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Vérés botrány az osztrák-olasz futballmeccsen

Dücső Jánosné, a nyilasvezér
megtámadta és inzultálta
Gaal Olivér képviselőt
Hajdúnánás, március 21.
’(A Hétfői Napló tudósítójának telefonJelentést.) Vasárnapra a hajdúnánási kerü
letben olyan mértékben kiélésedéit a válasz
tási harc, különösen a független kisgazda
párt és a nyilaskeresztesek között, hogy en
nek a harcnak a csattanójaként
dr. Dücső Jánospé, aki a nyilasok kö
zött is a legszélsőbb irányzatot hirdeti,
megtámadta és inzultálta Gaal Olivér
független kisgazdapárti képviselőt
azért, mert egyik beszédében állítólag sér
tően aposztrofálta volna a nyilasok női ve
drét.
A kerület mind a négy közsAjjé&n egyéb
ként is vasárnap forrpontra Került a korté»ia: gyölésék következtek gyűlések után,
■ alig volt vége az egyik kortesgyiileke' retnek, következett a másik párt gyű
lése,
úgyhogy némely helyen még a közönség
nem is változott, hanem, csupán,a szónokok
és pártok váltották fel egymást a pódiumon.
A Független Kisgazdapárt, jelöltje,Szakács
'Andor — akinek támogatására hét ország
gyűlési képviselő utazott le a kerületbe,
Balmazújvároson és Hajduhadházon tartott
programbeszéd.et
Balmazújvároson Nagy Ferenc, a párt or
szágos főtitkára tartott megnyitóbeszédet,
majd Szakács Andor hangoztatta, hogy el
érkezett annak az ideje, hogy a kormány
elnöke terjessze be a titkos választójogról
szóló javaslatot Ilorváht Ferenc adózási
kérdéssel foglalkozott, majd Gaal Olivér,
Kun Béla, Dinnyés Lajos, Mojzes János és
Dulin Jenő beszéltek.
Hajduhadházon kisebb incidensek kelet
keztek a gyűlés körül. A megafonokkal
volt baj, mert kikapcsolták a villanyt és
csak hosszabb tárgyalás után tudták el
intézni, hogy a termen kivíi állók is hall
hassák a programbeszédeket.
A gyűlés folyamán a hatósági biztossal
leolt egy kis nézeteltérése először Gaal Oli
vérnek, aki hatósági terrorról beszélt, mire
■ „ndőrh.ló.Ait kép,bd«te MlewMI tolla, amt • flroelmrrfrtfeset, hogj no
tmlcgoMon terrort

l

Noitv felzúdulás keletkezett erre és
kritikus volt e helyzet, amikor a hatósági
biztos meg I, akarta vonn> a szól C.a»
Olvértíl, azonban a hangulat lecsillapodott,
mire Gaal Olivér mégis folytathatta beszé
déi.
Megismétlődött a beavatkozás Pulin Jenő
beszéde során, amikor Festetics Sándor
grófra telt célzást, ami ellen hatósági biz
tos ugyancsak tiltakozott.
1 A hatósági biztos közbelépése itt Is
‘ meglehetős Izgalmat okozott ■ nagy
*
‘
számban összegyűlt választók között
és csak akkor csendesedett el a hangulat,
amikor Dulin Jenő a hatósági biztos enge
délyével folytathatta beszédét.
Téglás községben s a kerület székhelyén.
Hajdúnánáson is nagyszámú közönség je
lent meg á gyűléseken.
A balmazújvárosi független kisgazdapárti
gyűlésnek váratlanul különös epilógusa ke
letkezett. Gaal Olivér ugyanis a Szakács An
dor érdekében tartott beszédében
t nagy réaaletesSéggel foglalkozott a nyl1
lasok agltáclójával

ben korteskedő dr. Dücső Jánosnét, akiről
ugy emlékezett meg, mint az országát sza
ladgáló „hölgyikéről",
Gaal Olivérnek ezt a kijelentését nyom
ban tudomására hozták az egyébként is a
községben tartózkodó dr. Dücső Jánosod
nak, aki — ismert temperamentumához hí
ven
mérhetetlenül felindult Gaal Olivér
kijeJeptésén és
a gyűlés után már ott tenqett a gyűlés
színhelyén, megvárta, amig az utcára
kijön Gaal Olivér, több nyilafikcresztes
hívétől kísérve, odaállott a képviselő elé
és fölindult hangon a következőket mon
dotta :
*— A képviselő ur engem „hölgylicének"
nóvezett. J?rre csak ez lehet a válaszom! •—
és a körülájlók legnagyobb megdöbbenésére
öklével kétszer Gaal Olivér arcába súj
tott és ezzel minden szó nélkül, kísérői
nek lelkes ovációja közepette eltávozott
az incideus színhelyéről,
amit annál könnyebben megtehetett, mert
hiszen Gaal Olivér, bármilyen megdöbbe
néssel viselte is el ez inzultust,
nem Is gondolt arra, hogy Dücső Já-

nos né harcias fellépését, miután nővel
állott szemben, hasonlóan megtorolja.

a nyilasok nem riadnak vissza attól
sem, hogy esetleg tettlegesen leterrorizálják azokat, akik a mostani válasz
tási harcban velük szembenállónak.

Természetesen Gaal Olivér büntető fel
jelentést tett Dücső Jánosné ellen, ám ez az
incidens még jobban felkavarta a kerület Különösen a független kisgazdapárt ellen
ben már ugy is végsőkig feszült hangulatot. harcolnak, mint amelyik komoly népies és
Tulajdonképpen erőteljesen és élesen
agrárpolitikát hirdet és szerzett magának
már annyi bizalmat az agrárlakosságban,
a független kisgazdapárt és a nyilasok
hogy a füldmives nép érdekében hangozta
harcolnak egymással
tott kívánságaikat komolyan is veszik.
és amig ennek a két pártnak a harca ilyen
Hiába akar velük szemben (elfelé licitálni
esetektől még jobban kiélesedik, azalatt a a nyilaskeresztes jelöjt, nincs kilátása arra,
harmadik jelölt: Benkő Géza vármegyei hogy komolyan számbajöjjön a választási
főjegyző, a NÉP hivatalos jelöltje a legtel küzdelemben. Annyit azonban mindenesetre
jesebb nyugalomban mondja el program elért, hogy
beszédeit. Vasárnap is a kerület mind a
négy községében tartott Benkő Géza pro
valósággal felkavarta az egész kerület
grambeszedet, amelyeken részt vett Tasnádg
békéjét és nyugalmát, felkorbácsolta a
Nagy András állámtitkór, Magay-Meisner
szenvedélyeket
Károly, Tóth Pál és Brogly József ország
gyűlési képviselők, akik minden gyűlésen és minden felelősség nélkül nemcsak válasz
tókat
von
bele
a választást küzdelembe, ha
fel is szólaltak dr. Benkő Géza érdekében.
A vasárnapi izgalmas események ered nem sokkal nagyobb tömegben operál azok
kal,
akiknek
nincs
is szavazati joguk, ellen
ményeképpen szokatlan mértékben megerő
sítették a kcriiíétben a karhatalmat. Erre ben annál szivesebhen asszisztálnak akkor,
amikor
a
szenvedélyek
felkeltéséről lehet
annál is inkább szükség van, mert mint
Gaal Olivér és Dücsőné esetéből is látható. szó.

Mussolini vasárnap váratlanul
visszautazott Olaszországba
Róma, március 21.
azt írták, hogy Mussolini hétfőn újabb re(A Hétfői Napló tudósítójának telefon pülőutat tesz Líbia belsejébe.
jelentése.) Mussolini az eredeti programtól
Egész váratlanul jött a hir, hogy •
Duce vasárnap délután 5 órakor a
eltérően már vasárnap visszautazott Olasz
Pola páncélos cirkálón elhagyta Líbiát.
országba. A Duce Idő előtt szakította félbe
líbiai útját. A vasárnapi római lapok még Óriási tömeg lelkesen éljenezte a Dúcét,

amikor a trlpollszl kormányzóaágl palotá
ból a kikötőig hajtatott és itt motorcsó
nakba szállt.

A Pola cirkáló a Duce hazautazása al
kalmából nagy flottagyakorlatot végez «
nyílt tengeren.

A német vagy olasz példát
kell követnünk hirdette Győrben a Turul gyűlésén
Rajnlss Ferenc képviselő

fel, amely megszállta az egész környéket.
Kató Sándor állatorvos megnyitó beszé
dében beszámolt az ifjúság nehéz helyzeté
ről, majd kijelentette, hogy az állástalan
ifjúság sorsát nem lehet toloncházzat el
intézni. Addig nem tudják megoldani az ál
lástalan diplomások kérdését, inig a nyug
díjasok túlnyomó részének két-három jól
jövedelmező állása is vnn.
Dérczy Ferenc arról beszélt, hogy a ke
resztény magyar ifjúsággal szemben fel
állították a gazdasági numerus claususl.
Huszonnégyezer állástalan diplomás van és
ezek közül most ijedtségből mindössze öt
százat akarnak elhelyezni a bankok és Ipar
vállalatok.
’és többek közölt megemlítette n Lettet Tat •ahová hangszórók utján továbbították a
Végváry József Turul fővezér u összes
ján debreceni kisgazda nyilasjelölt érdeké beszédeket. Nagy rendőri készültség vonult
Győr, március 21.
(A Hétfőt Napló tudósítójának teléfonjeleütése.) A Turul Szövetség Hargita-törzsc
vasárnap este nagygyűlés keretében ünne
pelte fennállásának ötéves jubileumát. A
nagygyűlésen dr. Végváry József, Rajnlss
országgyűlési képviselő, gróf Pálffu Fidél,
a dunántúli nyilasok vezére, Spöt Gyula dr.,
Győr polgármestere és több városi előkelő
ség is megjelent.
A Lloyd-palota nagytermét zsúfolásig
megtöltötte az. egyetemi hallgatóság és
hatalmas tömeg gyűlt össze a Széchenyltéren Is,

jobboldali erők összefogását sürgette
a mind nagyobb agilációt kifejtő marxisták
kal szemben, majd kijelentette, hogy ellen
ségeinkkel nem ülhetünk le egy asztalhoz
tárgyalni, u magyar ifjúság csuk Német
országban, Ausztriában, Olasz- és Lengyel
országban bízik.
Rajnlss Ferenc nagyobb beszédében a hitlerizmusról és a fasizmusról beszélt. Foglal
kozott a spanyolországi eseményekkel is,
majd azzal fejezte be beszédét,

hogyha el akarjuk kerülni a spanyol
eseményeket, akkor vagy a német, vagy
az olasz példát kell követnünk,

mert akkor meg leszünk védve a kommu
nizmussal szemben.
I
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Apagyllkosságot
leplezett le
a névtelen levél
Kalocsa, március 21.
(k Hétfői Napló tudósítójának telefonJelentése.) Vasámnp n keceli caendörség az
Ügyésnég foghálába kísérte Pásztor József
é« Pásztor Mihály gazdálkodókat, akiket
gyilkosság büntette miatt tartóztattak le.
A csendörségre névtelen levél érkezett,
amelyben ismeretlen egyén közölte, hogy
Kerti község jómódú gazdálkodója, Pász
tor János 19 esztendővel ezelőtt nem ön
gyilkossá# következtében halt meg, hanem
bűntény áldozata lett, két fia gyilkolta
meg,
hogy hozzájussanak a vagyonhoz.
A csendőrsé# napokon kérésiül faggatta
• Pdzzfor-te.stvércket, eleinte állhatatosan
tagadtak,
vasárnap azonban beismerték,
hogy apjuk részeges, kötekedő természetű
volt és veszekedés közben megfojtották.

őrizetbe vették
az apát, aki agyon
akarta szúrni feleségét
és három gyermekét
r Vasárnap hajnalban két rendőr állította
elő a főkapitányság központi felügyeletére
Móriét- Árpád villanyszerelőt az Auguszta
haraktelcpröl. Móricz már hosszabb idő óta
él feleségével és három gyermekével együtt
a telep egyik lakásában. A lakók állan
dóan veszekedést hallottak Móriczék házatája felől, mert mint kiderült, a szerencsét
len eml>er nyomora miatt
i aa&al fen jegelőd lőtt, hogy megöli fc|
leaégét és három gyermekét.
’ Felesége többizben jelentést tett erről a
fenyegetésről a
rendőrségen,
azonban
mindannyiszor sikerült n rendőrtiszteknek
Móricról jobb belátásra bírni, aki jnvulósl
ígért, ugy. hogy felesége, visszavonta fel
jelentését.
Szombatról vasárnapra virradó éjjel ez
'Auguszta barnktelep lakói
rettenetté kiabálás, lárma, aikongatáat
1
hallottak újból Móriczék lakásából.
•— Most nem menekültök! —- kiáltotta
Móriéi a lakásban. —
Kürtnlak benneteket
Szerencsétlen felesége miamiképpen ki
menekült n telepre és segítségért kiáltott,
így került elő két rendőr, akik Móriczot
előállították a rendőrségre. A főkapitányBúgon kihallgatták Móriczot és miután már
többizben Indult ellene eljárás életveszé
lyes fen vegeiét dinén,

A moŐKaidaadKl MIIHUmsI kapaolato,
gazdnhét befejezéséül az OMGE nagyszabású
gyűlést tartott Wekerle Sándor dr. ny. pénz
ügyminiszter elnöklésével. A magyar mező
gazdaság és n gazdasági élet vezérférfiainak
jelenlétében beszélték a mezőgazdaság ak
tuális problémáit.
bárányos Károly dr., a Külkereskedelmi
Hivatal alcnöke volt a gyűlés első szó
noka. A mezőgazdasági terinésértékesités
kérdéseiről tartott nagyszabású előadást.
Az utolsó tiz év termésértékesitésének ala
kulásáról beszélt, azután sorra vette az
egyes termel vény eket, kifejtette, hogy mi
lyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy
a külföld felé irányuló eladás a jövőben
emelhető legyen. Kifejtette végül, hogy
a nyáron beérő termés értékesítése át
kerülni fog, a kormány mindent elkö
vet a külföldi kontingensek érdekében
és a gazdák száz százalékig megkapják azt,
ami őket jogosan megilleti.
Elek István dr. azt követelte, hogy a
huza minimális árát a világpiaci árhoz vi
szonyítva, igazságosan állapítsák meg. Szily
Márton országgyűlési képviselő a vetőmag
termelés ellenőrzését sürgette. Kullmann
László, Törley Bálint országgyűlési képvi
selő és Eszenyi Jenő felszólalásai után farkasfnlvi Parkos Géza a lóexportról beszélt
Tart hatatlannak tartja azt az állapotot,
hogy
a magyar gazda csak 500—560 pen
gőt kapjon a lováért, ugyanakkor, mi

megbénították a magyar szőlőgazdasáIfot,
amelv egymillió embernek ad kenyeret.
Lehetetlennek tartja, hogy a borfogyasz
tási adó bevételeit a községek és a városok
háztartása kapja meg.
A nagysikerű megnyitóbeszéd után
még közel busz szónok sürgette a bor
fogyasztási adó eltörlését
és követelte a kevésbé radikális behajtást.
A szónokok között szerepelt Kiéin Antal,
Melzler Károly, Farkas Géza, Meskó Ru
dolf, Erődi-Harrach, Mózes Sándor ország
gyűlési képviselők és Gáspár Ferenc felső
házi tag. Mindegyik n borfogyasztást bé
nító és a termelői árakat kisajátító borfo
gyasztási adónak teljes eltörlését kérte.

Óriási embertömeg a clichyi
vérfürdő áldozatainak temetésén

Nem inségmunkát,
komoly foglalkoztatást követel
a föld munkásság
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„Szolgálati időm emlékére Eckhardt Ti
bornak. 11)37. II. 3. Kozma a. k."
A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte
TILDY ZOLTÁNT,
hogy tulajdonképpen mit fognak tárgyalni
a mai gyűlésen.
— Végigtárgyal juk — mondotta Tildy,
Zoltán — az összes földmunkás-problémá
kat, amelyek eddig tulajdonképpen rend
szertelenül jelentkeztek. Most mindezeket
összefogjuk és
minden erőnkkel Igyekezni fogunk
azokat megvalósítani.
— Ha letárgyaltuk ezeket a kérdéseket,
akkor döntünk a beterjesztendő határozati
javaslatok fölött, amelyeket azután a költ
ségvetési vitában a független kisgazdapórt
minden képviselőtagja teljes erővel képvi
selni fog, mert az idei költségvf^ési vitában
a párt minden képviselőtagja részt fog
venni.
— Van-e már valamilyen elvi határozata
a pártnak a választójog kérdésében.? —
kérdeztük ezután Tildy Zoltánt.
•— A független kisgazdapártnak csupán
az az elvi döntése van, hogy
követeljük a titkosság általános beve
zetését és azt, hogy a választói jogosult
ság ne legyen szűkíthető

Jnfluenia
yi

ezékrekedésben. Ilyenkor vigyázni
kell a rendes emésztésre.
Influenzánál
szükségese

A független kisgazdapárt ügyvezető alelszervezetének képviselője Vörös zászlóval nöke ezután a beszélgetés után továbbfoly
borították be a koporsókat, kivéve egyet. tatta megbeszéléseit a földmű nkástestüjctek
vezetőivel, akiknek bizony nemcsak a ma
Az úttestet mindenütt rendkívül nagy
gukkal hozott eleséggel, hanem panasszal
számú embercsoportok szegélyezik.
is, keserűséggel is teli van a tarisznyájuk.
Az egyik legsúlyosabb probléma
Délután három órakor érkezett meg a me
net Clichybe, ahol niég nagyobb tömeg
a munkanélküliség.
gyűlt össze a véglisztesscg megadására.
— Munka, kell — mondotta az egyik ve
*
zető a Hétfői Napló munkatársának —. és
nem alamizsna, nem inségmunka. Kifejtette
ezt már a mi képviselőnk, Tildy Zoltán a
megyegyülésen is és valamennyien amellett
vagyunk, hogv tisztességes munkaalkalomra
van szükségünk, tisztességes munkabérre,
de arra nincs, hogy koldusmódra alamizs
náért inségmunkát végezzünk és csak azért
adjanak munkát, hogy nekünk kőnyöradományt juttassanak.
Aztán sok szó esett —- szinte fővárosi em<
bér
előtt érthetetlen sok szó —
Hatalmas programmal készül mai gyűlésére
a cukorról, ami nincs a faluban.
a munkásság képviselete
A kormány ugyan sok-sok vagon cukrod
A független kisgazdapárt vasárnap dél
A kisgazdapárt Mária Valéria-utcai puri osztatott ki az idén is ingyen, azonban az
előttre értekezletre hívta össze a Rudat Vi tán egyszerűséggel berendezett helyiségei még a gyerekeknek sem elég.
gadóba az egész ország földmunkás testü azonban vasárnapra mégis megtellek vi
Ugy látszik nem lesz elég holnap még a
letéinek a vezetőit. Ezt a gyűlést felsőbb déki földművesekkel, a földmunkássá# ve nagygyűlés sem arra, hogy minden kese
kérésre mára halasztották, mert n belügyi zető embereivel s majdnem minden szo rűséget és minden bajt, ami a mezőgazda
kormányzatnak minden gyűlés engedélye bában öten-hatan tárgyalták a holnapi sági munkásságot nyomja, felsorolhassák,
zésére vonatkozólag — kivéve a hajdúná gyűlés eseményeit és — reménységük sze letárgyalhassák és orvoslására javaslatokat
nási kerületet, Ahol képviselőt választanak rint — a várható eredményeket.
terjeszthessenek elő.
— az volt a kérése, hogy vasárnap,
Tildy Zoltán, a kisgazdapárt legfiatalabb
képviselőtagja, a párt ügyvezető alelnökc
• proletárdiktatúra kitörésének évfor
volt a központja ezeknek a megbeszélések
dulóján ne tartsanak sehol sem gyüi
nek. Tildy fogadószobájának falán Gaal
lést.
A független kisgazdapárt drfcrált ennek Gaszton portréján kívül az Íróasztala fö
a kérésnek és ezt az összehívott értekezle lött egy hatalmas, értékes karrikatura
tet, amelyen közel háromszáz földmunkás hívja fel a látogató figyelmét. A rajz
Kozma Miklóst ábrázolja
testület vezetői és elnökei jelentek volna
meg, hétfő délelőtt kilenc órára halasztotta. a következő felírással:

Páris, március 21.
Vasárnap délután temették el nagy ün
nepélyességgel a clichyi zavargások áldo
zatait. A gyászmenet élén az általános
munkásszövetség vezetői haladtuk, őket
követte a clichyi városi tanács küldöttsége,
majd a kommunista és szocialista párt küljJötJségc, valamint a népfront valamennyi

Szombaton, március 27-én
eltfnttr

llovary doktor . .. KOMLAV ARTÚR
llomala patikus .... GOTB NÁNDOR
Hodolpbo................. GREGUNH ZOLTÁN
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Betegek gyakran szenvedne!

őrizetbe vették.
Az ötlrelbevétil indokolása szerint, Móricz
Árpád életveszélyesen fenyegeti
*
családját,
másrészt pedig vétett a kö/cscnd ellen is.

BAJOR GIZI
VÍGSZÍNHÁZBAN

kor azt 1200 márkáéit adják el Német
országban.
Ellenőrizni kell, hogy az exportot lebo
nyolító egy-kéznek mennyi haszna van. A
feltűnést keltő beszéd után még több ki
sebb felszólalás hangzott el.
Az Oá/GE-gyülésen kívül volt még egy
másik nagyszabású agrárgyülés, a szőlős
gazdák demonstratív nagygyűlése, amelyen
a borfogyasztási adó eltörlését sür
gették.
Sokszáz főnyi gazdaközönség elölt a Cor
vin moziban Wrfboff Kelemen báró nyi
totta meg a gyűlést. Az elnöki megnyitó
arról szóit, hogy a borfogyasztási adóval
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HÉTFŐI NAPLÓ

Meg a nyári szünet előtt
beterjeszti, a kormány
a választójogi javaslatot is
1
un,el6ícs, mini’riériumokban a legtel
jesebb erővel folynak az alkotmányjogi
törvényjavaslatok: n választójogról, a kor
mányzói jogkör kierjcsztésérő és a felső
JídHirüeírniJarÓ! /.ZÓ10 törvényjavaslatok kodifikációs munkálatai.
Politikai körökben eddig ugy tudták, hogv
^n&AZT.1 -,Őft ,e8fe’íebb a kormányzól jogkor kiterjesztéséről szóló törvényja
vaslatot terjeszti be a kormány,
míg a másik két alkotmányjogi jnvaslat benyújtása az őszre marad.
Hint a Hlt/m Napló jó forrásból őrlésül
mind n három alkotmány|o;l javaslatol mán a nyári szilnél elült lielerjesrtl

■ kormány a képvisclőbázban,
úgyhogy a nyári szünet alatt állandóan
olyhalnak majd a megbeszélések a külön, _ partokban. Darányi Kálmán miniszter
elnök a kész javaslatokról fog majd tanács
kozni a pártvezérekkel és az őszi parla
menti ciklus megnyitása után sorrendben a
kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló
Eredeti zacskó 2 darabbal...................... P 0.24törvényjavaslat, majd a felsőház reformja
Eredeti doboz 20 darabbal...................... P 1.80
s 'égül a választó jogi törvényjavaslat ke
rül a képviselőház plénuma elé.
A három törvényjavaslat — mint azt
sen vesz részt,
dlget, az olajklrúlyl, aki valóságos re
a.n!t,.é,fői ,Naplá mi,r íe,entette — legésöbb benevezett a Nemyork -Ptirm nemzetközi re
pülőtáborral Jön. nem kevesebb, mint
1V.J8 év január—februárjában belekerül a pülőversenyen. Ezt megelőzően azonban
nyolc sportgép röpíti Budapestre a tár
magyar törvénytárba.
saságát
— hir szerint — légi kirándulásra indul
Európa körül és Budapestre Is eljön.
és rajtuk kívül még legalább ötven előkelő
Ugyancsak
külföldi „úrvezető1’ pilóta tervez budapesti
Budapestre várják repülőgépével Deterrcpülő-wcckendet.

