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Vasárnap meghalt Primo de Rivera, a volt spanyol diktátor
Ambrus István csendurűrmester gyilkolta 
mega szalántai postamesternőt és nőuérét
Egy budapesti lapbtit tewpeit papirszeim árulta el a gyilkost, aki ta- 
tarlőztatása után töreáeimason beismerte borzalmas bőnél - Nem 

rablégyimosság történt, hanem szerelmi tragédia
Hatvan éves asszony és 45 éves férfi halálos szerelme

Pécs, március 16.
(A Hétfői Napió tudósitójónak telefón- 

'felentére.) Két hétig tartó nyomozás után 
yasárnapra világosság derült a szalántai bor
zalmas kettős gyilkosságra: a pécsi csendőr
kerületi parancsnokság letartóztatta Ambrus 
hívón csendőrőrmestert, a szalánta-' őrs 
egyik tagját, aki a gyilkosságot elkövette.

Két héttel ezelőt a szalántai postahivatal
hoz tartozó lakás konyhájában meggyilkol
va, holtan találták Bodenlak Ilona hatvan
éves postamesternőt és a nővérét, özvegy 
Jurovics Józsefnét, aki állandóan nála tar
tózkodott és kisegítő munkát végzett.

BodenJak Ilona fejét valami tompa 
tárl?gyflI zúzta szét a gyilkos, özvegy 
Jurovics Józscfné feje Ls borzalmasan 
össze volt roncsolva és több késszurás 

sebhelyét is találták rajta.
'A konyhában találtak egy véres sodrófát, 
egy baltát és egy konyhakést is. A gyilkos 
ezekkel a szerszámokkal követte el a bűn
cselekményt. Megindult a nyomozás, amely
nek során egész sereg embert fogtak gya
núba, sőt egyet őrizetbe is vettek. A szalán
tai csendőrörs folytatta a vizsgálatot és 
egyetlen nyomra alapítottak minden föl
tevést Az udvaron ugyanis egy gum’sarok 
lenyomatát fedezték fel, rövidesen kiderült 
azonban, hogy a postán aznap négyen-öten 
is jártak olyanok, akik gumisarkot viselnek. 
Ez a nyom is megdőlt, a gyanúba fogott em
berek valamennyien alibit igazoltak és már- 
már ugy látszott, hogy a nyomozás holt
pontra jut.

A tettes érintetlenül hagyta a postahiva
talban lévő értékeket, csupán az egyik fiók
ban volt 1800 pengőt és néhány apróbb ér
téktárgyat vitt el, amiből azonban természe
tesen arra következtettek, hogy

rablógyilkosság történt
Mikor a nyomozást már a holtpontra jutás 
fenyegette, meglepő fordulat történt. A sza
lántai csendőrörsrc névtelen levél érkezett, 
amelynek írója megdöbbentő és hihetetlen
nek hangzó váddal állt elő.

A névtelen levél Írója nyíltan Ambrus 
István csendőrőrmestert gyanúsította a 
gyilkossággal, aki a szalántai őrsön 
szolgál és igy maga Is résztvett a nyo

mozásban.
Az örsparancsnok erről a fantasztikusnak 
hangzó vádaskodásról nyomban jelentést 
tett a pécsi szárnyparancsnoksúgnak, amely 
most már ebben az irányban is kiterjesz
tette a nyomozást, hogy tisztázódjék 
Ambrus István szerepe. Hogy a különösebb 
főllünést elkerüljék, a csendőrörs összes 
tagjairól ujjlenyomatot vetlek fel. így tör
tént, hogy

Ambrus Istvánt Is berendelték Pécsre, 
l»ogy ott ujjlenyomatot vegyenek fel róla. 
Szombaton reggel kellett volna Pécsre utaz
nia. A kora reggeli órákban az örsparancs
nok felesége kiment az udvarra és

ott találta Ambrus Istvánt, aki egy bo
rítékot tartott a kezében.

HoniUpett «. megkér. tata, bogy, 

féle boríték van nála. Ambrus István szem- 
melláthatóan zavarba jött, ugylátszik azon
ban hamar föltalálta magát és a meglepe
tést színlelve, igy felelt:

— Itt, az udvarban eldugva találtam 
ezt a borítékot. Kinyitottam és 1800 
pengőt találtain benne, ez az az pénz, 
amit a postahivatalból elraboltak. ▲ 

tettes Itt rejtette el az udvarban.
A meglepő felfedezés hírére csakhamar 

összegyűltek az őrs többi tagjai is és vizs
gálni kezdték a borítékot. Közben azonban 
Ambrusnak Pécsre kellett indulnia és a 
boríték az őrparancsnoknál maradt. Vizs
gálódás közben a borítékban egy elszakított 
ujságpapirosdarabot találtak.

A papirszelet egy budapesti lapnak ab
ból a példányából volt letépve, amely 

a szalántai gyilkosságról szólt. 
Különösnek tartották a dolgot és nyomban 
átkutatták Ambrus István szobáját. A ku
tatás megdöbbentő eredménnyel járt:

az egyik fiókban egy budapesti újságra 
akadtak, amelyből éppen az a darab 
volt letépve, amelyet a borítékban ta

láltak meg.
Most már kétségtelen volt Ambrus István 
bűnössége, mire nyomban jelentést tettek

Lovasrendőrök kardlappal verték szét 
vasárnap a Rákóczi-uton és a Baross- 

téren a tiintető tömeget
Rendőrattakkal és előállítással végződött az éretlen suhancok tüntetése
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt, mint 

minden esztendőben, ugy az idén is márciusi 
ünnepséget rendezett Petőfi Sándor szobránál 
vasárnap délután. A rendőrség a munkásság 
nagygyűlésére való tekintettel általános perina- 
nenciát rendelt el, úgyhogy a reggeli Óráktól 
kezdve megerősített rendőrosztagok vigyáztak 
az utcák rendjére, n Petőfi téren pedig, vala
mint a város forgalmasabb gócpontjain nagy
számú rendörtarta'ékot vonlak össze, hogy 
szükség esetén rendelkezésre Ríjanak.

A kora déli óráktól kezdve valósággal özön
lött a nép a Pctőfl-térre. ahol félnégyre volt 
hirdetve a gyűlés kezdete. Három órakor már 
mintegy

15.000 ember szorongott az óriás térségen, 
olyannyira, hogy a később érkezeitek már a 
környező mellékutcákba szorultak. Andréka fő
kapitányhelyettes személyesen intézkedett a 
rend fentnrtásúról. A gyűlést pontban négy 
órakor Pajor Rudolf púrttitkár nyitotta meg 
aki *

nagyhatású beszédében a márciusi elvek 
alapján a közszabadságok helyreállítását, 
■z általános titkos választójogot és as am

nesztiát követelte.
Utána Buchinger Manó lépett n szobor talap
zatára, hosszú évek után először állva újból 
nagy tömegek elé. Beszédét, amely a 48-as sza
badságmozgalmuk és az akkori emigráció tör 
lénetél ismertette, hatalmas megafonok közveti- 
tették a Ur minden sarkába. Buchinger beszédét

a pécsi parancsnokságnak. Ambrus István 
közben megérkezett Pécsre és amikor ku
tatni kezdtek utána, egy vendéglőben ráta
láltak. Előállították a csendőrségre, ahol 

beismerő vallomást tett
és teljes részletességgel elmondta a borzal
mas kellős gyilkosság történetét.

Ambrus István vallomása során előadta, 
hogy bizalmas, intim barátságban volt a 
hatvaneszetndös postamesternövel.

A negyvenötesztendős férfi és hatvan
esztendős asszony ismeretségét rövid 
idővel ezelőtt veszekedések zavarták 

meg és gyakran eivakodtuk.
A gyilkosság napján Bodenlak Ilonánál 
járt, aki összeveszett vele és kiutasította. 
Mikor ö visszafeleselt, az asszony egy gyer
tyatartóval fejbevágta.

Ambrust, — mint vallotta — annyira 
elfogta az indulat, hogy az asszonyra 
támadt, fojtogatni kezdte, majd föl
kapott egy sodrófát és azzal addig 
verte, míg holtan összerogyott. A sikol
tozásra előrohant Jurovics Józsefné is 
és konyhakéssel támadt rá, mire ő vé
dekezésből és elvakult dühében a sod
rófát eldobta, fölkapott egy fejszét és 

ezzel agyonvágta az asszonyt

gyakran szakította félbe a tömeg soraiból 
elkeseredett megjegyzések özöne, 

komolyabb rendzavarás azonban nem történt. 
Farkas István volt a következő szónok, aki be
szédében a mai kibírhatatlan gazdasági helyzet
tel foglalkozott. Békést Antal, a Vígszínház 
tagja szavalt, majd dalárda émekelt, azután pe
dig Pajor Rudolf szólította fel a tömeget, hogy 
rendben oszoljanak szét.

A tömeg, amely az ünnepély alatt mindvégig 
megőrizte nyugalmát, engedett is a felszólítás
nak és mivel Andréka főkapilányhelycltes az 
utolsó pillanatban nemcsak a Kossuth Lajos- 
utcát, hanem az összes környező mellékutcákat 
is megnyittatta előttük — hozzá is kezdett az 
elvonuláshoz.

A tömeg zöme a Kossuth Lajos-utcán keresz
tül tartott a Rákóczi-ut felé. Itt megerősített lo- 
vnsrendőrosztagok várták a tömeget, mert a fő
kapitányságnak biztos tudomása volt arról, hogy 
szélsőséges elemek furakodnak majd az ünneplő 
munkásság soraiba, hogy zajos tüntetést rendez
zenek. A rendőrségnek éppen ezért

aa volt az utasítása, hogy a tömeget a jár
dára kell szorítani.

Olyan embertömegek érkeztek azonban a Rá- 
kóczi-ntra. hogy a tömeg ezt az utasítást kép
telen volt betartani és lezúdult az úttestre. Alig
érkeztek n Rókus-kórházhoa, a lovasrendörök pítánysáora, részben pedig a főkapitányság 
üjl*6l  fel akarták őket szorítani a járdára, majd lit/ka{ Oiílályára állították elő._ ... .;L».nu l .... .................. .  . .

A gyilkosság után a menekülésre gondolt 
Magához vette az 1800 pengőt, de ezt nem 
azért tette, meri rabolni akart, hanem, 
hogy a rablógyilkosság látszatát keltse és 
ezzel elterelje magáról az esetleg később 
támadható gyanút. A pénzt és az elvit! ér
téktárgyakat nem használta fel, hanem el
rejtette azokat, mert egyáltalában

nem volt szándékában a rablás.
A csendőrnek ezt a vallomását alátámasztja 
az is, hogy elfogatásakor egy lezárt boríté
kot találtak nála, amelyből egy búcsúlevél 
került elő. A levélből kiderül, hogy

Ambrus István öngyilkos akart lenni.
Pontosan megírta, miként történt a gyil
kosság é» megrázó önvallomását • azzal 
zárta le, hogy öngyilkos lesz, mert a lelki
ismeret és a szégyen nem hagyja nyugodni. 
Felsorolta a levélben azl is, hogy a pénzt 
és az elvitt tárgyakat hol rejtette el, végül 
pedig bocsánatot kért a föllebbvalóitól és 
bajlársaitól, hogy ilyen szégyent hozott a 
csendőrség nevére.

Ambrus Istvánt töredelmes vallomása 
után kivitték Szalántára, majd onnan visz- 
szak isérték Pécsre és most a csendőrség 
fogházában várja további sorsát.

kardot rántva kardlappal igyekeztek wét 
szórni a tömegei.

Itt már a tumultuózus jelenetek közben hangos 
tüntetésekké fajult az ügy.

— Kenyeret, munkát a népnek! Abctig, pfufl 
— felkiáltások hangzottak a tömegből, amelyet 
a rendőrség a mellékucákba szorított. A Rá
kóczi-uton maradtak tovább folytatták óljukat 
az Erzsébet-körut felé,

a Nemzeti Színháznál azonhan ujabb lova*  
reudőresapatok fogadták őket.

Most már két oldalról indult meg az attak és a 
lovasrendörök két ir ínyből száguldottak fel és 
alá és szorították a tömeget a járdára Igen rö
vid idő alatt

sikerült U az egész környéket megtlazttta- 
nlok, 

csodálatosképpen komolyabb baleset vagy sze
rencsétlenség nélkül

A mellékutcákon vonuló tömeg a Baross-téren 
újból összegyülekezett és

néhány szélsőséges. befurakodott suhan? és 
agent provocatcur újból tüntetésbe kezdett.

Itt a tüntetés már komolyabb formákat öltött*  
ugvannyira, hogy kőzápor is zudult a rendőrük 
felé és többek között egy kirakatot is bezúztak. 

A rendőrség a tüntetők közül igyekezett a 
szcmmelháthatóan vezető szerepeket betöltőket 
kiemelni. Ezeket azután részben a kerületi ka- 

.................... 1 P<**

helyreállt a rend ás a
városban
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• rendőrségi pcrmaiveuctái ta meg szóíUelték ás
• fővároc visszanyerte megszokott Jtépét.

A u». kir. államrendőrség budapesti fökapi- 
Unyiága ■ vasárnap esti tüpMáaekriM a követ- 
keaft hivatalos jelentést adta ki:

w- A axoqiáldeíuokrala párt mai márciusi ün
nepsége a Petőfi-Mren rendben folyt le. A saét- 
•ez) ás nyugodtan történt Csak a nákócci-ut és 
aa Erzsébet-kőrút keresztezésénél volt szükség 
rendőri beavatkozásra, mert a tömeg ellepte az 
Emáe-kávéháznál és az Enrke-kávéházzal szem
ben levő járdát éa így loeasrendórökkel kellett 
ezt tzéfotzlatnl. Az oszlatás alkalmával a Do
hány-utca felöl a tömeg egy része elleni szegült 
és ezért 91 egyént előállítottak. Ezek ellen az 
eljárás folyamatba tétetett.

A 21 előállított névsora a következő-

Lélekemelő ünnepségek 
március idusának évfordulóján

A magyar nemzet hagyományoz hódolat
in! áldozott a nagy március emlékezetének. 
Mai megalázollságunkhan, inegcsonkitottsá- 
gunkban, minden rabságnál nagyobb rabsá
gunkban fokozott erővel támadnak életre 
1848 március idusának emlékei. Uj élet re
ménysége fakad a magyar szivekben. A 
nagy márciusra való emlékezés ünnepségei 
megújuló fogadalmak mindnyájunk számá
ra. S az emlékezés során tett fogadalmak 
egyben készülődést is jelentenek: készülő
dést a 48-as szabadságharc szellemében az 
eljövendő legnagyobb magyar szabadság
báréra.

Márciusi ünnepségek 
a Petőfi szobor előtt

A Társadalmi Egyesületek Szövetségének kö
telékébe tartozó nemzeti és keresztény egyesü
letek felvonulása nyitotta meg a március 16-ki 
ünnepségeket. Heggel 9 órakor gyülekeztek a 
különböző egyesületek zászlóik alatt és saját 
zenekaraikkal a Baross-szobor körül és innen 
feldúltak el a fellobogózott Rákóezi-utoo végig 
a Petőfi-szobor elé.

Az útvonalon végig díszruhái rendőrök sor
fala biztosította a rendet s negyed 11-re példás 
fegyelonunai helyezkedtek el a különböző cso
portok a Pefcöfi-szobor körül, a Carlton-szállo- 
dától egészen az Erzsébet-hidlg. Az Erzsébet 
hídon magán is százával gyülekeztek az esnbe- 
r«k, nézték végig az ünnepséget s ugyancsak 
hatalma tömeg leple ej a Dunakorzó mellett 
elhúzódó villamospályát, ahol « forgalmat is 
fel kellett az ünnepség tartamára függeszteni.

Düvzrs zászlóerdö övezte Petőfi szobrát, ami
kor az ünnepség megkezdődött, a magyar Hi
szekeggyel, amelyet a Dnlosszörehség énekkara 
adott elő. Utána Lendvay István ünnepi beszé
det mondott, melyet megafonokon közvetítet
ték a tér legtávolabb eső részeire is.

A Beszkár ön képzők őrének fnvószonekara 
eljátszotta Btrth Mihály karmester vezetésével 
Kéhier Rákócai-nyitányát, majd a Nemzeti

Pártot László 24 éves napszámos. Pártot Ist
ván 18 éves cipész segéd, Varga Nándor 22 éves 
lakatos, kíahr József 23 éves soffőr, Dombrádi 
Károly 22 éves lakatos, Kit Sándor 20 éves ci
pész, Nemet Lajos 28 éves lakatos, Gárdát 
Róbert 18 éves asztalos, Serett Ferenc 30 éves 
cipész, Szabó Gyula 32 évea cipész, Rotentvald 
Alfréd 28 éves kereskedő, Benke Károly 24 éves 
cipész, Tomka Béla 36 évet könyvkötő, Ivactka 
Antal 29 éve*  napszámos, Vajda Ferenc 32 éves 
cipész, Boda Károly 27 évea soffőr, Szekeret 
György 24 éves lakatos, Bodó Mária 24 éves 
háztartási alkalmazott. Kaszát István 26 éves 
napszámos, Weit» Jenő 26 éves soffőr, Katona 
Gyula 26 éve? napszámos. Kemény György 2,3 
éves egyetemi hallgató. Oláh Béla 31 éves laka
tos és Tóth Miklós 23 éves cipész.

Dalt szavalta el a Pelőfi-szobor talapzatáról 
Pafaky József, a Nemzeti Szinház művésze.

A Datosszövetség énekkara Huber: Fohászát 
ás a Hazám, hazám... kezdetű dalt énekelte 
el, s Horváth Gergely koszorúi helyezett Petőfi 
szobrára.

A Himnusz elének  lé se után aa egyes csopor
tok a Rá kóesi-induló hangjai mellett hagyták 
el a Pelöfl-teret.

Az újságírók márciusi ünnepe
Az Újságírók Egyesülete március 15-én 

déllten a Hoyal-szálló fehérlermében ugyan
csak ünnepet rendezett a szabad gondolat 
és a sajtószabadság kivívásának 82. év
fordulóján. A Magyar Újságíró Egyesület
nek tradíciója elevenedett fel ezen a napon, 
a szabadság-lakomával, amelyet 1896-tól 
1914-ig minden évben megrendeztek és a

Jókai .serleggel a kesében évente más
más szónok emlékezett meg a 48-aa 

évek viVillányairól.
1914 óta, 16 éven keresztül nein tartották 
meg ezt a lakomát s az idén ültek először 
össze a magyarországi sajtó képviselői és 
reprezentánsai, hogy ezt a tradíciót felele
venítsék. Több mint 200 személyre terítet
tek az ünnepi lakomán, amelyen résztvett 
Márkus Miksa, az Újságíró Egyesület el
nöke, Szudy Elemér sajtófőnök, Lenkey 
Gusztáv a nyugdíjintézet alelnöke, Ágay 
Béla az újságkiadók egyesületének elnöke, 
Frühivirth Mátyás országgyűlési képviselő, 
Ajtay József dr. a Nemzeti Szövetség igaz
gatója, továbbá valamennyi napilap főszer
kesztője, • ugyancsak ott voltak a külön
böző lapok munkatársai is. Az ebéd után

Márkus Miksa
szólalt fel először és általános éljenzés köz
ben a Kormányzót éltette. Utána

Milotay István 

főszerkesztő a Jókai-serleggel a kezében 
tartotta meg nagyhatású ünnepi beszédét, 
amelyet a következő szavakkal fejezett he:

— Kezemben fogom ezt a serleget és ál
dozom azok emlékének, akik a magyar gé
niusz, a magyar zseni elhivatottjai voltak. 
\ldozom Ráth Mátyás törhetetlen egyénisé

irredenta és aAz egyetemi ifjúság az

A szubadságlakoma után, ugyancsak a 
régi tradíciók szerint, a sajtószabadság 
apostolainak, Jókainak és Petőfinek a szob
rára küldőltségilcg koszorút helyeztek el.

Szombaton reggel 9 órakor gyülekezett a 
magyar egyetemi és főiskolai ifjúság az 
Egyetem.tÁren, hogy felvonuljon az irre
denta szobrokhoz és a szabadságharc nagy- 
jaira emlékeztető egyéb emlékművekhez.

A Szabadság-téren oszlopokban sorako
zott fel az ifjúság és a Himnusz hangjai 
mellett az egyes küldöttségek sorra

megkoszorúzták a Nyugat, Észak, Ke
let és Dél Irredenta-szobrait.

Az ifjúság egy része innen felvonult a 
Várba, ahol

megkoszorúzták a Honvéd-szobrol.
Az ünnepi beszédet itt Rohringer Endre 
mondotta. A dlszmenetbe sorakozó ifjak 
ezután a

Vigadóba vonultak, 
a délelőtt fél 12 órakor kezdődött ifjúság 
márciusi ünnepségbe.

A vigadói ünnepély
Délelőtt 11 órára a Vigadó nagytermét zsú

folásig megtöltötte az előkelő ünneplő közön
ség. Az ünnepséget1 a magyar Hiszekegy elének- 
lésével az Egyetemi Énekkarok vehették be. 
majd Gedényi Mihály mondott megnyitó be
szédet. Szentpétery Béla dr. a Talpra magyar-t 
szavalta el nagy sikerrel, Farkas Jenő cigány
zenekara előadta Kéler: Rákóczi nyitányát, 
majd vitéz Borbély Maczky Emil orsaácgyülési 
képviselő mondott ünnepi beszédei.

Délután 8 órakor
a Maseom-kertben »

kisebb ünnepséget rendezett az egyetemi ifjú
ság, ahol a reformálás teológia énekkara ma
gyar dalokat énekelt, Padányi Gulyát László 
elszavalta a Talpra magyar-t és Sípost István 
mondott beszédet Délután 4 órakor

a Petőfl-szoborhoa vonultak m egyetemi 
ifjak,

Egyesületi ünnepélyek
Aa Országos Rákócii Szövetség és a Zrínyi 

Ilona Kör március 16-án délután fél 4 órakor 
a Kossuth-szobomál nemzeti ünnepélyt rende
zett, melyen az ünnepi beszédei a Szövetség 
társelnöke, dr. Király Aladár ny. főispán mon
dotta. — A VII. kerületi Polgári Kaszinó dr. 
F.ber Antal elnöklete és tagjainak élénk rész
vétele melleit, ünnepelte meg március idusát. 
—• A Segédhivatali Tisztviselők Országos Sző-

gének, Kossuth Lajos lángoló lelkének, 
Eöídöí József európai gondolatkörének, Rá
kosi Jenő hallhatatlan szellemének és an
nak a tűznek, amely Bartha Miklós lelkét 
hevitette és azoknak a céloknak elérésére 
ürítem poharamat, amelyekért ők harcol
tak.

Kossuth szobrokná
vétségé Bakáts-tór 14. számú székházéban ün
nepelte márciuB 15-ét. Az ünnepi beszédet dr. 
Usetty Béla országgyűlési képviselő mondotta, 

ünnepi gyűlést tartott a Petőfi Társaság, 
amelyet bankett követett. A banketten József 
kir. herceg mondotta el Pelőfi-serlegavató be
szédét. — Máricus idusát megünnepelte a Pát
ria Magyar írók. Hírlapírók és Mű-, őszek 
Klubja, a MIEFHOE, a Zrínyi Bajtársi Egye
sület, a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szö
vetsége, valamint a Beszkárt Önképzőköre.

Március idusa a vidéken
Bonyhádon az ifjúság bensőséges ünnepély 

keretében megkoszorúzta Perczell Mór honvéd
tábornoknak a Kálvárián levő és Borbély Jó
zsef, a 48-as idők lelkes esperesének az evan
gélikus templomban levő sírját.

A zászlódiszbe öltözött Pestszontlőrinc lakos
sága Kuszenda Lajos főjegyző vezetésével sza
badság-ünnepet rendezett, melyen közel ezren 
vettek részt.

A szolnoki Verseghy Irodalmi Kör március 
15-ét ünnepi keretek között ölle meg a Szabad
ság-szobor, előtt. Miután az egyesitelt dalárda 
elénekelte a Himnuszt, Balázs Imre VIII. osz
tályos tanuló Petőfl-verseket szavalt, majd 
Finta József őrnagy mondott ünnepi beszédet. 
Ezekután a különböző egyesületek megkoszo
rúzták a Szabadság-szobrot.

Lélekemelő márciusi ünnepségek folytak la 
Debrecenben, Győrött, Sátoraljaújhelyen, Új
pesten, Sopronban, Esztergomban, Jászszenl- 
andráson éa Berettyóújfalun.
x
Márciusi ünnepek a külföldön

Genf, március 15.
A genfi Hungária Egyesület a március 

15-i nemzeti ünnep alkalmából
megkoszorúzta Klapka emléktábláját és

Bocskay szobrát.
Ünnepi beszédet Biró Miklós egyetemi hall
gató, Werner egyetemi r ator és Hevessy 
Pál miniszter-rezidens mondott. Az ünnep
ségen megjelent az egyetem tanári karának 
több tagja, a genfi magyar kolónia és a 
külföldi diákegyesületek számos képviselője.

Szófia, március 16.
A magyar kolónia a „Magyar egylet4* 

helyiségében március 15-ét diszebéddel ün
nepelte meg, amelyen a Szófiában lakó ma
gyarok vettek részt. Erdős kormánytaná
csos, a Magyar Egylet elnöke, beszédet 
mondott, amelyben méltatta Horthy Miklós 
kormányzó érdemeit. Rudnag követ beszéde 
után hazafias dalokat adtak elő.

f

CORVIN FEXERBEN

CORVIN FEHERBEN
március 19-től 31-ig

A „Corvin fehérben" — azt Jelenti, hogy március 19-töl 
Sl-ig áruházunk összes osztályain kiváltképen

FEHÉRÁRUKAT
rendkivtil leszállított árakon árusítunk.

Ezen újításunk, mellyel első Ízben lépünk vásárlóközönségünk elé, ismét 
tanúbizonyságát adja teljesítőképességünknek, jó árut nyújtani olcsó árakon. 
Áruházunk érdekes belső díszítése a mezőgazdasági hétre különös 
tekintettel lesz és lényegesen emelni fogja ezen egyedülálló teljesít
mény link vonzerejét Művésziesen díszített kirakatainkat ezúttal is 

érdemes lesz megtekintem.
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uasarnap Parisban hirtelen 
meghalt primo de Hiúéra, 

a volt spanyol diktátor
Párizs, március 16.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Primo dr Ttlrm, Tolt apanyol inlnlszterelnUk, akt 
knkísa után Párluba költözött, ma hirtelen meghalt az egyik szállodában. A yolt dik
tátor boaarni Idd óta eokorbajban aaenvedett «a ép Majna-Franklurtba kéazttlt, hogy ott 
gyógykezelteaae magét. A halált azlygórea okozta. A holltnlet ma eate bebatoutmoa- 
aák. Valószínű, hogy a tábornok holtteatét Madridba átállítják.

