászutasok paradicsoma

luxuspenzió, Svábhegyen, a Fogas-megállónál, 
tündéri kilátással, fejedelmi fürdőszobás lakosz
tályokkal és ellátással, legnagyobb komforttal

T e l e f o n  : 1 6 - 5 4 - 1 6

D I É T Á S O K ! Ü D Ü L Ö K !

Rózsadombi GyógyintézetII., Alsótörökvész út 4. Tel. 152-998. 11 -es autóbuszmegálló.
Géperőre berendezett 

iavitó műhely

Karbantartások

Írógép-kellékek

KOVÁCS ALADÁR "2TÍ R Ó G É P  V Á L L A L A T A  beszerzésiBudapest, VII., Kertész u. 46. Tel. 142-861 helye

[ p e n z i ó k ]

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

Központi fűtés. Folyó hideg-melegvíz.

Orand-penzló T,“®'
Miksa u. 30. Tel. 118-109. Túl. Dombai 
Ernő. A főváros új úri otthona. Fürdő
szobás, telefonos szobák. Mérsékelt árak

A legolcsóbb, nesebb, a
legkényelmesebb utazások: A Reggel 
Utazási Irodájánál, Budapest, VI, And- 
rássy-út 48. Tel. 1-295-54 és 1-295-55.

o f

SPECIALISTA
S ch w arcz ú rid iv a t  
V.Sxcnt István körút 8<Ig y u n k

Rajna tokajit
Teréz körút 1/c.

j e g y e t ,  viselt ruhát, 
A M l i i y  fehérneműt, ír^ varró-, 
fényképezőgépet, szőnyeget és^mindent 
veszek, eladok, divatszóvetre is cserélek. 
Nutovits, Népszínház u. 26.T. 141-467

S Í B Ő L
fém- és ablaktisztítószer.

Caideroni és Társa
l á t s x e r é s z e k

V. kerület, Vörösmarty ter 1. szám.

I Z É
Európa legjobb rejtvény újsága.

Minden pénteken

Budapest, VII., Kürt u. 6. Pátria Kávéház mögött. Telefon: 140-627
S z á l l o d á b a n  
ú r i m ó d r a  
o l c s ó n  l a k o m  !

G rácba n élő rokonának.Megismerkedett egy fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy a Ráday uccu
ban egy kapu alatt 1100 pengőért ad 
neki kétezer schillinget. Horváth e lment a Ráday uccuba, elövette a ]>éuzt, ebben a pillanatban még két 
férfi ugrott ki a lépcsőházból, a g >/hű
tőbe verték és elvették 1100 pengőjét. Horváth feljelentést tett, néhány nap múlvaA Rákóczi úton egy járókelőben felismerte azt a fiatalembert, aki a kapu alá csalta.Rendort hívott, bevitték a főkapitányságra és megállapították, Imgy 
Szűcs Lajos magántisztviselő, aki azonban hallani sem akart a rablásról és napokon keresztül állhatatosan tagadott. A szigorló közgazdászt elvitték a bűnügyi njjiIván tart óba, hogy a lenyképgyiijtemény.hen megkeresse másik két támadóját. Az egyik képnél a diák felkiáltott:

—  Ez is olt volt!A detektívek nagyon meglepődjek, mikor megállapították, hog'.v a fénykép Weinberger Béla ismeri valutagengsztert ábrázolta..- akit a- főváros alvilága a vjjrös Weinbergers néven ismert és aki Wdiner néven is szokott szerepelni. A detektívek azért csőd ál koztak, meriWeinberger! néhány hónappal ezclótl elmegyógyintézetbe szállították.
Weinberger ugyanié egyik teg-

ulobbi kihallgatáson a főkapitányságon dühön géni kezdeti , rátámnál a 
delek! ívekre, töri, -.ázott, őrjöngött. Detektívek mentek ki a Lipótniezci Elmegyógyintézetbe. Kiderült, hogy Weinberger még mindifi olt ártér, f ö 
dik. A detektívek kérdezősködni kezdtek és ekkorkiderült, hogy a rablás napján, április ífi-án kiszökött az intézetből és csak késő este surrantvissza.A detektívek vaIbitóra fogták Weinberger! és az beismerte, hogy részivel) a támadásba a. figyelőre 
elniegijóggintézelben hagy 1 ák. Sliies Lajosi pedig loloneházba szállították. 
A harmadik rablót keresik.

—■ t'.setty Béla ünneplése.' Béta napján 
nagy bankettet rendezett a Ferencváros 
polgársága népszerű képviselője, 11 set tg 
Béla tiszteletére. Use11 y másfél évtizede 
képviseli a déli választókerületet a par
lamentben és még régebben szerepel a vá
rosi politikában. Hívei és politikai ellen
felei egyformán elismerik: derék, pari
ién, meggyőződése*», kiváló népképviselő, 
akinek alig van párja a parlamentben. 
Rengeteget dolgozott, rendkívüli eredmé
nyeket is mutat liât fel. Ig.v n Ferenová- 
rosi Kaszinó többszáz terítékes <**1 ebédje 
<>Iymi volt, mint egy nagy családi ün
nep. amelyen a Ferencváros ünnepelte a családfőt, Usetty - B é l é t . . .

(A Reggel tudósítójától.) Széni 
György napja volt vasárnap. A sár
kány öl 6 György, a középkori lova,fok és a mai cserkészek védőszentje. Az ő napján cserkészek ezrei és ezrei menetelnek a Kamaraerdő fiatal zöldjén át az új budaörsi repülőtér gyönyörű modern fehér épülete felé. Itt tartja a Magyar Cserkész Szövetség nagy seregszemléjét é,sa cserkészet legfőbb védnöke, Magyarország kormányzója, itt fogadta a fiúk hódolatát és megszemléli vigyázzban álló soraikat.
Huszonöt esztendős most a magyar cserkészet, ez a leghatalmasabb és legszebb ifjúsági mozgalom, amely eg y új lovagság eszméivel zászlajánnegyedszázada nevel fiainkból emberebb embereket és magya- rabb magyarokat.Több mint tízezer budapesti cserkésznél vonult fel ér* csatlakozott hozzájuk a vidéki szervezetek ezertagú zászlós küldöttsége. Négy órakor egymás után érkeztek a Magyar Cserkész Szövetség vendégei és barátai: 
Albrecht főherceg, Hőm an miniszter, vitéz Sanyi Hugó a honvédség főparancsnoka. Rálz Jenő altábornagy a vezérkar főnöke, Szendy polgármester. Éliássy főkapitány, felsőházi tagok. képviselők, városatyák és mögöttükhosszú, tömött sorokban a cserkész szülők, papák, mamák és tízezernyi érdeklődő közönség,akiket kihozott ide a fiúk szeretete és az érdeklődés a mai díszszemle nagy attrakciója, a r épül Öbem utaló iránt. Piros-fehér lengyel zászlócskával díszített autóján megérkezett León Orlowski Lengyelország követe. Pontosan félöt órakorkürtszó harsant: megérkezett akormányzó.A cserkészszövetség részéről gróf 
Khuen-Hédervúry Károly főcserkész

és Papp Antal ny. államtitkár, országos elnök várják cserkészegyen ruhában legfőbb védnöküket.
Horthy Miklós a Himnusz hangjai mellett ellépett a cserkészparanceqo- kok sorfala előtt, azután ismét autóba ült és elvonult a felállított cserkész- 

csapatok arcéle előtt. Az autós szemle 
teljes negyedóráig tartott Öt zenekar hangjaira ezután megindult a kormányzó előtt a cserkészek felvonulása.

Micsoda színes, fiatalos, üdítő, 
igazi tavaszi látvány ez! Mintha egy magyar rét elevenedett volna meg, olyan az árvalány ha jas kalapok rengetege, ahogy irnbolyog és meghajlik a szélben, közbe-közhe tenyérnyi 
fehérségekkel : a rízieser fészek  mat- rózsapkáival. A díszmenet utána repülőgépen érkezett lengyel cserkészvezetőkjárultak a kormányzó elé. Majdátadta a magyar cserkészvezetőknek a lengyel cserkészek ajándékát, a Czuwaj (Jó munkát!) nevű vitorlázó gépet.A fiúk hangosan megéljenezték ken
gyelországot és a lengyel-magyar 
barátságot, majd Hopp Antal közvetlen szavakkal megköszönte az ajándékot.A kormányzó felvonult a részére fenntartott helyre, a repülőtéri épület első emeleti erkélyem és onnan nézte végig a repülőm utalványokat. Elsőnek a ('zi + aj vitorlázó gép emelkedett vontatással a levegőbe, néhány kecses kiirt írt le a repülőtér felett, azután simán földet ért. Nagy tapsot és huj-huj-hnjrnzásf, kapott. A lengyel cserkészrepülők motoros gé
péiamerikai Filmekről ismert hajmeresztő bravúrokkalkápráztatták el a cserkészparádé kö
zönségét, A magyar cserkészrepülők is bemutatják, hogy nem maradnak cl lengyel testvéreik mögött és ezzel a bemutató vedret ért.

A  fejlődés nemzetközi értékeit is elhozza az országba
a Budapesti Nemzetközi Vásár

Chorin Ferenc ma esti ródióelőadása
A gazdasági életet magas vártáról

néző és mégis ízig-vérig gyakorlati ein- 
Ihm' szól ma, hétfőn este 8 órakor a buda
pesti rádió stúdióján keresztül a pénte
ken megnyíló Budapesti Nemzetközi Vá
sárról, t'liorin Ferenc, a Magyar Gyár
iparosok Országos Szövetségének elnöke 
és ebben a minőségében egyben a Buda
pesti Nemzetközi Vásár társelnöke, hofrz- 
szú évek távlatából nézi a \ásárok jelen
tőségét. Hangsúlyozza, bogy a vásárok 
feladata egybevegyült a kiállítások fel
adatával is. Ez a kettős célkitűzés teszi 
természetes kötelességévé a vájároknak, 
hogy necsalr a gyakorlati élei ipari tö- 
nier/cikkrit, hanem a technika időnként 
adódó kimagasló vívmányait is bemulas
sák a közönség előtt. A Budapesti Nem
zetközi Vásár is. amikor ezidén Közép 
Európában elsőként a televízió henni lá 
tásával kedveskedik a közönségnek, nem 
csupán a »tömegvonzó látványossági 
szerzésére gondolt, hanem főként arra a 
feladatára, hogy a fejlődés nemzetközi 
értekeit elhozza az országnak tanulságul 
és hízfatásul.

A Vásár igazi lényege és tartalma ter- 
mészt lesen továbbra is a hazai ipar hala
dottságának bemutatása. Szükség van 
erre különösen ma, a kormány ötéves be
ruházási terve kapcsán, mert nem elég a 
kormány bizalma, meg kell győzni n nagy 
tömegeket is arról, hogy az ország tmosl 
amikor nagy új áldozatokról és ezekkel 
kapcsolatos új teljesítményekről ran sió, 
számíthat n magyar ipar minden tényező
jére, kicsire, nagyra egyaránt. Meg kell 
értetni a társadalom legazétonebb rétegei

vel azt is, hogy az ipar fúl a foglalkozás- 
nyújtásán, széles mederben fordít gondot, 
a. munkásság szellemi és lesd jólétének 
fokozására. A Budapesti Nemzetközi Vá
sár megnyitása a magyar szellem, a tudo
mány. az egyéni munka és ízlés, « munka- 
megosztás és a szociális haladás ered- 
idényeinek együttes ünnepe lesz!

Rakovszky Iván az útépítés 
gyorsítását sürgette 

a szombathelyi nagygyűlésenSzombathely, április 24.
(A Reggel tudósítójától.) A Magyar Touring Club a vármegyeháza dísztermében vasárnap útügyi nagygyűlést rendezett, amelyen Rakovszky Iván v. belügyminiszter szólott:
— Félő, — mondotta — hogy Magyar- 

ország gazdasági életében s/agnáciá 
vagy vissza fejlődés következik be, mert 
nem rendelki '.fink modern és megfelelt) 
úthálózat tat. A közlekedésügyi miniszté
rium ugyan kidolgozta útfejlesztést, át
építési év útfenntartási tervezetet, a ne!? 
jelentős dátum a magyar útiigy törté» 
Hetében, do nagy hibája, hogy

kesém pénzzel dolgozik éa német#
részletében meglepően konzervnttf.
A terminusa Is tálhosszn: hn̂ zon-m éri

■ t- ''W.
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H E N L E I N
a  s z u d é t a n é m e t e k  m é r s é k e l t

k ö v e t e l é s e i t  t e r j e s z t e t t e  e l ő  

a  k a r l s b a d i n a g y g y ű l é s e n
„Valamennyi nem cseh nép joggal érzi magát rabnak,

jogtalannak, elnyomottnak i i

Karlsbad, április 24.
(A Xémel Távirati Iroda jelentesc.) 

Mentein Konrád a szudétitiieinel párt nagygy ülésén mondót I I m • ̂  | I »< * : íhangoztatta, hogy meghiúsult az a 
cseh kísértet, amellyel a szaru ,u. m- i 
problémái,' becsül ci es és alapos meg 
oldásai. ú u j j  ne revet I hisebbsé rji slalu- 
)no/,Irai akarta elérni. Az eddigi ágy- iH'VHzett kisebbségi határozatok bejelentett kodifikálása non» jelenthet egyebet, mintaz igazságtalanság ás az erőszakállandósítását.

A csehek államuk írásié ve s ".'re 
aluli nem lellek sem mii, hogy lel ki
lép megnyerjék államai, lapjai a! a 
fiiadéi interneteket, akiket akaratuk 
ellenére csatollak Csehországhoz.— Kevésbe szabadoknak éréi: ük 
•ma magunkat, mint valaha — folytatta Honiéin — és tudjak, hogyjövőnk .veszélyben forog.Ha a csoli ál la m férfiak tón y lej? komolyan akarnak jószomszédi viszonyt létesíteni a német néppel, akkor elengedhetetlenül szükséges megváltoztatniuk azt a szerencsétlen felfogást, hogy a cseh nép feladata el-„ . t ■ • ; , ,. . \I, • A • * ii i

lennllani, mint szláv bőst va, a németek ágy nevezet t keleti időretörésé- nek."Szükséges emellelt r e v id iá ln i  azt 
a k à ! poli I i kai m a g a la i  ( ást is, a m rjj j  
a cseh á l la m a i  a német nép ellensé
geinek sorába rezei le.  A cseh népnek azonban tisztán kell látnia azt is, hogya nagy német birodalommal való kapcsolatainak újjá rendezése nem történhet meg a mi népcsoportunkkal való kapcsolatok egyidejű újjá rendezése nélkül.A cseh népnek húsz évig volt ideje belső viszonyait valamennyi népének megelégedésre kialakítani. A csehek azonban n bekeérlekezleíekhez intézett. emlékiratokban adott ígéreteiket nem tartották meg és éppoly kevéssé tettek eleget a saint germaini lxíke- > z< * r/.öd és bői fol y ó kötelezett sége i k - nek, mint az állami alkotmányba felvett kötelezettségeknek.Valamennyi nem cseh származású nép (\sehországban joggal érezte magát rabnak, jogtalannak és el- * nyomottnak.I ’ulamennyien tiltakoznak olyan el
járás ellen, emeltjei taon lehet össz
hangba hozni a népi öntudattal, be
csülettel és méltósággal.

„ A szudétanémetek sem belháborút, 
sem k ülháborútnem

— Mindaddig elnyomottaknak érezzük magunkat, mondotta ezután Honiéin -■ míg mi németeknem tehetjük ugyanazt, mint a csehek.Mint szabadok akarunk szabadok körében élni!Ha a cseh államban békés fejlődéire kerül h sor. akkor a szudétanémetek meggyőződésé szerint a következő ál'ami os jogrendet kell megteremteni :
1. A teljes egy ’// jog ásd g és egyen

rangú sá/j liel y reá 1 1 í t ásn a nemet né*p- csoport es a cseh nép között.
2. A színiétanémet népcsoport elismerése jogi személynek..’1. Elismerése és meghal ározása a 

vemet települési teriilehiek.h \ émet önkormáuj/'.nt felépítésé a közélet minden vonatkozásában a német települési területen.•>. Törvényben szabályozóit védelmi intézkedések azoknak az állampolga- , 0k"ak javára, akik népcsoport tik te- h'piilesi területén kívül élnek.*». \ sziidétaiiémetséggel szeinlieulálS óta elköveted jogtalanságok ki kimzobolese <-s e jogtalanságból szár 
vinzati károk jóvátétele.

rXétnel területen német köznl- 
h" 1 mazol lak alapél v elismerése es kereszt iil vitele.lelje.s szabadság a német nép

sere osa német világnézet vallására.A szudétanémetek vezére a továbbiak során hangsúlyozta, hogy tekintettel a. legutóbbi belpolitikai és külpolitikai eseményekre, joggal fokoz
hatná mérj a szudétanémetek kivátn- 
ságail. lázi azonban csak azért nem teszi, hogy az egész világ előtt bizonyítsa. a szudétanémetség minden keserű tapasztalat ellenérekész kívánságainak mérséklésével őszintén és komolyan közreműködni a béke fenntartásán ésmegerősítésén.

Most az állata rezet énen és a esek 
né péti a sor, hogy agya nil yen komoly 
bizonyítékot adjon és /(eresebbet bt 
szél réti a békéről, ittkább ( selekedjéi 
érte. A cseh politika helytelenül 
lenné, hogy kizárólag Franciaország
gal és Szót'jelOroszországgal etilé) szá
mú sé gér e támaszkodnék. anélkül, 
hágj/ saját maga döntő részt váltatna 
magára az európai béke biz! ősit ásói
ban.Befejezésül Henlein hangoztatta, hogya szudétanémetek sem belháborút, sem kiilháborút nem kívánnak,
de nem tűrhetnek tovább olyan álla
pot ol, amely számukra háborút jelen!csoporthoz való tartozás kijelenté-1 a békében.

Cseh határőrök tetőitek egy lengyel léggömbötVarsó, április 24.Vasárnap hajnalban félő'kor ha-
fatunci(letts^jáh^jhl^i (,■> ,, (ragj/el-

K C f P C i f i V l b  olyan elegáns hölgyöt, 
j U H  lm aki ne tudná, hogy a leg-

Zfk  ̂> és legolcsóbb Imprimé modelek és komplék a

^ A R Y d lv a t s z a ló n b a n  „mhatok. Oyfofidjék meg. (Hozott anyagból is ) I tárgyalást indítottak a két repülő 
árvita tér s. szám. Telefon : a8M92. I szabadonbocsátása érdekében.

cseh haláron. Cseh halát árok rálát
lak a lengyel légvédelmi liga egyik 
léggömbjére, amely Mosciska közelé
ben éjjeli repülést végzett. A lég
gömb cseh területen ért földet. A léggömb két, utasát, Lanenki mérnököt és Kasprzak repülőt a cseh határőrök őrizetbe vették és Li pinny ha kísérték. A lengyel helyi hatóságok

Varsó, április 24.
(A Heggel tudósítójának telefon je

lentése.) A lengyel közvéleményt nagy izgalomban tartják azok a jelentések, hogy Szovjetoroszországból százával érkeznek repülőgépek Csehszlovákiába. A lengyel sajtó megállapítja, hogyPrága és Varsó közölt a viszony egyre jobban kiéleződik
s Lengyelország énnél: köretl:ezlében 
mindjobban közét ed ik Honiéin iához. A lapok hangoztatják, hogy egyes- cgyediil alengyel—román szövetség alkothat Kelet-Európábán bástyát a

a2 ért o bobo kedvence, mert színöt- 
tlg fele van Frtmck-kávépótlékkol 
2 am-afosított Hnelpp-maláfokávévot. 
Hogyisne szeretné a baba ez» a kelle
mes ital», amelynek oly finoman illatos 
c* 2  íze, — és amellett minden áldott 
csöppje egészséget önt pici testébe I.• •szovjet ellen. Varsó és Hu ka rest 

együttmüködesének kelt megakadó> 
tyoinia, hogy Prága és Moszkva kö
zött az együttműködés megvalósul
hasson.

FarKas Elemér és Mayer János
vasárnap keményen szembefordultak

a forradalmi izgatássalSzékesfehérvár, április 24.
(A  Heggel / adásit ójának telefon- 

jelentése.) Vasárnap beszámol úgy illést tartott kerületében, Szolgaegyházán. Farkas Elemér, a kormánypárt tekintélyes tagja.
— Most itt az ideje az egész nemzet 

összefogásának, — mondotta Farkas Ele
mér — de egyál tatéin nincs hetijük az or
szágban azoknál: a hétbort os egyéneknek, 
akik itt is, ott is jelentkeznek és az apos
toli kereszt re nyilat akasztana!;, hogy óz
za/ üssék fejbe azokat a potyái ■társaikat, 
akiknek nincs egyél» bíiniik, csak az, hogy 
más templomban imádják az Istent! Az 
úgynevezett zsidójavaslatról, sajnos, ki 
kell jelentenem, hogy

súlyos csorbát iit a
elvén.

jogegyenlőség

Un el is ismerjük, hogy van zsidókerdés, 
vem szabad elfelejtenünk, hoyy r kérd’s 
létrejöttében hibás a keresztény társada
lom is, amely nem akarta azokat a helye
ket el foglal ni, amiket most a zsidók lőt
ténél; be. Ha a javaslatból törvény lesz, 
akkor krisztusi szeretettel kell végrehaj
tani . . .

Ezután Mnyer János volt loldtníve- lésiigyi miniszter mondott beszédet és 
a nemzet igaz i egységét sürget le.

— .Ikik mosI forradalmat hirdetnek, 
azok nagyon tévednek, — jelentette ki 
— mert

Magyarország kormányzójának sze
mélye biztosíték arra, hogy ebben az 
országban többé forradalom nem

lehet.A zsidókérdésre vonatkozólag kijelentette Mayer János, hogy osztja 
Farkas Elemér felfogását és hangsúlyozta, hogy ezt a kérdést csak 
nagy jóakarattal lehet megoldd >>.

K ib ő v í t i k
a  v a lu t a ü g y é s z s é g e t

(A Heggel tudósítójától.) Amióta a valu ta ügyészség n külföldre vitt ékszerekéi is ellenőrzi, munkája úgy megszaporodott, hogya detektívek inai létszáma márnem elegendő.A vühitaügyészség detektívjei most

SIAZASOKuEOYESClTÁLLMOKBA
a Tilághlrö „BREMEN", „EURÓPA" és „COLUMBU8" express-órlAssíiiösÖkkel.Ml Itta 1-14-lk# kiállt randkfvQll kadvaaményak t

C K V L O N B A  ÉS A T Á V O L  K E L E T R E
• „8CHARNHORBT", „POTSDAM" ín a „GNF.18ENAU“  trOpuni luxu* RynrígóiöBökkal

▼Ar s a s u t  a x A s o k  a  f ö l d k ö z i -t e n g e r e n ,
iriBCROAKRA,

•SZIOETKKRK
VaJutaDOhétiégok nincsenek, mert minden költség pengőben fizethető Budapesten.