Megszökött a Llpötmezfirot

egy elmebeteg mérnök, de pár óra malva
izgalmas jeleneteit közben megtaláltak
A lipótmezei elmegyógyintézet igazgató
sága értesítette a főkapitányságot, hogy az
intézet együk súlyos betege, 42 éves volt
mérnök, aki már hosszabb ideje áll orvosi
kezelés alatt,
rejtélyes körülmények között eltűnt az
intézetből.
A főkapitánysággal azt is közölték, hogy
a mérnöknek az Orczy-ut 36. számú ház
ban laknak az ismerősei. Detektívet bíztak
meg, hogy menjen ki a házba, hátha a be
teg időközben odament és igyekezzen rá
bírni, hogy kövesse őt a főkapitányságra,
ahonnan majd visszaszállítják a Lipótmezőre.
Az elmebeteg után nyomozó detektiv,

mikor az Orczy-utra ért, a 36. számú ház
közelében nagy csődületet látott. Egy ember
állt a tömeg közepén,
önmagából kikelve, hadonászott éa
mindenkit lelövéssel fenyegetett,
ha azonnal nem hagyjuk magára.
A detektiv rövidesen megállapította, hogy
a Lipótmezőröl megszökött elmebeteg ren
dezett botrányt az utcán. A rendőr segítsé
gével

Vasárnap hajnalban nagy népcsödülct
verődött össze a Rökk Szilárd-utcában. Az
emhergyürü közepén egy szál ingben, alsó
nadrágban és mezítláb állott egy férfi, aki
jajgatott és kiabált:
— Ellopták a ruhámat! Gyilkosok, gaz
emberek! Rendőrt hívjanak! — hal.átszőtt
sikerült megfékezni, azután értesítették
a férfi jajveszékelése.
a mentőket, akik előbb a főkapitány
A tömegből valaki rendőrt hozott, aki
ságra, majd onnan a Llpótmezőre vitték
azonban hiába kérdezte a fehérneműben
az eltűnése után pár órával megkerült inté álldogáló férfit, az értelmetlen válaszokat
adott. Értesitették a mentőket, akik az első
zeti ápoltat.
pillanatban azt hitték, hogy
elmebajossal van dolguk
és ezért a főkapitányságra vitték, hogy on
nan az elmegyógyintézetbe utalják be.
A rendőrség ügyeletes orvosa megállapí
totta, hogy a furcsa öltözetű férfi
erősen Ittas
és ezért ugy intézkedett, hogy előbb aludjn

Mussolini Brúnó, Deterdíng
az olajkírály és még ötven
előkelő külföldi „úrvezető" pilóta
repűlő-weekendje Budapesten

kirándulása, az olaszok maguk száz autó
val érkeznek. Nagyon érdekes lesz nz oszt
rák kirándulás,
az osztrák vendégek kimennek Bu
gáéra és nagyszabású pusztai tánces
télyt rendeznek.
Az angol Automobil Association, n világ
legnagyobb autósszervezete
autóstafétát
rendez a london—isztanbuli transzkontinen
tális utón, amely keresztülvezet Magyar
országon. Stanford Cooke, az Automobil
Association vezetője régi barátja és lelkes
propagálója a magyar idegenforgalomnak,
Ö irányítja ezt a stafétát és máris ugy in
tézte, hogy
a résztvevők hntalmns autótábora Jó
néhány napig magyar területen tartózkotlik majd.
De érdekességben mindent felülmúl a
pilótavcndégck özönlése. Pár nap múlva
már valóságos repiílörajok indulnak Ma
gyarország felé. A legtöbb magánrepülőgép
Angliában és Hollandiában van, de arány
lag elég siirü Olaszországban és Francia
országban is. Az illetékei! hivataloknál
Az autós idegenforgalom kimagasló ese
eddig már egyes személyek és kisebb
ményei között szerepel az olasz, osztrák,
csoportok kértek herepülésl engedélyt
német, belga és hollandi l'obring Clubák
Magyarországra.
Valóságos szerencse, hogy nyárra már fel
avathatják a budaörsi uj repülőteret, ahol
majd simább és kellemesebb lesz a repülő
forgalom lebonyolítása. Megrendezik az
idén is a pilóta-pikniket Siófokon és Buda
pesten, erre a piknikre már sokan jelent
keztek és a résztvevők jelen lesznek a bu
egyik legegészségesebb, n legjobban és
daörsi uj repülőtér felavatásán is.
legignzságosabban működő intézménye nz
Ettől függetlenül azonban korábbra Is
osztálysorsjáték. Csnk uzok nem szerelik,
várunk érdekes renülő vendégeket. Az elsők
akik ncm ismerik Mert akik tudják,
között kell megemlíteni a Duce fi3t, Musso
mily összegeket nvertek mór az osztálysorsjátékon, hányán lettek állnia gazda
lini Brunót. aki kitíinö pilóta és részivel!
gok és hogv egész kis kockázattal 10.000,
az abesszíniái légihadjáratban.
20.000, 25.000, 35.000, 40.000, 4.J.000,
Mussolini Brúnó a nyáron óceánrepülé50.000, 55.000, 70.000, 100.000, 300.000,
400.000 pengő, sőt szerencsés e’c’bcn
700.000 pengő Is nyerhető rövid idő
alatt, azok még áldozatok érán is vesz
nek sorsjegyet

Magyarország és elsősorban Budapest ta
vaszi idegenforgalmi készülődése arányok
ban, de főként érdekességben minden ed
digit fölülmúl, érdekes társaságok és érde
kes emberék egész seregét várja az idegen
forgalmas Budapest.
Nagy külföldi-özönlés lesz a híres főúri
kastélyokba. A vendégjárás irányitói rájöt
tek, hogy a külföldieket nagyon érdeklik a
messziföldön híres magyar arisztokrata
kastélyok. Az illetékesek baráti utón össze
köttetést kerestek több főúri családdal és
az idegenforgalom érdekeire való hivatko
zással kérték:
nyissák meg a kastélyokat a Magyar
országra érkező külföldiek előtt,
engedjék meg, hogy megfelelő kalauzolással
megtekinthessék ezeket a főúri hajlékokat.
Dicséretére legyen mondva az arisztokraták
nak, sehal sem adtak elutasító választ és
igy nz a helyzet, hogy
az Ideérkező idegenek számára egyik
vonzó attrakció lesz az ősi hercegi és
grófi kastélyok megtekintése.

Az ország
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AhuzásáprlllslOfinKezdOdlK
Rendeléseket m Ihstea Melárusltök
diszkréten éa pontosan teljesítenek.
Mindenkinek és minded etfyc
*
sorsjegynek egyenlő • nyerési
esélye.

Meztelenre vetkőztettek
egy részeg embert
a Rökk Szilárd uccában

••

Öngyilkos lett
Heltai Rezső
garázstulajdonos
Vasárnap a Fosor-szanatóriumbau meg
halt Heltai Rezső, az ErAef-garázs tulajdo
nosa, akit három nappal ezelőtt Veronáimérgezéssel vittek n szanatóriumiul.
Heltai Rezsőt, aki most negyvenöt eszten
dős volt és nz Olasz fasor 3. számú házban
lakott, pénteken délben eszméletlenül talál
ták. Orvost hívtak hozzá, aki megállapí
totta, hogy nagy adag vcronállal megmér
gezte magát. A család kérésére szanató
riumba szállították, ahol ápolás alá vették.
Az orvosok mindent elkövettek, hogy
megmentsék, de hiábavaló volt a gon
dos és odaadó ápolás, már nem segít
hettek rajta,
a méreg fölszivódott a szervezetébe és hoszszti haláltusa után vasárnap meghalt.
Ismerősei ugy tudják, hogy Heltai Rezső
tragédiájának hátterében családi természetű
ok húzódik meg.
Temetéséről hétfőn Intézkedik a családja

Hegedűművészt,
artistanőt, iparművészt
köröz a rádió

I1ÉIÍEFFI

KOXFERÁI.

tartóztatásban volt, megszökött.
Kompéit Károly 38 éves hegedűművészt
és barátját, Hoyda Gyula 31 éves iparmű
vészt
magánoklrathamlsltáa vétsége, közokirathamlsltáa büntette, orgazdaság, csa
lás és jogtalan elsajátítás vétsége

miatt körözi az ügyészség.
Nagy Róza 20 esztendős artistanőt, nk!
magyarul, németül és olaszul beszél és
állítólag Olaszországban tartózkodik,
n Foludi és Elek cég sérelmére elkövetett
magánokirathamisitás és csalás vélséga
miatt körözi a budapesti ügyészség.

Összeszurkálta
Jakásadónőjét
és feleségét egy
magán tisztviselő
Véres családi dráma ügyében indított
nyomozást vasárnap a főkapitányság,
A Kun-utcai kórházban jelentkezett va
sárnap Mészáros I’ál magántisztviselő fele
sége és lakásadónője, Rózsa Györgynél
Mindkét asszonyon
súlyos szúrt sebek
voltak. Első segélynyújtás után a kórház
egyik orvosa értesítette n rendőrséget a
gyanús sebesülésekről és ncm sokkal ké
sőbb már ki is hallgatták a két asszonyt.
Kiderült, hogy Mészárosáé elköltözött
férjétől Rózsáné Magdolna-utca 15. szám
alatt levő lakásába. A magántisztviselő va
sárnap
elment feleségéhez és kérlelni
kezdte, hogy térjen vissza hozzá. Mikor az
asszony húzódozott,
kést rántott, feleségét és Rózsánét Qkzszeszurkálla, aztán elmenekült.
A két asszony vallomása alapján- detek
tívek mentek ki Mészáros Pálhoz, akit ki
hallgattak, majd őrizetbe vettek.

Vasárnap délelőtt az ügyészség utasítá
sára a főkapitányság rádióállomása több
érdekes körözést adott le n vidéki rendőr
ségeknek és a külföldi rádióállomásoknak.
Tiszai (Ubrln) István 31 éves volt bé
késcsabai városi tisztviselőt
n gyulai törvényszék a város sérelmére el
követett közokirathamisitás büntette miatt
körözi.
Polercczkq János földművest azzal gya
núsítják. hogy éjszaka Kiskőrösön a zsidó
hitközség tanácstermébe behatolt, onnan
több értékes holmit ellopott, mnjd
••'re Gtrl
■ kiskörös! fogházból, ahol előzetes le
a NEMZETIBEN,
K rr h n n a
VÍGSZÍNHÁZBAN

ÁPRILISI MŰSOR
Koxnon ini — Kiss nakyi
ÍIEIICZ.EG — KOMLÓI
KELETI — SZEXEM
Mérleg-utca 1.
Tűloton: 1—WÖ-75

ki mámorát és majd vasárnap délelőtt
fogja újabb vizsgálat alá venni. Délelőttre
a Rökk Szilárd-utcai ember kialudta má
morát s ekkor kihallgatták.
— Az éjszaka — mondotta, — a Rigó
utca egyik vendéglőjében mulattam isme
retlen emberekkel. Arra emlékszem még,
hogy kifizettem a fogyasztott italok árát,
azután másra már ncm tudok visszaemlé
kezni. Egészen bizonyos, hogy
valaki megtámadott az utcán és a*
vetkőztetett le.
Ezért Ismeretlen tettes ellen feljelentést
leszek.
A férfi természetesen nevét Is megmon
dotta: Marsai Antal 27 éves bónyász, aki,
miután a bányában ncm tudott munkát
kapni, Budapestre jött és itt egy építkezé
sen mint napszámos dolgozott. A rendőrség-keresi-a-merénylőket.—
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*
HARMONIKÁI
<317.1 tomboló rtkrrt
urat tavaxzl öj ipcclilU U.L.róva'.
*
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Bndaprat, 1937 tnfrdmi 2X

Modern függöny és anyag
Színes kUif. madrasz
függönyt elme 130 cm széles
GittertUll, nagylyukas,

• ••

P 2-9B

210 cm szóles.....................................
Cslpkeazdvet filggöny

Szép kitüntetés ért egy kitűnő magyar
urat és vele a magyar USZŐ
*portot.
A francia
köztársaság elnöke a becsületrend tisztikérisztjével tűni ette ki vitéz Délül Alajos nerirkarl ezredest, nz Vszó Szövetség társ
BAKTER: Hozta Isten, Lepcses szom
széd, igaz-e, hogy megen csak Pestről
elnökét.
gy
finnek?
H.
ÖRZSI: Jaj bizony. Még hozzá a tenyészKomoly autós és gyalogjáró egyformán állatvásárrul.
megdöbbenve áll a lipótvárosi katasztrófáBAKTER: No fene, no fané! Oszt mi szé
vol szemben. Hátrez is leheti Lehet, hogy pet láttok?
sfdlörigarohrányn legyen a hatnannégyéves,
ÖRZSI: Ollan kövér jószágokat, akar o
rövidlátó öreg bfirslnak, aki járdára futott vakart potyka. Vót ottan egy ökör, hájjá,
a kocsijával és b aláírat apót ott egy kisgye akkurátossan ollan kiállása vót, mint fl
reket" Hetek óla viharos tiltakozások szele képviscllő urunknak.
faj nz autósérdekcltségck berkei felől, mert
LEPCSES:
Csak
szeretett képviselik
kipattant, hogy valami enyhe kis revízió urunknak nem lehet akkora
’ *
ára, mint
készül a hajtási igazolványok körül. „Mo ónnak a szép állatnak.
lesztálási" emlegetnek. Hát, tessék, Itt a vá
BAKTER: Gondolom. — Sokan vótak a
lasz: egy kisgyerek vérével Irta az aszfaltra. vásáron?
Erre a válaszra most már a rendőrségnek
LEPCSES: De minő fájn népek! Még u
kell pontot tennk Igenis, sürgős revízióra Susnig osztrák kancclár is ott vót.
vnn szükség! Budapesten nem kevesebb,
ÖRZSI: Meg is kínálta ölet egy horto
mint ötvenezer ember szaladgál so ffőrIga bugyi ember bogrúcs-gulással.
zolvánnyal a zsebében. Elhisszük, hogy
RAKTÉR: Vájjon ízlett-c néki?
nagy munka lenne az általános revízió, de
LEPCSES: Nem hinném. Enni csak a
van megfelelő megoldás. A főkapitányság magyar ember tud. Teszem fő megenni egy
közigazgatási osztályát, ahol a közlekedés bárányt úgy cgyültőhellie ... ahhó nem ért
ügyeit is Intézik, egy európai látókörű ren- a német. Szegény jó idesapúm szokta mon
**
dórfőllszl vezeti, Boksa János főkapitány dani; „A világon a legbutább állat a pujka
helyettes, aki (amennyire módjában volt) — monta —, „iner ha nekifog az ember,
hát egv kevés lx
*lülle,
kettő meg sok".
emberféléin munkával teremtett rendet Du
BAKTER: Filozóílás ember vót. — Hát
da pest közlekedési tnhuvabohu jóban. Tessék
*
diszkréciónál!
felhatalmazást adni neki, a bikák milenek vótak a vásáron?
ÖRZSI;
Gyönyörűséges szépek.
belátása szerint rendeljen cl rcvlzót, ott,
LEPCSES; Kérdezte is füllem egy pesti
ahol jónak látja, de ezen túlmenően is joga
úriember,
ahogy nézegettünk egy szimenlegyen minden érdekeltségi, székesfővárosi
fáli jószágot, nszongya: „Mit gondul gazdbeszkárt! ankftezés nélkül rendelkezni az
orom, miilen nehéz ez a bika?" — „Hát"
összes közlekedési ügyekben. Paksa főkapi -- montam vissza — „azfaf letinkább
tány hely dicsnek kisujjában van a: egész akkor tuggya meg az ember, ha a bika a
közlekedési tudomány, egyformán törődik lábára lép".
az autósak és gyalogosok érdekeivel, keBAKTER: Különössen ha szemen tanálja
ménykezü ember, biztosan egy-kettőre ren a bütyköt. — Oszt azontúl mi újság Pesten,
det teremtene. Nem rohangálnának az utcá Lepcses szomszéd?
kon sof/iroró hölgyek, akiknek a ncvehalÖRZSI: Mcgcsöndcsedett a diákság vere
lnlára’ ln>rsT>i1P ‘d köffióly hetető é.k a 'jám kedő kedve.
bor gyalogjáró hála, nem rendeznének haj
RAKTÉR: Aha. Mer n Darányi miniszter
nali autóversenyeket ifjú grófok, nem ro elnök jó rájuk kajdált, mi?
bognának emrlclnyl autóbuszuk a snlALEPCSES: Inkább tán mer tejjesítette a
uleácskákon és nem utolsó sorban talán követeléseket, oszt kicngetle a Kémcri Nagy
végre köteleznék a taxivállalatokot, hogy Imrust.
szereljenek jelzőkart a kocsikra. Nem va
BAKTER: Nem úgy óvastam én axtat.
gyunk hívei a diktatúráknak, de ezt a Hanem hogy a Darányi keményen nyilat
Halva-féle diktátnssdgnt egymillió pe»tl pol kozott.
LEPCSES: Nézze, hnjjo, odaát rákóczon
gár életbiztonsága követein
lakik ez a Tj’uktipró Sutyulék Vendel,

ann.'ik ollan hangja von, hogy mikor otthun
a felesége ellen nyilatkozik, hát még az al
végen is katrucba futnak a baromfik ijettiikbe. De azér u felesége mindig körősztül
viszi a szándékát. Így tchátlan mikor tavai
eceer a Tyuklipró megen ölégségesen ordibált az. udvaron, útszólt az asszonyhoz Levésés Káról szomszéd: „No Tera, szedi rullad a körösztviz.et nz urad?" — „Affenét"
— mosolgott Tyuktipróné —, „csupán han
gosban engedelmeskedik. "
BAKTER: Nono, bút hiszen. -— Arrul mit
hallottak, hogy a Dél Amerikába c‘ szí
nésznő elszökfelett e* fljalolctnberl?
ÖRZSI:aMég hozzá a legény nem is futta,
hogy mit akar a jány A színésznő odaáll!
az ótomobilvul a ház elé, kihívatta a fljatalembert, beütelte, oszt agyesz-hugyesz, clzakatót vele.
LEPCSES: Ecer eztet a Csimaz Jákó ci
gányt befogták lútolvajlás végett. — „Nacscságos kiríni elnök úr" — pájjogott a
rusnya cigány —, „én csak fölűtern a nye
regbe, hogy millen ülés esik rajta, de a Ili
hirtelen nagyot ugrott, asse futtám, mit
akar, elkezdett nyargalni, oszt meg se állt
a kiskőhidi vásárig
.
**
— „Hinnye fene"
— mérgelődött a biró —, „ha nem futtád,
mit akar a lű, mér marattál a hátán s mér
atlad el?
*
— „Jaj naccságos biró úr"
— szavalt vissza Csimaz —, „aztat nem
futtám, hogy ű mit akar, de hogy én mit
akarok, aztat futtám.
**
ÖRZSI: A víz öjje meg a betyár füstöst.
— Oszt mehetnénk is aptva.
BAKTER: Lassan, lassan. —- Áztat még
mongya meg Lepcses szomszéd, mér szigygyák egymást a németek, meg az osztrákok
az újságokba?
LEPCSES: Mer sok a baj, oszt a nyomo
rúság veszekszik.
ÖRZSI: Az emberek legszívesebben fölfalnák egymást.

LEPCSES: Eszembe jut, hogy a háborúba
eceer étlen-szomjan kapaszkodott föl n
bakatársaság e*
rettentő nagy sziklás
hegyre, Ahogy közlegény Bogyóczki föltekintett a meredek ódalrat, nagyot sóhajlebegve —
tolt; „Hejj Uramisten’* — monta
i
„most ugyan nem bánnám, ha másfél órára
kecske lennék!" — „Biz a*
jó vóna"
— biccentett rá káplár úr Rotonyák
,
„ mer má négy napja nem ellem húst." —
Oszt Isten álgya.

HL

Rornemhzn Gém kereskedelmi miniszter és
Tdikecr Ödön belügyi államtitkár húsvéti vakdeóra Olaszországba ment. Vasárnap dél
ben utazlak cl keltésben Bécscn keresztül
Palerrnóba.
/V.
X lezárt spanyol határokra nemzetközi
bizottság vigyáz, de a szív nem ismer hatá
rokat, átrepül minden kordonon, barriká'don és hadihajók blokádvonalán... A budapesti irányító postahivatalba minden áldott
nap spanyolbélyeges, postai tőrpecsétekkel
alaposan ellátott levél érkezik. .4 feladó
Franc.óék hajóhadának egyik tisztje, katonai
rangja sorhajóhadnagy, családi rangja gróf,
még pedig a javából. .1 címzett egy buda
pesti egyetemi tanár ifjú és szép leánya
*

V,
Rövidesen magyar arisztokrata nép ’fog
Szerepelni a mozik vetítővásznán: Eszterhó.-g Leó gróf filmszínész lest
*
VI.

Hiába, akit a szerencse a tengerén hord...
Bajor Gizi társasága a nagysikerű műterem
látogatások során ezen a héten egy szob
rásznő műtermében rendezett múteremldtopafással egybekapcsolt műtárgy-sorsolást.
KI nyerte meg a két legszebb szobrotT
Egyiket Weiss fülöp, a másikat Chorin Fe
renc,
VII.
' X Pázmány Péter Tudományegyetemen
Szombaton a jogtudományok doktorává avat
ták a budapesti rendőrtisztikor egyik srlmpáflkus tagját, Szentlélcky Mészáros László
felügyelőt, a főkapitány segédtisztjét.
*
VIII

Kivonat ox Ingatlanforgalmi rovatból.
Tidró Hatvány Lnjosné hetvenötezer pengoért riadta főulcai 134 öles ingatlanát.
Vevő: Surfdog Róbert.

Hitvesemmel, örzsivei es a komámmal, a Bakterrei
PÓDIUM KABARÉ-ban
Lepcses szomszéd
minden „UfonépOnk

Jöjjön el Maja le,
szívesen látjuk.

