
MA: TÖRÖK REZSŐ RAGYOGÓ AKTUÁLIS TRÉFÁJA________

2J NAGY OLDAL ÁRA © FILLÉR

HÉTFŐI NAPLÓ
XXVII. évfolyam, 8. szám. I MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEL | Budapest, 1936 február 24

Béke készül a Darkó-Sárga ügyben!
Elképesztő meglepetések a futballfronton

A belügyminiszter elrendelte 
dr. Tóth József kiskunfélegyházi 

polgármester elbocsátását
Kiskunfélegyháza, február 23.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) A 
városi tűzoltóparancsnok váratlanul kirobbant 
sorozatos jövedékkihágásai, majd hivatali ál
lásától VAIÓ felfüggesztése valósággal feldúlták 
Kiskunfélegyházának, ennek az alföldi város
nak nyugalmát.

Kiskunfélegyházán egyébként Is állandó és 
éles harcban All az ellenzéki polgárság a vá
rosi adminisztrációval, mert ebben a több mint 
negyvenezer lakosú alföldi városban a kor
mánypárt és az ellenzék uralma a város közé
letében állandóan változott és ennek eredménye 
ma,

hogy Félegyházának különböző elmeken 
négymillió pengő adóssága van és a pót
adója már 139 százalékra fog emelkedni,

A felfüggesztett 
tűzoltóparancsnok és a politika

A Hétfői Napló munkatársa a helyszínén 
igyekezett kibogozni ezt a meglehetősen feltű
nést keltő ügyet, amely ma Kiskunfélegyháza 
egész polgárságát izgalomban tartja, annál is 
inkább, mert

a felfüggesztett tűzoltóparancsnok az ottani 
független kisgazdapártnak nemcsak egyik 
vezetőembere volt, hanem a párt szervezési 
munkálataiban anyagilag is meglehetősen 

segítségére volt a pártnak.
Az ottani ellenzéki polgárságban — amely

nek körében a felfüggesztett tűzoltóparancsnok 
nagy népszerűségnek örvendett, — az a felfo
gás'uralkodik, hogy ált tulajdonképpen politi
kai üldözésről van szó, amellyel a meglehetősen 
erősen exponált NEP-párli polgármester akar 
megszabadulni a független kisgazdapárt egyik 
vezető emberétől.

Kiss Ferenc tűzoltóparancsnok ellen a tanú
kihallgatások során felmerült nz a vád is. hogy 
nemcsak egyszerűen jövedéki kihágást követeti 
el, hanem a közegészségügyi rendelkezésekkel 
is összeütközésbe került azért,

mert beteg, sőt egyesek szerint pestisen 
sertéseket is levágatott és forgalomba ho- 

zott.
Ez az egész ügy annál súlyosabban esik el

bírálás alá. mert Kiskunfélegyháza pénzügyi 
helyzete immár hosszú évek óta minisztertaná
csi határozat alapján pénzügyi ellenőrzés alatt 
áll s c/t az ellenőrzi’-i tisztséget a helügyminisz- 
t r határoznia alapján előbb dr. Vd/j/l Gvula 
> s ugalmazott polgármester, tiszteletbeli főjegy
ző. mig most dr. Bontó László belügyminiszteri 
titkár látja cl.

Feweüft! vizsgálat 
űi végelbánás

A pénzügyi ellenőrzés során sorozatos fa 
gv Imi vizsgálatok indultak meg s részben ilé 
liltol is fejeződlek már ho

nemcsak dr. Tóth József polgármester el
len, hanem több városi főtlsztvlaclő ellen is, 

mert csak igy remélhető a város túlméretezett 
háztartásának fenntartása. A legutóbbi napok
ban az ottani tűzoltóparancsnoknak sorozato
san és állandóan elkövetett jövedéki kihágásai 
terelték a figyelmet Kiskunfélegyházára. Arról 
volt szó, hogy Kiss Ferenc városi tűzoltópa
rancsnok — aki huszonyolc esztendeje van már 
a város szolgálatában —

a tűzoltólaktanyában fogyasztási Illetékek 
lerovása nélkül mészárszéket és bormérést 

tartott üzemben,
ahol ismerősök és a jóbarátok fogyasztási adó
mentesen szerezhették be a sertéshúst, hentes
árut és italszükségleteiket. Amikor ezek a ki
hágások tanúkihallgatások során beigazolást 
nyertek, Tóth József polgármester megindí
totta a fegyelmi eljárást Kiss Ferenc ellen és 
felfüggeszletto állásától is.

úgyhogy magának a polgármesternek közel 10 
—11 fegyelmi ügyben kellett helytállania azo
kért a pénzügyi tranzakciókért, amelyek bizo
nyos mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
Kiskunfélegyháza városa teljesen cladósodjék. 
Pedig ez az alföldi város abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy nincs nagybirtok a hatá
rában, meg a városnak sincs jelentősebb bir
toka, viszont a Kiskunfélegyházához tartozó 
G7.000 hold kis gazdaságokra oszlik fel, úgy
hogy a belterjes gazdálkodás eredményes lehet, 
aminthogy ha a súlyos adók és különösen az 
abnormálisán magas pótadók nem sújtanák ezt 
a derék magyar népet és ha megfelelő gazdál
kodás folvt volna a város részéről, akkor Kis
kunfélegyháza földmivelő népének, de az ipa
rosoknak és a kereskedőknek sem volna kü
lönösebb anyagi gondjuk.

Dr. Tóth József polgármester 1030. január 
elseje óla áll a város élén. Fiatal ügyvédjelölt 
volt és nz ottani kormánypártnak egyik agilis 
vezető tagja. így került — mint a közigazgatás
ban teljesen járatlan ember — a város élére, 
mig most több, mint hatesztendoi polgármester
ség után

a belügyminiszter rendelkezett arról, hogy 
„végelhánás1* alá vonassák, mert a külön
böző fegyelmi vizsgálatok során megállapí
tották, hogy a polgármesternek „köz Igaz

gatási tapasztalatai hiányosak.**

Négymillió pengő 
adósságI

Annyi bizonyos, hogy a város pénzügyi gaz 
dálkodúsa a pénzügyi ellenörök működése da
cára is nagyon leromlott és maga a belügymi
niszter leirata állapítja meg, hogy a váris 
pénzügyi helyzetének romlását az általános 
gazdasági helyzeten kívül főleg az Idézte elő,

hogy a város és annak vezetősége pénzügyi 
tekintetben nem áll hivatása magaslatim 
és a pótadó' és kereseti adó magas kulcsa 
mellett sem tudja a város háztartását 

egyensúlyban tartani,

amellett, hogy egymillió pengős künnlevőség be
hajtásáról sem gondoskodik kellőképpen.

Hogy milyen kedélyesen történik a város 
pénzkezelése, arra vonatkozólag a vármegyei 
alispán egyik véghalározata mulat rá megle
hetős élességgel, amely véghatározat Lőrinci 
Antal közgyám hivatali sikkasztásainak bűn
ügyéből keletkezett. A kecskeméti királyi tör
vényszék

Lőrlncz Antal közgyámot két és félévi bör
tönre Ítélte el

és a büntetés kiszabásánál az enyhítő körül
mények között hangsúlyozza az Ítélet, hogy 

az ellenőrzésnek nem mondható nagyfokú 
laza ellenőrzés, amely Kiskunfélegyháza 
megyei város árvaszékének ügy- és pénz
kezelésében megnyilvánult, súlyosan esett 
latba, mint enyhítő körülmény a büntetés 

kiszabásánál.
De az alispáni véghatározat, amely a dr. Tóth 
József polgármester, dr. Biró László városi 
tiszti főügyész, dr. Tóth Ferenc érvaszéki el
nök, Bcnkő Ákos városi főszámvevő, Pekó Fe
renc városi pénztárnok ellen indított fegyelmi 
ügyekre vonatkozólag intézkedik, hangsú
lyozza azt is, hogy

a polgármester és a többi főtisztviselő el

Eltüsit számadások
A tűzoltóparancsnok ellen különben most ' 

egy másik fegyelmi eljárás is indul. 1924—27 I 
években a tűzoltóparancsnokra volt bízva a I 
házikezelésben lévő előfogatozás, valamint a 
város ingatlanainak a kezelése,

az ezekről szóló számadások elvesztek a 
város Irattárából.

1930 január elsején foglalta el állását Tóth 
József polgármester, 1930 január lő-iki elis
mervény alapján

Kiss Ferene tüzoltófőparnncsnok az Irat
tárban fekvő elismervény szerint kivette az 
összes elszámolásokat s azok még ma, hat 
esztendő múlva sem kerültek vissza a vá

ros levéltárába.
Ezért a polgármester most utasítást kéri a 
vármegye alispánjától arra vonatkozólag, hogy 
a fegyelmi vizsgálatot kiterjesszék arra is Kiss

I Ferenccel szemben: mi történt ezekkel az ok- 
i mányokkal,
i amelyekben közel félmillió pengő elszá- 

molinóról van szó.

Beszél 
a polgármester

A Hétfői Napló munkatársa felkereste hiva
talában Tóth József polgármestert, aki min
denben megerősítette a Kiss Fcrencre vonat
kozó adalokat. Végül a következő kérdést tet
tük fel a polgármesternek:

— Vannak, akik itt azt mondják, hogy Kiss 
i Ferenc felfüggesztése és az ellene indított fe- 
I gyelmi vizsgálat ellenzéki felfogásának a kö
vetkezménye, szóval politika van nz ügyben

— Politikai... — mondja a polgármester. 
— hát én is, mint politikus kerültem a pol
gármesteri tisztségbe ...

Volt alkalmunk beszélni Kiss Ferenc tűzol
tóparancsnokkal is, aki a következőket mon
dotta .

— Kiskunfélegyházán általános szokás, hogy

nézték, eltűrték és hallgatólag tudomásul 
vették azt a tényt, hogy a súlyosan elitéit 
közgyám jóformán saját kezelésébe utalta 

a kiskorúak vagyonát
A városnak semmiféle más jövedelme nincs, 

mint különböző adóbevételek, mert az csak 
nem tekinthető bevételnek, hogy

a 850.M0 pengő költséggel épített gőzfürdő 
és szálloda havi 110 pengő bruttó jövedel

met Jelent a város pénztárának.
Pedig minden alap megvolna arra, hogy ez a 
város boldoguljon, mert Félegyházán van az 
ország harmadik legnagyobb pulykapiaca, a la
kosság óriási mértekben folytat liba- és ser- 
téshizlalást, amellett a kecskeméti és nagy
kőrösi barack és egyéb gyümölcs 30—40 szá
zaléka Kiskunfélegyházáról kerül ki, ha mind
járt kecskeméti jelzéssel van is ellátva. Juh
tenyésztése is meglehetősen élénk, úgyhogy 
gyapjukivitele is meglehetősen számottevő.

És amikor minden előfeltétel megvan arra, 
hogy ez az alföldi város a mai nehéz viszo
nyok között is boldoguljon, ott van a négymil
lió pengőnyi adósság, külön pénzügyi ellenőr
lés, a végclbánásra Ítélt polgármester s negál 
a jövedéki kihágásokat sorozatosan folytató 
tűzoltóparancsnok.

magánosok, magánfogyasztásra szolgáló né- 
bónyhetes malac és hízó után nem fizetik a 
fogyasztási adót. Amint itt nevezik, „svarcol- 
nak". Ha jövedéki kihágást követtem el, vál
lalom érte « felelősséget. de ez nem alterál- 
hutja az én hivatali működésemet.

Egyébként engem az egész ügyben ki sem 
hallgattak.

Sőt amikor nz ellenem folytatott kihallgatá
sokról értesültem, be akartam tekinteni a ta
núvallomásokba, mert hiszen a felfüggesztő 
határozat ellen tizenöt nap alatt jogom van 
fellebbezni. Az iratokba való betekintést azon
ban megtagadták, úgyhogy én ma azt sem tu
dom még, hogy

ml ellenem a vád, nem tudom, hogy miért 
Indítottak ellenem fegyelmi vizsgálatot és 

miért függesztettek fel állásomtól.
Az adósságok terhe alatt már-már összeros- 

kadó Kiskunfélegyházának közönsége — mint 
az a tűzoltópnrnncsnok ügyében tartott rend
kívüli közgyűlésen kiviláglott — most már 
még élesebben két táborra oszlott. Az egyik 
lúboi iveteli 1 végelbánásra Ítélt polgármes
ter mielőbbi eltávolítását, n másik tábor pedig 
az ellenzéki érzelmű tűzoltóparancsnok helyett 
mielőbb egy másik, politikailag nem exponált 
tűzoltóparancsnok beállítását.

És ezek a harcok, küzdelmek mind a pol
gárság rovására mennek, a pótadó nem csök
ken, hanem emelkedik, s a város pénzügyi 
nyomorúságából nincs kibontakozás, akárme
lyik politikai párt kerül is a városházán ura
lomra.

Mert a harc valóban ezért folyik és ezért ke
rülnek most elő régi dolgok is. régi mulasz
tások, pénzkezelés körüli hanyagságok Nem a 
mostani pénzügyi ellenőrzés kell, hanem gyö
keres reformja a város egész gazdálkodásá
nak. Kiskunfélegyháza szorgalmas, derék népe 
jobb sorsra érdemes, mint arra, hogy ő fi
zesse meg készpénzben vállságit u politikai 
frakciók viszálykodájÁnak ...

Hcrcrvg Jenő
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A berlini nemzetközi autókiállitás egyik szenzációja 

a Diesel-motoros 
fttecczífes-S#*®  

személyautó
Felvilágosítással szolgál 
a budapesti gyári iiók

Eladási központja: VI., Csata-utca 29. Telefon: 90-8-90
Városi lerakata: IV., Mária Valéria-u. 10. Tel.: 82-7-32

Felborul az olasz
francia egyezmény,

ha Franciaország csatlakozik az olajszankcióhoz
Párti, február 23.

A vasárnapi nap szenzációja az a politikai 
és diplomáciai körükben elterjedi hir, hogy 
Olaszország megfenyegette Franciaországot 
az olusz-frnncla egyezmény felmondásával 
nrru nz esetre, ha Franciaország hozzájárul 
a népszövetségi megtorló intézkedések ki*  
szélesítéséhez.

A feltűnést keltő hir annak a hírnek a 
nyomán terjedt el, hogy tegnap este 
Hóméban

De Chambran francia nagykövet egy
órás megbeszélést folytatott Suvlch 

olasa külügyi államtitkárral.
Az egész, francia sajtó nagy Jelentőséget tu
lajdonit ennek a megbeszélésnek. A lapok 
beszámolnak arról, hogy a francia főváros 
politikai köreiben másról sem bcszébiek, 
mint arról a szenzációról, hogy az olasz 
kormány értésére adta a francia kormány
nak azt a szándékát, hogy

abban az esetben, ha a szankciókat ki
terjesztik, Olaszország felmondja az 
1035 január 7-én kötött francia-olasz 

egyezményt.
A Petit Journal, amely szintén beszámol 

erről a feltűnést keltű hírről, még azt is írja, 
hogy az olasz kormányt a Londonból érkező 
hírek késztették erre a lépésre. Az angol fő
városból ugyanis az utóbbi napokbun egyre- 
másra hírek érkeztek arról, hogy

az angol kormány feladja az utóbbi be
tekben tanúsított tartózkodó magatartá
sát és ni Olaszország elleni kőolajzárlat 
kimondását célzó törekvéseket támo

gatja.

Bethlen, Rassay és Eckhardt 
nem mennek Ottó királyfihoz

Politikai körökben meglehetős nagy érdek
lődéssel beszéltek arról, hogy a független kis- 
gnzdapárt két képviselő tag ja: búró Berp Miksa 
és Itakovszky Tibor látogatást tettek Stcen- 
<>< kerzcclbcn Ottd királyfinál. Híradások je
lenlek m«-g arról is, hogy mindegyikük külön 
kiilön órákig tartó kihallgatáson volt a király
finál.

A két kisgazdapárti képviselő látogatásával 
kapcsolatban kalandos hirck jelentek meg ar
ról.

Mély fájdalommal jelentjük, hogy’

Dr. Berliner Vilmosur
társaságunk igazgatója

1936 február 17-én elhunyt.

Intézetünk, melynél példátlan odaadással cgv emberöltő óta műkö
dött és mindazok, akik intézetünkhöz tartoznak, mondhatatlanul sokat 
köszönnek neki! Nagy munkáját, melyben a végtelen áldozatkészség szel 
lemé vczelte, dacolva a hosszantartó nehéz betegséggel, haláláig pihenés 
nélkül végezte.

Elhuny Iával tehetségben, erőben és jóságban messze kimagasló 
egyéniség hagyott el bcnnnükcl. Aki ismerte, tudja, hogy mit vesztettünk 
és nem fogja emlékét elfeledni

Drága halottunkat csütörtökön, február hó 20-án. déli 12 órakor 
temettük el a wicni Zentralfriedhofban, a IV. kapunál.

Phönix Életbiztos'tó Társaság 
magyarországi igazgatósága

Az angol kormány nem akar kezdeményező 
lenni, támogat azonban minden erre vonat
kozó indítványt. Az indítványt valószínűleg 
egy kisebb hatalom képviselője terjeszti 
majd elő Géniben. Az olasz kormány a lon
doni értesülések alapján elhatározta, hogy 
a Népszövetség bármilyen olaszellenes ha
tározatára azonnal a francia-olasz egyez
mény felmondásával válaszol.

A Petit Journal még hozzáfűzi, hogy a 
helyzet igen komoly. A francia-olasz egyez
mény felmondása súlyosan érintené Fran
ciaországot, mert ez az egyezmény nemcsak 
a francia-olasz kapcsolatok szabályozására 
vonatkozik, hanem

az európai együttműködés, különösen 
a Diinamedcnrc konszolidálására vo
natkozó együttműködés előkészítésére.

Az egyezmény felmondása után a Dunu- 
medcnce megszervésére vonatkozó törekvé
seket eredménytelenül abba kellene hagyni.

Újabb olasz előnyomulás 
Abesszíniában

Aszmara, február 23.
Az olasz főhadiszállásról szerzett értesü

lések szerint az I. számú olasz hadtest 
csapatai most mór

csak alig húsz kilométernyi távolságra 
vannak Amba AladitóL

Az olasz tábori tüzérségi csapatok is elő
nyomultak és kiépítették állásaikat anv- 
nyira, hngv nz olasz tüzérség most már tel
jes mértékben uralja a 5Mí Mcsik égés*  
völgy vidékét.

mintha a független klsgnzdnpárt hivatalo
san küldte volna ki a párt két képviselő

tagját Slcencckcrzcclbe
és ottani tárgyalások nyomán

legközelebb Eckhardt Tibor la megláto
gatná Stvenockerzeelben Ottó királyfit.

