
ÁRA FILLÉR

HÉTFŐI NAPLŐ
XXIX. <évtolyam, 15. szám I MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEL | Budapest, 1938 április 11

Polgári radikális kormány alakult Franciaországban

Ausztria szavazod: Igeol
Majdnem 100% a népszavazás eredménye

Becs, április 10.

\A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentést)

Metsző hidegben, esőben és szélben sza
vazott vasárnap Ausztria népe a Németor
szággal való egyesülés fölött. Az alpesi or
szágrészekben hóviharok dühöngtek, de 
nyndez nem akadályozta meg a a szavazó
kat abban, hogy eleget tegyenek választó
polgári kötelezcsségíiknck. A lakosság majd
nem

száz százalékban részt vett a szava
zásban

I a kisebb községekben már nz első órák
ban mindenki leszavazott, úgyhogy a sza

A katolikus papság: igen!
Nyílt igennel szavazott

■ katolikus papság
nagy része is, igy különösen a falvakban.
A szavazás technikai lebonyolítása gépszerü 
pontossággal mént végbe. Az elmúlt két hét 
alatt az összes szavazásra jogosultak név
jegyzékét összeállították s mindenkit nyil
vántartottak, hogy Jeszavazott-e. Bécsbcn a 
nemzeti szocialista autósosztagok kocsijai 
egész nap útban voltak és mindenkit figyel
meztettek, hogy tegyen eleget választási 
kötelezettségének. A betegeket és aggokat 
kocsin vitték a legközelebbi szavazóhelyi
ségbe, sőt a szavazás utolsó órájában min
denkit, aki még nem szavazott le,

automobilon kerestek fel és vittek sza
vazni.

A szavazóhelyiségeket reggel hét órakór 
nyitották meg, maga a szavazás azonban 
csak

nyolckor kezdődött.
Már hét órakor megkezdődött a sorbaállás 
az egyes szavazóhelyiségek előtt s kilenc 
órakor tetőpontját érte el n forgalom. Min
denki igyek«’e't az elsők közöt leszavazni 
s déltájban már mindenütt megritkult a 
szavazók száma.

Innltzer az urnánál
A régi városháza épületében berendezett 

szavazóhelyiség körül egész nap nagy tö
megek álltak, mert itt szavaztak le a Be- 
városban lakó politikai és pártelőkelőségek, 
közöttük Hitler kancellár ausztriai tömeg- 
bízottja és a népszavazás kormánybiztosa, 
Bürckel körzetvezető. A belvárosi úgyneve
zett Stubcn-bastyán berendezett szavazó
helyiség előtt reggel nyolc ómkor megjelent

Innltzer bíboros és beállt a sorba.
Felismerték és nyomban bevezették « »««• 
vezábelyiségbe. Sey„-lniuort hlrodalm, 
helytartó reggel kilenc órakor szavazott le 
a XVII. kerületben lévő Rupertus-lM sza
vazóhelyiségben, a,nt^nck11íözel 1̂n,t a 10 
Glaise-líorstennu alkancel ár délelőtt 10 
ulu'“ . „ t____ , «7nvnzott.
órakor a &-------

A Bécsben élő cseh nemzetiségű osztrák 
állampolgárok számára külön a.-aoaróbelpi- 
aéort rendezlek be a régi városházán A 
'sebek is már korán délelőtt leszavaztak s 
délutánra már alig maradt szavazó.

A forgalom rsak három óra után élín- 
kuli meg ismét a szavazóhelyiségek alóli,

■chönbrunni kerületben szavazott. | igazolványát éa igy a lehetőségét is kizárják 
t.nnnlz módiit S7Í1 Víl 7.110 SSOll. Akik

vazóhelyiséget délben már le is lehetett 
zárni.

A szavazás legfőbb jellemvonása az volt, 
hogy igen sokan nem zárt borítékban ad
ták le szavazatukat, hanem

nyíltan szavaztak igennel.

Ahelyett, hogy bementek volna a zárt fül
kébe és borítékba tették volna szavazatu
kat, egyenesen odaálllak a választási elnök 
elé és hangos szóval kijelentették, hogy 
igennel szavaznak. így volt ez főleg a vi
déken, ahol sokhelyütt egész falvak lakos
sága zárt sorokban vonult a szavazóhelyi- 
ségbo és nyíltan wA'i le igcn-szaya^lát.

amikor azok n szavazók kezdtek gyüle
kezni. akiknek délelőtt egyéb elfoglaltságuk 
volt és most már sietniük kellett, nehogy 
lemaradjanak a szavazásról. Egymásután 
álltak meg az autók a szavazóhelyiségek 
elölt és hozták a késedelmes választókat. 
Délután négy- óra tájban már

Ismét hosszú sorokban

álllak a szavazók egyes választóhelyiségek 
előtt, de azért még mindenkinek volt ideje 
leszavazni.

„Ja“
Bécs, április 10.

Sundermann sajtófőnök Bürckel körzet
vezető sajtóelőadója vasárnap a kora dél
utáni órákban meghívta a külföldi sajtó 
képviselőit a választási helyiségek megte
kintésére, hogy képet kapjanak a szavazás 
lefolyásáról. Az újságírók minden korláto
zás nélkül érdeklődhetnek a választási el
nöknél és a választási bizottság tagjainál a 
szavazás módjáról és részleteiről és meg
tekinthették n szavazófülkéket.

Az első látogatás a Ifofburg épületében 
elhelyezett szavazóhelyiségnek szólt. Teljes 
csendben folyt itt a szavazás, délután V2I 
órára a szavazásra jogosultaknak mintegy

05 százaléka leszavazott.
A választási helyiséget Hitler arcképével és 
horogkcrcsztekkcl diszltcttck, a középen 
hatalmas hetükkel „Ja" felírás függött. A 
szavazófülkék három oldalról vannak körül
kerítve, úgyhogy a szavazás titkosságát 
semmi sem zavarja.

A fülkék falán' mindenütt kifüggesztve nz 
utasítás, hogy miként kell szavazni. A sza
vazó borítékba teszi a lapot s miután sze
mélyazonosságának ellenőrzése megtörtént, 
a borítékot urnába dobják. Az „urnák" tu
lajdonképpen sebtében készített faládák, 
amelyeknek

nlncft fedőlapjuk.
Minden szavazónak lepecsételik a szavazási 

....... „..........................................................
annak, hogy másutt is szavazhasson. Akik 
leszavaztak,

emlékérmet kapnak,

amelyet kitűznek a kabátjukra.
Délután Bürckel körzetvezető a Mcisscl és 

Schaden szállóban fogadta, a külföldi sajtó 
képviselőit és kifejtette előttük, hogy a. nép

szavazás minden részletkérdés kikapcsolá
sával egész általánosságban úgy telte fel a 
kérdést, hogy a felelet azt jelenti:

„Német vagyok, vagy nem vagyok 
német!"

Ezt a legegyszerűbb és legáltalánosabb jel
szót azért választották, hogy minden társa
dalmi vagy felekezeti kérdést áthidaljanak 
és a választás előtt éppen úgy, mint a saar- 
vidéki választásnál tisztán álljon a kérdés:

Németország mellett akar-e hitet tenni 
a szavazó, vagy pedig nem.

Első feladatának tekintette, hogy a kis
embereket, n munkásokat megnyerje, mert 
mindenkit értékesnek tart az állain ^tám
pontjából, aki dolgozik és termel vfiizHven 
értékes elemeknek nem tesz, szemrehányást, 
mert a múltban

más politikai meggyőződést kímélték.
A vallási kérdésben az nz álláspontja, 

hogy mindenki intézze cl Istenéivel milyen 
vallási felfogást vall. Az egyháznak az a 
feladata, hogy nevelését az állain javára 
folytassa és jó állampolgárokat neveljen, 
továbbá, hogy imádkozzék azért, amiért nz 
állam dolgozik. Mikor egyes választóhelyi
ségben a szavazók nyíltan akarták leadni 
igen-szavazatukat, az ilyen szavazatokat

érvénytelenítette,
mert néhány százalékkal több vagy keve
sebb nem jelent semmit. „Úgysem fenye
get az az eshetőség — lelte hozzá moso
lyogva Bürckel körzetvezelő, — hogy a 
rendszernek csomagolnia kell és el kell 
hagynia Ausztriát.

KUlőnvonatok
A vidéken szintén délelőtt szavazlak a 

legnagyobb tömegek.
Bregenzi jelentés szerint a vorarlbergl 

tartomány városaiban gyorsan haladt a sza
vazás. Délelőtt 11 órakor n választóknak 
már

több mint a fele
leszavazott. Tizenegy órakor jelentette a 
rádió, hogy Burgenland egyes helyiségeiben

már le is zárták a szavazást,
mert valamennyi választó leadta szavazatát. 
Salzburgban repülőválasztóbizottság járta 
be a kórházakat és az ágyban fekvő bete
geket kioktatta,

hogyan kell szavazni.
A salzburgi vnkok otthonában nz ápoltak 
íz otthon igazgatóját választották meg bi
zalmiférfinak; ő tölti ki helyettük a szava
zócédulákat. A salzburgi tartomány falvai
ban már a kora reggeli órákban nagy volt 
a tolongás a szavazóhelyiségek közül. Déli 
tizenkét óráig állagban a választásra jogo
sultaknak

nyolcvan százaléka szavazott le
, délután a hiányzó .húsz százalék Is meg
jelent az urnák elölt, úgyhogy ekkor már 
nyilvánvaló volt, hogy a választópolgárok 
majdnem száz százalékban eleget tettek 
nemzeti kötelességüknek.

Mindenki két szavazócédulát töltött ki : 
íz egyik

Anszlrla és Németország egyesítésére 
vonatkozó népszavazás . szavazócédulája, a

másik pedig a feloszlatott Rcichslag képvt*  
■döinck megválasztására vonatkozik. A 

Relchstagot most
osztrák képviselőkkel egészítik ki.

A szavazás listára történik.
Sokezer külföldi osztrák érkezett vasár*  

napra Bécsbe a környező államokból.
Kiilönvonalok

hozták ezeket a szavazókat. 'Magyarország*  
ról is nagyobb csoport osztrák állampolgár] 
érkezett.

Pontban délután
öt órakor mindenütt lezárták

a szavazónelyiségcket < megkezdődött
a szavazatok összcszámhilása.

Becsben és a nagyobb városokban ekkori 
már óriási tömegek hullámzottak az utcán 
s megkezdődték az előkészületek az esti 
fáklyásipcnetekhez. Aki nem volt az utcán, 
az a kávéházakban és vendéglőkben ült és 
hallgatta a rádiói, amely

hangulatképcket közvetített
a birodalom különböző részeiből, A legna
gyobb tömegek Becsben a Hangverseny
palota körül gyülekeztek, mert a rádió köz
vetlenül a szavazás lezárása után bejelen
tette, hogy itt hirdetik ki a későcsti órák
ban a műsoron szereplő kalonazcnekari 
hangverseny keretében

a végleges eredményt.
A főváros különböző pontjain felállított 
hangszórók körül is nagy csoportokban ál
lott u lakosság, várva a népszavazásról be
számoló híreket.

Az előkelő negyedek...
Bécs, április 10.

(Inf.} Az osztrák tartományok majdnem 
száz, százalékban igennel szavaztak.

Már a első eredmények alapján nyilvánvaló: 
volt, hogy a népszavazás kimenetele meg
felel a hozzáfűzött várakozásoknak és hogy

a nemmel szavazók száma elenyésző 
lesz.

A késődélutáni órákban egymásután ér- ■ 
köziek Becsbe a jelentések a kisebb falvak
ból es községekből, amelyeknek lakossága

száz százalékban igennel szavazott. ' ' 
A nagyobb városok közül elsőnek Grác ered
ménye jött meg. A szavazók majdnem száz 
százalékban megjelentek a szavazóhclvisé- 
gekben s

00.3 százalék igennel szavazott.
Általábanvéve megállapítható, hogy a vá

rosokban inkább csak az úgynevezett
előkelő negyedekben nkadtak nemmel 

szavazó polgárok,

míg a munkásnegyedek majdnem száz szá
zalékban igennel szavazlak.

Salzburg város szintén közel százszázalé
kos eredményt jelenteit s a salzburgi tarto
mány községei között is nlig akadt néhány, 
ahol volt cgy-két nemmel szavazó polgár. A 
salzburgi helyőrség katonái közül mindössze 

egy szavazott nemmel.
Százszázalékban
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Igennel szavazott a katolikus papság Is, 
amely mindenütt nyíltan adta le szava

zatát.

'A papok vasárnapi prédikációjukban kivé
tel nélkül a népszavazás jelentőségét mél
tatták és

felszólították a hívőket, hogy igennel 
szavazzanak.

A legtöbb kolostor lakói Is kivétel nélkül 
Hitler mellett szavazlak. A karlntinl szlovén 
kisebbség, a Klagenfurtból érkező jelentések 
szerint, ugyancsak majdnem százszélékban 
a: egyesülés mellett foglalt állást.

Berlin nagy napja
Berlin, április 10. (Inf.)

A vasárnapi választás páratlan gyorsaság
gal zajlott le a régi német birodalomban. 
Amire még nem volt példa a német szavazá
sok történetében: délelőtt félti: órakor már 
a falvak legnagyobb részében le lehetett 
zárni a választást, mert az összes szavazásra 
jogosullak ,

száz százalékban leszavaztak.
A városokban is a legtöbb szavazó már dél
előtt eleget lelt polgári kötelességének és le
adta szavazatát. Azokat, akik még késleked
tek, a rádió szólította fel újra meg újra, 
hogy no feledkezzenek meg kötelességükről 
és jöjjenek szavazni. Közben a rádió állan
dóan hangulatképeket közvetített a szavazás 
lefolyásáról, igy különösen a határmenti 
kerületekből, ahol a külföldről jött németek 
és osztrákok tízezrei szavaztak.

Berlinben reggel még havas cső eseti, dél
előtt azonban kitisztult az Idő s bár a hő
mérő továbbra is n fagypont körül mozgott, 
kibújt a nap n felhők közül és aranyos 
fénnyel vonta be nz utcákat elborító zászló
tengert. A nemzeti szocialista párt zenekarai 
n kora reggeli órákban végigjárták a főbb 
útvonalakat és zenés ébresztővel figyelmez
tették a lakosságot a nagy nap elérkeztére. 
Reggel nyolc órakor már mindenütt

hosszú sorokban álltak a választásra jo
gosultak

a szavazóhelyiségek elölt s lelkes hangulat
ban várták, nmig sor kerül rájuk. A szava
zásnak a szó szoros értelmében népünne
pély jellege, volt. A Belvárosban, amely más
kor vasárnap teljesen kihalt, nagy tömegek 
sorakoztak fel, hogy lássák umikor

• miniszterek és pártvezérek leszavaz
nak.

Mindegyiküknek bőven kijutott az ünnep
lésből.

Hitler szavaz
A legnagyobb forgalom az anhalti pálya

udvar környékén volt, mert 
bemondotta, hogy

itt szavaz majd Hitler
aki egyenesen Bécsből tér

a rádió délben

kancellár,
__ ..................... vissza egyheti 
távoliét után Berlinbe. A vczérkanccllár kü
lönvonnia 1 óra 15 perckor futott be az an- 
haltl pályaudvarra s

Hitler kancellár és kísérete mindjárt le 
Is szavazott a pályaudvaron felállított 

szavazóhelyiségben.
Hitler kancelláron kívül itt szavazott Gőb- 
bels propagandaminiszter, lllmmler, a nem
zeti szocialista védosztngok birodalmi ve
zére, Dietrich birodalmi sajtófőnök, Lám
áiért dr., nz elnöki hivatal minisztere. 
Ugyancsak a pályaudvari szavazóhelyiség
ben adta le szavazatát Hess Rudolf állam
miniszter, a nemzeti szocialista párt helyet
tes vezére is, aki n perronon várta Hitler 
kancellárt. A pályaudvar körül összegyűlt 
óriási tömeg viharos lelkesedéssel ünnepelte 
Hitlert én a nemzeti szocialista párt vezér
karát.

Egyetlen „nem"
Berlin, április 10.

(Kémet Távirati Iroda.) Délután félhétkor 
érkezett ar. első választási eredmény: A 
ltajnuvldék nyolc városában lakó osztrákok 
közül kllcncszázkllencvcncn szavaztak Igen
nel és csak egy választó szavazott nem-mcl.

A kültöldl nématak
Berlin, április 10.

A választásokról n következő részeredmé
nyek érkeztek be: A Belgiumban éj Hollan
diában élő németek és osztrákok Aachenben 
járultak az urnák elé. Az osztrák 835 igen
nel és 3 nemmel, n németek 5713 igennel 
és 30 nemmel szavaztak.

A knrintinl szavazás eredményéből már 
most Is kiderül, hogy n lakosság százszáza
lékig leszavazott. A jugoszláviai németek és 
osztrákok nyolcától főnyi csoportja Klagen
furtban adta le szavazatát.

A Memclvidékcn lakó németek és osztrá
kok Tilsitben szavaztak, 1950 német és oszt
rák Igennel szavazott.

Este 7 15 perckor a berlini szavazás ered
ményéről a következő első jelentést tették 
közzé: A 728.686 választásra jogosult közül 
227.710 választó élt szavazási Jogával. Kő-

1933-ban
1937-ben

1938-ban

HIRSCH és TSVK FIlmvAUalat JÖKAI Hímjei:
UJ FÖLDESUR
ARANYEMBER

VAJDA LÁSZLÓ rendezésében

a fekete; 
gyémántok
PREMIER: NAGYCSÜTÖRTÖKÖN
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A stájerországi Kroiibach faluban lesza
vazott többek között

Blntelen volt alkancellár Is,
az 1934 julius 25-lki nemzeti szocialista fel
kelés szellemi vezére, aki a börtönből való 
kiszabadulása óta teljes visszdoonullságban 
él ebben a kis faluban.

Planetta s'rja
Bécs, április 10.

fíürckcl körzetvezető vasárnap reggel fel
kereste Planetta és Holzivebernek, a nem
zeti szocializmus halottainak sírját 
babérkoszorút helyezett el a sírokon.

zülük 724.710 választó igennel, 2732 nem 
mel szavazott, 218 pedig érvénytelen volt, 
Tehát

a választóknak 99.59 százaléka Igen
nel szavazott.

A választók nagyrésze szavazatának le
adása után a Wilhelmsplatzra seregiéit, 
amely csakhamar szinte fckeléllell az em
berek tömegétől. Szavalókórusok újból meg 
ujból kérték, hogy a Fülirer megjelenjék 
az erkélyen. Hitler vjzér és kancellár Gö- 
ring vezértábornagy és Gőbbcls birodalmi 
miniszter társaságában félnyolckor kilépett

Majdnem 1OO°/ol
Bécs, április, 10.

Az ausztriai népszavazás során leadott szavazatok számlálása éjszakáig tartott. 
A legtöbb részleteredmény azt mutálta, hogy

a leadott szavazatok több m int 99 százaléka „igen*  volt
Vasárnap este valamennyi német és ausztriai városban fáklyásmenetekkel ünnepelték 
meg Ausztria állásfoglalását. A német birodalmi gyűlés választásai során leadott szava
zatok 99 százaléka szintén „Igen" volt.

ur * z xrlaromnapos csempesz-arveres
a budapesti fő vámhivatalban

Hétfőn reggel hatalmas méretű árverés 
kezdődik Budapesten: háromnapos árverés 
lesz a fövámhivatal csempészeti raktárában.

A Főudm-tér 8. számú palotában van a 
fövámhivatal csempészeti raktára. Idekerül 
minden olyan holmi, amelyet a határállo
máson koboznak el hivatásos csempészek
től, vagy olyan utasoktól vesznek át, akik 
a vám megfizetése nélkül akarnak behozni 
valamilyen holmit és az illetékes közegek 
felszólítására nem hajlandók megfizetni a 
vámot, mire a határon áthozott tárgyakat 
a hatóságok lefoglalják, beküldik a fövám- 
hivatalba és az utasnak módjóban áll a vám 
megfizetése mellett utólag kiváltani. Most

árverés alá bocsátják a csempészektől 
elkobzott holmik közül azokat, ame
lyek egy évnél régebben fekszenek a 

raktárban
és ugyancsak árverezik azokat a tárgyakat, 
amelyekért nem jelentkeztek a tulajdono
sok utólagos vámfizetésre és kiváltásra.

A fővámhivatal épületében van a posta

A szép cuhrászbisasszony 
szomorú kálváriája az elcsábítástól 

a családi állás elleni bűntettig
Egy fiatal leányanya megdöbbentő tragé

diája bontakozik kl abból a bűnügyből, 
amelynek középpontjában n huszonegy esz
tendős Flaschner Rózsi All. A csinos szőke 
leány vidékről került fel Budapestre. Egy 
ideig az egyik divatos cukrászda kiszolgáló
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az erkélyre. A tömeg a vezért nagy lelkese
déssel fogadta.

Az első müncheni eredmény
a következő volt: Igennel szavazott 373.228, 
nemmel 892, érvénytelen volt 157 szavazat.

osztály is, amelynek a raktáraiban szintén 
negymennyiségü árut tárolnak. Olyan por
tékát, amelyeknek elvámolása céljából a 
címzettek nem jelentkeztek, vagy a raktár
díjat nem fizették meg és a kiváltásra ki
tűzött határidő óta egy esztendő már eltelt.

Hétfőn reggel kezdődik nz árverés, ame
lyen

pamut-, gyapjú-, müselyem- és selyem
áruk, harisnyák, zsebkendők, cipők, 
csizmák, keleti szőnyegek, vadászfegy
verek, fém- és vas tárgyak, ruházati 

cikkek,

azonkívül még vagy’ százféle különféle hol
mi kerül kalapács alá.

Az árverés feltételei: a vevő készpénzzel 
fizet, köteles megfizetni a kalapács alá ke
rülő holmikat terhelő illetékeket és az ö 
kötelessége a megvásárolt áruk elszállítása 
is. Ami hétfőn nem kel cl, azt április 19-én 
és április 27-én árverezik el, ezen a két na
pon már a becsértekre való tekintet nélkül.

E-

kisasszonya volt. Itt ismerkedett meg n fia
talemberrel, aki elcsábitotta, azután el
hagyta. A csábításnak következményei let
tek,

Flaschner Rózsinak gyermeke született. 
Gyermekének eltartásáról azonban már nem 

tudott gondoskodni. Miután kikerüli a kli
nikáról, apróbb lopásokat követett el.

Most már a rendőrség kutatott Flaschner 
Rózsi után. A leány albérletbe költözött 
Ágoston Lajos magántisztviselő famíliájához 
s magával hozta gyermekét is. Másnap eltá
vozott Ágoston Lajoséktól azzal, hogy tejet 
hoz a gyermekének.

Többé nem jelentkezett és gyermekét 
otthagyta Ágostonéknál.

Igy Indult meg oz eljárás Flaschner Rózsi 
ellen családi állás büntette címén. Köröző
levelet a’dtak ki ellene és most elfogták s á«« 
kisérték a törvényszék Markó-utcai fog
házába.

Flaschner Rózsi kétségbeesetten zokogva 
mondotta el szomorú kálváriáját. Elmon
dotta, hogy

gyermekével együtt öngyilkosságot akart 
elkövetni, mert a legkétségbeejtőbb nyo
morba jutott, de nem volt lelklercje 

tettét végrehajtani.
Ezért hagyta ott a gyermekét Ágostonéknál, 
ő pedig megpróbált álláshoz jutni s ekkor 
akart jelentkezni gyermekéért Ágostonéknál,

A szerencsétlen leány sorsáról vasárnap 
úgy döntöttek, hogy

elrendelték szabadiábrahelyezését.
Most a fogházmisszió segítségéve! próbálják 
álláshoz juttatni Flaschner Rózsit, gyerme
két pedig az állami menhelyen gondozzák 
tovább.

Ciano 
fontos tárgyalása 
az angol követtel

Róma, április 10. 1
Ciano gróf külügyminiszter vasárnap dél" 

elölt ujból hosszabb megbeszélést folytatott 
lord Perth angol nagykövettel. Hir szerint 
az angol-olasz megbeszélések során ez a tár
gyalás volt az utolsó, mert

a két tárgyaló félnek sikerült megegye
zésre jutnia.

Az angol-olasz békeegyezmény végleges 
szövegének kidolgozása közvetlenül küszö" 
bőn áll. Vasárnap este Chamberlain minisz
terelnök utolsó utasításaival

Rómába érkezett az angol külügymi
nisztérium délkeletcurópai osztályának 

tanácsadója, Ingram,

hogy- Perth lord angol nagykövettel és 
Ciono gróf külügyminiszterrel egyetemben 
hozzálásson az egyezmény megszövegezésé
hez.

Tűzriadalom 
az Erzsébet-kőruton

Vusárnap este félkilenc órakor fölhívták 
a Kun-utcai tüzőrséget és jelentették., hegy 
az Erzsébcf-köruton a A’eujporJr-palotávat 
szembenlevő ház

tetőzete kigyulladt. '

A telefonjelentés után a központi tűzőrség 
és a VI. kerületi őrség nagy készültséggel 
vonult ki az Errsébeí-körutra, kiderült azon" 
bnn, hogy szerencsére semmi baj nincs:

éretlen csinytevők tévesztették meg a 
tűzoltóságot.