Vasárnap kiderült a dunai öngyilkos titka:

cári gárdakadett volt
a romantikus nevű
orosz emigráns, aki betegség
és nyomor elől indult a halálba
Vasárnap délelőtt egy wndörtiszlvíselő
szállt ki a RöA-us-kórház szomorú híres
*
ségü öngyilkos kórtermébe, hogy kihall
*
gassa a szoba legérdekesebb életuntját: Corpus Ccorldre Glcb 44 éves szentpétervári
születésű napszámost. As élet sok hajó
töröttje körött ennek a szerencsétlen orosz
embernek a tragédiája talán a legmegrcnditöbb.
A hoMtunevü egykori cárt tiszt hómra,
regényes utat tett meg, míg a szent
*
pélervári kadettlskolától sok-sok vi
szontagságon, életveszélyen, nyomornsá
*
gon át a Duna hullámat közül az ön
gyilkosok kórtermébe került.
Szombaton este hét óra tájban a Petőfitéri hajóállomás közelében egv kopottrubás.
munkáskillsejü férfi a Dunába vetette ma
gát. a Vdg motorosörség legénysége kimen-

tette az életuntat. Amikor a partra vitték,
eszméletlen állapotban volt és így került a
Mókus-kórházba. Ruhájának zsebelt átku
tatták és a bennük talált iratokból tudták
meg, hogv a dunai öngyilkos Corpus Ceoridze Gleb 14 éves napszámos, nki legutóbb
Pestújhelyen, az Arpád-lér 6. számú házban
lakott. Az orosz emigráns vasárnap vissza
nyerte eszméletét, azonban a Duna hideg
hullámaiban meghűlt és
tüdőgyulladás veszélye fenyegeti.
Rekedten, alig halható hangon mondta cl
öngyilkosságának előzményeit. Elég jól be
széli már a magyar nyelvel, hiszen hosszú
évek óla itt él Magyarországon. Katona
tisztnek készült a szentpétervári kadettiskolát végezte és minden álma ni volt, hagy
idővel ö is a híres cári gárda tagja lehes
sen. A szép terveket azonban keresztezték

...........

az események. Kitört az orosz forradalom
és ő is az ellcnforradalmárok táborához
csatlakozott.
Wrangelnél, Kulcsuknál és Denlkinnél
is próbálkozott,
majd amikor u túlerővel szemben egyikük'
sem tudott megbirkózni, ő is vándorbotot
vett kezébe és mintegy tiz esztendővel ez
előtt Magyarországra került. Előbb vidéken
próbált cl helyezkedni, n legkülönbözőbb
munkákat vállalta,

dolgozott malomban, bányavállalatnál
és hajóállomásoknál, mint kirakodó
munkás.

Később Pestújhelyre került és ott vett ki
albérleti lakást az Árpád-téren. Gyárba járt
dolgozni, de
legyengült szervezete nem bírta a ne
héz munkát, elvesztette állását

és hetek óta semmi keresete nejt volt.
Végső elkeseredésében követte el azután az
öngyilkosságot.

Négytagú heíöröbanda
húsz lakást és üzletet
fosztott ki Újpesten
Az újpesti
„ ....
___ „ vakmerő
__ ____________
rendőrség
betörőket ....
tett
ártalmatlanná, akik pár hét alalt húsz üzletet
és lakást foszlottak ki.
Lerbon Gyula újpesti órásmester, akinek ne
üzlete inellett van a lakása is, pár trappal ez
előtt késő éjszaka gyanús zajra lett figyelmes.
Léptek zaját és beszélgetést hallott az üzleté
ből. Kiugrott nz ágyból Ag magához véve revol
verét, berohant az üzletbe megnézni hogy mi
Is történik ott. Aliban a pillanatban, amikor
megjelent az ajtóban,
több férfl re liánt az üzlet utcai ajtajához
és azon keresztül az utcára menekültek.
— Scgitségl Rablók! Tolvajok! — kiáltozott
Lffbon és a nngy zajra több rendőr került elő.
lldözőbe vették a menekülő betörőket és
boMzas bajsza után sikerült elfogni az
egész betfirőtárftaságot:
Barna Gyula, Piroska Károly, Szalzálas József
és Helszinger Pál fogialkozásnélküli fiatalembereket. Összekötözve nz újpesti kapitány
ságra vitték őket, ahol két napon keresztül
állították Össze biinlajstroniukat. Húsz lakúsés üzletbetörést ismertek be. Ok járlak többek
közt dr. Ernőd József ügyvéd és Pusztay Ottó
Máv-tisztviselö lukásán is, azonkívül a divat
*
áru- és teitilüzleteket látogatták nagy elő
szeretettel.
A veszedelmes betöröbandát letartóztatták é«
n- pe«tvidéki ügyészség fogházába vitték őket.

Vendénszobákat keres
a Nemzetközi Vásár Ideiére
az Idegenforoalmi Hivatal
A Budapesti Nemzetközi Vásár látogatóinak
elszállásolását Intéző Székesfővárosi Idegenfor
galmi Hivatal nz eddigieknél Is nngyobb goid
dal már most fel kíván készülni a Budapesti
hemzetközl Vásárra várható nionsire-forgalomra.
A beérkezett előzetes szobn foglalások után Ítélve,
számolni kell azzal, hogy a budapesti szállodák
és penziók befogadóképessége aligha lesz ele
gendő ennek a hatalmas forgalomnak lebonyo
lítására. A Székesfővárosi Idegenforgalmi Hi
vatal felhívja ezért mindazokat a budapesti
lakás-főbérlőket, akik a Budapesti Nemzetközi
Vásár idegenforgalmi szezónja, vagyis április
20— május 20 a közötti időben nélkülözhető, ven
dégek befogadására alkalmas szobák felett ren
delkeznek, jelentsék be azokat sürgősen, de
legkésőbb április 1-éig a Székesfővárosi Idegen
forgalmi Hivatal. V., Deák Ferenc ucca 2. szám
alatt lévő irodájában. A Székesfővárosi Idegen
forgalmi Hivatni súlyt helyez erra, hogy az
egyes felajánlott szobákra vonatkozóan pontos
adatokat szerezzen be. Ep ezért közli, hogy
szoba-felajánlásokat csak személyes bejelentés
alapián fogad el naponta délelőtt 9-töl 1-ig és
délután 4-től fi óráig. Ai Idegenforgalmi Hiva
tal által annakidején beutalandó idegenek ter
mészetesen megfelelő dijat térítenek a lakás főbérlöjének a tényleg igénybevett szobák után.

— Nagyhétrn... Nagyhéten ai V., Honvédútra 22. sz. alatti Elektromos Kiállításon szer
*
dán délután Járt órakor főző- és készülékbemutntó előadást tnrtanak. A szokásos délelőtti
főzőgyukorlatck közül csupán a hétfőit (hlO
órakori tmtják meg, a csütörtöki és pénteki
nz ünnepekre való tekintettel elmarad. A főző
*
bemutató programmja: mákos-diós tekercs,
rúcponty készítése. Belépés, ruhatár díjtalan.
—- AutnbuszUzcrol hírek. Strompf PÚI autobusiüzeme a húsvéti ünnepek alkalmával as utazó
közönség kényelmes szállítására modern luiua
autóbuszaival megerősített járatokat fog fen
*
tartani Nagyhuta MÁV-álloméiról Jászberény,
valamint Tapiőbicskt irányába induló vont
*
Iáin.

BiiJapral, 1M7 mjrdat 22.

S

HÉTFŐI NAPLÓ

Feloszlatták az Országos
Gazdakor nagygyűlését
a Move dísztermében

□zénhansruja...
széji lábak!

■** S
__ _J
>.............................
ÖRaÍd,i
?áRl kiá,liláM‘1 kapwolato.
«an mint minden esztendőben, nz idén i. ezután és Dénes Istvánnak adta meg a szót.
A volt képviselő beszédét azzal kezdte,
nagygyűlést .hívóit össze a pártoktól függetnuuchjűnx uékorujsiólú <
>ogy nem szabad engedni a gazdntársndalen Országos Gazdakör.
lom
elproletarizálódását, ellenben
.zv
Vas?,rnaP ^lelőtt 10 órára tűz
ték ki a il/oue dísztermében.
fel kell karolni a föld népét
Négyszáz vidéki kiküldött jött össze,
és segíteni kell sürgősen a bajaikon.
—
Különösnek
tartom, hogy a kormány
hogy letárgyalja a gazdalársadalom bajait
’V
Dcmbccg műsűlycnibcl <
n,em. ,tarlnlt(l érdemesnek elküldeni kikül
megvitassák az orvoslás módszereit.
döttjét
erre
a
gyűlésünkre
— mondotta
, A. ?y?,lís e,eje a le«nagyobb rendben folyt
le. később azonban nem várt izgalmak kö emelt hangon Dénes István —, pedig kellő
időben meghívtuk az illetékes tényezőket.
vetkeztek.
Mi azonban megtaláljuk a módját annak,
összecsapás keletkezett az egyik szónok
hogy a gazdatársadalom bajai orvoslást
és a hatóság képviselője között, a hall
nyerjenek.
gatóság is beleavatkozott a vitába,
Az ügyeletes rendőrtiszt ezekre a szavakra
mire a rendőrség feloszlatta a gazdagyülést.
odalépett az elnökhöz és felszólította,
Czeglédy Endre volt képviselő, a gazda
vonja meg Dénes Istvántól a szót, mert
kör elnöke nyitotta meg az ülést. Bejelen
a gyűlésen nem szabad politizálni,
tette, hogy a vidék részéröl az idén igen
nagy érdeklődés nyilvánult meg. Az ország csupán gazdasági kérdések szerepelhetnek adjanak Fenyőék bűncselekményéről. Hó valutaügyészségnek s itt Kotsis Miklós dr,
a
programon.
Ebből vita keletkezett, Czeg- napokon át tanulmányozták a bűnügyet és ügyészségi alelnök hozzákezdett áttanul
különböző helyeiről összejött kiküldöttek
mányozásához. Ennek alapján indult uj
most készült el a Nemzeti Bank szak
sok ezer gazdálkodó megbízásából jöttek lé.dy nem volt hajlandó megvonni a szót,
Dénes
felháborodottan
hangoztatta, hogy ő
vizsgálat Fenyő Zoltán és társai bűnügyében
el, hiszen egyedül Kiskundorozsma kikül
véleménye, amely megállapítja, hogy
és valószínűleg
milyen súlyos bűncselekmények soroza
döttje 4400 gazda és földműves aláírását nem politizál, a közönség felállva helyeiről,
követelte a szónok további beszédét, mire
tút követték el Fenyőék.
hozta el, akik valamennyien hozzájárulnak
több újabb gyanúsítottja lesz
általános zűrzavar keletkezett.
a nagygyűlés határozataihoz.
4 szakvéleményt tegnap megküldötték a ennek a nagyszabású valulabünügynek.
— A gazdatársadalom legfontosabb prob Közben egy óra is elmúlott és a rendőrtiszt
lémája — mint mondotta —, a gazdaadós most már erélyesen közölte az elnökkel,
hogy
ságok végleges rendezése. Az adósságok
’'
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Tavaszi újdonsága i

50%-át töröljék el,

a másik felét pedig hosszúlejáratú kölcsön
formájában törleszthessék le.
Czcglédy után sorra szólaltak fel a vidéki
kiküldöttek, elpanaszolva sérelmeiket.
Két és fél órán keresztül tartott a sok fel
szólalás és
az ügyeletes rendörtlsztyjsclö figyelmezetette az elnököt, hogy egy óráig
van csak engedélyük
és kevés Idejük van már csak hátra.
Az elnöki emelvényen ülő Meizler Károly
országgyűlési képviselő és Dénes István volt
képviselő izgatottan néztek össze, hiszen
még ők is hátra voltak. Az elnök a
.vidéki felszólalásokat váratlanul befejezte,

kénytelen feloszlatni a gyűlést, mire
rendőrök jelentek meg a teremben,

a vidéki gazdálkodók pár percig még han
gosan tiltakoztak, azután elhagyták a tejmet.
Czeglédy Endre, n Gazdakör elnöke, Nelzler Károly képviselő és Dénes István volt
képviselő a feloszlatott gyűlés után egy ven
déglőbe ültek össze, ahol megbeszélték teen
dőiket. Elhatározták, hogy a gazdák me
morandumát, amelyben a gazdaadósságok
sürgős rendezését és terheik orvoslását ké
rik,
hétfőn eljuttatták a földmlvelésügyl
miniszterhez,
ugyanakkor panaszt emelnek a gyűlés fel
oszlatása miatt.

Vasárnap
három őrizetbevétel
történt Frankfurterék
nagy valutabiiniigyében
’A budapesti valutaűgyészséget e pillanat
ban három valutabünfigy foglalkoztatja:
Frankfúrt erek bűncselekménye, Sclilatler
János és társai zugvalutázása és a balatoni
Se/lő-szálló körül kipattant, nagy pengő
kiajánlási bűnügy, amely ismét aktualitást
kapott.
Az ügyészség hivatalos közlése szerint az
előkelő,
ismert u: ' saládból
származó
Frankfurter Leó banktisztviselő Novak Rir.hárd Istvánnal együtt illegitim módon
szerzelt és értékesített nagyösszegü valutát.
Vasárnap a valufaügyészség rejidelkcsésére állott mindazoknak a neve és
cime, akik Frankfurterékkel összekötte
tésben állottak.
A régi valutabünflgyek több hírhedt sze
replőjét idézték be a valutaügyészségre és
órákon keresztül folytak a kihallgatások.
A detektívek megállapították, hogy ők vol
tak összeköttetésben Frankfurtcrékkal. In
formációink szerint a kihallgatott gyanúsí
tottak közül
három embert vasárnap délben őrizetbe
vettek és délután már az ügyészség
Markó-utcal
fogházába
szállították
mindhármukat.

Vasárnap válságosra fordult
a kórházban letartóztatott
dr. Berényi Pál állapota
Fordulathoz érkezett a nagy port felvert
valutabünügy, amelynek központjában dr.
Herényi Pál szerepel: vasárnapra virradó
éjszaka váratlanul válságosra fordult He
rényi állapota.
Február elején pattant ki az ügy, amely
azóta állandóan foglalkoztatja a valuta
ügyészséget. Kiderült, hogy egy társaság ha
mis iratok segítségével zárolt pengőket vett
fel. Rögtön a nyomozás elején mellbelőtle
magát budai lakásán dr. Herényi T. Pál.
Az ügv szereplői közül kettőt á valuta-'
ügyészség előzetes letartóztatásba helyezett,
Herényi Pál pedig az Uj Szent János-kórházba került.

Többször Is megklsérlcfék a kihallgatá
sát, de nem sikerült,

állapota olyan súlyos volt, hogy nem lehe
tett életveszély nélkül megkockáztatni a
részletes kihallgatás izgalmait.
Végül az ügyészség ugy döntőit, hogy
mégis előzetes letartóztatásba helyezte Heré
nyit, de további intézkedésig a kórházban
hagyta. A letartóztatott vizsgálati fogoly
A valutaügyészség vezetője hétfőn dönt megfelelő őrizetéről azonban a szabályok
letartóztatásukról.
szerint a kórházban is gondoskodni kellett.
Az ügyészség ezért
Sclilatter János bűnügyében folyik a
nyomozás. Schlatter Svájcban nővérétől,
fogházőrt vezényelt az Uj Szent JánosSclilatter Verona táncosnőtől ellopta nagy
kórhózha, Berényi Pál különszobáiába
értékű ékszereit és ötezer svájci frankját,
pótágyat állítottak, a fogházőr beköltö
amelyet bűntársaival Budapesten a zugfor
zött és azóta állandóan felfigyel Beré
galomban eladott.
nyi Pálra, mintha cellában volna.
E két nagy valulabünügyön kívül
Mivel az ügyészség még nem hallgatta ki
Fenyő Zoltán egykori nbházlai szálloda
Herényit, a szabályok pontos betartásával
tulajdonos többszázezer pengős valuta
arra sem adhattak engedélyt, hogy beszél
bűn ügyében is uj vizsgálat indult.
hessen a védőjével. Egerváry László dr.
Fenyő Zoltán, Vidor Jenő, Fekete Imre, ügyvéd a család megbízásából többször is
Forbáth Imre, Hofbatter Miklós és Farkas jelentkezett a kórházban, de nem beszélhe
Miksa
tőzsdebizományosok
segítségévei tett vele. Egyedül a feleségének engedték
többszázezer pengő értékű kötvényszelvényt meg, hogy rövid látogatást tegyen nála.
hozott be az országba. A kötvényeket zug
Az ügyészség természetesen állandóan ér
forgalomban vásárolt valutáért adták el itt deklődött Herényi Pál állapotáról. Néhány
hon, a valutát külföldre csempészték, ott nappal ezelőtt dr. Minlch Károly egyetemi
újabb kötvényszelvényeket
vásároltak s tanár, törvényszéki orvosszakértő megvizs
Budapesten értékesítették. Hónapokig folyt gálta és megállapította, egyelőre még meg
ez a tiltott manipuláció, amig a valuta lehetősen súlyos az állapota, életveszély nél
ügyészség leleplezte a kötvénycsempész- kül nem lehet rabkórházba vinni é.s ezért
társa Ságot.
még továbbra is az Uj Szent Jdnoj-kórházMiután Fenyőt és társait letartóztatták, a ban hagyták.
bűnügy vaskos aktakötegei a Magyar Nem
A következő napokban már
zeti Bankhoz kerüllek, hogy szakvéleményt
az volt az orvosi vélemény, hogy Beré
nyi Pál állapota javulást mutat és egy
két napon belül kihallgathatják.

Férj és feleség együtt nézzék meg

Egy einiuágvű asszony
történetét a
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CQRSO és RADIÜS

lyos probléma elé állítja a nyomozást, meri.
hiszen az ügyészség csak akkor láthatná
tisztán ebben a szövevényes ügyben, ha Be
rényi vallomást tenne.

A valutaügyészségen már felkészültek
»rre a kihallgatásra, de most nem várt for
dulat következett be. A kórház jelentette,
hogy
Berényi P
l
*
állapota hirtelen rosszab
bodott, sőt válságosra fordult;

n golyó, amit magába lőtt, a tüdőnél helyez
kedett el, mégpedig olyan mórion, hogy nem
lehetett kioperálni, ma is a testében van a
golyó és ez okozta a komplikációt, ami az
után a beteg állapotának súlyosbodására ve
zetett
Herényi állapotának rosszabbodása su-
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Napló

II. VÁLLALATI IIHIDGEC.AAPATVBMENYB

■ melyet április 3 4-én tartunk meg a Lloydpalota ilunnpnrll díaztcrinében, páratlan si
kert ígér. Beszámoltunk már arról, hogy a
verarny díjazása péHátlunul pazar írsz, még
a tavalyit la felülmúlja.
A monstre hrldgrvrrarnyt Kállay Ti
bor ny. pénzügyminiszter, a Magyar Ilrldge
Szüvrtaég elnöke nyitja mrg a szövetség ne
vében.
A verseny rendezősége a Hétfői Napló
kiadóhivatalában állandó permanenelábun
van é* az érdeklődőknek minden felvllágo
aftáat készséggel megad. (Telefon: 1-308-90)
A nagyszabású verseny nevezési zárlata:

ÁPRILIS L. CSÜTÖRTÖK.
*
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4 10 0 5
9 A K B 3

0 A K B
4 5 4 3

♦ 632
9 65 4 2
0 0 5 3
4 10 7 2

MZAI

-

E

-

H
Ott

♦
9
0
4.

i: ? 4
I) 10 7
I) 10 9 8
9 8 fk

♦ A li B 8
9 9 8
0 7 4 2
* AKDR
Szanzadu! Nyugat kör hatossal Indul és
farak-Dél vonul hét sranzadut eztnál!
★
A Hétfői Napló közli ellőnek, hogy fi
'ó.-oortzép talált egy olyan megoldóit, amely
a júniusi világbajnokságra vonatkozólag
rtgy Culbertsonnak, mint a Kdrtyabizottság
kívánságait honorálja ós igy az amerikai
csapatok szereplése biztosítottnak látszik.

4
FJóJivló brldikvendége van a tó városnak:
herceg V ii)dlMhgr3tz lajns játszik jellegze
tes pipájával a fogul közt, nap-nap mellett,
Hz egyik elegáns belvárost brldzMralonban.

♦

Soproni bank-hrldge versenyének győztese, a
Magyar Nem teli Bank kitűnő első csapata,
filéz Dánirl l.ástló, dr. Hatói Imre, vitéz KuliÍ"V Győző, ifj. Schrtincr A'd/mdn fi vitéz Szent
királyi Elemér.
♦
' Április Ó én érkezik dr. Patti Stern szö
vetségi elnök vezetése alatt ay. osztrák szö
vetség három reprezentatív csapata. A vi
lágbajnoki válogatotton klvfll szorgalmasan
készülnek n hölgyek és a juniorok is. Az
utóbbiakkal bajok vannak, mert már eddig
két kitűnő tagja mondotta le szereplését,
l éire kell tenni a személyes érzékeny Icrdébeket és a legjobb csupatnak kell kiállania
nz osztrákok fiataljai ellen, akikről úgyis
■ legjobbakat halljuk.

Alig lábaltunk ki az influenzából,
alig hevertük ki az ebből eredő dep
ressziót, máris uj betegség rohanta
meg a nőket. Kórokozóját Parisból
cipelték be hazánkba. Kórtünetei:
állandó ideges nyugtalanság és magas
láz. : zsebláz. Neve : koszt Hmjárvány.
Kosztüm nélkül ma lehetetlenség
élni. Minden a világon kosztümösitve
van.
Délelőttre.? Sima szoknya, hozzá sottis, vagy kockás, az aljjal harmonizáló
sveifolt kabát elütő szinii blúzzal,
vagy anélkül. De lehet megfordítva is:
sóit is szoknya és sima kabát. Ahogy
jólesik, kérem.
Délutánra? Kosztüm, még pedig
szürke, vagy kávészinü flanel! ugyan
csak elütő blúzzal, vagy sötétkék
fehércsikos linón blúzzal, vagv pliszszirozott muszlinnal, avagy fekete,
erősen sveifolt férfikosztüm fehér, nagy
virágdísszel a gomblyukban.
Estére pedig a változatosság kedvé
ért szintén kosztümöt ajánl Paris. Ez
az esti kosztüm pompás és gyönyörűen
öltöztet. Itt nagy a választék! A csipke
kosztüm, az imprimé, nemkülönben a
csipkével kombinált selyem egyformán
divatos.
Az imprimé-kosztiimök befutottak
az idén. Sokkal nagyobb mértékben,
mint tavaly. És ezek annyiban térnek
el az eddigi fazonoktól, hogy a kabátok
nem simák, hanem egv kis hói, egy kis
betartás, egy kis zseb, egykét nagyobb,
szenzációs gomb váltakozik rajtuk.