R é a s I a t a • I A j é k o t t a t 6 ? a l  s t o t g A l t i n k  a

N O R D D E U T S C H E R  L L O Y D  B R E M E N
ffiAgyAromáffi irodái

Bu<Upeat,VUI., Baross téri. Telefon ISJMII Budapest, V.,Vörfl*rmiMy tér t Telefon IMSOO
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Veszélytelen fé re g irt  $! 
mindennemű férgek és petéik ellen !

>- tö k é le te s  - m e g b ízh a tó  I
KROMOFAG Vegyészeti Gyár, Budapest, Vl„ Reitter Ferenc u. 13,

T ek in tse meg a N e m z e tk ö z i V á sá r  Ip a r c s a r n o k  275/74. s z . fü lk ét /

az új fűző
más, mint a többi

már uirvniiis nemcsak a határállomásokon leljosítcMiek szolgálatot, hanem
a vonaton is megfigyelik azutasokat.Ezért elhatározták, hogy a jövő  heten 

n főkapitányságról és vidéki kapi
tány sünökről meny ven dcteklível, osz
tanak be a Szent István körüli va
luta ü fi y ész séy re.

A t
í.

A gyóni betónpályán szerencsétlenül 
járt Eric Fer ni hough egyike volt a ma 
élő legkiválóbb motorversenyzőknek. 
Nevéhez nem kevesebb, mint 75 világ
rekord fűződik s a világ leggyorsabb 
nioforkerékpárosó nak tartóllál>\ Rekord- 
kísérletének és tragikus halálának kö
rülményeit a lapok nem közölték teljes 
hűséggel. Férni hough ugyanis már haj
nalban megérkezett a pályára é.s hat 
óra után néhány perccel bemelegítő fu
tamként egyszer oda- és visszafutott, 
körülbelül 130 kilométeres sebességgel. 
Félhét után néhány perccel vágott neki 
a világrckordkisérlclnek. Az első GO0 
métert 271 km-es óraseb esség g el tette 
meg s a rendezőknek rögtön feltűnt, 
hogy a gép fara inog. A katasztrófa a 
45-ös kilométerkő előtt párszáz méterrel 
történt, a gép letért a betónútról s 
előbb az utat szegélyező cserjében fu
tott körülbelül GO métert, majd lefutott 
az árokba, ebben a pillanatban Ferni- 
hough iU inéiért repülve a levegőben. 
összeroncsolt testtel haldokolva terült 
el az úttest melleik Amint megállapí
tották, gépe légörvénybe került, így 
vesztette el uralmát a kerékpár lelett. 
A KMAC funkcionáriusai közölték Lon
donban lévő feleségével a gyászhírt, 
aki ájulton eselt össze a telefon nielleti, 
mikor férjének haláláról értesült. Fér
ni bought hétfőn felboncolják, a holttes
tét kedden szállítja Londonba vele ide
érkezett. barátja. Cecil Rowland. Ott 
fogják eltemetni. Kis fia maradt árván.*
A nehezen érkező tavaszt pótolja a 

Smart perfumery angol levendula toi
let te vize (Bécsi u. 9).

2 .
Márkus Miksa lemondása folytán.

aki egy kis emberöltőn állott az új
ságírók vezérének egészen rendkívüli 
közéleti, diplomáciai és mesterségbeli 
képességeket igénylő posztján, u Ma
gyar Újságírók Ügyesül ele elnöknek 
Tóth Lászlót (a Nemzeti Újság főszer
kesztőjét) választotta meg olyan le
hengerelő többséggel, amilyent a kö
zelmúltban csak Hitler kapott Auszt
riában vagy Daladier a francia kama
rában. Nagy sor az ilyen közbizalom, 
különösen a már hivatása révén is 
meglehetősen bizalmatlan újságíró tár
sadalomban! Tóth László azon lián úgy
látszik az a kivétel, amely megerősíti 
a régi szabályt, hogy senki sem lehet 
próféta a pátriájában Az újságírók 
új-elnöke fia Tóth Imrének, a Nemzeti 
Színház egykori kiváló igazgatójának, 
49 éves, pályáját mint költő kezdte s 
egy finom, romantikus színjátékét, a 
• ■-Május fát « nagy sikerrel mutatta be 
tizenöt év előtt a Nemzeti Színház.

Hagyari Imre
ú j r a  i t t h o n !
M i il (I c ii e s t e  a

muzsikál.BRISTO L

Kitűnő szónok, elismert, elsőrangú uj- 
tiágíró, publicisztikai müvei országos 
feltűnést é.s érdeklődést keltenek. Az 
újságírók új elnökére a mai feldúlt 
időkben úgyszólván emberfölötti fel
adatok várnak, de senkinek sincs két
sége az iránt, hogy Tóth Laci becsü
lettel fogja megállni a helyét...

Robitsek szűcsnél (V1L, Csányi u. 5.) 
gyönyörű ezüst- és kékrókák, nercek kap
hatók olcsón. 3.

Bethlen Istvánná grófné néhány napi 
tartózkodásra unokája meglátogatására 
Rómába utazott.

Magyari Imre a Bristol ban.4.
Hat nagy budapesti szálloda fópor- 

a holland királyi repülőtársaság,a,sa
a K. L. M. meghívására a múlt héten 
repülőgépre szálltak és Becsen, Prá
gán, Németországon keresztül Rotter
damba utaztuk. A K. L M. propaganda- 
o k o k b ó l  hívta meg a magyar főportáso
kat erre a repülőútra, hogy személyesen 
és meggyőződéssel dicsérhessék vendé
geiknek a repülőgépen való utazás elő
nyeit. Molnár Gyula, a Dunapalota fő- 
portása elragadtatva mesélte el a So- 
lesz-nek, hogy Kotterda inban milyen 
gyönyörű fogadtatást rendeztek a ma
gyar főportások tiszteletére: piros-fehér- 
zöld lobogók lenglek a repülő!éren, dísz- 
ebédeket és vacsorákat rendez!eh tiszte
letükre, majd Rotterdamból elvitték 
őket Hágába és Amsterdamba is. Le
nyomásait. röviden így jellemezte a 
Dunapalota főportása: Boldog ország, 
ahol nem politizálnak . . .«

5.
Kinevezték a tiranai magyar főkon

zult Újlaki Müller Pál személyében. Az 
új albán fökonzul már el is utazott Ti
ranába, hogy az esküvőn is résztvehes- 
sen.

6.
Vasárnap volt az esküvője fíuday- 

Gnldbergcr Leó Irányának, Buday-Gold- 
berger Friderikának Berni Györggyel, a 
gumigyár egyik derék, fiatal tisztvise
lőjével. Meghatóan kitartó szerelem 
előzte ineg ezt a házasságot, amely nom 
kevés akadályon valósult meg vasárnap 
a happy-endben. Rengetegen voltak az 
esküvőn és több mini ezer gratuláló je
lent meg esküvő illán az örömszülők 
Benczúr -uccui olt honéban.

Legújabb angol szövetek olcsón kizá
rólag Fóti-nál. 7.

Érdekes és előkelő magyar művész- 
társaság tartózkodik, illetve tartózko
dott húsvét óta a legutóbbi napokig 
Abbáziában. Itt töltötte a húsvéti ün
nepeket Molnár Ferenc, aki Velencéből 
rándult át a volt legmagyarabb ten
geri fürdőhelyre, lent, van még mindig 
Gombaszögi F rida és Batsányi Zsolt 
é* vasárnapig Abbáziában üdült Ber
ezeg Ferenc is.

Uj tavaszi színek »Silk« selyemharis-nyákban.
8.

Kedvos újítást láttunk egy kis do- 
hányuccai fodrászbolt cégtábláján, 
amelynek tipikus fagyot tarcú dámája 
és lányait frizurájú, bon viván képű

úriember figurái alatt a következő 
felirat van:

Géphullám-, hölgy- és úrifodrász-
termek k. f. t.

A korlátolt felelősségű társasággá 
előlépett 1'odrászteriiiekheu — azt hi
szem, ilyen sem volt még — m fil
lérért borul válnak és ;W fillérért nyír
nak hajat. Reméljük, hogy a korlátolt 
felelősségű figárók felelősségük teljes 
tudatában teszik azért a kést vendé
geik nyakára. *
Házasságok az égben, — a legszebb 

nászutak A Reggel Utazási Irodájában 
köttetnek. (YL, Mussolini tér 1. Telefon: 
129—554 v. 129—555.)

9.
Az éjfekete pesti szépkisasszony, aki 

többek között arról is nevezetes, hogy 
égszínkék kisautóját a közlekedési 
rendőrség bölcs beavatkozása következ
tében sokkal hosszabb ideig vem vezet- 
lie/le, mini igen, elégedetlen lévén a 
székesfővárosi közál 1 apotainkka 1, ellia 
tározta, hogy sporttevékenységéi áthe
lyezi Londonba. Megjelent az angol kö
vetségen. ahol e célból vízumot kért. 
Jellemző az általában emlegetett vízum
szerzési nehézségekre, hogy az ifjú 
hölgy sím kupin meg a vízumot. Va

lami olyasféle, netn kimondott, de mégis 
csak hasonló indokolással, hogy nem 
tari ják feltétlenül kivonatosnak fervbe- 
veB londoni szereplését — még Ooch- 
rannál sem, akinek szerződését a kis
asszony felmutatta.

10.
Vasárnap Henderson, négytagú társa

sággal, akik között három más előkelő 
úr is volt, ellátogatott Ksztergomba, 
hogy megtekintse az Árpád koraheli 
ásatásokat. Az illusztris társaságot Dési 
Éva, Desi Géza volt országgyűlési kép
viselő leánya kalauzolta a kiránduláson.

fe .* .)

K o z m a  M ik ló s
é s  S a ly  D e z s ő  b e s z é d e i

a  m a g y a r  s a jt ó  
t ö r t é n e lm i  p e r c e i r ő l

(el lieu y el tudósítójától.) A Magyar 11 írlapírók Országos Nyugdíjintézete vasáru ip tartotta közgyűléséi Kozma Miklós elnöklete alatt.
— Uj helyzet elé állít bennünket 

mondottu Kozma Miklós — az Újságírói 
Kamara létesítése. Ma még nincs tiszta 
képünk arról, hagg az ujs igii oiársuda- 
lom jóléti intézményei és a felállítandó 
kamara milyen kapcsolatba kerülnek 
egymással. Valószínű, hogy az intézetre 
nézve a problémák egész sorozata vár, 
de mi azon leszünk, hogy

a kérdések tisztázása a szerzett jo
gok sérelme nélkül menjen vég he.

A helyes szociális berendezkedés egy
szersmind a legmegbízhatóbb, leghatalma
sabb nemzeti erőtényező is. A nemzeti 
élet minden területét át kell szőnie a szo
ciális inlézmi nyéknek, amelyek sorába 
a Nyugdíjintézet is tartozik. Közérdek, 
hogy a magyar szociális intézmények 
rendszere kiterjedjen a nemzeti élet min
den területére, a foglalkozási ágak min
den fajtájára, mert akkor ez a vár min
den magyar eszmének, minden magyar 
gombán'nak bevehetell.cn védőszerévé fe j
lődhet. Jól tudja ezt a magyar 
társadalom is es ezért utolsó szavam 
a köszönet szara mindazoknak, akik mun
kájukká/. szerelet tikkel, állományaikkal 
hozzájárullak a mi bástyatornyunk meg
erősítéséhez és ahhoz, hogy minél vihar
ál lob líra emelhessük.E/,illán Suli/ iMzsü főszerkesztő szólói 1 , liungsúlyoztn, hogy a közgyűlés komoly órában iill össze, mórta magyar sajtó óletfolyama tör* téliéi mi Ford ülőhöz érkezett.

— Az Újságíró Kamara, — men 
flotta — amely hosszú, évek torvozgelései 
után nemsokára kézzelfogható valósággá

neoelés suájci intézetekben, magaslati helyeken I
Felvilágosítási és prospektusokat : az intézetek megbízottjánál, Bpest, IV., Bécs ucea 5. 1.
Tel. 182*468 és az *IBUSz« menetjegyirodában. Vigadó u. 1, d. e. 11 — Lig és d. u. 3—5-ig.

IdeAlls nyaralás. N ye lvku rzu so k . Sport. Ú tik íséret

vált, erkölcsi és anyagi tekintet ben egy- 
uránt egzisztenciális változást jelent az 
ujságirörend eli téin n és munkájában* 
Az újságírás nem az újságírók magán- 
ügye, hanem az egyetemes magyar nem
zet vagyontárgya. Hogy a magyar sajtó 
fejlődésének útja a nagy változás után 
merre fog vezetni és a reform b'O'ál Ija-e 
tervezőinek reményét, azt megjövendölni 
kockázatos dolog Akárhogy i* alakul a 
helyzet, egy bizonyos: ennek az intéz
ménynek a jelentősége egyre komolyabb 
lesz fvs

szerepe minden változásnál egyre bú*
lyosahb űs nagyobb lesz ebben az

országban.

A magyar ujságírófársadalom mindig 
megtalálta azokat a férfiakat, akik prob
lémáit meg tudták oldani. Boldogok va
gyunk. hogy az elismerés jelképes érdem
rendjót mesterkélt póz nélkül, de annál 
nagyobb megbecsüléssel és tisztelet tel át- 
nyújthatjuk Kozma Miklósnak. A szeretet 
fényi*, amely e pillanatban reá esik, vilá
gítja meg két kiváló régi újságíró arcát 
is: 'Zimmer Ferencet és (leró Ödönét, akik 
mindig díszei voltak mesterségünknek, 
példát jelentettek mindnyájunk számára.

Tekintélyeket kinevezni a ml pályán
kon soha nem lehetett,

de büszkén gondolhatunk arra. hogy ez 
a három férfiú, akiket elöljárónkul vá
lasztól I unk, a tekinti lyek lejárát fisának 
korszakában is méltóan és < r^dntévyescn 
feteti meg mindnyájunk bizalmának.

Koznia Miklós meghatottan köszönte inog nz elismerést és bejelentette. hogy BfonényiSchncller  ljojos pénzügy mi ni az ter in in isz térségénektartamúra lemondott az intézet vezér! obi zot (sági tagságúról. A I iszt- újítás s o r i'm közfel kiáll ássál igazén- tósági tagokká választották vilez Bo 
dór Aladárt , Gergely  Győzöl, Kitsch 
Málj/ásl, Síiklay Jánost cs WallkOV- 
sz ky  Káról fit.

B E L E L I
öli a molyt

Főraktár :
MOLNÁR «8 MOSER

K A P H A T Ó  MINDENÜTT Petőfi Sándor uccá M
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GOWRIE LORDDAL,
A u s z t r á l i a  k o r m á n y z ó j á v a l  

a  b u d a ö r s i  r e p ü l ő t é r e n
(A Heggel tvdéjsít ójától.) Vasú map HrU'lotl csípős tavaszi szélben, iiielló- p.igtcljps lomha szárnyalással ível a budaörsi repülőiéi1 l’ölo a hatalmas 

ezüst-.szívű hal ári ai repülőgép. Tíz 
ni fis száll ki. Az it 1 oj só, magasler- 
iiielit, kéfi kabátos, szilrh'eu adi ágas,
feketekalapos, ás: ha.iá ás öszfxiju- 
szá, mosolygó arca ár ás can ala
csony. sálát káli leoszt ü más, ászhaja 
hölgy: hord Coierie, Ans-Jrádia k<a 
niáni/zoja ás a fel csápé. Mögöttük jön Stjuadrin Moir őrnagy szárnyse-

sziámi elefántokat.Indiából Athénbe repül lem megszakítás nélkül, tegnap déliHán ötkor érkeztem a görög fővárosba. Ma 
négy áirakor keltünk, hatkor indul- 
lanle es most — teszi hozzá mosolyogva •— amint látja, itt, vagy o k ...— Kár, hogy nem maradnak Hada- 
pesten, kegyelmes arák — jegyezzük meg.— lyen, ez1 mafjam is rendkívül 
sajnálom, — feleli — de, sajnos, nem tudtam másképpen beosztani az időmet. Kár, hány farm ismcrkedlodem 
me ff a híres magyar vcndáalákkol és 
a rí fián ymazsíká ral, amelyről már 
sok szépei, és kedveset haltól tara.Visszafelé vonaton jövünk, feltétlenül úgy fogom beosztani az időmet, hogy Budapesten is töltsünk néhány napot.— Nekem van valami személyes

kapcsolatom is a magyar fővárossal — szólal most meg a kegyelmes asz- szony.— Édesanyám hosszú illőt töltöttBudapesten, a Margitszigeten la kott.
1 1 a visszatérőben valóban be tudjuk úgy osztani az időnket, hogy Budapestre jöjjünk, én is meg akarom nézni az önök tinidén szigetét.— Mi a további útitervük? — kérdezzük.— Most Amszterdamba utazunk.Meg akarom nézni a hollandi tulipánmezőket. Én is. de különösen a feleségem, szerelmesei vagyunk a 
szép virágoknak.Ml mond ja. a kormányzó, hogyAusztráliában nem a milliós Sidney- ben, vagy Melbourno-ban laknak, hanem az állam fővárosában, a kis, alig 
Hutai telizel számláló Canberrában.Canberra hivatal nők város, mines is 
más lakosa, mint hivatalnok, 'nmen 
intézik az állam közigazgatását, adó
behajtáséit és mindenféle hivatalos 
ügyéi.Már nyújtja is a kezét és indul.
Alig telik el két pere, az óriási re-1 Budapest, VI, Munkácsy M. u. 21. (T. 129-000) 
pi.ilőgép a levegőbe emelkedik. A | ^  
legutolsó ablakból még egy pillanat
ra láthatjuk Ausztrália kormányzó
jának ősz fejét, Barátságos mosoly- 
lyal búcsúzik Budapesttől...Mikes György

ezidén a

n y á r i  v a k á c ió b a n  
n y itv a  m a ra d  I
R e g g e l t ő l  e s t i g  be
járó és bentlakó növendékek (fiúk 
és leányok) részére. — Tanári fel
ügyelet alatt strandolása —
Kirándulások. — Sportok. — Nyel
vek. — Javítóvizsgára előkészítés.

M érsékelt díjak I★
G y e r m e k - é s  d iá k -

ü d ü lő je  :

P O R T O R O S E
Jelentkezés: GÁBOR INTÉZET,

A k a la n d o ro k ró l, 
akik h ata lom ra  törn ek , 
h ogy  h a rá cso lh a ssa n a k

beszélt vasárnap Makray Lajos

A ászt ráfi o leorm ári f/zója 
kiszáll a batáviai repülőgépbőlgéd. Barátságosan mosolyogunk n várakozókra, hősiesen állják u fényképészek ostromát, átveszik a virágcsokrot, «melyet Heinrich Beatrix nyújt át, a Légiforgalmi Társaság nevében, azután bevonulnak a repülőtéri étterembe, reggelizni. Heggel i után eiga rét tára gyújtott Cowrie lord, majd néhány perein elbe

szélgetett A Heggel munkatársával.Hivatalomban ötévenként kapok 
hat hónap szabadságol — kezdi barátságosan. Még nem tolt el ugyan az első öt esztendő hivatalba lépésein óta, de most vettem ki a nekem járó fél evet. lágy hónapja vagyok úton.

„ Regöly, április 24.
(A Heggel tudósít álját ál.) Makray La i< is vasa rnap hes/.á molúbeszéde.tmondott. A királykérdésröl szólva kijelentette, hogy az a tény, hogy Németország itt van u hat«Vrunkual, lehetetlenné teszi a király kérdés fiig gél len és szabad megoldását. Kz azt a kötelességet rója reáuy e kérdést 

ne bal ygassalz, de let kán ízben ragasz
kod jutnlz a magyar széni koronához, 
amelynek hivatott őrzője Ma nyár or
szág kormányzáija. Várjunk addig, amíg az ő bölcsessége elérkezettnek látja az időt minek a kérdésnek a megoldású ra.
_ Azokkal a gonosz kalandorokkal

szőni bon, — folytatta — akik nom akar
nak mást., mint

megzavarni a lelkek nyugalmát ás
a hatalomra törni, hogy harácsol

hassanak,

meg kell teremteni a magyar egyseget. 
gondokat és ti lmjukat vem szabim.

Ausztráliából dóra szigetére utaztam, I felhasználni hajtogatásra ás hitegetésre,
ahol egy hetet l<iltáltem. Oumm . Illa 
Iwbad lm, Indiába mentem át hajon 
S ott ültem fel a hollandiak repülőgépére. ('soflátalos roll ez az utazás, 
minden árában új és új fidejlhelelleu 
látványban van része az embernek.Sziám Fölött például egészen közel ereszkedtünk a földhöz és láttuk a gép alatt a tajtékozva rohanó, dühöngve száguldó, vad

amit lelkiismeretlen és felelőtlen embe
rek müveinek és amivel még a jósain- 
dekáinkat is megtévesztik. Kívánatos az a 
józan birtokpolitika, amely szerves /< jtö-

dés keretében juttat mentol több ember
ink földet.t Szükség van piacok szerzé
sére, do nem ágy, hagy egyoldalúan le
gyünk kiszolgálttal va és ennek következ
tében politikai függésbe jussunk egyet
len halálomtól. Szükség van keresztény 
politikára, do nem olyanra, amely ben
nünket, öregeket ki akar zárni. Itt nen 
tobzódhat ik gyűlölet, eggyé kell válnunk 
a szeretet jegyében!

A mi hadseregünk szeiieinéhen in
takt és a legutolsó emberig egysége
sen engedelmes a kormányzó űr pa

rancsának.

Kerülni kell önbizalmunk elvesztését, 
nem szabad úgy beszélnünk, hogy nem 
vagyunk egymngunk elég erősek. Mi
csoda. elesett ség, micsoda lelki összeom
lás lati ehhez! Nekünk nem idegen be
avatkozás, hanem magyar összefogás 
kell, az kell, amely a felkorbácsolt lel
kek be hitet és bizalmat önt.

No veszítsük el a fejünket, ne higy- 
.lük, hogy itt meg van szervezve a 
forradalmi átalakulás, mert ebben 
az országban a Józanok sokkal töb

ben vannak, mint az izgatok.

kapitánysághoz az á 11 a ru p o 1 g á r s á g n t vélelmező záradékkal. Kz az új eljárás annyiban gyorsítja meg az útlevél kiadást, hogy ezentúl nem a fő
kapitányság küldi ál az iratokat a 
városházára, hanem maga az útlevelet kérő egyenesen a városházára viheti. A következő iratokra van szükség:az apa, illetve a nagyapa születési bizonyítványai IKől-ig. Ha ilyen nem szerezhető be, esetleg házassági vagy halotti anyakönyvi kivonattal is lehet pótolni. Kell ezenkívül az útlevélbe való szokásos fénykép a rendőrőrszoba láttamozásával, ennek hatálya azonban csak nyolc napig terjed. Sokan elfeledkeznek arról, hogy lakbizonylatot is kell benyújtani. Ezt a főkapitányság Vigyázó ueea 3. szám alatti kapuján egykét napon belül meg lehet szerezni.

fullaszt ha f af lan ula- a főkapitányság so-

Bem utató a

Művész Színházban
iwr»iCsütörtökön, április 28-án először:

TOLAKODÓ
LRAIfBA. .1 du Hreuil vígjátékn, Siklóssy Pál fordításában.