De hirck Jelentek meg arról is, hogy a ma
gyar közélet más előkelő tényezői is Stccn- 
ockcrzcclbe készülnek, Így

többek kötött felemlítették Bethlen István 
gróf én RaMay Károly közeli látogatását K

A független kisgazdapárt elnöke, Eckhardt | 
Tibor most tölti ki — mint arról lapunk egy 
másik helyén beszámolunk — háromnapos ál- 
lamfogházbflntetését. amelyet még a Borbély- 
Maczkij Emil borsodi főispánnal vivőit pár
bajáért szabett ki rá a törvényszék és igy el
zárkózott mindennemű nyilatkozattétel elöl.
A független kisgazdapárt tagjai közül csupán 
Dinnyés Lajos tartózkodik Budapesten, aki ma 
délelölt látogatást is tett Eckhardt Tibornál a 
pestmegyei királyi törvényszék fogházában és 
aki teljesen ismeri úgy Eckhardt Tibor, mint 
a pórt álláspontját a kirólvkérdésben.

Dinnyés Lajos a következőket mondotta 
Eckhardt Tibor stecnockerseeU látogatásáról a 
Hétfői Napló munkalársánaki

— Az a hir, mintha Eckhe.idt Tibor, a füg
getlen kisgazdapárt elnöke tárgyalásokat foly
tatna azirányban. hogy Ottó királyfit meglá
togassa Steenockerzeelben, kitalált mese é-' 
minden alapot nélkülöz. Báró Bcrg Miksa é: 
Rakovszky Tibor steenockerzeeli látogatási-' 
teljesen magánjellegű volt, mert a pártban 
erre vonatkozólag soha semmiféle hivatalos tár 
gyalás nem volt. A király-kérdésben a független 
kisgazdapárt álláspontját boldogult emlékezetű 
Gaal Gaszton és Eckhardt Tibor is többször 
kifejtette már úgy a képviselőházban, mint 
egyéb megnyilatkozásaik alkalmával is. A leg 
határozottabban kijelenthetem, hogy

légből kapott híresztelés az, mintha Eck
hardt Tibor Steenockerzeclbc késaülne 

és ez a híresztelés nem szolgál egyéb célt, 
minthogy megbontsa a független kisgazdapárt 
egységét, amelynek a vidéken való előnyomu
lását és növekedő népszerűségét ezzel akarják 
csökkenteni. Ezekre a tendenciózus hiresztelé 
sekre különben tudomásom szciint Eckhardt 
Tibor a képviselőházban fogja megadni a 
megfelelő választ és bizonyára alkalma les» 
urra is, hogy félreérthetetlenül és félremagya- 
lázhatallanul kifejtse a kisgazdapárt álláspont
ját a királykérdésben.

Bethlen István gróf és Rassay Károly 
stecnockerzeell utazását illetőleg jélinformáll 
helyről ezt a felvilágosítást kaptuk, hogy

sem Bethlen István gróf, sem Rassay Ká
roly nem foglalkoztak azzal a gondolattal,

' hogy meglátogatják Ottó királyfit
és igy nem tartják szükségesnek még azt sem. . 
hogy ezt a hirt akár megerősítsék, vagy akár i 
megcáfolják.

Vasárnap
löbbszáz politikai foglyot 
elbocsátottak a spanyol 

börtönökből
Madrid, február 23.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
lése.) A választások után kialakult helyzet kö
vetkeztében Spanyolországban nagy izgalom 
uralkodik. A politikai vétségek miatt elitéit 
foglyok szabadonbocsátása gyors iramban 
folyik.

A bilbaói fogházban 300, a vaüadnli fogház
ban 140, n cindad-rcali fogházban 52 és a 
san-christobuli erődben 247 politikai fog

lyot helyeztek vasárnap szabadiábra.
A választások után sok előkelő közéleti em

ber és politikus családja külföldre menekült.
A franciaországi Blurrltzban és a baszk 
partvidékeken közel száz spanyol család 

telepedett le.
Anevesebb személyiségek közül Álba herceg, 

Maura herceg, Aumos. a diktatúra volt minisz
tere, Chapaprieta volt miniszterelnök felesége, 
Suarez márki, Villavtefa márkiné, Santa Co- 
lonna grófné és Juan March baleari képviselő, 
az ismert nemzetközi bankár.

Tőzsdei megbízásokat íftíKt 
Zá oglevelck vételét éj ehdAsát legelénvftsebben telleMt. 
vnlamint ezekre JonibardkólMónt folyósít BARNA BANK. 
?Ulla!^\\/\o^0r’u‘ca :,i- Tőzsdével sicmbcn. Tele
li n: 21O-l«. 10-1-07.

árverezneka deezki 
Serliezv-birtokon

Szeged, február 23.
(A Hétfői Napló tudó

sítójától.) Ma. hétfőn ér
dekes árveréssel végződik 
be az a régóta húzódó 
nagyszabású családi per. 
amely a deszki báró (ier- 
liczy-birtok körül indult 
meg a testvérek közölt. 
Az öt 00 holdas birtok 

urn, báró Gerllczg Félix — akinek neve azóta 
különböző ügyekben szerepelt a nyilvánosság 
előtt — néhány évvel ezelőtt anyagi nehézségek 
közé jutott, úgyhogy elhatározta birtokának 
parcollázósűt E perceUázás után mintegy 
450 hold maradt meg a báró birtokában, Ger- 
liczy először Hegyfaluba költözőit, majd 

külföldre távozott és egy holdingjával kap
csolatosat! sokat foglalkoztak Ügyével a 

nyilvánosság elfltL
Báró Gcrllczp és két nővére: gróf Dégenfeld- 
Schönburg Krislófné. valamint báró Jósika Já
nosáé között hosszú ideig tarló

pereskedés kezdődik az apai örökség körüL 
A pert végső fokon Gerliczy Félix elvesztette 
fs ezen Ítélet szerint

él ni II ló pengőt kellett volna 
nővérének teljes kielégítéséül.

A báró nem leheteti eleget ennek a kötelezett
ségnek. hosvu tdrgvnlós >k indultak meg a 
tv'tvérek körött, amelyik azonban nem jártak 
eredménnyel. Végül Is

gróf Dégrnfeldné és báró Jóvikáné árverést

ujjávol vékonyan az arcra a Tleto- 
lite-Rapld arcápoló yyorsborotnn- 
krémet és minden további pdroH 
zás nélkül borotválkozhat. Nem 
kell az arcbőrét percekig dörzsölni, 
nem kell türelmetlenkednie, mert n 
Hezoltte-Rapfddal viz, szappan ft 
ecset né/kill egy perc attl borotvál- 
koz hátik, állandó használatnál az 
arcbőr rugalmas és üds lea. Próba
doboz 24 fillér és ezt is visszatérí
tem azután eredeti Csomagolás vá
sárlásánál. Eredeti csomagolások 
áraiz nagy tubus 88 fillér, nagy 
doboz P 1.50. óriási tubus P 2.—. 
Kapható minden szaküzletben vagy 
o készítő Dr Holczer vegyész illat- 
szertárában, VI., Teréz körút 8.

töretett ki a deszkl birtok megmaradt ré
szére.

A Bzegcdi törvényszék hétfőn délelőttre tűzte 
ki az árverést

Megtámadta 
a rendőrt a részeg 

társaság
Vasárnap éjszaka a Verseny-utcában Kósa 

József rendőr öttagú társaságot látott maga 
felé közeledni, akik énekeltek és hangos 
kiabálásukkal megzavarták az utca lakói
nak éjjeli nyugalmát.

A rendőr psendre intette a társaságot, 
ezek azonban nekitámadtak, úgyhogy

a rendőr segítségért sípolt.
A sípszóra a társaság férfitagjai meg akar
ták verni a rendőrt, et azonban kardot rán
tott. Közben előkerültek a rendőr társai is, 
2kik ifj. Plutzer Ferenc 28 éves szénkihor- 
dót, Daróczi László 21 éves bőrönd őst, Da- 
róczi István 21 éves segédház felügyelőt, Kiss 
Mária 25 éves takarítónőt én Öles Mária 25 
áves háztartási alkalmazottat előá’Htották a 
főkapitányságra. Itt kiderült, hogy

a Darócri-flvérek a rendőr kardjától 
megsérültek.

Hatósági, közeg elleni erőszak elmén az 
egész társaságot letartóztatták.

Visszafizette
a sikkasztott pénzt

az újpesti rendörtfsztvfselö
Kerti János, az újpesti rendőrkapitány

ság sikkasztó hivatali segédtisztje, szomba
ton önként jelentkezett az újpesti kapitány
ságon. Elmondotta, hogy öngyilkos akart 
lenni, azonban nem volt hozzá elég lelki
ereje.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon ki
hallgatták. Elmondotta, hogy körülbelül 
ezer pengőt sikkasztott a hivatali pénzből. 
Azzal védekezett, hogy

családi bajok és nyomora 
késztették a bűnre.

Védője, Sándor László dr. ny. főkapitány 
Kerít János családja nevében kijelentette, 
hogy a sikkasztott pénzt megtérítik, úgy
hogy a,, államkincstár nem károsodik,

ezer pengőt letétbe h helyezett.
Kerti Jánost kihallgatása után átkisérték a 
pestvidéki királyi ügyészség fogházába.

Se, 3Mc<ze.e
nem tgér csodákul az általa forga
lomba hozott He zoli te-Rapid arc
ápoló gyorsborotvakrémmel, mert 
ez semmi egyéb, mint a modern 
kémia elvet alapján felépített gyors
borotvakrém, mellyel víz, szappan 
és ecset nélkül 1 perc alatt a leg
erősebb szakáll is borotválható és 
nem ég utána az arcbőr, sőt állandó 
használatnál az arcbőr bársonyo
san sima ét üde lesz. Mindenki 
piábát tehet vele. mert próbadoboz 
24 fillér és ezt is visszatéríti azután 
bármely szaküzlet — hol n llezolite 
vásárolható — ha SS fillérért egy 
nagy tubust, vagy P 1 50 egy nagy 
dobozt vásárol. Még ma csináljon 

próbaborotvái közőst, kelleme
sen lesz vele meglepve. Készíti Dr. 
Holczer vegyész illat szertára, VJ.. 
Teréz-kőrút 6.
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Beszélgetés Eckhardt 
Tiborral a pestvidéki i 

törvényszék 
fogházában

Vasárnapi fogháxprogram; a telepítési 
j avaslat, huszonöt levél és székelygulyás

Vasárnap délben politikusok, újságírók, 
közéleti emberek kopogtatlak a pestvidéki 
törvényszék fogházának kapuján.

— A kegyelmes urat szeretnénk látni.. 
Pár szót akarunk váltani vele, — mondot
ták valamennyien a fogházirodában.

Ez a nagy érdeklődés Eckhardt Tibor
nak szólt. Ót akarták ilyen sokan megláto
gatni vasárnap.

Eckhardt vasárnap a pestvidéki tör
vényszék fogházának lakója volt.

Ittmarad ma, hétfőn is. Párbajvétségért há- 
romnapi államfogházra ítélték és most tölti 
büntetését.

A sok látogató azonban nem beszélhetett 
vele. Egy udvarias üzenet volt a válasz 2 
legtöbb látogatónak:

— A kegyelmes ur köszöni az érdeklő
dést, jól érzi magát, látogatót nem fogad.

A Hétfői Napló munkatársa meglátogat
ta vasárnap Eckhardt Tibort és beszélgetett 
vele. Az első emeleten,

■ 127-es számú zárka
az övé. Ez a zárka az államfogházra ítélt 
foglyok részére van fenntartva. Amióta a 
váci (egyházban megszűnt az államfogház, 
itt töltik ki büntetésüket. Az elmúlt eszten
dőkben nem egy előkelő közéleti férfi volt 
a lakója ennek a cellának.

Itt töltötte párbajvétségért kiszabott 
párnapos büntetését néhai Gaal íjász

ton és Gömbös Gyula ...
A világos, simafalu zárka közepéén kis 

asztal áll, mellette két szék. A fal mellett 
hófehér vaságy, fehér mosdó. Ez a cella 
berendezése. A sarokban három bőrönd. 
Egyikben Eckhardt ágyneműjét hozták be- 
a másik két kofferben ni ha neműek, fehér- 
ncműek, toalettszerek vannak. Négy’ öl
tönyt hozott magával a cella háromnapos 
lakója.

Eckhardt Tibor az asztal mellett ült, 
könyvekbe merültem

A kis asztal roskadásig meg van rakva ira
tokkal, könyvekkel. Minden könyv, minden 
irat a telepítési javaslatról szól. Eckhardt 
szürke sportruhát, térdnadrágot visel. Jó
kedvűen fújja a füstöt kis angol pipájából.

— Mi itt kegyelmes uramnak a program
ja? Mivel telik el a huszonnégy órája? —

Betörők fekete vasárnapja:
tizenhárom betörő került hurokra

Betörök fekete vasárnapja volt a mai 
vasárnap: gyors egymásutánban tizenhárom 
került rendőrkézre.

Vasárnap hajnalban vitéz András József, 
a Műegyetem fűtője, észrevette, hogy az 
alagsorban betörő jár. El akarta fogni, az 
éjszakai látogató azonban futásnak eredt, 
kirohant a Műegyetem telepéről és be
szaladt a Zenín-utca 3. számú házba. András 
íöllármázta a házbelieket és a lakók közül

Papp ZoMán és Hontay István mű
egyetemi hallgató elfogták a menekülőt,

Fábián Gábor tizenkétszeresen büntetett elő
életű betörőt. Fábián legutóbb három évi 
[egyházat ült, szombaton szabadult ki, va
sárnap hajnalban már be is tört, de rajta
vesztett.

Újpesten a Váci-utl rendőrőrszem haj
nalban

részegen fekvő embert talált
az egyik kapualjban. Nagvnehezen fölrázta 
álmából, mire a felébredt részeg minden 
kertelés nélkül bevallotta, hogy Molnár Jó
zsef a neve, 52 éves nagykőrösi napszámos, 
hat nappal ezelőtt gyalogszerrel jött Nagy
körösről Budapestre, Újpesten betört egy 
vendéglőbe, de csak egy télikahátot zsák
mányolt,

a kabátot eladta és az árából leltta

kérdeztük tőle.
— A telepítési javaslat anyagát tanul
mányozom. Amint látja, van itt elég

fanulmányoznivaló!
— válaszolja mosolyogva és rámutat a’ 
asztalára. — Ha belefáradok, van alkalom 
itt bőven a pihenésre is. Mondhatom, ideá
lisan lehet itt pihenni. Aztán végre hozzá- ' 
jutok a leveleim elintézéséhez is. Nagy re
stanciát hoztam be.

Most tartok a huszonötödik levélnél. 
Éppen az előbb számoltam össze.

Megkérdeztük Eckhardt Tibortól, mi iga- 
abbóí a meglepő hírből, hogy Ottó királyfi; 
látogatására Steenockerzeelbe utazik.

—- Politikáról itt ne essék szó! Itt igazán ! 
nem adok interjút!

Erről majd odakint beszélünk — vagy 
odabenn a parlamentben, de itt semmi

esetre sem!
— Hogy érzi magát, kegyelmes ur, ide- 

benn a fogházban?
— Igazán semmi panaszkodnivalóm 

nincs. Modern, ragyogóan tiszta épület ez.
— Mi volt a mai menü?
— Húsleves, székelygulyás, turóscsusza.

— válaszolja derűsen. — Dicséretére válik 
a kis budai kocsmának, ahonnan behoz
ták.

Pár percig beszélgettünk még, azután el
búcsúzunk, mert uj látogatók érkeznek

Egy nyúlánk, elegáns fiatal asszony: 
Eckhardt Tiborné.

Aztán Dinnyés Lajos és Rakovszky Tibor 
országgyűlési kéj /viselők látogatták meg. 
Mindennap belátogat zárkájába Sárospa
taki/ József főügyész, a pestvidéki ügyész
ség elnöke, amikor hivatalos ellenőrző út
ját végzi a fogházban.

Van még egy érdekes látogatója Eck
hardt Tibornak: Udvardy János festő

művész.
Udvardy engedélyt kapott arra, hogy itt 
készítsen portrét Eckhardt Tiborról. Na
ponta egy-egv órát tölt a cellában a mű
vész és serényen dolgozik a portrén. Há
rom nap alatt be kell fejeznie: ha vége a 
büntetésnek, nincs már ideje a független 
kisgazdák vezérének a modellüléshez ..,

Ugyanebben az időben az István-uton 
szolgálatot teljesítő rendőr figyelmes lett 
két férfire, akik nehéz batyukat cipeltek. 
Gyanúsnak tartotta a dolgot és igazolásra 
szólította őket. Kiderült, hogy a bátyus em
berek: Barna Gyula pincér és Ugacsek Már
ton kisegítő munkás, fölfeszitclték egy 
/s focin-úti üzlet kirakatát és

éppen hazafelé Igyekeztek zsákmá
nyukkal,

amikor a rendőr elcsípte őket.
Betörőfogás zajlott le a CsdAy-utca 99. 

számú házban lévő borpincében is. Bognár 
József, Zaplatár Károly, Knüble Sándor és 
Glück Gyula betörtek a pincébe,

ötven üveg értékes aszuhort csomagol
tak össze

és szökni akartak, amikor egy arra haladó 
kerékpáros rendőrjárőr emberei észrevették 
és elfogták őket.

Pestszentlörincen, a Brassói-ul ötven
kilenc számú ház garázsában pénteken be
török jártak. Vasárnap a rendőrség elfogta 
a tetteseket, Horváth András villanyszerelőt 
és ifj. Buda Imre kertészt.

Virga József és /lebeny Gergely betörtek 
a Győri-uÜ posztógyár raktárába.

A vigyázatlan betörők
azonban olyan hangosan „dolgoztak", hogy 
az éjjeli őr észrevette és rendőrt iiívo!!, aki 
elfogta őket.

Tisztítja 
a lég- 
utakat

Köhögés, rekedtség ellen a legjobb!
Járványos időben az influenzás megbetegedéseket meg lehet 

előzni, mert a Negro nemcsak kellemes izii cukorka, 
hanem mcnfhol és anethol tartalmánál fogva 

erőteljes dezinficiáló hatású

Vidéki kastélyfosztogató is akadt a kézre- 
került betörők lajstromán. A csendőrség a 
minap értesítette a főkapitányságot, hogy

Mádon egy urikastélyban betörő járt 

és rengeteg ezüstnemüt vitt el. Vasárnap

Vakmerő telefonbanditák húszezer 
pengőt csaltak ki budapesti 
gyárosoktól és kereskedőktől

A főkapitányság in
tellektuális osztályán 
Csutak dr. rendőrtana- 
csos vezetésével nagy
szabású nyomozás fo 
Ívik, hogy kézrekerit- 
senek egy telefonban 
ditákhól álló bűnszö
vetkezetet. amelynek 

tagjai vakmerő és ügyes trükkel veszedel
mes szélhámoshadjáratot folytatnak buda
pesti gyárosok és kereskedők ellen.