MM
Scltovszky Tibor Cs Erney Karolj
Ünneplése a TÉBE-tien
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Fielscher Rezső
hentesáru-, kolbász- és szalámigyár
VII, Bankó Plirta-atca 9—lt.
Flóküzleteiz

TI., Széna-tér 1. (Csalogány-utcánál)
, Lipót-körut 8. (Tátra-utca sarok)
V.
,
VI.
Teréz-körut 15. (Mussolini-térnél)
VI. , Tcréz-körut 47. (Nyugati pályaudvarnál)
VII. , Damjanich-utca 37. (Murányi-u. sarok)
,
VII.
Wesselényl-utca 63.
(Magyar Színház mögött)
IX., Központi vásárcsarnok 1/a.
(Főbejárat jobboldalán).

Vidéki liállltás atdnvéttel.

közgyűlése jóváhagyta az 1936. üzletév mér
legét, mely a inár közölt leírások és tartaléko
lások után 1,345.221.57 pengő tiszta nyereség
gel zárult (az előző évi 1.178.378.61 pengővel
(Dr. Dévainő Erdős Böske.)
szemben). E nyereségre, nézve a közgyűlés he
lyeslőén magáévá tette nz igazgatóság javasla
★
tát, mely szerint — hiteléletnek inég megoldásra
a fenti
Tcréz-körut 8. sz. alá helyezte át at fia váró problémáira való tekintetted
szalon üzletét. Gyönyörű uj helyiségben, cso nyereség teljes összegét nz előző évhez hason
daszép kollekcióval áll a hölgyek rendelke lóan az intézet belső erejének további növelé
zésére. Tavaszi kabátjai, kompiéi, kosztümjei sére fordítják. Ennek megfelelően a közgyűlés
mesébe illőéit. Arai niég mesésebbek, mert elhatározta, hogy a fenti összegből a rendes
minden hölgy könnyűszerrel elérheti. 11a sza tartalékalap gyarapítására 100.000 pengő, az
lon finom Ízlést, jó anyagot ad kevés pénzért. ingatlan-értékcsökkenési tartalékalap növelé
sére 100.000 pengő, belső tartalékolásokra
Meg kell néznlll
500.000 és a nyug- és kegydijalapok dotálására
350.000 pengő fordlttassék. a fennmaradó
295.221.57 pengő pedig az 1937. ürlctév szám
lájára vitessék ót.
♦ ■
szűcsnél,
A Magyar Altalánot Takarékpénztár Rész
*
vinytársaság dr. Horváth Lipót elnök-vezér
igazgató elnöklete alatt március 16-án tartotta
meg 55. rendes közgyűlését. Miután már mér
legen belül a nyugdíjalapnak 159M0 pengőt
félemelet
(tavak- 160.000 P-t) ju /ittak és leírásokra
462.679.23 pengőt (tavaly 471.368.29 P-l) for
dítottak .valamint ugyancsak mérlegen belül
belső tartalékolásokat és az értékpapirállomfinynál leírásokat eszközöltek, a közgyűlés
megállapította, hogy ’az 1936. üzlelév- tiszta
nyeresége P 52L65Ő S.y (tavaly P 502.128.16).
Aközgyülés elhatározta, hogy a tiszta nyere
ségből — ugy, mint tavaly — 100.000 pengő
meyer Imre m. Kir. gazdasági főtanácsost, az az intézet tarlalikalapjának növelésére fordilOrszágos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató tassék, miáltal az UfiSO.OOO pengőre, az in
ját.
tézet összes saját tőkéi pedig 31,050000 pen
gőre emelkednek, továhhá 75000 pengő (ta
A Pénzintézeti Központ most tartotta dr. valy P 65.000) a nyugdíjalap dotálására. P
vitéz Kcresztes-FIscher Ferenc ny. m. kir. bel 34.653.35 pedig álvitelre használtassák fel és
ügyminiszter elnöklete alatt XX. rendes évi osztalék elmén — ugy, mint tavaly — részvé
közgyűlését, amdyén az, igazgatóság jelentését nyenként 73 fillér, összesen 300.000 péngő fi
dr. Pósch Gyula vezérigazgató terjesztette elő, zettessék március 17-tül kezdve.
a közgyűlés tudomásul vette és megállapította
★
az 1936. évi december hó 31 -i mérleget, amely
Az Országos Főldhitellntétet dr. resfhg Pál
1,557.459.08 pengő tiszta nyereséget eredménye nyug. m. kir. igazságügy miniszter elnöklete alatt
zett. A közgyűlés a pénzintézeti üzletrészek után március 19-én tartotta mag I. rendes közgyűlé
nz nlapsznbályszerü maximális 6 százalékos
osztalékot, a kincstári üzletrészek ntán pedig sét. A közgyűlés az első hnthónapi időszakról
Összeállított mérleget jóváhagyta, a beterjesztett
4 százalékos osztalékot állapított meg.
A Pénzintézeti Központ Elismert Nyugdij- jelentéseket tudomásul vette és az igazgatóság,
pénalára alapszabályainak módosítása után a valamint n felügyelőbizottság részére a fel
közgyűlés megválasztotta igazgatósági taggá ax mentvényt megadta. A közgyűlés az Igazgató
Ellschcr Vilmos halála által megüresedett ság javaslatára elhatározta, hogy az elmúlt
helyre dr. Thaly Zsigmond m. kir. titkos taná csonka üzletévben kimutatott tiszta nyereség) t
csost. pénzügyminiszteri államtitkárt, a betöl a tartalékalaphoz csatolja. A közgyül/s a fel
tetlen választmányi tagsági helyekre dr. Fe- ügyelőbizottság uj tagjaiul dr. Benkő Ferenc
renczl Lajost, n Magyar Jelzálog Hitelbank ny. államtitkárt és dr. Zolnatf Ödön miniszteri
ügyvezető igazgatóját éa dr. Halom Istvánt, a tanácsost választotta meg. A közgyűlésen fel
Magyar Általános Ingatlanbank igazgatóját, a szólalt dr. Barnát István m. kir. titkos tanácsos,
felügyelőbizollságba pedig uj tagokként dr. I a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki őszinte
lloch Józsefet, a Hazai Bank Rt. Ügyvezető- szavakkal méltatta az intézet elmúlt évi műkö
igazgatóját, Kalmár Ivánt, a Magyar Országos dését és az elért eredményért az üzletrésztuKözponti Takarékpénztár Igazgatóját és dr. lajdonosok nevében, ugy nz igazgatóság, mint
Barin Lászlót, a Magynr-Cseh Iparbank Igaz az ligyvezetőség, Valamint a tisztviselői kar ré
szére elismerését fejezte ki.
gatóját.
*
»
.4 Magyar Kereskedelmi Hitelbank
A Magyar Általános Hitelbank részvényesei
Sehopper
J.
G.
Rt.
igazgatósága
szombaton
nek március 19-én tartott LXIX. rendes közgyű
lése jóváhagyta ar. elmúlt üzletév mérlegét, mely tartott ülésén elhatározta, hogy a március 31-én
986.961 P 07 fillér összegű leírások foganatosí tartandó közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a
tása után 4,189.959 P 83 fillér tiszta nyereség 139.018.68 pengőt kitevő nyereségből részvé
gel zárult, a közgyűlés magáévá tette az igaz- nyenként 1.50 pengő osztalék fizettessék.
Hatóságnak az összes szempontok beható mérte
♦
gelésen alapuló és nz c kérdéssel összefüggő ál
A Budapesti Kőműves és Kőfaragó mesterek
talános hitelpolitikai érdekekre is tekintettel tparlestületc vasárnap tartotta meg 50 éves ju
lévő ama javaslatát, mely szerint osztalék eb biláns diszközgyidését. Az ünnepi közgyűlé
ben nz évben sn fizettessék és ennek megfelelően sen a számos előkelőség soraiban megjelent
tantiemé se folyósittassék. A közgyűlés ezntán Kruchina Károly min. osztály főnök, Hammer
az igazgatóság Javaslatának megfelelően elhatá Géza íparágyi min. tanácsos, Miiller Antal, dr.
rozta. hogy 700.000 pengővel a tartalékalapok, Usetty Béla orsz. képviselő, dr. Széli Jenő, a
1,000.000 pengővel az alkalmazottak nvugdlj- Kisipari Hitelintézet vezérigazgatója. A köz
alapjal javadalmaztalnak, a fenmaradó 2.480.069 gyűlésen képviselt ette magát a főváros, a Ke
pengő 83 fillér pedig az 1937-os üzletévre vi reskedelmi és Iparkamara, az Ipost, a Mérnöki
tetik elő.
retKamarn és at Ipák le. Kovát se k Ferenc,
Az azután megtartott választások során uj ipartestületi elnök megnyitó beszéde után
tagként a fclfigyclőbizottságha Péteri Ödön dr. báró Kruchina Károly, Nagy Antal. Miiller An
nyug, miniszteri oMitályfflnök beválasztatott.
tal, dr. Usetty Béla. dr. Dobsa László, ifj.
3 Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 1 óth Pál, Castelll Kord. Thoma Frigyes, dr.
kőzgyaiisét követő iyosgufóidjn- ülésében ki- Szélt Jenő. Moór József. Tori Béla. Fflredg
nevezte osztályigazpitóvA dr. Czeyda-Pommers- Lajos és Hausivirth Jenő méltatták a külön
heim Lászlót, igazgatóhelyettesekké Angyal böző testületek képviseletében a kőművesmes
Árpádot, dr. Dotnonu Pétert és dr. Kiss Fe terek 50 ét>es működését. Ezután fíyőrbiró Ist
rencet. fiók igazgatókká Medgyttl Pált, Sehetr ván testületi főjegyző ismertette at tportestOIstvánt, végül cégvezetőkké dr. Neuberger let ftlszdzados történetét, majd Kovátsek Fe
Jenő, Rift Béla és dr. Sípot Oszkár íőflsztvi- renc elnöki zárszóvá után a Himnusz hangjai
se löket.
mellett ért végett a fubildrit díszközgyűlés.
♦
♦
Az Angol-Magyar Bank Bt. résrrénveaeinek
A Magyar Sütők Országos Stövetségt Sietmárcius 16-án FleUsig Sándor stalnökvezér- ner Gyula elnöklégével megtartott országos
isa/gaió. talsőhári tag elnöklétével (dr. Schóbtr választmányi Ülésén és értekezletén hetvenöt
Béla elnök gyengélkedése miatt akadályozva vidéki város kiküldöttje követelte a lisztfor
volt a megjelenéslfcn) tartott 46. évi rendes galmi adóváltság eltörlését
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A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületé
nek végrchajlőbizoltsógd pénteken újra alakult
miután Scilovszky Tibor, a Magyar Általános
Hitelbank vezérigazgatója bcjcjcnleilc, hogy man
dátuma lejári; a következő esztendőre Erncy
Károlyt, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
Egyesülő) alchiökverérigazgalóját ajánlotta a
vógrehajlóbizollsóg elnökéül. Scltovszky Tibor
meleg szavakban köszönte meg a végrehajtó
bizottságnak és n TÉBF. tisztikarának azt nz
odaadó támogatást, amellyel as elmúlt esztendő
nehéz hitelügyi kérdéseit ax ország érdekéién
megoldani segítettek. A végrehnjtóbizoltság egy
hangú lelkesedéstől választotta meg ezután el
nökké Erney Károlyt s n felszólalók külön ki
emelték ugv hálájukat n lelépő elnök, mint bi
zalmukat Erney Károly iránt, oki az elmúlt
t
♦
Csütörtökön játszik a válogatott keret, — esztendőben is egyéniségének egész súlyával
fietn a Fészek-csapat, — tréningmérkőzfst ar képviselte a szolidaritás gondolatát a magyar
MTK kitűnő csapatával, ez a találkozás nem bankvilágban.
lesz semmiféle „detby", mert a szón, kapitány
tgyrésrt o rendszert óhajtja megvizsgálni a
A Hangya Központ
Cyakorlatban. másrészt a helyes párosítást
keresi Ezt <i kizárólag trénlngjellcggel biró
1936. évi közgyűlése
meccset Cnhen Hnfinel, a válogatott kapi
A
Hangya
Központ március 20-án tartotta
tányit, o legbarátsáyosubb formák között kö
tőt megetniezfssel kötötte le (idrdos István- Balogh Elemér dr. in. kir. titkos tanácsos elnök
létével
19'16,
évi közgyűlését, melyen a tagok
Imi, az MIK kapitányával. Dr. Pélerg szövet
ségi kapitány kívánságára ni eredményt ncm ét a vidéki tagszői elkezdek kiküldöttei nagy
számban jelentek meg.
í» kvzlik a nyilvánossággal.
IVílnsc/irr Frigyes «lr. vezérigazgató ismer
tette az IVŐft. üzletév mérlegét, amely 173.000
A Mezőgazdasági Kiállítás pengő ingatlan- ét b<Tcndezés-értékcsőkkenésl
leiras. valamint 151.523 pengő vásárlási vissza
látogatói ne mulasszák el térítés elszámolása után 241.640 pengő 28 fillér
felesleggel zárul.
A tiszta felesleg hovnfordlfása tekintetében a
közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát és
elrendelte, hogy az. alapítványi üzletrészek után
n tavalyi 2%-kal szemben 2S?Ó osztalék folyósittnssék, n tartalék gyarapítására pedig 25000
pengő fordittassék.
A központ forgalma nagyarányú emelkedést
mulat, mert az 1936. évi 57,238.268 pengővel
fi
szemben az 1036. évi forgalom 69,330.700 pen
gőre rúgott; nz emelkedés 21.12'
*,'.
A központ erőteljes fejlődésével együtt haladt
a kftteléki szövetkezetek anyagi helyzetének
javulása is.
Figyelemreméltó nz értékesítő Hangya Szö
vetkezetek forgalmánik ugrásszerű emelkedése.
A hét értékesítő szövetkezet nz elmúlt évben
n Itangva értékesítési osztályának 1935. évi
13,205.336.82 pengős forgalmával sremben
22,870.091.43 pengős forgalmat bonyolított le.
■ mi 73% emelkedést jelent. Három értékofUtfl
szövetkezet flsssesen 131.633,23 pengő értékesí
Lerilmóbban vSMmlhstók a
Te vasai
•elttlltfk, raglAaak, ttltOnyük. tési visszatérítést folyósított termelő tagjainak.
Öröm r
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadta el
■portrubAk. Ba4ape« egyik irgelvgánwabh ICrnrahoáruhása, az igazgatóság jelentését es az Igazgatóságba ttj
■stabaAOea. uabMku, talfe- tagokul beválasztottak Máthí Imre dr.-t. az
Országos Merőgazdasági Kaimra Igazgatóját és
a le«t»k«lete
*M>bb
I
Nulschenbacher Emil dr. felsőházi tagot, az
(|gyy<zelő
KtltnmtrtfktittnfszabtsDg! Ország 1* *r liazd’is.lgi Egv
igazgatóját, a fclilgyelőblzotlsngba pedig Roth-

/]

Láttam egészben oaipkekosetümöket, amelyek olyan szépek voltak,
hogy soha nem fogom elfelejteni őket.
Ezek aelyemcsipkébŐl készültek, más
szinü selyemapplikációkkal.
Van olyan kosztüm is, ami éjjel
ágy, nappal a»ék. Adva van például
egy sima szoknya, ehhez egy szmes
blúz. Erre felvehető a szoknya anya
gából készült ujjas bolero. Ez idáig
semmi különös. A turpisság csak most
kezdődik. Tessék figyelni! 11A boleróra
felvehető egy ugyanolyan ujjatlan
kosztümkabát hosszúságú bőbátu ka
bátka. Az ujja azért nincs benne egy
részt, mert a bolerónak van ujja,
másrészt pedig akkor nem volna ilyen
érdekes.
A bolerót is bizonyos tekintetben a
kosztümökhöz számíthatjuk. Nagyon
tetszenek mindenkinek, kivétel nélkül
azok a ruhák, amik elől egybeszabot
tak és csak hátul nyilnak ki kicsi, bő
boleróbán. Általában a boleró fiatalos,
kedves és jó viselet.
Tehát Hölgyeim, sürgősen tessék
védekezni az uj járvány ellen — egy
uj kosztümmel.

Budapest, 1937 március 22.
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etartóztatták a soffőrt,
aki halálra gázolta
Hűvösebb Idő,
a hároméves Makai Jánost
több helyen zivatar
A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap dél
ben:
Budapesten vasárnap
délben a hőmérséklet
tS fok, a tengerszintre
átszámított légnyomás
741 mm, alig változó
irányzatú.
Várható időjárás _
a ..............
következő 24 órára:
Az eső, majd a nyugati-északnyugati
Mrfl fokozatosan átterjed a keleti me
gyékbe. Több helyen, főként keleten,
zivatar; a magasabb hegyeken esetleg
havas eső.. A hőmérséklet nyugat felől
tovább süllyed.
— KOZMA MIKLÓS AZ ÚJSÁGÍRÓ
NYUGDÍJINTÉZET ELNÖKE. A Mapyar
Újságírók Országos Nyugdíjintézete vasár
nap délelőtt a Kereskedelmi és Iparkamara
dísztermében tartotta
ezévi
közgyűlését
Zimmer Ferenc ügyvezető-alenök vezetése
mellett. A közgyűlés az elhunyt Lenkey
Gusztáv tisztségébe közfelkiáltással Kozma
Miklós nyug, belügyminisztert választotta
meg. Zimmer Ferenc ezután vázolta a nyug
díjintézet elmúlt évi működését,
majd
Tóth László főszerkesztő szólalt fel. Márkus
Miksa indítványára táviratilag üdvözölte a
közgyűlés Kozma Miklóst, akit Budapestre
érkezése után rendkívüli közgyűlésen iktat
nak be tisztségébe. Pusztai Béla felszólalá
sában Zimmer Ferenc munkásságát mél
tatta.

OJL etdő-^

Emberölés vétsége miatt indult eljárás Újvári Ferenc ellen
A Légrády Kdrofp-utca és Csáky-utca
sarkán történt halálos autószerencsétlenség
ügyében a rendőrség befejezte a vizsgála
tot. Megállapították, hogy
az autószerencsétlenség okozója a BL
459. számú autó vezetője, Újvári Fe
renc soffőr volt,
aki szabálytalanul hajtott és igy rohant
bele a BO 023. számú taxiba.
A kihallgatás során, amelyet Zilahy Já
nos dr. rendörfogulmazó foganatosított, több
tanút hallgattak ki, s ezek valamennyien
egyöntetűen azt vallották, hogy Újvári, aki
nek lassítania kellett volna,

haladt hároméves János fiával, akit az autó
halálra gázolt, míg az asszony súlyosan
megsérült.
Miután Újvári Ferenc bűnössége beiga
zolódott, Zilahy rendörfogalmazó
emberölés vétsége elmén letartóztatás
ba helyezte
és intézkedésére vasárnap délután átszállt
tották a királyi ügyészség fogházába.
Vasárnap érdeklődtünk Makai Jánosné
állapota iránt a Rókus-kórházban. ahol azt
a felvilágosítást kaptuk, hogy állapota lé
nyegesen javult.
Kandidó József. 63 éves soffőrt, akit n
gázolás utón szintén előállítottak a főkapi
kocsijával teljes erővel fordult be az
tányságon, elbocsátották a rendőrségről,
utcokeresztezésnék
miután kiderült, hogy nem oka a halálos
Ez volt az oka annak, hogy a kéktaxi föl balesetnek. A szerencsétlenül járt fiúcska
csapódott a járdára, ahol Makai Jánosné holttestét a hét elején boncolják fel.

politikailag bizonytalan
világhelyzet okozza
a szívbetegségek emelkedését
T. G. Whitehain amerikai tanár, a tömeg
betegségek statisztikusa Budapesten

Néhány napi ilt tartózkodás után, most
— Vasárnap megkezdődött a református hagyta el Budapestet egy híres amerikai
Ifjúság
kongresszusa.
Virágvasárnapján tudós, T. G. U’/űíe/iain newyorki egyetemi
kezdte meg háromnapos budapesti gyűlését
tanár, aki uj módszerrel segíti az orvos
a református ifjúság. A Kdtoüt-léri temp tudományt a tömegbetogségek, elsősorban
lomban istentisztelet után Rugonfalvi Kiss
a rák, u szívbaj és a tuberkulózis
István egyetemi tanár a humanisztikus gon okainak és terjedésének kivizsgálásában.
dolkodás válságáról tartott előadást. Délben T. G. R’/u'/c/min professzor specializálta
a Vigadóban a református diákság, vala
magát a tömegbetegségek statisztikájának
mint földmives-, kereskedő- és iparosifjuság tanulmányozására. A nagy, átfogó statiszti
együttes gyűlésén Szabó Imre esperes tar kákat amerikai stílusban készíti: beutazza
totta az első előadási: Mit ad az egyház az az egész világot és személyesen gyűjti, állítja
ifjúságnak címmel. Rámutatott arra, hogy össze és hasonlítja össze az adatokat, ame
a református egyház önmagára nézve már lyekből már eddig is rendkívül fontos kőnégyszó Zr-évMel ezelőtt jne^oUlotVx..a.5í,Qcjij-„ VctkeztetéscTet" vént 1cxnz'“of\-ost'ii<lnm?fhy7
fis kérdést. Ezután . Kulcsár ErnÖ közgaz
Legutóbb a Földközi tenger partvidékét
dász, Kovács Péter földinivesifju és a többi
ifjúsági szónok beszélt. A gvülés további so járta be az amerikai tudós, aki most többek
közt
azt is kutatja, hogy
rán Dobos Károly után Knváts J. István teo
lógiai akadémiai tanár beszélt, majd Szabó
esperes mondta el zárószavalt. Este a Ad/vin-téri templomban volt ünnepség, amely
nek előadója Komjáthy Aladár lelkész volt.
_ ÉJSZAKA A KELENILEGYI-UTON
FÁNAK ROHANT AZ AUTÓ: KÉT SEBE
SÜLT. Vasárnapra virradó éjszaka Pandúr
Ferenc sofőr az A 6450. rendszámú autóval,
amelynek egyik utasa volt Fövénye
*
Kata
lin kiszolgálólány, a Kelenhcgyi-ulon eddig
meg nem állapított okból megcsúszott és
nckirohant az utszéli fának. A kocsi fel
borult és mindketten az úttestre zuhantak.
A kiszolgálólány a fején szenvedett súlyos
sérüléseket, a sofőr könnyebben sérült.
A mentők a WőAus-kórházba vitték őket.
— Klrakatfosstogalókat ért tetten a rendőr.
Vasárnapra virradóra nz őrszeme
*
rendőr a
Lehel-uttában tétlenért két férfit, amint éppen
egy cipöüzlet kirakatát fosztogatták. Előállí
tották őket a rendőrségre, ahol kiderült, hogy
az egyik fosztogató Gyulai Sándor rovo tmulln
péksegéd, a másik pedig Ra/rsonr/í Gyula bor
bélysegéd. Tizenöt kirakntfosztogatást ‘smertek
be.’Elmondták, hogy a lopott holmit a Telekitéren értékesítették. A rendőrség mindkét em
bert letartóztatta.
— Véres TCrekrdís • Val»-olréb«n. A Pálo
sié. H. t.lm. h»> elölt il.l« Mlnpclbon »«“;
veszett Tímeák Jdisef tódoRM “
Léseid gépész. Timcsék kési rán oll *> llorvélhet a nyakén, a bétán is a mellén
niegseba,Hello. Horváth is kési 'énlolt. Tini
csák azonban csak jelentéklelenhl eírl meg
Horvátkút életveszélyes M »poll«m V Ilik «1
Uj Szent Jénns-kórhásba. Tbnrsákol elMllllolIák a főkapitányságra.
- Rébnsz. Meglelent Crdrrer Jólset Rétiről
cimü rejlvénykönyvénck második klódén. A
kétkötetes munka alsó részében a nagy körked
vejtségnek Örvendő kiváló ötletember a
sportokkal, a második kötetben pedig különbözö keresztrejtvényekkel szórakoztatja k<zönségét. A rejlvénykönyveknck nagy sikerük
van.
— Meghalt LukcslM Józoel egyetemi
tanár. Dr Lukul" 16»'t egyetem, tmér,
pápai preUllH, veszprémi kanonok. «J’™”'
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem
hittudományi karának két ízben volt dé
kánja életének 02. évében elhunyt
lése hétfőn délelölt lesz Veszprémben.
- Magyarnk a bázeli és mllanál vásáron.
Három orarig gazda.í.gl é. k.lluriU. érdekeit
kívánja «ol«álni ai a táiMsotaM,.
*
Budapesti Nemzetközi Vásár rontlezétéber> o
magyar gaZd.aági íle'"!“1,.kl’íl «tjs! 1
Tavaszi előadás
erkölcsi támogatása mellett indít az
baseli és milánói vásárokra. Az egy hé ri térkezdetek :
Jedd program töltésre b-or-li
X6. X8. %10-kor.
svájci klrándulásokrs. mérik rísie pedií Ml a
nér. érik, Induld. április 7-én Bé.rvéWl díj.
™._ pangd. FolvllágoslláMal srolgálnak as
IDUS. MÁV. Hív. Mcneljegrlrodák.

milyen hatása van nz éghajlatnak a tőmegbetegségekre.