He*ey Mária
K átkai Márton

Latabár Kálmán 
De.ly FerencJegyrendelés : 111-044

Mától kezdve ismét megváltozikaz útlevélkérés rendje!
(A Heggel I adásit ójától.) Az utóbbi napokban több utazási es idegenfor

galmi érdekképviselet járt el a főkapitányságon és n belügyminiszteri ii minin, az utlevel kiadós mogköny- nyítése érdekében, sőtegy magyarok állal erősen látogatott külföldi állam követségeis közbenjárt.A közönség köréből is állandóiul érkeznek a panaszok úgy, hogyelhatározták, hogy újabb gyorsítási eljárást vezetnek be.Mától, hétfőtől kezdve tehát azok, akiknek nincsen állampolgársági bizonyítványukirataikat ne a főkapitányságon, hanem a városháza illetőségi osztályán nyújtsák heugyanakkor pedig a főkapitányság

útlevélosztályán is indítsák meg az 
lit levél kérő eljárási. A városházáról ;iz iratok huszonnégy óra alatt felkerülnek n belügyminisztériumba, s ez rövid idő alatt visszaküldi a íő-

Ugynevezett 
zási ügyekben rönk ívül intéztet i e! az útleveleket. Kbböl a célból külön küldönccsopor
tot szervezlek, amely a kérvénnyel és az iratokkal azonnal felmegy fi belügyminisztériumba, ahol szintén kü
lön osztályt rendeztek be a halaszthatatlan ügyeknek. Ilyen esetekben 
huszonnégy ára alatt meg lehet kap
ni az útlevelet.

Drobni Lajos kilépett 
az Egyesült KereszténypáitbólGyőr, április 24.

(A Heggel tud éj sít óját ól.) Drobni Lajos dr., a győri választókerület egyesült kereszténypárti képviselője vasárnap levelet intézeti Zichy János grófhoz, az Egyesült Kereszténypárt elnökéhez, amelyben bejelenti, hogy 
az Egyesült Kereszténypártból ki
lép. Drobni kilépését azzal indokolta meg, bogy a kereszténypártban nem 
a’ .ikult ki az a cselekvő kezdeményezés, amely nélkül a mai viszonyok között fi nép és fiz ország érdekében eredményes politikát nem lehet folytatni. Kilépése után nem csatlakozik 
más pórihoz, hanem fenntartja pár
tori/, ívüli helyzetéi.

5- és 7-üléses

ra k tá rró l szállítható
Vezérkepviselet :
József tér 11. T. 382-127
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A  plakát
Tizennégy óta ragad a falon.
\kkor vonult be. M a : nagyhatalom.
ílibed áll és diktál. Sose kér. 
így napon piros, egy napon fehér.

\findent odaad, mindent nehedad,
\tindent letagad, csak a szavad add:
3ort, búzát, békéi, szebb, jobb napokat. . . 
Mg eső csurran. Akkor lerohad.

Ailyen pökhendi, milyen szigorú,
Wig le nem mossa az őszi ború,
Kiül a házra, falra, kapura :
Via dogma. Holnap makulatúra.

éagymagyarországból jöttem fel én,
Zsupa rajongás voltam és remény,
/olt hitem. Új volt rajtam a kabát, 
zmberek szóltak hozzám. Nem plakát.

Ernőd tamás

— Enyhül az idő! A Meteorológiai nlézet jelenti április 24-én (léiben: •juropa-szerte megszűnt a sarkvidéki 
redetü leve (jő uralnia és, helyét a ölükőzi-tenger déli tájairól jövő leégő foglalja (‘1. Hazánkban a tegnapi.élutau folyamán ment végbe az idó- aJtozus; a hideg levegőre délről fel-■ ikló en}jhe levegő az Esztergom— Ealaegerszeg vonaltól keletre minde-ütt bőséges esői adott. Az eső rneny- yiségo Somogy—Pest, valamint az■ ozakkeleti megyékben sok helyen neghaladta a 10 nmi-t, Kunszentmik- ós 27, Izsák 10 nim-t mért. Az ország« éli részein, valamint Csenger vidé- én zivatar is volt, sőt a Misinatető< s Bácsalmás jégesőt is jelentett. Az

• sös területen megszűnt az éjjeli 
/agg, a nyugati megyékben azonban
’ részleges derülés miatt még mindig 

r—G fokos talajmenti fagy alakult lei. ív Kékes te tőn havazott, a vizes lió- éteg vastagsága 18 cm és a hőmér- : eklet vasárnap délelőtt ott mínusz : fok. Európában a tengerszintre át- : zárnitott légnyomás legmagasabb éréke 775 mm Finnországban, legala-< sonyabb értéke 758 mm Lengyelor- . Z'ig déli részén. Budapesten vasárai» délben a hőmérséklet 1 1  fok, a engerszintre átszámított légnyomás 60 mm; alig változó. Várható időjá- ás a kővetkező 24 órára: Mérsékelt
• szaknyugati szét. Változó felhőzet, 

öbb kelljen időnként még eső, eset-
ing zivatar. A nappali hőmérséklet< lig változik. Az éjjeli lehűlés nyu- 
: at on is gyengül.

— Dinnyés Lajos a hármas ikrekről, 
kikről nem tudni, hogy ki az atyjuk és
z anyjuk... Tűmről jelentik: A függői
én kisgazdapárt vasárnap Galgagyürkőn 
s Túrán tartott, szervozőgyüléseket. Panz
er Jenő, a párt ügyésze után Dinnyés 
<ajos képviselő szólott a kormány hár- 
ías javaslatáról, a hármas ikrekről, álne
vekről nem tudni, hogy ki az atyjuk és

< uyjuk, csak a bábák ismeretesek: Da- 
ányi és Mikecz. — Beszélik, — mondotta 
ogy Fabinyi és Lázár azéri váltak meg 
árcájuktól, mert nem akarlak segédkezni

törvén y ja vas tatok benyújtásánál. Kzek - 
el azonban nem lehet elterelni a figyel
tet a földreformról, a falu bajairól, a 
rága ipari árakról és a mayas kamatok- 

tót. A sajtó re fo nu indokolásának azt a 
észét, moly a magyar írókat, színházakat 
•»agyartalansággal vádolja, a legteljesebb

• réllyel visszautasítjuk, mert a magyar 
zinházak, a magyar Írók és újságírók 
mindenkor kiválásul: magaslatán állót lak 
s szent, magyar célokért küzdöttek.— Tízéves öngyilkos. Győrből je- ont-i A Heggel tudósítója; Lahó (iéza 'end cl rá ha s zen I nt i h á I y i ga z*d á 1 k od ó mgdorgálta 10 év<*s fiát. A kisfiú Ikese redősébe ii felakasztolIn marjál

• padláson. Mire megtalálták már j a lőtt volt.
S z é k r e k e d é s

• vírt beszennyezi. Ennek
következményei: émelygés, 
fej* és derékfájás és máé 
bajok. Ilyenkor Önnek ie 
segít a jó 
hashajtó ;

— Gróf Appon.yi Alhertné az idegen eszmék es az új pogányság ellen.
Székesfehérvárról jelenti A Heggel tudósítója: A Magyarországi A ő- 
egyesületek Országos Szövetsége vasárnap débdőtt tartotta Székesfehérváron 55. közgyűlését. A városháza dísztermében gróf Apponyi Alhertné, a Magyarországi Nőegyesiiletek Szövetségének elnöknője nyitotta meg a közgyűlést. ’Különös űröm, — mondotta — hogy eb bein a kettős szent - 
évben éppen Szent István városában 
tarthatjuk meg közgyülésű nket. Soha el nem múló bálával tartozunk első nagy királyunknak, különösen 
ma. amikor új borbár izmus fenyegeti 
az ezeréves keresztény h ull árát. Soha 
el tnem múló hálával tartozunk' első 
nagy királyunknak, aki a mai civili
záció szociális átrendezésénél: alap
jait. fektette le azzal, hogy a magyar
ságot. a kereszténység nagy közössé
gébe vezette. Hiába próbálják idegen eszmék és idegén kezek az ízig-vérig keresztény (szellemtől és fele ha rá ti szeretettől átitatott magyarságot újabb pogányság télé sodorni.« Ezután Széchenyi Viktor gróf főispán és Hómon Bálint kultuszminiszter tartott rövid beszédet, amelyben megígérték, hogy a Dolgozó Nők Szövetsége a minisztériumok, valamint a megyei és városi hatóságok részéről a legmesszebbmenő támogatásban részesülnek. (iróf Eszterliázy Móricné, a szakosztályok vezetője az irodalom és a mű vészét erősebb fölkarolását indítványozta. Oberle Kámlyné alelnökié’» zárszavaival berekesztette a közgyűlést. A közgyűlés résztvevői 
Prohászka Ottokár sírját megkoszorúzták, majd a Magyarországi \’ő- egyesii letek Szövetsége tiszteletére Székesfehérvár városa díszebédet adott. «m v v u

Súlyos károkat 
okozott a tavaszi
fagy a Dunántúlon

Két betörő a lopott árut- D a r á n y i  
detektívnek akarta eladni h o ln a p  v á la s z o l

(A Heggel / uilósí fiiját ól,) Heisz János 
állásnélküli eipészseged és Sepiczán Jó 
zsef gyári munkás néhány nappal ezelőtt 
betörtek u MAI’ rákospalotai telepere és

gumicsöveket loptak.
A lopott holmit nem tudták eladni, ezért 
f ImenIek ei}y isinerósiikhóz, őszinlén el 
mondták neki, mit tettek és megkérdez
ték, Imi értékesíthetnék a gumicsöveket?

— Vigyétek el Akácfa urea ti, /. eme
let- 6. aláf Kenyeres árhoz, az magas árat 
fizet érte. J)e menjetek reggel s óra előtt, 
mert csak addig van otthon!

Reisz és Sepiczán másnap kora reggel 
el is mentek az AkácfVt uccába Kenyeres
hez, akiről

kiderült, hogy — detektív.
Bevitte őket a főkapitányságra, ott meg
állapították, hogy Sepiczán/ négy évre 
Ítélték rablás miatt és esnk feltételesen 
helyezték szabadlábra, Társával együtt, le
tartóztatták.

— Halálos szerencséiltMiség éric a lengyel külügyminisztérium szeri a r- (ásfőnökét. Vm sóból jelentik: /tower Károly gróf, a lengyel külügyminiszteri mii szertartásfőnöke, revolverét tisztogatta és közben a fegyver elsült a kezében. A golyó a gróf mel
lébe fáródolt és azonnal megölte a 
lengyel diplomat at.

— »Végct kell vetni az izgatásnak és
uszításnak!« — követeli \ ázsonyi János. 
A Demokrata Kör vasárnap politikai 
vacsorát rendezett, amelyefi I "ázsonyi Jti
nón képviselő mondott beszédet-. — A hisz
tériát elítéljük — mondotta — és szentbe.- 
szádunk minden olyan törekvéssel, amely 
bojté olt szervezése utján a Imii ja megáll i- 
tani a gazdasági életit. Legelőid) is a ran
did kell hely reált it a ni és mon úja bt) jog- 
bizonytalanságokul teremleni, mert a
renddel együtt jár a gazdasági él et fel 
hndiilése. léget kell vetni a folytonos 
é{ sz i / ás n a k, i zga f á sna k és g y a I ől kód és n i k! 
Knélkiil nem vihető keresztül a milliárdos 
terv, a mi pedig mi ndennél el öbb re való. 
Családfámat apai és anyai ágon több mint 
másfél század ra t udom vissza vezetni, va • 
gyök olyan magyar, mint bárki az or 
«/ágban és nemzeti érzésből nem fogadok 
el senkitől leckét. Vázsonyi János be
széde végén azt kérdezte, hogy Kszlerházy 
Móric gróf, aki kormányába meghívta 
Tázsonyi Y iI most, ismert-e nálanál nem
zeti érzésűid) é« jobb magyart, aki nálá
nál erőteljesebbel- szállt szem lm minden 
rendbontással.

— Székesfehérvár konyhakertit ad a 
had Írok kan lak nak. Székesfehérvárról je 
lentik: Székesfehérvár kisgyüléso a hadi
özvegyeknek, hadiárváknak és hadirok
kan 1 ak na k tiz holdat borsát at f rendelke
zésre a város közelében kis kertek cél
jaira, ahol fö:eléktd és zöldséi/et termel
hetnek. A területet a város felszántva 
adja át a jelentkezőknek.

— Megalakult a Légoltalmi Liga kar
cagi csoportja. Karcagról jelenti A Itcgyi l 
tudósítója: Va s á rua p K ; i re a g r a ér k ezo 11
Pintér Ferenc tábornok, Hargita,/ Hen
rik a I ez red. h, Szudházy László ezredes és 
l i asdalr Ot tó bud.i pesti t íi/ollófőpn - 
ranesnok es a Városi Szín házban tartott 
gyűlésen megutal* itatták a Lignit ai mi 
Liga karcagi csoportját, A csoport elnöke 
(ij/öryy M i hál y iga zga I ó-ta n í tó lett.

— Naponta kis öröm — havonta na*y öröm.
M i r « ‘gg‘‘l egy cm*-*/,» t.,p-
iált, és mégis olcsó valódi Franck kávépóMékkal 
Ízes jp» ti Kncipp ma iám ka vé.

KERESZTÉLYh írn e v e s
zongoraterme

Vilmos CBásíór út 6 6 .
Legtöbb zongorák 
legolcsóbban

R É S ZL E T R E  IS I
Zongorák h  pianinók után

megszűnt a luxusadó!
C s a lid ig  s o h a s e m  érheti !

B e t h l e n n e k
(A Hegyet t udósitójától.) A képviselőim/, hétfőn formális ülést tart, «molyon napi romín* tűzik « beruházási ós « sn jlórondészoti törvényjavaslatot. A beruházási löt vény javas 

lat tárgyalását heddrn kezdi mer, a. 
képviselőhöz és ugyanekkor a Ház 
egyesített bizottságai folytat jól: a 
társadat mi és gazdasági rétid hafá- 
tijosabb biztosításáról szóló , slat 
tárgyalását. A részletes tárgya s során a kormány cvupân lényegtelen 
módosít ásol,-hoz l'oy hozzájárulni. Valószínű, hogya zsidó születésű hadiárvákra kiterjesztik azokat a kedvezményeket, amelyeket a zsidó frontharcosok és rokkantak számára biztosít a törvényjavaslat.A bizottsági ülésen felszólal Dara 
nyi miniszterelnök, aki válaszolni fo;; íiTÓf Hethten Istvánnak arra a megállapítására, hogy <7 formán y wrm - 
csak tűrte, nemcsak elnézte, hanem 
sok tekintetheti maga is csinálta lap
jain kérésziül azt az izgatást, amely 
évek óta folyik az országban. A kormány részéről felszólal a miniszterelnökön kívül Mikecz igazságügy- miniszter és — tokintettel arra, hogy gazdasági vonatkozású törvényjavaslatról van szó,Imréd y Béla gazdasági miniszter felszólalására is sor kerülhet.Az, egyesített bizottság még kedden befejezi a törvényjavaslat vitáját, amely valószínűleg a hét végén 
vagy a jövő hét elején kerül a kép
viselőhöz elé. sl ftlénuntban a tör
vény javaslat hoz hozzászól a keresz
ténypárt egyik vezető tagja, aki a 
párt hivatalos álláspontját fogja ki
fejteni, merta bizottsági tárgyalás során felszólalt keresztény párti képviselők csupán egyéni véleményüknek adtak kifejezést.Nagy érdeklődéssel várják Eckhard1 Tibor beszedd, aki kifejezést ad annak a Iel 1 ogásanak. hogy o törvény 
javaslat megszavazása után ,t kor 
mony kő! élességé vaskézzel véget 
vetni az antiszemita álarcban folyó 
f orrodul mi izgatásnak.

Ki ölte meg a gyémántKirályt ?
Helyes megfejte*: Sangster vendéglős.
[A gyilkos bal kezes, „f  vendé g l ős is ni. 

dtisf/ V), kep) aki áruló vedről elveszti u 
Ids nmei dulakodás közben. A kihallga 
tusnál (lásd Ki, kep) már nincs meg a: 
ír me. Persze t ott fekszik az áldozat holt
teste melleit, (w, kép.)

A Heggel országos érdeklődést keltő új 
V* m<,tflcpö buiiügv i rejt vén y -pályázatára 
JOMU7 meg lej tes érkezett be, amelyek kö- 
züI /tizi helyes megfejtő vett részt a sor 
sótás//av, Iv/.uttal a * zerenoio a kővetke
zőknek kedvezett:

1. díj: <20 pengő) nyerte: dr. Frigyes 
L;i jo.s, Mat ki háza, Tüdoszn na lóri mii.

H* díj: (pipereknzetta); Aagy Mária, 
Tata, Rákóczi Uccu 2.

HL díj: (piperekazetta): dyörky Krzsé- 
lnd, Nyíregyháza, Korona Szálló.

IV. díj: (piperekazelta): Hollós y Zs.-né. 
ltudappst, Krzsébet körút 20.

díj: (három üveg tokaji): dr. Drugffy 
Miklós, duda pest, Alsó völgy u. 2.

A kit tizeit t szé pit odaírni könyveket 
nyertek: 7Áehy Mária Terézia grófnő, Bu
dapest Szentkirályi u. 22; Vi toris: Kó 
/sii» Misléolet fJVb‘gd\' ii. 15; ifj. Kinyerés 
dános, Budapest, Stefánia út 18; dr. Húr 
tos (iabor, Csorna; Ehrtich Marianne, 
H ti köss zent mi lui ti/. K renedits Sándor U
•rd>; báró K ans Mary, H adu pest, Tárnok uccu 2 .

A nyerítsek jutalmait vidékre postán 
küldjük el; a budapestiek óh pest környé
kiek csütörtökön d, e, 10 ? óra között 
A Heggel kiadóhivatalában vehetik dl 
n Őrl eményeiket,

BDrofuapengák
kivijliftk Í8), visront l̂aHóknak natv^n o îê  fő  

52álcü2l«t : Kertész ucca 42. és Berlini tér 3. íWeatend-hiJ

min*l*rrbk
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Mf>sí gyakran gondolok rátok, írók, kik őriztek egy lángot a zaklatott hazában, hol kergetik egymást aZ orv vadász gyanú s a gyáva rettegés. Ha valakinek, nektek kell hogy igazán fájjon az ország jövője, hiszen írók vagytok, kiket a nyelv mindennél szorosabb bilincse láncol a hazához. Kimondjutok-e néha magatokban Adynak oly mai sorát: ,Sznbad-e sírni a Kárpátok alatt* és mormoljátok-e könyvek közt az érkező estében »A yelszi bárdok* kemény szavait arról, hogy >ne éljen Eduard'? Erzitek-e, milyen mélyen maiak lettek az utóbbi időkben, mind p régiek, Kölcsey roppant panasza, Berzsenyi »mi a magyar most -ja s Vörösmarty sötét utolsó versei.Van-e nemzet, melynek írói olyan keserű mondatokat szedhetnek ös-zc legjobb elődeik legszebb remekeiből, mint ti? Van-e nemzet, hol az írósors oly izgatott s oly közeli a nrin- zel sorsához, mint ott, hol egy Petőfi csatatéren hullt el, egy ttzé ehenyi pisztolyt fogott, (így Vörösmarty búskomor lett, egy Juhász öyula az őrültek házát váltogatta öngyilkos kísérletekkel és József A ttila meghalt a síneken? Van-e nemzet, mely oly sokszor szólította íróit harcra s védelemre, mint titeket e haza s lmrdtak-e írók oly mázsás örökséget másutt, a vállukon, mint ti magyarok? Mikor mindenki elaludt e hazában, úr es politikus, nemes és paraszt, polgár és minis/ ter, elődeitek virrasztóitok és élesztettek, Ápolták h nyelvet s ha úgy látszott., hogy a nemzet halódik, ki- mondtátok a jelszót, hogy: «nyelvében ólc és életre hívtátok n.velvcbeu a hazát. Ha német hadak fenyeget- tek nyugat felől, Petöfi-ver<ek cikáztak végig a hazán sa költők úgy hordozták végig szavukat a magyar tájakon, mint egykor heroldok vérrel kent kardokat. Toliatok volt minden: volt kard és ösztöke, voit c-ciid riogatója és eszmék ébresztője, volt zsarnokok ostora és népnek szószólója. S nem volt emberöltő, melyben el ne. jött volna egyszer az idők t*djessége, mikor vallani kell és vállalni kell!Most megint hallunk szólni egy hangol a mélyből, mely védelemre hi. S ne értse félre smiki: nem egy üres
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Í R T A :  S Z A B Ó  Z O L T Á Nnyugalom védelmére, nem a pillanatnyi harcok aljas és kicsiny harcterére. Csak az ország, csak a magyarság, csak a nép védelmén*, veszélyek ellen, melyek már hatalmasan vnjud- mik Európában. Most itt az idő, írók cs költők s ha nem értitek a szavát, nem vagytok igazán írók e szó magyar értei lilében. Most itt az idő, mikor lángolni és gyújtani keli, mikor a múlthoz kell fordulni szavakért!Ilyen szavakért: hazaszerel el, haza- 
fisán, magyar öntudat. Szándékkal mondok most magain elé ilyen nagy és ódon szavakat. Tudnotok kell, hogyha időközben látszat szerint elkoptak az elődök tolla alatt, most 
ezekre van szükség, csak ezekre. Most nektek kell megértetni mindenekkel, akik alszanak és tével y égnék, elárulnak és tülekednek: a hazáról van szó, arról a hazáról, melyről Petőfik beszéllek szüntelen lángolással. Arról a hazaszeretetről van szó. mely nem igazi, ha nem mély és tiszlánláló. Ha nem tudjátok ezt elhitetni, akkor elveszhet az ország, melyet csak saját fiai veszíthetnek el. ó régi, szép szavak. ezek egyértelműek voltak és egy érdeket szolgáltak, írói szavak, melyekkel nem a parlamenti széksorok jobb- vagy baloldalisága szerint oltok vissza politikusok. Ezek adnak még egyedül módot arra. hogy bennük erősek legyünk befelé és tisztánlátók kifelé. Ezeket a szavakat írjatok írók és legyetek hazafiak a szó makulátlan értelmében. S ha akadna olyan, aki el akarná fojtani tibenne- tek a szól. csak mosolyogjatok. Mint Arany János, aki a cenzúráról egy szelíd hasonlatban azt mondotta, hogy

— Rembrandt világhírű »Saskiá«* ját ellopták egy angol vidéki kastélyból. Londonból jelenti A He fi fi el tudósítója: Sir Edmond Dinéis a legnagyobb délafrikai gyémánt bányák tulajdonosának Chilbam-i kastélyából egymillió font értékű festményt 
loplak el, közöltük Rembrandt világ
hír fi képét Sa skia a tükör előtt . A többi műremek, amely a híres magángyűjteményből eltűnt (iithisbo-
rougii, Van Dyk és Reynolds világhíres alkotása.