Az Erzsébef-köt-uton a tűzoltóautók mejele- 
nésc nagy riadalmat okozott, I
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Ma délelőtt: fontos minisztertanács

Hivatalosan a képviselőház elnapolásával 
megkezdődött a politikai élet húsvéti szü
nete, de csendes, cseniénylelen vakációról 
’zó sincs Az egyes pártokban és az egyes 
polihkusok közölt a jövő héten is egymást 
Követik a fontos tanácskozások, .nnélyek- 
»ek gyújtópontjában a költségueUs és ter
mészetesen emellett a milliárdos terv, to
vábbá a „zsidótörvény" javaslata és a so/W- 
rendészeli javaslat áll. Az ellenzéki pállok 
nagy része — tekintve, hogy a költségvetés 
megszavazását bizalmi kérdésnek tartja —, 
nem fogja megszavazni a kormány előirány
zatát.

A milliárdos programot ezzel szemben 
teljes helyesléssel fogadja a parlament.

A képviselőházban azonban az igazi harcok 
a „zsidótörvény" és a sajtórendészeti intéz
kedések körül fognak folyni. Már ma meg
állapítható, hogy amint ezek a problémák a 
Ház plénuma elé kerülnek, — végleg meg
szűntnek tekinthető a belpolitikai treuga 
dei.

A kormány felfogásút jól ismerő helyen 
Vasárnap azt hangoztatták a Hétfői Napló 
munkatársa előli, hogy mcgnyugodoltnuk 
látják a közéletet éí alkalmasnak tartják az 
adott helyzetet komoly alkotó munka foly
tatására. A

ma, hétfőn délelőtt tíz órakor összeülő 
minisztertanács

a jelenlegi tervek szerint — a kormány tag
jainak utolsó kollektív tanácskozása lesz a 
húsvéti ünnepek előtt. minisztertanács

Ezen a héten alakul ki véglegesen az ellenzéki pártok állásfoglalása 
a költségvetésről és a kormány uj Javaslatairól — A kereszténypárt 
a.talánosságban elfogadja a „zsidójavaslatot**

Egyesült Kereszténypárt — minden valószí
nűség szerint egyöntetű — állásfoglalását.

Az egymilliárdos programnak a keresz
ténypártban előreláthatólag a párt egyik 
vezére, Emszt Sándor személyesen lesz 

a referense.
A költségvetés vitája során, az Egyesült 

Kereszténypárt le fogja szögezni azt az ál
láspontját, hogy elsősorban nem az a fon
tos, hogy a költségvetés deficitmentes le
gyen, hanem az, hogy intézkedések történ
jenek a munkanélküliség csökkentésére és 
a fiatalságnak elhelyezkedési lehetőségeket 
biztosítsanak. Ezekben a kérdésekben nagy
fontosságú

konkrét határozati javaslatokat
is fog előterjeszteni a költségvetés parla
menti tárgyalásakor a párt.

Az

A kereszténypárt 
és a „zsidójavaslat**
úgy nevezett „zsldójuvaslat" kérdésé

ben meglehetősen eltérnek a kereszténypárt
ban a vélemények. Csilléry András és a kö
réje csoportosuló képviselők „helyes első 
lépésnek" tartják a javaslatot. Csilléry és 
mellette Petrovácz Gyula és Müller Antal 
mindenekelőtt azt fogja sürgetni, hogy 

terjesszék ki ezeket az intézkedéseket a 
kcrskedelmi és ipari vállalatok vala

mennyi alkalmazottjára.
Az egyesült kereszténypárt több promi

nens tagjának az a véleménye, hogy nem a 
zsidójavaslat a fontos, mert nyugalmi álla
potot csak akkor lehet teremteni, ha bizto
sítják az erők összefogását. A „zsidójavas- 
latot" propagandajavaslatnak tartják első
sorban és ebből a szempontból az a véle
ményük, hogy mint propaganda ja vaslatnak

az a hibája, hogy — a szélsőségek rálicitál
hatnak. Ezek a törvényhozók, akik ehhez 
hasonlóan fogalmazzák meg álláspontjukat, 
azt hangoztatják, hogy —

egészen másfajta Javaslatot vártak.
A párt többsége azonban reméli, hogy a 

kormány által beterjesztett javaslatok a leg
közelebbi választásig viszonylagos nyugalmi 
helyzetet teremtenek és ezt a szituációt al
kalmasnak tartják arra, hogy sokkal lénye 
gesebb szociális törvényjavaslatokat szavaz
zon meg a parlament. Ezek a vezérmotivu- 
mok indokolják meg azt, hogy az egyesült 
kereszténypárt minden valószínűség szerint 
— a súlyos kifogások ellenére is — általá
nosságban megszavazza a „zsidótörvényt."

Értekezletet fart a kisgazda
párt

A független kisgazdapárt — nz ellenzék 
legnagyobb pártja —, egy nappal később,

szerdán tartja értekezletét,
amelyen a költségvetéssel és az ezzel kap
csolatos kérdéssel foglalkozik.

A „zsidótörvény" javaslatával szemben 
nem alakult ki még határozott álláspont a 
kisgazdapártban. A?. Eckhardt Tibor körül' 
csoportosuló képviselők azt hangoztatják, 
hogy

az ő tömegeiket, a falu népét nem is 
érinti ez a Javaslat,

amely a földmivesosztályon nem segít. Vá
rakozó álláspontra helyezkednek.— milyen 
intézkedéseket akar megvalósítani a kor
mány a mezőgazdasági munkásság és a kis
birtokosok súlyos helyzetének megjavítása 
érdekében.

~ Rendszeres járatok
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Daladier vasárnap 
megalakította kormányát

Miniszterelnök-helyettes: Chautemps, 
külügyminiszter: Bonnet

napirendjéről részletesebb információkat 
nem sikerült kapni, csupán annyit, hogy a 
kormány tagjai az időszerű politikai kérdé
sekről fognak tanácskozni.

Olyan helyen, ahol a kormány intencióit 
jól ismerik, az a vélemény alakult ki, hogy 
a példátlan feltűnést kellett javaslatokkal a 
kormány „kihúzta a gyékényt a szélsőségek 
lába alól." Informátorunk azt mondotta, 
hogy tudomása szerint

a kormány az uj javaslatokban megin
gathatatlan álláspontját szögezte le, 

ragaszkodik ahhoz, hogy a javaslatok jelen
legi formájukban — legfeljebb aránylag 
csekélyebb jelentőségű módosításokkal — 
menjenek keresztül és álláspontja az, hogy 
ezzel azután el is ment a végső határig.

Az ellenzék állásfoglalása
Az ellenzéki pártokban nem fogadták 

ilyen megnyugvással a javaslatokat és a 
kormány terveit. A ..zsidótörvény" ellen és a 
sajtórendészeti intézkedések jelenlegi terve
zete ellen

a legélsebb és leghatározottabb parla
menti küzdelmet fogja folytatni a szo
ciáldemokrata párt és Rassay Károly 

pártja.
Velük egy vonalban halad néhány demokra
tikus liberális gondolkodású pártonkivüli 
képviselő, illetve a kis pártok néhány kép
viselője. , ,

Talán leginkább megoszlanak 
menyek valamennyi párt közül

az Egyesült Kereszténypártban, 
amely holnapra, keddre tűzte ki azt a nagy- 
fontosságú értekezletei, amelyen megkezd, 
a párt Végleges állásfoglahisáimk el.,kész tá
jit A költségvetésre vonatkozóan nnnden 
r-yes tárcához a saját kellékben killon- 
külön előadót jelöl ki holnap a keresztény
párt. Ezek nz előadók referálunk majd a 
párt törvényhozóinak részletesen a kollség- 
velésröl és ehhez képest döntik majd d nz

a vélc-

Busvét Abbáziában!
A magyar közönség legkedveltebb házal 

u Edon és Quisíssno szállodák
_ u-.-_i.i4.- sterk Imre, a C.I.T. o!m» hír. menelj««y- fiflatf**--  fflrtw ui JA ™««o- <••-*»«

Páris, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Daladier 

kormányát vasárnap délután 3 óra tájban 
alakította meg. A kormány tagjai a követ
kezők:

Miniszterelnök és nemzetvédelmi minisz
ter: Daladier

Miniszterelnökhelyetles és összekötő mi
niszter: Chautemps

Nemzetgazdasági miniszter: Ruymond 
Patenotre

Igazságügyminiszter: Paul Reynaud 
Belügyminiszter: Albert Sarraut 
Külügyminiszter: Georges Bonnet 
Pénzügyminiszter: Miirchandeau 
Közmunkaügyi miniszter: Frossard 
Munkaügyi miniszter: Ramadier 
Légügyi miniszter: Guy La Chamhre 
Haditengerészei miniszter: Campinehi 
Gyarmatügyi miniszter: Georges Mandel 
Nemzetnevclésügyi miniszter: Jean Zay 
Frontharcos és nyugdijügyl miniszter: 
Champetier de Ribes
Földmivelésügyi miniszter: Queullie 
Kereskedelmi miniszter: Gentin 
Postaügyi miniszter: Jules Julién 
Kereskedelmi tengerészeti miniszter: De 
Chappedelaine
Közegészségügyi miniszter: Rucart

Daladier miniszterelnök és az uj kormány 
tagjai három óra után az Elyséc-palotába 
mentek, hogy bemutatkozzanak Lebrun köz
társaság! elnöknek.

A kormány, amely a köztársaság 105. 
kormánya, tizenkilenc miniszterből áll.

A miniszterek közül 13 a radikális 
párt. 1 a szocialista unió, 4 a közép
pártok tagja, egy miniszter pedig pár- 
tonkivüli jobboldali képviselő. Az uj 

kormánynak államtitkárai nincsenek.
Az uj kormány irányzatát tekintve Dala- 

dler kormánya nagyjában megegyezik a 
radikális párt irányával, amely azonban a 
jelenlegi törvényhozási időszak eddigi kor
mányaihoz viszonyítva a középpártok fele 
eltolódást jelent.

Daladicrnek nem sikerült megvalósí
tani a pártok felett álló nagy nemzeti 

összefogás kormányát
és éppen ezért politikai körökben azt hi
szik, hogy a kormány csak átmeneti ala
kulat.

Valószínű, hogy Daladier miniszterelnök 
programmjánnk megvalósítása érdekében 
számit a szocialisták támogatására Is. Dala
dier ebből a célból öt tárca a szocialisták ré
szére tartóit fenn és a Qual d'Orsay vezeté
sét Is Biumru akarta bízni, a szocialisták 
azonban úgy vélték, hogy Daladier prof
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tom. 2. Az eddigi külpolitikai Iránynak 
változatlan fenntartása. Semlegesség Spa
nyolországgal szemben. 3. A megszállott 
üzemek kiürítése erélyes, de emberséges 
rendszabályok segítségével. 4. A Francia 
Banktól 5 milliárd frank kölcsön felvétele 
a kincstár sürgős szükségleteinek fedezése 
céljából. 5. A kormány 15 milliárd frank 
honvédelmi kölcsönt bocsát ki. 6. A meg
szállva tartott üzemek kiürítése után a kép
viselőház elé terjeszti az uj 
lyozást.

Valószínű, hogy Daladier 
kedden mutatkozik be a 

házban.
Hir szerint a bizalmi szavazás 
viselőház egy hónapi húsvéti szünetre megy 
és Daladier csak májusban terjeszti a kép
viselőház elé széleskörű javaslattervezeteit.

sztrújkszabá-

kormánya 
képviselő*

után a kép-

rammja ellentétben áll n népfront célkitű
zéseivel és nem voltak hajlandók a kor
mány feltétel nélkUI való támogatására. 
Parlamenti téren Blum és pártja valószínű
leg azt a döntőbírói szerepet fogja átvenni, 
amelyet az egymásután következő radikális 
kormányok Idején pártja a múltban is 
játszott.

Az uj kormány az ország belső rend
jének helyreállítása és pénzügyi hely
zetének megerősítése céljából erélyes 

intézkedést vett tervbe.

Daladier programmja a következő főbb 
pontokból áll:

1. Hat hónapra szóló pénzügyi teljhala- 1

Váratlanul meghalt 
Karlovszky Bertalan
Karlovszky Bertalan, a nagynevű festő*  

művész vasárnapra virradó éjjel fél egy óra
kor 81 éves korában

váratlanul elhunyt
Karlovszky Bertalan 1858-ban született 

Munkácson. Művészi tanulmányait Mün
chenben és Párisban végezte s itt busz évig 
lakott.

Szoros barátságban volt a magyar kép
zőművészet kiválóságaival, közöttük 

Munkácsy Mihállyal,
aki mellett hosszabb ideig is dolgoztt. Kar
lovszky Bertalan a konzervatív művészi 
irány egyik legkiválóbb arcképfestője volt 
és hosszú művészi pályafutása alatt sok ki
váló előkelőségünket örökítette meg. 1928- 
ban meghívták a Képzőművészeti Főiskola 
tanári székébe, ahonnan pár évvel ezelőtt 
vonult vissza. Temetéséről ma történik in
tézkedés.

[„Corvin Viganó
[ <[. iwpm, nyárt női mhAt u I. wwlten

ízléses kivitelbe*. 
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Breton tQil áldottál fátyol, 
100x ISO cm méret___ — r 1.W

Áldotta*  koiioru _ _ p

Nyíri laínykaruha, 
kék éj piro» pettyek, jól 
mojhít*.  ufntartó • 
anyagból, derékban ké- 
timunkaimokkal. mű- 
jelyem Georgette- _ .- 
gallérral. 65 sí P T 

80 I. emelkedési

Flüöltöny, Itlaaei koo- 
kaa-Movetbdl. jól rr.oa. 
ható mtndség. finom ki- 
dolgosaiban, piroa. kik 
vagy barna uin- _ „ 
ben. I u____ P 5W

80 I emelkedesaal
Mosolyom buby ka
lap, piros, fehér, sötét
kék. jchottisch útnak- 
ben, 50-56 fejbó-

____ rS"
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'Az idei koratavaszi szezón egyik legszebb 
estje volt az a zeneestély, amelyet gróf Szé
chenyi Bertalan és a felesége adott a Lánc- 
hld-utcai Széchenyi-palotában. A zencesté- 
lye megjelent a kormányzó és a felesége, 
'Auguszta főhercegnő, Magdolna főhercegnő, 
kormány férfiak, diplomaták és a társaság 
legnevezetesebb előkelőségei. Százötven ven
dége volt a zeneestélynek, amelyen Kresz 
Géza. Dremett Nóra, K. Sztojanovits Lity és 
J.tsznyay-Szabó Gábor szerepeltek.

II.
Maslrevich Szilárd most nyugalombavonull 

londoni követünk húsvéti üdülésre Monté- 
carlóba utazott, onnan jön haza Budapestre.

Hl.
A magyar orvosok, amilyen kitűnőek és 

kiválóak, olyan szerények, olyan keveset 
hallatnak a munkájukról, de most minden 
szerénység és titkolódzás ellenére napvilágra 
került, hogy bámulatos „Olivcórona-müté- 
tét" hajtottak végre az egyik budapesti kór
házban olyan betegen, akinek kór támadta 
meg egyik rejlett idegdúcát. A beteg kopo
nyáját a szem és fül közötti részen, a halán
tékon Irepanálták, a léken benyúltak, kam
pókkal fölemelték az agyat, úgy emelték ki 
a megtámadott idegdúcot. Tiz nappal ezelőtt 
történt az operáció. A páciens vasárnap már 
annyira jól volt, hogy halk hangon ugyan, 
de megszólalt és beszélt. A csodálatos mű
tétet dr. Skoff Tibor főorvos, Winternltz 
professzor tanítványa és munkatársa végezte.

IV. í
Londonból jelentik: Az angol uralkodó

család öthetes tavaszi üdülésre utazott a 
mindsori királyi kastélyba. Az ősi királyiak
ban most fejezték be a hónapokon át tartó| fogod! 
átépítési és modernizálási munkálatokat,r 
amelyeknek tervét maga Erzsébet királyné', 
készítette el. A királyné, aki különben Anjy- 
lia első háziasszonya, kettős ajtókat és abla
kokat szereltetett az ódon kastély huzatos 
folyosóira, modern berendezéssel cserélte fel 
a Viktória-korabeli nehéz bútorok és függö
nyök nngyrészét. A berendezésnél, tapétázás
nál többnyire kedvenc színét, a halvány 
pasztell zöld árnyalatot érvényesítette. Azt a 
hálószobát, amelyben Viktória királynő férje, 
[Albert herceg meghalt — és amelyben azóta 
mindent érintetlenül hagytak —, megnyit- 
tatla a királyné. Ebben a szobában rendez
ték be VI. György dolgozószobáját. Hatal
mas Íróasztal került a szobába, modern bá
torok és legujabbrendszcrü nconcsöves vilá
git átestek. Az óriást konyhában ultramodern 
villamostüzhelyckct, villamos főző-, hámo
zó-, szárító- és edénymosogatógépeket szerel
tetett Jel a királyné. A kastély alatt elhúzódó 
labirintusszerű alaguthálózatot a belügymi
nisztérium légvédelmi osztálya cemenlbeton- 
nal erősítette meg, hogy háború esetén 
bomba- és gázbiztos fedezek álljon a királyi 
család és az udvari személyzet rendelkezé
sére. Hatalmas pdneélhelyiségek épültek a 
pincében, a kastély kincseinek és a világhírű, 
felbecsülhetetlen értékű mindsori arany asz
talikészlet elhelyezésére. A földalatti folyo
sók közül egyik állítólag a Frogmoreban 
épült királyi sírboltokhoz, egy pedig közvet
lenül a utindsori vasúti állomáshoz vezet.

V.
IJj k. f. t.-t jegyeztek be. Címe: Gróf 

Pongrácz Vilmos Góbé lurógyár és él el mi- 
szcrkercskcdclmi k. f. t. Cégvezetője: gróf 
Pongrácz Vitmos. Üzletköre: élelmicikkck és 
gyümölcskonz érvek kel való kereskedés, bél
és külföldi képviseletek, juhturótermékek 
gyártása és forgalombahozatala.

VL
Nem újdonság, hogy az idén tarkára va

rázsolták a Dunakorzót, halféle színben 
pompáznak a Bucluvald-székck. Ez nem új
donság, de van valami, amit csak a korzó 
lélekbúvárai vetlek észre. Percekig tart, 
amíg egy-egy hölgy megtalálja azt a széket, 
amelyben hajlandó helyet foglalni. Ok: a 
ruha színével harmonizáló széket keresnek 
és ugyancsak sok dolga van a Buchmald- 
néninek, amíg a szinbenválogatós hölgyek 
igényeit közmegelégedésre ki tudja elégíteni.

VII.
Cselényi József, a közkedvelt és kitűnő 

rádióénekes vendéglős lesz. Beiratkozott a 
vendéglősök tanonciskolájába és szorgalma
san tanul. Ha olyan jó vendéglős lesz belőle, 
mint amilyen nagyszerű énekes, akkor aján
latos, sürgősen már most törzsasztalt bizto
sítani nála'...

Vili.
Valamennyiünk kedves barátai a buda

pesti trafikosok érdekes újítást vezetnek be. 
Angol-, német-, francia- és olasz nyelvű kur
zusokat szerveznek, hogy könnyebben meg
értsék külföldi vendégeinket.

BAKTER: Uccu, nini, Lepcses szomszéd, 
mongya meg gyorsan: igaz-e, hogy Pestrül 
gyünnek megen?

ÖRZSI: Oszt, ha lassan mongyuk meg? 
Abbul miilen katasztróka lesz?

BAKTER: Semijjen, de a kéváncsiság ki- 
furkájja nz ódalamat.

LEPCSES: Mibül folvást?
BAKTER: Hát, hogy az a Blum minisz

terelnök ott I’árizs-országba má meg újra 
megbukott?

LEPCSES: Minden miniszterelnök ollan, 
akar a szépjány. Sokan kívánkoznak az el- 
buktatására.

ÖRZSI; Meg is útálhattya a foglalkozását 
valamennyi.

LEPCSES: Hát a politikai pálla igen al
kalmas arra, hogy némi csőkéi bennelubic- 
kolás után hányva fakaggyék tülle az, aki 
nagy lelkesedéssel közte.

BAKTER: Nono, hát hiszen.,
LEPCSES: Mer az ippen ollan’, mint mi

kor ez az öreglegény Szoknyabözzentő Dé- 
mutka Mihál elpanaszúla a kocsmába, hogy 
kétoldali tüdőkutykuruttya van s a Vasvári 
doktor nztat tanácsúin, hogy minél többet 
tartózkoggyon házon kívül, de meg a nö- 
személlcket is kerüjje, ahogy csak tuggya. 
— „Hát most micsinájjak? — kesergett 
Szoknyabözzentő. — „Házasoggy meg" — 
tanácsúin a komája —, „akkor ritkán leszel 
otthun is, meg a nöszemélleket is kerűni

a

BAKTER: Lelkembül beszélt az a koma.
ÖRZSI; A csont ropogta tó decemberi szél 

fuj jón a maga lelkibe! Most így beszél, de 
emlékszek, majd a száraz fene ette ki a 
tekintélles sunkájú Julcsája végett, mielőtt 
hozzá ment feleségűi.

BAKTER: Nem is tagadom. De akkor 
még a Julcsám nem követte el a fertelmet*  
bűnt ellenem.

ÖRZSI: Micsoda fertelmei bűnt
BAKTER: Hát hogy hozzámgyütt felesé

gűi. I
ÖRZSI: Jaj, hogy a keresztes pók szöjje 

be az lilén ember orralikátl
BAKTER; Jó van no, azér nem köll mér

gelődni! Inkább aztat inongya meg, Lepcses 
szomszéd, mi újság Pesten 1

ÖRZSI: Matuska Szilveszter megmenekült 
kötéltül. Kegyelmet kapott életfogytig.
BAKTER: A szenvedésit neki! Mit szólt rá? 
ÖRZSI: Bolondozott, mint mindig.

VÖRÖS ANIKÓ 
.PARISÉTTÉ KÁVÉHÁZBAN 

Zene: BALÁZS LAS ZLO — HAJÓS !■ A 8 Z L Ó

Krecsányi-kert legyen
a Horváth-kertből

A nyomorgó nyugdi|as színészek 
egy-egy fillért kérnek'a rádióelőfizetőktöl

Virágvasárnap délelőtt a Szinészegyesü- 
let a magyar színészet nagyjainak portréi
val diszitelt termében gyűltek össze a nyug
díjas színészek, hogy panaszaikat és sérel
meiket ország-világ előtt feltárják. A gyű
lést Heves Béla elnök nyitotta meg, beszá
molt a Magyar Nyugdíjas Színészek Egye
sületének elmúlt évi működéséről, ismer
tette azokat nz erőfeszítéseket, amelyeket az 
elnökség a tagok érdekében kifejlett. El
mondotta nzt is, hogy a parlamentben inter
pelláció hangzott el a színészek nyugdijá
val kapcsolptban, nz interpellációra biztató 
választ adott a kultuszminiszter, mindez- 
idcig azonban intézkedés nem történt.

A havi 7—12.50 pengő nyugdijat „él- 
veső" öreg színészek

előtt ezután Barna József ismertette 
egyesület pénzügyi helyzetét, 1937-Len 203 
pengő 21 fillér volt a pénztárkészlet. Az év

az

Komlós kerámia
kapható néhány Jobb állatban ós n készítőnél: VII., H&rala-ntoa 89. Tel. i 149.768 

" sT Mintái érmünkben állandó kiállítás!
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BAKTER: Pedig az életfogytig a‘ nem 
móka!

LEPCSES: Errül eszembe jut az a Bika- 
rogyasztó Acskó Lajos, aki eccer elment a 
csendőrségre s bejelentette, hogy a felesége 
két héttel ezelőtt beleesett a Rábába, oszt 
azúta tejjessen nyoma veszett. — „Hejnye 
a tátintóját magának” — mordult rá a 
tiszthelettes úr —, „mér csak most gyün 
eztet jelenteni?" —• „Hát” — vakarta fejit 
Bikarogyasztó —, „eddig ászt hittem, ho‘ 
csak bolondozik."

ÖRZSI: Hogy a fényé tutulla ki!
BAKTER: Hát az igaz vóna, hogy a fran

cijuk tejjessen benne hatták a panyol köz
társasági kórmányt a szószba?

ÖRZSI: Igaz, bizony.
BAKTER: Gondulom, miilen morcosked- 

vűek lehetnek azok a panyolok.
LEPCSES: Ez Ippen ollan, mint mikor 

eccer Pápóczon igen fényes nagy batyubál 
vót, oszt megjelent az a Bágyognyúzó Csi
kar András is, de a felesége nélkül. — 
„Nini, szomszéd" — szólt hozzá Pékfülű 
Mágor Ferenc —, „mér gyűlt kend egyedül 
a batyubálba?" — „Az asszony igen rossz- 
kedvibe vót" — felelte a kérdezett. — „No 
csak" — sajnálkozott Pékfülü —, „oszt mér 
vót rosszkedvűbe a felesége?” — „Hát azér"
— vonta vállát Bágyognyúzó —, „mer nél
küle gyüttem el a batyubálba."