Napok óta tömegével érkeznek a főkapi
tányságra feljelentések, amelyekben gyáro
sok, nagykereskedők panaszolják, hogy te
lefonon becsapták őket.

Az első feljelentést egy gyógyárunagy- 
kereskedés főnöke tette.

Előadta, hogv megszólalt az irodában a te
lefon és egy fírfihang jelentkezett. Ugv mu
tatkozott be, mint a céggel összeköttetésben 
álló egyik szegedi gyógyszerész alkaln 
zottja.

— Kérem szépen. — mondotta — egy 
kérésem van. A főnököm megbízásából la
vásárolni jöttem Budapestre. Több helyen 
vásároltam különféle holmikat, most még 
néhány elintéznivalóm van, azután önökhöz 
megyek bevásárolni. Az árut, amit eddig 
vásároltam, a küldöncök önökhöz viszik,

kérem, vegyék át a csomagokat, a szám
lákat pedig fizessék ki,

egy óra múlva ott vagyok önöknél és a sa
ját számlájukkal együtt kifizetem ezeket a 
számlákat is.

A nagykereskedő vállalkozott is a szivos- 
ségre. Alig negyedóra múlva már jelentke
zett is egy*  fiatalember. Hatalmas csomagol 
hozott, zsineggel gondosan összekötözött 
papirdobozt. Átadott egy nyugtát is kétszáz 
pengőről.

Ezután tizpercenként jelentkeztek újabb 
cs újabb küldöncök, valamennyien cso
magot hoztak és nyugtát mutattak fel, 

amelyek összegét a nagykereskedő kifizette 
és várta, hogy majd megjön a szegedi gyógy
szerész alkalmazottja. Teltek, múltak az 
órák, de nem érkezett meg. A nagykeres
kedő másnap telefonon felhívta a szegedi 
gyógyszerészt, hogy megkérdezze: mi tör
ténjék a csomagokkal. A gyógyszerész meg

A torok 
kémény
seprője

megtudták a detektívek, hogy Illés István 
szerelő címeres ezüstevőeszközöket akart 
értékesíteni a Teleki-téren. Illést elfogták 
és kiderült, hogy ő járt a mádi kastélyban.

A kézrekeriilt betörőket őrizetbe vette a 
rendőrség.

lepődve hallgatta a dolgot.
— Kérem, én senkit se bíztam meg be

vásárlással, az egész ügyről semmit sem 
tudok.

A nagykereskedő nem tudta mire vélni a 
dolgot és kinyitotta a csomagokat, amelyek
ben azonban nem gyógyszeráru volt, hanem

azokból uMgpapirkötcgek, tégladara
bok és homokkal megtöltött dobozok 
kerültek elő: a telefonáló és a vele szö
vetkezett ál-küldöncök becsapták a 

nagykereskedőt.
Ezt a feljelentést rövidesen újabbak kö

vették és eddig körülbelül közel száz ha
sonló panasz érkezett: gyárosokat, nagy
kereskedőket, gyógyszerészeket, malomkép
viseleteket ültettek fel hasonló trükkel a te
lefonbanditák, akik ezen a módon

rövid idő alatt körülbelül húszezer 
pengőt szedlek össze.

A rendőrség szigorú nyomozással igyek
szik most leleplezni a szélhámos bandát.

Betiltotta a főkapitány 
a Zsidó Magyarok Nemzeti 

Pártjának gyűlését
Jövő vasárnap zajlanak le a Pesti Izraelita 

Hitközség választásai. A választásokat meg
előző harc során a hitközség mai vezetőségé
nek pártjával szemben kisebbmérvii ellenzéki 
csoportosulás alakult Zsidó Magyarok Nemzeti 
Pártja néven. A pórt, amelynek élén Schullcr 
Jenő mérnök áll, vasárnap délelőttre nagygyű
lést hirdetett, a gyűlést azonban nem lehetett 
megtartani, mert

a főkapitány a gyűlést betiltotta
azzal az indokolással, hogy a gyűlésre esetleg 
olyanok is be férkőzhetnek, akik zavart és bot
rányt okozhatnak. A párt a főkapitány betiltó 
végzését megfellebbezte a belügyminisztérium
hoz. A minisztériumban azonban

a főkapitány döntését helybenhagyták.
Vasárnap ennek ellenére a gyűlés színhe

lyén körülbelül száz ember jött össze és párt
értekezletet tartott.

A megjelentek között nagy számban voltak 
olyanok, akik indokolttá tették a főkapitány 
gyüléstbctiltó végzését.

1 * ,
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A Klsnapló megírta, hogy az a litr járja. 
Aljon: spanyol erkirály Budapestre költő’ 
zik és már palotát is keresnek számára. 
Vasárnapra kiderült, hogy nem Alfonznak 
keresik a. palotát, hanem egy fiatal hercegi 
párnak. Alicc Bourbon hercegnő mostaná
ban tarifa esküvőjét Alfonz spanyol infáns- 
sal. Budapesten akarnak letelepedni.

4 Szál ónban megnyílt a Képzőművészek 
Uj Társaságának kiállítása.

A Paris Soir Budapestre érkezeti legújabb 
száma rendkívül érdekes riportot közöl, 
amelyben magyar név is szerepel. Az egyik 
Byoer börtönbe került, a másik kárházba 
— ez a címe a riportnak. .Megírja, hogy a 
Casino de Paris iműjének nagy attrakciója, 
Boyer börtönbe került, a másik kórházba 
cienne Boyer, a világhírű dlzőz két unoka- 
húga) az utóbbi időben gyakran mutatko
zott egy elegáns magyar gróf társaságában 
és igen sokat beszéltek a „trojkáról" a pá
risi társaságokban. A két táncosnő már 
hosszabb ideje féltékenyen nézett egymásra 
és ez a féltékenykedés parázs botrányban 
robbant ki. A két hölgy egyik este együtt 
vacsorázott a magyar gróffal, majd vacsora 
után — mikor színpadra készültek — össze
kaptak a Casino de Paris öltözőjében. A fél
tékeny hölgyek egymásnak ugrottak és ke- 
cseszkecsken alapon ott fogták és ott ütöt
ték egymást, ahol érték. Georgcttc kisasz- 
szony, az egyik Sisler, verekedés közben 
felkapta az asztalról manikűrollóját és tel
jes erejéből vetélytársa mellébe döfte. Vér 
öntötte el a partnernál, akinek hangos si
koltozására artisták és görlök rohantak az 
öltözőbe és nagynehezen megfékezték a ma
gából kikelt fíeorgette kisasszonyt. A meg
sebesült táncosnőt mentők kötözték be és 
kórházba vitték, a harcias Sister pedig a 
rendőrségre került. A Paris Soir azt Írja, 
hogy az elegáns ur, akt miatt a Sistersck 
mantkürollóra mentek, Zichy gróf. A túlsá
gosan fürgének nem mondható francia ri- 
porterkolléya azonban azt már nem tudta 
kinyomozni, ki ez az állitótagos Zichy gróf, 
mi a keresztneve és hol van a hazája ..,

o
Jekelfalussg-Pillér György testőrőrnagy, 

a vívás olimpiai bajnoka ma, hétfőn tartja 
esküvőjét a Várkápolnában néhai Madin 
Imre olimpiai bajnok leányával, Mudin 
Ilonával,

•

A szezón legszellemesebb báli táncrendjét 
a Magyar-Francia Biztosító Sportklubja 
adja ki. Szombaton, február fü-én, az Er
zsébetvárosi Körben lesz a bál. A hölgyek 
biztosítási kötvényt kapnak arról, hogy 
egyetlen fordulóban sem árulnak petrezsely
met. A rendezőség ugylátszik biztos a dol
gában, mert (hogy szakmai nyelven szól
junk), nem kötött viszontbiztosítást.

9
Jelentés érkezett a városházára, hogy 

háromszáz londoni diáklány jön látogatóba.

9
Érdekes magyar-amerikai művész háziassá

got kötöttek Budapesten. Évtizedekkel ez
előtt kivándorolt Amerikába egy budapesti 
Gajdos-család. Azóta már átalakultak tős
gyökeres amerikánusokká. Az amerikásma’ 
gyár Gajdosék fia, Gajdos János már ame
rikai festőművész. 4 vér azonban nem válik 
vízzé és a fiatal piktort hazahuzla a szive. 
Tavaly Magyarországra jött és Aba-Novák 
Vilmos mellé szegődött tanítványnak. Itt is
merkedett meg Aba-Novák egyik növendé
kével, Kállai) Ilonával. A műtermi kolléga
ismeretségből szerelem lett és most tartot
ták esküvőjüket.

o
A legaranyosabb Dun<iÁ*or:ó-bangulat.  

igazi remek szórakozás: Anna-bár!

o
.1 fiutol mamák, akiknek nincsen cseléd

ségük, sokat panaszkodtak, hogy nem me
hetnek dauerolni, mert nem hagyhatják fel
ügyelet nélkül a bébiket és médiket, amig a 
(igi'irő elkészül órákig tartó munkájával. 
Egy brilal hölgy fodros: most ragyogó öt
lettel oldotta míg a dolgot a: üzlethelyiség 
egyik sarkát rlkeritclte, jdtszópadokat sze
relt lel, csomó játékot vásárolt és amig a 
iniinik lokáljukat bodorUtalják, a gyere
kek ligán játszhatnak

— -

BAKTER: Fogadok e’ liter borba, hogy 
maguk in egei) Pesten vótak Lepcses szom
széd.

ÖRZSL Ott hát. A képvhellő urnái jár
tunk, Tokorcsi sógor fia végett. Mer vég
zett tanittó, de állasa nincs. Oszt óvastuk, 
hogy mostan nz állásokból kicsökkentik az 
izrajlita pógárckat s belőttük körösztény 
ifjakat telepiltenek.

BAKTER: Az ám hájjá, de hun van most 
Izrajlita tanittó?

LEPCSES: Mink tudunk egy ollan osko
lát. Valami izé... várgyon csak, föl is ir
tani, ehun c: rabbiképző szeininárjom. Ot
tan csupa zsidó tanittó van.

BAKTER: Ölég nem szép! Oszt mit mon
dott a képviselik ur?

LEPCSES; Hüt hogy igy, meg úgy, ű 
nem hiszi, hogy Tokorcsi Jóska értene ah- 
.ioz. De mondok, emmán fura, eddig sose 
vót előirva a hozzáértés, ha valaki állást 
kapott, ippeg a Jóskánál kapcáskoggyunk? 
Erre osztón himűt-hámút, hogy majd 
titánná néz.

ÖRZSI: Azér választottuk meg, hogy 
utánna nézzen.

BAKTER: Nono. — Hát mi újság Pes
ten, -Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Meg akarják csinálni az uj 
sajtótörvént.

BAKTER: Mirül lesz a’ jó?
LEPCSES. E’ kcsennyég torkon kaptyák . 

a fránya újságírókat. Mer mindent megír
nak, ami az órszágba történik, oszt avval 
kárt okoznak.

BAKTER. Az órszágnak?
LEPCSES: Nem ippeg az órszágnak, de 

egyes előkellő politikusoknak. Teszem föl 
Petrovácz Gyulának. Szépen békéssen épít
getett szegény, hát nem megírták rulla. 
hogy mennyi pézt keres? Mingyá el is esett 
a gyüvedelcmtül.

BAKTER: Disznóság. Pedig ű ositán faj
tiszta turáni magyarember.

ÖRZSI: A nevibül is ládzik.
BAKTER; Hát Sárga Ferkóék? Hallom a 

jányt megtanálták. Vájjon hozzáaggyák-e?
ÖRZSI: Nem akarják. Aszongyák a jány 

még kiskorú, nem tutta mit cselekszik.
LEPCSES: Errül eszembe gyut, hogy ta

vai Dókáék Maris jányának kisbabája lett 
Persze faggatták a szüléi, hogy ki a tettes
társ. A Maris osztán bevallotta, hogy a me
zőn tanálkozott egy vándorfoltográfussal. 
Jóképű fiatalember vót. Kérdezte a jánytul, 
akarja-e, hogy lefénképesztesse. A Maris 
aszonta, igen. No, erre a foltografus elkezte 
íitet riktérozni, hogy igy ájjon, úgy ájjon, 
erre nézzen, arra fordujjon, — ű meg nem
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Páris. 19.36. Február. Divatizgalom. Túl
fűtött rohanás. Egyik bemutatóról a má
sikra. Kirágnánk egyet! Patoul Megérke
zés. A bemutató legszörnyühb része: jegy
váltás. Gyorsan kalkulálok, magamban; 
háromtagú pesti család két hétig clélhetne 
belőle. Na, de ezen is túl vagyunk. Belé
pek Te jó Isten, milyen nngv termek. 
Mint nálunk a Vigadó. (Asszonyt szem
mel: amig ezt felkcfélik...) Leülök a kö
röskörül elhelyezett fotelek egyikére. Eb
ben a percben hátam mögé áll egy kis
asszony és ott marad mellettem a bemu
tató végéig. A többi „érdeklődő" mellett 
is. Női őrség. Vigyáz, nehogy Isten ments, 
lelopjak egy modellt Kezembe nyom ke
cses kis Iránnal együtt egy édes, apró fii- 
retkét a modellek névével és számával. 
Végiglapozom. Csupa Pestről Ismerős ne
vek: Chapeux rouge. Dancing, Parisette.

Körülnézek n teremben Jaj! Megvakulok 
attól a nagy briliánstól olt balra, amit az 
az amerikai hölgy visel. Ok a legelegán- 
sahhnk. Olvan nerz és brcitschwnnz bun
dáik vannak, hogy szédülök bele. Viszont 
a kínaiak a legkedvesebbek, amint „ferde 
szemmel" nézik, tanulmányozzák a mo
dellt.

Szörnyen nemzetközi egy ilyen nagy be
mutató Vájjon képviselteti e magét a 
genfi konferencián annyi nemzet, mint Itt?

Egyszerre elnémul a zsongás, csevegés, 
n szemeken izgatott kíváncsiság látszik, a 
kisasszonyok megmerevednek, nekünk pe
dig a szivünk a torkunkba igyekszik. 
Most! Most!!! Felnyílik a szárnyas ajtó és 
egyszerre 7—A modell Mp !•>» Miért cnns'i? 

értette a dógot, mer ászt hitte, hogy 
ammind a fénképesztetéshöz tartozik. De 
aszongya az apja: a kinkeserüségit a mafla 
fejednek, hát nem futtád, hogy ha férfiem
berrel keríisz össze, hát vigyázni köll?? 
Aszongya a jány: dehonnem idesapám, én 
vigyáztam is, folton tekintgettem jobbra- 
balra, hogy nem-e gyün valaki.

ÖRZSI: Lám a cudar!
BAKTER: Mind illenek a jányok. — 

Hogy van az, hájjá Lepcses szomszéd, 
hogy az ellenzéki Eckhárd elfogatta az 
ipartörvénygyavaslatot?

LEPCSES: Hm. — Az a felvégi Papistók 
András eccer kint kapált a főggyin. Gyün 
az úton egy úriember oszt megkérdezi, jó 
irányba mén-e Dömölk felé. Papistók rá
bólintott, hogy igen. Másfél óra múlva 
gyün ám vissza az úriember, oszt pörleke- 
dik, mér bólintott rá, hogy jól mén, mikor 
rossz irányba ment. Feleli Papistók nagy 
útálkozva: hát akartam én, hogy jó irány
ba mennyen az úr??

BAKTÉR: No, igen mérges lehetett az 
úriember.

ÖRZSI; Mehetnénk is mán aptya.
BAKTÉR: Megájjon csak. Arrul nem 

szólt Lépcsős szomszéd, hogy hát rz ángo- 
lok meg az olaszok vitagzásába mit fog 
ítélni a Népszöveccség?

LEPCSES: Nehéz dóga van a birónnk. 
mikor Ítélni köll. Tavai nyáron törvénybe 
vótunk idézve, mint szemtanúk. Mer oda- 
föl Pesten, a vágóhíd felé, járnak azok a 
nagy teheraltomobilok, amiken a marhát 
szálllttyák. Ippeg néztük örzslvel, hogy 
minő szép. pirostarka szimentáli jószágokat 
hordanak. E’ biciglista meg ott kerekezett 
a teheraltó mögött. Hát eccer csak az egyik 
teheny ... úgy mondom ahogy vót... ölö- 
get tett a szükséges természeti tünemény
nek. de ollan célirányos beosztással, hogy 
punktossan a biciglista fejére fóltrefferezte 
a nemzetközi helzetrül alkotott vélemény!!.

BAKTER: Hinnye a szemtelen fajzati
LEPCSES: Persze a biciglista bepörölte 

a sofért. A sofér aszonta a biró előtt, hogy 
hát ű mindig dudál, ha valaki az altó elé 
gyün, de a’ nincs előírva, hogy akkor is du
dálni köll, ha a teheny előidézi a termé
szeti tüneményt.

ÖRZSL Nem is lehet előre tunni.
LEPCSES: A biró osztán kimonta az íté

letet: a sofér nem hibás, mer elül vót, a 
biciglista se hibás, mer hátul vót. A teheny 
se hibás, mer ű csak a kötelességét teljesí
tette. Maranna a természeti tünemény, de 
az ellen nem lehet pert indítani. — Hasolló 
jókat.

Palou bemutatójáról
kérdezem magamban. Nálunk Pesten egy
szerre csak egy jön. Mire befejeztem a 
gondolatomat, a manncklnek máris eltűn
tek és jön a következő nyolc. Nehéz for
gási! agyam végre rájön, hogy ez csak 
azért van igy, nehogy „lopjunk". Mosoly
gok. Mert eszembe jut a pesti bemutatón, 
amint az ismert társaságbeli dáma oda
szól egy mannekinnek: jöjjön csak köze
lebb, drágám, hadd nézzem csak! S köz
ben rálép a mellette ülő nö lábára. (Gyen
gébbek kedvéért: ez a nö a „kis varró
nője".)

Rettenetes megjegyezni egyszerre, ilyen 
gyorsan ennyi modellt Persze azért van 
a füzet, meg n ceruza, hogy feljegyezzük, 
ami tetszett.

Ml az, már vége a bemutatónak? Az 
órámra nézek. Egy és jól óra alatt 150 
modell. Ez igen! Ez tempó! Itt lopjon va
laki. Az művész! A fejein szédül a látot
taktól. Káoszt Mit írjak? Szédülök. Most 
hiába jöttem Párisba. De mire végigme
gyek a Boulevardon, sikerül mégis feldol
goznom magamban a látottakat. Először 
a mannekinekre gondolok és gondolattár
sítás folytán utána rögtön a ruhára. Mi
lyenek azok a nők! Szinte éterikus lé
nyek Hány sóhajt hallottam ott a csend- 
ben. Istenem, milyen szépek, milyen gyö
nyörnek, szinte elképzelhetetlenek... F.s 
milyen megható, hogy minden nagy divat- 
bemutató egy-cgy menyasszonysággal vég
ződik.