Többhónapos tanulmányozása során be
utazta Whitehain professzor a Földközi
tenger európai, ázsiai és afrikai partjait,
majd a Balkánon végzett kutatásokat. Buda
pesten csak átutazott s mint már tübbizben
máskor is, pihenéssel töltött itt néhány na
pot. Most visszatér Amerikába, ahol uj
nagy tanulmányt ír, amelyben szenzációs
megállapításokat fog nyilvánosságra hozni:

a tbc terjedése rohamosan csökken,
emelkedő tendenciát mutat azonban
a" rák é.< Ijesztő mértékben élffelkedlk
ux egész világon a szívbajok szánta.
A statisztikai adatokat T. G. VJliileliain
professzor meg is magyarázza: a tuberku-

Hiába szavalnak, esküsznek,
ígérnek, asszonyok ne higyjétek
__

A FÉRFIAK

A napnál is világosabban bebizo
nyítja ezt Korda Sándor legújabb
és legszellemesebb filmje
Főszereplő: MIRIAM HOPKINS
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PALMA

KAUCSUK CIPŐSAROK

Minősége,
tartóssága,
rugalmassága
világszerte ismert

Ezért

kaucsuk cipősarkot.
lotikus megbetegedések rohamos csökkené
sének főoka, hogy az egész művelt világon
sokkal nagyobb súlyt helyeznek a szociális
gondoskodásra, mint azelőtt
A rákbetegségek növekvő száma —
csak látszólagos.
Ennek két oka van. Az egyik, hogy fejlődött
a diagnózis és ma már konstatálják olyan
esetekben is a rákot, amelyeket régebben
még ismeretlen betegségnek könyveltek el.
A másik ok, hogy magasabb az átlagos em
beri életkor és idősebb emberek gyakrabban
kapják meg a rákot, mint a fiatalok.
A sok szívbaj egyik okozójának a poHtlkút tartja
nz amerikai tudós.
Véleménye szerint
ugyanis a feltűnően sok szívbetegség és
szivhalálozós egyik fődka, hogy az embere
ket hallatlanul izgatja a világ nagyrészén
uralkodó politikai bizonytalanság és a:
ezzel járó sok izgalom. Bizonyltja ezt a sta
tisztikai adat is, hogy Angliában, nhol *
legstabilabb n politikai helyzet, a többi or
szágokhoz viszonyítva, kevesebb ember hál
meg szívbajban.

..Óterrut
FAt- ÉS BUTORBURKOLÁSOK

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.
TELEFON 1-154-19

— MA TEMETIK Dr. STERN JENŐ FöORVOST. Súlyos vesztesége van a magyar
orvostársadalomnak:
pénteken hajnalban
rövid betegség ulán negyvennégyéves korá
ban meghalt dr. Stern Jenő, a fővárosi
Tüdőbeteggondozó főorvosa és a Magyar
Újságírók Szanatórium Egyesületének egyik
legkedveltebb orvosa. Dr. Stern Jenő mór
fiatalon feltűnt kiváló képzettségével és or
vosi éleslátásával, amelynek ezren és ezten
köszönhetek egészségüket.
önfeláldozóin
ápolta betegeit, akik mlndn leghálásabb sze
retettel ragaszkodtak hozzá. Feleségén és
két fián kívül rokonsága, kiterjedt baráti
köre s az egész ujsdgirótársadalom gyá
szolja, Temetése hétfőn délben 12 órakor
lesz a rákoskeresztúri izr. teinetőlien.
— Felszentelték az első, képekkel díszí
tett református templomot. Vasárnap dél
előtt Debrecenben Makláry Károly refor
mátus püspök nagy papi segédlettel szen
telte fel a Kossuth-utcai gót stílusban érült
református templomot, amelyet mostanában
restauráltak. Harangiig István festőművész
a templom falán zsoltársz-üveget szimboli
záló, gyönyörűen sikerült freskókat festett.
Ezeken a festményeken nincsen személy
vagv alak, csuk szimbóluma a rsoltáros
verseknek. Ez az első magyar református
templom, ahol freskók vannak festve. Kr.
istentiszteletet ugyancsak Makiári püspök
tartotta.
— Utcai szurkáláa. Vasárnapra virradóra a
Csanády-utca éj n Vári-utca sarkán Antal Já
nos napszámos több társával összeveszett. Va
laki Antal Jánost mellén és hátán hosszupsngéjü késsel mcffszurta. A szerencsétlen embert
a mentők életveszélye
*
állapotban vitték a
Bókusbn. A szurkálő ember után a rendőrség
nyomozást Indított.
— Fájdalmak, meghűlés éa tagfá.|á» ellen as
egész világon a régen bevált Asplrin-tablrttákat
hnsznólják. Minden Asplrin tablettán látható a
Haver-kereszt és ezáltal más tablettáktól rög
tön mag lehet különböztetni. 2 tabletta eredeti
papírzacskóban 21 fillérbe kerül; a 20 darabot
tartalmazó eredeti doboz Ara csupán t P
fillér.
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Alpár Gitta abbahagyta,
Titkos Ilona folytat,a
a házépítkezést
Néhány hónappal ezelőtt, amikor Alpár
Gitta Pesten volt, a Mnrgil-körulon hozzá
kezdtek egy négyemeletes hérpnlota építéséAlpflY Gitta, a l.iváló énekesnő volt az
építtető. A húz most javában épült, amikor
meglepő tranzakció Ilire érkezik hozzánk.
Arról van ugyanis szó, hogy Alpár Gittának,
aki jelenleg Londonban a Cohran-rcvü
egyik főuerepét énekli,
anyagi, Illetve vallj tárta nehézségei
támadtak uz építkezéssel kapcsolatban, úgy
hogy annak folytatása veszélyeztetve volt.
Amint értesülünk,
a házépítkezést Titkos Ilona szándék
szik folytatni.
A művésznő jogtanácsosa
tárgyalásokat
folytat Alpár Gitta képviselőjével az egész
házépltkezési komplexum átvételére. Na
gyon könnyen lehetséges, hogy a közeljövő
ben Titkos Ilona, mint már más város
részben Gaál Franciska, bérpalota-tulajdonosnö lesz.

Nem adok
erkölcsi bizonyítványt!
Az H plágiumpor, nmeivel Korei/náros Nán
dor Indított l)us Fekete László, illetve Marton
f.vörgy bécsi .színpadi kiadó, ,.H darabgyáros
**
ellen, április 9-én kerül n bécsi törvényszék
elé. Korcsináros ugyanis azzal vádolja Hús Fe
kete Lászlót, illetve Marton Györgyöt, hogy az
ö Ketrec rimii darabjából készült n „Rántottcsirke" cimü, Ibis Fekete vígjáték, anélkül
azonban, hogy erre az Iró engedélyét megkap
tűk volna.
Beszéltünk Korcsmdros Nándorral, aki ezeket
mondotta:
Bécsi ilgwédomhcz már érkezett kérés n
békés egyesség irányában Én azonban, bár sze
gény ember vagyok, nem egy-kétezer pengőt
akarok keresni az ügyön, hanem az igazságot.
Nem állitr 11) ki azt nz erkölcsi bizonyítványt
utólag, hogv nz én dombomnak semmi köze
sínes Bus Fekete László színpadi müvéhez,.
Reménykedve és bizakodva várom a bíróság
döntését.

Színházi hét
L Jl SUNY BÁTYÁNK, «kl ll2ed«r«r Kilógni

cl Kék Madár társulatával Budapestre és ez
úttal a ltoynl Színházban vendégszerepel, #aj<
nos. erullal nem a régt többé! Illetve Csak nz
jó műsorából, amit régen is megcsodáltunk, a
Kiolornn és n Volgái hajósok. Sajnos — és ezt
nzomoriinn állapítjuk m-g — n Kék Madár
szárnyai már ikiu röpködnek olyan magasan
és lii.
n a művészet kék egén.
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ANNÁL NAGYOBB örömünkre szolgál,
h< gy Troitinof/, n kiváló baletbnester, meg
aj ndéltoztn Budapestet és n közeljövőben ta
lén egész Európát a Magyar romantikus balét
l'l Ez a balett külföldön mindenesetre gyám
pilhatja n mngvnr művészi sikerek hírnevét.
Néhrnv 1 fványos jelenetben kitűnő táncosnő
ket és I'ncosok.il, igy Szigeti Zsuzsit. Hnymann
Kittyt. Sebők Verát, Ákos Klárit, Lux Mariet
táit .Gumi Ibit, Zslodos Lászlót. Szilárd Pált
dicsérjük meg, Trojnnnffal együtt, nki Chopin
Mazurkúját táncolta bravúrral.
?
A ROMANTIKI'S ASSZONY. Szántó Armnnd, Szócsőn Mihály és De Frjcz Károly opercllje nz Andrássy-utl Színház húsvéti ajándéka.
A tavaszi operett rengeteg meglepetést Ígér.
Nagyon érdekes, hogy n színház kikölcsönözte
» r. dióban szereplő , Triumph" nevű vokáltinilni, amelynek Ingini színészek lesznek. A
darabban három detektívet alakítanak, akik
kórusban nyomoznak n bűnös utón.

EZ TS RITKÁN FORDl'L ELŐ. A Bová
nné egyik férfi főszereplője, Ajtay Andor
megkérte Igazgatóját, hogy vegye el tőle sze
repét, mert nrm ..érzi". Eleget tettek kérésé
nek. szerepét Greguss Zoltánnak osztották kj,
vi-ront Gn quss régebbi szerepét Petényi
László kapta. — Más. A Pódium csütörtökön
uj műsort mulat he. Ez a kiváló irodalmi ka
baré ezúttal is aktuális gyöngyszemeket fűz
fel. villnnásnv) tréfákat, frappáns jeleneteket
köt ös’Z.' Réke/ly László konferánszA. —• Más.
A lraci< usnn elhunyt Bokor Mária édesar
a Hétfői Napló utján köszöni meg a fehje
áramló részvétet.

AíHlrássy-nli Színház

A ROMANTIKUS
ASSZONY
ciniHZ’ropébon
ZenAa vígjáték 6 képbon
Jrttk Sr.fi n tó A mi und éa SzAcnAn
MihAly. Zcn.Vót n/orzotta: ('urlo de
Értés. — Fósxuroplők:

LutabAr Kálmún

Kl» Hunyt, Ki llv, Bllle.i, llorow,
PArtoa.

1. 'lobi, mint színház
MENNYEI DAL: Langy meleg pehelyben
turkálunk és egyszerre damaszkuszi penge
vág hasunkba, lelkűnkbe. Homokon lép
delünk, váratlanul fel sebzi lábunkat a grá
nitszikla
L’nosunlig telítettek vagyunk a
kenceficéiéit kiforditott-beforditott három
szög-esetekkel és most megdöbbenve tor
panunk meg a sok gyárilag termelt, felszí
nen bukdácsoló, úgynevezett irodalmi ter-,
mék után ennél a kettős bemutatónál,
amelyik Ismét tanúsítja: lehet irodalmat,
Igazi mélységeket és magasságokat feltúrni
és megszólaltatni a színpadon. S i k Sán
dornak, a ragyogótehetségű költőnek misz
tériuma a Három királyok korát és törté
netét viszi színpadra, illetve ezt a keretet
használja fel arra, hogy mai életűnknek
kinzó és gyötrelme
*
kérdéseit vesse fel
zengő szavakban, megrázó erővel. A Há
rom királyok meg akarják találni a fele
letet azokra a kérdésekre, amelyeket a sor
sával, végzetével kűzködö ember keres,
megtalál és újra keres, amióta elindult a
földön. A hasztalan harcba belefáradt
gazdátlan ember zokogja el egettépő, földet
hasogató Szavakkal: hol van a szép, mit
ér a kincs, mit ér a fény, mit ér a szenve
dély, a küzdelem, a nyomor, mit ér min
den, ha az ember örök bolygó marad a
földi tereken. Az ismeretlen Istent, az igazi
Istent várja, hozzá sóhajt, amig végigvon
szolja magát a pogánybálványok világéfífi.
Megszólalnak a kórusok, panaszkodik a
nép, belénk hasit az Asszonynak, a Gyer
meknek oly ismerős hangja. Régi fájdal
makat zokognak el és a maira ismerünk
bennük. 4 szavak nem üresen robbanok,
hanem mindig döbbenetes gondolatokat
hordoznak magúkban. Ez a költő Sik Sán-

dórnak legnagyobb érdeme és hogy a misz
tériumot tökéletes formában élő valósággá
tette Hevest Sándor, ez a s z i n h á z dia
dala. A szereplők közül tulajdonképpen
külön-külön kellene felsorolnunk minden
kit, akik áhitatos létekkel érezték át <i
költő szavait és elkísérték a nézőt a dara
bot megoldó Keresztig. Losonczy De
zső nemes kisérőmuzsikája és U por Tibor
gyönyörű, áhítatot lehelő díszlete a valóságba segitették át azt a gondolatot, amelyet a költő hirdet.
★

bog y toronymagasságban emelkedik ki a l>éí
bemutatói közül egy magyar film sikere. Ami
kor ezt örömmel konstatáljuk, szinte magákövetelés, hogy ha már ilyen
tólértelödő az
filmet tudunk csinálni, mint a

RÁDBIZOM A FELESÉGEM,
akkor hatóságilag kellene betiltani minden
laikus, tprimitív és hozzá nem értő kísérlete' '
éppen
zést, amelyhez
.. - a közelmúltban.. volt.
szerercsénk és amely a legsúlyosabban veszé
EGY ÓRA A VATIKÁNBAN. (Emmet lyezteti a magyar film hitelét. Vaszary János
Lavery.) Nem darab ez, hanem párbeszéd irta és rendezte a „Rád bízom a feleségem’*
az amerikai, angyalian tisztalelkü, hitű filmet, amelynek nemcsak ötletei és tempója
öreg pap és a Szentatya között. Az Ur ka amerikai méretű, hanem élesen tiszta fotográ
tonáinak apátplébánosa jött el a Szent fiája is. (Élben István.) Íme, lehet mulattatni
atyához, de nem tudja,
hogy kivel beszél. a közönséget igy is nem kell hozzá okvetle‘f '"'UH
Im'il a pesti ergo aszfalt humora. A helyzetkoAmit mond, a Pax, a békét
l
jelképező ^PBni
mikum ügyes és frappáns felhasználása szél
'alja az egész embe- vészsebes
v(
alatt, az magába foglalja
burlcszkként mozgatja a szereplő
riség mai problémáját, abból millióknak ket. Itt kell megdicsérnünk elsősorban a fil
és millióknak szive sóhajt. A pápa alakját men most először szereplő Hajmássy Miklóst,
Toronyi, az amerikai lelkészt Törzs aki Pici, a boxbajr.ok szerepében az igazi ős
Jenő személyesítette meg, ember- és lélek humor képviselője. Páger Antal Zigotóra em
ábrázoló készséggel, mélységgel. Elérték a lékeztető figurája elragadó. Erdélyi Mici a
legnagyobbat, a célt: hiszünk n e k i k. vezető főszerepben igen szépnek és igen le
Hiszünk abban, amiben ők hisznek, Akiről hetségesnek bizonyult. Komár Júlia, Vaszary
beszélnek és amikor a Szentatya alakja Piroska, Bilicsi Tibor, Pethes Sándor, Ajtaj
Andor kifogástalanul egészítik ki az együt
hófehéren, áldást osztón magasodik fel a test. Hajdú Imrének egy dala nagyon kedves.
színpadon, akkor a nézők lelke is leborul Mindent összevéve a Rád bízom a feleségem
előtte a szereplőkkel együtt. írjuk még ide az utóbbi idők legjobb filmvigjátéka, bele
Vándory Gusztáv, Pataky, Földényi, Szakács értve az amerikai, francia vendégfilmeket is.
Zoltán és Pethcs Ferenc nevét. Megérdem A németekről nem is beszélve.
lik. Tarnóczatj Anna harmónikus jelenség,
Magyar filmet láttunk a Rádiusban ’sj
szépen beszél. A kettős bemutató a Magyar Pásztor Béla rendezte a
Színházban több mint színház, élmény.
HOL ALSZUNK VASÁRNAP?
SZEDERKÉNYI ANNA
cimü rövidfilmet, amelyben Kabos, Latabdr,
Gombaszőgi Ella és Kiss Manyi jól mulattat
nak. Még egy rövid filmet láttunk itt, cime a
.,Hortobágy
*'.
Megdicsérjük a szép felvétele
ket E „kisérőfilmck
**
mellett azonban vártuk
a nagy slágert IS, de hiába. Ha nem is itthon
készült, de félig-ineddig magyar filmnek szisőt a nagy konjunktúra utáni típusok ezek mit Bús Fekete László
akiket élesen, sőt túlélésén lát B i b 6 La
jos, akinek talán csak egyetlen hátránya
SZERELEMBŐL ELÉGTELEN
az, hogy túlságosan epikusán ir és nem cimü filmje is. Ragyogó sztárszereposztás
, ....... Lo
__ 
szinpadszerűen gondolkozik. ízes magyarr rctte-Young,- Jeanctte Gaynor, Constaree Bűn
sága azonban minden ellenvetést lefegyve nett és Simoné Simon a négy nőj sztár, akik
rez, bár kissé sokaltuk a tájszólás és szi elégtelent kapnak a szerelemből, viszont a
nes szóképek feltűnő kihangsulyozását. férfisztárok közül örömmel üdvözöltük a ma
A nagygazda szerepébe K ü r t h y József, gyar Lukács Palit. Az amerikaiak egész bizo
*
aki egyike a legszebben beszélő magyur nyosan jóakaratuan tették a helyszínt Buda
színészeknek, éles és markáns figurát nestre, ugy azonban, hogy a budai törők mu
latóból szépen látszik a Vajdahur.yad vára
adott, ugyancsak elragadó volt a paraszti panorámája és a Keleti pályaudvarral szem
tradíciókhoz ragaszkodó Somogyi Erzsi ben a Rózsavölgyi zeneműkiadó cégtábláját
leány figurája, I g n á c z Rózsi alakja is fedeztük fel. Szívesen elnéztük a lokálkolorit
élettel teljes, de az, amit Bodnár József eme hibáit, a közönség azonban kegyetle
Széli sógor alakjában elénk állított, mély nebb — hangosan mulatott A film egyébként
perspektívát jelent a paraszti élet ismeret érdekes és sok jelenetében művészi. Kár,
hegy Bús Fekete színdarabját szolgai hűség
len távlatában.
gel vette út a rendező és a sztory-író. Egyet
len ötletet nein adtak ehhez a ragyogó témá
hoz. Nem kétséges azorban, hogy mindenütt
a vilógon óriási siker ez a film, de hiába, a
pestiek nehéz emberek.

újjászületett Szenes Béla
és a feltámadt népszínmű
BESZÉLJÜNK ELŐSZŰR ARRŰL, hogy
a Pesti Színházban miként született újra a
tipikusan pesti, de mégis internacionális
életképek, illetve „pesti népszínművek"
■ korán ,és tragikusan elhunyt, .feledhetetlen
írója, Szenes Béla, akinek felszínesen
mozgó, de mélyen a kispolgári lelkekben
gyökeredző életbölcsességét hiába kerestük
azóta a Vígszínház divatos háziszerzőinck
munkáiban. László Miklós, ez a sok
oldalú úriember, aki egyaránt kitűnő ka
barészerző, színpadi iró és színész, reinkarnálta a Gazdag lány és az Alvó férj
íróját. Néhány évvel ezelőtt a Nemzeti
Színházban már játszották egy színmüvét,
de ettől a premiertől a Pesti Színházig
mégsem a fejlődés egyenes útja látszik
ezen a fiatal irón, akit szombat este tom
bolva ünnepelt az „lllatsz.ertár" premierjé
nek közönsége. László Miklós, ha nem is
lelt bőlcsebb, emberibb és kiforrottabb az
óta, egy bizonyos, hogy a legkitűnőbb víg
játékot Irta az utóbbi évek termésében. Ha
néha glccsszerüen is, de mégis a könnyes
mosoly hivatott mestere lelt, aki egészen
bizonyos, gyorsan n legelőkelőbb helyet
foglalja cl nemcsak a Vígszínház, hanem
a kontinens, sőt Amerika színházi életé
ben is. Szinészileg Tar na y Ernő éles
szemű és mértéktartó rendezése mellett a
legjobbat nyújtja az együttes, amelynek
nem meglepetése, hanem kellemes aján
déka Peti Sándor szív- és lélekderitően
„echt" figurája. Kabos Gyula az ember
ábrázolás mestere, nüánsznyi pojüossággal
állította elénk a hatvanéves korában meg
csalt férj figuráját, R d d a y Imre, a fehér
köpenye alatt angyalszárnyakat rejtegető
segéd alakja, az előadás egyik legjobb szí
nészi teljesítménye. M uráli U1' ttsmérelü szerepében is IcgelsőraOjr.. fanyar
lénye szavak nélkül is magával hozza azt
a figurát, akit az iró megalkotott. B e. rc:y Géza :■ .pec kcrcskcdőscgédje mér
téktartóan c.egáns és örömmel állapítjuk
meg, hogy- megtalálta ismét méltó helyét a
Vígszínház együttesében. Dicsérjük meg
gyorsan még Sulyok Mária, Pártos Erzsi,
Oláh Böskc és az alkalmazotti alázat szo
morú önmegtagadásáf hirdető Gárdonyi
Lajos remekbeszabott alakját. Mindent
összevéve, nz lllatszcrtárban tolongani fog
nak a vevők, a pénztári jegy vásárlók.