ÖRZSI: Látom, máma az asszonyrágás 
van soron, attul pedig ollan méregbe guru
lok, hogy még az epéin is ríva fakad. —- 
Gyü.ijön aptya, mennyünk.

BAKTER: Csak még egyet: igaz-e, Lep
cses szomszéd, hogy a verhetetlennek gon
dolt japány csapatokat alapossan eldemu- 
lálták a kinajiak?

ÖRZSI: Úgy óvastuk az újságba.
BAKTER: De hájjá, igazába én asse tu

dom, mér támatták meg a japányok Kina- 
órszágot.

LEPCSES: Nézze, tuggya, egy alkalom
mal aztat az Ancsipicsori Bobák Pétert tor
vénbe hittak, mer Agyolvaszló Sunyák Már
ton yt úgy megrúgta, hogy leszakatt a ve
séje. — „Mér cselekette eztet?" — faggatta 
a biró. — „Há‘ mer igen megsértett" — 
panaszúta a vádlott , „aszonata nékem, 
hogy normális vagyok." — „Lám, csak 
lám" — csóválta fejit a biró —, „hát 
tuggya maga, mit jelent az, hogy normális?”
— „Isten őrizz" — felelte Ancsipicsori —, 
„iszen akkor most gyilkosság végett vónék 
itten." —- Oszt hasolló jókat, bakterom, 
pá, pá.

folyamán az egyesület a rádiótól 100 pen
gőt kapott a megelőző évi 2Ö0 pengővel 
szemben. A TÉBE-töl pedig 100 pengőt, ado
mányok is érkeztek az egyesületbe,

egy év alatt összesen: Írd és mondd:
41 pengő.

Ebből a „tőkéből” 181 pengő 86 fillér se
gélyt osztottak ki a nehéz helyzetbe jutott 
tagok között.

Az egyesület pénztárának azonban van
nak adósai, nyomorgó nyugdíjas színészek, 
akik összesen 45 pengő 60 fillérrel tartoz
nak. Ez a pénz uzonban behajthatatlan, 
ezért azután az egykori Fallstaltok, Velencei 
kalmárok, Bánk bánok és Fausztok elhatá
rozták, hogy

a 45 pengő 60 fillért leírják.
A pénztárnoki jelentéshez többen is hoz

zászóltak, azt hangoztatták, hogy a rádió-

Bőrös sonka (hátsó) .... kg-ja 2.80 I’ 
Bőrös sonka kötözött .... „ 2.40 P
Lehúzott sonka kötözött ... „ 2.80 P
Lehúzott sonka és lapocka . • „ 2.40 P
Füstölt tarja.................... * * „ 2.20 P
Elsőrendű téli szalámi . . • « „ 3.80 P

Fieischer Rezső
hentesáru-, kolbász- és szalámigyár
VII., Dankó Pista-utca 9-11.

Fiófiügleteb
II., Széna-tér 1. (Csalogány-utcánál)
V.,  Szent István-körut 8. (Tátra-u. sarok) 

VL, Teréz-körut 15. (Mussolini-térnél)
VI. , Teréz-körut 47. (Nyugati pályaudvarnál)

VII. , Damjanich-utca 37. (Murányi-u. sarok) 
VII., XVesselényi-utca 63.

(Magyar Színház mögött)
IX., Központi vásárcsarnok 1/a.

(Főbejárat jobboldalán)
Vidéki szállítás utánvéttel.

előfizetési dijakból kellene egy-cgy fillért 
juttatni az egyesület pénztárának.

A sanyarú helyzetben ezer nélkülözés 
közt élő öreg színészek gyűlése ezután az
zal foglalkozott, hogy Krecsányl Ignác, a 
nagy szinésznevclö színigazgató emlékét 
méltóképpen kell megörökíteni, még pedig 
úgy, hogy

a Horváth-kertet nevezzék el Krecsányi- 
kertnek.

Thury Elemér terjesztette be az erre vonat
kozó határozati javaslatot, amelyet egyhan
gúlag megszavaztak és elhatározták, hogy a 
Közmunkatanács elé juttatják.

Ezután a szinészparlament legdrámaibb! 
pillanata következett. Felolvasták Körösi 
Bertalan 90 esztendős nyugdíjas színész le
velét, ki Jászapátiból küldte el üdvözletét.

— Előrehaladott korban vagyok már, a 
100 kilométeres útnak nem merek nekivágni 
— gyalog, vonatra pedig nincsen pénzem. 
Hetven esztendeje vagyok színművész, pá
lyámat a Nemzeti Színházban kezdtem, 
többször voltam színigazgató kisebb-na- 
gyobb színházakban, sohasem volt többem, 
mint a megélhetésem, de most az sincsen 
meg, mert 13 pengő nyugdijat kapok és eb
ből megélni nem lehet.

E»

Ignácz Rózsa;

RÉZPÉNZ
Pár nincstelen komédiás nekivág az erdélyi 

havasoknak: magyar szót hirdetni, kultúrát, 
irodalmat prédikálni... Hősök: pedig nincs 
bennük semmi regényes kiállás, a színpadon 
szavalnak csak, a való élet porondján egy
szerű, prózai emberkék; oldal szalonnát ku- 
nyerálnak és felesbe szívnak egyetlen garasos 
cigarettát, lyukas cipőben rójják az országutat 
és bekopognak minden úri portán: jegyet 
árulnak, mint a házalók. A kultúra e névtelen 
katonáiról szól Ignácz Rózsa új regénye, 
a „Rézpénz".

A dm szimbólum. Ezerrétfl, ezer jelentésű 
jelkép. Rézpcnz: evvel fizet a világ a hősiesen 
küzdő, igehirdető komédiáscsapatnak ... Réz
pénz: — ehhez hasonlatos a sok jeltelen kis 
színész, kl lenézetten hánvkódik az élet ten
gerén ... Aki ezt a könyvet papírra vetette? 
idealista. Nem édeskés asszonyíró, hanem 
keményvonású, merész poéta, aki csupa élő 
ember körül zajló történésből tudja kicsendí
teni hitvallását: — ha a sors csak lyukas réz
pénzzel fizet is, mégis érdemes, mégis szent 
dolog a szépért harcolni. Ignácz Rózsa jelle
meket, embereket teremt. Lándori! Ez a hős 
örökön emlékezetes marad. Egy Istenháta- 
megetti kis falu csendjében, rozzant boronák, 
szekérroncsok szomszédságában Leart játsza. 
Klára, a játék, a színpad áldozatos kis pap
nője, ez a gyengécske virágszál, kit egy ferge
teges szerelem s egy még fergetegesebb botrány 
sem tud elhajlitani, elfordítani a művészet 
sugárzásától...

Ignácz Rózsa írása két ritka adottságot 
egyesít: érdekesen, lebilincsclően ír — és igaz 
irodalmat ád. Rézpénz: — a szerény cím 
mögül a művészet aranytallérja csendül.

-W , -

A „Kőszén” osztaléka
A Magyar Általános Kőszénbánya Rész*  

vénytársulat igazgatósága megállapította az 
1937-1 üzletév mérlegét és elhatározta, hogy 
április 26-ára hívja egybe a rendes évi köz
gyűlést, amelynek indítványozni fogja, 
hogy az 1937-1 üzlelévre — a tartalékok és 
alapok dotálása után — részvényenként húsz 
pengő osztalék kerüljön kifizetésre.

■— A mindig kittinő — sőt ma még jobb, 
mint valaha — Nikotcx-Levcntének méltó rivá
lisa akadt, az uj, meglepően csinos csomago- 
fi'su Nikotcx-Symphoniúban. Ize, illata, egész 
Kiállítása folytán ez a jövő cigarettó|a: enyhe, 
tartalmas és zamatos, Arn csak 3.7 fillér. Nagy 
jövőt jósolunk és kívánunk a Nikotcz-Sympho*  
ni inak.
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HÉTFŐI 

Rejtélyes halott 
a kőbányai határerdőben 

erdőör egy fa tövében fedezte fel 
a fején és arcán sérUlt holttestet

és a

Vasárnap hajnalban a főkapitányság köz
ponti ügyeletén Kőbányáról telefonon Je
lentkezett egy rendőr, aki közölte , köz- 
pont! ügyelet vezetőjével, hogy a főváros 
határában elterülő erdőségben a Dömsödi- 
Ut irányában

férflholttestct találtak 
és miután sérülések vannak az arcán 
fején, nincs kizárva, hogy

bűncselekmény történt.
A rendőrségről rendőri bizottság, detek

tívek és daktiloszkopus, valamint a fény
képész robogtak ki autókon a helyszínre. A 
holttestet az erdőőr találta meg „
meglehetősen elhagyatott helyen, a Kőbá
nya és Kispest között elhúzódó 
egyik legkevésbé járt helyén,

az erdei úttól jó messzire, egy fa tövé
ben.

azon a

erdőség

A uegyven-ötven év körüli férfi sötétkék 
ruhát viselt és fekete cipő volt rajta. Öltö
zéke után Ítélve, jobb iparos vagy keres- 
Kcdőember lehetett.

Az arcán és a fején tényleg sérüléseket 
találtak, a rendőrorvos véleménye szerint 
azonban ezek a sérülések úgy is keletkez
hettek, hogy az ismeretlen férfi vagy rosz- 
szül lett az erdőben, vagy megmérgezte ma
gát és amikor összeesett, a fejét bezúzta a 
fatörzsbe és a bozótok felsértették arcát. 
Az öngyilkosság feltevése mellett szól az a 
körülmény is, hogy az ismeretlen férfi va
lószínűleg titkolni akarta kilétét és ezért

Titokzatos módon eltűnt
egy tizenegyéves leány

Egv 11 esztendős pesti kislány titokzatos 
eltűnése foglalkoztatja a budapesti főkapi
tányság eltűnési osztályát. Detektívek serege 
kutatja:

hova tűnt a kis Horváth Irma,,
aki pár nappal ezelőtt ott játszott a MAC 
klubháza mögött. Március 21-én tűnt cl a 
‘kislány és azóta nem adott életjelt magáról.

Horváth Gyuláné a Magyar Atlétikai 
Club női masszőrje keresi, kutatja két

ségbeesetten leányál.
Horváthné már esztendők óta a MAC szol
gálatában áll és két kisleánya ott lakott vele 
a Margitszigeten a klub székháza melleit. 
Március 21-én a leányok a klubháznál ját
szadoztak. Horváth Irma nővére és a többi 
gyerekek már korábban hazatértek. Este 
felé Horváthné keresni kezdte a kis Irmát, 
de sehol sem talált rá. Felkutatta az egész 
Margitszigetet,

késő éjszakáig egyre fokozódó izgalom
mal kutatott uána, de lilába, a gyermek 

nem került elő.
Másnap rokonoknál, ismerősöknél folyt a 
kutatás, minden eredmény nélkül.

A kétségbeesett anya három nappal ké
sőbb elment abba az iskolába, ahová kis
leánya járt, hogy érdeklődjék. Itt közölték 
vele: hogy már éppen beakarták hívni, hogy 
felvilágosítást kérjenek tőle, miért nem jön 
Iskolába a leánya.

Horváthné útja most már n rendőr
ségre vezetett és bejelentette lányának 

eltűnését.

előzőleg eltüntette összes iratait, mert 
kor átkutatták a halott zsebeit,

semmiféle személyazonossági iratot nem 
találtak nála.

A rendőrség intézkedésére a kőbányai 
erdő ismeretlen halottját a törvényszéki or
vostani intézetbe vitték, ahol

a boncolás fogja majd megállapítani a 
halál pontos okát

és egyidejűleg nyomozást indítottak a halott 
személyazonosságának megállapítására.

ami-

V

Oldja és öblítés után nyom
talanul eltünteti a piszkot. Ra
gyogó fényéi újjávarázsolja.

A nyomozás azonnal megindult.
A szerencsétlen asszony semmiféle okát 

nem tudta adni, miért tűnt el leánya.
— Jó magaviseletü, szerény, kedves kis

leány Irmuska, fogalmam sincs, mi történ
hetett vele: — mondotta a rendőrségen köny- 
nyek között Horváth Gyuláné.

Az eltűnés körülményeiről, előzményeiről 
eddig semmiféle olyan adat nincs, amely 
Horváth Irma nyomára vezethetné a detek- 
tiveket.

Arra sincsen adat, vagy pozitív nyom, 
hogy' baleset, szerencsétlenség áldozata 

lett volna n kisleány,
akinek felkutatására lázas tempóban, nagy 
créllyel folyik a nyomozás.

Gyönyörű „színházterem" 
és „gótikus templomhajó" 

a pálvölgyi barlangban
Nem messze a fővárostól az óbudai hegy

vidék egyik legszebb részén, az Újlaki- 
templom közelében, egy régi kőfejlő völgy- 
szakadékúnak mélyén nyílik a Pálvölgyi 
barlang, az Aggteleki cseppkőbarlang után 
Magyarország legnagyobb kiterjedésű bar
langja, amelynek érdekességét fokozzák 

gyönyörű cseppkőképződményei
is. A barlangot 1901-ben fedezték fel, de 
tulajdonképpeni fellúrása 1919-ben kezdő
dőit, amikor a Pannónia Turista Egyesület 
barlangkutató szakosztálya vette kezelésbe. 
1927-ben villanyvilágítással látlak el a bar
langot és hosszú esztendők fáradságot nem 
ismerő munkájával elérték azt, hogy ina 
már a barlang nagy része kényelmesen 
járható.

Vasárnap délelőtt mulatta be a Pannónia 
Turista Egyesület a sajtó képviselőinek az 
elmúlt évben hozzáférhetővé teli barlang
járatokat. Az újságírókat Katiié Olló egye
temi magántanár, ismerlnevü barlangku
tató vezette végig a cseppkőbarlang ka
nyargó járatain. Ezeken a részeken egy év
vel ezelőtt még barlangjáró ruhában, kar
bidlámpával, kötéllel és kötélhágcsókon 
járlak az elszánt turisták, ma már, ha he
lyenként meredek, de mégis utcai ruhában 
megközelíthető lépcsők szolgálnak a bar
lang látogatóinak. Felejthetetlen látványt 
nyújt az ötletesen elhelyezeti sillanykörlék 
fényében úszó, hatalmas boltozati! „szín- 
házterem" és az újonnan járhatóvá tett já
rat egyi klegszehb része, amelynek zegzu
gosan bordázott oldalait mint valami

eszményien karcsú gótikus templom
hajó

falai, hatalmas lendülettel szárnyalnak a 
magasba, hogy fent lehelletszcrü könnyed
séggel simuljanak egymásba.

Zálog KKycI. viselt ruhát, fehérne
műt Író-, varró- fényképező 
gépet, tzrtnyegel és mindent ve
szek. eladok, divitszővetre Is 

cserélek. NLTOVITS. NépsJuhái u. Zl. T.t 141-4(7.

NAD< A

Ópiummal megmérgezte 
magát Kovács Sámuel 
festőművész felesége

Vasárnapra virradó éjszaka a Dalmady 
Győző-utca 0, számú házban Kovács Sá
muel festőművész ncgycdikemcleti lakásába 
hívták ki a mentőket. A festőművész már 
hosszabb ideje lakik a házban feleségével, 
akivel a legharmónikusabb házasélelct él
ték.

A festőművész szombaton este baráti tár
saságban volt hivatalos és felesége egyedül 
maradt odahaza. Rosszullétről panaszko
dott és azt mondotta, hogy korán lefekszik, 
kipiheni magát.

Kovács éjfél után érkezett haza vendég
ségből és amikor a hálószobába belépett, 

nyöszörgésre lett figyelmes.
Felgyújtotta a villanyt és feleségét halott
sápadt arccal,

habzó szájjal, eszméletlen állapotban 
találta.

Az éjjeliszekrényen egy pohárban méreg
maradvány volt.

A festőművész azonnal értesítette a men
tőket, akik gyomormosást alkalmaztak, 
azonban az uriasszony ezután sem nyerte 
vissza eszméletét és ezért kórházba szállí
tották. Az öngyilkos assfonyt, akiről meg
állapították, hogy

nagymenylségű ópiummal mérgezte meg 
magát,

vasárnap sem lehetett kihallgatni, mert 
még mindig eszméletlen állapotban fekszik.

Vasárnapi tüntetés Budapest utcáin:
40 előállítás

Napok óla röpcédulákat osztogattak a 
városban, amelyeken a következő szöveg 
volt olvasható: „Vasárnap délben a Belvá
rosban találkozunk." A röpcédulák egy- 
részén Szálasi, másrészén Kémcri Nagy Imre 
nevét szerepeltették. A rendőrségen a vasár
napra tervezett tüntetés ügyében minden 
előkészületet megtett, s

a főváros egész területére teljes rendőri 
permancnclát

rendelt cl. Tiz óra után érkezett be az első 
jelentés a főkapitányságra, amely arról 
szólt, hogy Kémcri Nagy a Muzeum-kör- 
uton fiatalemberekkel találkozik.

Kémcri útját tovább is figyelemmel kisér
ték, azonban a csoportosulásokban nem vett 
részt, csak megfigyelte az utcai eseményeket. 
Majdnem az egész délelőtt a legteljesebb 
nyugalom jegyében zajlott le, félegy tájban 
azonban a Nagykörút és Rákóczi-ut sarkán,

a Nemzeti Színház közelében kétszáz 
főnyi, fiatalemberekből álló tömeg ve

rődött össze.
ütemes kiabálással Szálasit éltették és röp
cédulákat osztogatlak.
Pillanatok alatt riadóautón rendőrök érkez
tek a Nemzeti Színházhoz. A rendőrök meg
érkeztekor a tömeg nyomban szétszaladt. A 
szaladók közül tizenhárom röpcédula osz
togató fiatalembert fogtak cl s előállították 
őket a VIII. kerületi kapitányságon. Néhány 
perc alatt megtisztították ar utcát. Húsz 
perc múlva a fíoyul-sz&\l6 előtt

Ismét kétszáz-kétszázötven főnyi fiatal
ember

gyűlt össze, szavalókórusok alakultak és is
mét Szálasit éltették. A rendőrök most is 
gyors munkával szétoszlatták n tüntető cso
portot, tizenöt embert a VI. kerületi, három 
embert pedig a Vili, kerületi kapitányságra 
állítottak elő.

A Belvárosban szolgálatot teljesítő rendő
rök és detektívek öt röpcédulaosztogatót 
fogtak el és állítottak elő a IV. kerületi ka
pitányságon.

A Dunakorzón Is járlak röpcédulaosz- 
togatók.

Itt két fiatalembert fogtak cl. A Károly- 
körút és Andrássy-ut sarkáról öt tüntetőt 
kísértek be a főkapitányságra.

TÖLTŐTOLL •lflVITn80l<
MINERVA Kossuth Lajos-utca 20

(Aatorfa uóUótoJ tzembonj.
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Délután két órára

összesen negyven embert állítottak elő.

ezek közül huszonhatot este hat óráig iga
zoltatásuk után elbocsátottak, tizennégy fia
talember kihallgatása n főkapitányság poli
tikai osztályán folyik, ők mindnyájan több
ször szerepeltek már a múltban különböző 
tüntetéseknél. Kihallgatásuk során azt igye
keztek tisztázni, hogy kik szervezték meg 
és honnan indult ki a tüntetés. A rendzava
rás részletei azt mutatják, hogy a vasár
napi tüntetést néhányszáz felelőtlen fiatal
ember rendezte.

A rendőrség a délutáni órákban is perma- 
ncnciában maradt, azonban

semmiféle rendzavarás nem történt.

Délután a főkapitány a belügyminisztert 
kereste fel és referált neki a vasárnapi tün
tetésről.
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Nézze mén az UFA 
hangulatos, felejthetetlen filmjét!
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O hotess tavaszi kúra — 18 pengő 
igyon reggelenként 2—3 deci Mira glauber- 
sós gyógyvizet. Az éhgyomorra, langyosan 
fogyasztandó gyógyvíz rendezi az anyag
cserét, az emésztést, a vérkeringést, szóval 
valósággal megújítja a szervezetet.

Multheti nrámunkbnn részletesen beszá
moltunk a Hétfőt Napló

HL VÁLLALATI VERSENYÉNEK

érdekes és Izgalmas lefolyásáról. A döntő 
küzdelmek lapunk megjelenése után kez
dődtek el. Az ötvenkettő résztvevő csapat 
közül izgalmas küzdelmekben a

„Nomutla'*  fonallpar rt.
kitűnő csapata veretlenül (mindössze 3 el 
döntetlennel) szerezte meg a győzelmet: Ba
lázs Jenő, Honold Dezső, Michel Andor, 
'Michel Pál, László Imre és Wcsscly István 
összcállitásbun. Balázs Jenő csapatkapitány 
nemcsak a játékban, de o csapat kitűnő 
menedzselésével is sikert aratott. A csapat
ban csak egy elsöoaztályu játékos játszott, 
Honold Dezső, aki a legjobb formában, hi
bátlanul küzdötte végig a nagy versenyt és 
szinte szárnyakat adott partnereinek, akik 
egytől egyig rugyogó teljesítményt nyújtot
tak.

.4 második helyezett Nagybátony-U jlaki 
Egyesült Iparművek rt. csapat összeállítása: 
dr. Kun Miklós, Bánó Marcellné, dr. Peté
nyi János, dr. Friedmann Gyula és ifj. 
Vajda Pál. A csapat végig az élen volt, amit 
egyrészt kitűnő hölgy játékosuknak köszön
hetnek, másrészt Vajda Pál nagy küzdőké
pességének és nagyszerű bridge pszicholó
giájának.

Harmadik a Dán Testvérek: Hűkor Imre, 
'Hoger Tiborné, Jakab József, Szaberszky 
Ernő és Urbach Béla. Az előkelő helyezés 
elérésében nngvrésze van a végigjátszó 
Bogerné—Bokor párnak.

Negyedik lett a Tüzelést Technika Építési 
Vállalat: Dióst házaspár, dr. Gótay Gábor, 
dr. Puha Kornél, dr. Stern Imre és Steincr 
Arthur volt nz összeállítás. Utolsó mérkőzé
süket a versenygyőztcs Nomotta ellen jút- 
azotlék és egy partin mulott, hogy nem ők 
• Hétfői Napló Vállalati kupájának 1938. 
évi védői. Ezt az izgalmas játszmát alant 
Ismertetjük.

Szakmai díjnyertesek a következő csapa
tok:

Gyári csapatok dija: G, M. B. borotva- 
pengegyár.

Bankszakma dija: P, T, 0. E., második a 
Hitelbank II.

Biztosítók dija: Generáli L 
Orvofli Intézmények dija: Újpesti Menta- 

egyesület.
Egyéb Vállalatok dija: Hunnia rt,
Hölgycaapat díj: Újpesti Mentők hölgyei. 
Ilyen inosireverscny rendezése nagy 

anyagi áldozattal és még nagyobb munká
val jár, de örömmel jelenthetjük, hogy a 
közönség a legteljesebb mértékben hono
rálta fáradozásunkat. Ezt biztosítja a re
kord nevezés, a nézőközönség hatalmas ér
deklődése és a verseny után befutott gratu
láló és köszönő levelek tömege.

Nem volna azonban a beszámolónk teljes, 
ha külön ki nem emelnénk

Plutnik Nándor és Fial kárfyagyár 
gyönyörű, ízléses bőrkötésű kártya díszdobo
zairól, amelyről nyerteseink elragadtatva 
emlékeznek meg beküldött Icvcleikban.

VÁLLALATI VERSENY 
LEGÉRDEKESEBB JÁTSZMÁJA

Nem szükséges külföldre utazni, hanem 
otthon, lakásunkban frissíthetjük, gyógyít
hatjuk a hosszú tél állal megviselt szerveze
tünket. Az epebajos, a gyomor- ás cukor
beteg, az elhízott ember, orvosi tanács sze
rint tartott, 4—6 hetes kúra keretében

A sziklakápolnában akart végezni 
magával egy fiatal lány,
aki 24 óra alatt kétszer indult a halálba

♦öngyilkosságok bőséges krónikájából I lőnö, elpanaszolta, hogy nagy gondja, nyo- 
meghalni. Kikérdezése

A III.
DÖNTŐJÉNEK

♦
V
0
+

1 kór

4 A 8 7 5
9 A B 0 6 2 
0 »
4 K B 6

B 4 3 ÉSZAK 4 K 9 n
S 4 3 í f- <7 —
D 9 0 AB 10876 1
9 7 5 3 2 4 - w 

DÉL * D 8 4

4 D 10 2
s K D 10 7 5
0 K 5 2
4 A 10

Kelet Dél Éank Nyugat
1
4
4
6

pikk 
kiíró 
szán 
kör

4 kör —■
& treff —

káró dántávnl indít.
felvevő habozás nélkül beledobja a 

hitetni Kelettel, hogy 
ütés- 

kft fekete szín körül a 
abban reménykedik,

Kelet üti ntNyugat 
ásszal és ... .. _____
királyin Ezzel el akarja __  ..
tö|>b karója nincs, tehát a káró folytat: 
Áldozat volna. Kelet a...........
pikk hívást választja. .........................,____ _
hogy a treff dámával ütni fog. így szépen be
csen n csapdába, amely I Dél állít neki. A pikk 
hívást ugyanis Dél a dámával üti, háromszor 
•duzik. asztalról treffet hív, Impnsszol n tízes
sel. lehívja n treff ászt, majd a treff királyra 
aldohja m rossz pikkjét.