Spanyolország volt diktátorával az utolsó 
évtizedek egyik legmarkánsabb politikus- 
katona-államférfla költözött el az élők sorá
ból. Primo de Rivera kormányhivatalnok 
családból származott. Most

hatvan esztendős volt,
1810-ben született a Fülöp-szigeteken. Ka
tonai iskolájának elvégzése után meglehető
sen gyorsan haladt előre a ranglétrán, 1917- 
ben már tábornok volt és szenátor lelt be
lőle. Mint tábornok-szenátor vezetője volt a 
toszti juntáknak, a tiszti tanácsoknak, ame
lyek Spanyolország belpolitikai életében igen 
nagy súlyt képviselnek. Négyesztendei sze
nátorkodás után a barcelonai helyőrség pa
rancsnoka, majd később Katalonia kor
mányzója lett. A tiszti junták élén sokat 
foglalkozott a politikai kérdésekkel és

a madridi kormány gyöngeségében látta 
Spanyolország vélt hanyatlásának fő

okát.
1923 szeptember 12-én a tiszti junták állal 
szított mozgalom élére állt. A katonai forra
dalom legfőbb irányitója volt. A forradalom 
sikerrel is járt. Primo de Rivera elkergette 
a parlamentáris kormányt és a katonai kor
mány élén,

mint diktátor állt Spanyolország élére.
A legteljesebb diktatórikus hatalmat gyako
rolta és még a király személyét is elhalná- 
nyitotta maga mellett. Primo de Rivera dik
tatórikus uralma a legkíméletlenebbül, kö
nyörtelen eréllyel törte le az ellenzéki moz
golódást. Sanchez Guerra volt miniszter
elnökkel az élén n politikusok és állam
férfiak egész sorát tartóztatta le és küldette 
száműzetésbe. Blasco Ibanez, a nagy iró is 
emigrációba kényszerült. Primo de Rivera 
Spanyolország jövőjét afrikai terjeszkedés
ben látta és újabb marokkói területek meg
hódítását, valamint a meglévőknek korlát

A belügyminiszter is be
tiltotta Horthy tábornok 
és Prónay alezredes terve
zett frontharcos-gyűlését

Ismeretes az a mozgalom, amelyet Prőnoyl 
Pál alezredes és Horthy István lovassági tá
bornok inditottak a frontharcosok tömörí
tése érdekében. Szemben a Borbély-Maczky 
Emil vezetése alatt álló és a MOVE égisze 
alá tartozó frontharcos-egyesülettel, ők egy 
felekezeti és pártkülönbség nélkül minden
kit átfogó karitatív szempontok szerint mű
ködő egyesületet kívántak létesíteni.

Horthy tábornok és Prónay alezredes 
mozgalmát a régi frontharcosok közül ren
getegen támogatták, ugy hogy sikerre is volt 
kilátásuk. Amikor a szervezési előkészülete
ket befejezték,

engedélyt kértek a főkapitánytól, hogy 
március 16-án alakuló gyűlést tartsanak 

a régi képviselőházban.
A főkapitány nem vette tudomásul Horthy 
tábornok és Prónay Pál bejelentését és az 
alakuló gyűlést nem engedélyezte. A gyűlés

lan biztosítását tűzte ki céljául, ami sikerült 
is. A marokkói hadjárattal meglehetősen 
nagy területeken biztosította a spanyol ural
mat. 1925-ben a marokkói hadjárat után 
Aidir hercegévé nevezte ki a király. Rövid
del ezután átalakitotta tábornokokból álló 
kormányát, polgári kabinetté szervezte át, 
amelyben öt tárcát civil miniszterek kaptak. 
Működése nagy ellenzékre talált, de ellen
felei is elismerték róla, hogy a politikai 
kérdésektől függetlenül, mintaképe volt a 
becsületes, puritán katonának. Híres volt a 
ineyasszonyával való esete.

Spanyolország diktatórikus kormányzá
sát többször zavarták meg az összeesküvé
sek és ellenzéki mozgalmak. Még a junták 
egy része is ellene fordult később, sőt

a tüzértisztek egyszer lázadást szervez
tek ellene,

amelyet csak nagy nehézsé-gek árán sike
rült legyűrnie. Az egyetemi hatsóágok és a 
diákság is ellene fordult. Primo de Rivera 
ugylátszik már hónapokkal ezelőtt érezte 
egyre jobban fokozódó népszerűtlenségét és 
népszavazást akart elrendelni, hogy a spa
nyol nép diktatúrát, vagy parlamentáris 
kormányt akar-e? A nép azonban szavazás 
nélkül is döntött: pár héttel ezelőtt

egy vértelen éjszakai forradalom le
mondásra kényszerltette Primo de 

Riverát,
akinek a helyére Rerrnguer tábornokot 
állította Alfonz spanyol király. A tábornok 
diktátor Párizsba ment, de Madridban még 
nem volt teljes a rend, mikor újra megje
lent a francia-spanyol határon, állítólag 
azzal a tervvel, hogy visszatérjen és újra 
átvegye a hatalmat. Ekkor azonban mad
ridi küldöttség kereste fel és erélyes kérés
sel kényszeritelték arra, hogy visszatérjen 
Párizsba. Itt a francia fővárosban érte utói 
ma a halál.

betiltását az alakulni szándékozók megfel
lebbezték a belügyminiszterhez.

<4 belügyminisztériumból
vasárnap délben érkezett le n főkapi
tányságra a miniszter végzése, amely 
jóváhagyja a főkapitány betiltó végzé

sét
és nem engedélyezi ugyancsak a frontharco
sok egyesületének megalakulását. A betiltó 
végzés indokolása szerint a frontharcosok 
szervezkedésének kérdését magasabb szem
pontok teszik köz- és állambiztonsági érde
kűvé, a kérdés helyes megoldása nagy körül
tekintést igényel, ugy hogy

sn illetékes tényezők is szükségesnek 
látták ezt bővebb megfontolás tárgyává 

tenni.
így merült fel az a terv, hogy ezt a kérdést 
esetleg törvényhozási utón fogják rendezni,

Az egészséges üde arcbőr a hölgyek legdrágább kincse. Ez a 
kincs sikert, — diadalt jelent! Az Elida Favorit Szappan 
rendszeres használatától az arcbőr szebb lesz, mint valaha! 
A legnemesebb parfőm harmatával dúsan átitatott Elida Favorit 
Szappan enyhe és kellemes, kristálytiszta bőséges habja tisztit, 
ápol és üdít.
Egy díszes és Ízléses burkolást), kiadós darab ára . . 80 fillér.

ÉLI DA SZAPPAN
hogy az összes frontharcosok, a hazai társa
dalomnak ezek az értékes elemei, minden 
réteget átfogóan, a nemzeti egység gondola
tában. egy egyesületben tömörülhessenek. 
Ezekre való tekintettel a belügyminiszter

Korányi Frigyes báró 
lesz Wekerle pénzügyminiszter utóda

Wekerle Sándor Bethlen ismételt kérésére is csak addig 
marad, amig tető alá kerül a költségvetés

■r 1930—31. ívl állami kOltsígTrtt.lWekerle Sándor pénzügy miniszter, mi
vel a költségvetés ötszázalékos csökkentését 
célzó törekvései meghiúsultak, felmentését 
kérte. Ezt a hirt. amit a parlament folyó
sóin a kormány két tagja is megerősített. 
hivatalosan megcáfolták. A cáfolat ellenére 
is erősen tartja magát ez a hir, sőt kor
mánypárti körökben ugy tudják, hogy

Wekerle Sándor szándéka megmásít
hatatlan.

Bethlen István gróf miniszterelnök ismétel
ten megkérte Wekerle Sándor pénzügymi
nisztert, hogy maradjon a helyén, Wekerle 
azonban halaszthatatlan gazdasági ügyeire 
való hivatkozással ragaszkodott elhatározá
sához. Bethlen miniszterelnök erre azt 
kérte, hogy legalább az uj költségvetés meg
szavazásáig vezesse a pénzügyi tárcát. We
kerle Bethlen ismételt kérésére engedett és 
>gy

elutasította Prónayék kívánságát.
A belügyminiszter végzését, amelyet Isse- 

kutz államtitkár is aláirt, Rezegh-Huszágh 
Miklós főkapitány hétfőn közli hivatalosan 
az érdekeltekkel.

a parlament előtt még Wekerle Sándor 
fogja képviselni.

Ugyancsak a költségvetés megszavazásáig 
marad állásúban Scitovszky Béla belügy
miniszter is. akinek pozícióját pillanatnyi
lag megerősödöttnek tartják a kormány
párton és igy megtörténhetik, hogy Sei- 
tovszky Bcla be'űgyminiszter belátható 
ideig helyén marad.

Beavatott kormánypárti körökben külön
böző kombinációk merültek fel Wekerle 
Sándor pénzügyminiszter utódjáról. E kom. 
binációk között a legvalószínűbb az, ame
lyik ugy szól, hogy

Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
utóda Korányi Frigye*  báró le«z,

aki a Bethlen-kormánynak egy ízben máj! 
pénzügyminisztere volt.
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Kát ember indult a halálba 
az első tavaszt vasárnapon

Izgalmat életmentéi szemtanúi voltak va
sárnap délelőtt azok a járókelők, akik a 
Margithid és Lánchíd között a Dunaparton 
sétáltak. Délelőtt 11 óra tájban a Pa/a-utcá- 
nál egy fiatal, jólölfőzött leány,

a zsúfolt dunnparti sétányról lesietett az 
alsó rakodópartra és onnan a Dunábu 

vetette magát
á járókelők értesítették az örszemes rend
őrt, aki a lánchíd! életmentő motoros őr
ségnek jelentette az öngyilkosságot. A rend
őri motorcsónak azonnal elindult, hogy az ön
gyilkos leányt kimentse. A fiatal leány csak
nem elmerült már a habokban, mire a csó 
nak odaérkezett hozzá. Izgalmas jelenetek 
következtek ezután. A leány

amikor beemelték a csónakba, vissza 
akart ugrani a vízbe

a csak nagy nehezen sikerült a partra szállí
tani a makacs öngyilkosjelöltet. Közben ér
tesítették a mentőket is, akik első segitséglien 
részesítették a leányt. A rendőrség megálla
pította, hogy Enni Ella 18 éves fodrásznövel 
azonos a leány, öngyilkosságának okát eddig 
még nem sikerült megállapítani.

Vasárnap délután két órakor az Üllői utón 
a Mária Valéria-ujtelep előtt a villamos elé 
vetette magát egy jól öltözött idősebb asz- 
szony. A villamos vezetője azonnal fékezett, 
de már késő volt és

a koca! kerekei átgázoltak a szerencsét
len asszonyon.

A mentők a Szent István-kórházba vitték, 
ahol egy óra mulva meghalt. A zsebében ta
lált iratokból megállapították, hogy Stocker 
Ferencné a neve, 59 éves tisztviselőnő, aki 
a Mária Valéria-telepen lakott Stocker Fe
rencné anyagi gondok miatt lett öngyilkos.

A farkasréti villamos végállomásnál, a 
Rupp-hegyen, a vasárnapi kirándulók

egy akasztott nő holttestére találtak.
Harminc év körüli egyszerűbb asszony az 
öngyilkos, aki egv fára hurkolta magát. 
Semmiféle iratot nem találtak nála, amiből 
személyazonosságát megállapíthatták volna.

A Városmajor mellett, a Maros-utca 82.

száma ház előtt, vasárnap a kora reggeli 
órákban

revolverrel mellbelűtte magát egy 30 év 
körüli férfi.

A revolverdörrenésre odasietett a közelben 
szolgálatot teljesítő lendör és a mentőket 
hívta, akik az öngyilkost eszméletlen álla
potban vitték az uj Szent János-kórházba. 
Dél felé egy pillanatra magához tért és az 
orvosok kérdésére csak annyit mondott, 
hogy

Regdon Antal a neve,
de sem a személyéről, sem az öngyilkosság 
okáról nem mondott közelebbi részleteket és 
pár pillanat mulva újra elvesztette eszméle
tét. Regdon Antal állapota életveszélyes.

Dési Sándor 40 éves napszámos vasárnap 
hajnalban a Népligetben egy bokor tövében 
revolverrel mellbelőtte magát.

A golyó r szivébe fúródott és nyomban 
megölte.

Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították. Levelet nem találtak nála, ami
ből kiderült volna, hogy miért lett öngyilkos. 

fíoffmann József, 33 éves molnársegéd, 
az Orczy-tér 2. számú házban lévő lakásán 

felakasztotta magát
és mire észrevették és levágták a kötélről, 
már meghalt. Hoffmannak félesztendövel ez
előtt

meghalt a fiatal felesége.
A molnársegéd elkeseredésében az italra 
adta magát, most pedig bánatában öngyil
kos lett.

Steiner József budapesti nagykereskedő 
a vasárnapra virradó éjszaka öngyilkossá
got követett el Váci-uli lakásán. A negyven 
hét éves férfi

morfiummal megmérgezte
magát. Súlyos állapotban szállították az 
egyik fővárosi szanatóriumba. Az életunt 
kereskedő levelet hagyott hátra, melyben 
azt írja, hogy tettét azért követte el, mert 
felesége, aki tőle különváltan él, nem volt 
hajlandó a megindított válóper visszavoná
sára.

Az idegenlégióba szökött 
két kalandos hajlamú diák

Az egyiket elfogták az osztrák határon
főkapi-1 csendőrségeket és a határállomásokat, hogy 

lereske-1 kutassanak az eltűnt fiuk után. Vasárnap
Vasárnap délután megjelent a í 

tányságon Viktor Sándor 16 éves kereske
delmi iskolai tanuló édesapja és bejelen
tette, hogy fia titokzatos körülmények kö
zölt eltűnt a Kertész utca 27. szám alatti 
lakásukról. A flu

azzal távozott hazulról, hogy na lakó
lába megy, 

de a szokott időben nem tért haza. Az édes
apja elment az iskolába és ekkor megtudta, 
hogy ezen a napon nem is volt előadáson. 
Néhány oszálytársa pedig különös dolgok
ról beszélt.

Ezek a fiuk elmondották, 
Sándor másik 
beszélt, hogy

megunta az 
gylk és

hogy Viktor 
barátjával napok óta arról

IskoUt, kalandok után vá-
Ih áll BT Idegenlégióba.

A barátok elbeszéléséből valószínűnek tart 
ják, hogy Viktor Sándor ezzel a társával 
együtt megszökött és most

atban vannak külföldre, hogy valahol 
beállhassanak aa Idegenlégióba.

este a hegyeshalomi határkircndeltség érte
sítette a főkapitányságot, hogy

a bécsi vonaton megtalálták Viktor 
Sándort, 

aki útlevél nélkül akart átjutni Ausztriába. 
A hegyeshalomi jelentés szerint Viktor Sán
dor azt vallotta, hogy Budapesten 

megismerkedett az Idegenlégió egyik 
ügynökével, aki 400 pengőt adott neki, 
hogy ezzel a pénzzel utazzon Franda-

ott jelentkezzék fölvételre az idegenlégió- 
A főkapitányság intézkedésére Viktor 

Sándort hazahozzák Budapestre és 4tt ki
derül majd, hogy tulajdonképpen mi ál! az 
idegenlégió ügynökéről szóló titokzatos elő
adás hátterében.
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A rendőrség nyomban értesítette a vidéki

EURÓPAI KÖRUTAZÁS 
- TOLONCKOCSIN

Négy esztendeig utazott Szabadkától Budapestig és közben „meg*  
kóstolta" Európa összes börtöneit egy budapesti kereskedő

A rB\«plt«BTiír>n lepi,, eltote, letariAita- 
fásba helyezték Sorkt Antal 38 éves gyógy- 
nővénykereskedőt, akit az ügyészség lopás 
miatt körözött. Szimpla kis rendőri hir ez, de 

egy rendkívül kalandos és érdekes história 
húzódik meg mögötte.

Sorki Antal ellen négy esztendővel 
feljelentést tett egy barátja és azzal 
ineg, hogy meglopta őt. A feljelentés alapján 
nyomozni kezdtek, de

Sorki eltűnt Budapestről, 
mirt körözöleveiet adtak ki ellene. Budapestről 
Szabadkára ment és néhány hónapig itt élt. Mi
vel nem voltak rendben az iratai, meggyűlt a 
baja a szerb hatóságokkal. Sorki Antal, aki 

magyarul, németül, szerbül, csehül és ola
szul beszél,

a szerb rendőrségen, mikor kihallgatták, min
den kérdésre olaszul felelt. Végül tolmácsot ho
zattak, akinek azt mondotta, hogy 6 olasz 
állampolgár, mire

áttoloneolták Olaszországba.
Alig adták át az olasz hatóságoknak, taktikát 
változtatott és németre fordította a szót. Egy 
kukkot se akart olaszul beszélni és azt hajto
gatta, hogy osztrák állampolgár. Megint tol
mács került elő és párhónapi hánykódtotás 
után

ezelőtt 
vádolta

átdobták aa osztrák határon.
Sorki azonban nem sokáig volt az osztrák ható
ságok kezén. Itt ugyan németül beszélt, de nem 
osztráknak, hanem birodalmi németnek mon-

dotta magát. Az osztrákok m boldogultok wts 
és amikor megunták, tolonckocsira ültették éa 

átkerült Né met oroz ágba.
Itt megint elölről kezdődött az egész.

Egyik város rendőrfogházából a másikba ko
rült, mindenütt faggatták, vallatták: mondja 
meg, kicsoda, honnan jön, mit akar, milyen 
állampolgár. Sorki Németországban viszont már 
csak csehül beszélt és ennek megint esak ki- 
toloncolási eljárás lett a vége.

A következő állomás Csehszlovákia volt, 
ahol azonban valahogyan elszólta magát és 
megtudták, hogy azelőtt Budapesten élt, mire 
rövidesen

Magyarországra toloncották.
Mikor azután négy esztendeig tartó kalandos 
utazás után Budapestre érkezett, kiderült, hogy 
lopás miatt körözik és

nyomban letartóztatták.
Sorkt Antal most már a Markö-utcaf fogház 

lakója, de a meglepetések sorozata esak most 
jutott el a csattanóhoz. A rendőrség kutatni 
kezdett a személyazonossága után éa megállapí
totta, hogy szabadkai születésű 

szerb állampolgár.
Most tehát lefolytatják ellene az eljárást és ha 
fölmentik, akkor nyomban a felmentés után, 
ha pedig elitélik, a büntetés kitöltése után

Szerbiába toloncolják.
így a négyéves európai körutazás stón megint 
eljut a kiindulási helyre és valószínűleg élűiről 
kezdheti az egész utazást.

Három kártyák! ubot 
zárnak be ezen a héten

A belügyminiszter szigorúbb ellenőrzés alá 
helyezi a kártyaklubokat

Az elmúlt hetekben a rendőrségre egymás
után érkeztek a névtelen feljelentések, ame
lyek a fővárosban működő kártyaklubok 
ujabb működése ellen emeltek panaszt. 
Ezekkel a feljelentésekkel egyidejűén a bel
ügyminisztériumból, ahonnan a legutóbbi 
időkben a kártyaügyek nyomozását irányít
ják, megkeresés érkezett a főkapitányságra, 
hogy

részleges és kimerítő jelentést tegyen a 
rendőrség a fővárosban működő kártya

klubokról
és azokról aa észleletekről, amelyeket • 
kártyaklubok körül tapasztaltak a rendőr
ség emberei. Ez a jelentés, értesülésünk sze
rint, már felérkezett a belügyminisztériumba 
s pontosan beszámol arról, hogyan működ
nek ismét a kártyaklubok, amelyeknek egy- 
részét néhány hónappal ezelőtt becsukták a 
hatóságok. Á rendőrség megállapításai sze
rint

ezekben a klubokban uj elmeken, uj 
Idubkcretek bhtukábun folyik a hazárd

játék Budapesten.
A régi klubok helyén uj klubok alakultak 
és ezekben ismét nagy méreteket öltött a 
játék.

A belügyminisztérium e jelentések alap
ján ujabb erélyes intézkedésre határozta el 
magát s már ezen a héten meg is valósitják 
ezeket az intézkedéseket. A Hétfői Napló 
értesülése szerint,

■ hét folyamán három prononszlrozott 
budapesti kártyaklub bezárását fogja d-

Nem véletlen,
hogy az a rádiós

rendelni a belügyminisztérium, több 
klubban pedig eltiltják, hogy bármiféle 

hazárdjátékot játszhassanak.
A belügyminisztérium azonban nem áll meg 
a kártyaklubok bezárásánál s a hazárdjáté
kok felfüggeszt'sénél, hanem ugy értesü
lünk, hogy valamennyi klubban, amelyeket 
ilyen szempontokból nyilvántartanak a ható
ságok, az eddigieknél sokkal szigorúbb for
mában történik meg a rendőrségi ellenőr
zés. A legújabb gyakorlat szerint ugyanis 
nem rajtaütésszerű razziázással léptek fel a 
klubok ellen, hanem állandó ellenőrzés alá 
helyezték az egyes klubhelyiségeket. Ez aa 
ellenőrzés elsősorban annak megállapítására 
irányult, hogy betartják-e az alapszabályo
kat és valóban klubszerűén müködnek-a 
ezek a körök. Ha azután az állandó ellenőr
zés során megállapították, hogy a klub alap
szabályait nem tartják be. a belügyminisz
térium felfüggesztette az ilyen klubok mű
ködését.

A három klub, amelynek a bezárására • 
héten sor kerül, ugyancsak azért történik, 
mert az alapszabályoktól eltérően működött 
s több esetben előfordult, hogy

nem alapszabályszerűen felvett tagok la 
megfordulhattak a játékszobákban.

A jövőben ez az állandó ellenőrzés a bel
ügyminiszter rendelkezése folytán még szi
gorúbbá válik s már az első esetben a legki
sebb visszaélés esetén is azonnal bezárják azt 
a klubot, amely ellen ilyen panasz érkezik. 
Szó van arról is, hogy a belügyminisztérium
ban

uj kártyarendeletet adnak ki.
Az erre vonatkozó megbeszélések azonban 
még olyan stádiumban vannak, hogy eset
leg csak hónapok mulva kerülhet jor az ■/ 
kártyarendelet életbeléptetésére.

győzött
a Rádió UJitg legutóbbi 
kéizülíkTerienyón, aki rádiójában

használt, mert általuk

<
 hangerő sen és 
kristálytisztán 
nagy távolsó gu 
adóállomásokat vett.

Kérje kapcsolási ralinkat Is tartalmazó la> 
mertettf füzeteinket, díjmentesen kü 1 djtik.

Egyesült Izvóláwna és Villamossági RT.
Újpest, 4.

A Magyar Királyi Állami Pincegazdaság 
berlini borházának, a „Hungária Restau
rant" -nak vezetésétől megváltam ■ a bér
letet a Pincegazdaságnak vtsaaabocsátot-

Mindazoknak a honfitársaimnak, akik 
a borház hazafias céljára tekintettel, mun
kámban támogattak és azoknak, akik a 
„Hungária Restaurant-ót látogatásukkal 
megtisztelték, eaen az ótoa mondok Mlás 
köszönetét.

Egyben nyilvánítom, hogy ezzel az egyéni 
vállalkozásommal a Spolarich György és 
Fiai Részvénytársaság és ennek buda
pesti üzemei semmiféle kapcsolatban nem 
állottak.

Budapest, 1980. március hó 12. napján.

Spolarich Károly
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A főváros, a vármegyék es a sajtó 
hódolata a kormányzó előtt ORUL A LANYKA

Március idusán adták át ünnepélyes keretek 
között a főváros, a vármegyék és az újságírók 

hódoló feliratát a kormányzónak
Március 1-én. a kormányzó Üzérei jubi

leumiul a székesfőváros és az ország vala
mennyi többi törvényhatósága díszközgyű
léseket tartott, s azokon határozatokat ho
zott, hogy a történelmi nevezetességű év
forduló alkalmából az államfőt hálájukról, 
ragaszkodásukról és hűségükről biztositó 
oklevélben üdvözlik. A törvényhatóságok 
hódoló feliratait és határozatait

két díszes albumba gyűjtötték össze.
Az egyik album a székesfőváros hódoló 
feliratát és az ünnepi közgyűlés határozatát 
tartalmazza, a másikban a vármegyék és 
a törvényhatósági városok feliratait gyűj
tötték össze. Mindegyik album

■ magyar iparművészet remeke.
A hódoló feliratokat pergamentre Írták, 
pompás iniciálékkal díszítették, az albumo
kat fekete szattyánbőrbe kötötték, s mind
egyik albumot külön, gyönyörű, intarziák
kal díszítették, diófagyökérből faragott

magyaros ízlésű ládikákban helyezték 
el.

A székesfőváros és a többi törvényható
ságok ugy határoztak, hogy a hódoló fel
iratokat alkalmas időben, küldöttségek 
nyújtják át az államfőnek méltó ünnepi 
külsőségek között.

A kormányzó március 15-én,
a magyar nemzeti ünnepen fogadta a 
főváros és az ország törvényhatóságai

nak küldöttségeit.
A küldöttségek felvonulása, a fogadtatás fes
tőién színes, és felejthetetlenül szép lát
ványt nyújtott. A várba vezető utcákat és a 
Szent György teret már a kora reggeli órák
ban ellepte az érdeklődő közönség tömege. 
A Lánchídfőtől, végig a Hunyadi János- 
uton, egész a Várpalotáig Zrinyi-sisakos 
disz ruhás, fehérlovas rendőrök sorakoztak.

A kormányzó fél 12 órakor a székesfő
város küldöttségét fogadta elsőnek, fél 1 
órakor pedig az ország törvényhatóságai
nak monstrcküldöttsége tisztelgett a palota 
nagy márványtermében az államfő előtt.

A székesfőváros küldöttségének élén 
dr. Ripka Ferenc főpolgármester intézett 
beszédet a kormányzóhoz, aki válaszában 

SELYEM- ES NŐI DIVA1HAZ
e héten megnyíló tavasai divatbemutató árus 
túsa kivételesen méltányos órakon megkezdődött
Jöjjön e', mert bizton megtalálja különlegességeink nagy válasz

tékában éppen azt, amit legjobban szeretne megvenni

Az árak meglepő méltányosságá
ról győződjék meg személyesen.

Néhány különlegességünk
Selyem-osztályunkban s

Köpeny és kosztüm-selymek ................... P 8.—tói (eltebb
Divat Flamingó, sima é« mintázott ............ P 12.—tői feljebb
Selvem georgettek, legújabb nyomott

Mousseiinok utcai és estélyi ruhákra . .. P 8.—t?l feljebb 
Gyapju-osztélyunkban:

Tweed ruhaszövetek.............................. .. F 8.90-t 1 feljebb
Tweed kabátszövetek, 140 cm. szőlős ....... P ö 50-től feljebb
Finom egyszínű gyapjúszövetek..................... P 8.20-tól feljebb

Harisnya- és kötUtt-nzUvött-osztúlyunkban:
Müselyemha isnyn kis hibával ................... P 2 90
Finom női florharisnya................................P 8.00
Mosóselyem nadrág, hibátlan ...................  P 2.90
Mosóseiyem csipkés kombiné................... P 4 50
Legújabb mellények, pullowerek és jumperek P 8.50-től feljebb 
Köiött Tweed-ruhák ................................... P 47.—tói feljebb

Nagy választék csipkevolánokban, fehérnemű-szalagokban.
Butorsztt vet-<*kstAlyunkban :

Bútorszövet-kelmék torontáli szőnyegek.függöny csipkeszövetek. 
Világvárosi kirakataink a város látványossága és állandóan 
tájékoztatnak minden osztályunk legújabb készleteiről.

FISCHER SIMON ÉS TÁRSAI RT
SELYEM- ÉS NÖIDIVAT-ÁRUHÁZ 

BUDAPEST, BÉCSI-UTCA 10. SZ.

kijdentette, hogy benső örömére szolgál, 
hogy a főváros oly szépen ünnepli meg a 
10 éves évfordulót, amidőn egv uj községi 
szenetetházat és egv szülőotthont létesít. 
Ezzel Budapest közönsége ismét bizonysá
gát adja áldozatkészségének a nemes em
berbaráti célok szolgálatában, amelyek ma, 
a gazdasági válság idején, fokozott jelentő
séggel bírnak.