.4 Jl'SS IRÓJn, a zengöszavu és bővérű
Bibó Lajos, Az üvcghlntó cimü darabjóval
jelentkezett a Nemzeti Színházban. Új
fajta és Igénpexcbb népszínműnek látszik
ez a darab, amely a röghöz ragaszkodó
nagygazda furfanyós harcé,t mutatja meg
az urhatnámkodó családja ellen. Háború,

3. Beszéljünk egyszer
a színészet pionírjairól

KÉTSÉGBEEJTŐ KÉP tárult vasárnap
délelőtt e sorok írója elé, akit az öreg
nyugdíjas színészek hívtak meg, hogy meg
hallgassa végső segélykiáltásukat. A színé
szet nagy pionírjai — miként Fejér
Gyula könnyektől reszkető hangon elmon
dotta —, akik hajdanában a magyar nyelv
pallérozásával, a nemzetiségi vidékek ma
gyarrá tételével őrt álltak a magyar szó
melleit, most rongyokba burkolt lábbal,
éhesen, fázva könyörögnek seg i t s é g é r t. Elhangzott az a szörnyű
megállapítás, hogy a nemzet egykori nagy
színészei negyedévenként, tehát három hó
napra összesen 11-től 22 pengő nyugdijat
kapnak, 800.000 koronájuk hadikölcsönbcn
elúszott és most senki a világon
nem akar tudni róluk. Kiderül,
hogy ennek a nyugdíjintézetnek összes va
gyona 247 pengő, arra sem elég, hogy be
teg tagjaiknak néha-néha egy-cgy aszpirint
adjon.
Felvetjük a kérdést: most, nmikor túlon
túl sok az idegen vendégjáték Budapesten,
amikor hetekig szerepelnek idegen társu
latok a főváros színházaiban, nem lehetne-e
ezeknek okszerű megadóztatásával megse
gíteni azokat, akik a magyar nyelv felett
őrködtek akkor, amikor a legnagyobb
szükség volt erre. Nem hisszük, hogy köz
érdek lenne az, hogy Jack Hyltonék hu
szonhétezer pengőt vigyenek ki az ország
ból akkor, amikor a világszerte nagyrubecsült magyar színházi kultúra öreg hősei
és napszámosai a szó szoros értelmében
éheznek.

rendkívül
l olcsón

KEK null All SCflMIDE
SCHMIDEG&3

A JÉGHERCEGNŐ, Sonja Hennie első nagy
filmjében, amelyet a 20th Century Fox készí
tett, Adolf Menjou, Don Ameche mellett B<?rah Minevtch is fellép, aki eddig egy rövid
filmjében aratott nálunk nngy sikert, ugy
harmonikáik, mintha egy cgéaz szimforikus
zenekarról jazz szólna. Ebben a pillanatban
nz egyik legnagyobb sztárnak számit Ameri
kában.

-KEZDETE 8 XOR
DÉ6E 11-KOr
Érl-Halágv Imre
és Bihari László
szlnjátikinak bemutatója a

Miyísz síim

Ágai Irén, Békáesy István,
Nagy György, VAgóné, Mihályit,
Z. Molnár

0

Nagyszombaton: először
ilusvét vasárnap este: másodszor
Iluáivőt hétfőn oate: harmadszor

Üudapr»t, in»7 míralin 22.
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35 ezer pengőt hagyott
borbélyára egy dúsgazdag
pesti háztulajdonos
;ús«éti
A? örökség! ügyek mozgalmas, érdekes
krónikájában is ritkán akad példa olyan
végrendeletre, amelyet most hirdettek ki nz
I—III. kerületi járásbíróságon. Ringer Já
nostól, a Király-fürdő egykori tulajdonosá
tól származik a különös végrendelet.
Ringer János már ■ régi Budapesten
dúsgazdag, ismert vállalkozónak számí
tott.
A békeidőkben hatalmas vagyont szerzett,
több nagyértékü bérházat vásárolt, n Király
fürdő is jól jövedelmezett, nagyszerűen in
struált földbirtoka vt.lt. Március első nap
jaiban Ringer rövid betegeskedés után el
hunyt.
Többmilliós vagyonáról már régebben
végrendelkezett.
A hagyaték legnagyobb részét az örök

hagyó közvetlen hozzátartozói örökölték,
de ncm feledkezett meg Ringer János azok
ról sem, akik szolgálatára állottak.
A dúsgazdag vállalkozó egyik legkedve
sebb embere, K. József borbéiyinesler volt.
Hosszú esztendők óta járt hozzá a borbély.
Most, amikor a végrendeletét felbontották,
kiderült, hogy milyen gavallérosan gondos
kodott kedvenc borbélyáról. A végrendelet
ugy szól, hogy

harmincötezer pengőt kell kifizetni a
hagyatékból Ringer borbélyának,
A hozzátartozók eleget is tettek a végren
delet e pasnzusának és kifizették ért az őszszeget K. Józsefnek Így jutott harmincöt
ezer pengőhöz Ringer János hűséges, régi
borbélya.

Húsvéti.
^B^jfiyurákat
—- Orvosság helyett benzint kapott egy
csecsemő. Lic-Sehiel Lajosnak, egy tisztvi
selő héthónapos kisfiúnak szülei Táncsicsutca 5. számú házban levő lakásán n szoba
lány orvosság helyett benzint adott be. A
— A Margitszigeti Palatínus-Hotel sze- csecsemőt súlyos állapotban vitték a Rózónja a húsvéti ünnepekkel megkezdődött. kus-kórliázba.
Szobarendelés 1-206-20.
— Kis-szlvar szenzáció! A kis-szivart
— Forró lúgba esett egy kisgyerek és szívók hatalmas táborának kellemes hírrel
meghalt. A Madardsr-utcai gyermekkórház kedveskedik a Dohány jövedék: a Cigarillos
értesítette a rendőrséget, hogy Tatai János szivar árának leszállítása után most n
magántisztviselő kétéves kisfia kétnapos
szenvedés után meghalt. A kórház értesítése Jovialcst árulják az eddigi 11 fillér helyeit
szexint a gyermeken olyan súlyos sérülései: 9 fillérért. Hasonló arányú a Nikolex Jovianullák, hogy a rendőrség nyomozást indí les árcsökkenése: 13 fillér helyett 11 fillér
tott ez ügyben s kiderült, hogy a kisgyer az ára. A Dohány jövedék árleszállításának
mek egy jorró lúggal telt mosót álba esett.
hátterében szociális elgondolás rejlik. A haj
— Fogorvosok közgyűlése. A Magyar szolt és ideges munkatempó következmé
Fogorvosok Országos Egyesülete vasárnap nyeként világszerte hanyatlott a szivar
tartotta tisztújító közgyűlését. Elnökké vádr. Moreiig Gusztávot, nlelnökök fogyasztás, úgyhogy a Dohányjövedék nem
leltek dr. Forgács Aladár, dr. Fricd Samu, tudta kelfőkéfffféW fogTálköitlitrii 'régi bevált
főtitkár pedig dr. Áldor István lett.
munkásait. A munkások iránt táplált szo
— Tomboló sikert arat esténként a Bethlen- ciális érzéstől vezéreltetve, a Dohányjöve
utcai Korzó-kávéhátban Harmonikát Gizi; spe dék most meg akarja kedvcltelni a szivar
ciális játéka, égvén! művészete igazi békebeli, fogyasztást, hogy igy Ismét teljes erővel
derűs hangulatot teremt.
— Hatvanéves ember inotorbicikli ka megindulhasson a munka a szivargyárak
rambolja. Várnál Árpád 60 éves asztalos va ban. Az első árleszálitások meglepetése után
sárnap délelőtt a Horthy Miklós-ut 10. a Dohányjövedék újabb kedves és kellemes
számú ház előtt motorbiciklijével nekirohant hírekkel fog szolgálni a szivarozók hatalmas
a 13 p. 5G6. rendszáma magánautónak. Az táborának. További kellemes meglepetések
idős embert töréssel, zúzódottal vitték a
következnek, amelyek mind azt a célt szol
Szent Istuán-kórházba.
— A páros hridgr-verseny végállása. Dr. gálják, hogy a sziimr.izivds elterjesztésével
Molnár Harry páros versenyében a harminchat és mrgkedveltetésévcl ismét meginduljon a
induló pár közül az utolsó fordulóban dr. Far szivargyártás, munkát adhasson a Dohány
kas—dr. Preiss, Urbach Béla—Tóth Miklós,
Réti István—dr. Vida pórok vezetnek lapunk jövedék régi, kipróbált szivarkészitőinek.
zártakor.
A Dohányjövedék áldozatkészsége nyomán
— A villanyszerelők ipartcstületének közgyű minden valószínűség szerint hamarosan
lése. A Budapesti Villanyszerelők, Műszerészek minden dohányos ember tárcájában ott lesz
és Látszeréstek IpartestOlete Deznbitz Gyula el
nöklőjével vasárnap tartotta közgyűlését, Ame a kecses Joviales vagy Cigarillos.
lyen a szakma nkluáils kérdéseivel foglalkoz
tak. majd Fehér Ferencet nz ipartestedet szék
HABIG-KALAP
dnökévé választották.
Kossuth fajos-utca 1.
— Darányi Kálmán lett a gazdatisztek
— Pusztító orkán Debrecenben. Vasárnap
hatalmas orkán dühöngött Debrecen fölött.
Rengeteg háztetőt szakított le, kéményeket
döntőt tössze és cégtáblákat sodort el a szél
vihar.

Fekete vagy barna bőr, fekete

enrn

vagy barna anlllapuerö bőrből
17hll
vagy lakkból ................... ...... IZJU f.

Gyermokcipő
borna ós fekete _ _ _

27-22-19 550 f.

30-35-10 7 5 0 f.

egyesületének dlszelnöke. A Magyar Gazda
tisztek Országos Egyesülete vasárnap báró
Vay Miklós clnöklésévcl közgyűlést tartott.
Számos felszólalás után Darányi Kálmán
miniszterelnököt az egyesület diszclnökévó
választotta.
— Feloszlatták a szocialisták gyűlését Szen
tesen. A szentesi rendőrség szombaton este le
zárta éa lepecsételte a szociáldemokrata párt
helyiségét. Tiltakozásul a munkásság vasárnap
a tiszaparton gyűlést akar tartani a rendőrség
azonban — miután engedélyt nem kérlek —
a gyűlést feloszlatta.
— Elhalasztották a gyógyszerészeti tör
vény benyújtását. A gyógyszerészeti tör
vénytervezetet a legutóbbi minisztertanácson
tárgyalta a kormány, azonban bizonyos sta
tisztikai adatok feldolgozására van még
szükség, úgyhogy — nz eddigi tervektől el
térően — a gyógyszerészeti törvény csnk jó
néhány hónap múlva kerül a képviselőház
elé.
— Egy tisztviselőnő súlyos motorkerék
pár katasztrófája Kispesten. Vasárnap haj
nalban Kispesten nz árokba fordulva talál
tok egy motorkerékpárt, amely alatt vére
sen, eszméletlen állapotban feküdt Vargyas
Teréz 23 éves budapesti tisztviselőnő.

— Hétfő estig marad nyitva a mezőgazdasági
kiállítás. Amint előre látható volt, az Idd
mezőgazdasági kiállításunk a negyedik napon
is rekordlálngatottságn volt. A falu és a város
népe egyképpen özönlött a bőség kiállításába,
hogy résztvevője és szemlélője legyen a magyar
mezőgazdaság ünnepi eseményeinek. A kiállítás
nagy látogatottsága nz égési város képén meg
látszik. A Budapesten tartózkodó gazdák és
más foglalkozású vidékiek fokozott élénkséget
és forgalmat hoztak a főváros életébe. A közle
kedési eszközök állandóan zsúfoltak. A szín'iárak, mozik és egyéb izórakozóhelyck esténként
jobban megtelnek, mint a téli főidényben. A
szállodák Is mind zsúfoltak és emellett Igen sok
magánlakást is kiadtak a külföldi és vidéki
látogatóknak.
bizonyságául annak, hogy a
mezőgazdasági kiállítás egyik legjelentősebb té
nyezője a főváros idegenforgalmának.

— Az ajándékocái mindig gondot okoz, leg
jobb divat most sorsjegyet ajándékozni. Hús
véti ajándéknak legcélszerűbb egy vagy több
osztály-sorsjegy! Ilyen sorsjegyek nagyon sok
szor szerencsét hoznak és könnyen lehel, hogy
igy sokrzer pepöt ajándékoz. Az április 10-én
kezdődő húzásra az árak.-, nyolcad 3.50, negyed
7, fél 14, egész 28 pengő az összes főárusitóknál.

zékünket, vidékre Ingyen
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Kérjo képes nagy tavaszi árjegy

AJAH1AT
Az áfiak. fcitécben értendők
1/3
1/3
1/9
1/4
1/4
1/4
1 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kgr. aszalt szlívo______ csak

Adás mazsola____
csak
*
csomag
mazsola _ csak
3«
*
cs«m
dióból _
csak
mandulából_______
csak
mogyoróból_______
CMk
• kök mák ..
csak
« japán rlss______
csak
« fehér bab____ _
csak
■ tarka bab____ _
caak
« sárgaborsó ______
csak
csak
■ zöldborsó______
« lencse
____
caak
« fehér tarhonya —.
csak
cmIí
« 2 tojásos tarhonya _
■ 2 tojásos csőtészta (bruttó
mily)..
-- -------- .... csak
_ caak
10 cfl?. levestészta _
1 kgr. fehér csőtészta (bruttóBuly)cAsk
1/4 « idős nemes paprika _ csak
1/9 « erős paprika...____
csak
1,9 « burgonyaliszt____
caak
caak
10 dk. köménymag______
10 dk. egész bors______
csak
csak
1 rúd vanlllla
. _ ...
1 oag. slitőpor (Szont István
csak
1 cag. vanllllncukor (Szent
István)
...
cer.k
1 kgr. lecsökonzcrv____
csak
1 « zöldbabkcnzerv
csak
1 « zöMborsókonxerv
csak
1/3 kgr. paradicsom konzerv
csak
1 doboz szardínia 1 ,-oe _
csak
csak
1 < szardínia ‘,',-ös _
1 ■ pisztráng szelet %-ot
csak
10 deka pörkölt kávé ._ _
csnk
csal(
10 . tea.--------- .-----1 kgr. maiétakávé —____
csak
1 csomag Elit kávépotló _
caak
1 kgr. OOg liszt .
esak
Főzőcsoko.’ádé «I)rehor> H00 gr. eaak
1/4 kgr. Szent István Dotti-r kakaó caak
1 csomag Drehor tortelep
csak
1/9 kgr. teakeksz_________
csak
csak
1/3 « Dreher keksz._
_
csak
1/9 ■ édoe leasütemény —
csak
1 « hófehér keményítő —
1 « II. mosó szappan —
csak
1 « Szít szinszappan —
csak
1 doboz Fix fémtisxtltó szóró
dobozban
esek
caak
1/4 kgr. nápolyi kocka____
csak
1/4 < csokoládés mignon
1/4 < vegyes dragé ____ — csak
csak
1/4 « likőr dragé______
csak
1/4 • vegyes cukorka —
1/4 « húsvéti tojás dragé
csak
12 < magyar eldami sajt
caak
1/3 < magyar Emenlhell _ _ e»ik
1/3 < kerek sajt fúlsovány.
caak
1,3 < Plck szalámi____
csak
1/3 « cserkész kolbász .
csak
13 liter étolaj, cca Üveggel —
cwik
1 ■ cos asztali bor _ _
csak

■
<
•
«
■

#. betít

21 fillér

9 liter cca Rlzllng deml onhaa
a. tx-tí' mi.
1 liter coa asztali rum____
#. HUt 24 mu
1 liter cca Connim likőr
A beui zo nu.
1 drb. citrom ______ -

csak

44
S4
85
65
90
so
50
65
35
35
32
30
38
56
68

84
82
58
98
68
43
15
50
16
8
8
76
64
64
38
52
G5
75
70
135
39
48
38
90
84
26
44
64
134
54
58
96

30
39
54
49
54
44
44
98
138
55
235
110
158
48

78

emk 230
caak 240

«ak

20

Vidékre utánvéttel t* állítunk.

Csomagolás és portó a rendelőt terheli.
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Huszonnyolc gólt lőtt
vasárnap a három nagycsapat
A Fradi ismét fricskát adott a célfutballnak — Az Újpest példátlan gól
rekordot állított fel - A Hungária Cseh mesterhármassával hűtötte le a
Nemzeti győzelmét váró drukkeret
Élcsapataink gólarány javító délutánja meglepően jól Kikerült. Az Újpest és a Fertnevárot kiadás gólcsóvd feledtették híveikkel a hideg tavaszi záport. A bajnokság feli
törtető Hungária veszedelmes ellenfelet intézett el simán a Nemzeti csapatában. Legutóbbi
rossz s-errplése után a meglepetés erejével hat a Bocskai győzelme a szegedi oroszlán
barlangban. A villamos derbit a Phöbus nyerte megérdemelten az Elektromos otthonában.

„Szélfutball" az ÜSlői-uton
HUNGÁRIA—NEMZETI 3:0 (2:0)
Míg az idő is a futball ellen fordult va
sárnap. kellemetlen, télies szél és hideg
eső verte n tribünöket, amelyek egyébként
a Mezőgazdasági Kiállítás vidéki látogatói
val is megleltek volna. Igy mindössze b it
ezer ember várta n Hungária és n Nemzeti
ütközetét. A futballvezérek epésen diskuTállak nz Időjárás kontreminjéről, de végül
Is megállapították, hogy ha kibírták u
iportfóruinok „jóindulatát
*,
n rossz időjú

keze segítette oda. Pár perccel később
Müller okos pauzával Sas közelíti meg a
Nemzeti-kaput s hiába szalad eléje a ve
szélyt sejtő kapus,
a labda középre röppen ég Cseh öt
méterről kényelmesen lövi harmadik
gólját a hálóba. 3:0.
Ezzel el Is Intéződött a tét sorsa, oda nz
izgalom, amit még az sem tud életretámnsztani, hogy Cseh újabb gólt lő, azután
ugyanezt megismétli hasonló körülmény ;k

A NAP LEGSZEBB GÓLJA — SZEREZTE: CSEH

kezéről a kapuba jtattan. 1:0. Az Elektromo
sok erősebb feszültséget kapcsolnak, & egykettőre újra a Phöbus 16-osán tanyáznak. Teres
egymásután háromszor is fölébombáz.
A szünetre éppen parázzsá válik a hangulat.
A Phöbus-drukkerek egyik föl megtermett pél
dánya a tribünön összeakaszkodik egy cérna
vastag, ságu legénykével, mire — az esernyő
gyárosok osztatlan Őrömére — megindul a
fején az ernyőtörési verseny. A rendőrök vet
nek véget a hangulatos időinek, de még min
dig zug a tömeg, morajlik a méhkas, mikor
megindul a második félidő.
Szünet után az Elektromos egyszínű sárga
ingben, a Phöbus kék szvetterben játszik s
igy jobban megy a megkülönböztetés. Béky
vezeti az első támadást, de jó beadását Szi
kár mejló vágja. Mellcharík szabadrúgását
Csikós elfogja. Béky gyorsan robog le a ragy
sárban, jó beadását Pázmóndy a büntetőterü
leten belül kézzel üti cl, de a bíró nem látja
az esetet. Az 6. percben bebiztosítja a mérkő
zést a Phöbus. P. Szabó beadása elszáll a
rossz tempóban kiugró Gulyás fölött és Turul

15;0

Játék tói
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
lt
12
13

HUNGÁRIA
FERENCVÁROS
ÚJPEST
PHÖBUS
NEMZETI
BOCSKAI
SZEGEI)
ELEKTROMOS
BUDAFOK
BUDAI „11SZOMBATHELY
KISPEST
HL KERÜLET

Í8
Hl
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
19

68 21
70 2.3
78 28
39 22
39 .33
41. 31
28 29
37 34
33 58
28 42
27 50
45 62
12.75

.ont

29
29
27
2/
24
22
21
19
16
1b
15
14
6

II. kökéiről behelyezi. 2:0. A Phöbus fölény
ben van és nyugodtabb futballt játszik. De az
Elektromos sem adja meg magát, gyors tá
madásai rendkívül veszélyesek. Egy ilyen
gyors támadásnál a Phöbus-védelem faultolja
G. Tótbot. Szendrődi áll a szabadrúgásnak s
az irtózatos, gyilkoserejii lövést Csikós csak
kiütni tudja. A kiütött labda Búzást elé ke
rül, aki ccrterez és a félmagas centert
G. Tóth a földön Ülve fejeli a bálába. 2:1.
A gól után az Elektromos nagyon igyekszik;
és a hangulat a tribünön izzóvá válik. A Phöbúsnak nagy rutinjával sikerül visszavernie az
Elektromos-támadásokat és boldogan viszi az
„elektromos-derbi" két pontját haza.