_  Kisgazdapárti győzelem az abonyi 
mezőgazdasági kamarai választáson.
Alton t/hnl jelenti A Heggel tudósítója: Az 
Abony községi és abonyi járási mezőgaz
dasági kamarai választáson az első és 
második kategóriában a kisgazdapárt vn- 
la mrnngi jelöltjét megválasztották, a 
harmadik kategóriában a megválasztot
tal; !Hl százaléka Krkhardt pártjának je
löltjei sorából kendi ki. Közöttük van 
báró lier g Miksa, a kerület népszerű és 
tevékeny országgyűlési képviselője is._  Szent István emlékezetének hódoltak a magyar jogászvilág kiválóságai Esztergomban, hsztergomliol jelenti A Reggel tudósítója: A Magyar Jogászegylet a Szent István emlékév alkalmából vasárnap díszközgyűlést tartott az első magyar király szülővárosában. Az ünnepélyen megjelentek Seredi Jusztinián bíboros hercegprímás, Mikecz igazság- iigytuiniszter es átutal államtitkai. 
Osvatd István, a Kúria iiv elnökének elnöki megnyitóbeszédé titan 
Lázár Andor volt igazsagiigyminisz- tcr. An inai Pál, Ra tanya g Jusztin, 
Ed, hardi Ferenc, Egyed Istv án, 
i'iski Illés József, Nizsalorszky Endre, Szladies Károly egyetemi tanárok és Szlolpa József államtitkár tartottak előadást Szent István államszervezetéről, törvényeiről és jogrendszeréről. A díszközgyűlést bankett követte, majd utána a Budapestről érkezett vendégeknek bemutatták az Árpádok esztergomi palotájának ásatásait és a főszékesegyház kincse i t.

— A váró# kftipontjábmi van ft vidéki tirlpttbli- 
kum kftdTelt fhva,rodl ftiAllodà j», * M'*w*l Rio. 
Központi fűtés, hidfg, mfilfiR vt«, mérftékfllt Arak.

_ A volt krawnojaraikt magyar hadifoglyok «
Nemre Lkfifti VAsAr alkalmával mAjm ft én tnrtiák 
bajtársi rt*«aojOvételüket a Royal nagy-rAllo ku- 
Ifin termében,

—  8t. Hubertu* a* ön likőrje! st. Hubertu*
likőrt mindenki miniPmíu difiiértI

olyan, mint a gyerek, aki lábával el akarja taposni a napsugarat a földön. Az kisiklik alóla s tovább is a régi szépségében ragyog.S ha elnehezülne fölöttetek az idő, gondoljatok arra, bogy a szellem mindent kibír, (lendüljutok a knfsteini raliokra s ha valaki a régi pandúrok babérjaira vágyik, mondjátok ezt: Elődeink megtanítottak minket, hogyan lehet Bach Sándorok és kamu- riliák ellenére is írni és őrizni a nyelvet s a nyelv szavain át a nemzetet. Nagy iskola ez, usgy elődökkel és megtanulhatunk tőlük allegóriákat mondani s meséket.Például ezt:Volt idő. mikor a magyar társadalom keze, lába, törzse valami ostoba lázadásba tört ki és elhatározta, hogy nem engedelmeskedik a szem tanácsainak. Ks a szem láthatott viharokat és riadhatott, láthatott seregeket jönni és sikoltbatotl, hogy az idegközpont csak azon ba.j'ódik, hogy a johbkisu i.jba több vért küld lön. mint a balba. S a szem láthatott roppant szakadékot az úton, amerre a test ment és küldhette üzeneteit rémülten és kétségbeesve, de a bilink csak mentek rendületlenül tovább a szakadék felé. S mikor a szakadék partján voltak, az idegközpont elunta a szem kellemetlen rémületeit- Es elküldte az öklöt, hogy kinyomja a szemet, mely fölöslegesen nyugtalanítja a szépeit emésztő gyomrot, a jóízűn kóstolgató nyelvid', a lassan ereszkedő ti'r/ót. s a szakadékba roppant nyugalommal belépő láb akat...
— Kétezer főnyi gyászoló közönség kísérte utolsó útjára Farkasfalvi Farkas Istvánt. Szikszóról jelenti 

A Heggel tudósítója: Vasárnap délután bárom órakor óriási gyászoló- közönség kísérte utolsó útjára a ra- sonyi temetőben a szerencsétlen körülmények között elhunyt Farkas Istvánt, Earkasfalvi Farkas (lézaj mik, Szikszó országosan népszerű képviselőjének fiát. Az elhunyt fiatalembernek és menyasszonyának családján kívül megjelentek a temetésen Ratai/ Sámuel abauji, Fát/ István zempléni, Lukács Béla miskolci és Zsoldas Béla nógrádi főispánok. 
Rét lilén Pál gróf és Vág Artúr gróf felsőházi tagok, Szent-Imrei/ Pál abauji alispán, a sárospataki főiskola 
küldöttsége és mintegy kétezer főnyi 
gyászoló közönség/. A fiatal, esküvője időit álló Farkas István tragédiája országszerte mélységes részvétet keltett.

— Halálozás. Frank bajos Bő éves ko
rában elhunyt.* Ternetőso o hó 2ő-ón, hét
főn felhárom órakor lesz a rákoskeresz
túri i/.r. temetőben.

— Művészi síremlékek Eichbaum-nál, 
V„ Rudolf tér 3.

— Abbaziában meleg tengeri fürdőjét 
szobája mellett kaphatja n dlesidenz*- 
ben: ez egyike u száz olőuyuek, mel>et a 
»Resideuz« nyújt.

c f r m e h  o & a eLuxus express-járatok NKW-YORKBA és a viláo minden részeibe
NORM ANDIE

83.425 tonna

A világ legnagyobb, 
leggyorsabb hajóóriása.

3 nap 22 óra  7 percVilág-
rekordjafi *fILE DE FRANCE11 

„PARIS'*
„DE GRASSE'*

CHAvIPLAIN"

Express és postahajók

ch m zh  J J / i e
Vili., Baross tér 3.

Nagy udvari fogadással 
megkezdődtek 

Tiranában az esküvői 
ünnepségekTirana, április 24.

(A Reggel tudósi lójának távirata,) Az este tartották meg a tiranai királyi palotában azt a nagy fogadást, amely bevezetője a tiranai esküvői ünnepségeknek. A fogadóestél yen megjelentek a kormány összes tagjai, az állami méltóságok, továbbá a katonai és polgári előkelőségek, akik hivatalból vendégei az ünnepségcK- nck. Megjelentek az esküvő meghívott vendégei is, közöttük a .ok a ma
gyar arisztokraták is. akik már meg
érkeztek az álltán fövánosbtt. Az albán színekkel és délszaki virágokkal káprázatosán feldíszíted fogadóte- remlien pont tizenegy árakor jelent 
me y Zeng király a teendő királynő
vel. Apponyi Gcraldine grófnővel, a királyi család tagjainak kísértjében. A királyi menyasszony oon*i •>-' fehér estélyiruhái viselt, fején csodálatos 
dia lém ragyogott. A  csillogó estély lelkes hangulatban a 1 kaiórákig tartott. A királyi esküvő emlékének megörökítésére egyébként 
emlékpénzeket hoznak forgalomba és a királyi pár arcképével díszített bé
lyegeket adnak ki.

— » Fejlett, haladó, szabad kereskedelmet 
a magyarságnak.« Balkányi Kálmán, az 
OM KE hetilap főszerkesztője, ezzel a 
mondattal fi jezte he az OMKK-lap prog- 
rumját, melynek 1000-ik szama most jelent 
tney. A lap ehhez, a célkitűzéshez akar hü 
maradni a jövőben is. Az OSI KE nagy, 
jubileumi számában a magyar közélet öt
ven vezető egyéniségének cikke jelent, 
meg. Ezek között Heycdihs Lóránt, Kál
in)/ Miklós, Kenéz Béla, Herrmann Miksa, 
báró Szterényi József volt. miniszterek, 
Halld Aurél, (horin Ferenc, Balogh Ele
mér, Senn Ottó titkos tanácsosok, Mu- 
tschcnhacher Emil, Székács Antal, I eszi 
József, Murray István felsőházi tagok, 
Traeyer Ernő mi niszterelnökségi oszt ály- 
fönök, Harcza Ernő államtitkár, vitéz 
lUirczy Labor, Mnyyar Bertalan, Moss- 
mer Pál. Ferniczy Károly, Mnkay Ernő, 
dr. Pál ff y József, Hantos Elemér. Veress 
Gábor, Ottlik György, Légrády Ottó, Bod
rogi József írásai.
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M a r i j u a n a  é s
Í R T A :  E G Y E D  Z O L T Á N

A  R E G G E L  B Ű N Ü G Y I  R E J T V É N Y E :

Mit kérdezett a detektív?Amerikai noteszeim egyikében találtam meg egy-két érdekes feljegyzést. A losangelesi bíróság halálbüntetés helyett csupán életfogytiglani fegyházra ítélte azt a két fiatal lányt, akik megöltek és kiraboltak egy autobuszsofört es *z enyhébb biinte- test azért adtalmazta, mert a fiatal hölgyekről bebizonyosodott, hogy tettüket marijuana-inámorban követték el. Ott voltam a főtárgyaláson annakidején, amikor az életfogytiglani börtönbüntetést rájuk kimondták. A két lányt anyjuk vezette ki az ítéletkihirdetés után a tárgyalóteremből és soha el nem felejtem meggyötört arcukat, elkínzott tekintetüket, a Helyekkel mintha egy más világból való révületben kerestek volna mwüekvést a hallgatóság részvétében, persze dantei reménytelenséggel, mert hiszen sorsuk megvál- tozhatatlÿïiul elvégeztetett. Ezek a lányok mari jüanét szívtak, ezt a speciálisan amerikai növénynarkotikumot, amelynek tenyésztése a lehető legkönnyebb, még egy közönséges virágoskertben is, a forgalomban tehát olcsó és legkönnyebben hozzáférhető! Az amerikai hódító,szerellenes küzdelemnek legtöbb munkát éppen ezért a marijuana elleni harc ad. amelyről ezidőben elrettenve állapította meg az amerikai sajtó, hogy még iskolásgyermekek között is el volt terjedve az élvezte. Ez a leginkább a hasishoz hasonlítható szer, amely a távolkeletről került az Egyesült Á llamokba és Indiában bhang-nak és charras-nak is hívják, főleg az agyvelőre hat s használatának legelterjedtebb módja, hogy összetört porát dohány közé keverve cigarettában szívják. Élvezőjét — amint ezt a tárgyalás orvosszakértőitől megtudtam — mindenre elszánttá és irgalmatlanul kegyetlenné teszi, az uceai hold-up-ok elkövetőinek kilencven százaléka állítólag marjjuanamámor- ban végzi életveszélyes munkáját.
Kevésbé sötét notesz-jegyzet ahollywoodi sztárgá&sikról! A köztudatban úgy él, hogy a legnagyobbfizetése Greta Garbónak van, holott a Garbo 13 ezer dolláros heti fizetését megelőzi Mae West 15 ezer dolláros hetifizetése, igaz, hogy ebben benne van a móléit sex appeal-ki-rálynő úgynevezett írói tiszteletdíja is, Mao West ugyanis minden számára készült filmbe »beledolgozik;. A pontos kimutatás szerint heti dollárezrekben a sorrend a következőkben alakul ki: Garbo után következik (már tudniillik következett, amíg szerződése volt) Marlene Dietrich heti 12  ezer dollárral, a Marx testvérek és Wiliam Powell ugyanennyivel, Claudette Colbert heti il ezer dollárral, Janette Gaynor ugyancsak ennyivel, majd Ruth Catterton, Ronald Column és Garry Cooper egyenként heti 10 ezer dollárral. Ugyancsak 10  ezer dollárt kapnak hetenként Hing Crosby, Clark Gable, Sonja Hennie, Carole Lombard, Frederick Mare,li és Norma Sheerer, míg Charles Boyer például, akinek színészi népszerűsége a legutóbbi időben már egyenesen példátlan volt, kénytelen 0500 dollár betifizetéssel megelégedni. Ugyanennyi a gázsija Fred Asternek, Wallace Beery és Iréné Dunne viszont »csak« heti 0000 dollárt kapnak. A tündéri Katherine Hepburnnek »esak« 8500 dollár heti- fizetése van, 8000 van Leslie lloward- nak, Grace Moorenak és Paul M miinak is, Margarete Sullawannak 7500, Joan Crawfordnak, Douglas Fair- banksnak, Janette Macdonaldnak és Lilly Ponsnak mindössze 7000 dollárjuk vau hetenként. A következő kategóriában, a 6000 dollárosban szerepel, Shirley Temple, a gyermeKsztúr,Spencer Tracy és a Sian és Pan duó. Ginger Rogers, Barbara Stanwiekée Loretta Joung 5000 dollárt kap

nak hetenként, Herbert Marséba 11 500 dollárral kevesebbet, 4500-at, Nelson Eddie, Dick Powell, a bárom Ritz-testvér 4000 ret, Simon Simoni*. a francia importsztár é> Robert Taylor, valamint Myrna Loy 3500-at, Elanor Powell, Tyronne Power és Luise Rayner beli 2500 dolláros gázsit élveznek, a kis Deanna Durbinnak pedig égi előre 1500 dollárja van hetenként, ami tekintve, hogy mielőtt Pasternak a »llárom ki-> ördög« címszerepére 'oszer/.öd- tclte volna, heti 60 dolláros gázsival volt a Metrónál, tüneményes eiedmény, ha ugyanakkor meggondoljuk, hogy Maureen O’Sullivan- nak, a Tarzan-filmok gyönyörű hős nőjének mindössze 1750 dollár a betifizetése. Ezek nem titkos adatok, ezeket mindenki tudja Hollywoodban, ahol egyébként is mindenkiről tudnak pontosan mindent, mert a stúdiók minden adatot kartotékokban tartanak nyilván. Es/.e- ágába sem jut senkinek sem tehát a gázsival »felvágni«, mert még az ueeagyerekek is tudják, hogy melyik sztárnak mennyi a g á z s ija ... Az írókeresetek már nem nőnek ilyen csillagászati számok közé, mint a sztárgázsik: Heti 300 dollárnál kezdődnek, esetleg csak 250-nél s körülbelül 5500 dollárig emelkednek. A 250—300 dolláros »gay«-okat goni- l>osok«-nak hívják stúdió nyelven, azt mondják az ilyenre, hogy »he is doing for lmttons« — gombokért dolgozik, ami jó magyarosan azt jelenti, hogy »bahért« dolgozik. Ez azonban nem jelent semmit, mert a »gombos«-ból egy siker után köny- nyen lehet ezres gázsista. Nem hiába van kiírva még a Hollywoodi templomra is, bogy Give God a (*hanee% adjál Istennek egy sanszot. hogV segíthessen rajtad, már tudniillik azáltal, hogy bemész imádkozni. Sansz az van! Csak éppen odáig kell eljutni, amíg az ember ezt a sanszot megkapja. Türelem és összeköttetés kérdése az egész. Esetleg becstelenségé. Tehetség "másod-. sőt harmadsorban számít.

I. ilij: 3 napos pünkösdi \ikeinl
n balatoniéi lei FOGAS PENZIÓ-ban.

I I .  t i j j : 10 p e n g ő .

III. díj: 3 üveg finom tokaji, 
IV—V. ilij: Egy-egy piperekazetta. 
VI—X. díj: Egy-egy könyvújdonság.

lu 2 .  Kar y minden izében remegő hang kéri telefonon Hidas delek li vfőfnliigy élőt, n 
liera tt.>. >/.nmu házba m o i . aliul a m'K.vcdik «•ineleien fiatal hazn>pár lakik: Dobay 
Az as '/ .m iy ogy i rcia >/.tn Inai ül. Homlokon ta (Aha <»t lóvés «-s Dobayné mófc k
torta a revolvert. melyből o a k  <*ky k Î.nó hiányzott. A golyó a nö homlokán h 
egyenesen a koponya hátsó nV/cn jött ki.

aki a Tátra 
úr ás neje. özében tar» 

hatolt be és

3.
- $

3. 4. 5. Nem kétséges, hogy l)nh.i.\ ur;it .1/, esemény Uili<»7.(h Mtdrálml. Annyira meg volt rpiv 
ri i i I v c , hogy a felügyelő csak nolipzcn tudott tolt* fel világo.Mta >t kapni. Könnyezve mondta e I» 
hogy reggel bú ’Mioók kai \ ált el felségétől .  aki jókedvúu“ k látszott. \ hivatalban, almi pgy 
játékgyár K in ítéli osztályának igazgatója, rendkívül farad-agos napja volt. ut órakor befejezte 
munkáját és egyenesen haza jött, almi is np'grtMitliilx e pillantotta meg nejét, az íróasztalra 
dó!\e, holtan. Óvatosságból nem nyúlt hozzá; ehelyett kirohant a szobából és a hallban feltar» 
Cfiázta a rendőrséget.

I_____

6. 7. 8. 9. Amikor Dobay úr a tényállás előadását befejezte. Hidas detektív azt mondta, hogy 
nagyon szeretne azonnal telefonösszeköttetést kapni a férj hivatalával. Dobay megmondja a 
szamot ég Hidas kimegy a hallba i\« felhívja a játékgyárat*, \ portár mindenben megerősíti az 
igazgató előadását e* mindazon időpontokat, melyeket vallomásában megadott. Míg a főfel
ügyelő a hallban telefonált, Dobay körülbelül kot három percig megfig\elotleniil maradt a 
halott asszonnyal a szólóiban. Amikor Hidas visszatért, hirtelen bizonyos dolgok otlőttek, 
szem ebe.

Tu kUÁmjí Çqôu de. :
Q ló c iá s  Á c p á d o k

Ékes külsejű, albumalakú könyv ez: 
olyuii h ruhája, mint egy drágakövekkel 
es aranyhIminél be,szőtt ódon pluviale, 
szépséges misepa.lást, árpádházi nagy ki
rályaink korából. A nagyszabású könyv 
műfaját nehéz yolna meghatározni. Tör
ténelmi munka, amely azonban a rcf/ény- 
iró lüktető prózájában íródott és a kö!tii 
stílusának ékes virágaival van behintve. 
Valójában az árpádházi magyarság, az 
árpád házi szentek, királyok és vértanúk 
históriája. l)e azéri még ennél is sokkal 
több: az eleiközi magyarság életformái
tól kezdve, árpádházi Boldog Margit bű
bájos alakjáig megírja a maf/yarsáf/ belső 
életét, az érzések történetét, az árpád házi 
tétele reftényét. Magasrendíi szellemiség, 
tárgyi tudás egyesül itt a stílusnak vala
mely titokzatos megjelenítő erejével. A 
múltat elbeszélve arra törekszik Túr 
ehányi Egon, hogy lelki élménnyé tegye 
minden olvasó számúra ezt a múltat: át
éléssé, vele. Mesteri módon ragadja, meg 
az események, a viszonyok, az emberek, 
a lelkek lényegét, hogy mindezt a mai 
ember szinte testi-lelki élményévé eleve
nítse. Aki az ékes külsejű As elsodró su
gallató könyvet elolvassa, úgy teszi le azt 
a kezéből, hogy tökéletesen henne él 
már az Őstörténet ködébe vesző évszáza
dok életében. Efinné válik ezekkel az év
századokkal és embereivel Otthonossá 
lesz sátraikban, velük nyargal, együtt 
imádkozik velük őerégi templomokban és

1 0 .  11. 12. Mfíf-zör i.s észrevette, hogy két liejtii fekszik a padlón. Nem volt benne hiamvoa,
" ,;,r V '.>bb is ott voltak-e, vagy sem. Felvette őket a főidről, ugyanekkor jől körültekin- 

leit a szobában, bőgj megl.issa. van-e ring valaini egyéb. nmit e l őző leg  np,n vett észre A 
főfelügyelő, amikor befejezte vizsgálódását, hirtelen kérdést intézett Doha y hoz

15.

>• A KyHi'itfHXK.'Uó enro r«*111*nc*f«• - 
.sen zavarba jött cs nem tudott 
válaszolni. A detektív ezért ele- 
Lr'*ntlö pr.va rmok ot látott fenn
forogni arra, hogy a férjet hit- 
VftsK> ilkos.ság miatt letartóz
tassa.

Mii kérdezeti Hidas delektivfőfeliigvelő a gyárigazgatótól?
(ilz a kérdés csupán er/y mondái cs az 

itt Iától lak és ol rasol lak alapján bárki 
(dőlt tisztán cs viláyosan bebizonyítja a 
férj két séf/felen bűnössé y ét.)

st deleft ív által félteit férd és írandó a 
2Hz oldalon laláillialét szelvénybe.

HKKI LDKSI HATÁRIDŐ: CSÜTÖRTÖK. k,NJ’K fi ÓRA.