— Jól esett hallanom azt is — mondotta 
a kormányzó —, hogy a főváros népe egy
nek érzi magát az egész magyar társada
lommal a nemzeti eszme szolgálatában. Ké
rem ápolják szivükben továbbra is

a nemzeti egység,
az egymáshoz tartozás nagy gondolatát 

— Különösen ne engedjenek válasz
falakat emelni a város és a falu közé. 
Egymás mellett van a helyük és egy
mással összefogva arra kell töreked
niük, hogy bár különböző feladatú, dr 
egymást kiegészítő, egymást támogató 
tényezőt legyenek az egységes nemzeti 

életnek.
— A főváros csak akkor tölti be igazán 

hivatását, ha felismeri azt az értéket, ame
lyet a magyar vidék szellemének tápláló 
ereje jelent számára. Budapest a magyar 
faj sajátos éle-tének magasabb kulturkép- 
viselöje kell hogy legyen, amely a magyar 
néplélek ösztönös világát tudatosan átérzi 
és annak értékeit továbbfejleszti.

— A fővárosnak nemcsak az a feladata, 
hogy a magasabb művelődés eredményeit 
közvetise a falu felé. Hogy ezzel csakugyan 
áthassa az egész társadalmat, az is szüksé- 
Rés, hogy

megértse a falut,
felkutassa a magyar faji tehetség csodála
tos kincseit s ilykép kitermelje minél bel
terjesebben az igazi magyar kultúrát éa azt 
sugározza vissza a falu népéhez, kielégítve 
ezzel ennek az országnak sajátos kultur- 
igénveit.

— A mi fővárosunk csodálatos szépsége 
máris a külföld vándorainak jelentékeny 
táborát csalogatja ide. Ezt a vonzóerőt is 
nagy mértékben hatványozhatja az, ha Bu-

Albus szappan
mindenütt k » p h « t 4

dapest minél több vonatkozásban, minél tö
kéletesebben képviseli a sajátos magyar 
kultúrát vendégei és ezeken keresztül az 
egész művelt világ félé.

— Szívből kívánom, hogy Budapest szé
kesfőváros, amelynek elgondolásom és

Az ország törvényhatóságainak tisztelgése
Mialatt a kormányzó a székesfővároa kül

döttségét fogadta, a Szent György-téren gyüle
kezett az ország vármegyéinek és törvényható
sági városainak pompázó küldöttsége. Egy
másután roboglak a Várpalota főkapuja elé 
végeláthatatlan sorokban a vármegyék apró 
lobogóival díszített gépkocsik, a kocsivezetők 
mellett a vármegyék és városok festői ruhába 
öltözött huszárjai, régi díszruhák, felbecsülhe
tetlen értékű családi ékszerek, az ország leg
jobb neveit viselő küldöttségi tagokon. A disz- 
magyaros előkelőségek között sok csizmás, fe
keteruhás kisgazda, néhány főpap, ar egész 
Magyarország. A küldöttség tagjai palotncsend- 
örök és testőrök sorfala között ■ Várpalota 
márványlépcsőjén át vonultak a Dunára néző 
márványterembe és ott félkörben állottak fel. A 
terem közepén egy asztalka állott, erre helyez
ték el a vármegyei éa városi törvényhatóságok 
hódoló feliratait tartalmazó kötetet és ládikót.

Fél 1 volt, mikor felnyílt a fogadási terem 
ajtaja és közel 200 főnyi küldöttség harsány 
éljenzése közt Vértessy Sándor, a kabinetiroda 
főnöke és vitéz Somkulhtj József, a kormányzó 
katonai irodájának főnöke, valamint Molnár 
százados, szolgálattevő szárnysegéd kíséretében 
belépett Horthy Miklós kormányzó.

A vármegyei és városi törvényhatóságok kül
döttsége nevében Prónay Dezső báró, a tör
vényhatósági élet nyolcvankélesztendős agg 
nesztora üdvözölte a kormányzót.

A kormányzó közvetlen hangú beszéddel vá
laszolt a törvényhatóságok üdvözlésére.

A percekig tartó éljenzéssel viszonzott beszéd 
titán az államfő végighaladt a küldöttség sor
fala előtt, nagyon sokakat megszólított és ba
rátságosan elbeszélgetett a vármegyék és váro
sok delegátusaival, majd a közel félóráig tartó 
cercle után lelkes éljenzés közben eltávozott.

A kormányzó üdvözlése, a vármegyék és vá
rosok küldöttségének távozásával 1 óra után 
fejeződött be.

Az újságírók hódolata
A magyar újságíró testületek képviselői dél

előtt tisztelegtek a kormányzó előtt, hogy kor
mányzásának 10. évfordulója alkalmából üd
vözöljék és az. újságírók hódoló feliratát át
nyújtsák neki. A küldöttségben résztvetlek: 
Hegedűs Gyula, Hiruly Zoltán, Hivatal József, 
Lenkey Gusztáv, Márkus Miksa. Rákosi Gyula, 
Roóz Rezső, Salusinszky Imre, Sülé Antal, 
Sziklay János, Tóth László, Walikouszky Ká
roly és Zimmer Ferenc.

Márkus .Miksa, a Magyar Újságírók Egyesü
letének elnöke intézett beszédet a kormányzó
hoz és kijelentette, hogy a márciusi ifjak és 
Petőfi napján, a magyar sajtószabadság szüle
tése napján megjelentek előtte a mindennap 
megújuló magyar gondolat talpas katonái, a 
magyar ujsógirő-rend tagjai, hogy mindenek
előtt hálát adjanak az isteni Gondviselésnek, 
mert a megpróbáltatások sorozatában éreztette 
kegyelmét is a magyar nemzettel

amikor a kormányzó kiválasztott szemé
lyét állította hazánk kormányrudja mellé.
— Ha valakiről, ugy Főméltóságodról meg 

fogja állapítani a becsületes történet írás, hogy 
nem kereste azt a mngas helyet, amelyre a 
nemzet bizalma állította, amelyben a nemzet 
szeretett tartja meg. Az. igazságot kereső kró
nikás fel fogja jegyezni, hogy

egy magyar nagyur,
mindazt, ami drága és kedves volt neki, pél- 

hogy ily szépen kimosta 
ruháját Legfontosabb kel
léke a helyes nagy mosás
nak a jól megválasztott 
szappan. A fehérneműjükre 
kényes háziasszonyok már 
régen az ALBUS HARANG
SZAPPANT választották, 
amelyről megállapí
tották, hogy a finom 
selyemnek épp ugy, mint 
az olcsó anyagoknak leg
megbízhatóbb mosószere. 
Használatban gyorsan dós 
habot ad, tisztitó hatása 
bámulatos.

meggyőződésem szerint rövidesen
Középeurópa legfontosabb fn legvirág- 

zőbh kikötővárosává is kell lennie, 
felismerve az egészséges fejlődés útját, azon 
minél gyorsabban haladjon szép jövője 
felé.

dátnyujtó boldog családi életét, ősi kúriájának 
csendjében elvonuló tevékenységét, királyának 
is hazájának szentelt nagyszerű munkássága 
után méltán kijáró nyugalmát, mind

letette a haza oltárára,
nem a dicsőséget keresve, hanem azért, hogy 
az óceánok viharában megedzett kötelesség
tudással a szent haza jelenét és jövőjét kegyet
len nehézségek közepette szolgálja. De a 
Horthyak ősi nemzetségének sarja nem této
vázhatott, amikor lelkében felcsendült Petőfi 
fenséges márciusi szózata: Talpra magyar, hi a 
hazat

— Igenis, kormányzó nr, a haaa hívta Fő
méltóságodat Hunyadi János, Szilágyi Mihály, 
Kossuth Lajos székébe és a nemzet ma büszke 
erre a választásra. Mert az elmúlt 10 esztendő 
alatt Föméltóságod volt az, aki

újra hitet öntött a kétségbeesésbe, 
reményt támasztott a esüggodőkben és a vér
zivataros időket követő kétségbeesés korsza
kaiban újra ki tudta virágoztatni a megértés és 
az egymás iránt való szeretet érzését.

Márkus Miksa azután a kormányzó engedé
lyével felolvasta az újságíró testületek

hódoló feliratát,
amelyet az összes újságíró testületek elnöksége 
irt alá.

A kormányzó megköszönte a küldöttség
nek, hogy elhozták a toll munkásainak üd
vözletét

— Nehéz idők a bennük élőkre mindig 
.súlyos kötelességek terhét róják. Jól esett 
hallanom, hogy a magyar újságírók a mai 
nemzedékre háruló küzdelmes munkából 
igyekeznek kivenni a maguk részét.

— Ez lelkes odaadást és nagy erkölcsi 
erőt kíván, mert nemcsak a ma történet
írói, de a történetcsinálói is kell hogy le
gyenek.

Cselekvő részt kell vállalótok a magyar 
sora kialakításának küzdelmeiben.

Ma az önbizalom lelkes katonáinak kell 
lenniük. Soha nem csüggedő lélekkel, báto
rító, buzdító szóval kell kezelniük azt a ha- 
hatalmat, amelyet a szürke ólombetű szí
nes, eleven ereje ad a lelkek felett

— Mindennek elérkezik az maga ideje. 
Ma minden irány, minden politikai párt 
sajtójának bármely állásfoglalásnál azt kell 
szem előtt tartania, hogy mi használ és ini 
árt az országnak, mert a hnza boldogulása 
még soha nem volt ennyire minden polgá
rának létérdeke. Ezt csak a katasztrófák 
hiénái vonhatják kétségbe.

— Ne feledjék el a jövőre sem, hogy 
nagy kötelességeik teljesítésének elengedhe
tetlen feltétele •

a fokozott felelősségérzet,
mert enélkül minden hatolom visszaéléssé 
és minden erő rombolássá fajul. Az ujság- 
irólársadaloinnak meg kell találnia a módot 
arra, hogy tagjai magok is minél éberebben 
őrködjenek a sajtó munkásainak erkölcsi, 
fedd he tétlenségé felelt. Ez egyúttal a sajtó 
szabadságának is leghatékonyabb biztosi- 
téka.

A kormányzó ezután megszólításával tün
tette ki a megjelenteket.
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HIRHK
Mi lesza 210-es 
hullámhosszal?

k főváros éa n ország rádiózó polgárai, akik
nek uámi most már * háronwázezerig emel
kedett, egyre növekvő irgalommal és elégedet- 
lenaéffgel várják, hogy a magyar rádió ügyeit 
intézők mikor lépnek már ki, ugylátszik, sem
miféle felszólalást figyelembe nem vevő passxi- 
viáéMikból s

mikor léfiteltk Özembe ■ második magyar 
adóállomást,

amelyre pedig régen oly é]>ető szküség van. A 
magyar rádiós publikum nagy része e pillanat- 
l<n teljesen ki van szolgáltatva a budapest. 
Ctudló műsorának, amely a legenyhébb kritikát 
sem bírja ki. Száraz unalmas, agyon van zsú
folva cigányzenével és mezőgazdasági meg 
•gyéb szakoktatósokkal. Minden országban leg
alább , három adóállomás szórakoztat ja párhu
zamos műsorral a publikumot, úgyhogy szabad 
választás tárgy*  leltet, vájjon ki, mit akar hall
gatni. Akinek nem tetszki az egyik állomásról 
közvetitett cigányzene, az a másikat kapcsolja 
s akkor zenekari hangversenyt kap helyette.

A magyar rádiótársaság éveken keresztül ölhe
tett kezekkel hallgatta a mindjobban fokozódó 
elégedetlenséget és csak tavaly kérte a nemzet
közi rádióunió prágai ülésén, hogy engedélyez
zenek Magyarországnak még egy hullámhosszt 
Ezt a kérést készséggel teljesítőt lék s

Igy kaptuk meg a 210-ea hullámhosszt.
Azóta egy esztendő telt el. Havonta 300.000 elő
fizető 2 pengő 40 fillérje folyik be a posta pénz
tárába, mégis vonakodnak a már végre megka
pott hullámhosszon az uj adóállomást életbe 
léptetni. Állítólag n«n tudják egy újabb Stúdió 
párhuzamos műsorának költségeit viselni. Jog
gal következik tehát ezekután a publikum óhaja, 
a nyilvánosság elé kellene végre hozni, hova 
megy hát el ax a rengeteg pénz akkor, amit az 
előflzertők befizetnek? Mert hogy a mai nivódau 
műsor annak még a 26 százalékát sem emészti 
fel, az bizonyos.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagy badapest-kórnyékl házra, telekre 6a 
építkezésre, gyorsan és előnyösen kaphatja 
hour.ahh törlesztésre

SOLTI LAJOS
Ttasa István (volt FUrdö-utoa) 10.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Bizonytalan, még szeles, sokhelyütt 
csapadékos Idő valószinü, lényegtelen hő- 
tűlyedéssel.

— Demokrata ttnncpaég Miskolcon. Miskolc
ról jelentik: Tegnap avatták fel ünnepélyes 
körülmények között a Nemzeti Demokratapárt 
miskolci szervezetéinek körhelyiségét. Az fln 
népségén Bródy Ernő dr. országgyűlési képvi
selő mondott beszédet, amelyre Horányi Kor
nél, a helyi szervezet elnöke válaszolt

'semerei itlatkov.ch ny. rendflrfelOgyelA 

nemzetközi Ituomozú irouata 
IV., Váel-utca 20 Aot. 88O-M

Előkelő, diszkrét megb'ahatő

— As újságkiadók bálja. At Újságkiadó
tisztviselők Nyugdijegyesülete szomhaton este 
a Vigadó termeiben hangversennyel egybekö
tött, jól sikerült bált rendezett. A hangver- 
scnymflsor során Péchg Erzsi, Rclle Gabriella. 
Zilahy Irén, Harsányt Zsolt, Pethes Sándor. 
Nagy Endre és Rock Ferris arattak tapsokat. 
Az Operaház balettkara Misley Anna prima- 
bnllerina vezetésével táncokat mutatott he. 
Elénk tetszést kellett a Filtex-revü, amelynek 
sorám a felvonult manequinek a legújabb Fii- 
tex-k re Adókba nléptek fel. A hangversenyt kö
vető bál a reggeli órákig tartott.

— Schrelber Emil főkiipttányhelyettra te
metése. Vnsárnnp délelőtt temették a rákos
keresztúri temető halottasházáhól Schreiber 
Emil dr. nyugalmazott főkapitányhclyettest. 
A temetésen többszáz főnyi gyászoló közön
ség jelent meg, köztük Andréka Károly fő 
kapifányhelyettes, Sándor László dr. nyugal
mazott főkapitány, Tirscr Ernő egészségügyi 
főtanácsos, a rendőrfőorvosi hivatal veze
tője, Szeszlér Hugó ny. főknpitányhclyettcs, 
a belügyminisztérium és g közrendészeti ha
tóságok képviselői, valamint az elhunyt ér
demes rendőrfőlisztviselő barátai és tisztelői. 
A temetőben díszruhát rendőrök álltak sor
falat. A gyászszertartást Hevesi Simon dr. 
főrabbi tartotta. Lineczki főkántor segédle
tével A konorxól a gyászháztól a sírig 
gyászindulóval kísérte a rendőrség zene
kara. Szállást} Ferenc karnagy vezetésével.

RelWlyes ás tragikus műdön meghalt 
Boros Aladár dr. 

hereskedeim[lsHoiai tanár
Boros Aladár lógat huzaton es a foghúzás után uűrmargezűsben 

meghalt — A uizsgaiúbíro elrendelte a holttest felöoncolását
A főkapitányság sérülési osztályán egy 

különös és tragikus haláleset ügyében indí
tottak nyomozást vasárnap.

Boros Aladár dr. 49 éves nv. kereske
delmi iskolai tanár, aki a Vilmos császár ut 
59. számú házban lakott,

néhány nappal ezelőtt fogat huzatott.
Egy fogorvos végezte el a foghúzást, helyi 
érzéstelenítéssel. Boros Aladár dr. a fog
húzás után hazament n lakására, az Ínye 
azonban rövid idő múlva megdagadt, 

nagy fájdalmai keletkeztek,
ugy hogy orvosi segítségre volt szükség. 
Másnap a Zsidó-kórházba ment, ahol 

sürgős műtétet hajtottak végre rajta, 
az operáció azonban már nem használt és 
a szerencsétlen ember

pénteken klszenvedett.
A halottszemle során a kerületi tisztiorvos
nak az a gyanúja támadt, hogy

a halált vérmérgezés okozta.
A tisztiorvos előterjesztésére a budapesti

Kereskedők tiltakozó gyűlése a záróra- 
kihágási zaklatások ellen

Küldöttséget menesztetlek a belügyi és a kereskedelemügyi 
miniszterhez, a polgármesterhez és a főkapitányhoz

A Budapesti Kereskedők Egyesülete vasárnap 
délelölt egyesületi helyiségében népes gyűlést 
tartott. Láng Sándor elnöki meguyitó-beszédé- 
ben azt hangoztatta, hogy a kereskedelem év
tizedek óla néni élt oly válságos időket, minit 
mostanában. Ugyanakkor, amikor a hatóságok
nak a vergődő kereskedelem segítségére kellene 
sietnie, a fővárosi Kereskedők nagy tömege ha
tósági zaklatásoknak van kitéve.

Többeser budapesti kereskedő ellen folyik 
eljárás záróra-kihágás elmén.

A kihágás! eljárások egyszerű rendőri feljelen
tések alapján indul’ak meg. A legtöbb esetben 
a rendőrök akkoi Is felírták a kereskedőket s 
feljelentették őket, ha néhány perccel az üzleti 
záróra után világosságot láttak a kereskedő üz
letében, ott még alkalmazottak tartózkodtak, 
akik a szállításra váró áru csomagolásával vol
tak elfoglalva, vagy pedig a főnök üzleti köny
veiben tett feljegyzéseket.

Az elnöki megnyitó után Kerekes Endre elő
adó rámutatott arra, hogy soha annyi záróra-

Óriási vihar Spanyolországban
Madrid, mire. lő.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Egész Spanyolországon páratlanul heves 
vihar száguldott végig, amely igen nagy ká
rokai okozott. A napok óta tartó esőzés kö
vetkeztében

több folyó rendkívül erősem megduz- 
zadt.

így például az Ebro Saragossa mellett öt 
méterrel magasabb, mint normális vízállás 
mellett lenni szokott. A folyó itt kilépett a 
medréből és 

Letartóztattak egy műszaki kereskedőt, 
akit a társa Jelentett fel. Stelner Viktor mű
szaki kereskedő és társa, Jelűnek Károly 
között már régebben differenciák keletkez
tek és ebből kifolyóan Jelűnek okirathami- 
sitás miatt feljelentette Stelner Viktort. Az 
ügyben kitűztek a tárgyalást, Stelner azon
ban nem jelent meg, mire körözőlevelet ad
tak ki ellene. Vasárnap a kőrözölevél alap
ján fölismerte egy detektív és előállította a 
főkapitányságra, ahol letartóztatták. Holnap 
az ügyészség fogházába kisérik, ahol a vizs 
gálóbiró dönt majd további sorsáról.

)( A Terézvárosi Torna Club azezőnnyltó fu
tárversenye. Turaautomobilok, 2Q0O ccm. felül. 
Előirt állag 50 km. Helyezett nincs. Beérkezett 
ás díjazásra került Kunét Ottó (TTC) Skrck 
Gyula Lancia Lnmbda. — Turaautomobilok, 
1100 crm-g: Előirt állag 45 km. I. Csekey Jó
zsef Tálrn. II. Adóm Károly Tátra. Beérkeztek, 
de az előirt átlagot túllépték: Toldy Miklós 
Tátra és Horthy Károly (BSE) Opel. — Sport- 
automobilok, 2000 ccm.felül: Előirt álnlg 50 
km. Helyezett nincs. Beérkezett és díjazásra 
került! Srtkszny Lajos Lornln-DItrich. — 
automobilok, 2000 emm felül: Előirt áting 50 
km. Helyezett nincs. Beérkezett: Zilzer István 
(KMACI ' B. N. C nulrt. — Cyclc cárok, 1100 
ccnvig: Előirt Állna 50 km. Helyezett nincs.

királyi büntető törvényszék vizsgáló bírája 
elrendelte, hogy a törvényszéki orvos
szakértők boncolják fel Boros Aladár 

dr. holttestét.
A boncolás során fogják megállapítani majd, 
hogy mi okozta a halált. Ezzel egyidőben 
a rendőrségen is megindult a nyomozás. A 
törvényszék i orvosszakértök véleményéből 
derül ki majd, hogy

miként történt a vérmérgexés,
vájjon az injekció következtében állt-e be, 
vagy pedig utólagos vérmérgezésről van szó. 
Lehet ugyanis, hogy

az injekcióadás körül történt valami 
végzetes hiba,

az injekcióstü nem volt kellően sterilizálva, 
de természetesen nem tartják lehetetlennek 
azt sem, hogy az injekció körül nem történt 
baj, hanem a foghúzás után keletkezett az 
infekció, amely azután megölte dr. Boros 
Aladárt.

kihágás! eljárás nem volt folyamatban a keres
kedők ellen, mint mostanában. Egyes kerületi 
elöljáróságok, igy például a nyolcadik kerületi 
elöljáróság, mint elsőfokú rendőri büntetőbíró
ság

hatvan-nyolcvan, sőt százpengős Ítéletekkel 
sújtja a sáróra-kihágást elkövető keres

kedőket.
A gyűlés több hozzászólás után határozati ja

vaslatot fogadott el, mely szerint az összes fo
lyamatban lévő záróra-kihágási ügyek revízió
ját, humánus eljárást, valamint a záróra-rende
let olyan módosítását kérik, amely ugy a ke
reskedők, mint alkalmazottaik s a köz érdeké
nek egyaránt megfelel. A gyűlés elhatározta, 
hogy

a belügyi és kereskedelemügyi minisztert, a 
főkapitányt és a polgármestert küldöttség 

utján keresi fel
a záróra-rwndelet és az azzal kapcsolatos töme
ges kihágások ügyében.

széles területeket elárasztott.
San Sebastian tartományban földcsuszamlás 
történt, amely az egész vidék forgalmát 
megakasztotta.

A Pyreneusok mellett elhúzódó patakok 
is megáradtak s elpusztították n környéket. 
A lakókat bárkákkal mentik ki az elöntött 
házakból.

Saragossai jelentés szerint az Ebro hét 
méterrel áradt és két kilométer szélességben 
kilépett medréből. A viz a lakóházak szá
zait mosta el. Több mint ezerötszáz család 
vált eddig hajléktalanná.

Indult Vasa Aliiért. — Oldalkocsis motorkerék
párok, 600 ccm. felül: Előirt átlag 50 km. He
lyezett nincs. — Oldalkocsis motorkerékpárok, 
600 ccm-ig: Előirt átlag 50 km. Helyezett 
nincs. Indultak kilencen. Végigfutottak es 
díjazásra kerül: Bátya János (HAC) FN.

Oldalkocsis motorkerékpárok 350 ccm-ig. 
Előirt átlag 40 km. Helyezett nincs. Indultak 
ketten. — Solo motorkerékpárok 500 ccm felül: 
Előirt átlag 50 km. Helyezet nincs. Indult 10. 
Beérkezett és díjazva lesz Fischer Ferenc, 
Weiss eJnő, ifj. Mittl Ferenc. — Solo motorok 
350 cm-ig: Előirt Átlag 50 km. I. Valentiny Ká
roly. Indult 15. Beérkezett időn túl és díjazva 
lesz: Bajcsy József, Rndicke Helmuth. Végig
futották még: Bnky Ferenc, Zajócz József, Kiss 
László és HofTmann Gyula. — Solo motorok 
250 ccm-ig. Előirt átlag 40 km. Első helyezett: 
Kudelka Ferenc. Indullak öten. Időn tnl beér
kezett és díjazva lesz: Baranyay László és 
Kiss László. — Solo motorok 11b ccm-ig. Elő
irt átlag 40 km. Helyezett nincs. Indultak ha-, 
tan. Befulottnk időn túl: Martinék István, Ba
logh Miklós. — A benevezett team-ok közül 
beérkezett. A látra automobilok teamja; (Cse- 
kei, ÁdAm. Toldy).

— A Loránlffy Zsuzsúnna Egyesület körgyű 
lése. A Loránlffy Zsuzsanna Egyesület a duna- 
melléki egyházkerület székházában a Ráday- 
utcában vasárnap délelőtt évi rendes közgyű
lést tartott. Pataky Pál lelkész imája után dr. 
Szdsrp Béláné elnök mondott megnyitóbeszé
det, majd a múlt évi munkásságról szóló tit
kári iclenlést Ismertették. A közgyűlés a lis’.t-

A szempiiiökat 
katszero yhoMzoMk 

tflntetl fel, mStyttet 
nemeket vartesol a

Yesso-henna 
Egyiptomi henna-levelekből 
vau infundálva. Abssolnt tg- 
talmailan. Bső, könny mm 

viszi te.

— K4 autós 4a két biciklista balesete. Bált*  
József 45 éves sofőr a Bp. 18—097 számú 
autóval a Zsigmond-ulcában elütötte Draskóczg 
Ferenc 29 éves folyamőr negyedest, aki előtte 
haladt kerékpárjával. Draskóczg kulcecsontlö- 
rést szenvedett. A mentők az Irgalmatok kór
házába szállították. A Lajos-utca 84. számú hás 
előtt Konrád Ferenc 25 éves sofőr a Bp. 
59—70 számú autóval elütötte a kerékpáron 
előtte haladó Veres László 29 éves kereskedő
segédet, akit a mentők súlyos sérüléssel a Mar
git kórházba szállítottak. A balesetek ügyében 
a rendőrség vizsgálatot indított.

— A MEFHOSs Jubllúris kongresszusé. A 
MEFHOSz szombaon és vasárnap tartotta meg 
tízéves jubileumát és ezzel kapcsolatban két 
napos kongresszusát A szombati plenáris ülé
sen Acsag László eflnök beszámolt a szövetség 
tizesztendős munkásságáról. A plenáris ülés 
után bankett volt az Országos Kaszinóban. A 
banketten Gévai-Wolff Nándor államtitkár a 
kormányzóra ürítette a kultuszminiszer által 
adományozott Horf/iy-serleget. Vasárnap foly
tatták a plenáris ülést, majd megejtették a 
tiszti-kari választást.

__ Tardieu és MacDonald tanácskozása a 
londoni konferenciáról. Londonból jelentik: 
Tardieu és MacDonald vasárnap négy órán 
át tárgyalt Chequersben a kátyúba jutott 
londoni flottaleszerelési konferenciáról. A 
két miniszterelnök részletesen megvitatta a 
helyzetet, különös tekintettel a politikai kér
désekre. A tanácskozásokat folytatni fogják, 
hogy biztosítsák a flottakonfcrencia sikerét.

__ Négyszáz csalással vádolják Stribrny 
volt cseh minisztert Prágából táviratozzák: 
Stribny képviselő, volt vasutügyi miniszter 
ellen, aki a Tempó ujságkiadóvállalat tulaj
donosa, egy hirdetési iroda bűnvádi följelen
tést tett. A volt minisztert négyszázrendbeű 
csalással és zsarolással vádolják, amelyeket 
a lapja körül követett el. A csalásokat . és 
zsarolásokat hirdető vállalatok és biztosító
társaságok terhére követte el.