Az óbudai kapus Izzasztókűrát vett,
Hóri viszont télikabátban nézte

időben a következő sorrendben estek a gőtok:
ÚJPEST—IH. kér FC 15:0 (8:0)
9. per.cben Pusztai fejese, a 10. percben
Nehéz dolga van a sportkrónikásnak, ha hí aZsengellér
helyezett labdája, a 23. percben
ven akar beszámolni az újpesti pálya vasár
fejese már 3:0-ra emeli a mérkőzés ará
napi eseményeiről, ahol a lila-fehérek a csilla Kállai
nyát, amikor Hóri, az újpesti kapus a mungászati számok ihletétől megszállottan,
kátlanságtól megdermedve kénytelen fölvenni
példátlan gólarányt véetek az óbudai csa
a télikabátját. A 25. percben Kállai bombalö
pat sírkövére.
vése, azláa Kocsis kapufája, majd egy off.
Olyan gólrekordot állítottak fel a ligában, amit szájdgól, hogy ne legyen egyhangú: egy öngól,
túlszárnyalni talán sosem lehet. Hogy fokozza később Tóth séta gólja, végül pedig Pusztai
az érdek9ségét az eredménynek, nem hallgat helyezett lövése kerek nyolc góllal zárja a
hatjuk el, hogy a számológépet igénylő mér félidőt.
kőzésen az újpestiek nem is játszottak valami
A szünet után Pusztai kapufája az óbudai
jól. Ez érthető, ha az első félidő 8:0-án ered kapus kezébe kerül és onnan Zsengellér, a
ményét tekintjük. Versengésről szó sem lehe nagy „kaparó" a hálóba piszkálja a kapus ke
tett ,igv tehát kikerült a lila-fehérek lába alól zéből a labdát. A tizediket Kállai fejeli, majd
az a talaj és hiányzott körülöttük az a lég ismét Zsengellér, majd Pusztai, megint Kállai,
Szépen gördül n fdtuadfa, Titkos bcadáui érzéMel száll Müller elé és Innen Cschhez, aki
kör. amiben ők igazán nagyot tudnak al ezúttal két góllal egymásután és végül Zsen
foruuhhból éa kapásból mescszép gólt durrant a Nemzeti hálójába. 2:0. Első félidő 24 perc.
kotni: a küzdelem. Az óbudaiak, mint akik a gellér zárja be a szüreti mulatságot. A mér
(Copyright by II él fői Napló — System Horváth)
ligától biztosan búcsúznak, olyan nivőttanul kőzés hőse kétségkívül a biró volt, aki a telje
játszottak, hogy arra akárcsak az Újpest gól sen szokatlan munkája közben — állítólag —
rásba se halnak bele. Aztán elkezdődött n I között, vagyis offszájdról. Egy kis inter rekordjára
példát nem találunk. Az első fél- jól számolta össze az Újpest góljait,
meccs, amelyet ezúttal nyugodtan „szélfut- mezzo hoz élénkséget a játékba: Titkos na
*
halinak
nevezhetünk, utalással romanlikn- gyon csúnyán talpal bele Kővágóba. A ru
kan bárgyú névrooknóra — a célfutballrn. tinosabb drukkerek halkan dörmögik:
A tribünök népének túlnyomó része érthető
— Lehet már tárcsázni a mentőket...
FERENCVÁROS—KISPEST 10:0 (5:0)
<»koból ugy határozta el a bélen, hogy n
Fradira, de Hdda nagyszerű formában van. A1
Attól tartanak ugyanis, hogy Kőudpó egy
Hungáriának ezen n meccsen vesztenie kell. fokkal erélyesebben torolja majd meg a
Sűrű zápor felhözi be az üde pázsitot, ami 41. percben Kemény iveit kornerét Sárosi átlaPersze a kék-fehérek nélkül szántóink és rajta esett sérelmet. Ez azonban nem si kor a csapatok tisztelegnek a közel tízezres pátozza Kisshez, aki a hólóba fejeli a negye
nem vehették figyelembe azt az orkánszerü kerül, még ha szándékában is volna, mert közönség előtt. A szél is kellemetlenül szánt dik gólt. 4:0. A félidő utolsó percében Toldi
irányit Táncoshoz, aki óriási gélt
szelet sem, ami nz. első félidőben a Hungá azontúl Titkos inkább a futópálya salak végig a tömött tribünökön s fázósan, dideregve szabadrúgást
lő a felső léc alá. 5:0.
riát vitte sz.nkadntlnn ostromra. Ez volt a fán vége: egészségügyi sétákat, nehogy túl indítja el Sárosi szél ellen a labdát kilencven
Szünet
után
az áttörő Sárosi lábát Gergő
perces
útjára.
A
Kispestben
a
hazaérkezett
Ne

kettős oka annak, hogy u Nemzeti való ságosan bizalmas közelségbe kerüljön a
mes Is játszik A Fradi azonnal művészetének megfogja és elrántja, de nincs megtorlás. Egsággal megbénult, mert egyrészt a gyakor baljós névvel rendelkező Kővágóval.
minden csillogását a pályára viszi s valóságos ner b’xó óriási hibát csínéi a kővetkező nerc
lat beigazolta, hogy a hétközheni lelki doAz utolsó perceket már csak az tölti ki. macska-egérharcot erőszakolva ki. szebbnél ben. amikor Lázárnak egy szerelését faultnak
pingok nem elegendők a klasszissal szem hogy a Hungária győzelmétől kényesen szebb akciókból lövi kétszámjegyű gólzáporát minősiti és tizenegyest itél a Ferencváros eJhon, másrészt tudhat egy csapat bármilyen érintett ferencvárosi drukkerek a felsőbb A fi. percben Lázártól indul el a labda, majd len. Senkisem érti az indokolatlan ítéletet s a
jól Is Játszani, a szél ellen akkor sem matematika igénybevételével azt számltgat- Toldi—Sárosi—Kemény útját meglévő, ismét közönség éktelenül tüntet a biró ellen. Végül
megy a játék. Nem ment a Nemzetinek iák, hogy a Ferencvárosnak milyen gól
AZ ÖNZETLEN GYURKA TOLDIVAL LÖVET GÓLT
sem. A gyanakvóbb eleinek hangoztatták is aránnyal kell győznie a Kispest ellen, hogy
azt a nézetüket, hogy az Üllői-uti csodáin- legalább ebben beérje n Hungáriát. Lap
fosán szép és üde pázsitja valósággal csá zártakor a számítás még tart.
bit a „lefekvésre
:.
*
Ez volt nz első félidő
ben a hangulat. Szünet után azonban, Esernyfitttrósl verseny
amikor n Nemzeti följött, persze ők is a
a „nagyfeszUltségU"
szél segítségével, megdőlt a babona, amely
csapatok derbijén
nek semmi tárgyi alapja nem volt, legfel
jebb n pesti közönség híres rosszmájúsága.
PHÖBUS—ELEKTROMOS 2:1 (1:0)
A mérkőzés valójában már a 8. percben
Az Elektromosok széllel hátban kezdik a
eldőlt. Ekkor Müllertől kapott lalxlát Cseh
de időnként meg kell egymásba fo
s n tizenhatoson állva olyan hirtelenül dur- játékot,
gódzkodótok a Játékosoknak, hogy el ne vi
rántottá a sarokba a lövést, hogy
gye őket n vihar. N'agvon egyhangúan indul a
percekig tartott, amíg játékosok éa kö
játék. P. Szabó veszi legelőször észre, hogy
hol a hiba: mindkét csapat szinte tiszta kék
zönség egyaránt felfoghatta lJoronkay
ruhában játszik. A bíró is észreveszi a hibát,
kézlegyintésének jclriilősé^ét, a gólt.
elrendeli n melegítő levetését, de ez csak
1:0.
nagynehezen sikerül, mert a Phöbus játéko
A gő| titán is továbbt.irl n Hungária fölé- sai tiltakoznak ez ellen. Az Elektromosok
nye. ami sok knpuralövéshcn és jobbnál hosszan előreadott labdákkal iparkodnak meg
jobb helyzetekben nyilvánul meg. A 21. találni a rést Szendrődi részére, de a két
Szép támadás Indul a
Skro.l mii,em IBHWve a rfltulball kekkólja tanaival, tazrl
percben további rneccsbiztositás követke nagyszerű bekk mellett ez nem olyan egyszerű
Játszik a Így Toldi remek Költ lőhet. »:0. M4Ro.Hk klldó 25. nerc. — (Copprighl bu
zett a nap legszebb góljával — ahogy azt 1 dolog, mint azt egyesek az Elektromosok ta
Hflfól Napló. — Su»ltm Horaólh.)
nyáján elképzelték. A labda megunja a célta
n gólrajzunk is mulatja —
lan ntgdosást, kirepül n kerítésen át s ezalatt Sároslhoz kerül, akinek remek lövését Gergő
(.seb fordulásból és kapásból olyan lö
a játékosok uj Inncfigurákat mutatnak be. A képtelen védeni. 1:0. Még el sem ül as öröm Olajkár áll a labdának s borzalmas erővel lövi
vést küldött a kapura, amit fogni nem
Phöbus hosszú Ideig nem kerül el a lö-osig mámor vihara, amikor Gyurka a hamisan pat a kapu — mellé. A labda — lehetséges, hogy
de akkor annál nagyobb a veszély: P. Szabó togó labdát remekül emeli a háló ellenkező tudatosan — telibetalólla Égner bírót. A kö
lehetett. 2:0.
elmegy
lázi mellett. Gulyás kifut, P. Szabó sarkába: 2.0. .Sárosinak egy újabb gólját off- zönség dühe most egv pillanat alatt hahotába
További szép akciókban gyönyörködhetett
csap át. Most Toldi folytatta a gólszüretet, ami
Béki elé játszik, de ő az üres kapu mellé he
a közönség, amit csak a Nemzeti humor" lyezi a labdát Csak egy zsák fflrészpor kerül srájd cimén nem adja meg a bíró, maid Ke kor a 0., 10., 23. és n 2ő. percekben ujahb
san tehetetlen csatársorának játéka toko- a kapuba, mert egy pályamunkát megsajnálja mény célozza meg a felsőlécet. Víg Jó helyzet négy góllal 0K)-ra emeli a gólarányt A Fradi
ben javíthatna az előrelátható súlyos vereség
•ott le.
n tócsában úszkáló Gulyást. Szendrődi most gólarnnyún. de elrontja. A 20. percnél tart a szuevrén ur a pályán s valóban
A szünet után n nngy széllel a Nemzeti hosszan szökteti Pfendlert. ő egyszerre éri cl Játék, amikor Sárosi ördöngős művészettel
nagyvonalú játékot nyújt Sárosi fővezér
kerül fölénybe és olyan parázs attakot in a labdát Gombkötővel és n kapussal. A Phö- venné át Kemény cikkózó labdáját, de Rozgo
lete mellett.
téz a Hungária kapu ellen, hogy n vérbeli hús hívei nagyot sóhajtanak, mikor a kapus nyt ijedtében kapusmódra clbnkszolja előle. A közönség ütemesen követeli a tizedik gólt,
futbnllinyencek kezüket dörzsölve várják a kezében látják a labdát, A 19. percben tar Tizenegyes? Sárosi küldi a labdát a rendelte amely n 32. percben születik meg, Sárosi Gvurszenzációt, n Nemzeti gólját, nini azután tunk. mikor a Phöbus gyér támadásai sikert tési helyére. 3:0. Rozgonyi ujahb nagy hend- kának egy megcsodált és percekig megtapsolt
hoznak: Béky a korncrvonalről csavart be
alaposan felélesztené a harcot. Már már adást küld a kapu torkába Gulyás kényelme szel vét, de a tizenegyest most nines szive meg egyéni akciója után 10:0. Toldi és Lázár foly
kitör a torkokból nz üdvrivalgás, mikor a sen All neki a labdának, ráplslant a nirohanó adni Égnernek. Majd Nemes próbál áttörni s látná a bombázást, de több gól nem esik.
amikor szabályosan szerelik, „pésrabói" hem
A Kispest csapata egészen alárendelt szere
18. percben n Hungária hálójában táncol a Tőrősre és Sslrigánra s ezektől ugy megijed,, pergést rögtönöz. de a tizenegyes kierőszako
pet játszott, ugylátszik belenyugodtak a kicíís
labda, de azután kiderül, hogy Kisalagi hogy zavarában rosszul ér a labdához s az a lása nem sikerül. Déri jelent námi veszélyt a gyászába.

Sárosi ismét tüneményes
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Vérbe fulladt Becsben
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a század legvadabb futballcsatája

D O N

E’vt>zrtelar> mászárlással Irtotta egymást ax osztrák és olasz
válogatott futballcsapat - A féktelen bikaviadalt félbeszakították
AUSZTRIA—OLASZORSZÁG >:•
64 Hitföl Napló tudósítójának telefonjelentért ) Ax óriáai érdek törléssel várt osztrák—
•lax Európa-Kupa-mérkőzéa példátlan bot
ránnyal ért réget. Mintha valamilyen kttlöuiia
gyűlÖleHŐI fűtött ellenségek álltak volna egymással szemben. Embertelen, vad gázolások,
erőszakos lerugátrak jellemezték a botrány
színhelyét. Ebben a fűlött hangulatban ezúttal
az osztrák csapat volt a durvaságok terén a
primhegedUs a a könnyen hevülő olaszok a
rajtuk esett durvaságokat Igyekeztek minden
esetben azonnal revanaálnl, ami azután vérző
lábszárak éa koponyák harctéri látványát
nyújtotta. Aa volt a helyzet, hogy taliiu csak
a lövéazárok hiányról! a futballpúlváról, egye
bekben a huszonkét Játékos kéz- és láblusája
tényleges rohamjeleneteket rögtönzött. Amikor
a tizenegy axurri a pályára lépett, a megszo
kott udvarias Üdvözlés helyett hatvanezer tomk gyűlölködő pfujolását volt kénytelen heve■élőül lenyelni. Már ekkor látszott, hogy ez a
mérkőzés nem a nemzetközi sportudvarlassúg
keretei közt fog lezajlani. Ami azután történt,
aa a gyengekezü Olsen svéd bíró rovására ír
ható.
Az égési nap szitáló eső alaposan feláztatta
Ós csusaósaá tette a tulajt. Páratlan gyors
iramú, de nem túlságosan nívós Játék nlaknlt

tgből pottyant
két pontot vitt haza
Szegődről a Bocskai
BOCSKAI—SZEGED 2:Ő (0K»)
<A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclenlésé.) Bosszantóan kellemetlen meccsel vívott
vasárnap a Szeged csapata, amely érdemcUenül
arenvedett vereséget saját olbonábuu a ven
dég Bocskaitól A Szeged ugyanis több mint
egv órán keresztül támadott ■ a mérkőzés biz
tos győztesének látszott, amikor a Bocskai egv
váralján gólt ért ti a ezt az előnyét a 90, perc
ben egy másik góllal sikerült tetézni.
■Aa első félidőben végig a szegedi csapat volt
fölényben, azonban csatárai hallatlan tehetet
lenséggel rontották el a jobbnál-jobb helyretelket A 40. percben csak a véletlen játszott
közre, hogy egv stilyos kimenetelű baleset nem
történt. Ugyanis a kitünően Játszó Korányi
KósavalJ'g Bácskái ''lapüiával " össiefútoft s
mindketten aliltan. eszméletlenül terültek el a
földön. Kósút as öltözőben bekötözték, Korá
nyit is hamarosan rendbehozták, úgyhogy a
második félidőben már mindketten elfoglalták
helyüket, igaz viszont, hogy emberfeletti ener
giájukba került a statisztálás is.
Szünet után jó negyedórán keresztül foly
tatta a Szeged az ostromot, azonban egyetlen
életrevaló gólhelyzetet sem tudott teremteni. A
30. percben Teleki leszállásból Indult, a sze
gedi védelem leállt és igv Telekinek a megle
pett Pálinkás mellett sikerült a gólt belőnie.
1:0. A Szeged nagy erővel ellentámadásba ment,
de nem sikerült az egyenlítés, sőt az utolsó
percben Teleki Hajdút ugrasztottá ki, aki kö
zelről megpecsételte a meccs saruit. 2t0.
A Bocskainak égből pottyant ez a szegedi két
pont.

ki, amelyben a védelmek pompás munkája Je
lentette az Igazi sportot. A csatársorok tisztá
talan Játékkal igyckezek az ellenfél kapujának
közelébe férkőzni és egymásután surruntak a
bokákhoz és a térdekhez az alattomosan go
romba rugósok. A 15. percet Meinl Hugó em
lékére gyászpercnek szentelték. A 42. percben
Zixcbektul indult ki a labda, amikor több paszszón keresztül Jcrusalemhcz kerül, aki véühef ellenül lőtte a Jobboldali felső hálóba. 1:0.
Most Segantinl lerúgta Jcrusalemet, aki egy
perc múlva sóntlkálva Jött vissza a pályára,
vérbenforgó szemekkel rontott neki Scgantlninek, teljes erővel kétlábhul belerúgott az
olaszba, aki eszméletlenül régvolt össze. Jcrusalemet n bíró azonnal kiállította.
Szünet után még elementárlsabh erővel rob
ban ki a Játékosokból az egymás Iránti gyűlölség és már az első percekben harcképtelenné
válik Segantinl és Orsi. Az 5. percben u|.ibb
botrány borítja lángba ugy a játékteret, mint
a tribünöket, amikor Ferrari bikamódra leteríti Adamekct. A biró azonban ezt nem látta
és ncin is toroltn meg. Éktelen pfujolás rezditette meg talán még a felhőket is. Áz esernyők
éa a botok tízezrei emelkedtek a levegőbe és
Olsen bíró halottsúpadtan támolyogva, próbálta
továbbvezetni a teljesen elfajult meccset.
Az osztrákok kllcne emberrel, az olaszok tiz

játékossal és három sántikóló sérülttel fogvicsorítva rohantak egymásnak. Fékevesztett
társaság észbontó bikaviadala volt, ami ezután
következett, A 18. percben Unva közvetlenül az
olasz kapu torkúban terítette le Zlscheket.
A biró tizenegyest ítélt, amit Slroh értékesített,
2:0. A gól után a biró rendet próbál teremteni,
magához inti n két csapatkapitányt, akik elölt
kljelcull, hogy a legközelebbi faultnál lefújja
a mérkőzést. A két csapat azonban erről nem
vett tudomást a nz cgymástrugdosás az azon
nali rcvuiLsálást vonta maga után. Többeknek
vér patak zik a homlokából és a lábszárakon
Is látszik a stopllk gyengéd masszírozása.
A 28 .percben Colnuxsl olasz halszélső egy
aránylag ártatlan gáncsolánsal lökte fel Stroht
s Olseu bíró, aki eddig tétlenül nézte a vadállatias gorombaságokat, most hirtelen bevál
totta előbbi fenyegetését és váratlanul lefújta
a mérkőzést. Pozzo olasz kapitány, Ehcrstbaler
osztrák szövetségi elnök és a két csaput többi
vezetői perceken keresztül kapacitálni próbál
ják Olscnt, oki azonban hajthatatlan maradt
Az olasz csapat a közönség sóba nem látott
gyűlölködő magatartása közben, számos Inzul
tust elszenvedve, vonult be cs öltözőjébe.
Ehhez fogható botrány nemzetek közötti vá
logatott mérkőzésen meg nem Játszódott le.
ANDOR LEÓN

sporthírek egy mondatban

A Sxürketax! bebiztosította ■ bajnokságát.
A profiliga küzdelmei során nagy érdeklődés
előzte meg a Szürketaxi—Csepel mérkőzést,
melyet a soffőrök nyertek meg 6:2 arányban
és így hétpontos előnye behozhatatladnak lát
szik. A többi eredmény: SBTC—Droguistúk
10. Váci Reménység—Nagytétény 2:1. ARAK—
Vác FC 3:1.
Érdekes és feltűnést keltő eseménye volt a
MASZ szombati nagysikerű közgyűlésének,
hogy László Lajost, a KAOB népszerű elnö
két, aki hosssu évek óta a legélesebb ellenzéki
magatartást tanúsította n szövetséggel szem
ben, a most alapitolt Jubileumi díszjelvényével
tüntette ki az atlétika terén kifejtett munkás
sá gúnak elismeréséül Talán csak nem a hőn
óhajtott atléta-béke előjele ex fi
A vaaulsabajnokség küzdelmei során Szombalhelyen a Haladás 3:1 (2:0) arányban győ
zött a Törekvés alléik
Ab éasaknyvgati Hrkósókerllet ősapa (bajnoki
Székesfehérvári versenyén győzőit az ARAK.
Bajeednyi • BSE válogatóversenyét megByerte. A BSE Rendezésében tartották meg az
elad bardválogatóvenenyt, amelyen huszonnégy
vívó indult eí. A döntőbe kilencen kerültek és
• kilences dönlőmérkőiések során lapzártakor
Rajcaányl veretlenül vezet. Két vereséget szen
vedett Berczeiyly, Rajezy és Zirc.ry. Kovács és
Gnrevleh következnek a sorrendben. 3—3 ve
reséggel. A mérkőzés legizgalmasabb ősszájút
Rgjcsányl és Zirczv vivtók és az Idegölőén Iz
gató küzdelem 10á
*-re
végződött, Rajcsányi ja
jára. Végül is veretlenül nyert.
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Csak hétfőn d. u. 3-ig
fogadunk el jelentkezé
seket a Hétfői Napló
bécsi különvonatára

1250
A

O

O

A Ferencváros és a Hungária nagyszerű győ
zelmei fellelkcsitették a két csapat barátait,
akik nagy tömegekben kisérik el csapatukat a
bécsi busvéi tornára. Az elmúlt napokban húsz
harmincas csoportokban jelentkeztek a „druk
*
kerek'
a Hétfői Napló kiadóhivatalában és
pjegY.áltotlák jegyüket a Ilélfői Napló bécsi
sportkül.őnvonatóra.
.
A tömeges Jelentkezésekkel már csaknem
megtelt különvonatunk a ezért utazási Iro
dánk hétfőn d. u. 3-kor lezárja az elő
jegyzéseket.
Akik tehát ott akarnak lenni a Ferencváros
és a Hungária bécsi mérkőzésein, igyekezzenek
minél előbb biztosítani Jegyüket, mert megtörténhet, hogy hétfőn délután már egyetlen
hely sem lesz különvonatunkon.
A Hétfői Napló kiadóhivatala példátlanul

Jli
0

olcsón rendezi a bécsi kirándulást
A vasúti menettérti Jegy ára csak 23 pengő
s ebben az összegben az első napra érvé
nyen mcccabclépőjegy dija la benníoglailatik.
Akik a második napra is Igényelnek meccs
jegyet. jelentsék be utazási irodánkban. A két
napos bécsi társasutazás résztvevői autócarokon
megtekintik az osztrák főváros nevezetességeit
és jelentkezhetnek a gyönyörű schönbrunnl
kirándulásra is.
|Tav«u0ruarO Ábra
A Hétfői Napló sportkülönvonata hasvét
vasárnap reggel 7 órakor Indul
és délelőtt 11 óra után érkezik Bécsbe. Indulás
vissza husvét hétfőn este 8 órakor, érkezés
Budapestre éjféltájban.
Jelentkezéseket elfogad a Hétfői Napló ki
adóhivatala, VII., Erzsébct-könit 28, I. cm. ;
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Veszélyben van
a nagycsapatok KK-szereplése,
megváltozik a magyar futball taktikája
a döntő konferencián

.Wölke német aulydobó olimpiai bajnok va
sárnap 16 m 24 cm-t dobott súllyal, ami fcdctlpdlya-vllágrckord.
Lengyelország válogatott futballcsapata 5 :1
Irányban győzött Párisban Páris válogatod
*
tsapat
ellen.
—

s

Már csak napok választják el a magyar futbalidiploniáciát a Középeurópai Kupa döntőjelentőségű konferenciájától, ahol arról hatá
roznak, hogy az alapító országok 3 vngy 4
csapattal vesznek-e részt a klasszikus küzde
lemben. ősszel ugyan Ígéretet tellek, hogy nz
eddigi négy csapat helyett a hármas indulóhoz
kötik magukat, most azonban, amikor végleges
döntésről van szó, lényegesen megváltozott a
helyzet s vele a magyar képviselők állás
pontja liA bajnoki küzdelem példátlan helyzetet
teremtett ez élcsoportban és
nagy a valószínűsége annak, hogy a három
nagy egylet, a Hungária, a Ferencváros éa

az Újpest közül Valamelyik a negyedik
helyre szorul.
Ebben az esetben pedig, ha csak három In
dulója lehet a KK-küz'lclmeknek. as egyik
nagycsapat lemaradna.
össze! napon éles hangok hallatszottak a
magyar kiküldöttek ellen, amiért gavalléroa
Ígéretükkel elzárták nz. útját a középrgyletck
fejlődésének a KK felé. Most, hogy az egyen
súly nz élen felborult, remélik, hogy a „na
gyok" érdekei miatt megváltozik a kiküldöttek
taktikája és igy négy csapat startolhat mójus
végén az értékes díjért.
Úgy látszik, a futballlaktlkát az érdekek
irányiják, ezúttal — helyesen.