Szép példa ez a játszma arra, hogy az Ignzi 
Versenyző n legrcménylcleucbb helyzetbe 
adja meg magát és a lehetetlent 
bálja. Ehhez azonban az is kell, 
lb’« az egyetlen halovánv 
technikai bJöffel a; " '
Beásó Kon old',

id incgpró- 
hogy meg- 

sansrot és egv 
ellenfelet knockout-oljg.

Az
is kiemelkedő tragikus eset foglalkoztatja a mora miatt akart 
főkapitányság életvédelmi osztályút: drámai után kijelentette, hogy
körülmények között huszonnégy óra alatt 
kétszer indult a halálba egy fiatal lány.

Szombaton délután három óra tájban be
tért a gellérthegyi sziklakápolnába egy fia
tal nő, az oltárnál ájtaloskodott, azután a 
kápolna egyik falához ment, ahol karos vil
lanylámpa áll ki a sziklából. A fiatal lány 
levette kabátjánnk nz övét, a villanylámpa 
karjára erösitette és

fel akarta akasztani magát, a sekres
tyés azonban észrevette
az utolsó pillanatban megakadá- 
öngyilkosságot.
n kiállott izgalmak miatt elájult, 
kellett hívni, nkik azután eszmé

és éppen 
lyozta nz

A lány 
mentőket 
letre térítették, majd az intézkedő rendőr a 
főkapitányság életvédelmi osztályára kí
sérte.

A sziklakápolna öngyilkosjelöltje, Havas 
Anna huszonnégyévcs állásnélküli tisztvisc-

lemond öngyilkossági tervéről, mire 
elbocsátották a rendőrségről.

Havas Anna a főkapitányságról hazament 
az Üllöi-ut 107. számú házban lévő albér
leti lakására. Egész esete otthon volt, ko
rán lefeküdt. Vasárnap reggel lakásadónője 
be akart nyitni a szobába, hogy takarítson, 
az ajtót azonban zárva találta. Kopogtatott, 
dörömbölt, de nem kopott választ. Rosszat 
sejtve a házfelügyelőt hívta, aki fölfeszilctte 
az ajtót és a szobában, falbavcrt szögre föl
akasztva, eszméletlenül találták Havas An
nát:

kabátja övére akasztotta |el magát, 
éppen úgy, mint ahogyan a sziklaká

polnában akarta.
A házfelügyelő levágta a kötélről a lányt, 

aki még élt és a mentők súlyos állapotban 
a Rókus-kórházba vitték. Most az életvé
delmi osztály veszi majd gondozásba,

m-

Elmaradtak az idén azok a bevásárlások is( 
amelyeket a magyar kereskedők a lipcsei, prá, 
gai és bécsi vásárokon szoktak keresztülvinni 
Mindezek együttes hatásaként ipari és kereske
dői körökben egyaránt azt várják, hogy a rak
tárhiány folytán számos cégnél most égetően 
sürgős beszerzések szinte kirobbanó erővel a 
Budapesti Nemzetközi Vásárra fognak koncen
trálódni. Hozzájárul ehhez az optimisztikus 
hangulathoz az a körülmény is, hogy a magyar 
kormány ötéves beruházási terve már a közeli 
hetekben nagyarányú állami rendelésekre és 
ezeknek további hatásaként a gazdasági forga
lomnak lényeges fclélénkilésére fog vezetni. Az 
ötéves terv megvalósítása majdnem minden 
szakma részére uj munkát és ennélfogva a 
vállalkozók és alkalmazottak tízezrei részére 
fokozott kereseti lehetőséget fog jelentenie 
Mind erre fel kell készülnie a magyar kereske
delemnek is, aminek szinte természetes követi 
kezménye lesz, hogy az eddig tapasztalt der
medtség megszűnésével egy időben kirobbanó 
vásárlási kedv fog érvényesülni a Budapesti 
Nemzetközi Vásáron. Erre enged következtetni 
az a körülmény is, hogy'a vidéki kereskedelmi 
gócpontok majdnem mindegyikéből már most 
is pólküldcményeket kérnek a vásárigazolvá
nyokból.

ZENE

A belügyminiszter szigorú 
rendelete a cselédközvetitők 

erkölcsrendészeti ellenőrzéséről
Sok panasz hangzott el mostanában hogy 

állítólag zug-cselédközvetitők működnek, 
akik szabálytalanságokat követnek el. Ez a 
szabálytalan működés egyformán káros 
szociális szempontból, de súlyos erkölcsi 
vonatkozása kifogások is merültek fel. Az 
egyre sűrűbben felbukkanó kifogásokkal 
kapcsolatban Szélt József belügyminiszter 
tegnap rendeletét adott ki, amelyben

elrendeli a cselédközvetitők működésé
nek fokozottabb ellenőrzését

és ennek a végrehajtására sürgős körrende
letben hívta fel nz illetékes hatóságokat.

—- Több oldalról panasz érkezett hozzám, 
— hangzik n rendelet —, hogy

a cselédszerzők, illetve azok felelős 
Üzletvezetői közül többen sulyos kifogás 

alá cső magatartást tanúsítanak, 
sőt egyesek főként crkölcsrendészcU szem
pontból megengedhetetlen üzelmeket foly
tatnak. A jogos panaszok megszüntetése

céljából utasítom a hatóságokat, hogy a cse
lédszerzői engedéllyel rendelkező egyének 
vagy felelős üzletvezetőik működését

az eddiginél sokkal fokozottabban és 
lehetőleg meglepetésszerűen 

ellenőrizzék. Ha az engedélyesekkel, vagy 
felelős üzletvezetőikkel szemben erkölcs
rendészeti szempontból, vagy súlyosabb be
számítás alá eső más cselekmény miatt me
rül fel kifogás, késedelem nélkül meg kell 
keresni az illetékes hatóságot és az intéz
kedés céljából közölni vele a terhelj ada
tokat.

A rendelet azzal végződik, hogy az ilyen 
eljárások eredményéről jelentést kell tenni 
a bel ügy miniszternek, A 
rendeleté alapján

Budapesten a kerületi 
nyomban megkezdik a 

lök fokozottabb ellenőrzését
Ás végrehajtják az utasítást a vidéki ható
ságok is.

belügyminiszter

kapitányságok 
cselédközveti-

[•

kiürült raktárait
a Nemzetközi Vásáron egészíti ki 
a magyar kereskedelem

A elmúlt hónapok világpolitikai eseményei, 
amelyek már hónapokkal azok kirobbanása 
elölt éreztették hatásukat a gazdasági piacon is, 
nálunk Magyarországon sem múltak el nyom
talanul. A kereskedők már az elmúlt év vége

óla a rendesnél is nagyobb óvatosságot tanú
sítónak az árukészletek felújításánál, ami vi
szont arra vezetett, hogy a kereskedők jórésze 
ma szokatlanul csekély raktárkészlet felett ren
delkezik.

Az ÚJSÁG
húsvéti számának értékes ajándéka
a

Műveltségi Lexikon
mely a modern lapkiadás páratlan szenzációja 
valamint a

családi Kincsestár
Az Újság húsvéti száma 
a mellékletekkel együtt oldal

Tarthatatlan állapotok a Magyar 
Szövegírók. Zeneszerzők és

Zeneműkiadók Szövetkezetében
A multheti számunkban közöltek folyta-*  

tásaképpen ezúttal a: „pontozási osztály"-on 
uralkodó és a tagok állandó panaszainak 
alapul szolgáló tűrhetetlen állapotokról kí
vánjuk olvasóinkat tájékoztatni. Arról az 
osztályról, amelynek 'támogató segítségétől 
várják a szerzők sorsuk jobbrafordulását*  
illetve javulását.

A szövetkezet pontozási osztályán tartják 
nyilván a szerzők müveit és ellenőrzik 
azoknak a rádióban és egyéb zenés helye
ken lebonyolított forgalmát. Itt dolgozzák 
fel a rádió- és hangversenymüsorokat és a 
zencltető vendéglők, kávéházak, kocsmák 
műsorait, melyek alapján pontosan meg
állapítható lenne, hogy egy-egy szerzemény*  
hol és mikor került előadásra, tehát itt dől 
el, hogy a szövetkezet évenkénti körülbelül 
1 millió pengőnyi jövedelméből a felosztó, 
bizottság kinek-kinek mennyit ítél meg. 
Ebből megállapítható, hogy a pontozás a 
legmesszebbmenő lelkiismeretességet köve
teli a szövetkezettől és éppen ezt követelik 
évek óta a szerzők is, de mindeddig hiába, 
a vezetőség nem akar pontosan pontoztatni^ 
neki nem érdeke, a tagok pedig...

Megtudtuk, hogy a külföldi szövetkezetek
ben miként pontoznak. Ott hajszálpontos
sággal tudják és főleg akarják is tudni, 
hogy az egyes müveket hol és hányszor 
játsszák, amelynek az ellenőrzésére a hiva
talos müsorkönyvek szolgálnak, melyekbe 
a zenész (karmester) minden este köteles 
beírni, hogy milyen müveket játszottak. I)e 
hogy ez a műsorbeirás mindenkor pontosan 
vezettessék, az külföldön a legszigorúbb 
ellenőrzés alatt áll. Olt tehát nincs baj 
e tekintetben; de a hazai szövetkezetben 
máskép áll a helyzet, mert Budapesten pél
dául egyetlen ellenőr működik csak, akt 
saját magának jegyzi fel az általa hallott 
számokat és ezen az alipon referál a köz
pontban székelő pontozó bizottságnak.

Nem érdektelen megemlíteni azt sem. 
hogy az igazgatóság tagjai és a pontozási 
osztályt vezető hivatalnokok mindnyájan az 
első szerzői kategóriába sorozottak, tehát a 
legtöbb tantiéinél (évenkénti 5000 pengőt): 
élvező szerzők... A helyzet az, hogy a hi
vatalnok szerzők önmagukat pontozzák, 
akiknek ilynemű működése ellen annyi és 
hiábavaló felzúdulás hangzott már el a köz
gyűléseken, de akik mindezideig lemoso
lyogják a pnnaszkodók tömegét. A szövet
kezetben pedig minden megy tovább a ré
szükre nagyon kellemes és kényelmes mó
don. Mert nincsen senki, aki a vezetőséggel 
szembehelyezkedni merészelne. Pedig belül 
a lelkek mélyén, már oly nagy a felháboro
dás, mint még soha!... Ányos László pél
dául saját magi: állapította meg, hogy neki 
40.000 pontja van, lellát legtöbb n szerzők 
között, ami azt jelenti, hogy az ő kompozí
cióit játszók leggyakrabban szerte az egész 
országban... Utána Erős Béla, a másik 
pontozó ur következik. Kérdezzük tehát, 
honnan származik Ányos ur negyvenezer 
pontja, amikor nótáit alig-nlig hallani már, 
hiszen a közönség is természetszerűleg min
dig a divatosabb kompozíciók után érdek
lődik. Egy bizonyos, hogy Ányos bosszú 
esztendők óta alig jött ki egy-kél

♦

Eysscn Irén nagysikerű ária- és 
meglcpetészerü és nugyjelenlőségü 
kozús törlént: Ignáth Gyula lépőit 
ség elé, hogy bársonyosan meleg 
hangiával meghódítsa * " 
magyar operaéneklés 
Ígérete Ignáth Gyula.

uj dallat.

dalestjén 
bemutat' 
a közóit*  
basszus- 

hallgatóságát. A 
igen nagy és értékes

Ferdor
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«éru s.z?va,Sás, sortüz,
11 halott, 100 sebesült 

Tuniszban
; Tunisz, április 10.

U Hétfői Napló tudósítójának távirata) 
i-uní.ztan az arab „aciona{lstn , ™n 
SSÍ" hí IeI’dÜl^re ka'1011 * 

,robh”"lo|l M- Már napok óin 
tüntettek a független arab parlament mel- 
tek mlr° sorozalos ,c,artó2lal-isok lörliSn-

Vnsárnapra virradó éjszaka Ismét fe. 
tartóztattak egy arab nacionalista vezért, 
mire Wbbezer főnyi beiuzlllűll meg- I 
ostromolta az Igazságügyi palotát, hogy I

az arab foglyokat kiszabadítsa.
A tüntetők kőzáport zúdítottak u katona
ságra, melynek parancsnoka sortüzet vezé
nyelt.

A sortllz után tizenegy halott és több 
mint száz sebesült maradt a helyszínen.

A bonszülött tömeg az európai negyedbe 
is behatolt, tőrt, rázott, pusztított, viilamo- 
sokat, autóbuszokat gyújtott fel. Vnsárnnp 
lli',111, ■"< „I '... ..I. ...H l. 1 <• ■ e... . 'I uuiuuuxzoictu gyújtott lel. Vasárnap
újabb ünlclések voltak. A francia föhely- 

I tartó ostromállapotot rendelt cl.

Vasarnap hózivatar
volt Budapesten
20 centiméteres porhő a Kékesen

Vasárnap hűvös, barátságtalan borús 
Időre ébredt Budapest. Vad szélvihar szán
tott végig az utcákon, délben szemelni kez
dett az eső, kora délután pedig

váratlanul valóságos hózivatar keletke
zett. Perceken át sílrll pelyhekben hul
lott az áprilisi hó. Félórás szünet után 

újabb havazás kezdődött.
A pesti aszfalton gyorsan elolvadt a hó, 

de magasabb fekvésű vidéki városokban és 
a hegyekben nyoma maradt a havazásnak. 
A Kékestetőről vasárnap délután jelentették:

— Kiadós havazás roll! 
centiméter vastagságú

Mintegy húsz 
kitűnő porhó

□

van, amely sportolásra Is alkalmas. 
A hőmérséklet ti fagypont nlnlt mozog!

De nemcsak a Kékesen, hanem az ország 
különböző helyein is mélyen leszállóit a hő
mérséklet, egyes vidéki városokban azon
ban vasárnapra virradó éjszaka a talaj men
ten mínusz 5—0 fokos hideget is mértek.

A szokatlanul hideg, havas áprilisi idő
járást

a gardatársadalom aggodalommal fo
gadja.

Áltól tartanak, hogy a termésben, főleg 
gyümölcsben kárt tesz az éjszakai fagy.

■WC

a
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Két NÉP és egy szocialista 
mandátum Kispesten
A nyilasok kibuktak a választáson

A Nemzeti Egység Pártja, a szociálde
mokrata párt es a nemzeti szocialista párt 
vasárnap a kispesti törvényhatósági bizott
ság időközi választásán összemérte erejét. 

A választásnak rendkívül érdekes előz
ménye van, 1936-ban, mikor Kispest város 
törvényhatósági bizottságának tagjait meg
választották, az első választókerület ered
ményét a szociáldemokrata párt tagjai 
megpeticionálták. Ebben a kerületben 48 
szavazattöbbséggel három NEP-párti város
atyát választottak meg,

a kisebbségben maradt párt tagjai azon
ban úgy találták, hogy a szavazás során 

szabálytalanságok történtek.
A közigazgatási bírósághoz fordultak, amely 
legutóbb ítéletében megsemmisítette a vá
lasztás eredményét.

Az uj választás most zajlott le.
Az uj választáson a Nemzeti Egység Pártja, 
a szociáldemokrata párt és a Afeskó-féle 
nyilaspárt indult. Mind a három párt erős 
agitációt fejtett ki a kerületben. Különösen 
a nyilasok szervezkedtek. A távoli környék
ről és Budapestről is rengeteg zöldinges, 
nyilisjelvényes fiatalember utazott ki Kis
pestre. Ezerszámra szórták szét a kis mun- 
kisvárosban könnyű selyempapirröpcédu- 
láikat, amelyekre különféle nyilas jelszava
kat nyomtatlak.

A nyilaskerMzlesek formaruhái nagy 
izgalmai okoztak,

különösen azért, mert a választás elnöke 
szrigoru utasítást adott ki, hogy a választá
sok tartama alatt nem szabad senkinek 
formaruhát viselnie.

Mcskóék emberei azonban a tilalom elle
nére is egész nap — Kora reggeltől a késő 
délutáni órákig — vígan járták zöld ingeik
ben a kispesti utcákat.

Külön érdekessége volt a választásnak az 
Is. hogv a Nemzeti Egység Párt listavezető 
jénck, vitéz Komjáthy Zoltánnak neve a 
nemzeti szocialista párt listáján is szerepelt 
A különös és a választások történetében 
szinte példátlan csel pikantériáját fokozza 
az a körülmény, hogv vitéz Komjáthy Zol
tán a NÉP kispesti szervezetének az el
nöke. A különös eset nagv feltűnést keltett 
Kispesten. Az utolsó pillanatban, a válasz
tások megkezdése előtt, vasárnap reggel 
azután •

„ nemzeti szoelallsla Párl “i 
listát nyújtóit be.

emeljen már Komjáthy neve nem szerepel Az. 
ui listának listevezelóje Meiko Zoltán enjik I 
rokona. Hi'kó Sándor nyuttalmasoll ram- 
fclüinclö, 0 következő helyen Palnrtik, 
Róbert fogtechnikus és htenn István szere-; SíAtort Efwséí Pártjuk listán | 
Indultok • választási küzdelembe vitéz 
Komjálhl Zoltán, Tárnok Árpád és Báthory |

Ferenc. A szociáldemokrata párt listaveze
tője Linhardt Antal párllilkár volt, utána 
következett Nyers Rezső ás Haboczky Gáza.

A

FÓRUM
húsvéti ajándéka

L’niversal-film ♦ Joe Pasternak-produkció

HVEKHAL
A CIMSZERfPBEN:

tomWMDKi
Diszbemutató ma este >/JO órakor 
a Főméltóságu asszony jótékonysági 

akciója javára

A szavazás reggel kilenc órakor kezdődött 
meg és délután négy óráig tartott. A szava
zás lezárása után nyomban megkezdték a 
szavazatok összeszámlálusát. Félhatkor dél
után már ki is hirdettek ti választás vég
eredményét.

Kihirdették a szavazatok végeredményét: 
n három mandátumból keltőt a Nemzeti 
Egység Pártja, egyet pedig n szoclól- 

demokrata párt nyert el.
A Nemzeti Egység Pártja listája első helyén 
szereplő bizottsági tag 293 szavazatot, a má
sodik helyén szereplő 271 szavazatot, n szo
ciáldemokrata párt listavezetője pedig 206 
szavazatot kapott. A nyilasok listavezető
jére 147 szavazat esőit.

Sztrájkolnak a soproni 
szabömunkások

Sopron, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése ) A legkisebb szabóipnri munka
bérek mcgálfapitásáviil foglalkozó bizottság 
n munkások kívánságaihoz mérten kis szá
zaléknyi munkabéremclést határozott el. A 
szabóipari munkások a béremelést

kevésnek találták
és őzt közölték a szabómesterekkel Is. 
a munkások kivánságiit a hatóság is 
mogaltn, a szabómesterek

elutasították kéréseiket.
A soproni szabóipari munkások vasárnap 
elhatározták, hogy

IGNÁCZ RŐZJA

A hóromtzókl úrllány-izlnísznö k Alvót la-útlft a 
boldogtalan szorolorn szokadókaln At, panx- 
hamiillÓBl bGnpÖr víz lót forgatag Abnn az apró- 
pónzro váltott Almok bókot botolJotülétólg.

Kötvo : P 7.50 Füxvot P 3.00

a munkát.

Mzlrájkbn lépnek ca 
kezdik

A népbolonditókat és rend
bontókat támadták Egerben 

a kisgazdapárt gyűlésén
Eger, Április 10. 

Hétfői Napló tudósítójának telefonlelcn- 
A Független Kisgazdapárt vasárnap dél

(A
lése.) ,
után Egerben szervező gyűlést tartott. Milassin 
Kornél nyugalmazott ezredes megnyitóbeszédé 
közben

tlz-tlzcnkéttagu nyllasrsopnrt zajonganl 
kezdeti és meg akarta zavarni a gyűlést,

a tőhhezer főnyi hnllgatósüg azonban megnkn 
dídyozta a rendbontást.

Nagy Ferenc, a párt főtitkára figyelmeztette

a népet arra, hogy ma már nrmcaak a min
dennapi kenyérre kell vigyázni, hanem arra la. 
hogy a nemzet fcninnrndjon. Eddig még egy 
kormány sem ébredt fel arra, hogy elsősorban 
a magyar népei kell megcrösUcnt. Crlrják Au
lai országgyűlési képviselő többek költ ezeket 
mondotta;

— Ma
a népbolondllók korszakát éljük.

Akik ezekre hallgatnak, nem tudják, hogy 
hangos kiabálással nem lehet megmenteni a 
nemzetet. I zeknek a népboloiidltóknak <»«k az. 
a céljuk, hogy megbontsák n mi sorúinkat és 
mcgsíhst'k a maguk l;ln pecsenyéjét.

Soltész János országgyűlési képviselő azt 
fejteget le, hogy azok akarják n rendet felborí
tani. akik f< Inrk u falu erejétől „Ezek nr. uj 
nípvez/rnk, ezek m negyvenezer holdas grófok 
_  mondotta —, Akiknek zsidó bérlőjük é*  
zsidó ügyvédjük van. A másik leghnngossbb 
jobboldalinak zsidó nz anyja. Ezek hirdetik sz 
uj jelszavakat, ezek mondják, hogy gútazaka- 

ás van.
n magyar nép nem fogja tűrni -- tette 
hozzá —, hogy még egyszer hétezer csirke 

fogó miatt ehcAzltsűk «/. országot.
Hn ők tízezerén vannak, akkor a magyar nép 
milliói fogják megakadályozni n rendbontást 
és agyon fogják verni a patkányokat.

\ nyilasok niég töhbizben Iparkodtak meg 
zavarni n gy(ílz»l. de minden kísérletük kudar
cot vallott.

Bahay és Verebély 
az orvosi 

sajtóháboruról
Kr. Országos Orvost Kamara vMaAZtmáltyw 

fll/M-u foglalkozót! a Kecskeméti Orvosi Koma, 
rónak, ni Országos Ortmsi Kamara rlnök*»ég«*  
állni hrlycslólig az igfi7‘.^ugynihiivlfrlirz fel- 
lerjcvztilt főrví rt vlrr v< zi l-'vei, ntr|y<| egynek, 
— egy orvoipolíllknl póri hevében • megté.- 
vcvzlő Lcállítá-.ban é»

a tényekkel éppen ellentéte*  értelemben 
vittek a nylhánoMúg elé.

Az Országos Orvost Kamara iigy/s/émk, Mo
dor Árpád dr -nak »zakv<-rü felvíl/'go*iláia  
után. Verebéig Tibor probizor. m f országos 
Orvosi Kamara Hnő'.'- frjtvtla ki illá»ponljáL 
Majd llakag l-ajo*  prof»»*/or.  a Hudapesli Or
vost Kamara elnöke

roMzalívánMk adott klfrjezéwt amiatt, hogy 
ezt a kamarai keltő ügyet #« kizárólag 
»zakkérdé«t egyezek a napl»*|16  ti»|ín a lat. 

hu*  nxigyküzftnKég »lé viliéi.
ilatonló értei*rnt.eri  */6laltak  fel a többi kerü
leti kamarák képviwlőí n

A fehxólaUw/k útin a vklautmány 43 izM*J  
2 ellenében

hHyetlffleg tndomé'fit vrMe mind at Or- 
•xágoe Ortevl Kamara, mind a K»evkeaiéu 

Orvosi Kamata tótézieiJételt
é*  b>zalrr/iró| biz''izit/!!» ex Országos Orvost 
Kanmto

Vertbilg protf ^rar I.-- ■ !«■ ltom 
ví|a»ziff, torkunk hoiry •< lrrt:.á )us Orvon Ko
mám rlö-i elhsf.jrrHl rov/írsduJe'n 
dAv/k miatt bfpmódi eljárás sstp-n P-a maga, 
nak elégtételt izereznl .
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HA IGAZ A SZÍNHÁZI KABALA, hogy 
•inelv darab szinrehozntalát sok huza-vona 
én vita előzi meg, az nagy siker lelsz, akkor 
n Dinasztiát, amely a Magyar Színházban 
készül, egy évig nem lehet levenni a műsor
ról. Az eddigi szercposztási nehézségek és 
nfférek sorozatához most egv enyhébb je
lentőségű szinészaffér járult, Montiig Hanna 
és Törzs Jenő szólalkoztak össze egy pró
bán, meglehetősen hevesen. Törzs Jenő 
szercpncmtudásút Honthy Hanna ekkép ki
fogásolta: — Ezt is meg kell tanulni, nem
csak a III. Richárdot! Erre természetesen 
kisebbarányu égzengés és földindulás tá
madt a színpadon, a Magyar Színházban, 
amely egyébként hétfőn, kedden, szerdán 
nein tart előadást nz újdonság előkészületei 
miatt,

'♦
VASÁRNAP ESTE uj primadonna mutatko

zott be a Júlia címszerepében Raáb Veronika 
személyében. A fiatal és igen tehetséges szí
nésznő nagy sikerrel teljesítette nehéz felada
tát. Finom előadásmodora, valamint szépen 
csengő énekhangja biztosította számára a tap
son elismerést,

DEANNA DURB1N Amerika és Buda
pest üdvöskéjének a Szivek csalogánya 
cimü uj filmjét ma, hétfőn este fél lö 
órakor díszelőadás keretében mutatja be 
n Fórum filmszínház. A díszelőadás tel
jes jövedelmét az Universal Film és a 
Fórum mozi együttese a kormányzóné 
jótékonysági akciójára ajánlotta fel. A 
díszelőadáson a kormányzói pár is részt 
vesz.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Szombaton, 16-án először 

Brodszky Miklós és
VArl PA1 

nagy operettje: 

DINASZTIA 
HONTHY HANNA, 

Törzs .Jenő, Kim Manyi, Kertész, 
Billcsi, Kénnyel, fröldényl, 

lfoross Géza
Telefon: 133-833

MŰSORVÁLTOZÁS A NEMZETI KAMARA 
SZÍNHÁZÁBAN. Szcleczky Zita hirtelen megbe
tegedése miatt a Nemzeti Színház Kamara- 
színházában vasárnap este darabváltozás állott 
be és nz előre hirdetett Villámlény helyett n 
Kék róka került szilire. Miután Szeleczky Zita 
rekedtsége orvosi számítás szerint még a hét
fői nupon is pihenőt igényel, hétfőn este is n 
Kék rókát játsszák eredeti szereposztásban. 
Kedden este n Villámfény előadássorozatát 
folytatják.