__ A franciaországi árvízkatasztrófa. Pá
rizsból jelentik: A délfranciaországi árvíz
katasztrófa károsultjainak a segélyezése fo
lyamatban van. A francia nemzeti bank 
gyűjtési akciója eddig 15 millió frankot 
eredményezett. Vasárnap újabb riasztó hirek 
érkeztek. Bayonne mellett egy helyen át
szakadt a gát és nagy területet elöntött. A 
Garonnc folyó is kiöntött és nagy területen 
pusztított.

— Március 20-án nyílik st országos mező
gazdasági kiállítás. A Pongrác-uti vásárlelepen 
március 20-án nvilik meg az igen nagysikerű
nek ígérkező 39-ik mezőgazdasági kiállítás. A 
tenyészállatok felszállilása már megkezdődik, 
gyűlik már sz egyéb kiállítási csoportok anyaga 
is, ugy hogy a pénteken délelőttre tervbe vett 
megnvitósnak semmi akadálya. Acccrbo olasz 
földmivclésügyi miniszter és Felír dr. bajor köz
gazdasági miniszter is vendége lesz a kiállítás
nak.

— Nemzetközi hadirokkant kongresszust ter
veznek Budapesten. A Hadirokkantak Országos 
Nemzeti Szövetségének VIII. kerületi csoportja 
vasárnap délelőtt tartotta tisztújító közgyűlését 
a régi képviselőházban. A gyűlés szónokai be
számoltak a csapat eddigi működéséről és d- 
panaszollák a hadiroKkantak szomorú helyze
tét, végül bejelentették, higy már készül a rok- 
kant-lörvény, amely végleg megoldja a rokkant
kérdést. Ezután megejtenék a tisztujilást. El
nök dr. Göndör Sándor polgári iskolai tanár 
lett, akinek köszönö szavai után a HONSz or- 
sz.ágos igazgatója vitéz Árvátjalvi Nagy falón 
mondott beszédet, amelyben bejelentette, hogy 
ha lehetséges, akkor Budapestre nemzetközi 
hadirokkantkongresszust hivnak össze.

Di*.  KN JOfliCSVszasorvos (■■KICRWSnEISHOOHMBIIIJSMi rendel 10 4 és 2-Mg 
József.kHrnt a. az. - Férfi és nft< betegeknek.

— Egy debreceni tisztviselő rejtélyes ha
lála. Debrecenből jelentik: Leitner Jenő 35 
éves tisztviselőt Hadházy-utca 17. számú 
lakásán vasárnap halva találták. Rendőri 
bizottság szállott ki a helyszínre és a hely
színi vizsgálat alapján a rendőrség megindí
totta a nyomozási, mert nincs kizárva, hogy 
a rejtélyes körülmények között elhunyt tiszt
viselő esetleg bűntény áldozata lett.

— Három vendéglőt fosztottak ki a be
törők. A mára virradó éjszaka három ven
déglőt fosztottak ki a betörők. A Kiskorona
utca 28. számú házban lévő vendéglő ajtaját 
álkulcsai kinyitották a betörők, fölfeszitet- 
ték a pénztárt, magukhoz vették s pénzt, 
azonkívül nagymennyiségű italt, hentesárut, 
szivart és cigarettái vittek magukkal. A má
sodik betörés Pesterzsébeten történt, a B.-i- 
ross-utca 1. szám alatti Brenner Márton- 
féle vendéglőben. Itt szintén kinyitották a 
pénztárt és háromezer pengőt vittek el, azon
kívül elvitték még a vendéglőben alakult 
spóregylet kasszáját is, amit az egylet tagjai 
a vendéglőben helyeztek el. — Betörök jár
tak Nikolett! Alajosnak Csepelen, a Fö-utca 
78. szám alatti vendéglőjében is. Innen kész
pénzt, egy aranyórát, egy Frommer-pisztolyt 
és egy ötlövetű forgópisztolyt vittek el. A 
rendőrség széleskörű nyomozást indított a 
betörök felkutatására.

Palota Szanatórium megnyilt
VL, Ssobl-utcn 8. az., Teréz-ktirut sarok
Luxu-kiá litásu közösízoba nap« négyszeri étkezés
sel 8.— P, különBzoba 10.— P. Szabad orvosválasztás
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Egy budapesti szesznagy- 
kereskedb tlát Svájcban 

eltemette^ahölauina 
Hegyusntagu eitpedlclú hiába kereste a szeren

csétlenül lárt medikus holttestét
A svájd Bázelből megdöbbentő híradás 

érkezett vasárnap reggel liudapestre. A táv
iratot, amely a pesti társaságok egy ismert 
fiatal tagjának megdöbbentő turistaszeren- 
esétlenségét közölte, néhány órával később 
részletes telefonjelentés is követte. Eszerint

Mészáros Károlyt, Mészáros Samu bu
dapesti szesznagykereskedő flát turista 
társaival együtt Árosa mellett egy la- 

vinatöireg eltemette.
A fiatal, 23 éves Mészáros Károly, aki 

különben a bécsi egyetemen volt orvostan
hallgató, néhány hetet üdülésre bécsi ba
rátaival a svájci hegyek közé ment. Mészá
ros régi turista,

* volt különben a bécsi medikusok tu
rista egyesületének egyik vezetője.

Az öttagú társaság Árosába ment és innen 
mentek azután kisebb kirándulásokra, főleg 
sklturákra a környékre.

Három héten keresztül a legteljesebb 
rendben ment minden. A fiatal diákok ugy 
határoztak, hogy vasárnap térnek vissza az 
osztrák fővárosba, előzőén azonban még 
nagyobb skfturát rendeznek és

közben megmásszák a nem messze levő 
Rotenhornot.

Csütörtökön atnak is indultak. A túra egy
általán nem lett volna veszedelmes, de alig 
mentek negyedórát, amidőn viharosra for
dult az Idő, majd később hő förgeteg tá
madt.

Mészáros és társai, akik valamennyien 
régi, kipróbált turisták voltak, ügyet sem 
vetettek a mind barátságtalanabb időjárásra 
s haladtak tovább. Délután két óra körül 
hirtelen

hatalmas hólavina indult d a hegytető

ős még mielőtt a kis turista társaság tagjai 
bármit is tehettek volna életük megmenté
sére, a lavina eltemette őket.

A kis csapat öt tagja közül három sze
rencsésebb oldalról kapta a lavinát, ugy, 
hogy

órákkal később magukhoz tértek a 
nagy nehezen kiszabadultak szoronga

tott helyzetükből.
Másik két társuknak azonban nyoma ve
szett. A diákok miután maguk is mindent 
megkíséreltek eltemetett társaik megmen
tésére, visszasiettek Árosába, ahonnan pén
teken negyven tagú mentőerpedició indult 
segítségül.

A kipróbált hegyi vezetőkből és helybeli 
lakosokból álló expedíció két napig

hiába kutatott a két eltűnt turista után.
Végül is szombaton délben megtalálták a 
társaság negyedik tagjának:

Walter Tauber 21 éves bécsi medikus
nak a holttestét.

Mészáros Károly holtteste azonban mind a 
mai napig még nem került elő. Szombaton 
délután az idő újból viharosra fordult, ugy, 
hogy az expedíció tagjai, miután saját éle
tüket látták veszélyeztetve,

kénytelenek voltak visszamenni Áro
sába.

A mentési munkálatokat természetesen 
azonnal folytatják, ha a vihar elmúlik, bár 
egészen bizonyos, hogy a szerencsétlenül 
járt fiatalembernek már csak a holttestét 
fogják megtalálni.

A tragikus sorsú fiatal budapesti medikus 
édesapja a szomorú hir vétele után azonnal 
A rnsába utazott.

ÜNNEPELJÜNK!
Ünnepélyes alkalomra ünnepi ruha

A Ganz-Danubius két munkását 
letartóztatták, mert meg
támadták a mérnöküket

X főkapitányságon vasárnap magánosok 
efleni erőszak miatt előzetes letartóztatásba 
helyezték a Ganz Danubius-gyár két mun
kását.

A Ganz-Danubius-gyár Feldmann nevű 
mérnöke a saját osztályán a napokban 

uj munkarendszert vezetett be, 
amely néhány munkás alkalmazását fölösle
gessé tette. A most letartóztatott két mun
kást ezért elbocsátották. A munkások Feld

mann mérnöknek tulajdonították, hogy el
vesztették az állásukat s ezért bosszút for
raltak ellene. Tegnap a gyártelepen megles
ték a mérnököt,

megtámadták és sulyoaan Inzultálták.
A mérnök följelentésére megindult a vizs

gálat és a két munkást letartóztatták. Hol
nap átkisérik őket az ügyészség fogházába 
és a vizsgálóbíró dönt majd arról, hogy to
vábbra is letartóztatásban maradnak-e.

Elfogatóparancsot 
adtak ki egy tdzifanagy- 

kereskedő ellen

A Filtex rt gyártmányai nemzetközileg 
elismert kiváló minőségűek

Fíltex-Sevílla, Fíltex-Georgette Mílonga 
Filtex-Voile Primavera

Alant újhói felsorolunk egynéhány Filtex-Sevilla ruhaanyag vásárlót, akik a Fíltev- 
pályázaton egy ruhára való anyagól nyerlek. A pályázat folytatódik, minden vevő pályázhat! 
Pályázati feltételek minden szakmabeli üzletben.

Berky Valéria, Pápa, Cetli út 13. Veszprém megye.
Báró Dániel Gáborné, Pécel. Völgy ucca 28. Pestmegye. 
Dr Dobokay Zoltánná. Budapest, VT., Bulcsú ucca 23/a, IV. 2. 
Dr Flegmáim Jcnőné, Nyíregyháza, Kállai ucca 8.
Vitéz dr Horváth Béláné, Budapest X, Sirnor ucca ®., TT. 78 
Kata Hermanné. Budapest, István út 12.
Dr Kerboltné Anna. Sárosd, Fejérmegye.
Kovács Rózsi, Kecskemét, IV., Nagykőrösi ncca 18 
Gróf Széchenyi Margit, Rum, Vasmegye.
Szűcs Rózsi, Mezőtúr, Vágóhídi kert 12.e Budapwt, V, Sre*  Mrto-tfr M

A feljelentések elől állítólag Amerikába szökött
Többrendbeli cnlá, H liikatitá, miatt 

adtak ki vasárnap elfogatóparancsot egy 
budapesti fa- és szénkereskedö ellen. Csillag 
Béla 38 esztendős kereskedőt körözik, akit 
jól ismertek a szakmájában. Csillagnak

as elmúlt télen még jóforgalmu üzlete 
volt, amely kitünően Jövedelmezett.

Nagy tételekben adott el a kiskereskedők
nek tüzelőszert, az idén azonban már nem 
prosperált ilyen jól az üzlet.

Csillag as Idén is kemény télre számí
tott,

s nagymennyiségű tűzifát, szenet és kokszot 
szerzett be. A kemény tél azonban elmaradt 

és a szénnagykereskedő fizetési nehézségek 
be jutott. Állandóan hangoztatta, hogy 

az enyhe tél tette tönkre.
Néhány hónappal ezelőtt bezárta üzletét és 
fával és szénnel nagyban kezdett spekulálni, 
de ezen is rendkívül nagy veszteségek érték.

A főkapitányságra nemrég
sorozatos bűnvádi feljelentések érkeztek 

Csillag Béla ellen.
A Grcinitz és Pirkner cég jelentette fel több
rendbeli sikkasztás miatt, majd Móra Kunó

Szenzációs tordsilat 
a zaiaszentiászlól mészáras- 

gyttkasság ügyében
Nagykanizsa, március 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Hétfői Napló beszámolt arról 
a gyilkosságról, amelynek Juhász Antal zala- 
szenllászlói mészáros lett az áldozata. Ju
hászt körülbelül két héttel ezelőtt bon alma
san megcsonkítva holtan találták meg a 
község határúban.

A nyomozás során a csendörség őri
zetbe vette Marton Gyula mészárost, akit 
azzal gyanúsítottak, hogy ő ölte meg Ju
hász Antalt, aki

konkurrense volt és olcsóbban árusította 
a húst.

Marton lagadtn a gyilkosságot. de súlyos 
bizonyítékokat produkáltak ellene, lakásán 
egy véres taglót cs egy vértől átázol! törlő
rongyot találtak. ^lation azonban kijelen

földbirtokos is feljelentést tett ellene. Delek- 
tiveket küldőitek ki Csillag lakására. A fel
jelentett kereskedőt azonban nem találták 
meg otthon a detektivek és hiába keresték 
őt heteken áa a városban. Csillag eltávozott 
Budapestről és a nyomozás eddigi megálla
pításai szerint

minden valószínűség szerint Dfl-Amerl- 
kába szökött ki.

Most elrendelték Csillag körözését, közben 
Béla 38 esztendős kereskedőt körözik, akit 
öt heteken át a városban, Csillag eltávozott 

tette, hogy
állati vértől származnak a taglón éa a 

törlőrongyon lévő vérfoltok.
A csendörség erre a budapesti vegyvizsgáló 
intézetbe küldötte be a lefoglalt bűnjeleket. 
Most érkezett meg a vegyvizsgálóintézet je
lentése. amely megállapítja, hogy

a vérfoltok nem állati, hanem emberi 
vértől azArmaznak.

Marton Gyulát tegnap újból kihallgatták, 
a mészáros azonban továbbra is tagadja a 
gyilkosságot, a csendőrség azonban reméli, 
hogy most már rövidesen

véglegesen tisztázód ni fog a bűntény 
minden részlete

és » vegvizsgélóintézet mcgállapifásaitó| 
döntő fordulattól, párnafa
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Zavargások Bukarestben 
a községi választásokon

A kormánypárt mlndcnOtt na® győzelmet 
aratott
Bukarest, március 16.

A közxégtanácsi választások mindenütt a 
kormánypárt győzelmével végződtek, kivéve 
a régi királyság négy városát, ahol a libe
rális párt kapott többséget. Erdélyben és n 
Bánátban a kormánypárt és a kisebbségek 
közös listával mentek a választásokba. Ar 
eddigi eredmények szerint

ez a Itala mindenütt győzőit.
Magában Bukarestben, amelyet az ellenzék 
a liberális párt fellegvárának tekintett, a kor
mánypárt körülbelül 50, a liberális párt 
pedig körülbelül <30 mandátumhoz jut. Több 
szavazat esett a többi pártra is. A kommu
nisták Besszarábiában és Bukarestben sok 
szavazatot kaptak. Képviselőjük lesz a kö- 
ségtanácsban a kommunistáknak Temes
váron és Aradon is.

A tegnapi választások során Bukarestben 
több rendzavarás fordult elő, 

amelyeket az ellenzéki választási agitátorok 
okoztak. Mintegy 140 embert letartóztattak 
és előállítottak a rendőrségen.

Álarcos rablók sortiiz 
alá fogták a szarvasi 

vásárosokat
Békéscsaba, március 16.

(A Hétfói Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka a Bé
késcsaba és Szarvas közötti országidon ál
arcos rablók támadtak rá a szarvasi vásár
ról hazatérő piaci árusokra. Az országút 
mellett elhúzódó földekről az egyik vásáros 
csoportra

három álarcon fér rontott rá, revolve
reket, vadászfegyvereket szegeztek a vá

sárosok mellének
és követelték tőlük, hogy pénzüket adják 
át. A vásárosoknál azonban nem volt pénz, 
és a rablók, miután átkutatták zsebeiket, 
tovább engedték ökot. Alig haladtak né
hány száz lépést, hirtelen több lövés dör
dült el az országúton s

valóságos sortfiz alá fogták a vásáro

' porccá/eajü'bb-á Viláffön: dqyetíerl

MEGHALT
EGY ÜVEG LEKVÁR MIATT 

Tefarek Juli 17 éves kiscseléd

Igazi otthon a váron legszebb helyén

BAJOR PENZIÓ
Vári ucca 12. ax. I. emelet.

ElorAna, nívón, kitOnő ellótAs bejáró vendégeknek te. Külön 
dlótlkun konyha, központi fűtőn Telefon: Aut. 884—5

— Caunya dolog a politika — mondja a 
kultuszminiszter. Kaposvárról jelentik: Kle- 
belsberg Kuno gróf kultuszminiszter szom
baton ideérkezett. Megtekintette a város 
kulturális intézményeit, majd este hat óra
kor résztvett a LorántfTy Zsuzsánna nőegy
let teáján, ahol ünnepi beszédei mondott 
A kultuszminiszter beszédében kijelentette, 
hogy a politika csúnya dolog, de csak abban 
az esetben, ha napi vagy pártpolitikáról 
van szó. Részletesen beszélt a kiegyezés k<» 
várói, a 48-as és 07-es ideológiáról. A jelen
legi politikai helyzetet ugy jellemezte, hogy 
hatféle embertípust állapított meg. A jobb
oldalon vannak a pozitív, aktív és konstruk
tív emberek, a baloldalon, a passzív, a nega
tív és a destruktív emberek. Legtöbben van
nak a patópálok. Nehéz helyzetünkből csak 
ugy tudunk kiemelkedni, hogy ha a hazá
nak minden fin, bármely felekezeihez tartoz
zék is, összefog a nagy célok szolgálatában.

EÓSl’ttRT
Budapesti üjjetőversenyek

Lord Ida nyerte az Elnöki dijat
Nagy meglepetés vezette be a vasárnapi 

flgetőversenyeket Parittya győzelmével. Parittya 
a háromévesek versenyéten, mint a mezőny 
egyik legnagyobb autszájdere győzött és győ
zelmére huszonháromszoros osztalékot fizetett 

■ totaliznfőr. A nap eseménye az Elnöki díj 
volt, amelyet végig vezetve a Pusztaberényi mé
nes hatalmasat javult lova: Lord Ida nyert 
meg Suhant előtt. Naplopó, a mezőny másik 
legjobb lova, a második körben, amikor támad
ni próbálta I.onl Idát, ugrott s miután hajtója 
nem tudta parírozni, kiesett a küzdelemből. 
Úri Baka, Dombóvár és Mimosa mint favoritok 
nyerték meg versenyeiket, csak Grimbusban 
bíztak kevesebben. Gézengúz a harmadik futnm- 
han második lett, de tisztátalan ügetése miatt 
diszkvalifikálták. A nap legszebb küzdelme a 
Hernádi díjban folyt le. ahol Mimosa az utolsó 
métereken ragadta el a győzelmei a végig vezető 
Rosallnától.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Dr Tóth B. Parittyá-ja (16) 

Kovács 1|. 2. Ollvia (3) Bernrieder. 3. Exzellenz 
(1’4) Sflfő. Indultak még: Kópé, Tamerlan, 
Zorica, Nomád, Futórózsa, Leonidas, Melinda. 
Tót.: 10 : 229; helyre: 10:33, 18, 15. Olasz: 86. 
1L FUTAM. 1. kosacsevics M. Úri Baká ja 
Endre bácsi (8) Deák Indullak még: Mikulás II 
(pari) Kovács J. 2. Pogány (3) Mnszár I. 
3. G. Endre bácsi (8) Deák. Indultak még: 
Mikulás II. Malvina, Vétek, Lea. Tót.: 10:23; 
13. 13. 19. Olasz : 34. — Ifi. FUTAM. 1. Mariska- 
istálló Dombóvár-ja (pari) Tőke. 2. Eboli (12) 
llaas. 3. Adorján (1%) Kovács II. Indultak 
még : Gézengúz (mini második diszkv.), Fregoli, 
Notn-hcne, Aurlga, Enyém. Tol.: 10:22; 11, 17, 
13. Olasz: 112. — IV. FUTAM. 1. Baranyai J. 
Mlmosd ja (1*4  reá) Mnszár F. 2. Rosalina (4) 
Jónás. Indultak még: Borlska, Pali, Hópehely, 
r.yklon. Tót.: 10:20; 15. 32. Olasz: 59.
V. FUTAM. 1. Pompás-istálló Grlmbus-a (2) 
Maszár I. 2. Ölti (1% reá) Kovács II, Indultak 
még: Epos, Adrienné, Uránok. Tol.: 10:56; 
20. 16. Olasz: 50. — VI. FUTAM. Elnöki dij. 
1. Pusztaberényi ménes Ixírd ldá-jn (1*4  reá) 
Bernrieder. 2. Suhanc (16) Knlllnkn. Indultak 
még: Hortobágy, Brutus, Nnplopó. Tol.: 10:18; 
13, 38. Olasz : 109.

Plunger Boy nyerte u bécsi MHrz-hendlkr- 
pet. Az osztrák ügetősport nngy közönség 
jelenlétében vasárnap kezdte meg idei sze
zonját a krieaui versenypályán. A megnyitó 
nap eseménye hagyományosan a Márz- 
hendikep volt, amelyben 16 ló indult. A 
nagyszerű tnez.őnvböl Plunger Boy (Grün- 
wald, 3:1) került ki győztesen Biliét dour 
(Fischer M.. 4 : t) és Frlsson (Cassolini, 
*0 ;11 elOll. |

Nagyon érzékeny és gyönge a szít 
leány, oki meghalt, mert ráfogták,

Újpesten, . Tél-ulca TJ. lúmn hfaban teví 
szolgálati helyén vasárnap lugkőoldattal meg
mérgezte magát Tefarek Julianna, 17 éves cse
lédleány, a mentők a Rókus kórházba vitték, 
segíteni azonban már nem lehetett rajta, a 
nagymennyiségű méreg annyira összeégvtte 
belső szerveit, hogy

a szerencsétlen leány rövidesen megfialt. 
Te'arek Júliámmá hucsuleveM hagyott hátra, 
amelyben megírja, hogy miért ment a halálba.

— Azért halok meg, mert nagyon érzékeny 
és gyönge szivem van, néni tudom elviselni, ha 
valaki megszid — írja a levelében. — Megha
lok, mert nem hiszik el, hogy a lekváros üve
get nem én adtam oda, hanem az a nő lopta 
el, aki besurrant a spájzba.

A rendőrség megindította a vizsgálatot, s ek- 
kor kiderült, hogy tulajdonképpen

Sokkal többet kaptam,
Egészen biztosan ezt fogja mondaná min

denki, aki László Lajos kitűnő hírnevű 
férflruhnüzletében, Vilmos császár-ut t£Q 

férfiruhát fog vásárolni. Aki tehát finom 
szövetből olcsó férfiruhát óhajt vásárolni, 
keresse fel a fenti megbízható céget, ahol 
saját készitményü divatos férfiöltönyök 
vagy felöltök remek szabásban, kifogástalan

x ötezer kilométernél nagyobb utat tesznek 
meg a vevőink részére kiválogatott kávébálák. 
Kávékeverékeink viszont naponta frissein pör
kölve a legrövidebb utón kerülnek fióküzle
teinkbe. Meinl Gyula rt. kávébehozatala.

— Rádlóversenyben győzött a Tungsrain- 
bdriumcső. A múlt héten hirdettek ki „Kié a 
lebjobb amatőrkészülék" cimü pályázni ered
ményéi. A Rádió Újság hirdet© a pályázatot, 
amelyen rengeteg amatőr vett részt és a zsűri 
ugy találta, hogy a legjobb rádió tulajdonosa 
Molnár Ilona, aki a legtöbb adóállomást vette 
n legjobban rádikészülékével. Csak érdekesség 
kedvéért jegyezzük meg, hogy a készülék 
Tungsrajm-báriumcsövekkel volt fölszerelve. A 
magyar rádiőipar teljesítőképességét és termé
keinek tökéletességét tehát ennek az amatőr
versenynek az eredménye is bizonyltja.

— Nyugatinál elegáns, modern berendezésű, 
gyönyörű uriszoba, közvetlen fürdőszobával 
úriember vagy urlházaspár részére azonnalra 
kiadó. Lipót-körut 29., III. 27.

— Magyar ruhnkiúllltás. A Baross Szövet
ség férflszabó szakosztálya állal a Nemzeti 
Szalón kiállítási termeiben rendezett, mngvnr 
anyagból készült férŰruha-kiáHilás vasárnap 
zárult be. A kiállítást a szombati és vasárnapi 
napon nagyszámú érdeklődő közönség tekin
tette meg.

— Pőka-Plvny Béla dr. könyve. A mai na
pon jelent meg a könyvpiacon a Magyar Kül
ügyi Társnsóg kiadásában Póka-Pivny Béla dr. 
tollából „Csonkafranciaország két integritási 
harca és Szent Jcanne d’Arc" cimü könyv, 
amelynek első lapjain Apponyi Albert gróf 
Az Olvasóhoz intézett ajánlása olvasható. A 
könyv az egykor a mi sorsunkhoz hasonló mér
tékben megcsonkított Franciaország területi ép
ségének visszaszerzését rajzolja meg és uz ezzel 
kapcsolatos erkölcsi és politikai rugókat inéi- 
tatja részletes párhuzamot vonva a két ország 
hasonló helyzete közöli

lókat,
de szerencsére egy lövés sem talált

Néhány órával később Nagy József vá
sáros 18 éves fiával, Nagy Lajossal egylovas 
kocsiján haladt az országúton. A rablók 
őket is megtámadták és kikutatták, de a 
pénzüket, amely az egyik pokróc alá volt 
rejtve, nem találták meg. A rablók Nagy 
Lajos kocsijára is rálőttek, de ezek a lövé
sek sem találtak.

A lovak a lövöldözés zajára megbokro
sodtak s a kocsit az árokba fordították.

Nagy József és fia sulyos sérüléseket szen
vedett, a hajnali órákban tudták csak to
vább folytatni útjukat Békéscsabára, ahol 
nyomban feljelentést tettek a vakmerő rab
lótámadók ellen, akiknek kézrekeritésére 
széleskörű nyomozást indított a rendőrség.

em — irta búcsúlevelében a fiatat 
hogy elajándékozott egy üveg lekvár 

ml is az a lekvárügy, ami az egész tragé
diát okozta.

Tefarek Juli háziasszonyának a spájzából el
tűnt egy üveg lekvár A leány azt mondotta, 
hogy mikoi egyedül volt a lakásban, egy kére- 
gető nő jött, aki

besurrant a spájzba
és ő lopta el a lekváros fivejjet. A lopásról szóló 
mesét nem akarták elhinni neki,

azt hitték, hogy ő adta oda az asszonynak 
a lekvárt.

Az érzékeny szivü fiatal leányt annyira bántotta 
ez a gyanúsítás, hogy a halálra szánta magát.

A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel az 
esetről s holnap már el is temetik Tefarek Juli 
17 éves kiscselédet, aki meghalt egy üveg lekvár 
miatt . . .

mint amennyit vártam!
kivitelben, fekete, kék, barna, kékesszürkc 
kamgarnszövetböl és posztóból vagy Doub: 
átmeneti felöltök páratlan szép választék
ban és minden nagyságban kerülnek 45 
pengőért eladásra.

Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezen 
olcsó vásárlási lehetőségre.