Mit is láttunk ngy nagy általánosság. 
b«n? Azért csak így, mert amit most Pa. 
rlshnn bemutattak, az még nem szentirás.

Ezt leegyszerűsítjük, átfésüljük mi még. 
mielőtt megcsináltatnánk.

Tehát sok rövid ruhát láttunk. Mi az, 
hogy rövidet? Térdigéröt ó, rosszlúhuak 
sírjatok s gyöngykószorut fonjatok. Mert 
a gyöngy olyan divatos lesz, mint inég 
soha. Van ruha egygyöngyös, van kétgyön- 
gyös, sőt több. Sőt, sokkal több. Délutáni 
és estélyi ruliúk tele gyönggyel. A boleró- 
szerű rövid kabátok, a szmókingok feltét
lenül uralkodnak. A hosszú köpenyek kö
zül a fehér és a fekete szer tel enkedik. 
A keppel rendelkező hölgyeknek mély 
részvétünket tolmácsoljuk, mert ez bizony 
meghalt. Na és as imprimél A színeknek 
ezernyi tobzódása. Noch nlcht dagcivesen, 
Es az uj (örökös mintákl Rózsaszínes pi
ros alapon...

A vizzöld, a felhöszüike és az éjkék 
vetekednek a színek országa trónjáért. 
Most minden kék Párisban, fehér, férfigal- 
lérszerüen keményített pikéveL Sok a 
gomb, az öv, a muszlin sál és a virág. Ki
csit ez is káosz, de majd a hölgyek — re
méljük — tisztázni fogják sajátmaguk ezt 
az összevisszaságot és maguk döntik el, 
hogy ml lesz nálunk — a divat. (Dr. Dé
vai né Erdős Böske.)

ét

Hötgyolvasóinknak vélünk Jó szolgálatot tel
jesíteni, mikor megemlékezünk a kis Idáról, 
így ment át a köztudatba: kis Ida. Elköltözött 
most a Váci-utca 21 alól a Paulag Ede-utca 
7—9 alá. Most érkezett Parisból és szinte el- 
ámultunk, hogy mennyi gyönyörű párisi mo
dellt hozott magával és még jobban elsimul
tunk a lehető legmérsékeltebb árain. Idának 
ízlése van, szive van, jót adni kevés pénzért. 
Nagyon ajánljuk hölgyeinknek, keressék fel 
Idót és nézzék meg kollekcióját, a legnagyobb 
készséggel áll a hölgyek rendelkezésére.

Az elsőosztályu bajnokság hatodik forduló
jában lesz az idei bajnokság legérdekesebb 
mérkőzése, a Fészek—Unió LTC mérkőzés, a 
győztes csapat lesz az idei bajnok. A meccs 
f. hó 28-án, pénteken este ’/»7 órakor lesz a 
Bridge Club versenytermeiben. (Eczsébet-lérl 
Kioszk). A derbi-mérkőzésen a zsűri tisztségét 
maga a szövetségi kapitány, dr. Péteri Jenő 
látja el.

A további összeállitás: MAC II—OMBC. 
Diplomás Club—DSC. MAC I—MAFC. MTK— 
BLK.

FELADVÁNY.
4 D, B, 10,2
6 A, 6. 4
0 A, K, 9
4- 6,5,3

ÉSZAK

♦ A. K, 7,5,4,8 
6 K, 3
0 5,3
4« A, D, 4

DÉL

?

LMU
Dél Nyugat Észak Kelet

1 pikk 2 káró 4 pikk passz
4 szán passz ő szán passz
6 pikk passz passz passz

Nyugat káréi dámával Indult! Hogyan
széli a felvevő*

¥

Érdekes mérkőzések lesznek ma, bélfőn 
délután a másodosztályú bajnokságban. A 
következő csapatok kerülnek szembe egy
mással: Orvosi Kaszinó—BEAC I., DSC II— 
BBTE, LDK—MTK II., Igazságügyi SC—« 
Nemzeti Bank. MTK Hl—BEAC 11.

Az Igazságügyi Sport Klub, amely az idén 
nevezett először a bajnokságba, alkalmat akar 
nyújtani azoknak a bridgező közalkalmazot
taknak, akik eddig még nem szerepeltek ver
senyen, hogy összemérjék erejüket a verseny
játékosokkal. A klub ezért a Közszolgálati Al
kalmazottak Nemzeti Szövetségének védnök
sége alatt nagy páros vonalversenyt rendez 
március 8-án a KANSZ helyiségéhen (V., Kos
suth Lajos-tér 11.). A versenyre, amelyet dr. 
Paskusz Zoltán rendez, a KANSZ értékes pla
kett-dijakat ajánlott fel.

♦

Február 17-1 brldgerejtvéin iink megfejtése:
Dél üt a kör ásszal, lehívja a pikk kiiólyt, 

amibe ledobja a treff dómát. Treffct hiv. üt 
az ásszal, majd kiadja Keletnek k lóval nz 
ütést, utána Kelet treff hívását kézben öli. 
pikk hatos lehíváséval Nyugat kényszerdobásba 
kerül.

I gv jó n tolikés, ha megvan az éle, 
í gy jó a kártya, ha PlATNTK-féle.
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Sárga Ferenc leányszöktetésének 
legújabb szenzációja: békás

megoldás készül!
Sárga Ferenc leányszöktetési regényének 

olyan fordulatáról értesült vasárnap a 
Hétfői Napló, amilyenre eddig senkisein 
számított*

békés megoldás készül!
Erről folynak bizalmas tanácskozások 
Sárga Ferenc és Darkó Magda családjához, 
közelálló jóismerősök között. Akik ezeket 
a tárgyalásokat kezdeményezték, meggyőz
ték mind a két családot arról, hogy

csak újabb bonyodalmak és kompliká
ciók származhatnak abból, ha tovább 

áll a harc ebben a kínos ügyben.
A tárgyalásoknak ma még áthidalhatatlan
nak látszó feltételei vannak. A kölcsönös 
megértés ezeket a feltételeket áthidalhatja, 
békét teremthet az izzó családi háborúsko
dásban, — mondják azok, akik a békés 
megoldás igen nehéz szerepére válalkoztak.

A békés megoldásért folyó tárgyalásoknak 
elsősorban azt kell tisztázniok, hogy Darkó 
Magda családja milyen álláspontot foglal 
el Sárga Ferenc bűnügyében. Sárga Ferenc 
ellen olyan bűncselekmények miatt folyik 
az eljárás, amelyek hivatalból üldözendők. 
Ez azt jelenti, ha Darkó Magda famíliája 
vissza is vonja feljelentését Sárga ellen, az 
eljárás nem szűnik meg, hanem folyik to
vább.

De a további eljárást mégis csak lénye

gesen befolyásolja és el Is döntheti 
Darkó Magda szüleinek és hozzátarto

zóinak magatartása.
Minderről természetesen addig nem lehet 

szó, amig Sárga Ferenc nem teljesíti Darkó 
Maffia családjának határozott kívánságát: 
távoltartja magát a jövőben a leánytól s 

legalább Is egyelőre lemond a házasság 
tervéről.

Ezekben a kérdésekben próbálnak meg
oldást keresni azok, akik a két szembenálló 
családot közel akarják hozni egymáshoz. 
Egyelőre még semmiféle konkrét eredménye 
nincs a tárgyalásoknak. Inkább informatív 
jellegű tanácskozásokról van szó.

A megbeszéléseket természetesen döntően 
befolyásolja Sárga Ferenc további sorsa, 
amely ma, hétfőn dől el az ítélőtábla előtt 
A tábla A’riZ/og-tanácsa

ma délelőtt ül össze, hogy végérvénye
sen határozzon: fentartja-e továbbra is 
Sárga Ferenc fogvatartását, vagy sza

badlábra helyezi.
Ha a tábla a fogvatartás mellett dönt. 
Sárga Ferenc bűnügyének főtárgyalásáig a 
Markó-utcai fogház lakója marad. Ha pe
dig kiengedik, még a mai nap folyamán el
hagyhatja a fogházai és szabadlábon véde
kezhet bűnügyében.

Nagyarányú 
szőnyegcsempészés 
és valutasibolás 
ügyében indított nyomozást vasárnap 
a valutarendörség

mert az egészségére ártalmas nikotin, pyridln, 
kátrány, gyanta stb. származékok ezáltal nem 
,ufnak a szájba és a tüdőbe.

, Minden dohánytőzsdében kapható.

> elegáns Nlkopáll bakelit szipka és 5 betét ára .. .. 1.50 pengő 
1 betel — mely 40 cigarettára elég ....................................   16 fillér

Gyanta ős forgalomba hozza: .llhoplli* Kit., Budapest, ni., oeriúczy-utca fi. Telefon 892 30

Vasárnap óta újabb nagyarányú bűnügy
ben folyik nyomozás a valutarendörségen. 
Két előállítással kezdődött a nj’omozás. Va
sárnapra virradó éjszaka

a valutarendőrség IJpót-köruti helyisé
gébe detektívek kísérték be egy keres

kedő elvált feleségét.
Nem sokkal később Újabb előállítás történt: 
egy budapesti kereskedőt hoztak be, aki a: 
utóbbi időben kölcsönügyletekkel, pénz
kihelyezésekkel foglalkozott. Mindkettőjük 
ellen bizalmas feljelentés érkezett:

rendszeresen foglalkoznak szőnyeg
csempészéssel és a csempészés tiltott 

valutaüzletekkel áll összefüggésben.
Vasárnap egész délelőtt folyt az asszony 

és a kereskedő kihallgatása. Mindketten ta
gadták, hogy valaha is illegális utón hozlak 
volna szőnyegeket az országba és ezzel kap

A hatóság megtiltotta 
az Attila-utcai ház építkezésének 
folytatását az újabban észlelt földcsuszamlások miatt

A Várhegy nyugati lejtőjén a föld
csuszamlás az utóbbi napokban újból na
gyobb mérveket öltött, mire a hatóságok 
vasárnapra meglepő intézkedéseket fogana
tosítottak: Bornemisza Géza iparügyi mi
niszternek és a Lovas-ut 26. számú ház 
többi lakójának előljárósági végzési kéz
besítettek, amely szerint

március elsejéig kötelesek elhagyni la
kásukat.

Ezzel egyidejűleg az Allila-utca 87. alatti 
telken folyó

építkezéseket Is beszüntették további 
intézkedésig.

Két héttel ezelőtt megírta a Hétfői Napló, 
hogy a hivatalos jelentésekre, amelyek 
megállapították, hogy további földcsuszam
lás nem várható, a föld teljesen megállt 
— alaposan rácáfolt a valóság, mert újabb 
3 centiméterrel csúszott a föld.

A hatóságok, mérnökök, geológusok meg
feszített munkája mind hiábavalónak bizo-

Leghangulatosabb az

finna-Bár
(Dunapnrt, Wurm-u. sarok)

Perényi Nusi
Zene: MUlfer, W. Larry 
TÁNC! TÁNC!
Vasárnap délután 5 órai teái 

csolatban valutasibolást követtek volna el. 
Kijelentették, hogy

alaptalanul jelentették fel őket és bosz- 
szu müvének tulajdonítják a feljelen

tést.
Kotsis Miklós dr. ügyészségi alelnök, a 

valutarendörség Vezetője ma, hétfőn újból 
kihallgatja a gyanúsítottakat és ezután dönti 
a további vizsgálatról.

Közben a detektívek pontosan utánajár
tak a bizalmas bejelentés ad itainak és 
több embert kihallgattak.

Érintkezésbe léptek a vámhatóságok
kal is,

hogy a rejtélyes szőnyegcsempészést minden 
részletében tisztázzák. A detektívek egész 
vasárnap munkában voltak s ma számolnak 
be nyomozásuk eredményéről a valutaren
dörség vezetőjének.

nyúlt. Hiába építették meg az Attila-utcában 
a támfalat, a Logody-utcában és a Lovas- 
utón hiába erősítették meg a talajt, a duco- 
lások és egyéb, napokig tartó munkák sem 
hozták meg a várt eredményt. A budai Vár 
titokzatos földalatti erőivel szemben nem 
tudott idáig diadalmaskodni a tudomány: a 
sok munka veszendőbe ment,

nem tudott gátat vetni a rejtélyes föld
csuszamlásnak.

A Várhegy nyugati lejtője valósággal 
geológiai szenzációvá nőtte ki magát. Több 
külföldi geológus járt már a helyszínen, 
méréseket, fényképfelvételeket eszközölt, 
sőt talajvizsgálati kísérleteket is végzett.

Kazinczy Gábor műszaki főtanácsos, 
Álgyay lluber Pál, a Közmunkatanács al
elnöki*  és a kerületi elöljáróság emberei ja
nuár 3-ika óla úgyszólván

reggel 9 órától a sötétség beálltáig jár
ják a Várhegyet

és a szükséghez képest a helyszínen foga
natosítják az újabb intézkedéseket. Az első 
földcsuszamlás január 3-ikán mutatkozott 
és azóta a legnagyobb kilendülési pont a 
Lovas-uton észlelhető, ahol a mai napig

közel 30 centiméterrel csúszott a föld.
Itt a legveszélyesebb pontnak már első nap
tól kezdve a 26-os számú ház és közvetlen 
környéke mutatkozott. A ház előtt majdnem 
egészében

kettévált az úttest.
A házon ugyan nem látni nagyobb repedé
seket, miután azonban

a ház nlapfalai mozdultak el helyükről, 
nagyobb esőzés vjigy havazás igen könnyen 
az épület összeomlását idézheti elő. A ieg- 

első kilakoltatás az Attila-uíca 85. alatt tör
tént. A Telkes-fivérek földszintes házának 
12 lakóját helyezték el szükséglakásba. 
A Lógody-utca 59—61. számú, modern bér
paloták lakói maguktól költöztek ki, mig a 
Lovas-ut 24—25. számú földszintes házak 
lakóit a múlt hét folyamán lakoltatta ki a 
hatóság. Ezeknek az épületeknek teljesen 
beszakadt a tetőzete és a falakon egy-két 
helyen

olyan nyílások keletkeztek, 
hogy*  kisebb gyerek nyugodtan átsétálhatott 
rajta.

Szombat reggel 
újabb földcsuszamlást észleltek 

a Várhegyen tartózkodó mérnökök és erről 
nyomban jelentést teltek Kazinczy Gábor 
főtanácsosnak, a munkálatok legfőbb irá
nyítójának. Még a déli órákban tanácsko
zásra ültek össze a kerületi elöljáróságon és 
ennek eredményeképpen kézbesítették ki a 
délután folyamán a kilakoltatási végzést.

A kilakoltatásra Ítélt Lovas-ut 26. számú 
épület Kcllcrmann László építész tulajdona. 
Az emeletes házban a földszinten két ki
sebb lakás, azonkívül házfelügyelői lakás 
és az emeleten két nagy lakás van: Bor
nemisza miniszteré és a ház tulajdonosáé.

Az iparügyi miniszter még abban az idő
ben költözött ide, amikor a Hungária villa
mossági rt. vezérigazgatója lett. Szerette ezt 
a helyet a jó levegő és a jó kilátás miatt.

A ház többi lakója nagy izgalommal tár
gyalja a történteket, nem tudja, hová köl
tözzenek, ki fedezi a hurcolkodási költ
ségeket ?

Vasárnap egyébként értesítették Sorg 
Antal építészt is, hogy

szüntesse be egyidőrc az Attila-utcai 
építkezést.

Sorg az Atlila-utca 87. alatti telken gróf 
Schönborn Károlyné megbízásából egy öt
emeletes bérpalota építkezését kezdte meg 
és az alapmunkálatokat már el is végez
tette. Hatósági intézkedésre itt már több
szörösen meg kellett erősíteni a támfalakat, 
azonban most már ezt sem tartják eléggé 
megfelelőnek ahhoz, hogy ezzel gátat tud
janak vetni a földcsuszamlásoknak.

Hétfőn reggel a Lógody-utcában a fő
város egy

vasbetontámfal
építési munkálatait kezdi meg, amelytől a 
további földcsuszamlás megállását remélik.

Vasárnap délután beszéltünk Kazinczy 
Gábor főtanácsossal, aki újabb intézkedései
ről a következőket mondotta:

— A Lovas-ut 26. számú ház lakóinak 
kilakoltatását tényleg elrendeltem és azt a 
kerületi elöljáróság van hivatva foganatosí
tani. Ez a ház van ugyanis az újabb föld
csuszamlás következtében a legkomolyabb 
veszélyben. Azt hiszem, ezután egyideig 
nem is lesz szükség újabb kilakoltatásokra. 
Az Attila-ulca 87. alatti építkezést szünetel
tetjük, mert most kezdjük meg a telek 
fölött a Lógody-utcában egy újabb támfal 
építését.

Ferencesek bujdosása 
Kínában

A budapesti Ferencesek rendi.ágában, ahol 
hetek óla a legnagyobb izgalmak közepette 
várták a Kínából érkező híreket, vasárnap 
kissé megnyugodtak a kedélyek. Pár héttel ez
előtt ugyanis — amint annakidején jelentettük, 
— nyugtalanító hírek érkeztek a Kínában mii
ködő magyar származású Ferencesek sorsáról

A legutolsó hírek szerint, a kommunista forra
dalmárok, akik több tartományban magukhoz 

Cmíja. meg mutált

nem.
főtte a teje&íuu>étdfátia úmemerfávé

ragadták a hatalmat és több opácát és papot 
kivégeztek, a Budapestről Kínába került hitté
rítőket is fogságba vetették. A konzulátusok ut
ján igyekeztek tiszta képet nyerni a valóságról 
a budapesti reivlházban, de a kínai zűrzavaros 
helyzet következtében idáig nem kaptak felvi
lágosítást.

Vasárnap azután
kerülő utón részletes jelentés érkezett 

a rendfőnökséghez, azokról a misszionáriusok
ról. akiknek élete a legkomolyabb veszélyben 
forgott. Páter Károlyi Bernát, aki Fráter Pilis 
társaságában a pesti rendházból került ki Kí
nába és olt a Hunan tartományban lévő misz- 
sziósházban teljesített szolgálatot, a hirék sze
rint biztos helyre került.