Copyright by A Reggel and Gál György.
Hungary.

egyformán gondolkozik is velük. A ritka I szerű Szintézisét adja, Vvörgi/fi György 
szépség" könyve , amely nz ÜMtmgyarság hcszédes, szép, változaton rajzai ékesítik és 
ele lenek, lóriét,eteuok, lelkiségének nagy- I hamis Gyula előszava vezeti he

KEPPEK
Schmideg szűcs

rendkívül
olcsón

Budapest, /V- Pártat 3
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Reggeli levél
M i t  m o n d  a  i d ő n k n e k  

e g y  id ő t le n  l á n g  é s z ?
Az este jubiláltam: h ú s z o n -  

n t ö cl s z ö r néztem végig a Nemzeti 
Színházban a »Li<ir királyi előadd 
sál. Ez a neyyedszázad nemesek az 
életem lemorzsolt janit jelenti, de az 
emberisén életének is g y öl i elmesen 
elherdált perceit■ Az első lmar király- 
előadást mén olyan nekipirull gyér- 
meki szomjúsággal csodál (am, mint
az a bogárszemű kis bencés diák, Já
noska, aki ott ült mellettem és leij
ei őször liai loi la c földi életben eleven 
emberi hányon megszólalni Shakes- 
peari't. Az élet hullámzásai közt, a 
métlo idő sodrában sokszor szőtt hoz
zám, más-más hányon, más-más vissz- 
hanyyal bear király lányeszü Olim
poszt tébolya, jupiteri dühe, hegye- 
het-uuiló szenvedélye és eyeket-ráző 
paraxizmusa. Sokszor, no y y on sok
szor! És mindig — m á f é l e  k c p- 
pen.  De az esle meyrázá volt az 
élmény: a na y y telki szenzációk idey- 
lázávfíit, föld ntl an, meydöbbcnvc, sá
padtan halt fiat tani a leykii át yibb 
I; i rút y I ray éd in mondatait. Mint h a
csak először hallanám őket. Más volt 
a visszhanyja ennek a »Lcar királyi- 
előadásnak, más varrtét kaptak a 
szavak, megnőttek, közelebb jöttek 
hozzánk. llelékesered tii nk, bele fáj
dultunk, belecsal(>dtunk — mi, korán 
meyöszült halántékéi nemzedék! — 
abba az átkozódó féktelen indulatba, 
amely a megcsalnia!I, a kifosztott, 
az elárulI királyi férfiből őrjöng. H a z- 
z él n 6 I I ii » k a s h a k e s p c a r e i 
s z e n v e d é l y h e z ! . . .  Ki értené 
meg inkább a  c  s él s  z é> m á s  z ó,  
f öl f e l ó é m et y í t ö en a l á z  a t o s, 
l e f e l é  k í m é l e t l e n ü l  du r v a, 
a l a c s o n y  l e l k ű  h a s z o n l e s ő  k, 
a y y óva,  h e t v e n k e d  ö, é r á s z  a- 
k o s tdn y é r  n y  al  ó k. az á r- 
m á n y k o d  ó t ö r t e t  ő k, a z ü r e s- 
f r j ii j e l l e m  t é l é n e k  f e j é r e  
k i á r a d ó  s h ak  e s p e a r  c i d ü hö t  
m á s, m i nt  é p p e n  m i ?
TTngy ily rabszolga is kardot visel,Kiben becsiilotérzés nincs! Az ilyen 
Mosolygó latrok gyakran, mint a patkány, 
Berágják a legszentebb kötelet,
Mely bonsöbh, hogysem oldható legyen.
Dk hízelegnek minder, szenvedélynek, 
Amely urnik vérében pártot üt,
A tűzre olajt, a hűlő vonzalomra 
Tesznek havat. Mondván igent-nemet. 
Akként forgatván csüllő orrnkal, mint 
Szél és szeszély uroknál A’áltozik.
Dögvész szakadjon szélhűdött pofádra! 
Mosolygod szómat, mintha döre volnék 1

H O LN AP

• - .• *• V
.**>' ‘V,
• V,‘ vii/ .

é v v e l  
m e g f ia ta lo d ik ,ha ismét halija

Strauss Já n o sfelejthetetlen melódiáit F ő s z e r e p lő k :
Lida Baarova 
Friedl Czepa 
Hans Söhnker 
Georg Alexander 
Hans MoserPátria-film

KEDDEN PREM IER

URÁNIA

f

V :

el la szított fiát, így szól a világtalan 
agg:
•Időnk csapása, hogy bolond vezet vakot...

A tébolyodatf Lear, akinek tébo
lyában annyi a fönséy és a lányész, 
>(i gondolkozás hatalmas, bár sza
bálytalan ereje , ily keserű gúnnyal 
beszel a földi tekintély ti lkai rőt ; y>S 
hogy (I szegény pára elfutott a kutya 
elöl? Kz a tekintély valódi képe! A 
kutyának is engedelmeskednek, ha 
h i ved a I ba n va n ! «

Gaz hajdú, vond el vé/es jobbodat!
Miért vesszözöd a ringyót? Saját
Hátadra verj. Leghőbb vágyad vele
Azt tenni, amiért most megvered!
I zsorás csencszt akasztat, rongyokon
Keresztül látszik a kis vétek is,
Prémes bekecs s palást mindent befed.
Borítsd arannyal a bűnt és a törvény
Lándzsája rajta knrtétlen törik meg;
Göngyöld rongyokba s a törpe szalma-
Kerosztiilszúrja. [szái
Az örült bear, aki csupasz fajét 

bogáncs-koronával koronázza és 
aszott kárát tart görcsös kezében, 
mint királyi pálcát, föl jajául:
Születésünkkor sírunk, hogy a bolondok 
L roppant színpadára feljövünk...

A nagy tragédia, melyben oly fék
telenül tombol a gonoszság, oly na
gyon megcsúfolják az igazakat, de 
anu lynek végén minden bűn elveszi 
büntetését, a nemes Atban herceg 
szarával ér véget: ö mondja ki a 
zord idők fiának komor Ítéletét 
önmaga felelt, hogy az idők ellen 
vehéz cselekedni, az idők ostorát 
tűrni kell: »Nehéz idő sújt; itt, en
gedni kell...<i

Semes becsvágy, a föladathoz 
“Méltó áh itat, önmagát becsülő büszke 
alázat jellemzi „  Nemzeti Színháznak 
ezt az előadását. N é m e t h  Antal 
rendező, 11 o t h lléla játékmester és 
H o r v á t h  János, a színpadi képek 
és jelmezek tervezője, a ködös mese- 
szerűséget, az álomszerű rejtelmet 
hangsúlyozták. A nagy fekete szín
padi éren föl föl villanó kis díszlet- 
darabokkal és régi krónikák lapjai
ról megelevenített fegyveres figurák
kal j e l e z t é k  inkább, mint á b r á 
z o l t á k  a színt. Nemcsak stílus- 
okokból tartjuk ezt egyedül helyes
nek. de azért, is, mert ezzel a tartóz
kodó dekoratív szerénységgel a költő 
szavának adták vissza a rangot, neki 
engedtek át minden jelentőséget. A 
rendező és a díszletező nem tolako
dott: szerzetesi alázattal és nemes 
önfeláldozással szolgálta ishahes- 
pearet... K i s s  Ferenc bear kirá
lyának utolsó jelenetei voltak a leg
szebbek: a megtörtséget, a fájdalom 
halkabb akcentusait találta el szé
pen. De felfogását általában nem he
lyeseljük. A szenilis aggastyánt túl
ságosan aláhúzta és a királyi fenség
ből éppen ezért keveset éreztetett. 
Legkevésbé ábrázolta pedig azt a fi- 
táni dühöt, azt az eget-földel rázó 
viharzó szenvedélyt, amellyel mint
egy versenyt száguld a természet 
erőinek lázadása. Lear király ember- 
fölöttien emberi tragédiái jónak kirá
lyi színjátszója felejthet ellenül és 
m[ndnniig is S z a c s v a y  I mr e  ma
rad,  a k i  éj) p e n h u s z o n ö t e s z- 
l e n d e j e b ú c s ú z o l t cl  a N e tü
ze  t i S z í n ház  s z í n pa d a t á l  és  
é p p e n  e b b e n  a s z e r e p é b e n ! . . .  
('nrdélia alakítója, S z á r é  n yi Era 
bájos egyéniség és megindít non üde 
jelenség. De érzelmi mélységeket 
nem érzünk benne. K o v á c s  a tra
gédia egyik legnehezebben et hitet
hető » ii ber m ensch <-al a kjái t, az embc- 
rcn-txilian aljas Edmundot játssza 
nagy elhitető erővel. M a k l á r y- 
n a k  nem való Kent szerepe! T a s- 
n n d y  Ilona a kígyóst ma és kígyó
in de g Kegan szerepét — amely any- 
nyira távol esik az ö bájosan finom, 
előkelőm nőies egyéniségétől! — 
klasszikus művészettel, döbbenetes 
életszerűséggel formálta meg. M á t- 
r a y  Erzsi szenvedélyesen elvetemült 
sha kespearei fúriája lenyűgözően 
erőteljes alakítás. U ra  y a bolond 
kora shaivi rhnésségét, hátborzongató 
iróniáját, tragikus keserűségét fölé-

V ÍG S Z ÍN H Á ZSzerdán, április 27-én előszörB o u rd et világsikert aratott új vi^játéka

(Fric-FraoFordította : H a rs á n y i Z so lt
Muráti Lili, Romár Júlia, 

Ráday Imre, Páger Antal

A bemu'ató után a „F e h é r  és fekete**felváltva kerül színre C sa th ó  K á lm á n  szenzációs sikerű darabjával, a
nyes értelemmel fejezi ki. T í m á r  
az őrültségei lel tető »szegény Ta
mási megrázom) játssza. Tá r a  y 
nemeslclkü (Hősiére igen jó. V á r-
h ő n y i  /ollón az elvetemült udva
ronc figura jónak kiélezett pro
filt óid és jelképessé nagy ltja ezt. a 
miniatűr méreteiben is klasszikusan 
örökéletű shakespearei alakot.

l ia ias.sa Im re

• Makay Margit a Terézkörutiban. Egy
vadregényes kis hegyifalu tanítónője és 
gimnáziumának egyik tanára a világ 
háború legvéresebb esztendejében egy
másba szeretnek, de egyetlen éjszaka után 
el kell válniuk, mert a tanár úr a harc
térre indul. A tanítókisasszony azt hiszi 
hogy vőlegénye hősi halált halt, ezért 
férjhez megy egy budapesti ügyvédhez 
Tizenhat esztendővel később Horváth 
ügyvédék kis gimnazista fia, a Gabika 
rosszul áli magyarból. Kovács tanár új 
— a saját édesapja — akarja élbuktatni 
A két régi szerelmes, a hajdani tanítónő 
é« a valaha hét y kebajszú tanár úr ismét 
találkoznak egymással és.. .  — erről a 
regényes, késői szerelemről szól Lászh 
Miklós »Virágvasárnnp című kis színjá
téka. Kerek, pergő, itt-ott. kissé talán 
érzelgős, de szórakoztató és megható tör 
ténet. Móka;/ Margit játéka üdítő és csil 
lógó. mint. a Szent Anna-i tengerszem e 
havasok között. Vertrag Lajos a szigorú 
tekintetű tanár szerepében igazi férfi 
Xngyon meg kell dicsérni a szépen fej 
lődő, egyre több színnel, sőt mélységgé 
gazdagodó kis Puskás Tibort, aki a ki 
gimnazista szerepében bebizonyította 
hogy máris t ö b b ,  mint ígéret, A kísérd 
műsor legjobb száma Lőrinc? udvari 
bolond bohózata. Salamonon és Gárdonyi) 
harsogva nevet a közönség, (m. gy.)

— A legszebb óimény egy tengeri utazási Fe
lej th erotic n emlékei lösznek, hu résztvosz. a Nord 
dout.seher Lloyd Bremen szebbnél szebb utaz.á 
sain ni Egyesült Államokba, Of y Ionba, a Fold 
közi tengeren, ;• Xnnlkapra. a Madeira vágj 
Kaiuiri-szigotokre. I Mimen ;o.s prospektus: Nord 
d»:ii1 sPlior l.lo.vd irodáiban. Baross tér 0 vagy 
Vörösmarty ter 1.

Belvárosi S íin  házSzerdán, április 27-ón e lö s s ö r
Vígjáték 3 felvonásban, 

irta : Solt Endre» F tfsxerep lő k  i
T uray Id a , Szí lossy, M ih á ly , 
Góth, Nagy G yörgy, B a ró th  
B oray, Sim onyt M á r ia , Simc 
Z suzsa , S oltész A innie, P á ló c z  

H arsányi I lo n a , M a k lá ry , 
B en k ó , G on d aRendező: Góth Sándor.Díszlettervező: G ara Zoltán.Jegyrendelés : 188-J07.
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A REGGEL KÖZGAZDASÁGA

"Dunai kontrapunkt
(A Reggel tudósítójától.) Csak las san, lépésről lépésre bontakoznak ki az Anschluss gazdaság:! következményei. A német birodalmi kormány, amely gazdasági téren a legnagyobb 

óvatossággal és körültekintéssel halad előre, mihelyt élelmiszerbevitelének és nyersanyagellátásának nagy érdekei forognak kockán, a dunai ál
lamokkal szemben előzékeny és udva
rias politikát folytat. Ez annál nagyobb érdeke magának a birodalomnak, mert hiszen az Anschluss következtében Ausztria fizetési mérlegé
ben mélyreható eltolódások állottak 
be, a devizaforrások nagy része be
dugult, sa birodalomra hárul a feladat, hogy az osztrák ipar nyersanyagszükségletéről és Ausztria élelmezési ellátásáról gondoskodjék.

Egyelőre főleg a közlekedési po
litika terén jelent kéznél, a német kor
mány messzeható terveinek első jelei.A trieszt-hamburgi kikötőegyezményt Berlin felmondotta,s ennek előrelátható következménye 
az lesz, hogy Ausztria 700.000 és Cseh
szlovákén 300.000 tonna körül mozgó 
áruforgalma majdnem teljes mérték
ben Hamburg felé terelődik. Az osztrák 
forgalmat, egy tollvonással, a cseh 
forgalmat, pedig az átmenő tarifa 
megfelelő emelésével tereli, Berlin 
délről észak felé. Ugyanakkora német birodalmi kormány elhalasztotta a dunai hajózási egyezmény életbeléptetését,
amely ez év április elsejére volt ki
tűzve. A Dunagőz és a Délnémet hajózási társulatoknak most már egységes német vezetés alá helyezése F döntő szerepet biztosít a német dunai hajózásnak, ami nyilván a tarifa> 
politikában is jelentkezni fog. Végül rendkívüli fontossága van a berlini kormány elhatározásának, hogya Duna—Rajna-csatorna építését a lehetőségig meggyorsítja, úgyhogy ez a fontos viziút legké- sött 1940 tavaszán megnyíljék.
Ennek az átfogó dunai közlekedési 
politikának a szolgálatában áll a 
bécsi kikötő kiegészítéséül a linzi 
nagy kikötő kiépítése is.A nagy tervet azonban beárnyékolja Bécsnek, mint a dunai és balkáni kereskedelem forgalmi és pénzügyi központjának szakadatlan hanyatlása.Az angol lapok jelentése szerint a 
"nagy nemzet közi szállítmányozó, fi
nanszírozó és biztosító vállalatok el
költöznek Bécsből, az átmenő forga
lom zsugorodik s azok a nagy cégek, 
amelyek hosszú évtizedeken ál a bal
káni üzletet Bécsből irányították, a 
szigorú német deviza és egyéb ren
delkezések miatt, szintén kénytelenek 
Bécset elhagyni!Sajnos, a magyar politikai fejlő

dés ezt a javunkra kibontakozó irányzatot nem respektálta, s így egyelőre le kell mondani arról, hogy a budapesti szabadkikötőt ez az elvándorlási folyamat a dunai és balkáni üzlet középpontjává emelje.Pedig az elmúlt évben a kikötő for

galma meghaladta az u.ó millió^ tonnát. s kedvező körülmények között,, 
politikai biztonság, forgalmi szabad 
Ság, devizakönnyitéttok révén könnyű 
leit volna a Bécsből rlvándorló bal
káni és dunai üzletet Budapestre
hozni.Politika és gazdaság azonban ellentétes irányban alakult nálunk éppen e döntő hónapokban.

Bár még mindig nem késő! lia si
kerülne megállítani a folyamatot,  
amely a Bécsből elriasztott üzletel 
nem 'Budapest, hanem Brigién! tele 
tereli, ha lemonddnánk erről az rllru- 
irán uú játék réti politika es ga.daság  
közölt, soha nem remélt lendülettel  
lehetne Buda pest kikötőjét es dunai- 
balkáni üzletét felvirágoztatnunk.Kiss Dezső

Textilipari dekonjunktúra
(A Heggel tudósítójától.) A ma

gyar textilipar, amely a fogy asz'-isi iparok .legfontosabbika, már a mtilt év .vége óta a konjunktúra hanyatlá
sának jeleit mutatta. Amíg a nehéziparban a foglalkoztatottság alig csökkent, s az egymilliárdos beruházási terv végrehajtása során jelentősen emelkedni fog, addig a textiliparban az év első negyedében erős csökkenés állott. he, amelynek a 
szórványos munkásclbocsálások vol
tak első külső jelei.Az elmúlt hetekben azonban a bel y zet s ú 1 y os bod ott.A statisztika számai szerint az év első negyedében a textilipar (‘óljaira 
import áll nyersanya y a múl léri liez 
képest több mint 23 százaiéi,kai visz- 
szaesett, a rahlári. készletek felduz
zadtak s a gyárak munkaideje har
minc százalékkal volt kevesebb. Ezek a számok azonban nem mutatják a teljes képet s főleg nem vetn e!v ilá 
gosságot, a helyzet pszichológiai hát
ierére.Nemcsak a vidéki kereskedő, a

falusi lakosság sem vásárol.
ítészben a piaci forgatom szűkülése 

enne/,- az ölni, részben az is, hogy az 
ország számos vidékén a lakosság 
tartózkodik a vásárlástól, meri elhi
tették vele, hogy rövid időn belül 
olcsó külföldi röfös áru kerül az or
szágba. A nagy raktárkészleteken s a politikai okokon kívül ez is egyik 
oka a folyatom akadozáséinak. Rossz őszi s rossz téli idény illán a kereskedő természetesen aggódva néz a nyár elé s nem mer nagy raktárt tartani. Enneka tartózkodásnak következményei egyelőre még nem jelentkezteksúlyos formában,de a kisebb vállalatok — ágy az iparban, mint a kereskedelemben — mar érzik ennek a vérkeringési zavarnak a következményeit .v lia gyors és ala
pos intézkedés nem tisztítja meg a le
vegőt és nem állítja vissza a teljes és 
tökéletes bizalmai, akkor tartani le
hel olyan niegrázkódlalásitklól, ame
lyeknek végső következményeil nehéz 
előre lemérni.

Gazdasági K is  TükörBécsben az elmúlt héten megjelent a fagyasztott hús, amely az egykori Ausztriában Jíí 19 óta nem került p ia cra ...
Április 22*én volt húsz esztendeje, 

hogy a szovjetkor mán y egy tollvonás
sal megszüntette a magánvállalkozást 
a külkereskedelemben s az egész kül
kereskedelmet államosította. Az ered
ményt Ismerjük! Nines állam a vilá
gon, amelynek a lakossága olyan 
rosszul élne, s olyan drágán, mint az 
orosz. Ennek ellenére az elmúlt húsz 
esztendő alatt az orosz példa, sajnos, 
egyre szaporodó követőkre talált...

A magyar paprika termelése és ki- 
vitele az elmúlt tizenhét év a,lati erő
teljes és örvendetes lendületei veil. Fő
leg a kivitel a foulas, meri a span.dal 
polgárháború befejezte vlém ügyel
nünk. kell arra, hagy a piacokat, ame

lyekéi a .spanyoloktól elhódítottunk, 
meg is tartsuk. A termelés I!t26-tál 
10‘3S ig 247.000 mázsáról 4HO.OOO mázsára, 
a ki vitel llO.OOO-röl 224.000-rp emelke
dett.

A magyar halkivitel ezzel szemben, 
sajnos, erősen hanyatlik! A hal ára i 
22%-kai emelkedett, míg a kivitel az 
19.11). évi 20.1)00 mázsával szemben a 
feléné] is kevesebbet, 9420 mázsát ért 
el. Ennek a hanyatlásnak az az oka, 
hogy a lengyel piac. teljesen bezárul!, 
a német piacnak pl, az osztráknak 
50%-át vesztettül; el.Május elsején történik az első nagy I e I >és a német és osztrák 

adórendszer egybeol va szí ásóra. 10 napon lép éleibe Ausztria egész területén a német forgalmi adó, amely az osztráktól lényegesen különbözik, főleg abban, hogy a 
fázisrendszeri nem ismeri. A német forgalmi adó általános kulcsa kél százalék számos könnyí

téssel, például a mezőgazda Ságnál és az élelrniszerkereskedel«m* bon. *
A magyar tojáskcreskcdelem boron-

dezkedett a fagyasztott tojás kivite
lére, amely után a világpiacon, a kí
nai kivitel megszűnte óta, erős a ke
reslet. A fagyasztást egyelőre külföldi 
szakemberek végzik s n tojás 3ó—25 
fok hidegben kerül nagy tömbökben 
fagyasztásra.X  Dr. Zeiitay Dezső levele A Reggel-hez. Igen tisztelt Főszerkesztő Úr! Hivatkozással A Reggel április lí) i számában megjelent nyilatkozatomra. tisztelettel kérem a következők közlését: 1. Nyilatkozatom lényegében helyesen került a nyilvánosság elé. 2. A kereskedősegédckiiek az értelmiséghez való sorozására vonatkozó megjegyzésemet azonban nem Kovács dr. statisztikai adataira, hanem a törvény ja vaslat ra mondtam. Kovács dr. ugyanis táblázataiban a kereskedősegédeket különválasztva mutatja ki. 1 A köztisztviselőknek a magántisztviselőkkel való összeka pesolásá t. azért, k i fogasolt a rn, mert Kovács dr. az egyetemi numerus elausussal kapcsolatban általánosító kifejezéssel azt állítja, hogy a felvételi kedvezmény a tisztviselők* gyermekeire vonatkozik és ezzel félreértésre ad alkalmat. Őszinte tisztelettel: Dr. '/.onlay Dezső.

A kézmüvesipar 
_ és az egyéni ízlés 

védelmének jegyében 
készül a jubiláló 

Szegedi ipari VásárSzeged, április 24.
(A Heggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Figyelemre méltó tervvel foglalkozik a szegedi ipartestületi mozgalmat kezdeményezett a kézművesség érdekében,a kézműipari áruk népszerűsítéséért.
A Heggel munkatársa beszélt a'/ ipartestület elnökével, a híres Rainer iparoscsalád legfiatalabb tagjával,Rainer Ferenccel,aki a következőket: mondta:
— Az egyéni ízlés mindjobban háttérig 

szorul a lakások berendezésénél és a ház
tartási cikkek vásárlásánál. A lötneyipar- 
rid szemben szeretnénk védelemhez jut
tatni az egyéni Ízlés szolgálatúban állé, 
kézműipart.

A mozgalmat most készítik elő éí jniiius 4— 12 közölt a X. Szegedi Ipar 
l'ásáron mutatják bt*. A jubiláld? Szegedi Ipari Vásáron a kézniíiipni mellett a házit par, az iparművészet é̂  a népművészet jut vezető szerephez

X  Szikra Magyar (íyujtágyárak H
brultóbevételo a műit évben 714.0H2 
volt. Ebből költségekre 56.93Ö I», a.lnkr 
illetékekre 199.1)72 I’ | fordítottuk, a ta 
tulékula pot 1(H).000 i’ -vel dotálták, ág 
bogy a 12 millió I* részvénytőke ut.*) 
•07.471 P volt a tiszta nyereség s ebb 
az -A- sorozatú részvények után 11 
osztalékot fizetnek. A Magyar Altatóm 
(iyufaipari III. mérlege 101.574 P nyer 
seggel záródott s az osztalékot részv 
ilyenként 9 I* ben állapították meg.

Bármikor Indulnál A REGGEL Utazási Irodájának gondtalan utazásaival Itáliába. Jugoszláviába. Svájcba !

Felsőolaszországi tavak !
leljos penziónap, minrinti mollékköltftóggal■ w  és »»» - ----------«---  — --■»---A legszebb nászút!