— Mindenki véleménye megegyezik abban, 
hogy az Athenaeum-Könyvtár uj sorozata re
mek ajándék az. egész magyar társadalom szá
mára, mert a legolcsóbb áron a magyar és a 
világirodalom legjobb uj alkotásait, a legszebb 
kiállítású könyvekben, ízléses kivitelben, finom 
papiroson hozza forgalomba. Ennek köszön
heti ez a könyvtár páratlan népszerűségét, 
hogy hamarosan meghódította a társadalom 
minden rétegét. Minden kötet érték, minden 
köbét uj meglepetés. Ezért hódították meg az 
eddigi kötetek a közönséget és ezért várja a 
közönség páratlan érdeklődéssel az uj kötete
ket is. Most egyszerre három uj kötet jelent 
meg. A magyar irodalmat Krúdy Gyula elra
gadó finomságú regénye: „Boldogult urflko- 
romban..." képviseli a sorozatban, a modem 
európai irodalmat Smeljov Iván, a nagyszerű 
orosz iró remek regénye, „A pincér", az uj 
amerikai irodalmat pedig Amerika legnépsze
rűbb könyve: Anderson Sherwood tündöklő 
kalandos regénye, a „Tar". Méltó ez a három 
kötet az előzőkhöz és méltó a magyar közön
séghez, amely nz Athenaeum-Könyvtár köte
leiben megtalálta azt a sorozatot, mnely igé
nyeit, a legteljesebb mértékben elégíti ki.

— Az OKMA-talp megoldotta az olcsó cipő
javítás problémáját. Az AKMA egy teljesen új
szerű gumitalp, amely teljesen vízhatlan, nem 
csúszik és a cipőre alkalmazva rendkívül ele
gánsan hat Ezzel a pompás uj anyaggal — 
rövid egy óra nlatt - - talpalja a cipőket a Ki» 
rály-utca 19. szám alatt levő Herkules auto
mata talpaló és börfestőmüvek modem üzeme. 
Az OKMA-val talpalt cipőben rendkívül ké
nyelmes, puha a járás és az uj talp a lépésnek 
rugalmasságot ad.
MiRir aam ■ lai Mi ■ n mai
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Veszedelmes kommu
nista összeesküvés 

Észtországban
Révai, március ti

A politikai rendőrség nagyszabású kom
munista összeesküvésnek jött nyomára. A 
rendőrség több házkutatást hajtott végre éa 
ezeknek során nagymennyiségű okmányt és 
propagandairatol foglalt le.

Eddig tizenegy személyt tartóztattak la. 
Egy kommunistát, aki ellenállást akart ta
núsítani,

megéltek.
A letartóztatottak között van a kom intern 
két ügynöke is. A letartóztatottak nagyobb 
részénél revolvereket találtak. A lefoglalt 
okmányokból megállapították, hogy a szer
vezet Észtországban

forradalmat akart előkészíteni.
Az összeesküvésben kompromittált két kom
munista képviselő egy hét óta nyomtalanul 
eltűnt

— Egészséges fogak — egészséges test A 
Kalodont fogkrém már több mint 40 év óta 
hatásos szernek bizonyult a fogzománc meg
sértése nélkül, a fogak alapos tisztítására és a 
veszélyes fogkő leküzdésére. Természetes szép
ségükben csillog az egészséges fogsor, ba ások 
ápolására rendszeresen Kaiodont-ot haszná
lunk.

— öt peugős részletfizetésre szállítunk férfi
ingeket, szőnyegeket, paplanokat, matracokat. 
Címre ügyelni, bejárat kizárólag „az udvar
ban" Király-utca 32. ajtó 2. földszt. jobbra. 
Frigyes a részletüzlet vezetője.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VIL, 
Vilma klrálynö-nt 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos irányítása mellett*  
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban,
O AZ OKISZ KÖZGYŰLÉSE. Nagy érdeklő

dés mellett tartotta meg vasárnap délelőtt tíz 
órakor az Országos Kereskedő és Iparos Szövet
ség rendes évi közgyűlését L ed cr marin Mór el
nök megnyitó beszédében rámutatott a kereske
delem és ipar válságos gazdasági és szociális 
helyzetére. A közgyűlés elhatározta, hogy a 
jövőben a gazdasági tevékenység mellett, az 
OKISZ a legbehatóbban foglalkozni fog a ke
reskedő- és iparososztály szociális válságával, s 
ebben az ügyben küldötlségileg keresi fel Vass 
József népjóléti minisztert. A közgyűlés ezután 
behatóan foglalkozott az egyfázisú forgalmiadó 
kérdésével, s Guttmann Emil előterjesztésére 
annak mielőbbi bevezetése mellett foglalt állási*  
majd pedig Révész Sándor javaslatára határo
zati javaslatot fogadott el az üzleti verseny 
egészségtelen túlkapásainak megakadályozására 
vonatkozólag s Komlós Sándor alelnök indít
ványára elhatározta, hogy az üzletbérek leszál
lítását fogja a kormánynál szorgalmazni. Végül 
a közgyűlés Holczer Sándor társelnök javasla
tára köszönetét mondott a magyar sajtónak 
azért az értékes támogatásáért, amelyben a ke
reskedelmi és ipari törekvéseket részesítette. A 
választások során a Szövetség uj alelnökké vá
lasztotta Ringwald Henriket és Hikker Gyulát

O A MAGYAR-OLASZ BANK R.-T. közgyű
lése az igazgatóság összes javaslatait egyhangú
lag elfogadta. Az elért tiszta nyereség 
2,925.526.11 pengő az 1928. évre kimutatott 
2,8(>9.713.78 pengővel szemben. A tiszta nyere
ség felosztása iránt a közgyűlés ugy határozott, 
hogy 2.000.000 pengő, vagyis részvényenkint 5 
pengő = 10% osztalék fejében fizettessék ki. A 
közgyűlés után megtartott igazgatósági ülés dr. 
Berzevlczg Albertét az intézet elnökévé, Gr. Uff. 
Giuseppe Toeplitz-et, a Banca Commerciale Ha
llana vezérigazgatóját és dr. báró Madarassy- 
Beck Gyulát az intézet alelnökeivé választotta 
meg. A részvényenként 5 pengő osztalék a 10. 
számú szelvény bevonása ellenében március 
17-től kozdődőleg Budapesten as intézet főpénz
táránál, Wienbcn a Societá Hallana di Credito- 
nál és Milánóban a Banca Commerciale Italia- 
nánál kerül kifizetésre.

O A MAGYAR FÖLDHITELINTÉZET köz
gyűlése rz igazgatóság jelentését tudomásul 
vette, l’gv a jelentés, mint a mérleg jelentős 
fejlődést mutat. A mérleg végösszege 294.762.394 
pengő, az évi összforgalom 1.956,006.236 pengő.

O a SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA B.T. 
igazgatósága megállapította az 1929. évi zárszá
madásokat és elhatározta, hogy az ez év műre. 
22. napjára egybehívandó rendes évi közgyűlés
nek részvényenként 9.50 pengő osztalék kifize
tését fogja indítványozni.

O A FABANK BF.SZVÉNYTÁRSASÁO mire. 
14-én tartott közgyűlése az 1929. évre 245.191.80 
pengő tiszta nyereségből részvényenként 1.80 
pengő osztalék kifizetését határozta el. Az ese
dékes 4. számú osztalékszelvények 17-től kezdve 
kerülnek beváltásra.

D A BRASSÓI CELLULOSEGYÁR R.-T. igaz
gatósága f. hó 14-én tartott ülésében megállapí
totta az 1929. év mérlegét és elhatározta, hogy 
a f. é. március 24-ére egybehívandó közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy részvényenként agg 
mint tavaly, 3% pengő osztalék fizettessék.

A A GSCHWINDT-FÉLE SZESZ-, ÉLESZTŐ-, 
LIKŐR- ÉS RUMGYÁR R.-T. közgyűlése az 
1929. évre részvényenként 72 pengő osztalék ki
fizetését határozta el. A szelvények beváltása a 
részvénytársaság központi Irodájában (IX., Ipar
úira 17.) és a Pesti Magyar Kereskedelmi Danis-
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Artlngor Imrei, az Autómtól uezérigazgatejet napon öta ha:3aatja mar Hl a vlzsgaiODlrű 
Fónagy Aiadlr ás Fűti LOsziú házi Őrizetéről hOtfOii dönt a uOdtanacs

Március tizenötödikén, a nemzeti ünnepen 
csönd honolt a Markő-utcai törvénykezési 
palotában, csak az egyik harmadik emeleti 
vizsgálóbírói szobában folyt a késő esti ára
kig egy nagy fontosságú kihallgatás. Földi 
Antal dr. vizsgálóbíró a törvénykezési szün
napon is folytatta az Autóbehozatali rész
vénytársaság ismeretes bűnügyében a ki
hallgatásokat.

A vizsgálóbíró pénteken délután kezdte 
meg Ártinger Imre dr.-nak, az Autóhitel 
r L vezérigazgatójának a kihallgatását 

és a Jelzálog Hitelbank egykori igazgatóját 
pénteken este azzal bocsátotta el, hogy szom
bat délután ismét jelenjen meg kihallgatás
ra. Ártinger Imre dr. már pénteken kocsi
rakománynak is beillő nagymennyiségű üz
leti könyvet, levelet és levélmásolatot vitt 
magával a vizsgálóbíróhoz és Földi Antal dr 
minden tételt alaposan megvizsgált, minden 
tételről, minden üzleti följegyzésről részle
tes fölvilágositást kért.

Az Autóhitel Rt., amely a Jelzálog Hitel
bank alvállalata, tudvalévőén majdnem kizá-1 
rólag autóváltók leszámítolásává} foglalko-' 

zik és számos esetben számítolta le az Autó
behozatali r. t. letartóztatásban levő igaz
gatói, Fábry Oszkár és Fóti László állal be
nyújtott váltókat.

A két igazgató — mint az ismeretes — 
az Autóbohozatali r t. vevőitől kapott vál
tók közül nemcsak a részletváltókat számi- 
toltatta le, hanem

értékesítették a fedezeti váltókat Is, 
vagyis minden autóvásárlónak kétsze
res értékben kerültek forgalomba a 

váltói.
Fónagy Aladárt a vizsgálóbíró többek kö
zött azért tartóztatta le, mert gyanuokok 
merültek föl arra nézve, hogy bankjában, a 
Garancia Bankban elfogadott leszámítolásra 
olyan váltókat Fábrylói és Fótitól, amelyről 
tudta, hogy nem értékesíthetők, mert azok 
csupán fedezeti váltók és a részletekről szóló 
váltókat már leszámítolták Mivel ugyani yen 
váltók nemcsak a Garancia Banknál, ha
nem az Autóhitel r. t.-nél is el lettek he
lyezve.

A vizsgálóbíró azt l.<fyekszlk tisztázni, 
hogy a váltók kettős értékcsifése körül 
milyen szerepe volt az Autóhltel vezér
igazgatójának, Ártinger Imre dr.-nak.

Mivel az Autohitel könyveiben az Autó
behozatali r. t.-vel folytatott élénk üzleti 
összeköttetés nyomai találhatók, a vizsgáló
bíró alaposan megvizsgálja minden leszámí
tolt vá tó útját. Áriinger Imre dr. vezérigaz
gató kihallgatása éppen a nagy anyagra való 
tekintettel tart napok óta és kell még foly
tatni a kihallgatást hétfőn is. Ártinger Imre 
kihallgatását előreláthatóan csak kedden fe
jezi be n vizsgálóbíró és utána lesz csak 
módja dönteni a további intézkedések szük
ségességét illetően.

Az Autóbehozatali r t. bűnügye ugyanis 
mindjobban szélesedik. A kétszer leszámí
tolt autóváltók minden értékesítési helyén 
meg kell állapítani a pontos tényállást és 
világosságot deríteni arra a kérdésre, hol ad
tak pénzt jóhiszeműen a Fábry és Fóti által 
benyújtott autóváltókra és

hol tudtak a fedezeti és részietválfók 
egyidejű értékesítéséről, vagyis kik se
gítették elő az Anlóbchozatali r. t. két 
letartóztatásban levő igazgatójának bű
nös manipulációit. Ezeknek a kérdések
nek földerítése kapcsán szenzációs 

ujabb letartóztatások várhatók

Fónagy Aladárt és Fóti Lászlót különben

Tudja, hogy

mit üzent 
a rádió?

Micsoda örvendetes hírt 
Nem szabad — képzelt be
teg módjára — minden 
élvezeltől megfosztanunk ma
gunkat, hanem bizzunk 
egészségünkben és örüljünk 
egy csésze valódi tiszta bab
kávénak isi Készítse kávéját 
világhírű keverékeinkből.

ifíeirn Mía Rt. 
kávébehozatala

vasárnap délben a fogházban újból megviza- 
gá’ták Minich Károly dr. és Kenyeres Ba
lázs dr. törvényszéki orvosszakérlők. Mind
ketten ugyanis azt kérték, hogy mivel bete
gek. engedje meg a törvényszék a lakásukon 
való házi őrzést. A büntető törvényszék vád
tanácsa az orvosszakértők szakvéleménye 
alapján hétfőn délben dönt a házi Őrizet kér
désében.

Sóhár Eleket a kohasms^ék 
vezérét izgalmas üldözés 

után elfogták
Az elzűllStt vegyészmérnök, akit kitiltottak Budapestről, 
titokban visszatért a fővárosba, de egy detektív íe'ismerée 
a villamoson és elfogta — Húsz gr amin kokaint és két 
fillért találtak a zsebében — Egyhónapi fogházra ítélt és 
letartóztatott a csavargóbiróság egy kői kanista asszonyt

Jó fogást csinált tegnap a főkapitányság 
kokainellenőrző detektivesoportjának egyik 
tagja, aki érdekes és kalandos körülmények 
között elfogta Sóhár Elek vegyészmérnököt, 
az ismert és hírhedt kokainistát, a budapesti 
kábitószerkereskedés egyik vezérét.

Sóhár Elek vegyészmérnök neve nyom
ban a fehér méregnek Budapestre való be
vonulása után ismertté vált a rendőrség 
előtt. A legtöbb kokainnal való üzérkedési 
ügy szálai Sóhárhoz vezettek, aki ügynö
kökkel dolgozott és a Nagymező-utca mel
lékutcáit, az úgynevezett pesti kokninfertályt 
annakidején elárasztotta kábítószerrel. 
Többizben meggyűlt a baja a hatóságokkal, 
meg is büntették és a legutóbbi büntetésé
nek kitöltése után

három évre kitiltották Budapestről.
A rendőrség ugy tudta, hogy a kokainista 

vegyészmérnök Jugoszláviában él. Annál na
gyobb volt azután a meglepetése a kokain
ellenőrző csoport egyik tagjának, Safties 
Nándor detektivnek, aki tegnap az Erzsébet- 
köruton utazott villamoson. A hátsó perro- 
non állt, mikor az egyik megállónál

a vezető mellé fölszúllt egy jól öltözött 
férfi.

Az élesszemü detektív pillanat alatt föl
ismerte benne Sóhár Eleket. Tudta, hogy ki 
van tiltva Budapestről, s ezért el akarta 
fogni, de mikor feléje indult, Sóhár is 
észrevette, hogy felismerték öt és

leugrott a robogó villamosról.

A detektív szintén leugrott, üldözőbe vette 
Sóhdrt, aki vad futással menekült az egyik 
mellékutcába.

Izgalmas, rövid hajsza után a detektív 
utóléríc, elfogta és előállította a fő

kapitányságra.
Itt, mikor megmotozták, húsz gramm kokain 
került elő a zsebéből és mindössze két fillér! 
találtak nála.

A kihallgatás során Sóhár elmondotta, I

hogy a kitiltás után Jugoszláviába ment, ott 
megismerkedett egy gyógyszerésszel, akitől 
gyakran kapott koaint. Sóhár, aki maga is 
krónikus kokainista, azt vallotta, hogy nem 
kereskedett a kábítószerrel, hanem csak a 
saját használatára szerezte meg a mérget. 
Jugoszláviában való tartózkodása alatt saját 
bevallása szerint, összesen

100 gramm kokaint vásárolt,
amit egyedül fogyasztott el. Lehetetlennek 
látszik azonban, hogy ezt a nagy mennyisé
get egyedül használta volna el. Sokkal való
színűbb, hogy ismét kereskedett a kokain
nal. A rendőrségnek az a gyanúja, hogy

Jugoszláviában Is üzérkedett a kábító
szerrel, 

most pedig azért jött haza, hogy itt is foly
tassa üzleteit. Erre vall az is, hogy húsz 
gramm kokaint találtak nála, ami már meg
lehetősen nagy mennyiség és nem tartják 
kizártnak, hogy a már megtalált mennyisé
gen kívül még valahol elrejtve tartja s 
kábitószerkészletét. Kihallgatása után meg
indították ellene a közigazgatási eljárást és 
intézkedtek, hogy

nyomban kísérjék ki a toloncházba, 
ahol tiltott visszatérés miatt megbüntetik és 
újra kitoloncolják Budapestről.

Az elmúlt hónapokban különben ugy lát
szott, hogy egészen minimálisra csökkent 
Budapesten a kokainüzérkedés, az utóbbi 
hetekben azonban néhány ízben ismét fog
lalkoztatták a hatóságokat a kábítószer
kereskedők őzeiméi. A napokban állítottak 
a csavargóbiróság elé kábítószerrel való 
üzérkedés miatt egy asszonyt, akit Gráf 
Elemér dr. járásbiró, a csavargóhiróság 
vezetője

30 napi elzárásra ítélt és nyomban le
tartóztatott.

A kokainellenőrzö deteklivcsoport tagjai 
must azután kutatnak, hogy Sóhár Elek 
visszatérése után kikkel érintkezett itt Bu
dapesten, összekerüli-e régi ismerőseivel és 
ndoif-e el ezeknek kokaint

Még egy beiig játszuls a legnagyobb 
sikert aratolt Greta Garbó Hímet!
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Képes árjegyzéket és kelméinkből 
mintákat kívánságra készséggel 
küidllnk.

Női köpeny
a rajz szerinti tazón, drapp színben, 
végig brokátbélÓ86el —

Női köpeny
elegén*  ....... J

Női köpeny
finom fekete és színes kelmékből

Bakfis köpeny
kitűnő sötétkék kelméből_______

Női köpeny
Igen jó ----------  ’ ' ’ *’

Női köpeny
erős hölgyek számára, nagy bőség

Kosztüm
divatos

Női ruha
divatos

Női ruha
kitűnő gyapjo-eolinből és kashából

Női ruha
gyönyörű mintázott moeóeelyomből

Női blúz
hossza nyakkendővel, 
divatos tweed-jorseiből_  __ _  __

Gyermek ruhákból 
nagy választék!

A világhirti Uilstein szab-*$«>  
mintákat Calvin-ttrI áru

házunkban árusítjuk-

BUDAPEST CALVIN -TÉR
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Hajbakaptak a balerinák

JOLSON
*

premierje:

JAZZs A ’

SINGER
(JAZZ-ENEKES)

/
FÓRUM

Előadások kezdete: 5, negyed 8, fél 10.
Szombat, vasár- és ünnepnap: 

fél 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor.

Két balerina közül a harmadik, Ptaslnszky Pepi 
táncolja a jövőben a Seherezade balett főszerepét 

leírté, ment u igiuftrtM Íródéba, M 
fíadnai Miklós salamoni ítéletet hozott Ki
jelentette, hogy a sajtófőpróbán Misley 
Panni táncol, a premieren viszont Szalag 
Karola lesz a primabalerina. Ezután pedig 
a későbbi előadásokban váltogatni fogják 
egymást. így is történt! A poénhez azonban 
az is hozzátartozik, hogy a premier tartama 
alatt az ujságirószobába bekopogott Misley 
Panni, az ellenbalerina és az újságíróknak 

energikus szóval jelentette H, hogy ám
bár bent a színpadon Szalay Karola 
rendkívül jól táncol, de ez a hely őt 

illeti W ÁS Wrtllra InaMXnralraMvcic jwRoemrni lorirni.
Nagyon érdekes, hogy a kettős szereposztfisl 
harcból kifolyóan az Operaház vezetősége 
tárgyalásokat kezdett

PtaMnszky Pepivel,
a kiváló primabalerinával, aki táncosnő! pá
lyáját a férjhezmenéssel cserélte feL Na
gyon valífszinü, hogy

Ptaslnszky Pepi fogja a Jövőben Ma- 
edn! a Seherezade főszerepét 

és a két balerina megbékélve egymással, a 
nézőtérről fog elismeréssel nyilatkozni az 
outsider harmadikról.

Épületes jelenetnek volt tanúja az elmúlt 
héten as Operaház balettenne. Az Operaház 
két balerinája a sző szoros értelmében 
hajbakapott, természetesen szerepük miatt.

A Seherezade cirnü balettot, amelyet pén
teken mutatott be az Operaház, kettős sze
reposztásban hirdették. Az Operaház két 
balerinája, a spanyolos temperamentumu 
Misley Panni és a Darvas Lilire feltűnően 
hasonlító Szalag Karola készült nagy ambí
cióval a premierre. Egyelőre még nem tud
ták, hogy a premieren ki fogja táncolni a 
szerepet, éppen ezért a próbatermekben, fo
lyosókon és igazgatói irodában, de még a 
sajtőszobában is nagy vetélkedés indult meg 
az elsőbbségért. Egy alkalommal ez a vetél
kedés

hangos szóváltássá, majd tettfegesaéggé 
fajult

A két kedves Untai leány megfeledkezett 
magáról és egymás felé „spiccelt" olyan erő
vel, hogy

aa összeütközésből rövidesen összevere- 
kedés lett

A küzdő feleket természetesen hamarosan 
szétválasztották és a különös botrányról je-

Évek óta a legszebb operett a legjobb előadásban

Viktóri
Király Szinház

Ki irta meg előbb 
a Szegény angyalok témáját?

Lénárt Alfréd összerelem cimU darabja 
és a Szegény angyalok

A matt héten beszámoltunk arról hogy az 
Uj Színház legutóbbi nagysikerű premierjén, 
amikor a Szegény angyalok cirnü darabot ját
szották, Lénárt Alfréd nevű ur tiltakozást je
lentett be az Uj Színháznál a Szegény angyalok 
előadása ellen és bejelentette, hogy

kártérítésért fogja beperelni u Uj Srta- 
házat,

mert hasonló témájú darabja két évig feküdt 
a színházban előadatlanul.

Lénárt Alfréd ma levelet intézett a Hétfái 
Naplóhoz, amelyben többek között a követke
zőket irja:

„Nem áll, hogy én két évvel ezelőtt írtam 
volna meg darabomat, ellenben tény as, hogy 
ős-szerelem című darabomat

1916-ban írtam
és art 1999 szeptember 4-én nyújtottam át üpor 
igazgatónak. 1916-ban olvasta Törzs Jenő, Ko
mor Gyula, Szász Zoltán a darabomat, akik 
Gőth Sándorral együtt a legnagyobb dicsérettel 
nyilatkoztak róla. Tehát több mint 1i éoe írtam 
meg ezt a témái! Mikor Upor igazgató átvette 
tőlem ezt a darabot és felhívtam ennek bemu
tatására azzal az indokolással, hogy külföldön 
már bemutattak ilyen tárgykörből darabokat, 
egyúttal elmondottam, hogy mi a darabom 
magva, lényege. Elmondtam, hogy a mai fiatal
ság a nyomor miatt képtelen nősülni és dara
bom hőse, dr. Ságb Béla, aki 30 éves, miért 
nem akarja barátnőjét feleségül venni, amikor 
ez anyának érzi magát Upor igazgató egy szó
val sem mondta akkor, hogy neki hasonló 
témakörből két darabja van lekötve (amint kér
déses is, hogy volt-e), hanem több, mint három 
hónapig olt tartotta a darabomat és megakadá
lyozott egyrészt abban, hogy németre fordittas- 
sam és még a szezón elején értékesíthessem.

"FTT i 1 ’i.------------------ ’||
vígszínház

na padi, mfg Km roll • Hl danl, 
akkor bennem, a darab Írójában az a jogos 
vélemény éledhet, hogy nem csak „jó tippet*  
adtam a szezón elején a direkciónak hanem 
egyúttal értékes forrásmunkát is, amelyben há
rom hónapig böngészni nem fa olyan hessen- 
nélkfilj, dolog. Mindenkép megkárosított, tehát 
ezért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.

Vagyok az igen tisztelt Szerkesztő -ur hivat 
♦ Lénárt Alfréd.-

Ebben az ügyben nyilatkozatra kértük M 
Upor igazgatót, aki a kővetkezőket mondottat 

— A szinház az ilyen 
felelőtlenül hangoztatott plágiumvádakra

Lénárt Alfréd ur már másodszor hangortst alanialamral — 1X-1 . . — .. B ..alaptalanul ilyen plágiumvádakat. Tessék a bí
róság elé menni és bizonyítani! Ezt az figyel 
a magunk részéről lezártuk.

Takáts fiilca
SzlnmO 3 'elvonásban. Irta : 8ZOMORY DEZSŐ.

Főszereplők:
GomhiuHí' l-r’dn, Végé Margit, 

l.idomóruki Mnrglt, Ea terhnvy Ilona, 
ll«>gr<lUs,Góíh,T.»rza,Ha(niásy, GArdonyl, 

iMaUIrtry. St.cgö

A Jazz- Sin.ger
tddl, « l^t- 

Ojiobb riheril bangó,fim a finfln, Mt. A 
fim IrgnamobbrlKt /emrr^fif„b Mnbn- 
hette mlagstkerft. Al Jolion coll «, aki dia
dalra pille V apa Idjdfimárfi „fid fimM- 
költeményt. Al Jolean bmrrn {vekig hallgatott, 
mert nem Múlt olgan utuK, amely megléteit 
'mlna arra, hogy hasonló kereteit kötött lóig- 
tathatea sikereit. Vfgre akadt egy itöeel, amely . 
megtetszett Al Johonnak t mikor elkészfit az 
aj mö, az amerikai íajti hatalma, ooiclóoat 
ünnepelte, mint az aj Singing fool-t. Ez az aj 
Al Jolson-produkeló: a Jazz-Singer, amelyet 
hétfőn dísz először vásznára a Fórom Színház. 
A film a konzervatív apát állítja szembe mo
dern gondolkozása fiával, a templom kántorát 
a jazz-énekessel, aki azonban — bármennyire 
is mély árkot von az uj idők megváltozott gon
dolkodása kettőjük közé —, ugyanúgy szereti 
az apját, mint annakelőtte. S mikor arról van 
szó, hogy apja végóráiban tett kívánságát tel
jesítse. otthagyja a siker és dicsőség házát — 
a színházat és megy a kis templomba az össze
gyülekezett hívők közé, hogy a nagy ünnepen 
már apja helyén énekelje az Istenhez szálló 
dalt.

A Singing fool az apai fájdalom srimboluma 
volt, a Jazz-Singer a mindenen győzedelmeskedő 
fiúi szeretetnek akar maradandó emlékkövet 
állítani. Al Jolson mesteri játékával sikerül is 
ez. Amit ebben a filmjében produkál, az már 
több mint művészet, túl a filmvásznak hőseinek 
megszokott kulisszahasogatásán, minden szava, 
minden mozdulata — embert. A sajtóbemutató 
publikumának nagyon tetszett az uj Al Jolson- 
sláger, amelyet a Fórum kivételes kisérőmüsor- 
ral hoz a publikum elé. Szem nem maradt szára
zon, amikor a „Jazz-Singer" anyjának el- 
énekli híres slágereit, nagy mikor apja helyett 
az ő ajkán csendül fel a templomi zsoltár. Egé
szen bizonyos, hogy a nagyközönség is ugyan
ilyen áhítattal és lelkesedéssel fogadja majd • 
Jazz-Singrrt
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Operett színházak háborúja 

két katonadarab körül
Azalvinci huszároktól a Hadik-huszárokon keresztül a K.u.k. gyalog- 
9ágt színdarabig ~ Érdekes színházi affér, amelyből kiderül, hogy 

csak katonadarab kell Budapesten
Néhány napja színházi körökben másról 

sem beszélnek, mint arról a háborúskodás
ról, amelyik teljesen szokatlan módon és for
mában két operettszlnház között, a Király 
Szinház és a Fővárosi Művészszinház között 
folyik.