♦
VIZSGAELÖADÁS volt vasárnap délelőtt n 

Belvárosi Színházban, ahol (laal Béla filmmű
vészt ti iskolájának növendékei tettek tanúsá
got hivatásbeli rátermettségükről. Tornai Ernő. 
Vándort Gusztáv és Gael Béla rendezőtanárok 
tanítványai közül Ágota Hilda. Ádám Adrienné, 
F.ndrödi Nándor, Sümegi Andor, Almást Vera 
és még sokon mások tűntek ki.

♦
HERNÁDI GIZI, nz ismert, kedves fiatal 

színésznő, nki dr. Bánhegyi Ernő orvos fele
sége, nnva lelt. Egészséges, gyönyörű kisleánya 
született. Gratulálunk I

♦
FANTASZTIKUS SIKERŰ lám délelőtt zajlott 

le szinte titokban az Urániában vasárnap. 
Alexander von Sataine nevű svéd táncost táp 
■solt a ségkimerülésig a jobbára a matierhez 
tartozó szakértő közönség. Különösen tetszett 
,-i Harangozó Gyula által- betanított megvár to- 
1-orzólánc, amelyet Kodály zenéjére leilelt és 
egv bajor tánca, amellyel frenetikus sikert 
aratott.

A TAVASZI MŰSOR
KERETEBEN
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1. Stanidít csináltak. Syli11 leveléből
TEHERAUTÓ ÁLLT MEG néhány nap

pal ezelőtt a dicstelenül kimúlt Király 
Színház Csengery-utcai szinészbejárója 
előtt. Munkások ugrottak le a kocsiról, ki
nyílt a megrozsdásodolt lakat és feltárult a 
színház könyvtárterme is, ahol az utóbbi 
időben, sajnos, csak az egerek tanyáztak. 
Lekerültek a polcokról a foliánsok, szerep
köt egek, partitúrák, librettók, a hajdani 
nagy sikerek megsárgult emlékei. Serény 
kezekkel hordták a munkások a magyar 
színházi kultúra műkincseit a teherautóra, 
amely csakhamar megtelt egy negyvenéves 
színház repertoirjával. Az Unió csődtö
mege, amely a Király Színház felett rendel
kezik igy egy tömegben, szinte kilóra adta 
el makulatúrának, csomagolópapír
nak azokat a kottákat, amelyeknek ere
detijét Jakobi, Kálmán, Lehár, Szirmai 
vagy Buttykmj vetette papírra, amelyekből 
Fedák Sári, Lábass Juci, vagy Kosáry 
Emmi tanulták első szerepeiket...

SYBILL LEVELÉBŐL lehet hogy stanic- 
lit csinálnak tehát azok az ismeretlen tet
tesek, akik fillérekért megvásárolták a ma
gyar színházi múlt műkincseket érő emlé
keit. Lehet, hogy belőlük sokat megmentet
tek már jóval előbb azok, akik nem saj
nálták a pénzt és fáradságot a magyar szín
házi múlt élő bizonyítékaiért, akik talán 
személyes emlékeiket akarták megkímélni 
attól a barbár és brutális merénylettől, 
amely János vitézt vagy a Bob herceget 
a gyümölcsös kofák vagy gesztenyésnéni- 
kék standjára dobja. Lehetne elmélázni a 
közelmúlt romantikáján, amelyet a rohanó 
események máris olyan távolivá és olyan 
rózsaszín ködbe burkolnak, de ez a barbár 
tény más képet juttat eszembe. Azt, ami
kor a középkor sötét inkvizíciója nyilvá
nosan elégette azokat a remekműveket, 
amelyeket azóta is hiába hiányol a világ 
kultúrája. A műkincsek elégetése és cso
magolópapírrá való lealjasilása, sajnos, Sa- 
vonarola óta egyre tart, és valóban mit is 
jelent a történelem mai dübörgő tempójá
ban az a tény, hogy május G-án, amikor 
végleg meg perdül a dob a Ki
rály Színház kifosztott épülete felett, a 
sarki kofa Sybill levelében meri ki a pri
mőr cseresznyét.

2, „Amit ma a színpadon 
müveinek nem üti meq 

a mértéket"

szi-A VIRÁGVASÁRNAPI régi színes 
nészvásár délelőttjén a régi híres magyar 
színészek egykori apostolai jöttek össze, 
hogy megbeszéljék bajaikat. A hóeséscs, 
zimankős délelőttön dideregve ültek együtt 
Thália veterán harcosai, akik 7 pengőtől 
72 pengő nyugdíjból tengetik keserves 
életüket. Csodák-csodája, mégsem a saját 
korgó gyomruk fájt, hanem a jelen sivár
sága, a jövő kilátástalansága. Furcsa, érde
kes, lelkes emberek ezek az öregek, akik
nek szivéből Fehér Gyula igy beszélt:

— Nem a mi magunk gondját és baját 
tartjuk elsősorban fontosnak, hanem ma
gát a színművészeiét. Álmatlan éjszakái
mon gyakran foglalkozom ezzel s nagyon 
szomorúnak látom a jövőt. A fiatalok nem 
tisztelik a tekintélyeket, a mi hagyomá
nyainkat. Mi a tehetségekre úgy néztünk, 
fel annak idején, mint az istenekre, ma
napság a fiatalság csak gúnnyal és le
nézéssel beszél azokról az időkről, 
amikor még őseink echós szekérrel járták 
az országot, hogy terjesszék a magyar nyel
vet, a hazaszeretet kultuszát. Ha majd in
nen, ebből a közgyűlési teremből kime
gyünk, úgy érezzük magunkat, mintha 
sírból keltünk volna ki. Nincs 
meg a felelősségérzet az ifjúságban, nem 
tudja, mit tesz, éppen ezért a közönség 
sem kapja meg azt a színpadtól, amit az 

elmúlt időkben kaphatott. Ennek a kis cso
portnak ebben a teremben a tudás fejlesz
tése volt az élete, szive vágya, feladata s 
ebben merült ki minden működése. Már 
nem sokáig kell foglalkoznia az egyesület
nek ezekkel a kérdésekkel, mert amilyen 
rohamosan fogyunk mi, olyan rohamo- 
san fogy a művészet is. Fájdalom
mal, betegséggel, anyagi gonddal nem tö
rődünk, csak egy gondunk, hogy ennek a 
gyönyörű hivatásnak a jövőjét biztosítsuk. 
Ha kipusztul ez a régi nemzedék, akkor 
kipusztul az idealizmus is és vele együtt a 
színművészet, mert az, amit ma a színpa
don müveinek, nem üti meg a mértéket.

SÚLYOS, KEMÉNY SZAVAK ezek, 
melyek mindegyike, mint nehéz pöröly

csapás hull a mai színházi rendszer rek
lám-sztárokat formáló üllőjére. Mint a 
spártai öregek, fcUebbezhetetlcn lykurgosi 
törvényei parancsolják a tehetségtelent és 
satnyát a színházi Taigetos hegyére pusz
tulásra, mert miként elhangzott a közgyű
lésen: sokan valamilyen okból félre
lökik a tehetségeseket, de el
feledkeznek arról, hogy abban a pillanat
ban, amikor fellebben a függöny, megszűnt 
minden 
magyar 
hegyre, 
nek a 
szempontja lehet: az igazi és felmér
hető tehetség! Tanuljunk az öregek- 
tőll

protekció ... Igen, szüksége van a 
színházi rendszernek egy Taigetos 
hogy pusztuljon a férgese, de en- 

kiválasztódásnak csak egyetlen

3. Arani/sziqet

DÉKÁNY ANDRÁS a fiatal, friss irőnem- 
zedék egyik legizmosabb és legfrappánsabb 
tehetsége magamögött hagyva a napi zsur
nalisztika ideget és írói kedvet felörlő ta- 
posómalpiát, első színpadi művével helyet 
kér és helyet kapott a Nemzeti Színház 
elitszerzőinek díszes társaságában. Darabja 
az Aranysziget egyúttal aranyvalutává 
márkázza a legfrissebb magyar színpadi 
iró nevét, amelyet biztosan teljes fedezetű
nek fognak elfogadni színházaink elkövet
kezendő művei értékpapírjain. Ó-orosz 
legendából csinált irodalmi igényű mese
játékot. Az országalapitó Nagy Péter cár 
és Katalin romantikus és mégis annyira 
emberi történetének ad színpadi hitelt a: 
iró, akinek különös érdeme, hogy nagy
szerűen faragja a figuráit és szinte gyanú
san jól érti a szindarabépités csinját-binját. 
Éppen ezért a mesejáték alakjai mögött 
emberek élnek, lihegnek, szenvednek és 
szeretnek és a kavargó és néha ellentmon
dással teli cselekedetek mögött a véges em
beri erő felfokozott irama, majd csüggedt 
letargiája, vagy éppen makacs lázadozáso 
húzódik meg. A Nemzeti Színház dicsé
rendő módon nagy bőkezűséggel állt a 
szerző szolgálatára, a külsőségekben ra
gyogó színpadon nagyszerű szereplőgárdát 
mozgatott. Kiss Ferenc gondos részlet
munkával mintázta meg Nagy Péter furcsa, 
szeszélyes, makacs, álhatatlan, de mégis 
impozáns figuráját, amelyről a humor is 
bőven buzogott. Somogyi Erzsi uj olda
láról, mint kardos, pattogó menyecske mu
tatkozott be Katalin cárnő alakjában. Enni
való, aranyos! A többiek közül elsősorban 
Szörényi Éva, Kovács Károly, T a- 
po l cs ai Gyula, K ü rt hy József ér
demlik meg, hogy elismeréssel írjuk le ne
vét. Reméljük, hogy ez az Aranysziget a 
zinház repertoir-tengerének, nőmén est 
ómen —■ aranyszigete lesz.

EZÜST
KEK

ti

A

kllESBAN™“ ’

Zuhog a zápor, Ömlik a víz egy fiatal leány 
nyakába, aki vágyódó szemekkel, nagyokat 
nyelve, éhesen álldogál egy kirakat előtt, 
melyen túl az olasz szakács méri a finom, 
friss, gőzölgő makarónit. A szegény leány 
szeme majd kiugrik a vágytól... Jgy kezdő
dik a film. Nos, ml éppen igy vagyunk ezzel 
a Hollywooddal. í'.sak kívülről, csak messziről 
bámulhatjuk u filmgyártásnak csodálatosan 
jóizü, gusztusos, étvágygerjesztő csemegéit, 
amelynek illatos gőze egy-egy Ilyen ragyogó 
film alakjában megcsiklandozza az ember 
Ínyét. A pesti mozipublikum csettint egyet a 
nyelvével a kirakatüvegen keresztül, de jó 
lenne beleharapni ebbe a finom, gondtalan, 
gazdag, jómódú és szinte problémádon életbe, 
amelyet ennek az angyalian tehetséges, tün
döklő filmnek levegője áraszt másfél érán ke
resztül a mozi nézőterére. I)e jó elfeledkezni, de 
jó lubickolni benne, de jó megtapsolni Ame
rika legfrissebb sztárjának, a gordonkahangu, 
bűbájosán fitos Alice F a y n e k egy-cgy el
búgott, elsőhajtott slágerdalát, de jó megta
nulni ismét nevetni a 3 Ritz Brothers szívde
rítő mókáin és fantasztikusan ügyes, jókedvű 
táncain (a Tip-Tap and Toe, négus-tánca is 
remek!), azután hallgatni a világ egyik legjobb 
dzscsszét, Rubinoff zenekarának ragyogó pro
dukcióját A film maga szüzsében is rendkí
vül ötletes — végre egy nő, aki nem akar 
revűsztár lenni a revűfilmben. Aranyos holly
woodi karrikatura, hogy miként csinálnak 
véres drámából operettet. Gyönyörű ' .
gazdagság, jókedv, vidámság, tánc, muzsika 
hathatós brómját adagolja ez a film, a mai 
élet ezernyi keserve ellen. Tessék sürgősen 
megnézni a Royai Apollóban.

képek.

Titkok hajója Rjnd.ki'-“1
' J bűnügyi film, melyet az 

Uránia mutatott be. Iz
galmas nyomozás játszó
dik Jo egy távoli angol 
gyarmat kikötőjében, az 
elhagyott amerikai hajó 

körül. A nyomozás az óceánon lejátszódó meg
rázó hatású tragédiára vetít világosságot. Rend
kívül tetszett a szép és tehetséges Maria And er
go st és egy rég nem látott kiváló karakterszí
nész, Theodor Loos, nagyon kilünő és szimpá- 
tikus az elegáns Hans Nielsen. A gyorstempóju, 
minden részletében frappáns filmet Stempele 
rendezte. Jó szórakozás, nagyon ajánljuk.

A franicák nagyszerű 
szakállas színésze, Vic- 
ior Francén ragyogó 
szerephez jutott ismét, 
ez nem tudta feledtetni 
a film bosszantó hiá

nyosságait és meglepő kezdetlegességeit. Egy 
'egyvercscmpész banda és a francia állam
hatalom'összecsapásáról szól a történet. 
Csak ha jobb nincs, akkor érdemes meg
nézni, ezt a romantikus giccsct.

Asszcny a viharban An”rika,1 hőskaii™íny• a pennsylvaniai olajme
zők feltáróinak ember
feletti küzdelmeiről, eny
he utalással Rockefeller, 
az olajkirály fiatal évei
nek harcairól. A bravú

ros verekedésekkel spékelt, valóban megrázó
erejű küzdelem hátterében ragyog fel Iréné 
Dunne szépsége, finom játékmüvészete, aranyos 
énekhangja. Csak azt nem értjük, hogy Dorothy 
’.'amour Paramounth tündöklő szépségű sztár
ját hogyan tudták ily fehérre mázolt arccal el
csúfítani és jelentéktelenné „tenni.

Maskerade Ma»k«mir. . „bí«i 
hál“ cimü filmet német 
változatban már láttuk 
Paula W e s s e 1 y-vcl. Az 
amerikaiak majdnem min
ién uj ötlet nélkül 1c- 
kopirozták, újra megcsi

nálták nz osztrák filmet angol nyelven. Amíg 
a bécsi szirupromantikn német nyelven elvisel
hető, angolul mély érdektelenségbe fullad. Egye
dül I.ulse R a I n e r csodálatos művészete nyújt 
vigaszt a ülni látogatóinak, akik betévedtek a 
Uorso nézőterére.

* A rcpényliősnfi visszatér. Gyakori eset, hogy 
az olvasók beleszeretnek egy regény hősébe 
vagy hősnőjébe. Ez történt Erdős Renée „Sze
münk fénye" cimü regényénél is, amelyet egy 
képeslap közöl már hónapok óta. A regény 
főalakja egy fialni, mai lány, akinek érdekes 
figurájáért az olvasók annyira lelkesednek, 
hogy amikor a regény vége felé köziedéit, le
velekkel valóságos ostrom alá v. tték nz írónőt 
cs a Inp szerkesztőségét, hogy a regényt na 
fejezzék még be. Erdős Renée engedelmeske
dett is a közóhnjnnk s n Színházi Élet húsvéti 
száma közli is már a „Szemünk fénye" folyta
tását „Az asszon,, útja" címen.

randkl vili
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Ezrével menekül 
a spanyol polgári

lakosság
Toulouse április 10.

VnueBna?xn?í’?legy kétezer sPany°l mene
kült — koztuk mintegy háromszáz milicista 
"x . nkeZ/'tt a m3ri8naci táborba. Teljes 
pártatlansággal haladéktalanul megkérdez
ték a menekültek mindegyikét, a halárnak 
melyik részén óhajt visszatérni Spanyolor
szágba? Húsz milicistának az volt a kérése, 
hogy Henday-be szállítsák. Mások Ccrberebe 
ás Barcelonába akartak menni.

Aragónia és Lerlda tartományok fal
caiból mintegy hatezer polgári mene

kült érkezett Sen Durgell faluba.
A meneküllek magukkal hozták bútoraikat, 
élelmiszereiket és állataikat hogy semmi se 
jusson a nemzeti csapatok kezére.

Husvői Siőiokons^<SH"
MnB|n|Szobne!ŐJegyzési TUtUasv Penzió,
■■■■■■Vilmos csAszAr-ut 31. Tol. 122-809

— KORMÁNYZÓI ELISMERÉS GRÓF 
HALLER JÁNOS PLÉBÁNOSNAK. A kor
mányzó a honvédelmi miniszter előterjesz
tésére megengedte, hogy’ Haller János gyűr- 
szabadhegyi római katolikus plébánosnak 
a honvédség tagjainak lelki gondozása érde
kében több mint egy évtizeden át tcljesitett 
önzetlen szolgálataiért elismerését tudtul 
adják.

— MACKENSEN NAGYKÖVET AZ OLASZ 
KIRÁLYNÁL. Rómából jelentik: Vittorio 
Emanuele király és császár vasárnap ünne
pélyes kihallgatáson fogadta Németország 
uj nagykövetet, Mackensent, aki átnyújtotta 
megbízólevelét.

— CIANO GRÓF VARSÓBA UTAZIK. 
'Ciano gróf olasz külügyminiszter, krakói 
lapbejelcntés szerint április húszadikán 
Varsóba érkezik, hogy viszonozza Bcck kül
ügyminiszter nemrégiben Olaszországban 
tett látogatását

— Egy vasutas halálos balesete. A nyiráh- 
ránvi vasútállomáson szerencsétlen véletlen 
folytán két tolatómozdony közé került Zccki 
Ferenc 20 éves vasutas, akit a két mozdony 
ősszelapitott.

— A vonatról vittek el a mentők lugkömér- 
gezéssel egy kisfiút. A kispesti vasúti állomás
ról súlyos állapotban vitték a mentők a Szent 
/sfudn-kórházba Sári Pál gvóni gazdálkodó 
hároméves Pál nevű fiát. A kisfiú szombaton 
este szülei lakásán véletlenségből fej helyett 
lugkövet ivott. Heggel édesapja fel akarta hozni 
a kórházba. A kispesti állomáson a fiúcska 
annyira rosszul lett, hogy levélték a vonatról 
és a mentőket hívták ’ i, akik azután a Szent 
/sfadn-kórházba vitték elueszelyes állapotban.

— A pőstyénl nemze aözÍ bridzsversenyeken 
részt vesznek a bécsiek is. Husvétkor tartják 
meg Pöstyénben az ezévi első nemzetközi 
bridzsmérkőzést, amelynek szokatlan érdekes
séget ad az a körülmény, hogy a márciusi ese
mények óla elsőnek ezen vesznek részt bécsi 
játékosok. A nemzetközi viszonylatban is elő
nyösen ismert Margarethner Briddge-Rund je
lentette be két teamjét Pöstyénben. Prágából a 
csehszlovák bajnokcsapat, élükön Stejn Károly- 
lyal és dr. Borak-kal szerepelnek, Budapestről 
két tcamot várnak a versenyekre, amelyekre 
különben eddig Kassa, Pozsony, Zsolna, Aus- 
slg, Máhrisch Ostrau és Pőstyén legjobb együt
tesei jelentették be részvételüket.
1 — Sógornők fejszés harca nz örökségért. 
A hevesmegyei Egerszólát községben két 
gazdálkodó fivér felesége: Verebélyi And- 
rásné és Verebélyi Péterné egy örökség 
miatt összevesztek. Verebélyi Andrásnét só
gornője fejszével fejbevágta a veszekedés 
hevében. A szerencsétlen asszonyt életveszé
lyes állapotban vitték kórházba.

— Budapest Székesfőváros Elektromos Mű
vel a májusi lakbérnegyedben lakást változtató 
fogyasztóinak figyelmébe ajánlja, hogy a köl
tözések nagy tömegére való tekintettel a foly
tatólagos áramszolgáltatást csak abban nz eset
ben tudja biztosítani, ha a fogyasztók n költöz
ködést legalább egy héttel előbb személyesen 
jelentik be. A bejelentések átvétele a budai 
oldalon lakó, vagy a budai oldalra költöző fo- 
gnsztók részére nz Elektromos Müvek, II., Mai- 
git-kőrut 15. szám alatti körzeti irodájában, 
mig a pesti oldalon lakó, vagy a pesii oldalra 
költöző fogyasztók részére az V, Honvéd-utca 
22. szám alatti bejelentél osztályban történik. 
A költözési bejelentésnél szükséges adatok 
könnyebb megszerzése végett célszerű, ha » 
fogyasztó az utolsó havi áramszámláját magá
val hozza. Ha a fogyasztó a bejelentés elvég
zésére megbízottját küldi el, a megbízottnak 
felhatalmazást kell felmutatnia.

— Megalakult a Magyar Skal Club. A hazai 
közönség aligha ismeri e svéd „Skal név alatt 
világszerte működő klubot, mely nemrég ná
lunk is megalapította egyik újabb otthonát A 
Skal Club az utazási és hajózási irodai tisztul- 
„l/lknrk nemcsak Európaseerle. de a tengeren- 
tuti államok minden jelenlíkenyebh városiban 
i, mtlkMfl baráti alakulata is mint Ilyen, lé
nyegében a ncmretkflri idegenforgalomnak 
egyik legértékesebb ténye/Sk- •

_  Mflvísrl ‘ ,Íremlék ElchbaumnAI, V., Ru- 
íoll-tér 3. (Margllbid.). -

Budapest bűnei
a főkapitány tükrében

Etíy hónap alatt 6700
Éllássy Sándor főkapitány éppen szomlm- 

tón szervezte ál a bűnügyi osztály ügyrend
jét, az eddigi kis csoportok helyett négy 
nagy főcsoportot szervezett, mert ezzel a 
beosztással meggyorsíthatta a bűnügyi nyo
mozások menetét. A rendőrségre háruló 
óriási munka mellett szükség is van erre a 
beosztásra és ennek a hatalmas munkának 
a méretei domborodnak ki a főkapitány je
lentéséből, amely

most készült cl és néhány nap múlva 
kerül a főváros közigazgatási bizott

sága elé.
A főkapitány jelentése szerint n múlt hó

napban Budapesten 6735 bűnügy történt. 
Ezek közül 716 irányult az ember élete és 
testi épsége ellen, 2805 lopás, 1113 sikkasz
tás és 795 csalás ügyében nyomoztak. A 
bűncselekményekből kifolyólag

312 férfi és nő került előzetes letar
tóztatásba a főkapitányságon.

Á rendőrség tolonciigyosztályánál 1914 
személyt vontak közigazgatási elbánás alá, 
59 férfit és 34 nőt tiltottak ki a főváros te
rületéről.

J—
— Halálos gázolás miatt letartóztattak egy 

soffőrt. Konrád Jakab solTőr Holndonner 
József dohány-utcai pékmester BH. 759. 
rendszámú autójával a Vágány-utca és a 
Róbert Károly-ut kereszteződésénél elgázolta 
Szabados Antal 36 éves altisztet, Aki sérü
léseibe rövidesen belehalt. A rendőri szak
értői megállapítás szerint a teherautó kerék-- 
fékje rossz volt és ezért történt a gázolás. 
A solTőr kihallgatása során kijelentette, hogy 
tudott a rossz fékről, azt jelentette is főnö
kének, aki azonban nem csináltatta meg. 
Konrádot letartóztatták és az ügyészségre 
szállították.

— AZ ÖRÖK LEMEZ (Ráskai Ferenc uj 
könyve). Ráskai Ferenc, az ismert iró, a 
kitűnő színházi szerkesztő és kritikus uj mü
vével ajándékozta meg a húsvéti könyv
piacot. Egy különös életű és sorsit férfi a 
lebilincselően érdekes regényének hőse. 
Ráskai, aki gyönyörű nyelvezettel alkotta 
meg müvét, írói mondanivalóiban rendkívül 
komoly és értékes, anélkül azonban, hogy 
a regény cselekményének tempója egy pil
lanatra is lankadna. .4 könyv drámai ereje 
az, ami legjobban leköt és az, hogy az iró 
nagyszerűen beszélteti figuráit, szinte úgy, 
mintha ezek egy izgalmasan érdekes drá
mában léptek volna a könyv papirslkjára. 
Nem kétséges, hogy az „Örök lemez"-t kö
vetni, sőt túl fogja szárnyalni Ráskai eddigi 
könyvsikereit is.