Rejtekhelyen elbújva megvárták, 
inig Paukingba besonultak a kormánycsapatok 
és annak vezetőségénél jelentkeztek. Páter Ká
rolyi, aki a háború alatt az orosz fronton tá
bori lelkész volt és hosszú kínai tartózkodása 
alatt

tökéletesen megtanulta a kínai nyelvet, 
most az ottani kormánycsapaloknál mint tábori 
lekész működik. Fráter Fiúst gazdasági mun
kára osztották be. Páter Lombos László, aki a 
sebinvai misszió állomás vezetője volt, miután 

az épületet a kommunisták fölgyujtoták, 
az utolsó pillanatban elmenekült és sikerült 
olyan területre jutni, ahol biztonságban van. 
Páter Ipoly, aki Tien-Ga-Csiu-ban volt hittérítő, 
az egyházi ruhák és értéktárgyak biztos helyen 
való elrejtése után,

álruhában átjutott
Hunan tartomány azon részébe, ahonnan már 
kiverték a kommunistákat.

Két letartóztatás 
a halálosvégü 

faszeszmérgezési 
ügyben

A faszesszel történt mérgezések ügyé
ben, anjelyekre két tragikus haláleset író- 
nyitottá a rendőrség figyelmét és amellyel 
kapcsolatban erélyes nyomozás során több 
szcsziigtjnököt, kereskedőt vett őrizetbe, 
vasárnap dr. .Molnár Ferenc vizsgálóbíró 
hallgatta ki a gyanúsítottakat, akiknek sze
repük lehetett a faszesz forgalomba hozata
lában. A vasárnapi kihallgatások eredménye 
az leli, hogy

Kovács Albert szeszügvnököt és Bodó 
Ferenc illatszerészt közegészség elleni 
bünteti gyan 'j.1 miatt, előzetes letar- 

tózlatásba helyezték.
A vizsgálat adatai szerint Bodó vegyi fel

dolgozás céljaira kapott faszeszt, amelynek 
egy részét Kovácsnak adta el és igy került 
forgalomba a mclhylalkohol. Bodó és Ko
vács ezzel szemben határozottan

tagadták, hogy ők hozták forgalomba 
ezt a veszedelmes mérget.

Dr. Tarján Mihály, a gyanúsítottak védője 
még vasárnap felfolyamodást jelentett be a 
letartóztatás ellen.

A faszeszmérgezések megakadályozása ér
dekében a rendőrség vasárnap érintkezésbe 
lépett a tisztifőorvosi hivatallal. Ennek 
eredményeként

ezen a héten sorozatos razziák lesznek 
mindazokban a vendéglőkben, amelyekben 
á gyanúba vett szeszügynökök megfordul
tak. A razziákon a rendőrség emberein kí
vül a kerületi tisztiorvosok is résztvesínek.

Ha valahol gyanús pálinkát, rumot vagy 
bármilyen égetett szeszes italt találnak, azt 
nyomban lefoglalják és a vegyvizsgáló ál
lomásra szállítják be.
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Wi KÖZGAZDASÁG!
Az egész világon elterjedt iö hírneve 

megöizhatosaga aiapian:
„A G R 0“ növényvédelmi és mezőgazdasági r.-L 
iliudapest, IV., Hajó ucca 2. Telefon: 801-77.

<4 valutaügyészség mérlege:

13
13

A vnliiUrcudeklfk kibocsátása óla a nagy
közönség Állandó fitiyelemmel kistri a valuta- 
ügyészség és « valdtabiróság munkáját. Méltón 
t.»rl számol hi érdeklődésre az n statisztika, 
amely most készült el a valutaügyekben ítél
kező uzsorabiróság eddigi munkájáról.

A vglutarendclct kibocaójtáan vlAn, 1932 ja
nuár elsején kezdte meg működését az uzsöra- 
l.irósúg éa a statisztika arról számol be.

milyen hatalmas munkát végzett az uzho- 
rablróiág

ettől az Időtől kezdve, 1936 január elsejéig, 
tehát hórom év alatt.

A három esztendő alatt 389 főtárgyalást tar
tott az uzsornblróság és

729 valutázással vádolt ember állt a bíró
ság elölt.

A vádlottak körül 109 embert felmentetlek. 
121 esetben pedig megszüntették nz eljárást. 
A 389 főtárgyalói alapján a bíróság

13 vádlottal szemben szabott ki fegyliái- 
büntetést, börtönre 82 embert ítéltek, fog- 

házhUntrtést pedig 190 kapott.
Huszonkilenc esetben cgv éven felüli, 53 eset-

valutadetektív, 
milliónyi valuta!

Ih-ii egy éven aluli börtönbüntetésre, 7l eset 
ben egyhónapi fogháznál hosszabb, 125 eset
ben pedig egyhónapi fogháznál rövldcbb időre 
szóltak az ítéletek, mig pénzbüntetést 110 vád
lottal szemben szabtak ki. Mellékbüntetésként

három külföldi vádlottat kitiltottak Ma
gyarország területéről.

A bírósági statisztika mellett igen érdekes az 
ügyészség /.fpóf-köruti vnlutakirendeltségének 
kimutatása is, mely a Kotsis Miklós dr. alelnök 
vezetésével működő kirendeltség 1935. évi 
munkájáról szói. A kimutatás szerint tavaly 
1574 cselben Indított nyomozást a valuta
ügyészség és összesen 05 letartóztatás történt. 
Kiderül a statisztikából az is, hogy 1935-ben.

egy esztendő leforgása alatt tizenhárom 
millió pengő értékű készpénzt, valutát, 
részvényt, értékpapírt és váltót foglalt le 

az ügyészség
és a véletlen különös játéka, hogy ezt a mun 
kát éppen — tizenhárom valutadetektív vé
gezte, mert ennyi a valutaügyészség detektk- 
lélszáina.

A valutásokat tehát igazolta a babona: 
peches" szám a tizenhárom . ■.

A Leszámítoló Bank közgyűlése
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank

< sütörtökön báró dr Madarassy-Bcck Morcéi 
elnökletével megtartott 66. rendes közgyűlése el 
fogadla nz 1033. üzletévre vonatkozó mérleget és 
zárszámadásokat és egyhangúlag hozzájárult az 
igazgatóság által előterjesztett javaslatokhoz, 
amelyek alapján az 1,179.959.87 pengőt kitevő 
tinta nyereségből a tartalékalap növelésére 
200.000 pengő, a nyugdljtartalékra 400.000 pengő, 
a Báró Mtularassy-Beck Mlksa-alap javára |*s  
dlg 50.000 pengő, azaz n tavalyival azonos össze
gek fordíttassanak éa 8 66. sz. részvényszelvénv 
osztalék fejében 1.50 pengővel kerüljön február 
21-től kezdődően beváltásra.

Az igazgatóság mandátuma lejárván, a köz- 
gyűlés ötévi Időtartamra az Igazgatóság eddigi 
tagjait újból megválasztotta.

Az Igazgatóság a közgyűlés kapcsán megtar
tott ülésén ar elnök javaslatára Hűn József ed
digi helyettes vezérigazgatót vezérigazgatóvá ne
vezte ki. Báró Madarassy-Bcck Morcéi elnöki 
minőségben változatlanul megmarad ar intézel 
ügyvitelének élén.

A Hazai Bari fi osztaléka 
1955-re: 1 pengő

\ Hazai ltunk Részvénytársaság igazgatósága 
február 18-án kedden, Szécsl Pál m. kir, kincs
tári főtanácsos, elnök vezetésével tartott ülésé
ben megállapitotta ni 1935 u.lctév zárószám- 
tolásait. A mérleg 363.765.58 P (nz előző évben 
344.126.05 P) leírás után az elözöóvl 378.148.13 
P-vcl szemben 408.746.18 P nyereséggel zárult. 
Az igazgatóság elhatározta, hogy a folyá évi feb
ruár iD én tartandó közgyűlés elé oly javaslatot 
lóg terjeszteni, mely szerint a nyereségből az 
alapstabnlyszcrÜ levonások, a tartalékalap, az 
intézeti nyugdíjpénztár és nz ingatlanok érték
csökkenési tartalékának javadalmazása után 
részvényenként a tavalyival azonos összegű egy- 
pengő osztalék fizettessék. Noha leírásokra a 
tavalyit meghaladó Összeg fordlltatott, a mérleg 
az előző évinél nagyobb nyereséget tüntet fel, a 
bank üzleti terjedelme újabb növekedésének és 
I vókenyvégi köre további fejlődésének eredmé
nyeként. r körülményeknek tudható he, hogy 
az előzőévi 1,340.828.26 P-vel szemben az 
1,345.045.85 P-t tevő kamat és szelvény jövede
lem, rimára a kamatláb csökkenésének, nem 
hanyatlott: a jutalékok és egyéb jövedelmek 
563.803.V2 P t tevő tétele pedig az elözöévl 
51.5.755.17 P-vel szemben számottevő-emelkedést 
l in|rt lel \ tisztviselői illetmények 491 722.79 
p.| és .1 dfdo,i l.l olások 7S.I..Í37.C.; Pl levő té

tele az előző év színvonalán (492.47O.OJ P, illetve 
292.042.03 Pi mozog. Az adó- és illetékterhek 
összege 356.235,94 P (az előző évben 347.869.95 
pengő).

A Belvárosi Takarékpénztár 
betétállománya 2*6  millió 

pengővel emelkedett
A Belvárosi Takarékpénztár- Részvénytársaság 

igazgatósága Székely Ferenc ni. kir. udvari 
tanácsos elnökletével legutóbb tartott ülésén 
megállapította a takarékpénztár 1935. évi mér
legét, amely szerint nz intézet mull évi nyere
sége 315.269.95 pengő az előző é’I 308.870.45 
pengővel szemben.

A kimutatott 315.269.95 pengő tiszta nyere
ség tekintetében nz igazgatóság azt a javaslatot 
terjeszti nr. 1936 március 7ere egybehívott’ köz
gyűlés elé, hogy a nyereség osztalékfizetés 
mellőzésével ezúttal is az intézet belső erőinek 
gyarapítására használtassák lei; a javaslat 
szerint a nyereségből a rendes tartalék javéra 
190.000 pengő, nz újonnan létesítendő ingatlan- 
érlékcsökkenési tartalékalap javára 50.000 
pengő, a nyugdíjpénztár javára 25.000 pengő, 
a tisztviselői jóléti alapok javára 5000 pengő 
lesz fordítandó, mig a lenmaradó 135.269.05 
pengőre nézve az igazgatóság indítványozza, 
hogy a: 1936. üzletén számlájára vitcsfék át.

.4 kis szappangyárak és szappanfőzők érde
keik hathatósa l>b megvédése céljából érdek
képviseletet létesilettek.

*
Berliner Vilmos dr., a Phönix Életbiztosító 

társaság elhunyt igazgatójának temetésén va
lamennyi ország kiküldöttei és az osztrák 
gazdasági világ előkelőségein kívül sok kül
földi vett részt. Berliner nevéhez fűződik a 
Phönix élclbizlosiló háború utáni sikeres re
organizációja és hatalmas fejlődése. Szemé
lyét a magyar biztosítási piacon is mindenhol 
nagyrabecsüllék.

♦
.4 kereskedelmi minisztériumban holnap, 

kedden döntenek a régebben megszabott fran
cia behozatali kontingens hátralékos mennyi
ségének engedélyezése ügyében.

♦
A földmivelésügyl minisztérium az OMGE 

eiőterjeszlásére az országos mezőgazdasági ki
állítás tenyészállatvásári forgalmának biztosí
tása érdekében kedvezményes. 18 hónapra 
szóló tcnyészállatboszerzési hitelt engedélye
zett. A hitelt igénybevenni szándékozók igény
léseiket az országos mezőgazdasági kiállítás 
rendazőbizottsúgánál (Budapest, IX., Köztelek
utca 8. sz.) legkésőbb február 25-ig jelenthetik 
be, mert a hitelképesség elbírálásához külön
ben idő nem áll rendelkezésre.

♦
A ..Birtokközpont" tervével ezen a héten 

foglalkozik a TŐBE vidéki 'osztálya. A tárgya
lásokat rövidesen a földniivelúsiigyi miniszté
riumban folytatják.

♦
Szállodaüzcmi, Ipari és Közlekedési Rt. alatt 

fog működni a Nova uj idegenforgalmi válla
lata.

*
A magyar-román vegyesblzotlság a hét vé

gén összeül Budapesten, az 1937 március 31-ig 
szóló uj kereskedelmi szerződés megkötése vé
get!.

♦
A Salgó-Tarjáni Köszénbánua Rt. igazga

tósága a minap tartott ülésében megállapí
totta az 1935. évi zárszámadásokat és el
határozta, hogy a f. é. március hó 2-nra 
egybehívandó rendes évi közgyűlésnek rész
vényenként 1.25 pengő osztalék kifizetését 
fogja indítványozni.

♦
i)4 Nemzed Takarékpénztár és Ránk Rt. 'rgáz- 

gátósága legutóbb' tarfolt ülésében megállapí
totta a folyó évi március hó 3-án megtartandó 
közgyűlés elé terjesztendő 1935. üzletévi mér
leget. Egyúttal elhatározta nz igazgatóság, hogy 
belső tartalékolások, valamint a tnrtalék- és 
nyugdíjalapnak megfelelő javadalmazása után 
részvényenként — úgy, mint mull évben — 56 
fillér osztalék kifizetését fogja a közgyűlésen 
Inditványozni.

♦
.4 Nemzeti Hitelintézet Rt. 1935. évj mérle

gében 130.J89.37 pengő nyereséget számolt 
el, nz előző, évi nyeresége 84.065.— pengő 
volt, tehát az 1935. év minden tekintetben fe
lülmúlta az előző éveket. Az e lió 28-án tar
tandó közgyűlésen egy igazgatósági és fel
ügyelőbizottsági tagot is választanak.

Nagyszabású vizgazdasági ankét Kecskemé
ten. A kecskeméti mezőgazdasági kamara víz
gazdálkodási értekezletén Szent jáby-Staub Ele
mér elnöki megny itója után dr. Gcsztelyi Nagy 
László igazgató rámutatott orra, hogy milyen 
módon használhatók fel az Alföld vizei úgy. 
hogy mezőgazdasági szempontból rendkívül 
basznothnjtók legyenek. A földművelésügyi mi
nisztérium nevében Trummer Árpád osztály- 
tanácsos vázolta csatornarendszerünk mai hely
zetét. Dr. Baskay Gyula gazdasági főtanácsos 
ismertette az ontözőkisérletek eredményeit. 
Felszólalások és indítványok hosszú sora hang
zott cl ezután a tervszerű vízgazdálkodásról és 
n kisüzemi öntözésről.

♦
.1 forgalmi adáváltság rendszert nz egész 

vonalon bevezetik az összes eddig még hátra
lékos árucikkek forgalmára, mert néhány áru
cikk minti még mindig n legkülönbözőbb 
nyilvántartásokat és adminisztratív munkákat 
kell elvégezni.

♦
.4 városi vámtarifa tervezetének tárgyalására 

csütörtökön ankétét rendez az Omkc.
♦

.4 gyapjúdra forgalom szabályozása megtör
tént. A gyáripar és n mezőgazdaság közölt egy 
olyan megállapodás jött létre, hogy n gyár
ipar szabadon hozhatja be külföldi gyapjú- 
szükségleteit, de köteles minden külföldről vá 
sárolt gyapjú inAtlftjn ellenében 10%-knl több 
magyar gyapjút vásárolni.

Reklámok kihordását

Tömeglevelek kézbesítését

felelősséggel vállal

I

szilárd mészkénlé

UJ LEXIKON
(Dante—Pantheon-kladás)

Még ki sem nyitotta az ember • egy dolgot 
máris örömmel állapit meg: ennek a lexikon
nak arányait szerencsésen gondolták el. Nyil
ván tekintetben vették a mai ember anyagi 
viszonyait s nzt is, hogy a mai lakások könyv
táraiba milyen könyvtömegeket lehet beállí
tani... de elsősorban bizonyára azt gondolták 
meg; mi a lexikon hivatása, helye a mai em
ber életében.

Az UJ LEXIKON első két kötete már elég 
alapot nyújt annak megállapítására, hogy jog
gal viseli ezt a tulajdonképpen nagyigényü és 
büszke elmet: mert anyagát egyszerűvé teszi 
az is, ami — igen helyesen — kimaradt belőle, 
s még inkább az, ami benne van.

Futó lapozgatással is rengeteg friss címszót 
találunk benne —- neveket, fogalmakat, föld
rajzi helyeket, találmányokkal kapcsolatos 
műszavakat, amelyek az utóbbi évek folyamán 
az újságokban minduntalan szemünk elé kerül
tek, de mostanáig lexikonban hiába kerestük 
magyarázatukat. S még arra is akad hely eb
ben a hat kötetben, hogy az összefoglaló cik
kek szélesebb perspektíváid helyezzék az egyes 
kisebb cikkek anyagát, anélkül, hogy az ol
vasót ide-oda utalgatásokkal (árasztanák.

Az UJ LEXIKON a mai kultúra, a inai 
technikai civilizáció egy pillanatának lerögzi- 
lése — anyagában, arányaiban, stílusában egy
aránt minden a mai ember igényeihez és 
szükségleteihez szabva. Szükséges könyv. Ki 
kellett találni ezt a típust és meg kellett csi
nálni. így kellett megcsinálni.

— Világítási költségeink terén az áramfogyasz
tás sokkal nagyobb szerepet játszik, mint izzó
lámpáink vételára, mely csak 5—10%-út teszi 
a világítási költségeknek. Nagy szó tehát, ha 
olyan lámpa áll a modern ember rendelkezé
sére, mely jobb fénye mellett annyira gazdasá
gos áramfogyasztásu, hogy a megtakarításból 
cgy-két további lámpa .ára . kitelik. Az igazán 
takarékos ember ilyen gazdaságos Tungsram 
Duplaspirállámpát vásárol.

— Orvosok ajánlják a garat és a légcső huru- 
tos bóntalmulnfil a Negro gyógycukorkát a 
gyógyszeres kezelés kiegészítésére. Az elhanya
golt hűtésből fejlődnek ki rendszerint a maka- 
csabh hurutos betegségek is, igy tehát még jde- 
jében gondoskodjék azok megakadályozásáról 
és használ jon Negro gyógycukorkát, mely köhö. 
gés, rekedtség ellen, hurutos. bánlalmaknől bjz. 

• los hatású. A légutak JpbosodásAt enyhíti. A 
Negro a fogakat nem rontja és a gyomor, is jól 
tűri. , .... .

— Női (zabólparl MakUnfolyamot rendez a Buda
pest és vidéke ipari továbbképző tanfolyamainak veie- 
tősóge. A tanfolyam hnt hétig tart és február 29-én 
kezdődik. Előadási órák minden hétköznap 467—9 óráig, 
vasárnap délelőtt 9-1 óráig. Beiratkozni a tanfolyam 
'irodájában (Népszinhóz-utcn 8) lehet.