A dolog előzményéhez tartozik, hogy 
mindketten katonai tárgyú operettre 

készülnek
és mindkét operett előrelátható premierje 
körülbelül egyidőre esik. A két szinház na
pok óta egyebet sem tesz, veszekszik, tár
gyal, fenyegetődzik és elégtételt kér. De 
kezdjük a dolgot elölről.

Néhány héttel ezelőtt elkészült Szilágyi 
László „Az alvinci huszárok" cimü operett
jével, amelyet bizonyos okok miatt egy ideig 
nem akart a Király Színházban elöadatni. 
Ugyanebben az időben a Fővárosi Művész
színház felkérte Farkas Imrét, hogy engedje 
át a szinház részére a „Hadik-huszárok" 
cimü operettjét, ami „részben" meg is tör
tént. Azért részben, mert a „Hadik huszá
rok “ még nem készült el és igy a Fővárosi 
Müvészszinházban egyelőre csak Farkas 
Imre kész muzsikájáról tárgyaltak. Szilágyi 
László először a Városi Színháznál, majd a 
Fővárosi Művészszinháznál érdeklődött Ré
vész színpadi kiadócég által az Alvinci hu
szárok előadása iránt. A Művészszinház haj
landó lett volna lekötni a darabot, azonban 
a főszereplő kérdésében nem egyeztek meg. 
így, amint előrelátható volt, az Alvinci hu
szárok mégis csak a Király Színházhoz ke
rült, amely a darabot elfogadta, kiszerepez- 
tette és próbára kitűzte. Ugyanebben az idő
ben azonban a Fővárosi Művészszinház

darabot keresett Farkas Imre kész mu
zsikájához.

Először a Pötyike cimü Bús Fekete-operettre 
gondoltak, majd pedig az egész operett-ter
vet félretéve, egy rendkívül nagyszabású drá
mai revühöz, a Musir. Hall előadásához ké
szülődtek. A Music Hall-hoz azonban nem 
találtak alkalmas főszereplőt, ezért a darab 
lekerült a próbatábláról és Török Rezső 
K. n. k. cimü katonaoperettjét kezdték pró
bálni.

Megkezdődtek tehát a próbák a Király 

Színházban az „Alvinci huszárok '-ból és a 
póvárosi Müvészszinházban Török operett
jéből, a K. u. k.-ból. Farkas Imre azonban, 
mikor megtudta, hogy a Király Szinház is és 
a Fővárosi Művészszinház is katonadarabot 
hoz ki, levelet irt a Művészszinház igazgató
ságának, amelyben

visszavette muzsikáját
a K. u. k. cimü darabtól.

A bonyodalmas történetnek még nincs 
vége ...

A Fővárosi Művészszinház kiengedte Far
kas Imrét az operettből és

Vincze Ztigmonddal elkészíttette a 
Török-darab muzsikáját.

Folyt a próba tehát mindkét színházban bé
késen, egész addig a pillanatig, ameddig a 

Király Szinház erélyes tiltakozást nem 
jelentett be a Fővárosi Művészszinháznál 

a vélt inkollégiális eljárás miatt.
A következőkben minden kommentár nél

kül adom azt a nyilatkozatháborút, amelyet 
a két szinház igazgatója a Hétfői Napló ha
sábjain tett. Kezdjük tehát a Király Színhá
zon, amelynek igazgatója, Lázár Ödön a kö
vetkezőket mondja:

— Nem is tételezhetem fel Kabos Gyulá
ról, a Fővárosi Művészszinház igazgatójáról, 
aki régi jó barátom, hogy ilyen eljárásra ké
pes legyen.

Elvégre van még nslványbecsUef a 
világon.

Hihetetlennek tartom, hogy miután köztu
domású lett, hogy színházamban katona
operettre készülők, ő is hasonló témájú da
rabot vegyen elő. Ha én előbb megtudtam 
volna, hogy Kabos igazgató ur hasonló té
májú darabot akar előadni, noha nagyszerű 
darabnak tartom az enyémet, én abban a 
pillanatban elálltam volna az Alvinci huszá
rok előadásától. Jogilag letiltani a Fővárosi 
Művészszinház darabját nem lehet. Az ilyen 
dolgokat nem perrel, hanem barátságos 
megegyezéssel szokták elintézni és

az eddigi színigazgatói szokás azt dik
tálta, hogy mindig az áll el a dologtól, 

aki későbben kezdett hozzá.
Ebben az esetben pedig tökéletesen nekem

V lágslker! A legnagyobb színházi esemény! Szenzáció!

V O L P O W E 
▼•fy A PÉNZ KOMÉDIÁJA
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Kedd ée péntek kivételével minden sete MAGYAR SZÍNHÁZ

van igazam, annál is inkább, mert a dolog
iban csak én járhatok rosszul. A Viktória si
kere miatt én ugyanis április vége előtt nem 
is gondolhatok a bemutatóra, igy a Fővárosi 
Művészszinház katonadarabjával feltétlenül 
megelőz. Ismétlem, hogy remélem, hogy az 
ügy békésen fog elintéződni, mert sem Ka
llósról, sem Törökről (a szerzőről) nem téte
lezem fel azt, hogy a mai rossz gazdasági 
világban ilyen kényes experimentumokkal 
háborítsák meg két nagy színház életét.

A Fővárosi Müvészszinházban Kabos 
Gyula igazgató távollétében dr. Juhi Marcel 
igazgató nyilatkozott az afférröl:

—■ A helyzet az, hogy Farkas Imrét, aki
vel jó barátságban vagyunk, felkértük, hogy 
legközelebbi operettjét juttassa nekünk. El 
is hozta a Hadik-huszárokat, azonban ennek 
csak első felvonása volt készen, viszont a 
muzsikája tetszett nekünk. Tárgyaltunk ez
után Bús Fekete Lászlóval, aki vállalkozott 
arra, hogy rövidesen elkészíti Pötyike cím
mel egy operettjét, amelyhez a „Hadik- 
huszárok**  muzsikáját vettük volna. Bús Fe
kete azonban nem készítette ugy el a dara
bot, ahogy mi szerettük volna, ezért arra 
gondoltunk, hogy előadjuk a Musle Hall 
cimü francia drámai revüt, amelyhez azon
ban óriási előkészületek szükségesek. Ez egy 
hatalmas, nafyszemélyzetü darab, amelyet 
nem lehet csak ugy két-három héten belül 
előadásra előkészíteni.

Tekintve azt, hogy megvolt a Hadik- 
huszárok muzsikája, kereanl kezdtünk 
hozzá egy katona-témájú kész operett

librettót.
így akadtunk Török Rezsőre, akinek K. u. k. 
cimü darabját a Fővárosi Opercttszinház 
Faludl-rezsimje két évvel ezelőtt előadásra 
elfogadta, de a muzsika elégtelensége miatt 
nem hozta ki. Tekintve, hogy Török libret
tója a legremekebb a basonlófajtájuak kö
zül, elhatároztuk, hogy a librettót különvá
lasztjuk a muzsikától és az eredeti zene
szerzőt, Nádor Józsefet végkielégitjük,

az operetthez pedig Farkas Imre muzsi

káját adjuk.
Ekkor még szó sem volt arról, hogy a Király 
Szinház az Alvinci huszárokat hozza, mert 
Révész színpadi kiadó mindig a Városi Szín
házat emlegette, mint olyant, amely az Al
vinci huszárokra reflektál. Mikor kitűztük 
próbára a K. u. k. cimü Török-darabot, vi
lágosodott meg a helyzet'. Ekkor megvettük*  
kifizettük a Török-darabot, szereplőket szer
ződtettünk rá, annak ellenére, hogy Farkai 
Imre visszavette a muzsikáját és azt mi na
gyon természetesen kénytelenek voltunk 
mással, történetesen Vincze Zsigmonddal eU 
készittetni.

— Zsivány becsű! étről szó sem leheti Itt
150 ember kenyeréről van szó, Itt érzel
mi momentumok nem játszhatnak közre.

Ami pedig azt illeti, hogy inkollégiális kotx 
kurrenciát akarunk csinálni, ez ellen tilta
koznunk kel], mert nem mink vagyunk*  
akik ilyen versenyt támasztunk. Elég hivat*  
koznom arra, hogy amikor a Király Szinháá 
a Viktóriára készült, amelynek Ábrahám a 
muzsikusa, mi pedig a Csúnya lányra, mely
nek szintén Ábrahám volt a zeneszerzője, st 
Király Szinház egyetlen szavára kiengedtük 
Ábrahámot a Csúnya lány obligójából.

Nem lehet monopolizálni a Király Szín
háznak a katona-darabokat

a saját számára. Elvégre vannak Írók, akik’ 
a Fővárosi Müvészszinháznak Írnak katonada
rabot és nem a Király Színháznak. Mi a leg- 
jobbhiszemüen jártunk el a dologban, mert 
fel se tételeztük, hogy a katonalémáju Vik*  
tória után újból katonatémát akar színpadra 
hozni a Király Szinház. A K. u. Ar.-nak csak 
az első felvonása katonatémáju, de minde
nütt rendkívül mulatságos, végig kacagtató*  
bohózatszerü, jóizü magyar darab. Mi mu*  
láttatni akarunk és élni...

Ezekből azután kiderül, hogy epv katona- 
('arab-verseny készül Budapesten. De az ia 
kiderül, hogy színigazgatóink azt hiszik*  
hogy csak katonadarab az igazán üdvözítő.

Stób Zoltán.
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Minden este - A csnnya lány - Fővárosi Művész Színház
AZ ELSŐ FELIRATI VITA

A Mctro-Goldwyn pereli a Royal Apollót, amely a Broadway melody 
elégtelen teliratawal magyarázza a Hím sikertelenségét

Ftlmkörökben máiról wm beszélnek, mint 
arról a rendkívül érdeke*  afférról, amely a

A Mctro-Goldu>yn pereli a Royal Apollót, 
ItózóU támadt. A per, amely a Broadway nie- 
lody-nak műsorról való hirtelen levétele miatt 
indul, egy rendkívül fontos elvi jelentőségű é» 
• beszélőfllmek terjedésével rendkívül aktuá
lissá vált problémát: nz idegen nyelvű filmek 
Jeliratainak kérdésól Jogin megvilágítani.

A per lényege a következő: A világon min
denütt óriási sikerrel adták elő az egyik leg- 
caod&s-abb év legszebb angolnyelvü beszélőfil
met, a Broadway melody-t. Nálunk a Royal 
Apollóban került színre ez a Mefro-fllm. A kö
zönségnek nem tetszett ez a film, mert túlsúly
ban volt az angol beszéd éa bár a Broadway 
melody a legcsodásabb muzsikát adta vissza, a 
közönség élvezete mégis hiányos volt. A Royal 
Apolló látta, hogy közönségének nem száz szá
rainkban tetszik a film,

htrtelra levette műsorról
és egyik napról a másikra Greta Garbó csoda
széf > filmjét, a Vad orchideák at adta elő, amely 
óriást nagy sikert aratott. Mig a Broadway 
melody-lmn sokat beszéltek angolul, addig a 
Vad orchideák-bán az angol beszédet költői 
feHmtok, gyönyörű muzsika és néhány egészen 
különlegesen nagyszerű táncattrakció helyet
tesíti.

A Metró Golduryn pert indít a Royal Apolló 
ellen, mert a Broadway melody-t a ki káté- el
lenére hamarabb vette le műsorról. A Royal 
Apolló viszont azzal védekezik, hogy az amiatt 
történt, mert a gyár Németországban készíttette 
a film feliratait, amelyek a*  angol beszédet ma
gyarázták.

KÉT SZEZÓNSLÁGER!
Szeoény angyalok I Béla, aki 26 éves

Jövő héten s

A népbiztos
UJ SZÍNHÁZ

Premier után...
AZ ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ uj műsorát 

Fodor László háromképes vigjátéka domi
nálja. „Nagyságot asszony álmodik" az uj 
Fodor darab cime. Brilliáns munka. Mol
nár Fercncre esn fékezte tőén szikrázó dialó
gusok, ügyes, meglepő fordulatok pillana
tonként váltakozó hangulatban tartják a kö
zönséget, amely mindvégig jól szórakozik 
és ami a fö. jól mulat. Bajor Gizi egy hisz
térikusan álmodozó asszony szerepében 
■tólér hetet lenül finom és nagysierO. Somlay 
Artúr kissé szűk reszabott szerepében is a 
legelső. (Jray Tivadar könnyed, elegáns, — 
a modern Don Juan. Az Andrássy-uti Szín
ház műsorának első részét ifj. Békeffg Ist
ván hangulatos finom operettje vezeti be, 
amelyben elsősorban Dobos Anniról, erről 
a finom megjelenésű, jóhangu színész
nőről kell megemlékezni. Kökény Ilona 
remek persziflázsa, a kisebb szerepek
ben pedig Gyár máthg Marienne, Szősz 
Lili, l^itzló Miklós és Anday voltak jók. 
Egy Békeffy László darab és egy konfe
ránsz, Vaszary és Peti kitűnő együttese, 
majd Radó Sándornak különlegesen sike
rűit Galli-Curd-paródiáJa a közönség ne
vető idegeit alaposan mozgásba hozták. Az 
nj műsor kitünően startolt.

A BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN a Templom 
egere került a héten reprizre. Gaál Fran
ciska és Somlay Artúr ragyogó együttesén 
kívül nagyon meg kell dicsérni Körössg An-1

Esek a feliratok elégtelennek bizonyultak, 
különben sem pótolják jól a hosszúra nyúló 
párbeszédeket. A Royal Apolló ennek a kénlés
nek megítélésére egy egész sereg kitűnő film
írót mozgósít, itt vetődik fel azután az a szük
ségszerűség, hogy

as elsőrangú beszélőfllmek feliratait nem 
elég gyárilug elkéazlteul, hanem ehhez ko

moly írók kellenek.
A filmszakma máris egész sereg olyan filmíró
val dicsekedhetik, akik komoly irodulnui sike
reket értek el. Itt van elsősorban Mihály Ist
ván, aki régen egyike volt a legjobban keresett 
filmfeliratiróknak és aki most a Béla, aki 26 
éltes cimü darabjával a legnagyobb irodalmi 
sikerre tett szert. Az ő tudása még nem jutott 
egyetlen egy beszélőfilm vásznára sémi Lakner 
Artúr különösen a humoros feliratoknál ara
tott nagy sikert. Egy tucatnyi gyermekdarabjá
val pedig bebizonyította, hogy a színpadon is 
alaposan ért a szórakoztatás mesterségéhez. 
Humoros filmfeliratain legalább annyit nevet
tek, mint a legnagyobb sikerű vigjátékiró ösz- 
szes eddigi munkáin. Szántó Arinand nevét 
szintén ritkán látjuk a beszélőfllzn vásznán, 
pedig Bohózat egy párisi szállodában cimü da
rabjával bebizonyította, hogy a legkitűnőbb 
színpadi írók egyike. Még Fodor Sándort lehet 
ebbe n sorba iktatni, aki ugyan színpadon és 
irodalomban nem mutatta meg képességeit, de 
beszélőfllmfeliratai maradéktalanul kitűnőek.

A Royal Apolló a komoly filmíróknak meg
hallgatását kéri a Metro-Goldwyn-afféTben, 
amelyben a hozandó Ítélet mindenesetre uj és 
remélhetően jobb világot fog teremteni a fel
iratok dzsungcljében.

gélát, Keleti Lászlót éa Z. Molnárt. A kö
zönség jól mulat.

KÍSÉRTETEK a Magyar Színházban a 
Beregi klasszikus esték során került színre, 
őszinte örömére mindenkinek, aki komo
lyabb igényeket is támaszt a színjátszás te
rén. Beregi alakítása élmény! Gratulálunk!

A VÁROSI SZÍNHÁZBAN szombat este ax 
Országos Srinészegyesület javán rendeztek 
egy nagysaabásu díszelőadást. A rendkívül elő
kelő közönség asufolásig megtölt öté az óriási 
színházat, amelyben ezen ax estén ujraétedt a 
régi Népszínház. A reflektorok fényében a rég
múlt sikerek elevenedtek fel. A közönség rend
kívül sokat tapsolt a Kők Duna-keringőnek, a 
Cigánybárónak. A behirdetett művészek mind
nyájan, Bajor Gixi és Hegedűs Gyula kivételé
vel megjelentek az estén.

Változatlanul táblás 
házakkal arat sikert a 

Betlilentéri Színpad 
márciusi műsora 

Helyárak 50 i.-tűl 3 P-lg 
Elővételt díj nincs!

Jegyekről előre kell gondoskodni 
Előadások kezdete: d. u. fél 6, este fél 9
NEMZETI SZÍNHÁZ máreim lő-lki dlsrriő- 

adásképen szombat délután az Ocskay brign- 
1 dérost játszotta. Előtte díszes program folyt le.

SZERDÁTÓL DÉCSI ROZI
P1H1HOI .VT IIASGOSATIRAKCIÓ
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SZÍNHÁZI napló
AT írcius tdvát minden színház megünne- 
* pelte. Az előadás előtt minden pesti 

színházban elszavalták a „Talpra magyar!"-!.
A Belvárosi Színházban a héten súlyos 

affér játszódott le néhány színész és a 
primadonna között. A primadonna súlyosan 
megsértette a színház néhány színészét és 
főrendezőjét. A színészek társulati gyűlést 
tartottak ez ügyben, amely ugy határozott, 
hogy a Szinészszöveség védelmét kér a sér
tegető primadonnával szemben. A Színész
szövetség elnöki tanácsa összeült és bocsá
natkérésre ítélte el a primadonnát. A prima
donna, aki hirtelen természeéről jólismert 
színházi körökben, eleget tett a Szlnészsző- 
vetség felszólításának és tegnap este ünne
pélyes formák között bocsánatot kért a Bel
városi Színház társulatától.
TJqyanez a primadonna premierje előtt három 
U nappal elment a színház irodájába és a 
kővetkező kijelentést tette: — Ha holnap az 
összes napilapokban nagy hirdetés és kommü
niké nem jelenik meg arról, hogy én fellépek 
színházakban, akkor fellépésem elmaradását 
hirdethetik az urak. Szólt és távozott a színház 
épületéből. Másnapra megjelentek a hirdetések!
TJa már a Belvárosi Színháznál vagyunk, 

egy rendkívül kedves apróságot kelt el
mondanunk. A színház egyik kisebb szerepű 
színésznője felháborodással látta, hogy a 
sztár sokkal nagyobb helyet kap a plakáton, 
msnt ő. A próba közben leszólt a rendező
nek:

— Kérem, ha az én nevemet nem nyomják 
olyan nagyra, mint X. Y. művésznőjét, akkor 
nem játszom.

A rendező, aki nem h olyan kedélyes em
ber, erre azonban elmosolyodott és csak 
ennyit felelt:

— Játsszon csak, rendbe hozok én min
dent.

A színház humoristája erre szerzett egy 
plakátot, kivágta onnan a primadonna nevét 
és a helyébe a nagyreményű színésznő nevét 
illesztette. Az így szépen megpreparált pla
kátot azután nagy megelégedéssel elégtételül 
elfogadta a művésznő. Komolyan elhitte, 
hogy ez dukál neki.

Miket követelnek a primadonnák. Íme egy 
árcius idusát minden színház megünne- 

évi hallgatás után nagy s'kerrel kihozta. A 
színház most a következő darabra akarta 
szerződtetni a primadonnát. Erre a prima
donna kijelentette, hogy az eddig élvezett 
200 penős esti felléptidij neki nem elég, de 
még 240 sem! Ezenkívül ruhamegtértést 
és egyéb apró, de rendkívül költséges igényt 
jelentett be. Továbbá kijelentette, hogy a 
karmesternek a lakására kell menni próbál

ni, mert csuk az utolsó két hétben hajlandó 
a színházi próbákon résztvenni. Mindezeket 
azonban nem személyesen közölte igazgató
jával, — erre egy nagy primadonna nem és 
képes! — hanem csak titkárnője utján tár
gyalt a színháznak nem is olyan kétségbe
esett igazgatójával. A színigazgató ugyanis 
megunta a herce-hurcát és valószínűleg Tit
kos Ilonát l.éri fel a szerep eljátszására.
T zgalmas jelenet játszódott le Szegeden a 
* a Kaas-kávéházban. Csendesen billiár- 
dozott itt egy szegedi joghallgató és alkalmi 
hirlapiró. Ekkor benyitott a kávé házba a 
a szegedi színház egyik ismert színésznője, 
aki odakérte magához a fiatalembert, majd 
izgalmas szóváltás után tettleg inzultálta, 
végül egy pohár vizet öntött a nyaka közé. 
A színésznő afférjének előzménye az, hogy 
az egyik szegedi hetilapban az inzultált jog
hallgató egy tárcát irt, amelyben sértő má
don emlékezett meg a színésznőről.

Jazz-kabaré volt vasárnap délután a Fővá
rosi Müvészszinházban. Vincze Zslgmossd 

vezénylete alatt a 16 tagú zenekar valóban cso
dát müveit. A közönség rendkívül melegen üse- 
nepelte Kabos Gyulát. Bársong Istvánt és Daf- 
bukát Ilonát, Radó Sándort, Horváthg Elvirát 
és Rubinyi Tibort. Vadnai László, a kitűnő 
librettista és kabaréiró ezúttal saját darabjá
ban, mint színész lépett fel óriási sikerrel, de 
nagyon sokat tapsoltak a rádió és a gramofon
lemezek közkedvelt Vig Miklósának is. Az ar
tistaszámok közül a Lantos-duo és az Bmericv 
táncos akrobaták arattak nagy sikert. A jazz- 
kabarét valószínűség szerint rendszeresíteni 
fogja a Művészszlnház.

.TÓ!
JOBB!! 
LEGJOBB!!!

TABARIft
MŰSORA

A szegedi színházra uj pályázó jelentette 
be igényét. Dalnoky Viktor, a Városi 

Színház főrendezője is beadta kérvényét a 
városi tanácshoz. Amint mondják, Dalnoky 
Viktor háta mögött Sebestyén Gézáik, a Vá
rosi Színház, a Budai Színkör és a Miskolci 
Színház urai állanak.

Alkalmi bútorok
Keveset használt különféle hálók, ebédlők, nrisxobák. gar
nitúrák, előszoba- éa konyhabútorok hihetetlen olcsó 
árban Ismét kaphatók a régi Lax cégnél (ezelőtt Al
másé j--térj most Dohány-utca 71. Bejárat Szövetség-u. felől.

Holnaptól óriási vigjáték-műsor az

ORION é, PÁLACE.h.n
t. Zoro-Huru és a görlicék 

(ilyen jó Zoro-Huru még nem volt)

2.WilliamBoyd: Két arab lovas

Toronyi Imre, az Vj Színház kitűnő művé
sze, aki a Szegény angyalok egyik főszere

pét játssza, szombaton váratlanul megbetege
dett. Az estére kitűzött darabot nem lehetett 
volna eljászani, ha Sarlay Imre be nem ugrik 
Toronyi szerepébe. Sarlay Imrének alig S—• 
óra állt rendelkezésére, de a szerepet ragyo
góan teljesítette.
XTigyázatl Uj vokál-kvartett. A Rékeffg-vokdl- 
•' kvartett feloszlása után a vokálkvartett két 

tagja, Ney Hugó és Repics István operaéneke
sek az Andrássy-ntt Színház két kitűnő színé
szével, Andayval és Fekete Pállal társulva aj 
vokálkvartettct alakítottak, Folynak már a 
próbák és a kvartett rövidesen a közönség elé 
lép.

nincs belépődíj! Kóla zeneszerző
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Grand Hotel Fráter Lórántot nagy részvét 
mellett búcsúztatta el Ravasz

László püspök
Royal 

Orfeum -bán

Bemutató a Vígszínházban
. bárhogyan tőröm h a fo-
pm, nem emlékszem a Grand Hotel agy-qm 
mondatára sem. Mit is mondott az Izé ur... 
a Titkosnak, amikor, no amikor... a máso
dikban, ott a kék szobában, a kaviár éa a 
töltött-káposzta között (remek főur as a 
BárdL örgróf.) Rotschlld, azaz Schild báró 
rájön a dologra. Természetesen, hogy a 
grépasszony Titkosnak jobban keU a sze
gény, de rajongó, huszonhat éves Rajnai, 
mint jóizü parfőmjének fellegébe burkolt 
közgazdasági mammut, világrengető közgyű
léseivel, élemedett jólápoltságukkal együtt 
Pedig jól mulattam . .. Sokat nevettem és ha 
jól emlékszem, körülöttem U ngynevezetten 
jól érezte magát a közönség.

Vígjáték? Nem. Bohózat? Inkább. De nem 
to fontos, melyik a cim, amely alatt Paul 
Frank nevű osztrák író és a ml Fodor Lász
lónk elkövették ezt a Grand Hotel-L Az első 
felvonásban, amikor nem volt bátorságuk 
az úgynevezett ziccer bohózati elemeket és 
séma-matricákat felhasználni, bizony-bizony 
gyengén állt ennek a Grand Hotelnak az 
alapzata. A második felvonásban azonban 
helyrejött minden. Lépten-nyomon olyan 
erős viccek pattannak el, amelyek sohasem 
téveszthetik d a hatást Azután Titkos el
énekel egy kellemes Brodsxky-slágert (a 
zeneszerző személyesen a színenk • szegény 
hősünk bravúrosan és mindenkit megnyug
tatóan főzi le a két milliárdos vetélytársat 
Ml keH egyéb? T tikos Ilonának csak szép
nek kellett lennie. Az volt! Rajnai Gábornak 
viszont 2Ö évesnek kellett volna lennie. Nem 
volt egészen az, de viszont frissebb volt bár
mely ma született natarbursnál. Makláry 
Zoltánnak és Gárdonyi Lajosnak köszönet 
a humoros percekért Gáth Sándor és Hege
dűs Gyula duója az, amiért érdemes elszó- 
takozni a Grand Hotelben.

«. X.

Lya & Georg
DUNROIia

JDrica' M/jo, hogy súlyos baj nvnt Mrtotf a
Magyar Színházban az egyik este, ami 

kar Beregi rezsijében és rendezésében a 
„Hamlet*'  című darabot mutatták be. Erre a 
darabra ugyanié kettőz szereposztást hirdet
tek. Eszerint a női főszerepet az egyik este 
Horváth Évának, a másík este a színház uj 
jfőlfedezettjének, Ákos Érteinek kellett jdt- 
Ouud. Horváth Éva a premiert lejátszódta, 
'de valahogyan ugy látszott, hogy Ákos Erzsi 
hiába készült erre a parádéz ezer epre. 
Ukos Erzsi elkeseredetten hangoztatta igazát, 
amikor Beregi Oszkár mégis csak neki jut
tatta a szerepet. Ákos Erzsi valóban le is ját
szotta a darabot, de az első szünetben kelle
metlen meglepetésben részesült. A színház 
egyik igazgatója kopogott az Öltözőjében, 
ki indulatosan és magából kikelve a kővet
kezőket mondta:

— Kisasszony, ön az én színházamban a 
fövő ben nem fog még egyszer fellépni.