1 A  tsljoa ponziónap, minden metlékkBItaéggel 
IV ét III. o. gyorsvonatjegy oda-visaza

}P 199S nap Venezia * 
3 nap Firenze , 
8 nap Roma .

» » » • 

• • • »

Végig Jugoszlávián I
■SSS teljea penziónap, minden mollókköltaégirel ■V é* III. o. gyorsvonatjeiíy oda-vlsaza 
1  nap Zagreb . . . . , , . 1  _ _ __I nap Spalato . . »•••» I VI f|ffin 
8  nap Raguaa . •■•••» }  K / IM 
1  nap Sarajevo »•••»• I | LfcV i nap Belgrad.................)

O l a s z  t e n g e r p a r t  !
teljen penziónap, minden mollékköltsőggol HU és III. o. gyorsvonatjegy oda-viHNzn

Ieovrana • • • • o o « e e * a « e P  179
Abbázia • • • » • ................................. P 185
Capri • . • • |
Bordighera * • "
St. Marghorita J
San Homo 
Ospndalcttl P  2 3 9

TUndérszép Dalm ácia !
d l l  teljos penziónap, minden mollékköltftógg©] 
1 ^ 0  ós III. o. gyorsvonntjogy oda-vissza

Rágósában (vasúttal és hajóval) . P IM 
Spalatoban* • . . . . . . . .  P 207
Ariiéban (vasúttal és hajóval) . . P 169

Itália szépsége és Kultúrája t
4||| teljes penziónap, minden mollókköltsóggel 
HU és III. o. gyorsvonntjogy oda-vissza 

2 nap Vnnozla
2 nap Firenze
3 tinp Róma
1 nap Napul!
2 nap Caprl

Ugyanon 2 napos TAORMINÀI 
tartóz kodással

e eHl. o. gyorsvonntjogy oda-vissza
2 nap Vonezin
3 nap (Sard mm 
2 nap Ho la g g iu 
2 nap Pallnnza 
1 nap Vorona

• • • •
v. Milano i p 251

J u g o s z l á v  t e n g e r p a r t  — J u g o s z l á v  S v á j c  !
toljos ponziónap, mlndon mollókköltsóggal 

m%3 és III. o. gyorsvonat jogy oda-vissza
t » o • P 117 I Plitvicka Jozora . \ n  "V M
; }  P  1 3 9  1 Makarska . - - .  í m ■ • 5F

’  > P  1 5 9

Hakar . . 
Krk . . .
Növi Vinoriol 
Hvar . . . 
Cirkvonica

Plitvinka Jozora 
Makarska 
Hornul a .
Kupnri 

I Biod . .

P 198 
P 217 
P 173

N ielőtt SVÁJCB A  utazna, kérjen tő lünk költségvetést és prospektust !
Valalájái kiigényeljük, a legpontosabb álüenrvel szolgálnak s egyéni átázásainknál biztosítják a társasutazások gondtalanságát I — Vidéki olvasóinknak postán inlézfink el mindent a leglelküsmeretesebben iProspektusok, telvilágositás, díjtalan szobafoglalás, jelentkezés kizárólag: A  D F f i f i C I  l l f a v á c i  I v A f l á i á n á l  B u d ap est, V l, M ussolini tér 1. T. 129-554 és 120-555 M  I l K V l I K h  U l d á a s l  í r u u a j a n a i  Hivatalos órák délelőtt i/29-tól V22-ig és délután 4-től 6-ig |
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uiMiiimimu i j ■'.Mtni.tm i ■A Kékszakáll nyolcadik fele
ségé'! t, a francia \ ítr.i:'itók» ro< 1 í1 1 oin- nflk e/.t a gyüng.vszemét, amely mindenütt a világon oly átütő sikert állított, most vászonra vitte az amerikai filmgyártás. Ki másra hízhattak volna ennek a legeurópaibb témának a rendezését, mint Lukitsehra, a legeurópaibb amerikai rendezőre, aki egy ójahh roinekrníivel szaporíthatta alkotásainak számát. Nem is lehel tulajdonképpen taglalni vagy részletezni, hogy Luhitscli művészete milyen változatokban .jelentkezik utá nozhatatlanul és éli ki magát egy olyan hatásban, amelyet az ember a bőrén és az idegeiben érez, mert hiszen ezek tényleg csak niianszok, amelyek elsősorban rejtett es hívni kodás nélküli szellemiségükkel «'s hensöségiikkel hatnak. Ahogy például Kékszakáll és leendő nyolcadik felesége az áruházban egy pizsamavásár- Ins delikát körülményei között egymásra találnak s ahogy például Lu- hitseh ujjpattintásszeríimi és azonnal módot talál rá, hogy az egész áruházi bürokráciát kigúnyolja azon a lenyeli keresztül, hogy Kékszakáll csak a pizsama ka bá tót akarja megvásámini, a nadrágot nem, mert szerint'* a legtöbb férfi csak kabátban alszik s a nadrágot nem is használja tulajdonképpen, az. már az egész filmnek meg adja azt az intonálását, amely joggal kelt fel bennünk további rendezési ínyencségek ben va ló remény k ed est.Valóban, az egész film az ötle-

a b b a z i á í a nmeleg tengeri gyógyfürdők a
„R E SID E N Z"szállóban mind a négy emeleten kaphatok Idősebb uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak és elmcszescdeshöl eredő betegségeknél nagyon fontos, hogy a »Hesi<len/.« nem fekszik magaslaton. ()riási előnye niég. hogy az összes előirt diéták pontosan betarthatók Kitűnő konyha.A »l!osidenz«-ben minden kénvelem os íi7. összes modern komlorl niella- látható, folyó meleg és hideg viz a szollakban Iáit, központi Iütés, 212 tokos meleg, tengerre néző napos, loggias es erkélyes szobák, kényelmes ágyakkal. A »Kcsidenz« egészen a tengerparton tekszik és nem a tengerparttal szemben.
1938 as újdonság:
a fényűző pompával be
rendezett modern „Hall"* 
és a fürdőszobás szobák !Kimerítő személyes információ egész nap : E r é n y i  (Diana-patika) Károly körút 5. Telefon: 131-619. Vidékieknek levélileg Kérjen képes prospektust !

toknak finom aprrszüknek és mán 
finomabb meglát a s oknál,- vén cár ha
totton sorozata! állandó mosollyal, 
de námolykor hahói ázva is nézzük ezt a képei, amelynek szerintünk elsősorban Fiiirópában lesz sikere, minthogy sem revolver, sem gengszter- motivum, sem vágtató cowboy-jolenet nincsen henin*. Car y Cooper, ez a kétméteres angyal játssza Kékszakállú ha szabad férfira ezt a kifejezést használni, bájosan, de mindenesetre angyalian. A férfiassága megvesztegető s az a heh ízelgő  ̂ egyéniség, amely számára a világhírt megszerezte, ebben a mégis csak túlnyomóan művészi eszközöket igénylő szerepben éppen úgy érvényesül, mint teszem azt. valamikori híres marokkói Marlene l)ietrieh-fil mjében. Claudel to
Colbori a partneri*, aki egy kis felier egér ugra-hugrálásával táncolja körül az ő megzabolázhatatlan Keksza- kállját és aki a spicces jelenetén kívül. amelyben nem eléggé _ meggyőző, igazán elragadó. Fz a bajos kis tn- nagra figurája Hollywoodnak e^ak újahlmn játszik vígjátéki szereléket is. előbbi nagy drámai szerepei után. Hiivös kis nő. külön parfümje van. szeretjük. A filmnek Pesten egész biztosan átütő sikere lesz..

(üreggel.r&sszf'őnet
nem dicsérj

olyan boszorkányosán vív, mint igen tisztelt écl c\s a p j aura.
W inchell-röl „ a

hires ann rikai 
plel j/kokirrilj/ról 

szól az v,Y ve H?', 
című fihn% amely 
Amerikába n ké
szült, — a meri- 
kainknak, (itl, a
/(Yiflerevlü! val -
ban m:,l ók hal
nak leli escflni cr<m 
a fan1os kérdésen*

*
Yvette

City, Omnia
{Amerikai film — 

a ni o r i ka i a kit ak
1

hogy vájjon Mr.

♦ A * en d  a i fo y  ol y  \

• R o y a l A p o lló  • 

t ,1ó szórakozás ! J
!  Z

i

Angliai idegen ér
kezik Hurt Ian iába, 
amely közt luJomá- 
súa n ( í ircsország 
és Ponyva ország
határai között, te
rül el. Az idegen
megszólalásig ha
sonlít a koronázás 
előtt álló király- 
hoz. (Nem csoda, 

hisz mind a keltőt Hónaid Column 
játssza.) A király dorbézol, hasonmása, 
az angol idegen halászik, a királyt bősz 
fivére elragadja, de nincs haj, mert az 
idegent felöltő/,intik « király ruháiba és 
megkoronázzák. Ettől kezdve kel órán 
át olyan bő sodrással, annyi színnel, iz
galommal, kedves fordulattal, ragyogás
sal, szellemmel és szerelemmel árad a 
romantika, hogy az embert magával kapja és akár akarja, akár nem, úgy 
elszórakoztatja, mint boldogult úrfi- 
korában, tkoudd Caiman roppant férfias, 
n hölgyeknek mindkét maszkban egyfor
mán tetszik. Finom színészi munka, aho 
gyan egészen egyszerit eszközökkel, 
hanglejtéssel, szem iiiozdu lati ni, járással, 
megkülönbözteti a két ainkot. Madeleine 
Carrolnak olyan arca van. mint az An- 
iterseii-mesék tündéreinek (baja is époly 
hosszú és szőke). Ifi, Douglas Fair hankséppen olyan nagyokat ugrál é« éppen

Wiívchell (aki személyesen játssza a fő

szerepe!) valóban csalhatatlan-e, amikor 
ítél elevenek és hollak — ezáltal egy 
kis éneke s sztár je UH I ----- felett vagy
megtörténhet e az a merőben valószínűt
len esel, hogy olykor még a nagy Win- 
eheti is téved. (A film szerint a piety, 
kák frjp'le'me persze csalhatatlan.) Aki. 
tud ilyenfajta kérdéseken izgulni, nézze 
meg ezt a filmet, amely helyenként szó
rakoztató, másull viszont olyan zavaros, 
hogy meg a nagy Winch olt is csak ne
hezen értené meg, ha a nézőtéren Hitte. 
Simone S i m o n bűbájos és eziHtal is 
meghódítja a közönségei, néhány rom7- 
joleno‘ pedig igazán káprázatos.

IT T  A R OSA LIE !
P om p á s és vidám  am erikai íilmrevü

Levelit ették nekünk n Metro teg- g 
frissebb filmoperettjét, a Rosalie/, 
amelynek néhány jelenet ében először 
villan fii Hajmássy Hand, akit bácsi 
ás budapesti sikerei után vitt ki a 
a holt ywoodi üzem. A film revü fő
szerepeit kel világhírű szláv, LI c a 
ll o v R o tv e I ás N e ! s o n E d d y 
játsszál,-. E z az ö f i I m j ü k! A Metro 
olyan j á k e d v ű á s v i d á m g a z- 
d a g s á g o t  fáltdl korájuk, hogy 
nines pillanata a filmnél,-, nmei y ben 
Indáira ne nevetnénk magunkat. 
Kell ennél több ás szebb ajándék 
ebben a mai világban? Ebben a revü- 
ben nemcsak a soi,- ragyogó tánc ás a 
kitűnő zene ragad meg bennünket, 
hanem a z a k e d v e s k o m á d i a, a 
í r i s s é s s z e 11 e m es p á r b e s z á- 
(I c k, a m a i é l e t  né h á n y g r o- 
l e s z k  I o r z k é p e  é s a f i a t a l  
a m <• r i k a i I á n y o k, a m e r i k a i 
í i ú k ti s z I a m a s o I y a, n á h á n y 
r a g y o g é> s z Í n é s z v i d á m b u k - 
f e n c e  — mind mind örömeink eb
ben a filmben. A történél, amiről a 
film szól, a m e g f o r d i I o I I H e i- 
d e ! I) e r g i d i á k á l e t  -, A képzetI 
európai ország hercegnője rangrejt
ve ál eg y amerikai Irányi idézetben, 
ahol szerelmes lesz Eddy Xelsonba, 
aki ezúttal- az amerikai West 
Eoint i katonai akadémia- növendéke. 
A leányt természetesen a királyi 
apa hazahívja, hogy a kiwi la szíott 
főherceg felesége legyen és a sze
lei mes katonai növendék, aki aka
dályI néni ismerő szerelmében az 
óceán! óitröpűli, hogy szerelmesei föl
keresse, csal: Ro menzában, képzelt 
országban tudja meg, a »/ragédiát«, 
hogy nem egy szegény és jelentrkte- 
l(n leányba szereteti belé, hanem a /, i rál y kisasszonyba. I)e se az operefl, 
se Amerika nem ismer lehelelleni, a 
királyi család áthajózik .Amerikába, 
a szerelmében csalódott fialaletnber 
után és hogy milyen rettenetesen bol
dogok lesznek, arról már jobb nem is 
beszélni. Rég nem láttunk ilyen ked
ves és mulatságos filmet, amelynek a 
revü része külön ajándék. Jr a n
Dy k e ,  a rendező, a hollywoodi liin- 
dérkeltél,-tár minden ragyogó kellékét 
felépítette és a tündérmesék arany
lamé- és tiillfcl hőjéből, gyárnál ntrsit- 
logokat szór széjjel. Eleanor Rou’rl 
ma kél séfjen kívül a lánc királynője. 
Lábaiban művészet és szellem van s

apró talpaival vallomásokat tud ki
kopogni a parketten. Minden 
mozdulata csupa báj. csupa rit
mus. X el sou Edd.y tökéletes film- 
bon vi ni u. Xem az édeskés, krémes- 
bélesízű férfítipus. Sugárzó férfias
ság. csupa erő s ami fér fi szí
nésznél a legrdkább, báj van benne. 
Hajmássy Hona Rosalie barát nőjét, 
játssza. Mint fiimszínésznöről a szc- 
replése után nem mond hidunk végle
ges véleményt. (Az! hisszük, ezt a 
Metro sem akarta!) A éhéin y jeleneié
ben líyy hat, mintha csak a próba- 
felvételét akarták volna elkészíteni. 
Egyetlen nagy énekszámában azon
ban olt érezzük a jövő tehet őségéit és 
kilátásait, amelyek, minthogy a. vi
lág leghatalmasabb film vállalatának 
egész appareil usa rendelkezésére áll, 
remélhetőleg valóra is fognak vádúi. 
A revü legragyogóbb ötlete a has- 
beszélő mesebeli király és bábuja. 
Ezt a királyt mindenki gyerekesen, 
hűtjiének farija, pedig bölesebb, mint. 
bárki a filmben és a véleményét 
mindifi a bábuvá! mondatja el. Ezért 
a néhány jelenetért már külön is ér
demes a filmet megnézni, amelynek 
remélhetölea — mini hon y mindenütt 
a világon, Budapesten is nagy sikere 
lesz. (i. od

F] Marika. Az egyik kisebb moziban 
alkalmain volt látni ezt a magyar fil
met, amely az alatt az idő alatt készült, 
míg nem voltam Magyarországon. Elra
gadtatással állapítottam meg, hogy a 
fiatal Szcpes Fia előtt milyen nagy film
karrier áll: szivalukú arcocskája, meg
ható tekintete, gozcllaszerü könnyedsége 
a inaf/yar filmgyártás áj ifjú drámai 
hősnőjévé aratják. A film maga egye
bekben a kitűnő magyar filmek < közé 
tartozik, Ccrtá'v Viktor rendezése első
rangú, egyetlen komoly tévedése, hogy 
Jávor Pál feleslegesen mélyíti el a hold- 
világfény és a romantika iránt érzéket
len író szerepét húst,-omoly Strimlbcrq- 
figurává! Ez az indokolatlan lelki bánat, 
amelyet a figura magából áraszt, végig
permetezi az egész filmet, természetes 
vidámságát megfojtja, deprimál, végső 
hatásában tellát ártalmas lehetett a si
kert tekintve. Nem volt senki, aki ezt, 
észrevegye? Fotográfiában és meseszö
vésben azonban az egész film tip
top. (c.)
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Ili Horthy M ik fo  [Súlyos incidens B ay zsűrie lnök
és B edő  k ö zö tt a kardbajnokság

és Balogh László dr.
a MUE örökös tiszteletbeli tagja

(A Kenud tudósítójától.) Vasárnap tar
totta a Magyar Úszó Egyesüld iá ik évi 
közgyűlését. A közgyűlés nagy lelkesedés
sel emlékezett meg az úszósport két kiváló 
vezéréről: ifj. Horthy M i klósról, a Ml’Sz 
elnökéről és dr. llulogh Lászlóról, a M IISz 
ügyvezető alelnükéről, akiket közfelkiál
tással a MUE örökös tiszteletbeli tagjává 
választották meg.

Ezután a következő tisztikart választot
ták meg. Elnök: Praznovszky Iván ny. rk. 
követ és meghatalmazott miniszter;- társ
elnökök: Felsmanu József és Schubert Jó
zsef; alelnökiek dr. Kiesel bucii Gyula és 
Stavnfer Sándor; örökös tis/lelctheli elnö
kök: dr. Wagner Károly ny. államtitkár, 
Schubert Alfréd és Onódy József.

A közgyűlés a választás után üdvözlő- 
táviratot küldött ifj. HortIn) Miki' s: ak és 

ehhpn különösen azokat az érdemeket 
emelték ki, melyeket a margitszigeti ver
senyuszoda megvalósításával szerzett.

e lőm érkőzésén
(A Heggel tudósítójától.) Vnd kardcsal- 

togtatás zaj» verte fel vasárnap reggel a 
M Hegyet cm egyébként békés csendjét. A 
különbözei termek ben

Magyarország legjobb vivői küzdöttek 
az egyéni kardlnjnokságért.

hgyedül Kabos Hűdre hiányzott... Az 
eiom( rkőzősekét aránylag kis közönség
nézte végig, de az első perétől jelen vöd * Eenntartja állítását?

ezekkel a szavakkal figyelmeztette Brdöt
az »aktivabb« vívásra:

— Tessék komolyan vívni! Riposztozni
is szabad!

Bedő erre abbahagyta a vívást és szem 
befordulva Bay zsűrielnökkel, így vála
szolt:

— Személyemben sért ez a kijelentés.

1

Északnyugat birkózói
nyerteti

a „Győztesek Könyvét<<
Nyíregyháza, április 24.

(A Reggel tudósítójának teh főnjeién 
lése.j A Magyar Birkózó Szövetség keleti 
kerületének megbízásából a NyT\E ren
dezte vasárnap Nyíregyházán az ez-vi 
országos vidéki birkózó bajnokságot, ame
lyen a legjobb vidéki birkózó címéért és 
a Brüll Alfréd által alapított „Győztesek 
könyves vándordíjért öt kerület j,; váta
géi fúlt versenyzője lépett a porondra. 
Délelőtt a városházán Szieberth Imre 
MÁV főtanácsos, a Birkózó Szöv. tség 
diszelnökónek elnöklésével országos vidéki 
kongresszust tartottak, amelyen Szohor 
Pál polgármester és Steinfeld Istvánnak, 
a keleti kerület elnökének felszólalása 
után elhatározták, hogy vidéken is beve
zetik a szabadstilusú birkózást és a jövőévi 
országos kongresszust, valamint bajnoki 
versenyt Székesfehérvárott rendezik. Tíz 
órakor nagy érdeklődés mellett kezdődött 
meg a verseny, amely közben Kárpáti 
Károly olimpiai bajnok és Tarányi Jó
zsef (Debrecen) szabadstílusú birkózást 
mutatott be. Részletes eredmények:

Pehelysúly: 1. Monos (TSC), 2. Fiigcdi 
(MÁK), 3. Penge (Kelet). — Légsúly: 1. 
Dobó (PVSK), 2. Rózsa földi (DAC), 3. 
Mészáros (DVTK). — Könnyűsnly: J. 
Karsai (GyAC), 2. Szávai (0. MOVE), II. 
Fehérvári (MÁK). — Kisközépsúty: 1. 
Beim (DAC), 2. Ózvári (K. Turul), :i. ITu- 
nyndvári (0. MOVE). — Nagyközépsúly: 
3. Finyák (DAC), 2. Cuoi (SzMTK), 3. Sas
véri (ETE). - -  Kisnehézsúly: 1. Kasza 
(DVSC), 2. Réti (DVTK), 3. Vörösmarii 
<KAC). — Nehézsúly: 1. Tarányi (DVSC), 
11. Tóth (ARAKI, 3. Kalocsai (MÁK).

A pontverseny eredménye: L Észak
nyugat 10 pont, 2. Észak 8 pont, 3. Kelet 
7 pont, 4. Dél 6 pont, 5. Délnyugat 5 
pout.

JÖVŐ h e t e n  f o l y t a t j á k  a  n e m 
z e t i  HAJNOKSAUOT. A: Üllői üli sport
telepen kellős mérkőzés lesz■ a F e r e n c 
v á r o s  a Ncnizdirel játszik, elölte a 
H h n g éi r i a mérkőzik a Mocskaival, 
Kispesten lesz a Kispesl — Újpest mérkő
zés, ezenkívül a Pliöbus Szürkét axi, Un 
dafok Eleh'l romos, Törekvés—Budai II 
és ETO—Szeged mérkőzések kerülnek le
bonyolításra.

A \TI. kerületi leventék nyelték a 
székesfővárosi leveuteba jnoki mezei íutó- 
versenyt. Az egyéni versenyben Tarász 
János győzött.

Is k o la  és l iü n p t á r i  
k ö n y v e k  bekötése

i e d » I I) nv 0 *  e b b

V  , S z e n t  I s t v á n  k o r ú t  |() s z á m .  I e mTelelőn 121-531

Szdavec-iky Lajos rendőr fölanáesos, a 
I U'ő Szövetség ügyvezető elnöke es 
J< he falussy Piller Oyörgy szövetségi
kapitány. Mialatt az érdekes mérkőzések 
folytak, beszéltünk Szila reezky Lajossal a 
három hét múlva, május Idán kezdődő 
vivő vi Iá g bajnokság ró/.

— Magyarország részéről hat kard vivő 
megy Pöslyéiibe, — mondotta az ügyvezető 
elnök — ezek közül kerül ki majd a ka éd
esapa! is. Elmegy a bajnokságra a női 
tőrcsapat is. André (lardera francia mes
ter szerint jxírhajtörözöink nagy javuld*!, 
mutattak az utóbbi időben és könnyen sze
rezhetnek kellemes meglepetést. Az előké
születekre vonatkozólag közölhetem még, 
hogy

mindegyik fegyvernemben két válo
gatóverseny lesz

és csak azután iil össze a válogatóbizott
ság, amely pontosan meg fogja állapítani, 
kik azok, akik Magyarország színeit kép
viselik a világbajnokságon.

Mialatt beszélgetünk, nagy harcok 
folytak az egyes csoportokban. Már az 
eloniérkőzéseke.n olyan nagy küzdelmek 
voltuk, amelyek

bármely világverseny díszére váltak
volna.