VIUÍGSSEMLE

csarnokban. Végeredményben a magyar—svéd
válognlott ökölvlvótnérkőxós 8:8 arányban döntetelnül végződött.

CSIK GYENGE IDŐVEL GYŐZÖTT
POZSONYBAN
Pozsonyból Jelentik: A BEAC úszói resztvet
tek a nemzetközi versenyen, nz eredmények ál
talában gyengék, aminek a huszonöt méteres
uszoda és nz ellenfelek gyengesége az okai.
A 100 m-es gyorsuszóshnn Csik 1 p 004 mp
alatt győzött, a 100 m-es hátuszást 1 p 11.8 mp
alatt nverta. a 400 m-es gyorsuszásban Lengyel
6 p 11'4 mp alatt, a 4X50 m-es gyorsuszás sta
fétában a BEAC 1 p 54.5 mp-el lett első. A
BEAC 6:2 (3:1) arányban győzött vizipólóban
a Barkochba ellen.
A BUDAI GYŐZÖTT CHERBOURGBAN
Che/bourgból jelentik: A Dudái 11 vasárnap
szép é« fölényes Játékkal 3:2 (1:0) arányban
győzőit a normond liga válogatott csapata ellen.
A MAGYAR VÁLOGATOTT ÖKÖLVÍVÓCSAPAT 8:3-RA VÉGZETT A SVÉDEKKEL
(A Hétjöi Napló tudósítójának telefonlclenlése.) A magyar válogatott ökölvivócsapal va
sárnap délután mérte össze erőjét a svéd válógátolt hoxpárdával. A mérkőzést 3600 főnyi
közönség elvit tartották meg az uj tanulsz-

Csoda történt! Az MLSz végre belátta, hogy
fontos külföldi mérkőzések alkalmával nemcsak
a nagylétszúmu kíséret fontos, hanem döntőjelentőségű — a tréner is. üdítően liat az el
határozás, amely szerint a: áprilisi magyar
svájci meccsre már tréner is elkíséri a váloga
tott csapatot. Amit nem oldanak meg az embe
rek, megold la az idő... végre is téliéiül a
szakértők rfgi kívánsága.
*
Március végén Járunk, de a futball létérde
két képviselő B liga ügye még mindig csak a
sport kóvénénlkék délutáni szórakozása és nem
rúgni eldöntött szabály. Hogy ősszel ml lesz,
nzt még senki sem tudja. Tárgyalnak. Ezzel
azonban nem tudják leplezni a szakértelem
hiányát.
Nagy napja lett a sportiédlkuek a magyartolást Tersztyánszkydljaa vlvóveraeny, «hf>! ez
egész hiVgyutúnpóUis felvonul. Nagyon kell
vigyázni a hölgyekre, mert ha ackat téved ■
zsűri, könnyen eltörik a mécset éa botrányra
jelenelek zavarhatják meg az ünnepi estek
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A vlzimotorosok
éles harcot szerveznek
a KMAC vezértitkárának benzin
áremelő furcsa terve ellen
Megírtuk és híradásunk nyomda országszerte
nagy megütközést keltett ar a furcsa körül
mény. hogy a KMAC. a magánautótok egyetlen
éidekképviu>|etl szerve egyelőre n>ég tisztázollan megbízatás alapján Landauer Eduárd vezértitkár utján
■ benzinárak 9 fillére
*
emelése mellett
foglalt állást.
Legalább Is Ilyen értelemben, tett előterjesz
tési az illetékes ankéten, ahol nz ut- és köverctvóm esetleges eltörlésével járó jövedelem
kieséi pótlásáról volt szó. Rendkívül különös
és egyben vegyes hatást kelteit ez n szokatlan
lépés, mert hiszen nemesek a bonzinvúllalalok.
de n magánautótok érdekét is hátrányosan
érinti minden áremelés, ami végtére a fogyasz
tás megcsappanásával jár.
Még furcsább, valósággal frjetetejére állított
helyzetet teremt e terv a nngymrnnviségü ben
ríni fogyasztó vízi motorosok körében. Ez a
sportág és szórakozás az. utóbbi években óriási
fejlődésen ment ót. Tudott dolog, hogy a vízi
motorok sokkal több benzint fogyasztanak,

I

UirrORÉS AZ AMATOn DERBIN
Blró-esopnrti BSZKRT—Pamutipar 4:3 (2:2).
Morsvs. az MPSG csatára a II. félidőben egy
összecsapásnál lábát törte. Ez letörte a pánintoaokat. Postás—III. kér TVE 1:0. UTE-BVSC
1:1. Zugiéi SE—Golrlberper SE 4:1. Turul —
Herminámért 2:1. URAK—HLK 3:2. — Pártoaceoporl: FTC-KAC II
EMTK-WSC 2:2.
MTK-MAFC 2:2. MÁVAG-RMTE 3.1. SzFC—
BTC 4:2.

mint szárazföldi társaik, Igy tehát a benzin
áremelés valósággal katasztrofálisan bat a fej
lődő Intézményre.
Most, hogy a vezértJtkár javaslata alapján
ismét tárgyalások Indultak meg a benzin árá
nak felemelésére, a vlzimotorosok népes tábora
rendkívül éles harcot szervez a terv atyja
éa „csemetéje
*
4 ellen.
Lehetetlen helyzetnek tartják, hogv a vidmotorosok fizessék meg az árát annak, hogy
az ut- és kövezetvám eltörlésére csak ez a
beteg terv születhetett meg az érdekképvisele
tük agytrösztjében, A vlzimotorosok sem utat,
sem kövezetei nem rongálnak, igy az áremelés
teljesen igazságtalanul terhelné őket.
A mozgalom egyre dagad, az ellenzékiek
tábora nőttön nő. Megállapít ják, hogy bár ez
a lépés összhangban van a KMAC eddigi maga
tartásával, mégis oly barátságtalan lépés, ame
lyet most már szervezett ellenállással kell
hatástalanítani nemcsak a vlzimotorosok, ha
nem az autósok és motorkerékpárosok érdeké
ben is.

NÉMET FLTBAIXGYÖZELEM A FRANCIAK
ELLEN
Stuttgartból jelentik: A német válogatott
la Ma rugócsapat vasárnap 4.0 (2:0) arányban
győzött a francia válogatott ellen.
A FRANCIA KEREKPÁRBAJNOKOT
HALÁLRAGÁZOLTA A VERSENYTÁRSA
Brüsszelből jelentik: Az antwerpeni téli
sportcsarnokban szombaton este halálos sze
rencsétlenség áldozata lett Reynoud, Francia
ország kerékpárbajnoka. Reynaiid gummisérül<s következtében lezuhant gépéről és eszmé
letlenül terült el a versenypályán. Az utána
haladó versenyző, a belga Ronssc motoros ve
zetője már nem tudott kitérni és halálragázolta a francia bajnokot. Az orvosok már csuk
a bekövetkezett halált tudták konstatálni.

Tempó D. nyerte a Dessewlly-emlélíversenyt
Esőtől átázott, nehéz pályán futották a va
sárnapi versenyeket. A nap főversenyét, a Destewffy Alajos emlékversenyt kétszer futották
le, mert először a favorit Tempó D. és Miza
az első fordulóban összeakadtak s az utóbbinak
kocsija össze is tört A megismételt versenyhit)
éppen ez a két ló végzett elől, míg Pique
Dame, mely előzőleg alighanem nyert volna,
csak harmadik lett. A nap legjelentősebb sport
eseménye a derby-kanditátus Katinka idei első
startja volt. A nagy reményekre jogosító négy
éves lebilincselő stílusban nyerte versenyét.
A nap versenyeit egyébként tulnyomőlag foga
dott lovak nyerték.
Részletes eredmények a következők:
I. Nyeretlen háromévesek versenye: Elmaradt.
II. Ániatcur-verseny. 1. Egyetlen [2%) Baik.
2. Pajtás (pari) Gállá. 3. Hopper (8) Székely.
F. ni.: Bohém (3) Soldos, Gladiátor (8) Baru
nva, Csipke (2) Montágh. Könnyen. 10 20, 23,
27. Olasz.: 10:40. Befutó: 10:88. Idő: 33.3.
III. Mcchanikiis-handlcap. 1. Timidé II.
(2«) Benkő. 2. Elsőm (1%) Fityó. 3. Rabló
(16) Feiser. F. m.: L'rsula (4) Jónás, Nemes
(8) Tomann, Borka (2) Montágh, Merlene B.
(5) Baik. Biztosan. 10:49. 10, 13, 20, Olasz:
10:45. Befutó: 10:123. Idő: 36.3.
IV. Gróf Deaacwffy An(ao«-cmlé.kverseny.
1. Tempó D. (5:10) Raymer. 2. Miza (3) Feiser.
3. Pique Dame (2%) Zwillinger. F. in.: Mady
leánya (8) Maszár F., Kelcvéz (25) Maszár J.
Könnyen. 10:13, 11, 13. Olasz: 10:24. Befutó:
10:24. Idő: 33.2.
V. Handlcap. 1. Vág (2%) Feiser. 2. Bosiljka
14) Maszár F. 3. Ágnes (6) Kallinka. F. m.: ör
döglánya (10) Marék, Minor (3) Simkó, Mátka
(3) Maszár J, Prímás (10) Kovács J., Guardian
Todd (0) Vorst, Drégely (4) Zwillinger, Lúgos
(8) Mauser, I.útrany (16) Jónás, Varázsló (10)
Tomann, Könnyen. 10:37, 17, 27. 31. Olasz:
10:80. Befutók: 10:155, 239. Idő: 31.4.
VI. Girigari-dlj. 1. Kútiuka (5 reá) Zwillin
ger. 2. Penny (12) Jónás. 3. Theodora (4)
Fityó. F. m.: Mámor (8) Wiesner, Lord of Pamuk (8) Simkó. Könnyen. 10:10, 10, 10. Olasz:
10:87. Befutó: 10:48. Idő: 31.

Kelen e's Nemes
a mezeibajnokság hőse
Nagy Érdeklődés élőrta meg a huszonhe
fedik magyar mezei bajnokságot, amelyAi
a kóposzlásmcgyeri lóversenytéren tartot
ták meg. Sörü sorokban ömlött a közönség
délelőtt a starthoz s mintegy ezren lehetlek
jelen, amikor a MASZ-vezérknrrnl nz élén
.StflnAon/fs-csal megérkezett. Az első számú j
meglepetés az volt, hogy Tárnáig, a most
feltűnt tehetség nem Indult. így' nzailán az
l'TE esélyei növekedtek Százhusz.onegy
főnyi ifjúsági gárda vágott először ver
•enybe s a nagy mezőnyt a favorit Fiilőp
vezette. Nyomban hozzáragadt Danó és
Nemes, felváltva vezetlek egészen a cél
egyenesig. A finis r lőtt még nem leheteti
tudni, ki nyeri a versenyt, de az erős
munka sok volt Ffllöpnek, úgyhogy feladta
és a versenyt öt méterrel Nemes nyerte
niog. Az idei Ifjúsági mezei bajnok tehát:
Nemes Csepeli MOVE 0 p 41.2 mp, 2.
Dáné DiAC 9 p 43 mp, 3. W’eber Törek
*
vő
9 p 44 mp. Csapatbajnok a BLE 53
pontiul, 2. UTE, A 02 p., 3. Törekvés 94 p.,
4. UTE/B 114 pont.
Ezután következtek a nagyok, nkik hntvan futói tudtak a starthoz állítani. Kelen
állt nz élére a gárdának és hívei, n Besz
kárt alkalmnrottai tölcsérekkel felszerelve
ütemesen biztat iák a mögötte törtető Esz
tergomit. Az l'TE-islák sem csendesebbek
a Igv pnrórs hangulatban folyik n nehéz
Verseny. Már az elején feltűnik egy isme
retlen futó alakja, aki felzárkózik Kelen

Céda (10) Marschall. Igen könnyen. 10:11, 14,
14, 27. Olasz: 10:35. Befutók: 10:29, 115.
Idő: 38.7.

KI nyeri a Rákosl-dIJat?
Vasárnap nyitja kapuit Megver. A megnyitó
nap főversenyében, a Rákosi-díjban az alábbi
tiz induló startja valószínű:
Blazsek
Gavallér
74
Jeney fh. (4# kg. eng.V
Monopol
71 Jí
Tóth A.
Czimer
70 J4
Stecák
Bátor
67
Hauser
Csók
62
Varga
Valentin
82
Lajtagyöngye 61
Wolbert
Gandhi
59
MOller
Fetting K.
Hozomány TI. 59
Balázs J. II.
Camélia
57#
Talán még soha nem volt a nagymultu ver
seny olyan nvilt, mint az idén. Ezúttal ez nem
a sablonos frázis, mert hat lóval: Gavallér,
Monopol, Czimer. Csók, Gandhi és Hozomány
nyal „halál-bizlos“-ra megy istállójuk. Nyerni
azonban alkalmasint csak egy fog, de hogy a
sok közül melyik, ezt megfejteni meglehetősen
fogas probléma. Vegyük sorra »z indulókat:
Gavallér nagy klasszis, de nagy is a terhe.
Monopol mellett lovasának jelentős enged
ménye szól Ellene pedig az, hogy nemrég
Rómában csak akadályokon szerepelt.
Czimer kondícióban annyira kimagaslik a
mezőnyből, hogy talán még a kissé magas ter
hével is meg fog birkózni.
Bátor nincs előnyösen súlyban, s aligha ta
vaszi ló.
Csók mellett kitűnő munkáin kívül kiváló
lovasa szól.
Valenfin-ről jő híreket hallunk, de multévf
formái is jók.
Lajtagyöngye nem elég klasszis.
Gandhi súlya előnyös, csak az a kérdés, hogy
lesz-e „szive
**
küzdeni.
Hozomány 11. a verseny kimagasló „papir"esélye. Munkái tetszetősek, ugrani tud
Camélia nem elég ehhez’ a feladathoz.
Végeredményben: Czimer, Csók és Hozonufmj
II. azok a lovak, amelyek közül a nyerő ki
kerülhet. Mi a három közül:
Czimer-t
várjuk elől.

Jeles O. S. (14) Feiser, London (6) Földi, Csá
kány (4) Siró, Éber B (16) Steinitz, Tatiana
<’») Fityó, Pallós (12) Maszár F.. Meridián (3)
*
Kővár
J. Könnyén. 10:44, 20, 21, 18. Olasz:
10:80. Befutók: ÍO:146. 155. Idő: 31.5.
VTH. Kikelet-díj. 1. Szélhámos (5) Jónás
2. Edömér . (ÍJ-á.) Maszár I. 3. Siheder (3)
Benkő. F. m : Contra (10) Feiser, Ádám (pari)
Zwillinger. Könnyen. 10:38, 18, 23. Olasz:
10:45. Befutó: 10:207. Idő: 33.5.
IX. Handlcap. 1. Délceg (pari) Jónás. 2. Zi
vatar (8) Zwilllnger. 3. Séma (8) Földi. F. m.:
Éviké (12) Wiésnre. Spilka (l’Á) Mauser, Paris
• 5) Marschall, Leó (8) Maszár I., Gyarmati
(12) Tomann. Könnyen. 10:45, 16, 42, líi Olasz:
10:114. Befutók: 10:212, 127. Idő: 33.2.
X. Trmesi-djj. 1. Ilivna (5:10) Kucsera.
2. Margit (5) Feiser. 3. Nagymogul (12) Mann.
F. m.: Kamat (3) Benkő, Sirene (2) Maszár F„
Vakarcs (12) Jónás F„ Szendrő (12) Hévizy,

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
mellé
négy kilométeren át szakadatlanul
Felelős szerkesztő és kiidőt
zavarja. Már-már meglepetést sejtenek, de
Dr. ELEK HUGÓ
nz Ismeretlen atléta, ha tehetséggel talán
bírná is, de szusszal nem győzi és négy
Szerkesztőség és ktsdóhivatafz
kilométer után mint egy rossz emlék eltű
Budapest, VII. ker„ Erzsébet-körut 28. szánk
nik Kelen kíséretéből. Á nevét azért érde
lllétköznap és vasárnap déli 12 őriig:
mes megjegyezni, mert találkozunk njég
Telefon: 1-308-98.
vele: Matat, a Törekvés tagja. Most már
Vasárnap délután | őritől:
kialakul az élmezőny: Kelen, Simon, Esz
VL ker^ Aradi-utca 8. az. (Globut-nyomdaJ
*
tergomi gyúrja egymást lankadatlan harc
Telefon: 1-100-43 és 1-245 31.
ban, végül is Simon valahogy kiesik s már
Vasárnap délután tél 5 órától kezdve lapzártáig!
csak kelten aspirálnak a szezon első ko
Telefon: 1-100-42. 1-100-43, 1-100-44 és 1-245-8!,
moly atlétikai babérkoszorújára. Egy méter
AZ ELŐFIZETÉS ARA:
választja cl egymástól a két futót, mikor
Egy évre 8 penaő. — Egyes szám ára: MagyamrzlA.
az utolsó kört futják. Kelen csodálatos fi
Kn 10 fillér. Ausztriában 20 Groschen. Franciaországi
n
1
frank.
Jugoszláviában
2.80 dinár, Németország.
nisbe fog és másodpercenként méterekkel
bán tő PL, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lei.
növeli a versenvbiztositó távolságot szívós
Csehszlovákiában 1.20 ők.
konkurrense előtt. Végül is 150 méterrel
iHiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiitiiiiiiiiinniiiiniiiiiiniiniiijjiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiininiiiniinniiiiiiiiiiiiHiiiiKniiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiJiiiJiiiiiilifln
győz. Szenior bajnok: Kelen BBTE 32 p
33.fi rop. 2. Esztergomi Beszkárt 33 p 17
mp, 3. Simon Beszkárt 33 p 22 mp, 4. Né
meth MAC 33 p 31 mp, 5. Szilággi UTE
VÍZSZINTES:
33 p 31.4 mp. Csapatbajnok: Beszkárt/A
1. Amit a pilóta nagy baj
34 p, 2. UTE/A 39 p, 33. Törekvés 101 p, esetén kénytelen végrehajtani.
4. BBTE 107 p, 5. UTE/B 109 pont.
11. Félsziget és város Arábia
délnyugati részén. Maga a vá
Az idei mezei bajnokságban tehát nz ros n Vörös-tenger bejáratá
újpestiek nem szerepeltek a hagyományaik nak kulcsa. 12. Pite — vége.
hoz mérten jól s falán ez volt az oka an 13. Hndikikötő Németország
nak, hogy a nagy verseny után nyomban ban. 14. Megjelölés. 15. Dél
óvni akarlak Csaba egy állítólagos sza amerikai madárfajta. A gólyá
bálytalansága miatt. Később azonban le hoz hasonlít. 10. Hajnal fele.
17. Ennek n klubnak repü
mondtak erről a tervükről.
lők a tagjai. 18. Magához tér.
20. Azonos belük. 21. Ennek
a hajónak gyászos végű szerenésétJensége mindig emlé
kezetünkben marad 22. Régi
római pénz. 23. Ezen halad a
vonat. 24 Olgácska. 25. Az évek
száma.
28.
Folvamalosan
megy az utján. 28. Hideg, ke
mény. 29. Tantál vegyjele. 30.
Török vilajet és hasonnevű fő
városa Kis-Ázsiában, Szíria
határán. Vasútállomása élénk,
főképpen Szíria felé irányuló
esik a latba az a tény, hogy Pataki Mihály és átmenő kereskedelemmel. SÍ.
Potya többéves tartózkodó magatartás után Angol viszonyszó. 33. Ellen
Ismét felvette az érintkezés fonalát s igy eltűnt tél. 34. A jövő asszonya. 35.
a vezetőség és a volt tréner között felmerült Szülő. 38. Jegyez. 87. Az olnsz
királyi ház egyik tagja kapja ezt a hercegsé Olaszhonbnn. 18. Sorok — németül. 17. Régebb
ftszüllség utolsó mozgató rugója Is.
get. 39. Zenei műszó Halk játékot jelent. 40. ben nz uraság elmnradhnlallan „inasa". 18.
Beavatott körök szerint
L. S. I 41. Csapat. 42. A Juhfélék hímje. 43. Gyümölcs. 19. Olnsz iró és költő. Az erotikus
a tárgyalások sikere már csak anyagiakon
Igekölő. 44. Szcal közepe. 45. Vendéglői lap.
múlik.
irodalom egyik legnagyobb alakja. Vlgjátékai
□ lelemény bőségével, uz alakok és a nyelv
A
Ferencváros vezetősége Blum tréner
realizmusával tűnnek ki. Éles szatírával gú
FÜGGŐLEGES:
augusztus derekán lejáhS szerződéséig Potya
nyolja korát, amelynek egvik legjellemzőbb tí
stáinára csak költs/gmegtéritést kíván folyósí
1. A dinnmit-robbnntás ennek meggyujlásá- pusa volt. Élt 1492—1556. 21. Becézett női név
tani, amibe a nagyhlrnevű és eredményeiken!
n»
— közepe. . 3. Orosz 22* Ha,van Perc- 24. Egy tucatban tizenkettő
~~
Potya eddig még bele nem egyezett. Valószínű, *fnlvó
l.,ní. ■
,
*
t'
.LAV
“•'r’"a'10- ”■
- "émelül * f'1hogy ez már nem lest komoly akadály a meg l.lónt „eAl,,- , (!!„, egf‘n"
LíinyrűV
7. | kiáltás. 29. Okos, helytálló felelet. 30. A. T.
egyezés útjában » igy potya rövidesen Ismét
Ami
„
rmber.-kbrn
.
l.g.ivir.bb
hely.elbsn
.11.
öriils-lajhir
32.
Abszolút
nem megfelelő.
átveheti a zöld fehér gárda vezetését és — ami is ■> lelket terlja. * F„ E. E. ». Vnnnnk —
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Pataki Mihály kibékült Potyával...

...az egykori tréner
ismét visszatér
A Ferencváros súlyos belső válsága a magvar
•pori közönség őszinte ürömire séget ért
Blumot menesztették és ideiglenesen teljhata
lommal Bródg Sándort, az „öreg" harcost bíz
ták meg a csapat kezelésének fontos munkájá
val. Ez átmenetileg már éreztette is a hatását
—- meg«zúnt n prrhsiérhi. Ismét győzelmesen
hadakoznak a zöldfehér gárdisták
A sport közvélemény Bródy vállalkozásával
megoldottnak tartotta a Fradi Iréncrproblémiják. A beavatottak áronban tudják, hogv
• séglegea megoldás még mindig függőben

Ha pIRnnatnvilag szünetelnek I* n tárgyaló
»nk Tóth Potya István, as egykori legendás
frrencvácosi tréner és a vezetőség közölt, mégis
szilárdul tartja magul a hir. hogv a megegye
zés már csuk nap-k kérdése Döntő súllyal
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