A fiatal színésznő hiába kért magyarázatot, 
nem kapott, legföljebb egyesek azzal vétik 
magyarázni a dolgot, hogy a színház néző
terén az első sorban ott ült a színház nem
régen távozott művészeti igazgatója, aki 
'Ákos Erzsit fölfedezte, karrierjét elindította, 
majd pedig ismeretes affér után távozott a 
szinház kötelékéből. Ez az ur tapsolt Ákos 
'Erűének, aki az első felvonás végén a szin- 
padrőt megbiccentette fejét a tapsoló felé. 
Ez lenne tehát az oki Hihehetetlenl
D eregi-estékkel kapcsolatosan oMtnöaa ásást 

is el kefi mondani. Érek a klasszikus es
ték, amelyek valóban nagyszerű művészt pro
dukciót nyújtanak és valóban nagyszabású 
színházi teljesítménynek bizonyultak, rendkiuül 
igénybe veszik a szinház művészi személyzetét. 
Torday Igazgató ennek ellenére felszólította 
azokat a tagokat, akik délelőtt, délután, sőt 
még este is próbáltak a színházban, hogy mond
janak le próbadíjukról. Mikor azonban ezek 
nem voltak hajlandók, erélyesebben követelőd
zőit. A színészek erre társulati ülést tartottak, 
amelynek követei Rács György igazgatót keres
ték fel. Rácz György a legnagyobb csodálko
zással értesült, hogy a színház tagjatt minden
féle külön próbadij nélkül délután és este fel
használják, mert amint kijelentette, esek a 
klasszikus esték Beregi Oszkárnak és Torday 
Ottónak magánvállalkozása.

Párisién Grill
Elllnor és Köváry 

amerikai turnéjukról v’aazatérva 
és a ragyogó 

márciusi műsor

A cigányprímások Fráter-dalokkal búcsúztatták a halott dalköltőt
Impozáns külsőségek között, bensőséges 

részvét mellett, közel ötezer főnyi közönség 
jelenlétében ment végbe szombuton délután 
4 órakor a Kerepesi-uti temelő halottashá
zában a tragikus körülmények között el
hunyt Fráter Lóránt végtisztességadása.

A gyászszertartáson az elhunyt özvegyén 
és fivérén: dr. Fráter Bélán, valamint az 
igen nagyszámban egybegyillt családtago
kon kívül számos notabilitás jelent meg, kö
zöttük: Ripka Ferenc főpolgármester, Her- 
czeg Ferenc, BezeghHuszágh Miklós főka
pitány, Peréngi Zsigmond báró, Némethy 
Károly titkos tanácsosok, Csécsy-Nagy Imre 
éa Fráter Jenő altábornagyok, és mások.

A budapesti katonai városparancsnokság 
képviseletében Kékessy Lörine százados, a 
régi bajtársak megbízásából pedig Tótváradi 
Asbóth István altábornagy jelentek meg. 
Hattagú küldöttséggel képviseltette magát a 
gyászszertartáson az I. Ferenc József Jász- 
Kun honvédhuszárezred tisztikara, amelynek 
élén Bonyhddy Peresei Olivér ezredparancs
nok állott

A díszes koporsó körűi az L Ferenc Jó
zsef Jász-Kun huszárezred tizenöttagu disx- 
őrsége állott sorfalat éa megjelentek a buda
pesti dgányprimások h, hangszereik kel, élü
kön Magyart, Sáréit, Pertu és Bura prímá
sokkal.

Elsőnek a M. kir. Operaház énekkara 
adta elő a „Tebenned bíztunk ...“ kezdetű 
zsoltárt majd Ravasz László püsnök lépett 
a ravatalhoz és magasan szárnyaló beszéd
ben búcsúztatta el a halottat

wadadeld kedvet halottját*.
Aa Operaház éneke után Csécsp-X<W lm' 

ra aftábcriMWty búcsút meghatott szavak
kal az egykori huszárbajtárstól, majd a ci
gányok halk muzsikaszóval eljátszották a 
„Tele •« • akácfavirággal ...“ és a
„Csak mdy egyszer gyermek tudnák lenni..." 
kezdetű Fráter-dalokat. A koporsót és a ko- 

Üinden 
árcsoportban
ebőrendü munha! _

^risnvá/itaaA . Bembeig
Í9£l*3é£á.-bol!  „GfS selyem harisnyák

GTZsibeiJtarúiüö.
_ ___ Bákócii üt 6.

T-ikOkl Cegléd, Debrecen, Esztergom, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
éio^MsüOsJéisSi Szegett, Székesfehérvár, Szombathely. Újpest.

szorukat ezután a katonai disz őrség tagjai 
a vállukon visszavitték a halottasházba, 
ahol a hajnali órákig maradt, amikor autón 
elszállították Debrecenbe, innen NyirAbrá- 
nyon, a határközségen keresztül az Érml- 
háiyfalva melletti Ersemlyén községbe, ahol 
Végh József református esperes asszisztá- 
lása mellett kedden helyezik el a családi 
kriptában örök nyugalomra.

Vasárnap délelőtt 10 órakor érkezett az 
az autó Debrecenbe, amely Fráter Lóránt 
holttestével a hajnali órákban indult el Bu
dapestről. A fővárostól egészen a debreceni 
határig,

minden váróéban éa községben nagy 
tömeg várta a gyászkocslt, 

különösen Szolnokon gyűlt egybe hatalmas 
tömeg és az autó elé virágot szórtak.

Debrecen határában ugyancsak nagy tő 
meg várakozott az autóra, amely a refor
mátus templom előtti főtérre hajtott. Itt a 
szabad ég alatt ravatalozták fel a tragikus 
körülmények között elhunyt dalköltő holt
testét.

Mintegy 10.000 főnyi tömeg gyűlt egybe 
a főtéren éa 80 tagból álló cigányzene
kar Kín Béla és Rács Jancsi prímások 
vezetésével előadta Fráter I-óránt leg

kedvesebb dalait.
Burag Sándor református lelkész mondott 
ezután megható gyásxbeszédet — Az a két 
ezer ember, akinek Fráter Lóránt mai 
hangversenyén kellett volna megjelenni — 
mondotta a lelkész —, most itt a ravatal
nál vesz búcsút Fráter Lóránttól, akinek 
hegedűjén oly sok szép magyar dal szüle
tett meg.

A gyászbeszéd ntán Olltnger Béláné a 
debreceni asszonyok nevében helyezett ko
szorút a ravatalra, majd a gyászlepellel le
takart ravatal elindult Nytrábránd felé s itt 
elhagyva a magyar határt, Érsemjére szál-

18

mától

Délutáni

&rtl hely árak: 50 fii értől 6 pengőig.

30 fillértől 4 pengőig.

Csodacsimpánzok
é" * ▼!!ágvároal varieté-mflaor

litották Fráter Lóránt holttestét, ahol hol
nap, kedden helyezik örök nyugalomra a 
családi sírboltban, az erdélyi magyarság 
nagy részvétele mellett.

Az elhunyt Fráter Lóránt özvegyéhez, to
vábbá Fráter Béla dr.-hoz, az elhunyt egyet
len fivéréhez és nótaszerző társához a rész
véttáviratok éa részvétet kifejező levelek 
egész tömege érkezett a tegnapi és mai na
pon.

Táviratot küldetett a kormányzó, Jő—ff 
királyi herceg és Auguszta főhercegnő, 
Albrecht királyi herceg, Bethlen István 

gróf miniszterelnök,

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
Mayer János, Búd János, Scitovszky Béla és 
Wekerle Sándor miniszterek, Wlassic*  Gyu
la báró a felsőház elnöke, Almáasy László a 
képviselőház elnöke, Bezegh-Huazágh Mik
lós főkapitány és sokan mások.

dtvatripök 
klvitettm

Divat trottsur clpölj 
■QlOnböző kivitelben 

antilop la
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HÉTFŐI SFÖRTNAPLŐ
VASÁRNAPI

SPORTPOLITIKA
Elmaradtak a meglepetések 

a futballironton,
A Budai 33-asok szekere 

Miskolcon elakadt 
Attila—Budai 33-as 1:0 (1:0)

Jön 
a „gettó-paragrafus"!

A „gctto-paragrafus"t... Mintha már hal
lottuk volna valamikor. Igaz, hogy közben 
megfeledkeztünk róla. A ,,gctto-paragrafus“ 
nem egyéb, mint az „MLSz alapszabályai" 
cimü irodalmi miinek egv ponttal leendő 
kibővítése. Lényege nagyjából a következő:

wAs országos szövclsóg elnökségében, 
tisztikarában és tanácsában csak azok 
as alszövetségi delegátusok foglalhatnak 
helyet, akik sem az a Iszö vétséggel, sem 
pedig azok tagcgyesiiletelvel nincsenek 
szerződéses viszonyban és azoktól sem
miféle elmen javadalmazást nem élvez

nek."
Pont. Az angol rendszert ültetné át ma

gyar talajba ez az „alapszabálymódosiló ja
vaslat". Angliában ugyanis a futballsport 
legfőbb hatósági irányítását csakis olyan 
■portemi>erck végezhetik, akik egyesületeik
től és aiszövetségeiklőí anyagi szempontból 
teljesen függetlenek. Viszont a szövetségi 
tanács mellett működik egy tanácsadó 
szerv, amely a professzionalista egyesületek 
legkiválóbb üzletvezetőit és igazgatóit tö
möríti magában.

A javaslat nálunk annak idején a meg
szövegezésig sem jutott el, mert a profesz- 
szionalista közvélemény hangulata ellene 
fordult

Aktualitást most a vérre menő .sportpoli
tikai háborúság szolgáltatott ennek a kér
désnek. A Hétfői Napló értesült elsőnek az 
országos szövetség vezetőségének oly irányú 
tervéröl, amely szerint

mert a márciusi sár a középcsapatokat 
verejtékes harc után elbuktatta 

a nagyokkal szemben
A Budai 33-asok megtorpantak Miskolcon — A III. kerületiek 
győzelmes szegedi kirándulása — Pécs-Baranya nyerte meg a 

délnyugati derbyt
Csúnya, esős tavaszi vasárnapra volt ki

látás tegnap s a kora délelőtti órákig zu
hogó eső elmosással fenyegette a bajnoki 
fordulást. De az égiek megkönyörültek a 
futballrajongók seregén s a meccsek kezde
tére verőfényes, napsütéses idő lett.

De szükség is volt erre. Mert ugyan hová 
is ment volna az a rengeteg futballrajongó, 
akinek egyedüli szórakozása a tiszta sportot 
nyújtó futballmérkőzés?

Izgalom kell a közönségnek s nem pedig 
a sport kulisszatitkainak kiteregetése. Vagy 
talán van valami olyan sötét kulisszatitok, 
ameJy fölérne egy Ferencváros—Bocskay- 
meccs idegizgató finisével? Nincs — bátran 
mondhatjuk.

E mérkőzés volt egyébként a vasárnapi 
forduló legszenzációsabb mérkőzése.

A Bocskay a befejezés előtt még tank 
pár perccel is 2:0-ra veretett, hogy az
után az utolsó pillanatban elbukjék a 

dicsőségtől jes küzdelemben.
Nehéz küzdelem volt, de a konkurrens, 

az Újpest sem játszott valami könnyű mér
kőzést. Mint egy nagy kérdőjel, áll tehát a 
jövőheti Ferencváros—Újpest mérkőzés.

Sima, biztos győzelmet aratott a Hun

gária, mig a vidéken ezúttal is akadt né
hány vaskos meglepetés. Hiába no, megle
petésért ugy látszik vidékre kell kiruccan
nunk. Első helyen áll természetesen a 
Bástya második 3:2-es veresége. Amivel si
került végleg eloszlatnia a Temesvári-körűt 
varázsát. Pécs-Baranya ráduplázott múlt
beli sikerére s Kaposvárott verte meg a 
Somogyit,

végül Miskolcon a vidéki csapatok ré
mévé vált Budai 33-asokat érte el a 

végzetük.
Mert bizony kikaptak az Attilától. De hát: 
a szerencse forgandó ...

A bajnoki tabella
állása:

1. Újpest n 51:19 27
2. F ex esneváros 14 51:15 24
3. Hungária 14 38:19 20
4. III. kér. FC 16 25:28 17
5. Budai „11“ ló 24:18 15
6. Bocakay 16 28:29 15
7. Bástya 16 34:38 14
a. Kispest 16 14:24 M
9. Pécs-Baranya 16 20:36 12

10. Attila 16 15:25 11
11. Somogy 16 17 Ml 9
12. Nemzeti 16 11-36 •

Miskolc, március 18.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nagy érdeklődés előzte meg a Budai 
33-as miskolci mérkőzést. A Bástyáinak és a 
Bocskaynak a saját otthonában való legyőzése 
mintegy nimbuszként fonta körül a „Budai*  
neveit s körülbelül .">000 főnyi közönség vándo
rolt ki a népkerti pályára, hogy tanúja legyen 
a mérkőzésnek, amely eldönti, hogy sikerül-e 
a Budai 33-asnak a hat trick?

Hát nemi sikerült.
Az Attila ugyanis — különösen az első fél
időben — rég nem látott szép Játékot mu
tatott s egészen a TI. félidő 10 percéig 

döntő fölényben volt.
Ekkor nyomult csak fel a Budai s gyilkos 

finist diktálva fölénybe is került, de a jól vé
dekező Attilának nem tudott góU lőni.

Az. Attilának legjobb embere Opata volt. 
Pimpivel együtt sok veszélyes támadást veze
tett. A halfsorban az újból játszó Pruha volt 
jó. A Budai 33-nak legjobb része a masszív, 
biztos védelem volt. Egyébként az egész csa
patnak nem ment jól a játék s csak a második 
félidőben nyomultak fel.

Az Attila sorozatos támadásáénak a 10. perc
ben lett eredménye.

Oláh a 16-oson faultolt ■ a szabadrúgást 
Opata a rosszul helyezkedő Lantos mellett 

a hálóba lőtte.
Szünet után is egy ideig az Attila támadott, 

de később a Budai 33-as is felnyomult. A 2ő. 
pereben Oláh durván faultolta Pimpit, akit a 
kórházba vittek.

Az orvotok véleménye aaertat

félidőre rendezkedett be
vasárnap

a*  ngyncvezeft „gettó-paragrafust" már 
a legközelebbi napokban megszövegez- 
tctl ai MLSz szabályalkotó-blzottaágá- 
val éa azt a legközelebbi tanácsülés 

napirendjére füst
Értesülésünk szerint az MLSz-ben a leg
utóbbi hetek eseményei gyarapították a 
.^jetto-paragrafus" híveinek a táborát, söl 
ennek kodifikálását felsőbb helyről is szor
galmazzák.

E hasábokról száműzne vannak a sport
politikai problémák, mert bennünket és kö
zönségünket csak az élő sport érdekel. E

0M.6I-BTI rÁLYA
Vasárnap, március 23-án, délután tói 4 órakor:

Ferencuaros-ülüesl
Előtte, fél 2 órakor:

Hungária-Budai 33-as
Mérkőzések as I. ligabajnokságAért

szigorú elvünk felment bennünket attól, 
hogy ezt az eseményt kommentáljuk. Mint 
vasárnapi eseményt kaptuk és adjuk e hír
adásunkat, amely bizonyára szenzációt fog 
kelteni.

Újpest... továbbra is 
kérdőjel 

Újpest—Kispest 2;1 (2:1)
Nehéz küzdelem után harcolta ki as Újpest 

a fenti legminimálisabb gólkülönbségű győzel
met Kispest ellen i a nehezein elért két göl 
után schogysem akart a többi jönni, ugy, hogy 
a mérkőzés végéig Dnmokles kardjaként ott le
begett az Újpest fölölt a kispesti kiegyenlítés 
veszedelme.

S hogy ez nem történt meg, az egyedül a 
Kispest csatárainak számlájára Írandó.

De minden kritikánál többet mond az a 
tény, hogy az egész mérkőzésnek azok vol
tak a legérdekesebb pillanatai, amikor a 
Ferencváros meccséről érkezett vadami 

ujabb híradás.
Különösen, amikor a mérkőzés végefelé ki

hirdették, hogy a Bocskay 2:0-ra vezet, akkor 
lett kissé érdekesebb, tüzesebb a játék. Ek
kor még Stőfftán is levette a fejéről a kötést, 
a közönség is hangjára talált, de gól ekkor 
sem esett. Igaz, a kispesti csatároktól nem is 
várta senki — bár helyzetük volt elég, — ha
nem az Újpest csatársorának gólképtelmsége 
már annál kínosabban hatott. A játék elején

legalább még' láttuk, hogy SpWz Mt, Spttz ott, 
Spitz mindenütt; a végén azonban az ő játéka 
is az álalános eredménytelenségbe fulladt. És 
a többiek? Auer többet esett, mint játszott, 
Stófiám néha-néha fejelt egyet, P. Szabó lőtt 
egy gélt. Koszta még azt nem. A védelem gyak
ran zavarba jött.

óriási munkát végzett a Rapeat ktavcflea 
védő Imái

Elszánt, lelkes védekezésüknek nagy réaan 
van az eredmény kialakuláséban. A csatársor 
is kielégített ezúttal — a góllövést kivéve. 
Egyénileg Scbneringert lehet kiemelni.

Az első percek játékának a aok taccsdobás 
volt a jellemzője. Az Újpest támadások bár
mily tetszetősök is voltak, csak a 16-osig ju
tottak el, mert ott a Kispest védelmébe ütköz
tek. Ezzel szemben a 11-ik percben majdnem 
Kispest ért el gólt, de Schneringer lövését 
Aehton túl a kapufa mentette.

A 22-ik percben Csendes rúgott szabadrúgást 
a félpálya közelében. Puroeldet akarta szök
tetni, de a centerhalf nem számított a labdára 
s igy a ráfutó Wifhelm zsákmánya lett, aki 
P. Szabót szöktette.

P. Szabó ■ szélen lefutott, majd befelé 
kanyarodva élesen lőtt. Dénes kiejtette a 
labdát, amely a kapufára perdült, ahon

nan a hálóba pattant (1:0).

ül. kér. FC—Bástya 3:2 (1:2)
— - -- ■ — « ■ - 3M~giu, búik.! na n.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjele*-  
tése.) Szeged csapatát elsőnek a Budai 33-asok! 
akadályozták meg dindalutjának folytatásában. 
A Ferencváros itt a fővárosban reálisan győzte 
le a gyöngén szerepelt szegedi csapatot Mosí 
vasárnap a III. kerület utazott la Szegedre. ál 
mérkőzés első félideje a Bástyának honolt ate 
bért és azt a benyomást keltette, hogy a aaa- 
gödiek végeredményben te a maguk javéra 
dönthetik el a mérkőzést. Nem igy tfltkénL áj 
Bástya a második félidőben fokozatosan vHaza- 
esett és a ül. kerületiekiaek nemesik bogy ■ 
kiegyenlítés sikerült, de a győzelmet jtűmMl 
gólt is megszereztek.

Az első félidőben a Bástya széllel támogatva 
de saját lendületétől te hajtva erősen támadott 
és az 5-ik percben

Varga lapos lövésével jutott veerfésbea. 
Három nagy helyzetet kihagyott ezután a aao- 
gedi esatárláne. A 32-ik pereben

Emődl szabadrúgása Fossák fejét sorolva, 
Sfemler elé esett, aki a labdát a hálóba 

továbbította (2:0).
A játék' most változatossá vált és mind a kőt 

részről több korner esett. De a Bástya fokoza
tosan visszaesett és a 38-ik pere már a IIL 
kerületieknek hozott sikert.

meg ezer munkás 

és munkásnő gyártja évröl-évr« 
a Jó PALMA-gumisarkot

Gyalogjáró ember nem nél
külözheti a PALMA-t

A PALMA-sarok oloaöbb és 
tartósabb a legjobb bőrnél, ru
galmassága jóleső érzést köl- 
osönöz, megakadályozza a 
gyors kifáradást és kíméli cipő
jét, Idegeit és egészségét

Cipészétől csakis 
PALMA-sarkot 
kérjen I

Wahl faultja miatt szabadrúgást volt kény
telen elszenvedni, amelyből Lengyel a pesti 

csapat részére szerzett gólt (2:1).
A második félidőben a TTI. kerület erősített 

éa ezt a tempót a Bástya már nem tadta át
venni. A 15-lk percben

Drössler offszájdról startolt. Rácsai a lab
dára kifutott és a?, óbudai balszélső lapos 

lövéssel kiegyenlített (2:2).
A győzelemért most erős küzdelem indult 

meg. A 40 ik percben Fröhlich Köveznek adott 
labdát, ő Lrösslernek továbbította és

as Ide-oda táncoló labdát Köves félmaga- 
san a hálóba plasszlrozta.

A mérkőzést az óbudai fedezetsor nyerte meg, 
mely a még- 2:l-re állott mérkőzésen nagy len
dülettel és energiával dobta tűzbe csatársorát. 
Lengyel erőteljes játéka is nagy hasznára volt 
a csapatnak.

PALMA
K AU CSUK
SAROK

Némileg' polyagól-féle volt, de nem baj Alig 
múlt el három perc, ismét a Kispest hálójában 
volt a labda.

P. Szabó beadását Auer Spltzhei fejelte, 
aki ugyancsak fejjel a vetődő Dénes mel

lett a második gólt érte el (2:0).
A játéknak olyan színezete volt ekkor, hogy 

most jön az újpesti gólözön. De nem ugy tör
tént.

Kispesti t'’nndésból ugyanis Schneringer- 
hez került n labda s a fiatal balösszekötő 

10 méterről a Jobbsarokba lőtt (2:1).
Szünet után sem színesebb, nagyvonalúbb az 

Újpest játéka. Két kornert ért el hamarosan, 
de eredménytelen maradt, majd a csatárok he
lyett Wilheím lőtt kapura. Az egész mérkőzés 
legizgalmasabb periódusa a 18-ik percben volt. 
Dénes egy labdát kifutással mentett, a labda 
Wilhclmhcz került, lövése kapufáról visszapat
tant, Auer lövését viszont Rozgonyi kifejelte, 
mig végül Votantik fölélövése tisztázta a hely- 
aoM.

JUBILEUM)ALAPÍTÁSI

3
Én mar megueltem 

méter 140 cm. széles, megbízható tartós 
mlnő’égű térti'iltttnyazttvetet, sö
tétkék, feke’e és gyönyört! szép nlvat- 
szlnekben, hozzávalóval együtt, vavy •" 
méter női vagy térit tavaszi felöltő- 
szövet..................................................P 2P.S8

méter megbízható, jó minőségű kelen- 
gyefonél, Ágyneműre vagy fehérneműre 
kiválóan alkalmas, vagy színtartó Agy- 
nemű-kanaváaz, vagy lngzeflr, vagy 
bőrerős angin vagy mintás kékfestő, 
vagy 12 drb csíkos vagy kockás fehér 
alapú zsebkendő...............................P 2.94

Kapható : CSAK AZ UDVARBAN
Cim:OLCS0 M tRAnfiKVASAR es 1EXTII.R AK I AK

33. KIRÁLY-UTCA 33.
Pattal rendeléseket Uóv óta lelkiismeretesen teljeoittnk.
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Lanyha volt, akcióban szűkölködött a meccs, 

amelyen a Hungária biztosan győzte le a Nemzetit
Hungária—Nemzeti 3:0 (1:0)

L **6r"ba^6 a kHUs bajnoki
■ntri mAr ü“w főnyi közőnaó-
pat csalt M aa Üllől-uti pályára. A pálya talaja 
•7 ■*Í no* — “ eiősőnapi kiadós ásótól megtebo- 
*•*«  mély, sáros éa csúszós volt a igy a két 
nyjttes a meccs szépségeit sehogy sem tadta 

/uMalni- Sokat csúsztak és feleslegesen 
hollldáltak a játékosok, a labda pedig számta
lan esetben elakadt a legbiztosablmnk vélt gól
helyseteknél is.

Nem sok öröm tett a játékban.
A Hungária ezúttal •• nagy ambícióval játszott, 
de a csapat támadósorúban még mindig nagy 
hézagok mutatkoztak. A halfsorban Kompóti 
biztató, jó formát mutatott. A Nagy—Kocsis- 
bekkpár sok gikszert csinált. A kék-fehérek

Tta*« fertő »I>4 «r rlrt pta

■kéfte g« Mf
Rómay IL anáp Mt beadását 
tts maga elé s bér a biró sípja 

tóti— aaaradt, nem siker-fitt gótt elérnie. Egy- 
lagy kóroséról veosólyvztetett mindkét csatársor,
de sánca soedméssy Változatos Játék után a 
Nraaaoti a »-4k percben nagy helyzetet te 
vasat: Fiacher beadására a három belső nem 
volt a helyén s Nagy az utolsó pillanatban 
tisztázta a gólhelyzetet. A 25-ik percben ismét 
nagy tumultus támadt a Hungária kapuja előtt, 
Üjváry bravúrosan védett, meg is sérült, de to
vább is Játékban maradt. 30-ik percben Hun- 
gária-korner. A Nemzeti csatársor teljesen te- 

A 2:0 arányban vezető 
utolsó percben lőtt góllal tudta 

megnyerni a már elveszettnek
Ferencváros—Bocsáay 3:2 (0:1)

Bár a Bocskay múlt héten otthonában várat
lan vereséget szenvedett, mégis tadta mindenki, 
hogy a gyors és technikás, kitűnő csatársorral 
rendelkező debreceniek nagy feladatot fognak 
róni a zöld-fehérekre, de

senki sem volt arra elkészülve, hogy a mér
kőzés két pontját csak balszerencséjük kö
vetkeztében, az utolsó percekben veszí

tik eL

Amikor l:G-m állt a Bocskay Javára a meccs, 
föllélegzett a közönség: no, most jön a Fradii 
De a Turay nélkül szúrnyaszegett csatársor se
hogy sem tért magához. Dunakesziről akvirált 
Zilahi sehogy sem tudta a szárnyakat össze
kovácsolni s a máskor oly leleményes és pom
pás ötletekkel operáló Takács II. sem tudta 
multheti formáit megközelíteni. Egyedül Tin- 
ezer gyors lefutását Jelentettek veszélyt a zöld
fehérek részéről, de amint a Markos—Teleky— 

[egobb> Hí*< m volt, aki a gWhaljasul elő- 
Késxitésében voM nagy hasznára csapatának.

A Hungária erős támadáaai vezették ba a 
naeecaet. A sséttöl támogatott Neműt] a félidő 
nagy löszében védekezésre szorult. Aa első ne
gyedórában Goda, a Nemzett kapása több lab
dát kiejtett, de szerencsésan minden alkalom
mal el is kaparintotta, úgyhogy néhány k'»rpe 
neon kivfi! nagyobb baj nem is volt.

A ll-lk percben esett a Hungária eteő 
gólja: Tleskn roass pasasa Bartoshoa ke
rül, akitől Vanlcsek, Ismét Bartos a labda 
útja de a sárban elakad, Tlcska elfogja a" 
a kifutó Goda mögött aa üres kapóba 

plasszirosza (!:•).

ie-

hetaüen a továbbiak folyamán Is. A közönség 
szinte komikusán vett*  a kapaelőtti szituáció
kat. Végre

a 43-Ik percben újabb gól: Remmer a fél
pályáról szabadrúgást küldött a Nemzeti 
kapuja elé, a gyors füttyre mindenki meg
állt, egyedül Barátky leleményes, kitör, lő 

s bent van a harmadik gól (3:0).
Több akció ama te esett- A Mró Csárdás Gusz
táv volt

A délnyugati párviadal
Pécs-Baranya—Somogy 3:1 (3:0)

Kaposvár, márctas «■
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Érdekes és mindvégig változatos küzdel
met vivott a két rivális dunántúli csapot, azn 
'r*  -feli

a antresusóMbb Pécs-Baranya nyert üteg.
A Somogy nem vök rosszabb Pécs-Baranyá

nál s a bárom gól mindegyikének potya-ize 
volt. Vereségének főokát a csatársor határozat
lanságának kell tulajdonítani.