Az első négy csoportban símán, minden 
izgalom nélkül folytak le az asszék és 
a favori!ok. jutottak tovább. Meglepetés 
csak a harmadik csoportban akadt, ahol 
a bajnokság egyik titkos favoritja,

Kőszegi meglepet ésszerű en 
gyengén szerepelt.

nagyon

és nem is jutott a középdöntőbe. Az ötö
dik csoport mérkőzésein izzó légy,őr tá
madt. Ennek a csoportnak a zsürielnökc, 
Bay Béla, a kitűnő vívó volt. Kovács 
első helye egykettőre eldőlt, Hidas lett a 
második. Iiedö Zsolt, a JITVK vívója, 
egymásután szenvedte el a vereségeket 
és helyzete a továbbjutás szempontjából 
teljesen reménytelenné vált. Amikor |

•— Fenntartom! — válaszolta Ha y Béla.
Bay Béla az incidens után a zsűri levál

tását kérte.
Bedő pedig visszalépett a további küz

delemtől.
A vívók és a vezetők csoportokba verődve 
izgatottan tárgyaltak az affért. Hama
rosan az a hír terjedt el, hogy Redő 
Zsolt provokálta Bay Bélát. Bedő vissza
lépésével egyébként az a helyzet állott 
elő, hogy a már középdöntőbe jutott 
Hidasnak újból kelleti vívnia Peslyrel. 
A megismételt mérkőzést Hidas 5:4-rc 
megnyerte és így másodszor is tovább
jutott. A középdöntőbe jogosító harmadik 
helyért Peslyuek Bujnovszkyval is meg 
kellett mérkőznie és 5:4 arányban győ
zöl). Ezzel ő is bejutott a középdöntőbe.

Ezután
hosszú viták előzték ineg a középdöntő

csoport beoszt ása i t.
Mindhárom csoportba olyan erős mezőny 

került, hogy igen könnyön olyanok spiti  
juthatnak a döntőbe, akik tudásuk alap
ján akár olimpiai bajnokságot is nyerhet
nének.

A három ötös középdöntőből a követ
kezők jutottak n döntőbe:

I. csoportból: Rajczy BEAC 3 győze
lem, Hajasányi MAC 3 g.v. és Kerry 
HTVK egy gy.

14. csoportból: Zirczy HTVK 3 győze
lem. Maszlay HTVK 3 gy. és Berrzelly 
MAC .1 győzelem.

A IIL csoportból: Herei MAC 3 győze
lem, Palócz UTE 3 gy. és Nyilas MTK 
2 gy.

A középdöntő legnagyobb meglepetése 
Kovács kiesése volt, aki Nyilasi ól 5:2, 
Pulócztól 5:4 arányú vereséget szenve
dett. A középdöntő levívásn után

Kovács megóvta a versenyt

azzal, hogy a mérkőzéseket, nem a szabá
lyok szerinti sorrendben vívlak le. A ver
senybíróság összeült, de mielőtt dönlhe-

Szép akciók követik egymást mindkét ol
dalon. Aiifediiik reménytelen labdát ad bo, 
\ ági kiejti, de szerencsére

Sznlai a kapufába kapaszkodva, a gól* 
vonalról visszarngja.

Nagy szerencsénk volt!
A szünetben kiderül, hogy Csikós száj- 

sérülést. szenvedett és nem játszhat.

Továbbra Is N ági marad a kapna. <.»

Bujnovszky ellen vívott, a zsűridnek tptt volna, Kovács óvását visszavonta.

Budapest B-Bé<s B 1:1 (1:0)
GólKéptelenvolt a budapesti csatársor

(A Reggel tudósi lójó lói.) 3000 néző előtt 
játszották le az ullMiiiti pályán Rudapcst 
ás It re.s B) válóin t oltja i n;i k m érkezését. 
A két csupat így állott fel:

Budapest: Csikós — Kis, Klóra — ’Puli, 
Bnlog, Szülni -- Kocsis, Vince, Kisalagi, 
Kállai, Horváth.

lires: Zl-hrer — Wagner II, Boisa. — 
Navra, llofstihlter, Joksch •— Jloreseliof- 
sky, Nansch, Épp, .Jerusalem, Aurednik.

A bécsi csapatban tehát Nnus /*, az 
egykori >: ÍVuudi rinannschafU bal fedező te 
most job bősszé kötőt játszott,

Zülirer, Navra és Jerusalem is sok
szoros osztrák válogatott.

A magyar csapatban is több »nagy- 
válogatót than mogedzot t ,jáIékos szere
pelt. A mérkőzést a csehszlovák Hizil; 
vezette.

Mi kezdünk, de a bécsiek Épp révén 
t á inad na k. Válaszképpen Kocsis kapu 
mögé centerez Szép magyar támadá>bőI 
Kisdia pi kapu mellé bombáz. Állandón u 
mi támadunk, de nem túl nagy erővel. 
Nausch bozaa fel a bécsieket, de ők is

csak a tizenhatosig veszélyesek, rince 
Kocsis parádés üsszjáték után Zöhrer 
merészen Kocsis lábára dobja maga! és 
így tisztáz. Kavarodás támad a husi 
kapu előtt,

Zöhrer a labda helyett Kisalagi ar
cába bokszol, aki összeesik.

Kisalagi magához tér. A bécsiek két- 
liárom búzással a magyar kapu előtt te
remnek, de csak X a u s c h  lő a csatársorból. 
Mindkét félnél sok hiba csúszik a játékba. 
A 35. percben

Kállai jó labdát ad Ilonát Imák, aki a
I önnvelinúskodő N avra mellett bead és
Kisalagi fordulásból szép géll lő az el

lenkező sarokba.
1:0 ra vezetünk! A következő percben 

Xa usch iis szer sa p Csi kossá I és

a magyar kapus fekve marad.

Kiviszik a pályáról és n tartalék ka; us%
I ági áll be hely He. Azonnal s//p védés 
se| mutatkozik be. Ilofsfddicr bombáját védi. Ezután fokról fokra iáról % iáték,

A bécsiek változtatnak felállításukon. 
Slahtolanrk a jobbfedezet. Varra lesz a 
centercsatár.

Horváth két jó lefutása ígér gólt, do 
mindkét esetben a szerencse menti meg a. 
bécsiek kapuját. Vági rövid egymásután
ban háromszor véd imponálóan. A 15-ik 
percben Aurád ni k senkitől sem zavarva 
bead cs

Nausch kapásból félmagas lövéssel ‘
védhetetlenül kiegyenlít. (1:1.)

Most szépen és jól játszik a vendég
csapat, a magyarok megzn vn rodnn k.
Egyik hibát a másik után követik el. Az 
iire.s bécsi kapu előtt összefut, a három ma
gyar belső csatár és n bécsi hátvédek kí
nos pillanatok alán végre felszabadítanak. 
Unalmas és meddő mezőnyjátékkal telik 
az idő. A bécsiek támadásai veszélyesek.

A .32. pereljen Ilolesehofszky megsérül

és Épp áll he újra, de csak három percre, 
mert Hoteschofszky visszajön. Kocsis szép 
beadását Kisalagi jó helyzetből föl+ 
feji ti.

A magyar csapatban

a fedezetsor és Ylncze játszott Jól.
A bécsieknél Nausch még mindig tud. 
Mellette 1'avra és Hnfstddter tetszett. 

Bízik kifogástalanul bíráskodott.

Értékes oyó'ze’met arafak 
a magyar kosárlabdázók

(A Heggel tudósítójától.) Állandó én 
alapos munkával készült a magyar ko
sa rla hda váloga I olt vasa rna pi nemzet közi 
mérkőzésére, amelyen az ellenfél Bul
gária csapata voll. A magyar kosárlab
dázok annak ellenére, hogy két éve nem 
játszottak nemzetközi mérkőzést, meglepő 
eredményt értek el: 23:12 arány ban győz- 
tek le a bolgárokat.

A BKA(J pályán közel ezer főnyi közön
ség előtt játszott a két csapat. Az elsrl 
félidő la portat ózó ja lek kai fr/l el. A bol
gárok több akcióját szerencse kísérte, * 
így történt, Imgy a félidőbe)} a bolgárok 
7:3 re vetetlek. Szünet után a magyar 
csapat kapujához s/ogozto ellenfelét. A 
gólokat a következők dobták: Roldizsnr 
14, Rózsa 2, Kozma 2, Z el kei 5, Szamosi 2.

A magyar csapat kapitánya így nyi
lat kozott:

— A szakértők már régen várják ezt az 
eredni én yl . Most arra vau szükség. hogy 
a jövőben kosár labdái tóink minél több 
nemzet közi mérkőzésen vegyenek részt.

Élőm é r k őzése n a f ői s k o I a i v á 1 oga to 11 
23:15 arányban győzött a KISOK ellen.

Kikapott az Elektromos .Nagyváradon. Az Elektromos csapata vasárnap az Oradea együttesétől 3:0 (1 :0) arányú veszteséget szenvedett. A budapesti csapat szépen játszott, azonban csatárainak a góllövéssel nem volt szerencséjük. Egy 1 1 -est kapu fölé rngtak. Az Elektromos hétfőn a CrisaviA együttesével mérkőzik.
A debreceni Hajdú az ifjúság! tor

nászbajnok. A MOT KHz vasárnap dél
előtt a BBTE Attila uccui tornácán mó
kában rendezte ny, országos i/pisagi 
egyéni to. u- x : bajnoki versenyt, a melyen 
nyolc versenyző indult. Eredmények: 
Összetett versenyben: bajnok hajdú
HEAD 112.1 pont, 2. Klen* DTE 10tf 
l>onl, 3. Vrrmnt DEAL 105.5 pont.

Másodszor érle kitüntető# Hnkfy Lajost, 
a »l)unn életmentőiéit. A kormányzó 
Bakig Lajosnak önf láldozó magatartás
sal véghezvitt élclmcnlisért a m a g y a r  
( ziist. érdemrendet adományozta, miután 
már megelőzően megkapta a bronz érdemrendet.
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B u d ap est—Bées 5:3  ( 2 :2)
írta : Pataky Károly

il Y os
Bées, április 24.Budapest válogatott csapata vasárnap délután a bécsi stadionban 

fényes fJíJÖzclmet aratott a bécsi válogatott csapat ellen. A Imgyoiriú- o s z t r á k—ni a g y a r váló g a t o 11 mérkőzések örökébe lépett Bitdapesl ós Becs csapatainak találkozása, éppen úgy, mint 3(> évvel ezelőtt, arui- l<or először találkozott a két város együttese. Aztán megváltoztatták a mérkőzéseket : osztrák—magyar nem
zetek közötti küzdelem lett belőle s idén a nagy fordulat után újból7.
visszaáll Hollóit a városok közötti vil
logd t ot I, m ár közőst.

Sárosi fe jedelem  voltA práteri stadionban »esak« 25 ezren jelentek meg. A rendezők azt mondják, hogy a várt dl) ozms nézőszám elsősorban azért maradt el, mert ugyanebben az időben a sin 
dión mellein pályám nof/.i/ nemzet 
közi mot or kerékpár verseny! rendez
lek. A mérkőzés mindvégig változa
tos roll, sok érdekessáf/(pl. A csapatok keményen harcollak a győzelem

megszerzéséért és egy pillanatra sem adták fel harci kedvüket.A sok szép akció melleit akadtak hibák is. Ebben azonban a bécsi csapat vitte a főszerepei. A budapestiek, 
lech ni kai fölénye különösen a máso
dik félidőben domborodott ki, amikor a bécsiek kiegyenlítettek, de aztán a magyar válogatottban megvolt a szükséges erő és tudás a végső győzelem kiharcolásához. Közrejátszott ebben az a körülmény is, hogy Andrilz, 
a becsi csapat hátvédje megsérült.Hosszul lépett és könnyebb természetű ínhúzódá.sl szenvedett, úgyhogy 
a második félidőben a Ind szélen sze
repelt. A trudapesti csapatna!: értékes 
hadit et lei elsősorban Sárosi Győr y y 
dr., a leyki valóbb mayyar játékos 
nevéhez fűződnek, aki a práteri sta
dion bársony sí ma zöld füvén vissza
nyerte a régi, pompás formáját.Sárosi fejedelem volt ezen a mérkőzésen: osztott, irányított ésmind az öt gólnak ö volt a szerzője.Hiába igyekezett egyik-másik bécsi ja t ékos erős zabos szabói ytatansáyok- 
kal megakadályozni előretöréseit, ő 
technikai finomsággal válaszolt, kicselezte a védelmet és így lőtte a gólokat.

a kapufának lőtte. Sindelar több méteres 
leváltásból indult, el. Már-már gólnak lát
szott a dolog, amikor Szabó kifutott. A 
labda azonban odaperdült Xeunierhez, aki 
l;él lépésnyire az áros kaputól mellé lőtt. 
Ugyanebben h percben Sindelar ismét 
előre rohan, lövését azonban nagy bra
vúrral elfogta. A játékvezető a lövés pil
lanatában lest jelzett, de észrevette, hogy 
tévedett, mert Biró bent állt a magyar

kapuban. Hogy tévedését helyre hotza, 
néhány méternyire a kaputól feldobta # 
labdát és P

a zűrzavarban előretörő Sesta ki
egyenlített. 2:2.

Ez a 4a. percben történt. A játékvezető 
valóban tévedett, mert nem volt lesállás, 
tévedésével azonban egyik csapatot, sem 
sújtotta. Azzal viszont, hogy feldobta a 
labdát, kiegyenlítő gólhoz juttat la a 
bécsiekéi. A 42. percben ki i adtunk 
volna egyenlíteni, mert, Sárosi újból 
előretört, do Sesta. kézzel ellökte, anél
kül, hogy a bíró lefújta volna a szabály- 
talanságot. Az utolsó percben Zsengellér 
lövését a bécsi kapus megkaparintotta.

B u dapest k iharcolja  
a  g yő ze lm et

A szünetben havaseső kezdett esni. A' 
megafónok bécsi nótákat közvetítettek. 
Ezután megkezdődött a második félidő. 
Mirigyért az első percekben Andrilz rósz- 
szül lápéit, megsérült és néhány percre 
kiállt. Később újra bejött, de mivel még 
mindig nem tudott lábára állni, ismét 
elhagyta a pályát. Ekkor rendbehozták, 
végül is beállott balszélsönek.

Mindkét csapat erős harcot folytatott a győzelemért.
Itt már túlerélyes kezdeti lenni a játék. Neumer minden ok nélkül bele
rúgott Miklósiba, aki emiatt sokáig sántított. Toldit Sesta egyszerűen 
elgáncsolta. A jobbszélsö Bíró elfutott, Sesta utolérte, megragadta a kezét 
és a földre rántotta. Ezt már Popovlcs is megsokalta és megintette a bécsi 
játékost. A figyelmeztetés azonban nem sokat használt, mert Sesta 
mindjárt utána a gólhelyzetbe került Sárosit kézzel ellökte. Ezt Viszont 
Fopovics elnézte. Később gáncsolták Sárosi doktort, aki Titkos egy be

adását fölé lőtte.

A játékvezető tévedése miatt 
egyenlítenek a bécsiek

Hűvös, boríts iduIxMi találkozott a kot 
csapat. Máskor külön vonatok ós autóbu
szok jöttök Múcsbe. Ez alkalommal csak 
rou autóbusz hozott 29 utast, akik lel
kesen buzdították a meggypiros dressz
ben pályára lépő budapesti csapatot. 
Idának a fehérdresszes bécsi csapat tag
jai futottak ki, mellükön a horoykerasz- 
les címerrcl.

A két csapat így állott fel:
Budapest: Szabó — Miklósi, liiró — 

Szülni, szűcs, /hidas — Hirô, Z sert geller, 
Sárosi dr„ Toldi, Titkos.

Hécs: Unfit _  Andrilz, Sesta — Wan
ner, Pakurák, Skuuuuil — llulinnnunn, 
btroh, Snidclar, Neumer, Pesser.

A csapatok kölcsönösen felemelt kézzel 
üdvözölték a közönséget. Utána a buda
pestiek kezdték a játékot, szél ellen. A l ig 
hogy elindultak, Toldi (dure vitte a lab
dát, szembú került Pakurákkal. A két 
i'!Ji ellenfél meglepően finoman és barát
ságosa n ;>fog!aIkozott a labdával.«

A továbbiakban sem akadlak össze, ami
nek magyarázata, bogy közvetlenül a 
mérkőzés elölt a magyar csapat ka pit ú- 
oyn, Dielz Károly dr. bement Po/rtries 
jugoszláv játékvezető öltözőjébe és tudó 
niá>ára hozta, Imgy Pekurek a luxemburgi 
I f,rt'neváros Wnekar mérkőzésen azt a 
kijelentést tette: majd Utasban álhit ja a 
baját Told i na lé! Dielz dr. megkérte a já 
tékvezetői ; csirájában fojtson cl minden
durvaságai.

Mingyárt az első percekben kiderült, 
hogy

itt ma nagy mérkőzés lesz,
n,0,*l mindkét csapat erősön felkészült a 
küzdelemre. Az 5. poreben kicserélik a 

bdál, meri nagyon »falsos« volt. Aztán 
M>r 1 követik egymást, a jelenetek. 'Titkos 
‘ ‘‘ fui, de koruerro szerelik. Beadását 
êslu tisztázta. Utána Passer futott le. 

le tó Neumer beadását kornerre vágta. 
U/.otf újabb pompás lefutás után félpá- 

>nro| adja be a labdát, do a belső csa- 
t,,r°k sorjában hibáznak, úgyhogy kai bit 
lf}&zell 'U sokatigár<j akció. Az első ma- 
Ugar gól a / f. gereben köveikén t! be. 

Iteinok akció előzi e meg. Sárosi a 
hbfi által kapott labdái kávásból rá- 

ni anul neki vágta a léapu fának. Mingyárt

utána tovább támadott és a gól így szü
letett meg: Uiró futott a labdával. Sesta 
eléje rohant, hogy vagy a labdák vagy ol 
rúgja fel, de liiró ügyesen megállt és igy 
Sesta túljutott rajta. Erre, Sesta középre 
adia a labdát, amelyet Titkos elfogott• 
Most Titkos cent erezeti és a

labdát Sárosi kapásból a sarokba 
küldte. Ezzel l:0-ra vezettünk.

Változatos támadások következtek. 
Mindkét csalársor remikívüI veszélyeseu 
operált. A mi gólunk után két perccel, 
a 15. percben Passer erős beadását Neu
mer elfogta, beadta. Tumultus keletke
zett a magyar kapu előtt. Neumernck 
sikerült elcsípnie a labdát, kapuid Hát. 
Miklósi elvetette és luftja miatt

a labda beperdiilt a
púba. 1:1.

magyar ka

i

Apr. 30. ém máj. 1-én 
ri&lutAn 3 órakorversenyt tart.

A bécsi stadion népe most erősen buz
dítani kezdte csapatál. Sindelar igen ve
szélyt s volt. Állandóan kitörhetett, mert 
Szűcs nem tudta fogni. Stroh bombáját 
Szabó elvetéssel kivédte, liiró beadását 
Toldi majdnem elcsípte, csak a labda he
lye!I ö esett a tub's! kapuba. TeSscr lefu
tói), Szűcs hátulról összeül öt te a bokáját, 
ami miatt hatalmas fiit I ylia ngversen y 
keletkezeit. A szabadrúgást Szabó kiük- 
lüzte.

Egymásután bontakoztak ki az erőtel
jes akciók. A 25. percben Srsta röviden 
adta előre a labdát, amelyet Pekarck 
elvétett.

Sárosi ott termett, kicselezte Pékáré- 
két, Seslát és Amlrltzot, előretört és a 
kifutó kapus mellett a labdát behe
lyezte a sarokba. A 25. percben 2:l-re

vezetünk!

Mingyárt utána Sindelar! Ifiró csak ne
hezen tudta szerelni. Pár porc múlva Tit
kos szép beadását Sárosi mellé lövi. Ez
után Siiidetarnak újra. alkalma nyílott 
kitörésre, S:obé> is kifutott, do Sindclar 
a la In tát kapufának lőtte. Változaton já
ték: egyszer az egyik, másszor a másik 
kapu kerül veszélybe. Iliin, a budapesti 
csapat fiatal jobbszélsöjo megszerezte a 
labdát az egyik bécsitől, átadta Sárosi 
vak, aki újból faképnél hagyja az egész 
bécsi védelmet.

A 21. percben az állandóan támadó bu
dapesti csapat várat tanuu. gólt kapott. 
Passer tavasé liiró térdéről oda patt ant a 
fedezetlenül álló Hahncmannhoz, aki

mingyárt kapura lőtt és a labda Szabó 
lábai közt beperdült a hálóba. A 21. 
percben tehát a bécsiek 3:2-re vezet

tek.

Mingyárt javíthattak volna a gólarányon, 
mert Sindelar megint fedezetlenül állott, 
odaadhatta a labdát Seumernek, akit a 
lövés pillanatában a kifutó Szabó leszere l i .  Eléje hasalt és úgy vette el tőle a 
labdát. Toldit megint elgáncsolták. A 18 
niét> rés szabadrúgást Dudás lőtte. Zsen- 
gellér lefutott és a sarokba fejelt, de a 
bécsi k?pus az utolsó pillanatban való
sággal a levegőben úszva utána nyúlt a 
>>ihdán;ik és kiütötte. A 27. percben egyen
lítettünk ki.

Titkos komért lőtt, Pesser elhibázta 
a labdát és ezt a pillanatot használta 

ki Sárosi, aki gólt lőtt. 3:3.

Marom perc múlva Zsengellér szöktette 
Titkost, lefutott, középre cciOzta a labdát,

Sárosi máris ott volt és mielőtt 
Sesta hozzá rohant volna, fejével be

vágta a bécsi kapuba. 4:3.

Zsengellér az előre futó Sindelart fölös
legesen elgácsolta, a 25 méteres szabad
rúgás azonban nem járt eredménnyel. A 
;{S. percben Toldi pompásan küldte előre 
Titkost, beadáséit Bíró kapufának vágta és

a visszapattanó labdát Sárosi be
lőtte. 5:3.

Az utolsó percekben a bécsiek sarok
rúgás! értek el ellenünk, de ezt mér nem 
lehetett végrehajtani, letelt a játékidő.

A csapatok felálltak a pályán és üd
vözölték a közönséget. Amikor a buda
pestiek felemelték karjukat, hatalmas 
füttykoncertet kaptak. Majd az öltözőbe 
tartó magyar játékosokat a tribünről 
megdobálták. A rend'z\/.*»eg azonnal iga- 
zoltatta :i dubáiokat. Ezzel a méla ak
korddal végződött Budapest és Récs vá
logatott labdarúgó csapatainak küzdelme.
Sárosi, To!d?, ZsengellérA játékosok teljesítményét így osztályozom: Szabó  2, M iklósi, 3, B itó 2, 
Szülni J/a, Szű cs  3, D u d á s  2, B iró  

/.sen yell ér 1, S á ro si 1, T o ld i 1, T it 
kos y*.