Hideg idő, éjszakai fagy
Várható időjárás a következő 24 órára:
Északnyugati, északi szél, amely főként a szélsőnyugatl megyékben marad 

élénk. Változó felhőzet. Több helyen záposeső és záporszerü liavnseső, a hegyeken 
havazás. A hőmérséklet alacsony marad. A szél védett helyeken erős éjjeli fagy lesz.

— öngyilkosság egy Rákóczi-utl penzióban. 
Vasárnap délután a Itákóczi-ut 0. számú házban 
lévő E/cA-penzióban Btóz Kálmán tisztviselő 
49 éves özvegye niegmérgezte magát. Életve
szélyes állapotban vitték a /íóAus-kórházba. 
Azért akart meghalni, inért hosszabb Idő óta 
betegeskedett.

— Nyilaskereszteket mázoltak a bécs-bu- 
dapesll műútra. Vasárnap virradóra éjjel 
ismeretlen tettesek a győri főútvonalon, fő
leg a bécs-hudapesti miiut győri szakaszán, 
az aszfaltra hatalmas, négy-ötmétercs nyi
laskereszteket meszellek. A rendőrség mun
kásokkal reggel megliszlittatla az utakat. A 
letteseket keresik.

— SERTÉSEK SÚLYOSAN MEGSEBESÍTET. 
TEK EGY CSECSEMŐT. Vidota Gábor szent- 
anlalíai szőlőbirtokos vasárnap feleségével ki
ment a szőlőhegyre s magukkal vitték nyolc
hónapos gyermeküket. A csecsemőt a présház
ban hagyták. Mire visszatértek, borzalmas se
bektől borítva találtak rá gyermekükre. Kidé, 
rült, hogy két sertés összerágta a gyermek lá
bát. A szülők ellen gondatlan jg miatt eljárás 
indult.

— L'j MFTR hajójáratok megindulása. A 
MFTR közhírré teszi, hogy a Budapest—Esz
tergom közötti kisdunai hajó, mely Budapest
ről 8.30-kor. Esztergomból vissza 17-kor indul, 
április 16-Alól kezdve naponként fog közle
kedni. Az ugyanezen vonalon vasárnaponként 
járó turislahajó április 17-élől kezdve közle
kedik. A Budapest—Taliilólfalu közötti csavar- 
gőzös április 16-álól kezdve Tahiig fog járni. A 
Szent Gallért tér—Pünkösdfürdő közötti helyi
járat és a pcsli Margilhídfő—Margitsziget pesti 
oldal közötti átkelési járat egyelőre bizonyos 
korlátozásokkal április 16-ával nyűik meg.

— Vérmes, gutaülésre hajlamos embereknél 
az emésztést, jó vérkeringést biztosítja a jódos 
Mira glaubersos gyógyvíz.

bűnügyben nyomozott a rendőrség
Kiderül a jelentésből az is, hogy Buda

pest közönsége gyakran követ cl olyan sza
bálytalanságokat, amelyek a különféle ren
deletekbe ütközőek. Szabálytalan autóközle
kedésért 329, szabálytalan kerékpározásért 
228, szabálytalan motorkerékpározásért 16 
esetben tettek feljelentést, de a gyalogjárók 
is meglehetősen sok szabálytalanságot kö
vettek el:

a gyalogúinkon való közlekedés akadá
lyoztatásáért 195 esetben érkezett fel
jelentés, 24 ember ellen pedig azért in
dult eljárás, mert leugrott a villamosról
A múlt hónapban nyolcvanöt autóbaleset 

történt Budapesten, a baleseteknek két ha
lottja, 39 súlyos és 44 könnyebb scbesültje 
volt. Az autóbalesetekből kifolyólag három 
embert tartóztatott le a főkapitányság. A 
jelentéshez tartoznak a rendőrorvosi hiva
tal adata is: a főkapitányságon elmebeteg
ség gyanúja miatt 130 embert vizsgáltak 
meg, akik közül

<32 budapesti és 16 vidéki lakóst utal
tak zárt intézetbe

köz- és önveszélyesség cimén.

— VÁZSONYI JÁNOS VASÁRNAP A 
„ZSIDÓTÖRVÉNYJAVASLAT“-RÓL BE
SZÉLT. A Központi Demokrata Kör vasár
nap este a Britannia-szállóban társasvacso
rán 150 uj frontharcos tagot avatott föl. 
Reisz Sándor, Tarr Béla és dr. Bleyer Imre 
felszólalása után Vázsonyi János szólalt fel, 
azt fejtegetvén, hogy a „zsidótörvényjavas
lat" csak a kisembert sajtja. Nem zsidókér
dés az, hogy aránytalan a jövedelem- és va- 
gyonelosztás, nincs megvalósítva a föld
reform és a karteleket nem rendszabályoz
ták meg. Nem lehet megoldani egy problé
mát, ha egy felkezetet bűnbaknak állítanak 
és ezreket munkanélkülivé tesznek. Szemző 
Ernő ny. államtitkár és dr. Nádast Zoltán 
szólalt fel ezután.

— Elgázolt a villamos egy szaladgáló gyere
ket. Horgas Lajos hétéves tanuló, akinek édes
apja kovácsmester és a Hennina-ut 27, számú 
házban laknak, apjával a Rákóczi-uton sétált. 
A Vas-utca sarkánál a fiatal gyerek megpillan
tott valamit az úttest másik oldalán, mire ki
szakította magát apja kezéből és át akart sza
ladni a túlsó oldalra. A 69-es jelzésű villamos 
ele került a gyermek és súlyos sérüléseket 
szenvedett. A mentők a Madarász-utcai kór
házba vitték.

— Lépcsőházi baleset. Gőcze Béla 56 éves 
lakatosmester Újpesten, a Thaly Káhnán-utca 
5. számú ház lépcsőházában oly szerencsétle
nül esett cl, hogy koponyaalapi törést szenve
dett. A mentők súlyos állapotban vitték a Ró- 
Aus-kórházba.

— Amerikai vihar: 82 halott, 612 sebesült. 
Az amerikai Vöröskereszt közlése szerint az 
Unió nyugati és déli államaiban pusztító vi
harnak eddig nyolcvankét ember esett áldoza
tul. A sebesültek száma 612-re emelkedett.

HU/VÉTINYUSZIK 
HÚSVÉTI TOJÁ/OK

ÓreSer
TEjCyOKOlÁDfeBÓri

— Kenyeres János beszámolója. Vitéz 
Kenyeres János NEP-képviselő vasárnap 
bcszámoIÓgyÜlést tartott Karcagon. Beszá
molóbeszédében a kül- és belpolitikai hely
zettel foglalkozott.

— Unsz év után megnyílik a lengyel- 
11 hűn vasul! forgalom. Csaknem két évti
zednyi szünet után ma indul el az első vo
nat Lengyelországból Litvániába. A vonat 
ulinúnyu: Wilna—Zcwiasy—Jewjc—Kaunas. 
Az első vonatok kizárólag a diplomáciai 
szolgálat számára vannak fenntartva.

— Felhívás ■ budai gázfogyasztókhoz! Ápri 
lis 19-én, kedden, búdat városi Irodánk átköl
tözik a Margit kőrútról !., Alagút ucca 3. szám 
alá. Felkérjük a budai gázfogyusztó közönsé
gét, hogy ez időponttól kezdve minden gáz
szerelési és gázeiszámofási ügyben alagútuccat 
új irodánkhoz fordulni szíveskedjék. Az Iroda 
gázszerelési ügyek elintézésén kívül kokst 
megrendeléseket és befizetéseket Is felvesz. Ez
úttal felkérjük a májusban költöző közönsé- 

Igct arra is, hogy költözését szíveskedjék idejé
ben bejelenteni, mcil n gázszerelési munkákat 
csak a bejelentések sorrendjében Végezhetjük cl. 
Budapest Székesfőváros Gázmüvei.

— Ifjú Horthy Miklós lett a KMAC alelnöke. 
Szombaton délután tartotta meg a Királyi Ma
gyar Automobil Club évi közgyűlését. A köz- 
gyülésen elnökké Andrássy Sándor grófot, má
sodelnökké Bclitska Sándort, alclnökkó pedig 
D cl már Waltert, ifj. Horthy Miklóst, Kienast 
Ferencet, Lent Albint és Schimanek Emilt vá
lasztották meg. Az Andrássy Sándor gróf nevére 
alapított emlékplakctlct, amelyet hároméven
ként adományoz a közgyűlés, Szemig Károly 
dr.-nak, Budapest polgármesterének adták. A 
közgyűlés végül disztagokká választotta Zog 
albán királyt, Renalo Ferrari olasz szenátort és 
Hühnlein Adolf tábornokot.

— Roosevclt horgászásra Indul. Rnose- 
veit elnök hajóidat szándékozik tenni vagy 
nz Antillák közt, vagy a Csendes-óceánon a 
G'o/rrpmyos-szigctck vidékén. Valószínűleg 
július közepén indul ulnak, amikor a kép
viselőházi és részleges szenátusi választási 
harc megindul. Az utat nz Indianapolis cir
kálón, vagy az ujtipusu tízezer tonnás cir
kálók egyikén teszi meg és kedvenc sport
jának, a horgászásnak akar hódolni.

— Halálugrás a vonatról Hegyeshalom hatá
rában. A bécs-hudapesti személyvonatról He
gyeshalom határában leugrott Filesi Ferenc hu 
szonkétévcs fiatalember, egy hegyeshalmi 
pályaőr fia. Elesett, koponyaalap! törést szen
vedett és délutánra meghalt.

-— Szervezett biciklis hetörőbanda Kispesten. 
A kispesti rendőrkapitányság megszervezett ke
rékpáros betörő-társaságot telt ártalmatlanná. 
A társaság négy tagját, valamint a bevallott 

! orgazdanőt őrizetbe vették. A társaság tagjai 
eddig 11 betörést és egy rablást ismertek be. 
A rendőrség a környékbeli csendőrséggel kar
öltve tovább folytatja á nyomozást.

— Csirize*  abronccsal fosztogatta a templomi 
perselyt. Pápán a katolikus temető templomá
ban egy fiatalembert lepleztek le, aki csirize*  
abroncs segítségével fosztogatta a templomi 
perselyeket. Előállítottak a rendőrségre s Itt 
megállapították, hogy a tolvaj Babócs Andor 
húszéves cipészsegéd, őrizetbe vették.

—- Bajtársi találkozó. A debreceni volt 39-es 
gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei családtag
jaikkal együtt minden hónap második csü
törtökén tartják bajtársi találkozójukat a 
Zöldfa-étteremben, Krisztina tér 9. szám alatt. 
A legközelebbi összejövetel április 14-én lesz. 
— A volt budapesti 1. honvéd tábori ágyús 
ezred és az ebből alakult tüzérezredek bajtársi 
köre ezúton értesifi bajtársait, hogy a folyó 
hó 14-ére tervezett bajtársi összejövetelét —• 
nagycsütörtökre való tekintettel — május hó 
12-én este 8 órakor nz Alkotmány-étterem (Vil
mos császár-ut 68) külön termében tartja meg.

— Klrakalfosztogatás. Az éjszaka ismeretlen 
tettesek felnyitották Brummer Kálmán, Újpest, 
Pctőfi-utca 13. alatt lévő divatáruüzletének ki
rakatát és azt kifosztották.

— A magyar bankok hitelpolitikája Erdély
ben. Bertalan István iparkamarai titkár és Páll 
Zoltán banktisztviselő az Erdélyi Férfiak Egye
sületének előadó ülésén részletesen ismertették 
a magvar bankok hitelpolitikáját. A legköze
lebbi előadó ülés április 22-én lesz. „A csonka
ország életének hatása az elszakított magyar
ságra" címmel adnak elő,

— A l’rovidcntia osztaléka változatlanul: 2 P 
50 fillér. A Providcntia Biztosító Bt. nz elmúlt 
esztendőben megfelelő eredménnyel bonyolí
totta le a Phönlx magyarországi elemi állomá
nyának átvételét. Ennek értelmében az idén is 
2 pengő 50 fillér osztalékot fizet, miután a vál
lalat változatlanul elérte a 70.000 pengős nettó 
nyereséget.

30 év áfa 
bírja a Oarmol sok millió ember 
bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, 
hogy a Darmol milyen jól bevált 
hashajtószer. - Székrekedés ellen 
a jó és kedvelt u hashajtószer, a VPAAtt 

— Figyelem! Főzzön villanytűzhelyen! Az 
Elektromos Müvek Honvéd u. 22. szám alatti 
előadótermében szerdán délután félhat órakoi 
fözóelőadóst, villamos konyhájában hétfőn, 
csütörtökön délelőtt fiitíz órakor főzési gya
korlatot tartanak. Ez előadásokkal kapcsolat
ban igazolják, hogy a villamos tűzhely gyoi- 
san, tisztán, olcsón süt és főz. A különböző 
háztartási készülékek ismertetése során diós
mákos tekercs, tiroli rétes, kuglóf, fonott
kalács. hal- és különféle húsételek készítését 
mulatják be. Belépő- és ruhatúrdíj nincs.



Bevált a kabala: a favorit vesztett

A FRADI A BAJNOKI
Hertzka biró tévedése egyetlen offfszájd-góllal Ütötte el a 
jubiláló kék-fehéreket a győzelemtől — Az óriási fölény
ben játszó Hungária egy Tl-est nem tudott értékesíteni

Soha Hűen izgalmas és érdekes fordulója nem volt a magyar futballbajnokságnak. 
'Ezen a héten dőlt el a bajnokság kérdése. Ugyancsak ebben a fordulóban játszották 
le a derbimérkőzést a negyedik helyért. De nemcsak a Nemzeti Bajnokságért folytak 
ádáz küzdelmei;, hanem a profiligában is dcrbimcccseket vívlak a bajnokságra aspi
ráló csapatok. ,

Ezúttal a Ferencváros volt Fortuna istenasszony kegyeltje és minimális különb
séggel legyőzte a sokkal jobb és kulturáltabban játszó Hungáriát. Ezzel a győzelmével a 
Fradi már tarsolyában érezheti az idei bajnokságot. Az Újpest erős küzdelemben tudta 
csak legyűrni a kitünően küzdő nemzetieket. A negyedik helyért folyó derbi a Kispest 
győzelmével végződött és saját otthonában kényszeritette meghajlásra a nagy csapatok 
rémét, az Elektromosokat. A mérkőzés szenvedő hőse Barna biró volt, akit inzultált a 
fel bevált tömeg. /I z ETO saját otthonában mindkét pontot elvette a halálraítélt Budai
tól. A Szürkctari és a Törekvés testvériesen megosztoztak a pontokon, mig a Szeged 
sorrendben negyedik győzelmet uralta a Budafok felelt. A nap legnagyobb meglepetését 
a Bocskai szerezte és kitűnő formában szégyenteljes vereséget mért az önbizalmát vesz
tett PhŐbusra,

egy erőteljes ellentámadással élénkíti a já
tékot.

A két csapat közölt — ezt a legvcrme- 
sebb ferencvárosi drukkerek sem tagad
ják —, egy teljes klasszis a különbség 

a kék-fehérek javára.
Minél közelebb mozdul az óra mutatója, a 
45. perc felé, annál jobban sűrűsödnek a 
Hungária támadásai. Sárosi III. — mintha 
szindentikonnal kenték volna be, úgy „rá
ragad” Csebre. Egy esetben azonban ez a 
„ragadás” sem segít és Matyi, a labdamű
vész már a gól előtt táncol, amikor Sárost 
III. kézzel rántja vissza.

A tizenegyes elmarad.

fejcsóválva taglalhatja a nagy derbi izgat*  
mait és a két csapat között az első félidő
ben fennálló tudáskülönbséget.

Szünetben a cserkészzenekar szórakoz
tatja a közönséget és a B-közép hálás lap
sokkal honorálja az akkordokat. Általános 
a jókedv a Fradi portáján és zajosan őrül 
a ferencvárosi publikum Fortuna istenasz*  
szony kegyes mosolyának. Ezzel szemben 
teljesen levert a Hungária tábora. Mégis 
csak bosszantó, egy félidőt végigtámadni és 
obszájd-gólt kapni! Hatalmas, de egyáltalán 
meg nem érdemelt füttykoncert fogadja a 
Hungáriát, kitüntető taps a Fradit. Sárosi 
doktor indítja el a labdái és Kemény nevé
hez fűződik az első roham dicsősége, de 
Biró felszabadit. Ugyancsak Kemény ro
hama izgatja a Hungária publikumot, de 
Toldi mellé lő. A Fradi szorongat és komért 
csikar ki. Titkos lefutása tiszta helyzetbe 
kerül az ágyuslábu balszélső, de a lövedék 
mellé döcög. Sas rohamát Polgár kornerre 
menti. A komért lláda tetszetősen húzza le. 
Kardos gyilkos erejű bombája mellé süvít. 
Remek Sárosi—Kemény—Biró akcióból a 
fiatal szélső fejese, mint az ágyúgolyó zug 
el a kapu fölött. Kardos 3 lépésről elrontja 
Sas remek beadását.

Sárosi és Kemény szigorú akciója komort 
hoz, de Kiss menti a menthetőt.

A Fradira rá sem lehet ismerni az első 
félidő után.

A legszebb skót-ffutballt 
mutatta be a Hungária

FERENCVÁROS— HUNGÁRIA 1:0 (1:0)

Alig volt példa olyan kiélezett harcra, 
mint amilyen ezen a tavaszon lendítette fog- 
••sikorgató küzdelemre a Nemzeti Bajnokság 
éllovasait. Ezúttal valóban az egész bajnoki 
küzdelmet eldöntő mérkőzésre került sor, 
amikor a Ferencváros egy pontnyi előnnyel 
állott ki a Hungáriával szemben.

Amelyik ezen a mérkőzésen győz, az n 
bajnok!

igy ítélte az ország többszázezres fulbnll- 
közönsége mar napok ól::, lh'kordközönségct 
vártak az üllői üli pályára, a futball kárára 
azonban a várakozásnak mélyen alatta ma
radt a tényleges nézőszám. A tavaszi hava
zás mintegy 12—15 ezer nézőt riasztott 
vissza n derbiről. így azután kerekszámban

20.000 ember Hite és állta körül a nagy 
csata színhelyét.

'Autórajok, autóbuszok és végeláthatatlan 
villamos kocsisorok szállították ki az igy is 
tekintélyes tömeget. A pályán cserkészzenc- 
kar fogadta a közönséget. A cserkészek fú
vós együttese nagy tetszést aratott, tapsor
kánt váltott ki ismételten és úgy — ahogy 
elűzte a derbi félelmetes izgalmát. Mintha 
löldrcngés morajlolt volna fel, amikor a 
Hungária kék-fehér dresszes legényei meg
jelentek a pályán, ltt-olt fütty, néhány vér
szegény taps jelezte csupán, hogy a bajnok
csapat ezúttal is ellenséges légkörben fogja 
megvívni a döntő ütközetet. Mindjárt kide
rült ez, amikor a Fradi legénysége futott a 
pályára. Fülhasiló lombolús reszkettette meg 
n hatalmas arénát, szinte megmozdultak a 
tribünök deszkái az eleven emberorgona ég- 
zengésszerü hangorkánjától. Tiszta zöld a 
ferencvárosiak öltözéke, a dresszük, a nad
rágjuk, bnragoszöld. Sdrosi dr. és Sebes, a

két csapat összeállítása ezen a sokáig cmlé- 
.kezelés mérkőzésen a következő volt: Hun
gária: Szabó — Kiss, Biró — Sebes, Tarai, 
Dudás — Sas, Mfíllcr, Cseh, Kardos, Titkos.

Aztán ismét Cseh brillíroz, amikor ragyogó 
helyzetet teremt Miiller részére, de az össze
kötő késik. Magda pompás szerelésiéivel sok 
tapsot arat, de Kiss sem marad el mellette. 
Kár, hogy Hertzka biró egyre inkább elve
szíti a talajt a lába alól és kiötlő tévedések
kel lepi meg a közönséget és a kollégáit. A 
sok bírói tévedés a Hungária védelmét és 
fedezetsorát is fölpaprikázza és bizony nem 
11 loggycngédebb jelenetekkel rukkolnak elő.

Hungária kapuja felé tarló labdára Biró fut s futásával két ferencvárosi Játékost is maga- 
mögött hagy. A fejes nem sikerül, n labda Jakab elé esik és az összekötő ahelyett, hagy 
lőne, n nagy offszájdon álló Sárosi elé tálalja a labdát. Gyurka habozva bár, de hálóba küldi 
és Hertzka bíró a tévedés iskolapéldájával érvényesíti n derbit és az egész bajnokságot 
eldöntő tragikus gólt. Első félidő 5. perc l'.0. (Copyright by Hétfői Napló— Sgstem Horváth.)

Ferencváros: lláda — Polgár. Korányi — A kölcsön nem marad annyiban, Toldi vi- 
Magda, Sárosi III., Lázár — Biró, • • • ' 
Sárosi dr.. Toldi, Kemény.

Agyalmuzdiló pokoli hangorkán borítja 
be a pálya minden zugát, amikor a labda 
először útnak indul. Ez a hangorkán a Fe
rencváros nagy erkölcsi tartaléka, őt biztat
ják a szervezőit szavalókórusok.

Nagy hangviharban törtet előre Cseh és 
már az első másodpercekben kapu melleit 
gurul cl a labdája. A bevezető támadás 
után a Ferencváros huszáros rohamra indul 
s ez bizony megzavarja a Hungária védőit. 
Előbb Kemény lőhet teljesen tiszta helyzet-

A

Jakab, | szonozza a labdanélkül ácsorgó Kissnek.
A két ferencárosl bekk már annyira szé
dül a nagy Hungária-nyomAstól, hogy 
Cseh egy mesteri testcsele után egymás
nak rohannak és kölcsönösen legázol

ják egymást
A labda Sashoz kerül, akinek pazar lövését 
lláda dicséretes ügyességgel és hidegvérrel 
fogja meg. Állandó Hungária-fölény tart 
még a félidőig s aztán a hiiledező közönség

Csupa elán, csupa lendület a csapat és kőd
be foszlik az első félidő klasszisfölénye. Ja
kab lövése tulmagasan ível. Az első negyed
órában a Fradi az ur. A B-közép fergete
ges biztatása a legjobb doping, mert szár
nyakat kapnak a zöldfehér játékosok. Az 
első félidőben fölényesen játszó Hungária 
legénysége kétségbeesetten kapkod. Biró 
faultolja névrokonát. A Hungáriában Müller 
a motor. Kardost ellökik, a büntetőn belül, 
de Hertzka mérlegel. Nyomban utána Cseh 
tör ki, de

Polgár kézzel elrántja. Most már 11-est 
Ítél Hertzka, de Dudás a büntetőt a 
B-közép harsogó üdvrivalgására a johh 

alsó kupufára passzolja.
Most aj Hungária felnyomul.

Kardos Irükksorozala után öndugába dől. 
A Hungária fogcsikorgatva dacol a sorssal, 
de hiába, Fortuna hadat üzent a kékfehé- 
leknek és c hadüzenet ellen nincs appel- 
láta. Sas beadására erősen startol Matyi, 
de ollóba fogják. Kardos a szabadrúgást 
égbe lövi. Jakab remekül játszik a Fradi 
csatársorában. A vékoriynyaku 
minden megmozdulása veszélyes, 
cselsorozat után lisztára játssza Bírót 
szélső vad erővel zugó lövése Szabó 
ben leheli ki páráját.

Az iram az utolsó negyedórában 
gyilkos és embertelen.

Kemény tiszta gólhelyzetben a jobbsarokra 
lő, de Szabó elfogja a félmagas lövedéket. 
Sas laposan rugóit kornerét Turay fölélövi, 
Matyi képtelen lerázni magáról a Fradi- 
védők ollóját. A Hungária fanatikus hittel 
bízik és az utolsó percekben is teljes erő
bedobással küzd. Cseh lövése az utolsó 
másodpercben lláda ö!ébe fúródik. A B-kö- 
zépen papirmáglyák tüze világit jelezvén a 
nagy rivális égését és a mámoros közönség 
széles mosollyal hagyja el a Hungária tra
gédiájának szinterét.

A bajnokságot lefutották ...

összekötő
Remek 

és a 
kezé-

is

kél csapatkapitánv llcrlzka Pál, a mérkőzés' bői és gyilkos bombáját csak Szabó feno- 
sezetője elölt választ a kezdésért. A /• crenc-1 menális tehetsége hárítja kornerre. Majd 
r'dros n gyönge szelet tartja jobbnak és igy í ismét Kemény a rohamozó, de most Sebes 
a Hungária indítja meg a nagy játékot. A . még idejekorán nyúl be.