— Még egy hétig... A farsang végén — 
vagyis még e héten —- a Honvéd-u, 22. sz. alatti 
Elektromos Kiállítás szokásos előadásain szala
gos farsangi fánk sütését is bemutatják. A be
mutató előadások szerdán délután %6 árakor 
és hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt 
VtlO ArakOi kezdődnek. Részvétéi, ruhatár díj
talan. A kiállítás, ahol az összes villamos ház
tartási és kisipari készülékek megtekinthetők, 
nyitva d e. 8—2 és d u. 4—7 óráig. -

Az

utcai árusítását
8 napra, tehát március 1-ig bezárólag

megtiltották!

Az ÚJSÁG minden száma ezen idő alatt is

az összes budapesti és vidéki 
dohánytőzsdékbero 

és pályaudvari árusítóknál kapható

Az ÚJSÁG előfizetői rendes Étkükén, 
rendes módon kapják meg példányaikat I
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Losonci uriasszony 
halálos autókatasztrófája 
Budapesten Villamos és autó

borzalmas karambolja
Steiner Huberlné született Krausz Róza, 

62 esztendős uriasszonv, egy losonci nagy
kereskedő felesége néhány nappal ezelőtt 
Budapestre jött rokonaihoz. Az S. 37.07.). 
CS. rendszámú autóján érkezett, amelyet 
Friedrich János losonci sofför vezetett.

Vasárnap reggel Steiner Hubertné azt az 
utasítást adta a soffőrnek, hogy vigye Kis
pestre. Az Ü/Mi-ut 94. szám alatt laó Kiéin 
Róza nevű unokanővérét akarta megláto
gatni. Az autó tiz óra után néhány perccel 
indult el az Üllői-utón végig, Kispest felé.

A soffőr nem ismerte az utat, 
a rendőröktől érdeklődött az irány felől, 
igy jutott el az í*//őf-ul  külső részére, az 
állami pénzverde elé.

Friedrich sotTőr — amint ezt szemtanuk 
megállapították, mintegy hatvankilomcteres 
sebességgel rohant a nyílt utón Kispest felé, 
így haladt át az üllői-ut és Hungária-ut ke
reszteződésénél is. Abban a pillanatban, 
amint autójával a két széles ut keresztezé
séhez ért, rákanyarodott a Hungária-utra 
egy Kispestről jövő, 50-es jelzésű villamos. 
A villamoskocsi mintegy három méternyire 
lehetett már a kocsiuton, amikor az autó is 
odaért.

A következő pillanatban rettenetes recse
gés-ropogás, üvegcsörömpölés hallatszott:

az autó teljes erővel belerohant a ke

Vérszerződéses pogánymagyar 
esküvőt tartottak vasárnap 
a turáni egyistenhivők

Táltos és sámán áldotta meg az első turáni magyar házasságot
Szokatlan látványban volt részük azoknak 

•z elszánt turistáknak, akik a zuhogó eső el
lenére vasárnap kirándultak a Hármashatár- 
hegy vidékére. Szemtanúi lehettek az első tu
ráni magyar vérszerződéses esküvő mesébe il
lően impozáns szertartásának.

resztbe jövő villamos oldalába.
Az összeütközés következtében valósággal 

leszakadt és az úttestre zuhant az autó egyik 
ajtaja. A kocsi hirtelen megtorpant s az 
utasülésen hátul ülő hatvankétesztendős 
uriasszonv

hatalmas Ívben kirepült a kocsiból, 
négy métert repült és koponyaalapi tö

réssel holtan maradt a sáros utón.
Rövidesen megjelent a helyszínen a 

rendőri bizottság és megállapította, hogy
a szerencsétlenség oka Friedrich János 

soffőr volt,
mert nem figyelt a kanyarodó villamosra.

A soffőrt, akinek csodálatos módon 
semmi baja sem történt, 

őrizetbe vették és előállították a főkapitány
ság központi ügyeletére.

A személyautó teljesen összetört, de meg
rongálódott a villamoskocsi is, amelynek 
oldala behorpadt és ablakai a rettenetes 
erejű összeütközés következtében mind be
törtek. Az üvegszilánkok senkit sem sértet
tek meg, meit a kocsiban utasok nem tar
tózkodtak, de

a kalauz könnyebb zuzódást szenvedett.
Steiner Hűbériét a rokonok értesítették 

felesége tragikus haláláról.

Vasárnap délután félkettőkor férfiakból és 
nőkből álló csoport verődött össze a máskor 
turistáktól hangos Bcrőní-téri banántoronynál. 
Mindegyikük egy-cgy újságot szorongatott n 
kezében: a turáni egyistenhivők hivatalos lap
ját, a Turáni Roham-ol.

A kis csoport aztán a Rudára vivő 4-es villa
mos első perronjúra szállt, hogy három kissza- 
kassza! elérje a Vörő»i»drí-ufat. A Vörfisvári- 
utról trolleybusszal jutottak el a pomázi or
szágúira. Itt arccal

a pogány magyarok „Emléktornya* 4 felé 
fordulva

gyűltek ismét egybe, hogy az esőtől áztatott, 
sáros utón, a környékbeli kiváncsiak csoport
iától kisérve, megmásszák a toronyig vezető 
hegyi utat.

A toronyhoz visz ütjük, hogy ősi szertartá
sok szerint.

vérszerződésMcl áldják meg Mózer János 
csepeli munkás és Juhász Ilonka házassá-

Az ifjú pár vasárnap délelőtt kötött házassá
got az anyakönyvvezető előtt és most a turáni 
egyház áldását kérik frigyükre.

Megérkezésük után a torony egyik szobájá
ban tűnnek el. ahol átöltöznek és megkezdő
dik a szertartás.

Feszty Árpád körképének áldozó részlete 
elevenedik meg a szlnpompás istentiszte

leten:
a táltos kék papi sapkában, lefordított ezüst 
félholddal és csillaggal, mellén kék bársonyba 
szőtt aranynappal áll meg a diszmagvart vi
selő ifjú pár előtt. A boncok, a szertartásban 
segédkező papok, előhozzák a turáni magya
rok nemzetiszinnel szegélyezett vérvörös zász
laját: arany nap van belehimezve és törökös 
lófarok disziti csúcsát, melynek tetején ara
nyozott turul bontogatja szárnyait.

Meggyujtják ■ Hadúr oltárán, félméter 
magas, egyszerűen faragott kövön a tüzet, 
mely körül fehérruhás leányok lejtenek 

az ősi szertartás szerint.
Az egyház világi feje, a sámán, a Bábel rom

jai alól kiásott ősi imát, a Napfohászt mondja 
el égnek nyújtott karral, mialatt a hívők meg
hajolnak a sejtelmes istenek előtt.

— Te Nap! Ki a fagyott földön életet te
remtesz ... — dörgi a pap és szavai nyomán 
felzeng a hívők ajkán a zsoltár.

Ekkor előáll Márton Jenő táltos és jelképe
sen vételt ajánl a vőlegény nevében a lányért, 
a vételár megadása után hozzájuk lép dr. 
Bélauáry Béla orvos-táltos és bejelenti, hogy 
a lánynak a fiú törzsébe való átlépését vér
szerződéssel pecsételik meg,

kis operálókéssel megnyitja karjaikon a 
véredényt és díszes, vörösborral telt kn- 

pába csurgatja a vért.
A díszes kupát Hadúr oltárára helyezi, hogy 

feláldozzák Napistennek. Ezután Koroknay 
Gábor táltos, volt református lelkész, mondja 
el a hívőknek, hogy a házasságot a házasuló 
pár kötötte egymás között, az állam csak be
jegyzi és az. egyház megáldja, de ez. a házas
ságkötés több, mert ezt az egymás közötti faji 
megegyezés hozta létre.

Utána a tiszántúli csoportok vezetője. Vir

Megjelent a második kötet
rasztá Mihály táltos hívja fel az egybegyűltek 
figyelmét arra, hogy

ez az első turáni magyar házassági
Ezzel a Himnusz hangjai mellett véget ér a 

vérszerződéses esketési szertartás. A szereplők 
levetik diszpompájn ruhájukat. Vége az. eskü
vőnek, az. iljtl pár és a násznép villamossal 
visszakisszakaszozik Budapestre . ..

E. J.
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Több helyen 
még eső lesz

Félholtra verte az anyját
— csendőrök mentették meg a lincseléstől

Aranylopási kaland 
a Mester-utcában

A Meteorológiai Inté
st jelenti vasárnap:

Közép Európa északi 
felén hideg keleti, déli 
leien pedig enyhe déli 
légáramlás uralkodik, 
amely a dalmát partok 
mentén viharos jellegit. 
Az idő különösen a

FelsŐ-Olaszor-Balkánon, az Alpokban és 
szagban Igen csapadékos.

Hazánkban Is volt cső, mégpedig lóként 
n Dunántúl és a Duna-Tisza közén. Vasár
nap reggel sok helyen, különösen a Dunán
túlon, a Duna-Tis/a közén még egyre esett.

Dudapesten vasárnap délben a hőmérsék
let plusz három fok Celsius, a tengerszintre 
átszámított légnyomás 758 milliméter, mér
sékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a kővetkező
Keleti, délkeleti légáramlás, 
lyen még eső, keleten és a 
esetleg havase.ső, vagy hó. A hőmérsék
let nem változik lényegesen, legfeljebb 

kissé emelkedik.

Győr, február 23.
(A Hét/ói Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Megdöbbentő eset játszódott le 
a vasárnapra virradó éjszaka Herend köz
ségben. Sehaner András huszonhároméves 
gazdálkodó éjszaka ittasan ment haza. Or
dítozva, énekelve

kielbálta az ágyból öreg özvegy édes
anyját, n rémült asszonyt lelökte a 
földre és csizmás lábával kegyetlenül 

rugdosni kezdte,
Özvegy Schancrné kétségbeesetten kiálto

zott segítségért, mire részeg fia. aki erre 
még jobban dühbe jött, bezárta az ajtót és 

doronggal agyba-főtte verte szerencsét
len anyját.

Az öregasszony segitségkiáltásait meghal
lották a szomszédok és nagynehezen betör-

ték Schancrék házának ajtajai. A fiatal
ember erre hirtelen ugrással kivetette ma
gát az ablakon és menekülni kezdett. Az 
anya vérben fagyva, eszméletlenül feküdt a 
földön.

A szomszédok a legény után vetették ma
gukat és az udvaron elfogták. A felháboro
dott emberek

véresre verték Schaner Andrást, akit 
csak az elősiető csendőrök mentették 

meg a lincseléstől.

A részeg férfit letartóztatták, szerencsétlen 
anyját pedig a mentők vitték a veszprémi 
kórházba, ahol az orvosok megállapilottók, 
hogy bordatörést, koponyatörést, agyrázkó
dást, csonttöréseket szenvedett és élet-halál 
között fekszik.

24 órára: 
több he- 
hegyeken

Nemzetközi Gépker. Rt.. VBrösniarty-tér 4

— Befejezték a pacsai és keszthelyi petí
ció*  per kihallgatásait. Husnovszky Lajos, 
nemzeti egységpárli képviselő mandátuma 
ellen beadott peticiós perben befejezték u 
tanukiha liga tósoka I. A parsai kerületben 
több mint háromszázötven tanút hallgatlak 
ki. l'gyancsak vasárnap fejezlek be a keszt
helyi mandátum mialt indult peticiós per
ben a tanuk kihallgatását. Púlffy Oclll An
tal, akinek mandátumát peticiós perrel tá
madták meg, ellenpeiiciós pert indított 
Melslcr Károly kisebbségben maradt kép
viselőjelölt ellen. Ebben az ügyben ötszáz 
tanút hallgattak ki. A tanúvallomások jegy
zőkönyveit felkiildték Budapestre, a köz
igazgatási bírósághoz.

— ORSZÁGOS ÍNSÉG MOZGALMAT IN
DÍTOTT meg GÖMBÖS MIKLÓS. Bony- 
hád nagyközség tényleges és nyugdíjas 
tisztviselői jáklai Gömbös Miklós reálgim- 
núziumi tanár indítványára egyhangúlag 
elhatározták, hogy az alföldi Ínségesek ja
vára március havi fizetésük egy .százalékát 
adományozzák. A bonyhádi tisztviselők el
határozásához a község iparos-, kereskedö- 
és gazdatársadalma is csatlakozott. A bony
hádi társadalom hasonló mozgalomra hívta 
fel az egész, országot. A mozgalom „4 
pusztuló Alföld" címen indul meg.

— Vasárnapi öngyilkosok. Bazovics Bor
bála mindenes, a Klauzál-uicü 20. számú 
házban \ ilágitógázzal mogmérgezle magát 
és meghalt. - Gajta Fcrencné 44 éves min
denes, a Cirok-utca 1. számú házban ugyan
csak gázzal mérgezte meg magát és meg
hall. Háncs János 30 éves gyárimunkás 
az F.splanade-s7.ú\\ő elölt villamos elé ug
róit. Súlyos állapotban vitték a .Margit- 
kórházba — Glucskó Mária 37 éves min
denes, a Stefdnia-wian szerelmi bánatában 
higköoldattal mogmérgezle magát. A Rá- 
AgÁ-kórházban ápolják. — l'ltcska Ida 20 
éves cseléd a Li/íom-ulca 32. számú ház- 
I an hiperniangánt ivott. A mentők 
Au.rkórluizbn vitték. — Péleimann 
21 éves pincérnö a Dunába ugrott. 
Iák és n mentők n /őUus-kórházbu

— Elfogták a Corvin Aruhás tolvaját.
haton délután a Co.; ■ ' ■ •
/Oltja aira lelt figy 
zötl fiatalember az 
■laposan körülnéz, 

bán c»<ynugok»l rak zsebre. Rendőrt 
Kiderült, hogy Színül hy Lajos szabósegéd már 
hosszabb idő óla járt a Corvin Áruház clolini- 
szciosztályára és onnan ..szerezte be" élelmi- 
sRcrtrnkiK'glctét. Letartóztatták.

— Elgázolta saját szekere. Simon Pál györ- 
mcgyi-i Tényt községbcli gazda a vasárnapra 
virradó éjjel ittasan hajtotta haza szekerét. 
A lovak nvegvmluhak, Simon leesett a kocsiról, 
a kerekek alá került, amelyek keresztülmentek 
fején. Llel''szíÍvcs állapotban került a győri 
kórházba.

____ _____  . ....... Szom*
>ivin Áruház egyik alkalma- 
yvlincssé, hogy egy jól Öltő- 
t élelni'isn'rosztáiyon előbb 

mijd egy óvatlan pillanat
rak zx-hre. Rendőrt hívlak.

— MOTOROS BORCSEMPÉSZT FOG
TAK A MOTOROS FINÁNCOK. Vasárnap 
délelőtt a bajai pénzügyőrség motorkerék
páros járőre izgalmas hajsza után elfogta 
Kálmán Gyula borcsempészt, akit már hosz- 
szahb ideje kerestek. Kálmán, aki ugyan
csak motorkerékpáron akart menekülni a 
pénzügyőrök elől, menekülés közben gépé
vel nekiszaladt egy leeresztett vámsorompó
nak és lezuhant az úttestre. Könnyebb sé
rüléseket szenvedett. Kálmánt a pénzügy
őrök őrizetbe vették.

— A Turul Szövetség ünnepe az Ország- 
Turul Szó
ét szabad-

Az egye-

zászlónál. Vasárnap délben a 
vétség zászlóünnepet rendezett 
ságtéri ereklyés orsrágzászlónál. 
térni ifjúság két diszszázaddal vonult fel é« 
dacára a szakadó esőnek, nagyszámú ér
deklődő gyűlt össze a téren. Urmánczy 
Nándor, az Ereklyés Országzászló Szövet
ség elnöke, hazafias beszédben szólott j»» 
ifjúsághoz, azután a Turul Szövetség zász
lajára elhelyezte az országzászló egyik sza
lagját, elismeréséül annak a munkálkodás
nak, amelyet a szövetség a hazafias célok 
érdekében végzett. Az ünnepséget a pos- 
tász.enckar zeneszámai zárták be.

— Értekezletet tartott r romániai 
gyár Párt parlamenti csoportja. A romá
niai Magyar Párt parlamenti csoportja Bu
karestben gróf Bethlen György elnöklésé- 
vel értekezletet tartott az uj parlamenti 
Ülésszak megnyitása alkalmából. Az érte
kezleten megvitatták Románia általáno® 
politikai helyzetét, majd a magyarság ak
tuális kérdéseit tették szóvá.

— Kutynfogat gyűjtenek Debrecenben. .4 deb
receni polgármester. Görgey Sándor dr.. vasár
nap rendeletét adott ki. amelyben utasítja a vá
rosi gyepmexteri hivatalt, hogy az elhullóit és 
elhagyott kutyák fogait húzzák ki és gyűjtsék 
össze, .4, kutyafogakat Molnár Mária missziós 
nővérnek küldik, aki magával viszi a pápuák 
világába, ahol pénz helyett használják.

—■ A Társadalomtudományi Társulat közgyű
lése. A Magyar Társadalomtudományi Társulat 
vasárnap délelőtt a Tudományos Akadémia 
nagytermében nagyszámú közönség jelenlété
ben tartotta közgyűlését. A belső ügyek letár- 
gvnlósn után dr. Dékány ' • ' H-.....
nők „Családvédelem a 
világánál'' címmel tartott

— Házasság. Mühlberg 
Mátyás f. é. március hó

— Elfogták a debreceni Bika-szálló tol
vaját. A debreceni Bt&a-szállóban az utolsó 
Időben n vendégszobákban több ízben tűz 
támadt. Minden egyes alkalommal a szoba 
vendégének kisebb-nagyobb értékű holmija 
Is ellünt. A titokzatos tüzesetek ügyében e 
rendőrségen feljelentést tettek. Vasárnapra 
a rendőrség elfogta a Bika-szálló gyújto
gató tolvaját, Böszörmény Jánosnét, a hotel 
együk takarítónőjét.

— Erna Sack vasárnapi hangversenye. A 
gramofón- és rádiósztár számára a magyar 
főváros elég veszélyes talaj. Vasárnap este a 
Vigadó zsúfolásig megtelt termében szintén 
egy ilyen gramofónsztár: Erna Sack mutatko
zott be a budapesti közönségnek. Minden ki
válósága mellett előadásából és lényéből hiány
zik az egyéniségnek az a szuggesztiv varázsa. 
amely az énekesnőt művésszé avatja. A közön
ség csak a műsor végén, bravúr-áriák 
melegedett föl.

Vasárnap este a főkapitányságra egy ti
tokzatos lopási ügyben előállítottak három 
fiatalembert.

Az. ügy előzményei szombat éjszakára 
nyúlnak vissza. A fiatalemberek egy isme
retlen férfivel a Afesfer-utcában ’ *
lak egy vendéglőben.

Az idegennél nagymennyiségű 
huszkoronás arany volt.

Fizetésnél az iparoskülsejü ember 
lálta pénzét, mulatozás közben eltűnt.