A játék kezdetéin a somogyi támadások elle
nére a Pécs-Baranya szerezte meg a vezetést.

A ll-lk perebes a Somogy védelem hlbá- 
srtt s a résen taré Tesaler lövése a hálóba 

jutó**  n*)-
A Somogy rövidesen egyenltthotett ve tea, de 

Galambosnak sikerült két lépésről toronyma
gasan kapu fölé lőni.

A Sft-lk percben, egy taeesdobás után a 
labda Darvasboa került, aki a második gólt 

lőtte (2:0).
A félidő végén Kautzky érte sl a pécsiek har

madik gólját.
A második félidőben a Somogy heves táma

dásokat vezetett s bár Somogyit már a 9-ik 
percben utánragásért kiállította a biró, a 2Ö-Ik 
percben Steiner 
eredményen.

Bocskay ellen csak az 
a Ferencváros 
hitt meccset

Ssmter Bocskay-triáaz elkmtámadfeba Mai, a 
Takács 1.—Pap p-hátvéd pár ijesztően ggenge 
játéka megborzongatta a Ferencaárot híveit. 
Ez a bek kp ár az I. ligában ma talán a leg
gyengébb.

A meccs kezdetére kisütött a nap s a sarat 
is felitatták az előző meccs résztvevői. A Boca- 
kay Farkast állította a kapuba s balösszekötő
ben Sémiért szerepei tette, aki megmutat*.  bogy 
nemcsak Debrecenben, hanem az egész ország
ban a legjobb balösszekötő. Az ő-lk percben 
a Bocskay kornerrel veszélyeztetett. A követ
kező percben Teleky Takács I.-töl elvette a 
labdát, szöktette Sémiért. Takács I. és Teleky 
kollidálás után elesett, Sémiét közelről éles 
lövést küldött a kapura, mely a földönfekvök
ről a levegőbe perdült de

Seasler Mtalálta magát, kapásból a jobb
sarokba küldte (tel).

A Ferencváros egymásaién érte a ke merők irt, 
de ugy Zilahi, mint Told^ tehetetlensége miatt 
minden gólszerző akciója meghiúsult

Szünet után a 2-ik percben Markos beadását 
Teleki fqjelte kapura, ám

Takács L felszabadító rúgása teásét TeteM- 
haa került, aki as nffszájdon álló Scmler- 
hes passzolta, • viszont babosás nélkül a 

hálóba plaoszirozta (0:2).

A ö-lk percben
TBnser beadását Toldi hőseiről értékesí

tette (1:2).
Váltakozó heves iram. A Bocskay-csatárok 
minden akciója nagy veszélyt jelentett Viszont 
a Ferencvárosnál nagyon is érezhető volt Tu
ray hiánya. A debreceniek póttartalékos ka
pusa egymásután tette ártalmatlanná a zöli- 
fehér csatárok bombáit. A 4ó-ik percben Toldi 
két lépésről kapu mellé lőtt. Mérgesen, magú
ból kikelve indult meg a Ferencváros-közön- 
ség. Vépe a meccsnek, kikapott a Franzstadtl 
DejM:5vetkező percben,

amikor már minden remény elveszett. 
Ohitz véglgdrlbiiate a Bocskay egész védel
mét és Tünzerhes paszolt, akinek beadása

A legközelebbi l<0 cm. szélea, jó pamut alsó ö©
BB BA A MA március ICpCClíívÁs^OIl méterje

080^811611 S,, -ise
Postai megrendeléseket utánvétellel (4 pengén fölül) költségmentesen sz llítunü.

A Bocskay második gólja offizájdyyanusl

érintés nélkül gólba perdüli (2:2).
A Ferencváros csapata a most már kedvét 
visszanyeri közönségtől biztatva mindent el
söprő lendülettel folytatta támadásait s a 44-ik 
percben egy félpályáról küldött szabadrúgást 
Toldi rosszul fejelt kapura s a Takács II. elé 
eső labdát a kitűnő jobbösszekölő

kapásból védhetetlenlil a hálóba ragasz
totta (3:2).

Ez a gyors fordulat s a váratlan zöld-fehér 
győzelem oly határtalan lelkesedést keltett, 
amire még példa nem vott. Ha az utolsó perc
ben ia, de győzött a Fradi s így a jövő heti 
Ferencváros- Újpest-mérkőzés dcrbyjellege nem 
vesaett el.

X Mehl Hugó — srz olasz Koronarend lo
vagja. Bécsből jelentik: Metsl Hugót, nz osztrák 
labdarúgás vezérét az olasz király Mussolini 
előterjesztésére az olasz és osztrák futballba- 
iskolai testnevelési tanár I sz az előadója az 
olasz Koronarend tiszti keresztjével (Gavalléria 
Ufiflziale della Corona Italiana) tüntette ki,

X Sportelőadás az Országos Közegészség
ügyi Egyesületben, fíudag Gyula, állami reál
iskolai tesnevelési tanár lesz az előadója az 
Országos Közegészségügyi Egyesület keddi elő
adásának, amelyet a Markó-utcal Bólyal reál
iskola torna térin éljen tartanak meg, kedden 
délután Ő órakor.
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A Tiíoauka-emÁéUversenyen 
a gjráifmadaras atlélagárda győzött 

Száznál töt3 af’é'a dagasztotta a sarat a klassz kus 
ci oss-country-vándordíjért lefolyt versenyen — Egyéni 
győztes: klelloni Gyula (MAC), de a csapatversenyt is 

a szigeti atlétacsapat nyerte meg
Vasárnap délelőtt rendezte meg a BEAC 

Hagyományos Thomka Áron vándorúi jns 
mezei versenyét n Lágymányoson. Az esős 
idő rendkívül nehézzé, méllyé varázsolta a 
terepet s igy az elért időeredmény jónak 
mondható. A versenyben részt vett a MAC, 
a BEAC, BBTE, MTE a) és b) csapata, a 
Vasas n) és b) csapata s a Törekvés.

A versenyzők a BEAC pályáról startollak, 
majd egy fél kör lefutása illán a Dohány
gyár előtt kikanyarodtak a lágymányosi tó
hoz, melyet kétszer körülfutva, a Műegye
temig, onnan a Dunaparton végig n BEAC 
pályán lévő célig terjedő útszakaszt telték 
meg. A táv körülbelül 7200 méter volt.

A verseny győztese a bajnok Belloni 
lelt,

akit nzonbnn a Törekvés Lakosa és Her- 
mannja két alkalommal is megelőzött. Már- 
már meglepetéstől lehetett tartani, amikor 
az utolsó kilométeren mégis Belloni nagyobb 
rutinja érvényesült.

A csapatversenyt a Szerbet és Szabót 
nélkülöző tartalékos MAC-csapat nyerte 

az MTE előtt.
örvendetes a két Törekvés-futó nagyszerű 
feljavulása. A részletes eredmények a kö
vetkezők:

Egyéni győztes: Belloni Gyula (MAC) 28 
perc 15.6 mp.

2 -3. Hermann (Törekvés) és Balogh (Va- 
•as) 28 perc 19 mp.

Csapatversenyben: 1. MAC (Belloni, Cser, 
Gyulai, Kultsár, Mauréry) 1 -1-5-|-812-{-13 
= 39 pont, 2. MTE Ü-f-lO-f-l l-f-l 4-|-15 = 
59 pont, 3. Törekvés 2.5-H+l8-J-254-33 =

82.5 pont, 4. Vasas 90.5 pont, 5. MTE B) 
110 pont, 6. BEAC 152. pont.

Kerületi mezei bajnok
ságok országszerte

A vasárnap, eldöntésre kerülő országos 
mezei bajnokság előhírnökei, a kerületi baj
nokságok zajlottak le tegnap szerte az ország
ban. Uj erők, uj tehetségek vetődlek felszínre 
s megvan a remény, hogy az országos bajnok
ság érdekes és változatos lesz. — Tudósítóink 
beszámolói a következők:

Délen Szilágyi, illetve Szombati a bnjnok. 
Szeged, márc. 16.

Ifjúsági bajnak: Szombati (CSAK) 10:55.4 
mp. 2. Csiszár (Levente) 19:57.8 mp. 3. Dénes 
(SzTK) 10:58.4 mp. — Csapatban: 1. Felső
városi Levente 39 pont. 2. Sz. MTE 78 pont. — 
Szenior-bajnok: Szilágyi (Ceglédberceli levente) 
2. Kovács (SzMTE) 22:37.4 mp. 3. Mészáros 
(SzVSE) 22:58.2 mp. — Csapatban: 1. SzMTE 
23 pont. 2. SzVSE 41 pont.

Északnyugaton az ARAK aratott. 
Székesfehérvár, márc. 16.

Ifjúsági bajnok: Magyar (ARAK) 12:17 mp. 
2.-Kovács (ARAK). 3. Bors (ARAK). — Csa
patban: 1. ARAK 21 pont. 2. SzTC 44 pont. — 
Szenior-bajnok: Nyirfási (SzTC) 23:19.8 mp. 2. 
Billik (SzSE). 3. Kuthi (SzTC). — Csapatban: 
1. ARAK 25 pont. 2. SzTC 39 pont. 3. ARAK b).

Zuhogó esőben futottak északon.
Ifjúsági bajnok: Gyermuska (DAC) 15:40.6 

mp. 2. Rácz (MVSC) 16:33.4 mp. — Szenior
bajnok: Farkas (MVSC) 19:10.8 mp. 2. Publ 
(MVSC) 19:16.6 mp. — Csapatban: 1. MVSC 21 
pont. 2. MÁK 36 p.

kezelt haza szülővárosába, Kaposvárra.
A pályaudvaron hatalmas tömeg varia 

Szekfüt. A kaposvári Turul Sport Egylet 
tagjain kívül megjelentek a város társa

dalmi és közéletének vezetői is. A kapós-

A II. ligában nem 
változott a helyzet 
Nagy gólaránya favorit

győzelmek
A mánodik liga küzdelmei során minden a 

papírforma szerint végződött. A favoritok elég 
kiadós vereségeket mértek ellenfeleikre. Az 
eredmények h következők: Bak TK—Merkúr 
7:0, Vác FC—Kossuth 2:0 (1:0), Turul—Teréz
város 7:0, Vasas—Rákospalota 7:1

Szombathely: Sabaria—Megyer 5:1 (1:0). Gól
lövök: Tárnok (20. p.), Kása (55. p.). Török 
(58. p), Kása (74. p.), Bass (84. p.) és Tárnok 
(87. p.).

Az amatőr frontról
Szimpla, héköznapi fordulót bonyolítottak le 

az amatőrök • talán az UTE újabb vereségét 
lehet eseményként kiemelni. Igaz, a Fér. Vasu
tas hatalmas gólarányu veresége sem minden
napi, dehát a derék vasutasok az elmúlt héten 
az Fer.-t is megadásra késztették.

vári sporttársadalom nevében Magay Ferenc 
törvényszéki biró mondott lelkeshangu üd
vözlő beszédet, majd a föllelkesített közön
ség vállain vitte ki az érdemes bajnokbir
kózót az állomási épületből.

A vmámapi eredmények a következők: Tö
rekvés—UTE 4:1 (4:1/; BEAC—Portát Sd|
(1:0); Testvériség—Fér. Vasutat 4.-0 (l.-O);
BSzKRT—BTC Iá) (0:0); III. kér. TVE—PSC 
5:0 (1:0); MTK—BSE 2:1.

▲ vidékem
Debrecen: DEAC—DTE 2:0 (1:6). Gól Jövők! 

Nánássy és Simon. — DVSC—DMTE 3:1 (0:0). 
Barátságos. Góllövők: Soltóaz 2, Juhász, iHetw 
Szikszai.

Szeged: KEAC—Zrínyi 3:1 (2.O).
Győr: ETO—Soproni AC 12:1 (5:1» 
Szombathely: Sz. Vasutas—SzAK 2:1 (1:1). 
Zalaegerszeg: Z. MOVE—Pápai SE 6:0 (50).
Pápa: Kinizsi—ZTE 2:0 (1:0).
Sopron: SFAC—PFC 4:0 (30).

Az északi vivóbajnokság
Debrecen, március 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése). Szombaton és vasárnap rendezték meg 
Debrecenben az északi kerület vívóbainoksá- 
gaat. A versenyen nem indultak Szolnok vívói 
— így Glykais sem — s igy valamennyi baj
nokságot a debreceni vivők nyerték meg. —

HflLFŐLBI SFOüTHftPLÓ

Ma délelőtt fél 11 órakor bevonulnak őrbódéikba a szigeti hid 
vámszedői és igy mindenki belépődíj nélkül tanúja lehet a sport

történelmi jelenetnek, amikor

a kultuszminiszter első kapavágása elindítja 
az alapítványi téli uszoda építési munkálatait

Most már csakugyan nem álom többé a 
fedett uszoda. Ma, március 17-én délelőtt 
1411 órakor Klebelsberg Kunó gróf vallás
ás közoktatásügyi miniszter a margitszigeti 
vadonban megteendő kapavágással elindítja 
a közalapítványi téli uszoda építési munká
latait és ezzel a ténnyel

lezárul a magyar uszósport hőskora.
Az elkövetkezendő nemzedékek sohasem 

fogjók méltányolni tudni azt ar. évtizedes 
küzdelmet, amelyet a magyar uszósport lel
kes harcosai a magyar testi kultúra e díszes 
hajlékáért vívtak. A maiak jól ismerik e 
küzdelmek históriáját, mégis le kell szögez
nünk a megvalósítás előestéjén, hogy a fe
dett uszoda építésének ujjúból mái elhárult 
minden elvi akadály, rendelkezésre állott a 
terület, a termálvíz, kevés természeti kin
cseink egyike vígan folydogáll a Dunába, az 
állam és a főváros kiutalta az építkezés 
megkezdéséhez szükséges anyagi eszközö
ket, a munka azonban mégsem indulhatott

meg, mert az akták irodáról-irodára vándo
roltak és a bürokrácia már-már felborulás
sal fenyegette a szép tervet, hogy a magyar 
uszóifjuság az el következendő télen ne le
gyen kénytelen boiológyakorlatokkal készü
lődni az olimpiai küzdelmekre.

Amikor a rengeteg bosszúságnak és cél
talan szélmalomharcnak a mai napon végé
szakad, örömmel gratulálunk a Magyar 
Úszó Szövetségnek és fáradhatatlan vezér
karának, amely néhány hónap mtilva bizo
nyára szeretettel fogja szemeit megpihentet
ni munkájának zsendülő gyümölcsén: a fe
dett uszoda grandiózus épületének kibonta
kozó körvonalain.

Ma délelőtt fél 11 órakor bevonulnak őr- 
bódéikba a szigeti hid vámszedői és a publi
kum belépődíj lefizetése nélkül tekintheti 
meg a féli uszoda építkezésének ünnepies 
bevezető aktusát. Az első kapavágás az or
szág és a főváros vezető fényezőinek jelen
létében fog megtörténni.

A jugoszláv futball- 
szövetség székhelye 

Belgrádba kerül
Zágráb, március 16.

fA Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap folytatta a jugoszláv futballszö- 
vétség a Zágrábban november 24-én botrányba 
fűlt közgyűlését. A rendkívüli közgyűlést óriási 
érdeklődés előzte meg. Zágráb mindent elköve
tett, hogy a maga részére megszerezze az egye
sületek többségét » ezért a hetvenhárom egye
sület létszámát egy hónapon belül 155 nj klub 
alakításával oly nagy számra emelte, hogy ez 
biztos győzelmet jelentett a szavazásnál szá
mára.

A közgyűlést a zágrábi városháza nagyter
mében tartották meg. Az első felszólaló a rend
őrség' kiküldöttje volt, aki bevezető beszédében 
vázolta a belügyi hatóság ama rendelkezését, 
hogy a közgyűlést a november 21-én félbesza
kadt közgyűlés folytatásának tekinti s az azóta 
megalakult egyesületek képviselői nem vehet
nek részi a szavazásban. Erre a zágrábi alszö- 
vétség, valamint a zágráhipártiak az eszéki és 
spalafol egyesületek képviselői elhagyták a ter
met. Belgrád és fegyvertárnál ezután magukra 
maradtak s egyhangúlag elhatározták, hogy

a jngoszláv szflvet’ég szé!--helyét Zágrábból 
Belgrádba áthelyezi.

A külföld vasárnapi 
sportszenzációi

tett, megdöntve a svéd Lisa Llndström 3 p. 55 2 
mp-es világrekordját.

A külföldi labdarugósport 
kétnapos érdekességei

AU a harc as angol ligában.
/. Liga: Arsenal—Birmingham 1:0, Aston Villa 

—Huddersfleld Town 5:3, Bumley—Blackburn 
Rovers 3:2, Derby County-Manchester United 
1:1, E verton—Westham United 1:2, Leeds Uni- 
bed—Shefflcld United 2:2, Manchester City— 
Grimsby Town 3:1, Portsmouth—Leicester City 
3:0, Sheffield Wcdnesday—Newcastle United 
4:2, Sunderland—Middlesbrough 3:2, Liverpool 
—Bolton Wandercrs 2:0.

II. Liga: Bradford City—Millwall 1:1, Bristol 
City—Bradford 0:0, Cardiff City—Tottenham 
Hotspurs 1:0, Bury—Charlton Aihletics 2:1, 
Nolts County- Barnsley 3:0, Preston Norlhend 
—Westbromwich Albion 2:2, Rending—Black- 
pool 1:1, Sloke City—Nottingham Forest 6:0, 
Swansea Town—Southampton 2:2. Wolver- 
hampton Wauderers—Oldham Athlctic 1:1,- 
Hull City—Chelsea 3:1.

Ausztria.
Bécs: Az osztrák kováért: Anstria—WSC 2:2 

(2:0), WAC—Hakoah 1:1 (0:0), Rapid—Nichol- 
son 9:2 (íl:0).

Jugoszlávia.
Zágráb: Zágráb—Belgrád 3:1 (2:1). Városkőzi 

mérkőzés.
Szabadka: Ferrum—SAND 3:1 (2:1). Nagy 

meglepetést ZsAK—Villanytelep 1:0 (5:0).
Zenta: ZAK—Kikindai Serbia 5:0 (3:0).
Újvidék: NAK—Vojvodma 1:0 (0:0). 
Belgrád: BSK—Skopljei 5:3 (2:0).

„Mondjátok meg honfitársainknak, 
hogy mennyire szeretnek bennünket, 

olaszokat Magyarországon**
— mondotta Couiiuendatore Mario Ártotta olasz követ a 

székesfővárosnak az olasz vivők tiszteletére adott 
villásrcggelijén

Március 15-én n székesfőváros sz olasz vi
vők ti sztéléi éré villásreggelit adott a Gellért- 
szállóban. Az olasz vívók Alessandro Pirzio 
fííroli altábornagy vezetésével valamennyien 
megjelentek Olt volt Mario Arlotla meghatal
mazott miniszter, olasz követ, Calabro egyetemi 
tanár, az olasz fassio vezére, Oxilia katonai 
attasé, stb Budapest székesfőváros képvisele
tében Lobmayer Jenő dr. tanácsnok és Hodászy 
Miklós testnevelési igazgató volt jelen. A Ma
gyar Vivő Szövetséget Rakovszky Iván dr. nyu
galmazott bclügvmiiiiszter. a szövetség elnöke, 
Krencscy Géza dr., Gcrde Oszkár és Hoff mann 
Géza tábornok képviselte. Az OTT képviseleté
ben Mtizsa Gyula társelnök jelent meg.

Budapest székesfőváros polgármestere és 
tanácsa nevében Lobmayer Jemő dr. tnnács- 
rmk olasz nyelven üdvözölte a vendégeket, po
harát nz olasz nemzetre s a vendégek egész
ségére ürítette Utána Rakovszky Iván dr. fran
cia nyelven üdvözölte az olasz vendégeket. 
Majd nz olasz, vivők nesztora, Alessandro Pir- 
xio Riroli köszönte meg a szives vendéglátást 
s n kitűnő figyelmei, amely őket magyar föl
dön, de főként a székesfővárosban lépten-nvo- 
m<»n érte Az egész magyar nép egészségére 
ürítette poharát. Utána Cnrlo Anselmi és Ár
totta Mario olasz követ fejezte ki háláját a ven- 
dégla'éknnk

.V-uii/ic/nt meg otthon honfitársainknak,

hogy Magyarországon az olaszokat mily ven
dégszerető fogadtatásban részesítették és hogy 
bennünket mennyire szeretnek itt.

A villásreggeli a délutáni órákhan, kitűnő 
hangulatban ért véget.

Kaposvár a pályaudvaron várta 
a stockholmi Európa-birkózó- 

bajnokságról hazatért iiát
Kaposvár, március 16.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefón
jelentése.) Szekfű László, az ifjú vidéki 
bajnokbirkózó, aki a stockholmi birkózó- 
Európa-bajnokságon elődeihez méltó módon 
képviselte hazájának színeit, szombaton ér-

Sertén-, marim-, composzt- 
és tőzeggel kevert fükal 

trágyát 
egjutányosabban szállít 

r!X"; Mltelmann Géza
324-28 VB Aggteleki-utca 2 A

A Páris—London várnék6ri tenntssmérkő- 
sést Pária nyerte.

Pária; A London—Pária városkőzi fedetl- 
pálya tenniszmérkőzésen Borotra 6:2, 7:5, 6:0 
arányban győzött OlliíTe ellen. Perry 6:2, 6:1, 
62 arányú győzelmet aratott*  Glasser ellen. A 
Rorotra—Brugnon-púr 6:1, 7:5, 6:1 arányú ve
reséget mért a Pcters—Perrv-párra. Kedden 
mérkőzik Cochet Karéi Kozeluhhal, a francia 
árvicsuj toltak javára.

Vasárnap éjjel jelentik Párisból: Austin 
erős küzdelem után legyőzte Borolrát, aki ed- 
d-ig fedettpályán verhetetlen volt. A mérkőzést 
végeredményben Párts 12:9 arányban nyerte 
meg.

A japánok már Nizzában Játszanak.
Nizza: A Dawis Ctip küzdelmei során tudva

lévőén Magyarország első ellenfelei a japánok 
lesznek. Az utóbbi években rendkívül feljavult 
Japán tenniszezők már két héttel ezelőtt a 
kontinensre érkeztek és rendkívül erős tréning
gel készülnek a magyarok elleni versenyükre. 
A nizzai versenyekben teljes sikerrel szerepel
nek a japánok, amit bizonyít az is, hogy férfi
párosuk a döntőbe került. Harada és Sato teg
nap 6:4, 6:3, 6:3 arányban győzött a Rogers, 
Ahc-pár ellen. A női egyes elődöntőjében Ryan 
6:3, 6:1-re győzte le Rezniceket. A női páros
ban Aussem Cilly, Ryan pár győzött a Martin, 
Mariolet pár ellen 6:3, 6:3 arányban és a dön
tőbe került. A férfiegyesben Tildén de Stefanit 
6:0, 4:6, 6:3, 6:1 arányban győzte le.

Uj női nszővllágrekord a floridai teknőben.
Miami: A floridai Miami uszodájában min

den eszlendönek meg vannak az uj szenzációi 
és világrekordjai. Ismeretes, a néhány évvel 
ezelőtt Johnny WeissmüBer által úszott > 54 
mp-es 100 méteres idő. Ekkor mindenki fel
szisszent a hihetetlen eredmény hallatára, ami
nek hamar megtalálta n világ uszóközvéleménye 
nz okát, amennyiben köztudomású lelt, hogy n 
floridai uszoda csak 20 yard hosszúságú, ami 
a fordulóknál óriási előnyt jelent az úszó ré
szére. Azóta is több „világrekord1* született 
meg Floridában, aminek azonban nagyobb je
lentőséget a kontinensen sejiki sem tulajdoní
tott. Most ujnbb csoda híre érkezett a „teknő- 
uszodából*'.  Maddison Hetén 16 éves uszóhaj- 
noknő a 100 méteres gyorstiszásban 18 mp-es 
idővel uj világrekordot állított fel. A 800 yardos 
gyorstiszásban pedig Márkim Josefln 8 p. 40 
mp. idővel ugyancsak uj világrekordot terem-

Csehszlovákia:
Prága: Sparta—SV Nümherg 4.-0 (0:0). Gól

lövők: Hoyer (11-esböl), Kostyalek (2) és Ma- 
delon. Slavia—CAFC 11:0 (6:0), Bohemians— 
SK Kladno 5:1 (1:1), Teplitzer FC—Victoria
Ziskov 2:0 (1:0).

Pozsony: SK Bratislava—Admira (Bécs) 3:2 
(0:0), Pozsonyi Vasas—Ligeti 6:2 (1:1).

ROMÁNIA.
Kolozsvár. Románia—KMSC 2:0 (2:0), Un4-

versilate—KAC 2:0 (0:1).
Torda: Üveggyár—Sodronyipar 1:1 (1:0).
Nagyvárad: NAC—Chrisana 2:0 (1:0, Törek*  

vés—Egyetértés 19:0 (11:0). Az Egyetértés kilenc 
emberrel játszott.

Arad: AAC—Glória 8:1 (1:0), Ante—Olimpia 
4:2 (2:0), ATE—CFR Piski 1:1 (1:0, Victoria— 
HAKOAH 3:2 (3:0), Tricolor—Aradi Bánátul
1:1 (1:0).

Temesvár: TMTE—TAC 6:0 (0:6), Kadima— 
Kinizsi 2:1 (0:0), Bánátul—Rapid 4:0 (2:0), Po- 
lytechnika—ZsSE 2:0 (1:0).

Bukarest: Juventus—Prine Mirha! 1:1 (1:0). 
Maccabea—Unirea Tricolor 1:0 (1:0), Olympia 
—Vcnus 1:1 (1:0).
SUva sérülése miatt elmaradt a nagy találkozás 
és ScháiTer az uj műkorcsolyázó Európa-bajnok.

Berlin, március 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele f ón jelen

tése.) A nagy port fölvert Európa műkorcso
lyázó-bajnokság megismétlésére tegnap került a 
a sor óriási érdeklődés mellett. Sliva az első 
kötelező gyakorlat bemutatása alkalmával lábán 
megsérült s a további küzdelmet feladta. A 
bajnokságot ily módon megfelelő ellenfél hij- 
ján Schöffer világbajnok nyerte.

W ...  ...... .......
AK SZÁJPADLÁS 

I NÉLKÜL
l 2? kar. aranykoronák- 

és hidalAaok.norcellin- 
koronék stb., elsőrendű mfivérrl kivitelben, tökéletes rágó 

képesség és tartósságért 10 évi jótállás.

FOG
6 havi részletre készpénz

árban
FEN ÍVES .JENÖáU. vizsg. fogász
26 éve fennálló hírneves műtermében IhUköly út •. 
(Keleti pályaudvar ind. oldalával szemben) Fogad este 7 

óráig. Jelen ajánlatom 6 hétig érvényes

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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