Usetly Bőin, HZ M LSz elnöke:-  Sokkal szebben és jobban játszott a budapesti csapat, mint a bécsi. Ez n játék a legjobb válogatott formát mutatta. Mimi a három gé>lt balszerencséből kaptuk. Különösen na y  y  on ö r ü 
lök, hoy y  S á ro si v issza n y e rte  a réyi 
nayy fo rm á já t, a m i a v ilá g b a jn o k i

játékos igyekezett a legjobbat adni.
Ebersthaler. a volt osztrák futball- szövétség elnöke:— Az első félidőben kiegyensúlyo

zott játék volt, a másodikban azonban a bécsi csapat lendülete megtört azzal, hogy Andrilz megsérült. Nem 
láttam még ilyen nemzetközi játé
kost, mint Sárosi, aki igazán fairen,
I óva y ia san tudja megfelelő gólokban 
érvényre juttatni, tudósát. Gratulálok a magyaroknak Sárosi doktor- h oz !

Dietz Károly dr. szövetségi kapitány:—- Lendületes, kemény mérkőzés volt, megérdemelt magyar győzelem
mel. Sárosi mesteri irányításával.Végül beszéltünk Sárosi György doktorral, akinek egyébkéntma van a születésnapja.Nagyon boldog volt, hogy bordatörése óta most ismét visszaszerezte régi nagy formáját.— Különösen azért ment ,ió! —> mondotta -— mert n két összekötőnk, 
Toldi és Zsengellér rendkívül sokat, 
dolgozott. Végig bírták az iramot. Ilyen összekötőkkel és a szélső csatárok pompás beadásaival meg lehet nyerni a mérkőzést.A magyar csapat a küzdelem után autóbuszon a pályaudvarra ment, hogy az Árpáddal még elutazhnssék. A bécsiek szerettek volna bankettet rendezni tiszteletükre, miután azonban orr»1 nem kerülhetett sor, tálcán 
csomagoltál: be nekik a hideg vacso
rát, amelyet az Árpádon fogyasztanak el.

A kapus is kifutott, őr n labda oldalra í küzdelem szempont jóból rendkívül perdült ás Sárost onnan nehéz helyzetben | jelentős. Egyébként mind a tizenegy

Bíróverés volt Győrött. Vasárnap dél
után Győrött mérkőzött a Győri À0 a 
Szombathelyi FC'-vel. A mérkőzés után a 
közönség Hnryrith játékvezetőt megro
hanta és súlyosan bántalmazta. A rend
őrség nehezen mentette meg a bírót a 
közönség dühétől. A mérkőzés egyéb
ként 1:1 arányban döntetlenül végződött.

Az Országos Magyar Lövész Szövetség
vasárnap délelőtt rendezte körversenyét, 
amelyen Budapest A. csapata 185í, a B. 
csapat pedig 1811 köregység, európai vi
szonylatban is számottevő eredményt 
ért el.

A Kiskun Kupáért mérkőzött vasárnap 
a Dunaföldvári Törekvés az Izsáki 
Előre-vel. Győztek a dunaföldváriak í:t  
arányban.

Vasárnap délután a portugál váloga* 
tott labdarúgó csapat 55.00(1 főnyi közön
ség előtt 1:1 (1:0) arányban döntetlenül 
mérkőzött Frankfurtban.files győzött n Világosság KK\ vasár
napi kerékpáros versenyén.

A PEAT II. osztályú kard vívó ver senyét Schmeb (PEAO) nyerte.
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Rossz imapjjtuik ooít M a s z l a y  ( H T V K )  v e z e t
ieníiszezőfmknok I a magyar kardvívóbajnokságban

Z á g rá b b a nZágráb, április 24.
(A Benn el tudósi lójától.) Vasárnap folytatták a magyar—jugoszláv Középeurópai Kupa mérkőzését. Eredmények: Pa lia da, J t ad óvá navies—(iá- 

bori, Fcrencti/ (í:2, 0:2, (>:4. Kukuljevic, 
Milic—Asbóth, Szigeti 7:0, (5:4, 6:1, As- 
bóth inén jól játszott. A  mérkőzés ezer néző előtt folyt le.Hétfőn a következő mérkőzések kerülnek sorra: Szif/eti—Milic és As
bóth, fíadovánovics. A magyar csapat 
kedden este érkezik Budapestre.

Dallas szállodai szobájában fekszik. Fájdalma nincs. Orvosi megállapítás szerint körülbelül egy hónapig nem 
versenyezhet.

Döntetlenül
végződött 

a szolnoki derby
Diósgyőri—Váci Remény 2:0 (0:0). Já

tékvezető: GaUovics. Vác. 400 néző. A 
gólokat a. második félidőben Füzér lőtte. 
Szerencsés győzelem.

Erzsébet FC—Vac FC 4:1 (2:1). Pester
zsébet. 1500 néző: Bíró Pot.cz. A gólokat 
Tolvaj, Pálya (2) és Beái, illetve Hár 
lőtte.

Szolnoki MÁV—Csepel WMTK 3:3 (1:1).
Szolnok. 5500 néző. Biró: Klein. A baj
nokság döntő mérkőzésén a játék rend
kívül erősiramú volt. A gólokat a szol
nokiak részéről Kotláik, Szántéi és Ko
rom, a csepeliek részéről pedig Szuhai 
(2) és Keresztes rúgta.

SBTC—Alba Regia 2:0 (2:0). Simon-
tornya. 400 néző. A győztes csapat első 
gólja a 8. percben esett. Roth fejeséből, 
majd a 25. percben Szabó II. szerzett 
gólt.

Haladás VSE—Vasas FC 9:0 (6:0). Szom
bathely. Bíró: Kray /. 1500 néző.

Salgótarjáni BTC—Tokod! ÜSC 3:3 (2:1).
Biró; Kovács. 800 néző. Góllövők: Lukács 
T., Lukács IT. és Takács IV. (11-esből) a 
salgótarjániak, illetve Gárdonyi (3) a to- 
kodiak részéről.

Droguisták SC-Václ SE 4:4 (0:1).

A májusi Eucharisztikus kongresszus
sal kapcsolatban a magyar sportszövetsé
gek és egyesületek férfi tagjai triduumot 
tartottak. A lelkigyakorlat befejezéseként 
vasárnap reggel Zadravecz István ny. 
tábori püspök mondott szentmisét és 
szentbeszédet. A mise alatt Albrecht fő
herceg vezetésével a sportférfiak szent
áldozáshoz járultak.

KeletniagyarországI futhalleredmények:
Nyíregyházán a NyTVE 5:l-rr győzött a 
Berettyóul fatusi SE. ellen. Mátészalkai 
VTE—NyVSC 3:3. Debrecenben: ÜVSR — 
DEAC 4:1. Mátészalkán: Ny KI SE MTK 
2:2. Nyírbátorban: Püspökladányi MÁV— 
6:2-re győzött a Bátori SE ellen.

Az észt fővárosban vasárnap 13 nemzet 
62 birkózója részvételével kezdődött a 
görög-római birkózó Európa-bajnokság.

Nehéz terepen futották a Reznicsok- 
versenyt. Vasárnap futották le 420 kilo
méteres láván Budapest—Mátra—Bükk— 
M i s k ol c— F i i z es a h o n y, .7 á sz bérén y—B u d a -
pest Vit vonalon a KAO rendezésében a 
Reznirsek autó- és motorversenyt. A mo
torkerékpárosok csoportjában abszolút 
oyöztcs lett Palkó (BMV). A mátrai he
gyiverseny legjobb autóidejét gróf Feste
tics Ernő BMV-kocsijával futotta. A sí
kos és nehéz útvonal nagyban befolyá
solta az eredményeket.

f,
Cseh szí ovákia f  u tba 11 vila gba jn ok i ,yozelme. A csehszlovák válogatott abdarúpó csapat vasárnap játszotta 

világbajnoki selejtező mérkőzését Bulgarin csapatával, 30.000 főnyi közönség előtt, a ma nyár Hrrlzkn Pál 
játék vezet esővel. A csehszlovák válo- gatott 6:0 (1 :0) arányban mindvénin 
fölényén játékkal biztosan verte el
lenfelét.

A Chrysler-kocslk mór megjelentek n pia-r'ftr., á’ xií 7 t]puw,k OLknirroi azonnalwAlltthntók, vez<Vrkójrvi.«ci|et: tér 1L Tel.:121.

(A Reggel tudósítójától.) A  magyar kardvívó bajnokság izgalmas elő- és küzépmérközései után délután félliatkor kezdték el a döntő mérkőzéseket. A közönség soraiban jelen volt Albrecht királyi herceg, a Vívó Szövetség elnöke és sok más katonai és társadalmi előkelőség.A döntő mérkőzéseken egymást érték a meglepetések. A biztos favoritnak hitt Rajesányi rövid eg y másít táv
ban 3 vereséget szenvedeti : líajezytól, Maszlaytól és Gere vieil tői. Kellemes

meglepetést keltett azonban Maszlag 
pompás vívása, aki egymásután győzte le Bérezettyt, Rajcsányil és a többi kitűnő vívót.Közvetlenül nyomában Cíerevich és 
Rajezy következik fi—5 győzelemmel és 1—I vereséggel Maszlagnak edd ifi 
7 győzelme van, vereség nélkül. Utolsó asszóját Rajezy ellen kell vívnia. Ha ezt megnyeri, ő lesz Magyar- ország kard vívóbajnoka. Erre az asz- szóra a késő esti órákban kerül sor.

Siker Bukarestben is:
Csikók—Bukarest 5 :2  (0:1)

Bukarest, április 24.
(A Begyei tudósi! ójának tele fon jelen

lése.) A magyar csikó válogatott vasár
nap délután a román fővárosban 600U 
főnj’i közönség előtt

5:2 (0:1) arányban győzött Bukarest
válogatottja fedett.

A mérkőzést Iliescu vezette.
A magyar csapat a következő felállí

tásban játszott: Sziklai — Olajkár /., 
Szojka — Király, SároH III., Pósa — 
Kincses, Olajkár II., Jakab, Túrái II., 
Vermes.

A román csapatban játszott Avar és 
Barátki is. Neyni— Daca, Badulvscu — 
V inti la, Mi fan, Dr a dán — Bogdéin, Mol
dovan)/, Avar, Barátki, Popescu.

A magyar csapat az első félidőben szél
lel szemben játszott és óvatos játékot 
folytatott. A csapat eleinte kapkodott, úgy 
hogy a bukarestiek ritkább támadásai is 
veszélyesebbek voltak. A 6. percben a bu
karesti válogatott

Avar lövésével meg is szerezte a
vezetést. 6:1.

Véresre verték 
a PTBSC 

játékosait
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap fon

tos mérkőzést játszott a PTBSC a SzAC 
csapatával. A pénzügyi csapat, amely a 
bajnokságra pályázik, döntetlenül végzet ! 
ellenfelével. Amikor a PTBSO játékosai 
levonultak a játéktérről, a szrnflőrinci 
közönség* körülfogta és ernyőkkel, botok
kal megverte a futballistákat. A rendit 
csak a rendőrség tudta helyreállítani. A 
vasárnapi eredmények:

Pártos csoport:
BMTE—KAC 7:0 (2:0). Budafok, játék

vezető Hinder. Góllövő: Rudas 13), Szép 
(3), .Jávor.

SzAC—PTBSC 1:1 (0:0). Keylcvich urea, 
játékvezető Iváncsics. Góllövő: Kovács J„ 
illetve Oláh.

FTC—MAFC 0:0. Üllői út, játékvezető 
Vas.

MÁVAO—Drasche 5:3 (4:1). Kőbányai 
út, játékvezető Biró. Góllövő: Knmoretto 
(2), Kiss (2), Muszka, illetve deckel és 
Kubúnyi (2).

Ganz—EMTK 3:1 (1:1). Sitnor ucca, já
tékvezető Szél. Gól lövő: Simon, Fűzi (2>, 
illetve Hrotkó.

Cm. MOVE—MTK 2:2 (2:1). Csepel, já
tékvezető Vogel. Góllövő: Deveeseri (2), 
illetve Halas (2).

WSC-SzFC 5:0 (2:0). Wekertetetep, já
tékvezető: Horváth. Góllövők: Dezső (3), 
Székely, Kalmár.

Bíró-csoport:
Vasas—TII. kor. TVE 4:3 (3:1). Béke

Uccu. Játékvezető: Zimmermann. Gól
lövők: Hermann (2), Dóczi, Szoravetzky, 
illetve G úti (3).

BLK—Testvériség 4:1 (1:0). Váci út, já- 
tekvezető Acél. Gól lövő: Jáger (2), Jera- 
bek (2), illetvo Tóth.

FRAK—l ’TE 2:2 (1:0). Berlini ucca, já
tékvezető Juhász de. Góllövő: Pető. Frin, 
illetvo linger (2).

B. Vasutas—MSC 6:3 (2:1). Attila ucca,

Szünet után eleinte még a románok tá
madtak. A 20. percben Popescu hosszú 
lövésével

kettőre szaporította góljai számát.
A magyar csapat lassan fölénybe került 
és csatárai is eredményesebbek lettek. 
Jakab a 27. és 31. percben. Vermes a 31. 
percben, Túrái II a 37. és 44. percben

egymásután öt gólt rúgtak

és a mutatott játéknak megfelelően fölé
nyesen győztek.

A magyar csapatban Sziklai, Olajkár /., 
Jakab, a csatársor két szélsője, valamint 
Sárosi III. játszott jól.

Az utóbbi a mezőny legjobb játékosa
volt.

A román csapatban Vintila, Dradán, 
Avar és Popescu játéka érdemel említést.

A helyi közönségnek igen tetszett a 
magyar csapat magasnívójú és fair já
téka. Eliadcscu román szövetségi kapi
tány a mérkőzés után gratulált a magyar 
csapat vezetőinek a szép játékért.

játékvezető báró fíudenus. Góllövő: Far
kas (2), Maszárovits (2), Felföldi, Honfi, 
illetve Hagyma (3).

ZSE—Postás 3:2 (1:1). Öv urea, iálék- 
vezrlö llubinl. Góllövő: Fék öcs 111. (2), 
l’rincz, illetve Keszthelyi és Sas.

11AC— MPSC 4:3 (4:0). Ujpcs', jól,le
vezető Szigeti. Góllövő: Tóth 11. (2),
Czeglédi, Csutoráé, illetvo Glazsi, Loksa, 
Tinelll.

GSE—BSzKRt 3:1 (1:1). Budafoki út, 
játékvezető Lehet. Góllövő: Pöstyéni dr., 
Tóth, Szadi, illetvo Koronczai.

Z * C lŐ S P fíJtT ^
Szép finisben Seregély nyerte 

Szántás és Top Hat ellen 
a Háromévesek nagy handicap jé t

Részletes eredmény:I Imreházi dij. 3000 P. lotto m. 1. Szék fű 
(l1*) Teltseliik, 2. Farandole (!'/«), 3. Prí
más. Fm.: Argument (4-ik). Rohanj, Min
denes. 2 h., fejh. Tót.: 10:27, 13, 12. Befutó: 
10:50. 500 méterig Farandole vezet, majd 
Szekfü könnyen elhúz.

11. Nyeretlenek versenye. 3000 P. 1800 m. 
1 Nordwind. (l'/«) Gutái, 2. Sydney (11*), 
3. Asknri (4). Fin: Faun (4 ik), Dobos, 
Ariane. 1 h„ 4 h. Tót.: 10:33, 17, 14. Be
futó. 10:77. Dobos, Sydney, Faun, Nord- 
v’ind a sorrend. A távnál Sydney kiugrik. 
Már nyerőnek látszik, de Nordwind üldö
zőbe veszi és biztosan veri.17 r. Dióspusztai dij. 3000 P. zooo m. I. 
( iro (p) Estöl, 2. Ritutunga (2), 3. Brorno. 
Fm : Egyetlen <4 ik), Lincoln. 2V» h., .V/t 
h. Tot.: 10:20, 13, 15. Bofutó: 10:69. Ciro 
starttól a célig bevezet, a leszakadt Sifu- 
tunga támadását biztosan kivédi.

IV. Háromévesek nagy handirapje. 6000 
P. 1600 m. 1. Seregély (Í0) Csula, 2. Szán
tó» Ifi) Klimseha A., ». Top Hat (2,/i) 
Rzenlgyörgyi, 4. Diktátor. Fm.: Rejtvény 
(5 ik), Babona (6-ik), Rakoncátlan, ()<* 
borne, Díszpolgár, Mécs, Agrippina, Si 
ber. IV* h„ 1 h., fejh, 1 h. Tot.: 10:144, 
33, 17, 19. Befutó; 1 ||. 10:553, I —HI.
.10:441. Seregély, Díszpolgár vezetnek. Az

egyenes elején belül Szántás, kívül Top 
Hat. és Diktátor nyomulnak föl. Seregéi24 
újít és biztosan nyer, a helyekért erős 
küzdelem folyik Szántás, Top Hal, Diktál 
tor  között. Even!units kvóták:  Szántás 58, 
Top Hat 42, Diktátor 09, Rejtvény 248, 
Babona 89, Rakoncátlan 278, Osborno 51, 
Díszpolgár 369, Mécs 167, Agrippina 139, 
Si ber 134.

V. Handicap. 2000 P. 1600 m. 1. Tilackia|
(2’/a) Kajiiri, 2. Bomba (6), 3. Kópia (6), 
Fm.; Gyergyó II. (4-ik), Idler (5 ik), Mi
nek?, Voklárma, Serény, Dráma, Tekergő, 
Nyakh., nynkli. Tol.: 10:28, 15, 24, 21. Be
futó: 1 —II. 10:122, ! III. 10:99. Btaekia 
végig vezet, a célban Hornba és Kópia is 
megszorítják.

VI. IVrlter handicap. 2000 P. 1800 m. I, 
Cinus (4) Kajáid, 2 Írun (4), 3. Nicoletto 
(6). Fm.: Goal (4-ik), Jancsi I’ ., Biomig 
Kathrein, Simpniig, Hcrta, Szarka. b., 
4 h. Tót.: .10:51, 20, 20, 21. Befutó; T—TT. 
10:141, I—TII. 10:173. Cinus, írun fej-fej 
mellett külön versenyt futnak.

VIT. Handicap. 2500 P. 1100 m. 1. In
diana (20) Kólónie-s, 2. Gratia (4), 3 Avq 
Caesar (5). Fm.: Tledio (4-ik), Mák, Ada-, 
mas, Dongó, Báthory, Samaritanus, SzéL 
toló, Signori na. Nóra. Fejh., fejh. Tót.: 
10:322, 59, 28, 21. Befutó; I—IL 10:1783, 
I—III. 10:937. Are Caesar. Gratia vere
kednek az élen, a célba Indiana dugja b< 3  

elsőnek a fejét.

A HANDICAP legközelebbi galopszáma 
csütörtök este jelenik meg, tartalmazza a 
szombati programot.

BÉCSI LÓVERSENYEK
Részletes eredmény:

T. Confusinnarius-Renncn. 200*1 S. 160t\ 
m. 1. Alcazar (:1 m) Ksch G , 2. Ariadne 
(2Ví). Fm.: Baldur. Tót.: 10:12.

II. Bálvány-Rcnncn. 2500 S. 1800 m. 1. 
Bonaparte (p) Vasas, 2. Keichshorold 
(2V*). Fm.: Arnndoo, Csák-chick, Fityula, 
Tót.; 10:21, 13, 19.

III. Frühlings-Rennen. 3000 S. 1200 m. 
1. Cudar (4) Yrábel, 2. Kaiserjáger (l’ s), 
3. Boss (3). Fm.: Flimsy, Ultimo, LamoiTia, 
Rummy, Tot.: 10:57, 24, 16, 20.

IV. Styriun-Handicap. 1500 S. 2000 m. 1« 
Xandamour ( 1 */i) Stiglitz, 2. Helios (4). 
Fm.; Quaterno, Dahlia. Tot.; 10:29. 20, 24,

V. Adular-Handicap. 2000 S. 1000 m. 1. 
Üstökös (2'j) Vasas, 2. Cartabellc (2), 3. 
Ivanna (3). Fm.: Mandarine, llasardeur, 
Kalugyer, Chance. Tot.: 10:59, 17, 15, 14.

VI. Wcller-Handicap. 1500 S. 1600 m. 1. 
Mágnás (3) Heiling és Otranto Balt (2) 
Vasas holtversenyben, 3. Goodnight (5). 
Fm.; Gránát, Atta Santorb, Cnracalla, 
Harms, Poseur. Tot.: 10:20 Mágnás, 19 
Utranto Ball. 17, 15, 25.

G YÖ N G YLA JO Sfogadási irodája
Fiókirodák : II , Mari»it kór út 5/b. Tel. 161-255 Deb- 
remi, Ferenc Józsrl úi 11 Tel. 10-10. Ovőr, Or. T ’sza 
István tér 7. szám. Siótok, Fürdotelep, „Souvenir'-bolt

— Fi try elem, főzzön villanytűzhelyen!
Az Elektromos Müvek Honvéd u. 22. 
alatti bem u ta tójának előadótermében
szerdán d. u. Va6 kor Jozöelőadást, villá
mon konyhája l>n n hét fon, csütörtökön, 
pénteken d. e. Vald-kor főzési gyakorlatot 
tartanak. A villamos tűzhely gyorsan, 
tisztán, olcsón süt és főz. Különböző ház« 
tartási készülékek ismertetése során kc:íi- 
viselőfánk, tiroli rétes, kuglóf, torta, pud
ding, húsételek készítését mutatják be. 
Belépő- és ruhatárdíj nincs.

U t a z i k ?Mindent elintéz On helyett R e g g e l  U ta z á s i Ir o d á ja ,\  I., Mussolini ter 1 Telelőn 12(7-554 és 129-555.

Az Athenaeu

a  R e g g e l
MEGJELENIK MINDEN U ETröN  

Felelii» szerkeszti: LAZAR MIKLÓS 
Szerkesztő: EGYED ZOLTÁN 

Felelő, kiadó: SZEPESI JENŐ tKazrató
Kiadótulajdonos:

•LAZAR MIKLÓS, A RE GO EL LAPKIADÓ RTa

ftZERKESZTÓSÉO, KIADÓHIVATAL ES
UTAZÁSI IRODA:

VI.. /  NDRASSY ÜT (MUSSOLINI TÊB) 
TELEFON: 120-fió. Es ltö—966
ELŐFIZETÉS FELftVRE: P t.flo

8 A R Á T Ó L  NYOMDAI 
SZERELSZ löSLO: VII., MIKSA UCCA A

TELEFON: 146 — 906. MO—049, 
INTERUUHAN jmí-078 SPORT 8ZEKK. 189—M9

k é z i r a t o k a t  n e m  a d u n k  v i s s z a

résEvénytársulat nyomása. Telelő* ayomdeeeselő t Kátpáli Antal