Vasárnap a vendéglős jelentést lett a ti
tokzatos esetről a főkapitányságon és 

heszolgáltatott egy kis zsákot, 
amelyet az egyik asztal alatt talált egy da- 
rab tlzkoronás arannyal. A károsult nem 
jelentkezett.

A három fiatalembert, akiknél 
aranypénzeket találtak.

a vendéglős vallomása alapján előállították, 
de ők tagadják bűnösségüket, azt állítják, 
hogy a pénzt kapták.

A rejtélyes ügyben a rendőrség tovább 
folytatja a vizsgálatot.

mulatoz-

tíz- és

néni ta-

Ma-

r^íes'oevaXY , 
hQÍDQ\\o.

István ügyvezető el- 
társadalomtudomány 
érdekes előadást.
Anny és Lindenfeld 

___j.............................  1-én házasságot köt
nek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Basllides Mária dalestje március 4-én este 
a Zeneakadémia nagytermében.
— Rozgon.vtnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5.

— Robbanás a mohácsi bőrgyárban. Vasár- 
nup délelőtt a mohácsi bőrgyárban felrobbant 
egy szénsavas palack. A robbanás következté
ben nz összes ablakok betörtek, a közelben 
tartózkodó Hochner József gyárigizga 
robbanás ereje oly erővel vágta földhöz, 
súlyos sérüléseket szenvedett.

DieselmotoroK személyautó a berlini 
zetközl automobilkiállitós szenzációja. A 
cedos-Bcnz gyár, amely köztudomás s 
az egyik legelső helyet foglalja cl az. automobil
gyártásban. miként ötven évvel ezelőtt a ben
zinüzemű automobil feltalálásával leple meg a 
világot, úgy nz ezévi jublláris berlini nemzet
közi autoinobilkiállitáson Ismét egy korszak
alkotó találmánnyal lépett az automobillsta 
közönség elé. Most mutatta be előszűr a 2.6 
liter hengerilrtnrtalmu nywrsolajüzcmii motor
ral ellátott sremí-lyautomobilját. amely iránt a 
legnagyobb érdeklődés mutatkozik. A nyers- 
olnjmotorral ellátott Merccdes-Benz személy
automobil a legmodernebbül van felszerelve. 
Felvilágosítással szolgál n gyár budapesti fiók
jának eladási központja, Budapest, VI., Csata
utca 29.

nem- 
l Mer- 
szerint

— Beszámológyülés Jászkara Jenőn. Báró 
Bery Miksa, az abonyi kerület független kis
gazdapárti képviselője, vasárnap Jászkara- 
jenőn beszámológyülés! tartott, amelyen 
resztvettek Mózes Sándor, Gaál Olivér és 
Dulin Jenő országgyűlési képviselők is. Berg 
Miksa báró beszédében megemlékezett Ottó 
királyfinál történt látogatásáról is. Mózes 
Sándor a nép függetlenségét követelte. Gaál 
Olivér tiltakozott az ellen, hogy’ apja nevé
ben akarnak méltatlanok a maguk számára 
reklámot csinálni, Dulin Jenő beszéde után 
a beszámológyülés végétért.

— Vasárnap felavatták a Hitler-zásxlókat 
Németországban. Vasárnap a német biroda
lom egész területén felavatták azokat a 
zászlókat, amelyeket Hitler Adolf engedé
lyezett a német frontharcos szövetségnek. 
Az uj lobogó vörös alapon vaskeresztet és 
ennek közepén a horogkercsztet tünteti fel.

— Temetés. Nagy részvét mellett temettek 
vasárnap a farkasréti temetőben Vgm Frigyes 
dr., főorvos egészségügyi tanácsost. A magyar 
közélet számos kiválósága jelent meg a teme
tésen, köztük Tánczos Gábor tábornak, Ugrón 
Gábor, Chorin Ferenc, Feltner Alfréd osztrák 
főkonzul és nz orvosvilág kiválóságai. Szén- 
chár páter nagy egyházi segédlettel szentelte 
be a halottat, majd az orvosi intézmények ne
vében dr. Farkas Ignác egészségügyi i'Ótanásos 
mondott búcsúztató beszédet.

— Aki azt akarja, hogy emésztése zavarta
lan és étvágya jó legyen, az ne csak székreke
dés alkalmával vegyen be Durmolt, hanem — 
különösen este lefekvéskor — minden nehéz 
ételekkel való táplálkozás után is.

— Rablótámadás az utcán. Vakmerő 
rablótámadást követtek el vasárnap éjszaka 
Debrecenben. Fenyvessy Géza magántiszt
viselőt megtámadták az utcán, leteperték a 
földre, összekötözték és ezután elvették a 
tárcáját és óráját. Ez már az ötödik utcai 
merénylet Debrecenben, amit az utolsó na
pokban követtek el.

— PÁRTKÖZI GYŰLÉS A HÉV-TARIFA 
ELLEN. Vasárnap délelőtt a cinkotaii Nagyitcé- 
ben látogatott népgyülés volt, amelyen dr. Dá
niel Lajos, nyugalmazott törvényszéki biró el
nökölt. Propper Sándor országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy a HÉV tarifája elleni küz
delem nem politikai! kérdés, hanem gazdasági 
és szociális. Olyan viteldijat kell megállapítani, 
amely megfizethető legyén és most, hogy a fő
város kezében van a HÉV, az ország első tör
vényhatósága nem helyezkedhetik rideg üzleti 
álláspontra. Fábián Béla országgyűlési képvi- 
selő azt követelte, hogy a főváros vezetősége 
teljesítse a megváltáskor tett ünnepélyes Ígére
teit és szállótsa le a tarifákat. Tobler János a 
keresztény gazdasági szociális párt nevében je
lentette be a mozgalomhoz való csatlakozását, 
végül Csík József NEP-párti képviselő beszélt, 
aki azt hangoztatta, hogy a BESzKART és a 
HÉV csak a polgárság céljait kell, hogy szol
gálja. A gyűlés közönsége nagy lelkesedéssel 
hallgatta a beszédeket

Báli mulatságok
A Magyar Dalénekesek kedden rendezik ■ 

Dalos-bált az Ostende-ban. A rádió a farsangi 
est keretében félórára kapcsolja a nagysikerű
nek ígérkező művészbál műsorának egy részét. 
Az estélyen harminc rádiókedvenc lép fel, köz
tük Bodán Margit, Romlásai Emma, Sándor 
Anna, Srd«: Ila, Cselényl József, Fekete Pál, 
Kalmár Pál, Kalmár Tibor, László Imre, Pár 
tos Gusztáv, Sebő Miklós, Teddy Sinclair és 
Weigand Tibor. A bohémtanyává átalakított 
bálteremben ezer tréfával búcsúztatják a far
sangot.

A Hétfői Társaság ezidei jótékonycélú tánc
estélyét március 2-án, hétfőn este 9 órakor a 
Roval-nagyszálló összes termeiben tartja meg. 
Nagy az érdeklődés az estély iránt, mely a 
szezón egyik legsikerültebb mulatságának mu
tatkozik.

Minden gond és búbánat gyógyszere les: a 
február 25-én, farsang utolsó keddjén a pesti 
Vigadóban rendezendő bolondestély. Kedvezmé
nyes árú belépőjegyek néhány nagyobb trafik
ban és az Ezermester Bazárban (VIII., József 
körút 17) kaphatók.^^^

— Tizennégy nap Párisban és u Riviérán. 
Kitűnő társaság gyűlt össze az IBVSz Paris - 
rivierai társasutazására, mely folyó hó 29-én 
Indul. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
25-lg hosszabbították meg a jelentkezés határ
idejét. A 14 napos programúi a legkellemesebb 
tavaszi üdülést és szórakozást nyújtja Rész
vételi díj 396.— pengőtől feljebb. Jelentkezés 
nz IBVSz menetjegyirodákban.

MÁRCIUS 2-ÁN KEZDŐDIK A HÉTFŐI NAPLÓ SZENZÁCIÓS 
FORDULATOKBAN BŐVELKEDŐ TIZHETES NAGYSZABÁSÚ 
ÚJ REJTVÉNYVERSENYE.

Egy darab békebeli élet paródiája!

az arany páva tTraumulus 
tanár ur)

A klnvArosi élet perailtlAzía — A világ legnagyobb karakterralnéwe:

EMIL JANNINGS
a felszarvazott férj, az örök idealista, a csalódott ember szerepében 

Bemutatja csütörtökön a RADIUS és a CASINO

A győztes:
Július 31—augusztus 17-ig

a Hétfői Napló költségén résztvesz a berlini XI. olimpiászon.

Ezenkívül 100 rendkívül értékes ajándék 
jutalmazza a megfejtőket!
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Elfogták
a vörös Löwyt, 
az Írógépek rémét

A főkapitányságra rengeteg följelentés érke
zett nagyvállalatoktól és intézetektől, hogy is
meretlen tolvaj Írógépeket lopott. A detektívek 
figyelni kezdték a zálogházakat éa tegnap dél
után Burányi Miklós detektív az egyik zálog
házi fiókban figyelmes lett egy feltűnően t>ö- 
röshaju férfira, aki Írógépet akart elzálogosí
tani. Igazolásra szólította és megkérdezte, hon
nan van a gép.

— Kertész Menyhért a nevem — válaszolt a 
vöröshajii ember —, ingatlanforgalmi irodám 
van, rosszul megy az üzlet, azért akarom el
zálogosítani a gépet.

A detekliv próbára akarta tenni és ezért ud
variasan felszólította, Írjon néhány sort a gé
pen. A vörös ember

azt sem tudta, hogyan kell hozzányúlni az 
írógéphez, 

mire a detektív előállította a főkapitányságra.
A bűnügyi nyilvántartó hivatalba kisérték és 

ujjlenyomatot akartak venni róla, hogy tisz
tázzák a kilétét, mert nyomban gondolták, 
hogy álnevet használt

Mikor meglátta a daktiloszkópusok szerszá
mait, legyintett a kezével és rezignált hangon 
mondotta:

— Ne strapálják magukat az urak, 
régen őrzik már az én ujjlenyomatomat, Löwy 
Zoltán a nevem, én vagyok a vörös Löwy...

Erre kikeresték a priuszlapját és kiderült, 
hogy már hétszer volt büntetve lopások miatt, 
azelőtt kabátlopás volt a specialitása.

— Most áttértem az Írógépre,
nem érdemes a kabátokkal vesződni, lement 
a ruhafélék ára — magyarázta.

Kiderült, hogy a vörös Löwy irógépfoszto- 
gatókörutjain különös előszeretettel kereste fel 
a biztosiló intézeteket. írógépet lopott a Cor
vina, Generáli, Minerva, Phönix, Hermes és 
Magyar-Francia 'biztosítónál.

A Magyar-Franciánál az irógépvadászat so
rán végigsurrant az előszobán, amelynek foga
sán télikabátok függtek. Egy percre feltámadt 
benne a kabátok iránt érzett régi szenvedély, 
találomra leakasztott egyet és nyomban ma
gára vette, de „pechje" volt, Rózsa Miklós fő
titkáré volt a kabát és

■ hatalmas, vállas sportférfi kabátjában 
valósággal eltűnt a véznatermetU LÖwy,

mire nagybusan visszaakasztotta a fogasra a 
télikabátot és kárpótlásul Írógépet lopott.

A vörőshaju Löivyt letartóztatták és a rend
őrség várja, hogy jelentkezzenek mindazok, 
akiktől az utóbbi időben Írógépet loptak, mert 
valószínűen a vörös Löwy volt a tolvaj.

Milliós sorsjegybotrány
Letartóztatták BÓCSbeH
Jtilius Pressburgert, a Vlndobona hitelbank főnökót

Bécs, február 23.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

reggelre nagy szenzációja akadt az osztrák 
fővárosnak, milliós sorsjegybotrány pattant 
ki és a rendőrség letartóztatta Július Press
burgert, a Vindobona hitelbank főnökéi.

A bécsi rendőrségre már hosszú idő óta 
érkeztek a feljelentések, hogy Július Press- 
burger bankár különféle gyanús hitel- és 
sorsjegyüzelmekf t folytat.

A rendőrség bizalmasan nyomozott.
de nem találtak olyan bizonyítékokat, ame
lyek alapján eljárást indíthattak volna. 
Pressburger nemcsak a Vlndobona főnöke 
volt, hanem megalapította az Apolló és a 
Lombard pénzvállalatot, és Becsen kívül 
külföldön is próbálkozott különféle üzleti 
alapításokkal.

Hosszú ideig firtatta a rendőrség a ban
kár viselt dolgait, amíg most sikerült le
leplezni. Kiderült, hogy egy falusi kocsis 
esztendőkkel ezelőtt sorsjegyet vett a Vin- 
dobona ügynökétől. Később ar. ügynök rá
vette, hogy kössön rendőrileg tilos, úgy
nevezett kompenzációs üzletet, adja vissza 
a régi sorsjegyet, amelynek árát azután 
beleszámitják egy uj sorsjegybe.

A régi sorsjegyet utóbb százezet schil
linges főnyereménnyel kihúzták, 

a Vlndobona megtagadta az összeg kifizeté
sét, hosszú pereskedés következett és végül 
a szerencsés nyerő csak kártérítést kapott. 
Kiderült most íz is, hogy ugyanezzel a 
sorsjeggyel a Vlndobona még egy üzletet 
csinált, de eladta egy vidéki orvosnak is. 
azután visszavették tőle, és

az orvos csak most tudta meg, hogy a 
sorsjegyet százezer schilllnngel ki

húzták.
Egyéb dolgok is kipattantak, a rendőrség 

most már nyíltan felléphetett, letartóztatta 
Pressburgert és vele együtt két ügynökét, 
Welsz Oszkárt és Aberbach Izidort. Press-1 
burger eleinte tagadott, azután mindent be
ismert, elmondotta azt is, hogy

bűntársai sokszor megzsarolták 
és fizetnie kellett, hogy hallgass inak.

A Pressburgcr-cég könyveit most vizsgál
ják át, hogy tisztázzák a manipulációk 
minden részletét és már az eddigi adatok 
azt mutatják, hogy a bankház közel egy
millió schillinggel károsította meg üzlet
feleit.
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Második szerelmi csalódása vitte 
halálba a Széchenyi-utcai 
véres dráma áldozatát
Első udvarló/a is öngyilkosságot követett el

„Óternxt
FAL- ÉS BUTORBUHKOLÁSOK

BEMUTATÖHELYISÉGE
VI„ Ö-UTCA 4. sz.

— NÉMETH ISTVÁN SZENTESI GÖ
RÖGKELETI LELKÉSZ KILAKOLTATÁSI 
t)GYE. A szegedi törvényszék most tár
gyalta azt a kilakoltatási pert, amelyet a 
kultuszminisztérium felhívására Négyesy 
Imre dr. polgármester indított a görögke
leti lelkészi tisztségétől megfosztott Németh 
István ellen. A járásbíróság elrendelte a 
volt szentesi görögkeleti lelkész kilakoltatá
sát, a törvényszék azonban nem hozott ér
demi döntést, hanem arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy előbb meg kell várni an
nak a fellebbezésnek az elintézését, melyei 
Németh István az állásából való elmozdí
tása ellen adott be, valamint Németh fe
gyelmi ügyének jogerős elintézését is.

—- Adócsalás után kutat a bajai pénzügyigaz- 
gatóság. A bajai pénzügyigazgatóság napok óta 
nagyszabásúnak Ígérkező adócsalási ügyben 
folytai nyomozást. A feljelentések szerint egy 
bácsalmási iparvállalat éveken keresztül öt
hatezer pengő évi forgalmat jelentett be, ho
lott forgalma meghaladta a háromszázezer 
pengőt. A pénzügvigazgatóság emberei könyv, 
szakértőkkel vizsgálják út a vállalat könyveit 
évekre visszamenőleg és igyekszenek megálla
pítani, hogy tényleg történt-e visszaélés, vagy 
bosszúból eredtek a feljelentések.

— Ha a fogak köxé szorul egy husfogzlá- 
nyocska vagy lerakódik egy kis csokoládé- 
lepedők: nem vesszük észre. Az anyag tovább 
erjed, bonyolult kémiai bomláson megy ke
resztül és lassan kikezdi a fogat. Mikor a fog 
mór megérett n fogorvosra, sajnálkozva sóhaj
tunk fel: ..Miért nem vettem idejében egy ren
des Tip Top fogkeféi!"

A Széchenyi utcai véres dráma hátterét va
sárnap tovább kutatta a rendőrség. A tragédia 
élclbenmaradt áldozata, Weisz Imre, 38 éves 
gabonakereskedő, vasárnap ib eszméletlenül, 
súlyos állapotban feküdi a Rókusbán, az ön
gyilkosok kórtermében és bár orvosi vélemény 
szerint sikerül megmenteni az életnek, kihall- 
gani egyelőre még nem lehetett. Amíg a tragé
dia okúnak egyetlen ismerője elmondhatja val
lomását, a rendőrség a családtagok és Ismerő
sök vallomásaiból Igyekszik fényt deríteni a 
tltokzmtos ügyre.

Vasárnap délelőtt a főkapitányság életvédel
mi osztályán megjelent dr. Nagy Lajosné TBUSr 
tisztviselőnő, a szerencsétlen Mayer Margit nő- 
vére és Jegyzőkönyvileg kihallgattak A súlyos 
csapástól teljesen megtöri uriasszony sirán
kozva adta meg a választ a rendőrtisztek kér
déseire és nem győzte eléggé hangoztatni, hogy

a család teljesen érthetetlenül áll a tragé
diával szemben.

Húga, aki régebben a belvárosi Radő női di- 
vatszalőnhan volt alkalmazva, egy idő óta nem 
volt sehol állásban és azzal a tervvel foglalko- 
zott, hogy varrodát nyit. Általában zárkózott 
természetű volt, szerelmi dolgairól keveset be
szélt odahaza és legszűkebb környezete is csak 
véletlenül tudta meg Wciar Imrével való isme
retségét.

A leánynak két esztendővel ezelőtt volt már 
egy komoly udvarlöja, egy fiatal banktisztvi- 
selő. A fiatalember szülei azonban ellenezték n 
házasságot, mire
u elkeseredett szerelmes egy átmulatott 
éjszaka után, a Városligetben mellbclőtte 

magát és meghalt.
Mayer Margit annakidején nagyon lehangolt 
volt, de aztón az idő meghozta a feledést ég 
nem is beszélt többé öngyilkos udvarlójáról. A 
családtagok szerint az érzékenylelkii fiatal 
leány

pillanatnyi elmezavarában követhette el 
tettét,

hiszen reggel, mielőtt eltávozott Mérleg-utca 12. 
szám alatti lakásukról, még vidám volt, fiilyö- 
részett és nővérének ö segédkezett nndulálni a 
haját. Távozása előtt még az iránt fcs érdeklő- 
dőlt, hogy mi lesz az ebéd és mikorra jöjjön 
haza.