Az Ötödik percre billen az óra mutatója, amikor egy tragikus bírói tévedés 
gólt szili a Ferencváros javára. I^zár messziről Iveit bibliájára Bíró ráfut, 
miközben Jakabot és Sárosi dr.-t ezzel a rohammal mintegy ötméteres off- 
szájdra állítja. Ezután felugrik a labda ivére, de pusztán a haja súrolja, a 
fejes tehát nem síkéről és a labda Jakab elé pottyan. Ha Jakab most lőne 
és találna, ■ gól teljesen szabályos. l>c nem ez történik, mert a fiatal és kevéssé 
rutinos összekötő n kiálló offszádjhcly/ctbcn álló Sárosi elé perdíti a labdái. 
Gyurkát annyira meglepi az esel, hogy csak habozva lendíti a lábát, „csűrrel” 
találja cl s a tétovázásával Szabót Is megzavarja. így aztán az egyesített bírói 

és kapushiba gólba sűrűsödik. Vezet a Ferencváros. 1:0.

kornerre. Majd A halálfélelem győzelemre 
sarkalta a Bocskait

Csodálatos, hogy a Hungária legénysége 
milyen fegyelmezetten fogadja ezt a súlyos 
bírói tévedést. Nyomban kezdenek s aztán 
olyan mesés játékkal lepik meg ellenfelüket 
és a közönséget \e kettő csaknem azonos). 
hogy az emberek szeme-szája nyitva marad.

At öl Hungária-csntúr u futbnllmüvé- 
szet legmagasabb fokán kezeli a labdát 
és néha percek lellcnck cl, nnélkül, 

hogy az ellenfél hozzáférhetne.
Szinte a művészet gyönyöre ihleti meg őket, 
amikor lapos, pontos, a legnemesebb skól- 
iskoln szabályai szerint adagolják a lalxlát 
és futtatják az. ellenfelet. A Ferencváros nem 
tehet mást: fogcsikorgatva védekezik és há
gom bekkel játszik. Szürke az egész zöld-

fehér legénység, csnk Lázár és Magda emel
kedik ki közülük. Már húsz perc óta tart ez 
a fizikumőrlő tüneményes játék, de ered
mény még mindig nem születik. Szinte ter
mészetes, hogy az egyoldalú nagy fölény ve
szélyeket rejt magúban, igy egv alkalom
mal csnk Tarai határtalan szívóssága menti 
meg újabb góltól n Hungária hálóját, ami
kor a Bírón átjutott, lövésre készülő Sárosi 
dr. elöl Szabóhoz tudja pöccinteni a labdát. 
Itt-olt néhány kemény jelenet is bizonyltja, 
hogy nem kis tétre megy a játék, talán ez 
az. oka annak is, hogy

Hertzka bíró sokszor egész gyámolta
lan hibákat vél.

A Ferencváros a harmincadik percen lul egy

BOCSKAI—PHÖBUS 4:1 (1:0)
Debrecen, ápr. 10.

61 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Bocskai élet halál harca a 
bennmaradásért nem mutatkozott meg a 
debreceni közönség érdeklődésében. Csak 
mérsékelt számban jelent meg n közönség 
a pályán, de ennek nagy része van abban 
is, hogy havaseső és szél riasztotta cl az 
érdeklődők jórészét. A Phöbus részéről 
meglehetősen nagyszámú közönség érkezeit 
meg a filléres gyorssal.

Hatalmas iramban indul meg a játék, 
Béky bombáját alig tudja menteni Kertes. 
A 19. perc, gólt hoz: Békési labdájával Orosz 
lukra játssza Fintát, akinek lövése feltár- 
tózhatutlan. 1:0. A Phöbus nagy rohamai 
után Tinta keiül megint nagyszerű hely
zetbe, de lövését most Csikós védi. Markos 
labdájával Orosz szökteti Finlát, Csikós 
kétségbeesetten a csatár elé rohan, Tinta 
megzavarodik, elveszti a labdát, Webcr 
odaront és segít a csatárnak, bombagólt 
küld a hálóba. 2:0, Rendkívüli izgalmak
ban folyik a játék, szünet után a nyolca
dik percben

beteljesedik a Phöbus végzete,

Orosz szökteti Markost, a szélső a két bek
kel kicselezi és Tintához küldi a labdát, aki 
belövi a harmadik gólt. 3:0. A Phöbus két 
perc múlva már eredményes. Turay II 
Tárnokhoz fejeli a labdát s a szélső a ka
pus fölölt a hálóba emeli a labdát 3:1,- A 
Phöbus mintha felébredne a gól után, pom
pásan rohamoz, a Bocskai játékosai meg- 
zavarodottan kapkodnak. A 31. perc várat
lan gólja azonban végleg eldönti a meccs 
sorsát: Orosz hosszú labdát küld Hajdú
hoz, aki offszájdon áll, Csikós kifut és a 
szélső huszonöt méterről a kapuba küldi 
a labdát. 4:1. A Phöbus most már megadja 
magát sorsának.

A két „mindegy-csapat" 
közöl az otthonjátszö 

győzött
ETO—BUDAI „IP*  2:1 (0:1)

Győr, április 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelefí*  

lése.) A kiesési derbire csak mintegy 1200 fő. 
nyi közönség volt kiváncsi Győrben, aminek 
nagy oka volt az is, hogy hatalmas szélvihar 
és hideg időjárás volt a meccs idején. A mér
kőzés a győriek győzelmét hozta s igy sokan
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í iISÍ d? S5>örben’ hogy nem írhatták 
a csapat második NB győzelmét. Az első félidő
ben szellet hátban játszik a Budai. Az ötödik 
percben Neiger hatalmas bombáját fogja a ka- 
pus, majd Vermes kornere nyomán Janda ha
talmas lövése is Dombóvári markába kerül. 
Vermes góllal kecsegtető pompás fejese után 
Farkas a tizenhatoson belül Vermest szabályta
lanul akasztja meg, a biró tizenegyest itél s ezt 
Janda a báliatokba küldi. 0:1. Szünet után 
megváltozik a helyzet. Most nz ETO-t segíti a 
azeJ. Megint Neiger-bombúval kezdődik a játék 
e« a Budai hosszú percekig nem tud a félpályán 
átvergődni, csak Vermes lefutásai révén kerül 
a győri kapu közelébe néha-néha. A harminc- 
hetedik percben Farkas harmincméleres sza 
badrugását Budavári kiejti, Szebelielyi ott te
rem, a kapuba küldi a labdát. 1:1. A győri kö
zönség lelkes biztatásba kezd, aminek az utol
sóelőtti percben látszik meg az eredményt. 
Balogh labdáját Kovács,Neiger elé adja, akinek 
bombája most majd elviszi a hálót. 2:1.

A Törekvés még mindig 
„kilóg" az NB-ből

SZÜRKETAXI—TÖREKVÉS 3:3 (2:2)
Az újpesti stadionban a lilafchérck csa

tája előtt „előételként* 4 a Szürketaxi—Törek- 
wés-mérkőzés került terítékre. A szeszélyes, 
áprilisi időjárás mintegy 1500 főnyi közön
séget csalt ki a pályára.

Mindkét csapat nagy akarással veti ma
gát a küzdelembe. Friss, ötletes játék folyik 
a pályán, melynek nyomán a 10. percben 
gól is születik. Kiszcly keresztlabdájával 
Váradl elfut, pontos beadását ugyancsak 
Kiszely' továbbítja a Törekvés kapuba. 1:0. 
Három perc múlva újabb gólt érnek el a 
Sofőrök' Takács II. átadásából Tóth hatal
mas gólt lő. 2:0. A Törekvés fogcsikorgatva 
küzd, aminek azonban csak a 28. percben 
van eredménye. Nemes kornerét Császár 
értékesíti. 2:1. Néhány perccel később ki is 
egyenlít a kőbányai együttes, Regös II. 
bombagólt lő a kifutó Kutasi mellett. 2:2. 
A szünet után folytatódik a Törekvés fölé
nye. A 18. percben Szűcs Nemest futtatja, 
a szélső ellenállhatatlanul megy át a Taxi- 
védőkön, régi recept szerint csak a tizen
hatosig fut, majd onnan pompásan ccnte- 
réz. Á labda ive alá a Taxi védők helyez
kednek, mégis Keszeg II. nyúlik ki a cso
móból és pompás fejese nyomán megrezeg 
a háló. 2:3. A Taxit felvillanyozza a gól és 
támadást támadásra halmoz. A sebesség ör
dögei azonban nem bírnak a kitünően he
lyezkedő kőbányai védelemmel. A 35. perc
ben Takács 11. gólt szerez, de a biró off- 
s-zájd elmén anullálja. Egyre tart a Szürke
taxi nyomása, az amatőrök beszorulnak, 
csak Nemes és Keszeg van elől. A védeke
zésből hirtelen támadásba csap a Törekvés, 
mindenki a Taxi-térfélen van és ez a köny- 
nyelmüség megbosszulja magát. Támadásuk 
nem jár góllal, sőt a labdát Kovács kaoa- 
i int ja meg, lerobog a szélen, hosszú be
adása Kiszelyhez kerül és a védhető fe
jesgól berepül a beadásra kifutó Kiss kapu
jába. 3:3. Az utolsó percben durva jelenet 
játszódik le. a pályán: Császárt a Taxi-véde
lem leteriti és a kis szélsőt ölben viszik ki 
a pályáról.

A Szeged ismét nagy
SZEGED—BUDAFOK 1:0 (010)

61 Hétfői Napló tudósítójának lelcfonjelen- 
lése.) A Szeged FC otthonában aratott győzel
mével sorrendben a negyedik győzelmét aratta 
rendkívül heves és mindvégig izgalmas küzde- 
lembe.t A Szeged FC ugv látszik erősen tartja 
jó formáját és a Nemzeti, Kispest, valamint a 
Budai legyőzése után az elmúlt hét hősét, a 
Kispestet verő Budafokot fektette kétvállrn. 
Az első félidőben a Budafok játszik széllel hát
ban és a féldő nagyrészét fölényben játssza. 
Egymásután két komért is ér el a Budafok, de. 
n csatárok nem tudják kiaknázni a kínálkozó 
helyzeteket. A félidő végén a helyi csapat Is 
■okát támad és Bárkónyi lövését Vágl bravúro
san védi. A félidő utolsó perceiben Harangozó 
lövése kitűnő gólhelyzetben a kapu mellé ke
rül. Szünet után az állóképesebb szegedi csapat 
került frontba s a 11. percben Harangozó az 
erős támadás hevében összefut Szebehclgivcl 
A Szeged aprótermetfl centerét leviszik a pá 
Jyáról és csak negvedóra múlva tér vissza.

Ezalatt a Szeged fiz emberrel támad é« a 
13. percben el is dönti a maga javára a 
mérkőzési. Bodnár beadását Gyarmati nyolc 

lépésről a hálóba küldi. 1:0.
Gól után is a Szeged irányítja njátékot. Közben 
Harangozó is visszatér. Az utolsó tiz percben 
a Budafok minden elkeseredését beleöli a já
tékba és rettenetes finist vág ki.

HÉTFŐI NAPIÓ

Meccs - tét és játék nélkül
ÚJPEST—NEMZETI 3.-2 (3:0)

A derbivereség után nem volt nagv érdekes
sége a mérkőzésnek, senki sem várt közönsé
get s igy csak a szokásos újpesti törzspubli
kum látogatott ki az újpesti pálya utolsó „ho
mokos játékára. Az Újpest nagyon gyengén 
játszott és szerencsével nyerte meg a mérkő
zést. Az első percek méla unalomban telnek el, 
Szűcs és Sztancsik kidüllesztett mellel egymás
nak ront, Sztancsik földön marad, kiviszik s 
csak jő idő múlva tud visszatérni a pályára. 
Zsengellér mesés trükkje nagyszerű helyzetbe 
hozza Kocsist, de a szélső a csillagokat veszi 
célba a kapu helyett, amin percekig vidul a 
tömeg. Langfelder Ferenc Demostheneskénl 
szónokol a taccsvonalról, de csak nem akar 
csillapulni a kényszeredett vidámság. Bosszan
tóan gyenge a játék. A huszonötödik percben 
Kocsis a tizenhatoson cselezgetni kezd s a 
tizenhatosról váratlanul a kapuba küldi a lab
dát, Hóri, a Nemzeti kapusa, meg se tud moz
dulni. 1:0. Az utolsóelőtti percben Pusztai be
adását Kállai kapu mellé lövi, Túli ki akarja

Lincselő hangulatban tört a Kispest 
a KK felé

KISPEST—ELEKTROMOS 2:1 (2:1)
A hideg idő ellenére is több mint 2000 néző 

gyűlt össze a Latorca-utcai pályán. A két leg
jobb középcsapat találkozása erős küzdelmet, 
de gyenge játékot hozott, kár hogy a szépen in
duló mérkőzést a biró indiszponáltsága elron
totta. Feltűnő lanyha iramban indul a mérkő
zés, mintha nem is a KK-t jelentő negyedik 
hely döntője lenne a mérkőzés. Az Elektromos 
talál előbb magára, de csatárai ina pepecselő 
hangulatban vannak, Szendrődi pedig a kapu
melletti fényképészeket bombázza. A másik 
oldalon Nemes „keveri" az „úramosok**  védel
mét, de lövésben nincs szerencséje. A 14. perc- 
l«en Olajkár II. a saját 16-osáról indulva tör 
kapura, az öt kisérö és szerelni nem tudó 
Mátrai a végső kétségbeesésében a saját lábán 
elesik, ez azonban nem zavarja a kis ,,Olajt" 
abban, hogy' a kifutó Bakon mellett bombagólt 
lőjjön. Barna biró a szabályos gólt nem adja 
meg és Mátrai müescsének helyéről rugat a 
Kispest ellen szabadrúgást A piros-feketék 
hiába reklamálnak — élén a kitűnő szónoki 
formában levő Serénylvel —, a biró hajthatat
lan. A tribünön támad most

parázs verekedés,
de a rendőrök „tisztázzák". A Kispest nem 
csügged, tovább támad. A 20. percben ered
ménnyel is. Nemes átverekszi magát a védőkön. 
Déri elé ad és a népszerű „Szivacs” ágyús gólt 
lő. 1:0.

Alig kezdenek, máris támad a piros-fekete 
csapat. Hendsz miatt Kincses rúg szabadrúgást, 
Bakon rövidre üti ki, ott terem Varga dr. és 
az őrizetlenül hagyat hálóba helyezi elegánsan 
a labdát. 2:0. Most észbekap az Elektromos, 
erősen támad, de a kispesti védők jó) „spiccel
nek", no meg a lövés se megy a Műveknek. 
A 42. percben váratlanul rúg gólt n kék-sárga 
csapat. Buzási szélsebes lefutása után Szendrődi 
kapja a labdát, aki Törös elé teszt, az összekötő 
nem hibáz. 2:1.

Pokoli iramban kezdi a második félidőt nz 
Elektromos.

Szendrődi! négyen is alig tudják szerelni 
a kapu torkában. A félidő első nagy bombája 
mégis Nemes nevéhez fűződik, amit artistabra. 
vurral véd Bakon. A 16. percben egyenlíthetne 
Szendrődi, de tiszta helyzetben alaposan mellé 
1Ö. 21. percben Pákozdit Vig faultolja a 16-os 
vonalon, a biró a 11-cs pontra mutat, a kis
pestiek, mint egy ember, reklamálnak, mire 
Barna biró a határbiróhoz megy megkérdezni 
nz esetet, de a határbiróhoz rohan mind a ti
zenegy kék-sárga játékos is Barna a határbiró 
megkérdezése után visszavonja a 11-est.

Az Elektromos-játékosok nem hagyják ma

Gyilkos harc, botrány és mentők
az amatőrök viadalain

A vasárnapi amatőr bajnoki fordulóban is
mét akadt meglepetés bőven. A Pártos-csoport 
éllovasai feltűnő nagv gólarányu győzelmet 
arattak. A Biró-csoport derbijét a ZSE nyerte, 
a Postás pedig fölényesen intézte cl a csoport 
eddig veretlen csapatát, a Vasast. Botrány is 
akadt a Müegy: lem-pályán, ahol Szécsl biró 
kétszer íirittette ki a pályái. A Ganz—MAFC- 
mérkőzésnek egyébként egv súlyos sérültje is

Szenzációs uj sorsolást kapott 
Magyarország a futball
világbajnokságon

A futball világbajnokság rendezőblzott- 
sága szombaton ülést tartott s ezen az ülé 
sen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az 
osztrák és az argentin csapat visszalépést 
folytán megváltoztassa c az eddigi sorsolást, 
vagy sem. Hosszas tárgyalás ulán a bizott
ság arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a megváltozott helyzet mialt a sorsolást meg 
kell változtatni. Ez meg is történt s ennek 
folytán a világbajnokság beosztása a kövei 
k-'ző lesz:

Első forduló.
A) Németország—Svájc vagy Portugália 

junius 4. Páris.

engedni kornervonalcn a labdát, a fürge Ko
csis azonban ott terem és a kapuba küldi. 2:0. 
Az utolsó perc is gólt hoz. Zsengellér és Kő
vágó összecsap, mindketten a földre ke. ülnek, 
a biró tulszigoruan tizenegyest itél s ezt Zsen
gellér a kapu közepetáján a hálóba küldi. 8:0. 
Szünet után újpesti fölény alakul ki, de bosz- 
szantóan gyenge a játék. Kocsis kapufát lő s 
a labda szerencsére éppen Hóri kezébe pattan. 
A közönség elégedetlen a játékkal. Egyre job
ban hangzik meindenfelől: Zsengellért a cen
terbe! Futballt akarunk látni! Hol van Hidasi? 
A Nemzeti lelkesen küzd, aminek a huszon
negyedik percben meg is van a jól megérde
melt eredménye: Ádám fellöki Horuáthot, tizen
egyes, Balogh a labdát a kapuba bombázza. 3:1. 
Egv perc sem telik bele, nagy tumultus kelet
kezik az újpesti kapu előtt, Futó és Horváth 
csatázik egymással, Futó bámészkodik, Horváth 
a lába mellett élesen a felső sarokba küldi a 
labdát. 8:2. Zsengellér most inár csakugyan 
centerbe kerül, de játék mégsincs. Utolsó per
cekben Kocsis elölt nyílik óriási gólhelyzet, de 
a játékos elidegcskedi a helyzetet.

gukat, tovább reklamálunk a határbirónál, vagy 
harminc „civil" segitségévell Barna ismét haj
lik a 11-es megadására, de mégis csak szabad
rúgást ad a 16-os vonalról. A közönség ékte
lenül tiintett a biró ellen: ütemesen sértegetik. 
A 29. percben Nemes kiad Kincsesnek, aki 
előtt az Elektromos hátvédei állnak, mégis 
érthetetlenül offszájdot reklamálnak. A 
határbiró ne m int. Kincses lefut és gólt 
lő. A biró érthetetlenül nem adja mcgl Most 
már nincs tovább futball a pályán, csak vere-

EZ A GÓL JELENTETTE A KISPESTNEK 
A KK-t.

Kincses szabadrúgását az Olajkár IT, által zavart 
Bakon rövidre üti ki, a befutó Varga dr. ké
nyelmesen helyezi az üresen maradt háló bal 
sarkába. 2:0. I. félidő 23. perc. (Copyright 

by Hétfői Napló. — System Horváth.)

kedés. Mátrai Olajkár I-gyel botol a biró előtt, 
aki nem lát semmit. A 38. percben a labda 
nélkül rugó G. Tóthot kiállítja n biró, majd 
a 4.3. percben Pázmándy jut erre a sorsra.

A lefutás után a közönség bctódul a pályára, 
a rendőrök gumihottal próbálják szétosz
latni a tömeget. A bírót tiz rendőr fogja 
közre, a szidások özöne közepette vonul 
öltözőjébe. Már-már úgy látszik, el Is éri, 
amikor a rendőrkordonba bcnyullk egy 
esernyő és nyele u biró vállát találja. A 

támadót azonnal lefogják
és igazoltatják. A feldühödött tömeg a mérkő
zés után megvárta Barna bírót, aki csak erős 
rendőri fedezettel, autón tudta elhagyni 
a pálya környékét.

van, Korcsmáros Ganz-jálékos személyében, 
akit a mentők súlyos zuzódásokkal szállítottak 
szanatóriumba. Biró-csoport: Testvériség—Pa
mutipar 2:1, URAK—BLK 2:2, Postás—Vasas 
3:1, llerminamező - B. Vasutas 4:1, UTE—111. 
kér. 3;1, MSC—Goldbergcr 2:1, ZSE—Beszkárt
10. Pártos-csoport: SZAG—KAC 2:0, PTBSC 
Drascbe 8:1, Ganz—MAFC 4:1. FTC—SzFC 
10:1, MÁVAG—MTK 6:2, VSC—BMTE 2:1.

B) Svédország.
C) Magyarország -USA vagy Holland- 

Indla, junius 5., Rheinis.
D| Franciaország—Belgium, junius 5, 

Páris.
E) Középamerikai győztes—Románia, jú

nius 5., Lyon.
F) Hollandia—Csehország vagy Bulgária, 

junius 5., Le Havre.
Gi Brazília—Lengyelország, junius 5., 

Slrassbourg.
Hí Olaszország—Norvégia, junius 5., Mar

seille,

11
I Második forduló:

Junius 12. 1. E) győztes — B) győztes, 
Antibes. 2. A) győztes — C) győztes. Lilié, 
3. H) győztese — D) győzets. Páris. 4. G) 
győztese — F) győztes. Bordeaux.

Elődöntők junius 16: a) 4. győztes ~ 3, 
győztes, Marseille, b) 1. győztes — 2. győz
tes, Paris. ,

Döntők: a) vesztes — b) vesztes a har
madik helyért, junius 18, Bordeaux, a)' 
győztes — b) győztes a világbajnokságért, 
junius 19, Páris.

A sorsolás igen kedvező a magyar csapat 
számára. Az első fordulón mitiden bizonnyal 
túljut a csapat, a másodikban meg kell 
erőltetnie magát Németország vagy Portu
gália ellen, <lc azután mór csak nyaralás az 
elődöntő: Svédország vagy Románia, esetleg 
a középamerikai csapat nem jelenthet tul- 
nngy akadályt a döntőbejutás utján.

Rendkívüli nehézségekkel 
hősiesen futották le a KMAC 

kezdőinek versenyét
A KMAC kezdőversenye nehéz időviszonyok’ 

között folyt 1c:
zápor, hóvihar akadályozta a verseny

zőket,
nkik a .390 km-es távon helyenkint — a Mátrá
ban — 12 centiméteres hóban voltak kénytele
nek átfutni. Ilyen körülmények között nem 
csoda, ha n 24 induló közül csak 11 ért célba: 
négy autó és bét motorkerékpár. Az eredmé-' 
nyék:

Autók: 1100 kem ig 1. Kádár Imre FTC, Fiat. 
2000 kem-ig: 1. Ling László KAC Wanderer. 
Motorkerékpárok: 200 kem-ig 1. Holló J. Ká
roly BSZKRT Méray—Puch. 250 kem-ig 1. 
Ruxonszky József FTC—Puch. 850 kem-ig: 1. 
Szcift István FTC—Norton. 500 kem-ig: 1. He-' 
gedüs I.ászló FTC—Ziindnpp. Oldalkocsis mo
torkerékpárok: 1. Schwarcz Nándor FTC—* 
Zündapp.

Rajcsányi nyerte 
a Gömbös-emlékversenyt

A vitéz jókfai Gömbös Gyula emlékverseny 
második részét, a kardvívást vasárnap délelőtt 
kezdték meg a honvédtisztek váci utcai helyi
ségében. Az elömérközések során nagy megle
petésre elvérzett nz elmúlt heti válogatóver« 
seny hőse. Szabolcsi, valamint a tcljeseen le- 
törtnek látszó Nyilas dr. és Hidas. Délután kez
dődtek a döntő küzdelmek Az előkelő közön
ség soraiban ott láttuk vitéz Somkuthy József 
gyalogsógi tábornok nyugalmazott honvédelmi 
minisztert, vitéz Bariba, Nagyszombat!)}', vitéz. 
Bangha és vitéz Nagy allábornagyokat, továbbá 
vitéz Kőnek ellentengernagyot, valamint vitéz 
Szombathelyi és Novakovics tábornokokat, Fol- 
bn tábori főesperest és vitéz Tárczay Felicidcs 
Komán miniszteri tanácsost. A döntőben Ko
vács veretlenül vezet, Gerevich és Rajcsányi 
előtt.

A versenyt rltkánlátott nagy küzdelem után 
Rajcsányi MAC nyerte

Kovács HTVK és Gcrevlts MAC előtt. Most fc. 
jezlék be a tegnap kezdett párbajtőrdöntőt is, 
amit Tabajdi UTE nyert meg, Gyalokay HTVK 
ellen.

-*■ —■ II—-

Mesés küzdelem a magyar 
Mike Brendel és Passmann Között

Szombaton késő éjjel olyan szabndstiluiu 
mérkőzés volt a cirkuszban, amilyent még nem 
látott Budapest közönsége. Csodálatos munkát 
végzett két kecseszkecsken világsztár: a ma
gyar Miké Hrendel és a lett Mark Passmann. 
Ez még Ncwyorkban, a Madison Square Gar- 
denben is megállhalta volna a helyét. Hétfőn 
este ismét bombnmüsor lesz. Passmann ezút
tal a másik magyarral, Károlyi Lászlóval csap 
össze. Ez a szombatihoz hasonló remek viadal 
lesz. Brendel ellenfele n vasfiziktimu svéd Nyg- 
reen a nagyon szépen dolgozéi Konslantinov 
Karsicot kapja ellenfélül, Dionisio, a szomba
ton megérkezett török mesterrel, Mehme.l Arif- 
fal méri össze erejét. Végül külön érdekes
sége lesz a Spraks—Curlis mérkőzésnek, is
merve a kél versenyző közti ellenszenvet A 
verseny este negyed ö kör kezdődik a Fővárosi 
Nagycirkuszban.

CSEPEL—ERZSÉBET 2:1 (2:1)
Csepel -Erzsébet 2:1 (2:1), A H. liga derbi

jének számító mérkőzésen n rossz idő ellenére 
is 4000 főnyi közönség jelent meg a csepeli 
pályán. A mérkőzés rendkivii nagy izgultnak 
jegyében folyt le. A vezetőgólt Bédy szerezte 
meg, A Csepel Szabó érintésnélküli kornerével 
egyenlített s a döntő gólt nz Erzsébeti Steiner 
rúgta a saját kapujába. A második félidőben 
nagy küzdelem folyik és az Erzsébet részére 
több nlkalommal kínálkozik uz egyenlítésre, de 
semmi sem sikerül.

A többi eredmények: Vasas - Váci Remény 
4:1, DVTK—Tokod 1:0, VSE--Simonlornvai 
B1C 3:1, Szolnoki MÁV—Álba Rcgia 4:01 Ha 
hidas—VÁC 2:0, Salgótarjáni BTC—Droguis- 
Iák 1:0

A kézilabdások hadgyakorlata. Vasárnap 
nagyszabású tréningmérkőzést tartott a kézi
labdasport, hogy kellően felkészüljön a jövő 
vasárnapi bécsi vendégek fogadására. A nagy
válogatott csapat a „csikókkal" játszóit és 11:5 
(6:5) arányban, jó formában, könnyedén győ-
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I Lélegzetállltó küzdelemmel meg
állítottuk győzelmi szériájában 
Lengyelországot, Európa legjobb 

boxnemzetét
A magyar sporlközö árt olyan

nagy érdeklődései spö mint a
Rbrnap délelőtti Icngycl-inn^var válogatóit 
ókölvivó viadalt. A nagy éideklődés nemcsak 
k baráti nemzetnek szólt, hanem annak is. 
hogy a lengyelek ma Európa legjobb ökölvívói. 
Az Európa bajnokság óin minden válogatott 
mérkőzésüket megnyertek és legutóbb a né
meteket és Itália csapatát is megverték.

Az izgalmasnak Ígérkező sportcsemege riagy- 
Kámu közönséget vonzóit a Fővárosi Nagycir- 

iszha, úgyhogy a cirkusz csaknem zsúfolásig 
meglelt.

A megjelent előkelőségek közölt ott láttuk: 
Ifjú Horthy Miklóst, gróf Sígrog Antalt. Ka- 
láindy Jrnre ny. altáhormigyot, Tárczay-Feliczi- 
de/ Románt és a lengyel kolónia számos tagját 
és még másokat.

A magyar csapat esélyei nem voltak rúzsé 
Rak, ennek (Hetiére ii nyolc magyar fin n kitűnő 
lengyelek ellen eldöntcllcnült harcolt ki és ez
zel feledlelte azokat az érzékeny vereségeket, 
amikéi a magyar gárda az utóbbi időben el
szenvedett.

A magyarokat n biztos győzelemtől csak ■ 
súlyos biréil tévedés fosztotta inog, 

amikor a biztos győztesnek látszó nehézsúlyú 
K'agy ellen n lengyelt hozták ki győztesnek.

Hecger Árpád, a MÖSZ alelnöke üdvözölte n 
Vendégeket magyar és lengyel nyelven. A len
gyelek részéről a lengyel szövetség elnöke, 
Mirzynski válaszolt. A himnuszok eljátszása 
után került a sor a viadalra.

Az ahicsonytermetü, izmos lengyel Sobko- 
•suták ellen a Budapesti Vasulnsok kitűnő ver
senyzője, Podány vélte fel a küzdelmet A kő 
zönség lelkes hizlalása közben a nagyjövőjii 
fiatal magyar boxcsillag mindhárom menetben 
jobb volt és pontozással győzőit a szabályta
lanul botoló lengyel ellen. 2:0.

Az Európa válogatotljelöll Bandi a nap leg
szebb meccsét vivla a lengyel Koziolck ellen. 
Az első menetben irtózatos küzdelmet folytat 
a két technikás versenyző. A második menet
ben cyy árnyalattal a lengyel bizonyul jobbnak, 
a harmadik menetben a közönség felállva 
biztatja Rondít, aki valósággal lelépi ellenfelét 
és megszerzi a második győzelmet is. 4:0.

Az olacsonytermelü Czortek ellen n szimpa
tikus Beszkárt lioxoló. Frigyes pontozással 
győz. A nagy technikájú Frigyes tudása elölt 
kénytelen volt meghajolni a szabálytalanul 
küzdő lengyel versenyző 0:0.

A nap egyik Icgizgalmasnbbnnk Ígérkező 
Viadalát vivla a zöldfehérck büszkesége, Mándi 
n lengyel Kovalski ellen. A jobbkezén sérült 
Mándinak nz alapos fogyasztás is hendikep 
volt és pontozásos vereséget •zenvcdclt a len
gyel boxcsilbigtól 0:2.

A Vasutasok kalapácscrcjü ütéséről híres 
boxolója, Iiene vette fel a küzdelmei a lengyel 
Kolczynski ellen. A két versenyző gyönyörű 
mérkőzést viv egymással, a közönség nagy él
vezettel nézi a pompás viadalt, nmelly a len
gyel győzelmét hozta. Bcnc csak a harmadik

menetben került fölénybe, ami azonban 
nem volt elégséges a győzelem kivívásához. 6:4.

A nagylechnikáju és hatalmas erejéről híres 
Beszk.irt csillag, Jákits lép a ringbo Pisarski 
ellen. Az első menetben Jákits valósággal lelépi 
a szabálytalanul botoló lengyelt A második 
menetben Jákits a földre kerül a lengyel óriási 
ütésétől. A harmadik menetben a sérült Jákits 
visszaesik és a lengyel Pisarski fölényesen 
nyer. 6:6.

Elfogyott a pontelőny Jákits veresége nyo
mán. Á közönség megpróbálja a lehetetlent, 
még tombolóbh biztatásba kezd. Szigeti az első 
menetben pár pompás ütést ad a lengyel Doro- 
hónak. A nagylechnikáju Szigeti ütései ellet, 
a lengyel szabálytalan fogásokkal védekezik. 
A közönség nagy tüntetést rendez a lengyel 
ellen. Győz a tisztábban és pontosabban ütő 
Szigeti. 8:0.

Sok fiigött a következő mérkőzéstől, ha Nagy 
győz, a magyarok 10:6-ra nyerik a mérkőzést, 
ha kikap n magyar versenyző, a döntetlennel 
kell megelégednünk.

Halálos
fogadja a két versenyző 
következő pillanatban

mát | Wajníf diadalkiáltással biztatja Nagyot. A pom- 
14. 1111 * II I II ti 11 VOCIllnapásalaku vasutas versenyző az első menetben 

remekül harcol Pilattal. Az első két menet a 
magyar versenyzőé, már elvitathatatlan a győ
zelmünk, amikor a harmadik menet elejcn a 
meccsvezető, a csehszlovák Dworak szabályta
lanságért figyelmezteti Nagyot. A biró Ítéleté
vel a közönség nincs megelégedve és hatalmas 
füttykoncertet rendez. Pilat hatalmas ülést ad 
Nagy állóra, a magyar fiú a földre kerül és a 
főidről felkelő Nagyot

Piláf szabályellenesen megüti.
A legkisebb boxcscmetc is tudja, hogy meg kell 
várni amíg a földrekerült versenyző feláll és 
csak azután szabad ismét támadni. A biró 
ugylátszik nem tudta ezt a szabályt, mert Pi- 
latot nem figyelmezteti és igy a magyar ver
senyző ellen elkövetett szabálytalanság meg- 
torlatlan marad. Nagyot a bírói ítélet nem za
varja meg, hatalmas erejű támadást vezet 
Pilat ellen és győzelme elvitathatatlan. A biró 
azonban más véleményen van és Nagy helyett 
nagy meglepetésre Piláfot hirdeti ki győztes- 

I nek. 8:8. A közönség elképedve fogadja a bi- 
, I rój ítéletet és hatalmas fuj-sorozattal tiszteli 

Huj! Huj! | meg a birót.

Április 9-én rádión jubilált 
az angol futball

Ki hinné? — mégis így van — ötven estien*  
dós jubileumát ülte meg szombaton az angol 
futball. A tökéletesség csúcsait hágó sziget*  
országi labdarúgás úgy élt a sportemberek epv 
(ékezetében, mintha azt századok óta teremtette 
volna meg a — szervezettség. De nem igy van»

Az angol fulball-szcrvczet, a FA, mindÖMie 
félszázados, alig idősebb a magyar fut- 

ballnál.
A jubileum egyik jelentős része a mikrofórt 
előtt zajlott le A droitwichi hosszuhullámu 
adóállomáson félórás előadás hangzott el s gki 
tudja, hogy az angol rádió az előadások tar(a*  
mának tekintetében milyen szűkkeblű, az a fut*  
halinak szentelt félóra jelentőségét is fel tudja 
becsülni.

LOSPORT

csönd
ringbelépését. Majd a 
hatalmas Huj! Huj/I

Meglepő változás a BLASz-ban
A Budapesti Labdarugók Alszövetsége a 

múltban, főleg pedig a közelmúltban sokszor 
szerepelt n nyilvánosság elölt. Vérbő kritikák, 
éles és csontig ható ostorozások 
innen s ez a vonalvezetés egyhamar

rettegett névet
szerzett az alszövetségnck. Történt 
ellenére, hogy a labdarúgásban az 
korántsem jelentkezett azzal a sulival, 
amivel n szónoki megrovások fcl-felviharzot- 
lak. Röviden: a BLASz volt eddig az a lőporos 
hordó a. futballban, amelyről a legtöbben szó
nokollak.

Most azután gyors ütemben jelentkeztek az 
alszövetség kebelében

a változások meglepetései.
Előbb az ifjúsági labdarúgás remek szerve

zetével ejtetlék bámulatba a sporllársadalmat 
s most ismét egy dicséretes szándék öltött 
testet.

Pályázatot hirdetnek futbnll-tanterv kidol
gozására

és ezt az égést ország területén a testnevelési 
tanárok rendelkezésére bocsátják majd. A fut
ball, mint tantárgy elméletben és gyakorlatban 
— olyan nagy horderejű inlézmépy kivirágzá
sát Ígéri, amit talán csak a magyar futballt 
egykor megteremtő héroszok tudtak alkotá
saikkal megközelíteni.

Le kell emelni a kalapot

csattogtak

ez annak 
nlszövetscg 

mini

az ilyenfajta 
ball minden 
hogy megvalósulhasson. , ...
lényeges mozzanata az, hogy a pályázat díja
zásában az MLSz-nek nem szabad garasoskod
nia. Pénzben felbecsülhetetlen értékek megte
remtéséről van szó s igy

a pályadíj összegének alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy ■ futball valamennyi hi
vatott szakembere érdemesnek tartsa a 

megpályázását.
Szóval: a terv nagyszerűségéhez a pályadij- 

nak is idomulnia kell!
i ír--

CÉGBAJNOKSÁG
legutóbbi forduló érdekessége, hogy 

döntetlen eredmény, 
kiegyen!

kezdeményezések elölt és a fut- 
tényezőjének össze kell fogni, 

Ennek pedig egyik

Kikaptak a favoritok 
Megyeren

A hirtelen téliesre fordult időjárás, amint 
eredményekből látszik .bénitólag hatott a fo
gadott lovakra, mert a Weltcr handicapet nyerő 
Indiana kivételével minden favorit kikapott. 
Legnagyobb meglepetés az idén veretlen Maros 
és a Rákosi-dijban kitűnő versenyt futó Mérges 
veresége. Destroyer, Pártfogó, Limanova, Sa- 
lomé és Floraster, ha nem is voltak favoritok, 
de esélyes és fogadott lovai voltak versenyeik
nek.

Részletes eredmények:
I. Akadályverseny handicap. 1. Floraster (2)j 

Balázs J. II. 2. Mankó (4) Horák. F. m.: Bá
nom is én (1/4) Tóth A., Babatündér (2H)’ 
Frösch. Fejhossz. 10:32. Befutó: 10:137.

II. Hadsereg! síkverseny. 1. Vesta (8) Vásár
helyi hd. 2. Carmen (3) Machánszky hd. 3. Ma
ros (6:10) Demkó fh. F. m.: Dévény (3) Stielly, 
hd.. Négus (10) Matusk. fh., Laboré (10) . . 
Czánth fh. Nvakhossz, 1 hossz. 10:40, 64, 28. 
Befutó: 10:1682.

III. Gátverseny handicap. 1. Mese (10) Stan- 
kovics. 2. Cigánybáró (5) Berta. 3. Mérges 
(pari) Mészáros. F. m.: Bakter (3) Szovátai, 
Opal (4) Csató, Fóth (6) Esch L., Kannibál (6) 
Szele. hossz, l hossz. 10:208, 20, 18, 13. Be
futó: 10:1151.

,v.
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TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1. Erkel Ferenc operá 
12. Mesebeli király, akit Ze 
a titánok lázadásában vr 
részvételéért a mennybolt tar
tósára Hált. Ugyanez a név 
legfelső nyakcsigolyának, 
építészeiben pedig az oszlo 
vagy pillért helyettesítő lér 
alak neve. 14. Köszörülés 
egyéb e vőe sz k öz -ja v i I

időinek neve
22. Dal. 23. Jákob felesége. 
24. Férfinév 25. Mázolja. 26. 
Lettország fővárosa n Diinn 
torkolnia (ölöll Egvulfnl fő
kikötő is és n lcnkivilel fő- 
helye. Gyáripara élénk. 27. 
Valótlan történet n nép ajká
ról. 29. Híres tmigv 
szeli iró. 31. lármái 
solt. 82. Nem isme 
Gvilkolá'. 35. Azonos 
36. Megszólítás. 37. . 
les 38. Némely élei n 
ratl a szájban. 39. 1‘. Y. N. 49. 
Dísznólanya 42. Nem egészen 
arra. 44. Angol prepozíció. 
45. Az Alduniitól északra lakó géla-trák rokon-1 
ságit ókori népek. 40. Nyaralóhely a Babiloni 
mellett. 47. Az államfő akaratának feltétlen I 
érvényesülése az állam életében. I

F ÜGGÖLEGES:
1. A templomtorony „lakója". 2. Ügynök.

8. Nemzeti Liga. 4. Tibeti háziállat, a szarvas
marhához hasonló. 5. Régi római pénz. 6. Kis
faludy tragédiája. 7. A. A. A. 8. A sémiták ős
atyja 0 Betű. 10. A magyaros öltözet jelzője. 
11. Japán nngv városa. 13. Találja. 14. Trngi- 
kussocsu király egy drámában 10. Ez nz ebéd 
is. 18. Fonna. 20. Zeus pajzsa. 21. Éhségemet 
szüntessem meg 23. Tiszta, takaros; avagy 
nettó frnm iául. 24. Becéz.-II női név. 27. 
Oda, oda emeld, arra a helyre! 28. Irat. 29. 
A ..dohányjövedék" szó elölt all 30. Francia- 
OtStáfl "*•  • ■' ‘ '■'||'os' ki
látszik. 32. Klimnlikus Üdülőhely. 33. Asztalos 
szerszáma neve volt. 39.
Marokkói ■». «. K.O. 43.
Kínai mi

az I. 
osztályban sok a döntetlen eredmény, ami a 
csapatok erőviszonyainak kiegyensúlyozottsá
gát jelenti. Különösen érdekes az I. osztályban 
újonc. Flóra csapatának döntetlenje a többszö
rös bajnok Grotve ellen és a Budavidéki győ
zelme a Cili nőin felett. A múlt évi bajnok Kis- 
text is leadott egy pontot a M. Pamutnak s igy 
n Kemény és társa csapata áll az élen pontvesz
teség nélkül.

A

„FERDE SZEMMEL*  KERESZTREJTVÉNYÜNK 
KM) NYERTESÉNEK MÁSODIK CSOPORTJA

Ger*  'tárton. Mozsár RcxsA, Komárl Jolán, Zoltán 
Ernő, Gnriunl Ella, Gnttmr.nn Hála. Borosa Mária, Bucsi 
János, Gnllay Kíván, Székely (ívűin. Molnár Anna. Túr- 
mányi Ella. Sátori Elemér. Elein Miklós. Kállai Etel. 
Monostori Zoltán. Horváth Erzsébet, Szurdai Benő, Ta
más Márton, Ágoston Ignác, Weisz László. Gyurira 
Magán. Marton Hús. Bodor István. Tóth Béla, Bodnár 
Miklós, Sternbcrg Zoltán. Freund Pál, Stciner György, 
Gól Tibor. Keresztes Elvira, Stiprsict János, Kormos 
Jolán, Gv ilok.ii István, Weisrcnstcin György, Stolzmnnn 
Bezsó budapesti lakosok és Kaszás Gábor Monor, Sallay 
Márta Eg.T. Bordó István Balassagyarmat, Kiéin Miksa 
Vámosmikola. Gáspár Éva Keszthely, Horváth Zoltán 
Xliskole, László Miklós Pécs, Biró Kálmán Komárom. 
Slcir-rr Tamás Kispest. Bírni íren Vár, Szolonnás Ferenc 
K. tuioros, II -nkovies Lajos Hákosszcntmihály, Renncr 
Ü.’ón Vaskút és Vermes Béla.

A budapesti és környékbeli nyerteseket kérjök. hogy 
nvereménvük átvétele végett szerdón és csütörtökön délelőtt 10 1 óra közölt kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. 
A vidéki nyerteseknek az ajándékokat postán küldjük el.

„FERDE SZEMMEL*  MEGFEJTÉSEI:
1. Ot, Ezer S. Hat Tíz. ». öt, Hat. 4. Ot. Hat. ». Ot. 

S it, Éter «. ! •.•'. Itat 7. Ot ll.'t. 8. Egy. Ot. Hat. 
Hét. Tíz. lttisr ». F.«v. Négy. Ot. Hat. Tíz.

L OSZTÁLY
Kemény és társa—Danuvia 3:2 ff-'O- Vezette 

Szűcsi. Erős iramú mérkőzés, a Kemény meg
érdemelten győz. Góllövök: Nonn, Szükk, Far- 
czig 11-cshől, illetve Fckecs 111. (2), egyet
11-esböI. Csizmadia, a Kemény kapusa, egy vé
letlen összecsapásnál súlyosan megsérült.

Kábelgyár—Újpesti Posztó 3:1 (Í.0). Vezette 
Ilóri. A múlt évi fair dij győztes Kábel szép 
fair játékkal biztosan győz. Góllövök: Boda, 
Bakos és Winerheim, illetve Mező, Zimmer- 
mann (Kábel) nagyszerű játékával kimagaslott 
a mezőnyből.

Werthcim-Hajós és Szántó 4:3 (3:1). Vezette 
Gudcnus báró. Egyenlő erők küzdelme, a sze
rencsésebb győz. Góllövők: Bajkai (2), Nagy és 
Krarel, illetve Érti (2) és Kégl.

Magyar Acél—Révai 4:4 (3:2). Vezette Strompf. 
Az eredmény megfelel a mutatott játék alapján 
az erőviszonyoknak. Góllövők: Jerabek I. (3), 
Miksa 11-esböI, Jerabek II. (öngól), illetve 
Cseh (2) és Mérei. A Révai háromszor is veze
tett, de a győzelmet nem tudta megszerezni.

Flóra—Growc 2:2 (0:1). Vezette Molnár I. 
Erős iramú szép mérkőzés, a Flóra nagy lelke
sedéssel meglepte ellenfelét, nz eredmény igaz
ságos. Góllövők: Majsa és Moschcim, illetve 
Proszaraer és Csere.

Budavidéki Posztó—Chinoin 1:0 (1:0). Vezette 
Muráró. A lelkesebben játszó Budavidéki az 
első félidőben lőtt góljával tartani tudta ai 
eredményt és megnyerte a mérkőzést. Góllövő: 
Lakatos.

Kistcxt—M. Pamut 2:2 (1:1). Vezette Iván- 
csics. A bajnok csapat örülhet, hogy otthoná
ban az egyik pontot meg tudta megteni. Gól
lövők: Szőke és Kollár, illetve Golcti és Vidor. 
Pamut egy 11-est nem értékesített.

II. OSZTÁLY
W’c/si Manfréd I —Müller bútorgyár 3:2 (1:2). 

Vezette Skultéli. M. Vasfonal—Gizella Gőzma 
lom 1:0 (1:0). Vezette Koós. Sflss—Engel ‘ * 
(t.-O). Vezette Krnft. Lőivy—Shell 9:0 (4:0). 
zetfc Ehrenslein. Radiátor—M. Posztó. 
utóbbi meg nem jelenése miatt elmaradt.

ín. OSZTÁLY
Óbudai Fehérítő—Leipziger 6:1 (1:1. M. Fém

lemez—Schember M. Mérleg 4.1 (2:1). Intet 
enni—Angol M. Cérna 4:3 (2:2). Fiat—Kováid 
6:2 (4:1). Cornit Müvek—Hrusovszky (1:1 (0:0). 
Rcich Zsinór—Csavargyár 6:0 (2:0). Sertésvágó
híd—Frama 2.1 (1:0). Salgó Imre—Dréhet 
Haggenmacher 1:1 (1.0). Vigodni—Alaska 4:0 
(0:0). Huttcr—Flóra—S-.hiel 10:0 (0:0). Krolup- 
per—Weisz Manfréd II. 1:1 (1:1).

Nagyszombaton délután 3 órakor 
tálybóí felállított A) és H) csapatok 
jai mérkőznek a Millenáris pályán.

1:1
Ve-
Az

IV. Rákospalotai díj. 1. Destroyer (4) Kolo- 
nics. 2. Fergctcg (10) Esch Gy. 3. Hozomány II. 
(pari) Alt. F. m.: Albusz (14) Bihari, Kong® 
(20) Mátyus, Díszpolgár Í5) Kajári, Baka (6)' 

■EschT., Riadó (5) Klim. II. 1 hossz, 1*4  hossz. 
10:45, 16, 20, 14. Befutó: 10:577.

V. Urlovas handicap. 1. Pártfogó f2J4) v*  
Czánth fh. 2. Limanova (pari) Stielly hd. 3« 
Gyergyó II. (6) Lajtos hd. F. m.: Ágfa (20) 
Zangen, Sherry (4) Prehál. 4 hossz, 2 hossz, 
10:15, 20, 14. Befutó: 10:92.

VT. Handicap. 1. Salomc (3) Esch Gy. II. 2. 
Fütykös (3) Mányi. 3. Cinus (3) Klimscha II. 
F. m.: Kópia (6) Zsíros, Gyöngyvér (10) Esch 
T., Tekergő (20) Horváth I., óhaj (2!4) Pfend- 
lcr. Nyakhossz, nyakhossz. 10:39, 18, 18, 17« 
Befutó: 151.

VII. Weltcr-handicap. 1. Indiana (3) Horváth’ 
K. II. 2. Nóra (10) Horák. 3. Páncél (8) Mátyus. 
F. m.: Adisababa (10) Esch Gy. II., Szeljm 
Pasa (5) Bihari, Lubló (6) Horváth I., Kegyet
len (6) Kolonics, Africanus (6) Kajári, Perepáty 
(5) Pfendler. 2 hossz, nyakhossz. 10:29, 17, 25, 
24. Befutó: 201, 213.

fogad Bauer Aladár
bookmaker irodáiban, Budapest, Kossuth Lajos-u. 14-16 

Telefon: 189-704, 189—734
Fiókirodát Budán. Horthy Miklós«ut 18.

Telefonon Telefon :268-7M
e ladott fo?adásokat mindenkor azonnal klkézbeRitdnk

A budapesti szezonnyitó 
eseményekről

Vasárnap futják a budapesti megnyitónapon 
Pestmegyei handicapet. A kedvelt elörefoga-a Pestmegyei handicapet. A kedvelt előrefoga- 

dásos verseny még soha nem volt olyan nyílt, 
mint az idén. Az előzetes kedvenc., Adatna*,  
ezidén nem megy olyan kedvvel, mint tavaly 
s ezért nem lehetetlen, hogy nagy papiresélye 
ellenére kikap valamelyik ellenfelétől. A mun
kák alapján még leginkább Farandole, vagy a 
kisterhü

Signorlna
lehet n leverője.

Az Áprilisi nagy handicap, a hétfői nap fő. 
száma Budapesten. A nagymezőnyü verseny, 
ben jó futás várható a tavalyi nyerő Bohőtót, 
ennek testvérétől, Bitangtól és a papíron ki
emelkedő esélyű Fiolától. Szükebb választás 
utón

Bitang
a jelöltünk a versenyre.
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