Szombatin délelőtt, mint a hárhcliek kihallga
tásából kiderült, heves vitatkozás volt a leány1 
és udvarlója között. A hangfoszlányokhól ki le
heted venni, hogy Wcisz Imre

szakítani akart a leánnyal
ég ngylátszrik. ennek n heves vitának a követ
kezménye lett a fiatalember öngyilkossága és 
ennek hatáizt alatt követte el Mnyer Margit 
végzetes tettét.

HÁZASSÁG
a nagy színházi szenzáció

előadása fo é halad, állandóan zsúfolt 
házakkal a

MAGYAR SZÍNHÁZBAN

— Városi pártot alakit nyugdíjazása után 
a győri polgármester. Szauter Ferenc győri 
polgármester, aki nyugdíjazását kérte, a 
hírek szerint a március 5-i közgyűlésen 
örökös törvényhatósági bizottsági taggá 
akarja inegválasztatnl magát és városi pár
tot alakit. Győrött egyébként március vé
gén lesz a polgármesterválasztús, amelynek 
legesélyesebb jelöltje Koller Jenő tanács
nok.

— Bútorokat loptak a New-York palotából. 
Két nappal ezelőtt a h'eto-York-kávé hát rész
vénytársaság néhány bútordarabját, amelyek 
a New-York palota udvarán voltak elhelyezve, 
ismeretlen tettesek ellopták. Vasárnapra a 
rendőrség elfogta a tolvajokat, Fleck Ferenc 
napszámost és Szives Károly péksegédet. Le- 
tartóztatták őket.

— Két hirtelen halál, a Tisza Kdlmán-tér 28. 
számú házban Ambrus György, 48 esztendős 
sofőr rosszul lett és meghalt. A Dorottya-atca 
0. számú házban Lelkes Ferenc 53 éves ház
felügyelő hirtelen meghalt. A két holttestet a 
bonctanl intézetbe szállították.

— Elütött a taxi egy portást. Vasárnap dél
előtt az Akácfa-utcában a Bl 89fí. taxi elütötte 
Hojfmann Péter 53 éves nortAst. A mentők 
combtőrésscl a Rókus-kórhdzba szállították.

— A Tisza latrán Társaskör közgyűlése. 
A gróf Tisza István Társaskör vasárnap délben 
tartotta rendes közgyűlését. Kálmán Gusztáv 
v. b. I. t. elnöki megnyitója mán dr. Bíró Béla 
titkár terjesztette elő nz évi jelentést, nmeivel 
egyhangúan elfogadtak. Ezután az elhalt vá
lasztmányi tagok helyébe uj választmányi »•-

fokul választották: vitéz nagybányai Horthy 
slvánt. dr. Kállai Tibort cs Nagy Samut.
— Tudod drágám, hogy az uramat évek óta 

eltiltotta az orvos a kávétól. Képzelheted, ho
gyan őrült, amikor tegnap megint tejeskávét 
adtam neki reggelire Kérdőleg nézett rám, de 
én megmagyaráztam neki, hogy háziorvosunk 
tanácsára Áldás Kúvépóflö-val főztem tejes- 
kávét, melyhez nem kelt szemeikévé és igy 
Ihat amennyi jólesik.

— Tizenkilenc év után jelentkezett a hadi
fogoly. Tizenkilenc évvel eaelőtt. tizenkilencévcs 
korában orosz hadifogságba került Varga La
jos, a győrmegyei Nvulhegy község kádárának 
fia. Azóta hirt «em hallottak róla, holttá nyil
vánították. Varga most levelet irt Szibériából 
szüleinek, amelyben kéri iratainak elküldését, 
mert hazajön

—» Újságírói jubileum. Lukács Gusztáv Jenő, 
a Nemzeti Újság és Uj Nemzedék munkatársa 
a napokban ünnepli negyvenéves újságírói ju
bileumát. Az ujsAgirótársadalom a kiváló hir 
lapiró jubileumát ünnepélyes keretek közölt 
február 23-án tartja meg.

Gyümölcstermelők figyelmébe! Most jelent 
meg egy gyakorlati növényvédelmi útmutató, 
amely nagyobb gyümölcsösökben szerzett ta
pasztalatok alapján készült, A Hétfői Napló-in 
való hivatkozással minden érdeklődőnek díj- 
és portómenlescn •megküldi: Agro Növényvé
delmi és Mezőgazdasági Rt., fíudgpest, IV., 
Hajó-utca 2.

t

a főbb alkatrészei a valódi

OllllA-SOSBOIISZESZIfEK
Mindhárom külön-külön is állan
dóan használatos egészségvédő- 
szer. E hatóanyagok összességük
ben oly egyetemes h áaiszert 
adnak, moly a legtöbb bajnál 
első segítséget nyújt.

Rosszul létnél, szed ülésnél felüdít. 
Fogfájásnál, fejfájásnál csillapít. 
Maghülésnél, hurutnál fertőtlenít. 
Aléltságnál, fáradtságnál magá
hoz térit.

— L’j ásatások Olaszországban. A her- 
kulánumi ásatások n város keleti részén 
feltártak egy gyönyörű háromemeletes pa
lotát, továbbá találtak egy nagy közteret 
is. Ostitiban az uj autóstráda közvetlen kö
zelében értékes mozaikot találtuk. Eredeti 
nagyságának több mint a fele maradt ép 
állapotban.

— Ki lesz Szálló Dusán alispán utóda? Bút- 
megyében rövidesen több vezető állás kerül 
betöltésre. Szabó Dusán dr. vármc.gvci alispán, 
uki már hosszabb ideje betegeskedik, nyuga
lomba vonul. Az alispán; állásra Hirmann 
Gyula és vitéz Bajsay Ernő bclügynihiishé- 
riumi titkár pályáznak. Választanak l.ct vár
megyei főjegyzőt, két főszolgabírót, egy árva- 
széki ülnököt és kinevezés utján betöltik a vá
rosi főlevéltárosi állást is.

— Osztrák hójclentés. Az osztrák Si Szövrl- 
■ég jelentése szerint nz osztrák Alpokon a műit 
héten éjjelenként havazott. Az egyes télisport- 
hclyckről a következő jelentések érkeztek: Sem- 
mering 30 cm,. Rax 100 cm. Mariazcll 20 cm.. 
Bad Aussee 30 cm, Feucrkogel 200 cm., Rád- 
stadti Tatiern 200 cm.. Hofgaslcin 12 cm.. Mail- 
nitz 25 cm., Kanzclhöhe fiO cm., Ze’l am See 20 
cm., Schmittcnhöha 100 cm., Kitzbühel 30 cm. 
St Anion 15 cm. Az időjárás igen kedvező, nap
sütés és az összes téli sportlielvcken kivétel nél
kül álversenyek, rendezések követik egymást.

— A Prágai Tavaszi Exportvásárra a rs.-h- 
szlovók ipar állandóan növekedő exporttevé
kenysége következtében Impozánsan vonul fel. 
de azon Európa összes számot tevő Iparos- 
nemzete méltóan képviselteti magát; már ed
dig több mint 3000 cég jelentette be részvéte
lét.

Behlzonvltoituk, hogy nincs jobb 
film, mint a

és nincs különb szerelmesnél-, mint ÉKRŐL FI.YSS 
és Oltvla de Havilland
Cosmopolitan produkció

OMNin cin?
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to&NAPLÖ
KI VOLT A LEGSZEBB

• Fészek bálon — hangzik vasárnap a leg
természetesebb kérdés. Válaszoljunk ná: a 
színésznők közül Lázár Mária volt a bál
királynő, aki a Hál a Savoyban cimü ope
rettben viselt 7'angollta jelmezében mint 
spanyol szépség aratott hódolatteljes si
kert. Mindenki megbámulta ebben a szí
nes, kavargó forgatagban, ahol bizony 
nem hiányoztak a szépasszonyok és ahol 
Hcnthy Hannát pompás empire kosztüm
ben láttuk, Titkos Ilonát mint Boleyn An
nát, Bulla Elműt mint Szent Johannát. 
Pikáns kis jelmeze volt a kis Turaynak. 
elöl hosszú fehér sclyemruha. hátul majd
nem semmi. Nagy sikere volt Erdélyi Mi
éinek mint Jóiig Jockernek. A társaságbeli 
hölgyek közül nagy sikere volt a római pat- 
liciusnőnek öltözött Bethlen Margit gróf
nőnek, a stilruhás gyönyörű lleltai Jenő
mnek, pazar estélyi ruhájában gróf 
Tasclier Benjaminnének volt bámuló tá
bora, a fiatal lányok közül Pásztor Zsuzsa 
és Márkus Móri vitte el a pálmát. Nagy 
meglepetést kellett az Opera termének ze
nekara, amelyet Schubert-maszkban Hozs- 
nyay Sándor vezényelt, zenekarának tagjai 
pedig Brahms, Paganini, Wagner, Liszt. 
Bucii, Siippé és Grieg képmásában fújták 
a szaxofont és tépték a bánj ól. A dekorá
ciók közül legnagyobb sikere volt Pán 
Jóska marscillci kocsmájának, ahol való
ban rendezőkordon irányította az óriási 
forgalmat. A Fészek bál valóban csodálato
san szép dekorációit nem bontják le, ha
nem csütörtökig egy pengős belépődíjjal 
mutogatják a nagyközönségnek. Az egy 
pengő az újságírók jóléti intézményeinek 
javát szolgálja.

ÉRDEKES HÍRT 
hallunk Alpár Gittáról, aki éppen mosta
nában készül Budapestre. Nem valószínű, 
hogy pesti látogatására sor kerülhet, mi
után szombaton kábelben tudatta a pestiek: 
kel. hogy Hollywoodba utazik.

A RENDŐRSÉG 
ENGEDÉLYT ADOTT.

hogy „Az, ember a híd alatt" cimü film fel
vételeit egyik éjszaka két óra után, mikor 8 
forgalom már megszűnt, valóban nz Erzsébet
idet alatt vegyék fel. Itt találkozik András, az 
állásnélküli orvos, Smirgli nevű csavargóval. 
Innen indulnak el kelten betörni egy ismeri 
professzor lakásába. A lakásba becsenget egy 
beteg, akit a „betörő11 állásnélküli orvos fo
gad. Megérkezik a professzor is, aki megbo
csát a betörővé lelt orvosnak és lehetőséget ad 
neki, hogy itt folytassa a prakszisát. Egy na
pon azonban felkeresi őt Smirgli, aki meg 
akarja zsarolni. A következő párbeszéd ját
szódik le közöttük:

Smirgli (az ajtóban); A puskám!
András: Maga . .. Maga, hogy kerül ide?
Smirgli: Egész szokatlan utón. Képzelje ... 

Csengettem és kinyílt az. ajtó. . Még be is 
jelentetlek! Mint egy beteget. (Ránéz Andrásra, 
körülmutat a szabóban.) Most mondja! Kije 
vagyok én magának?!

András: Igaz!... Ezt mind ntAgának kö
szönhetem!

Smirgli: És ez. a hála? Mondja, miért nem 
jelentkezett eddig? Tudja, hol a lakásom?!

András: Igaza van . . . Hálátlan vagvok . . . 
be értse meg: nem akarok emlékezni! En már 
elfelejtettem, hogy hogyan kerültem ide!

Smirgli (belehajol az arcába): Szerencsére 
én még emlékszem! Betörtünk, apüskám, ha 
nem tudná!

András Mit nkar itt?
■Smirgli (szakértelemmel néz karul a szobá

ban): Amit maga! Dolgozni, doktor url (And
rás tiltakozó mozdulatára): Ne féljen, maga el
mehet sétálni! Addig majd én rendelek itt! 
■ I Wcrtheimszckriny elé áll, Andrásra ka
csint En is orvos vagyok! (Mint az orvosok a 
tüdőt szokták, kikopogtatja a Werthrím ajtó- 
i‘aztán odanyomja a fülét.) Tessék mélyet 
lélegzeni! .. Jó mélyet! (Szomorú arccal And
rás felé fordul.) Nagyon beteg szegény... Fel 
kell vágni a hasát . . .!

KÉT IGAZGATÓ HARCA 
DŐLT EL

Szentes sárosában, ahol Tolnay Andor 
s/iiilársulala játszott már évek óta. A kul
tuszminisztérium erre való tekintet nélkül 
a tavaszi idényre játszási engedélyt adott 
Károlyi János békéscsabai szinigazgnló tár
sulatának is. A városi sz.inibizoltság azon
ban arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a sári s m< slaui Ínséges és nyomorúságos 
I •■■yzelcben. mikor Szentes népe sürgős se- 
pit-' gérl lordul a kormányhoz és a tör
vényhozáshoz. nem kivántos, hogy n szín*  
ház működjek s igy ebben nz időben szó 
sem lehet arról, hogy hetekig ..vígasság” 
legyen n városban.

R ÁIHÖCSERE KÖZT F.TITÉS
1 -z a Dalos bálon, amelyet utolsó farsangkor. 
k 'i <n rendeznek a rádió ismert népszerű, 
, uc.\fsci és énck< -idd. Az Ostendc kávéházban 
t irtj; k meg el'o báljukat dalos csalogányaink. 
Az e-télven harminc legnépszerűbb rádióked- 
remünk lép fel és négv zenekar szórakoztatja 
i» kőz< nséget A Dalos hói legnagyobb érde
ke gr azonban a rádiócserrkőrvetités lesz n 
I I dilim jelenlétében. A rádió ugyanis far

,. i, i ad mfiaui tan és a fai»angl <•■' 
, öhb szórnál III. « közönség előtt, éneklik 

I Í1..O . I,bn a dalosok l gyanúkkor pedig a 
I I m< ga fonja közvetíti a farsangi est más 
számait, amelyeket a Stúdióban vesznek fel.

Góth Sándor és felesége 
meglepetésszerűen kiléptek 
a Szlnészszöveíségböl
A kollektív szerződés szerint a Kitűnő mOvész- 
pár nem léphet fel többet pesti színpadokon

A budapesti színházi világban bizonyára bombaként fog hatni a Hétfői Napló híradása: Góth 
Sándor és felesége, Kertész Ella, váratlanul kiléptek a Selnészszővetaég kötelékéből.

Pénteken ajánlott levelet hozott a posta a RudapeMl Szlnészszövetség elmére. A levelet 
a súlyosan beteg dr. Molnár Dezső ügyvezető-Igazgató távollétében ennek helyettese, dr. 
Sándor Zoltán vette át és bontotta fel. A levélben ez állít

— Tisztelettel bejelentjük azon elhatározásunkat, hogy a Szinészszövetség tagjai soréból 
kiépünk. Kérjük jelen levelünk tudomásulvételét. Teljes tisztelettel, G<-!h Sándor és Góthné 
Kertész Ella.

A Szinészszövefségben, amelynek elnöke Békeffy László, s amelynek tagjai a Budapesten 
fellépő összes színészek, óriási konsternációt keltett a Gólh-pár kétsoros bejelentése, annál Is 
Inkább, mert ez

a levél nem Is jelölte meg azokat az okokat, amelyek Góth Sándort és feleségét erre 
a feltűnő lépésre késztették.

Beszéltünk
GÓTH SÁNDORRAL

e feltűnő lépésével kapcsolatban:
— Igenis, kiléptünk a Szinészszövetség- 

bői, ennek okairól azonban egyelőre nem 
nyilatkozhatom — mondta Góth.

Arra a kérdésünkre pedig, hogy vájjon 
mások is követték-e példáját, ezt a választ 
kaptuk:

— Arról nem tudok, de előre is kijelen
tem, hogy semmiféle tömeges akcióban nem 
veszek reszt, nem is óhajtok résztvenni.

Kilépésem tisztán egyéni elhatározás 
következménye.

— (’gy tudjuk — hangzott a következő 
kérdésünk —, hogy aki nem tagja a Színész
szövetségnek, az nem léphet fel pesti szín
padokon.

— Ez valóban igy van — válaszolt Góth 
Sándor —, a kollektív szerződés értelmében

ebben ■ pillanatban már nem léphet
nénk fel pesti színpadokon, ennek a 
kérdésnek elintézése azonban a jövő 

dolga.
Föltárcsáztuk a Szinészszövetséget, hogy 

mondják meg, mi történt, mi van a fel
tűnően érdekes elhatározás mögött, amely
hez hasonló a Szinészszövetség fennállása 
óta nem is fordult elő.

— Sejtelmünk sincs róla — hangzott a 
válasz —. miután a nagynevű művószpár 
nem indokolta kilépésének okát,

a Szinészszövetség ma levelet intézett 
az illusztris művészpárhoz és felvilágo
sítást kért a kilépés okaira vonat

kozólag.
Reméljük, hogy az ügyet sikerül közmeg
elégedésre elintézni. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a lévél ügyvezető-igazgatónk súlyos 
betegsége alatt érkezett és a bejelentéssel 
sem az elnöki tanács, sem a választmány 
még nem foglalkozhatott.

♦
A Szinészszövelséggel kapcsolatban az 

utóbbi időben sok kritika hangzott el. Mol
nár Dezső, aki évtizedeken keresztül a leg
nagyobb megelégedéssel, a legnagyobb agili
tással vitte a színészek ügyeit és akinek 
nevéhez a kollektív szerződés megteremté
sének ténye fűződik, amely szerződés biztos 
alapot jelentett a színészek és a színigazga
tók egyenlő harcában, huzamosabb idő óta 
beteg. A színészek ügyeit tehát nem tudta 
olyan erővel megvédelmezni, ahogy azt 
eddig tette. Hozzájárult n Szinészszövetség 
ellenzékének megszaporodásához az is. hogy , 
az utóbbi időben a rossz gazdasági viszo
nyok miatt egymásután buktak meg a szín
házak, amelyek természetesen a színészek
nek adósak maradtak. A színészek egy része 
rendkívül rossz anyagi helyzetbe került s 
ezek állandóan a Szinészszövetséget ostro
molták * különböző segélyekért. Molnár 
Dezső, illetve a Szinészszövetség

kénytelen volt elnézőbben kezelni 
azokat a színházi vállalkozásokat,

amelyek ideig-óráig mégis csak biztosították 
a színészek kenyerét. Ezek közé tartozott a 
Király Színház is, amelynek bérlője, Spitz 
Arthur ötezer pengőt helyezett letétbe a szí
nészek gázsijának biztosítására, de a Szi
nészszövetség éppen a színház üzemének 
továbbvitele érdekében, ezt a pénzt talán 
időnek elölte felszabadította. X színészek 
most keresik a királyszinházi ötezer pengős 
kauciót, amelyet annakidején Spitz Arthur 
vett fel é.s lehet, hogy talán éppen ez a tény 
indította Góth Sándort arra, hogy elégedet
lenségét kilépésével fejezze ki.

♦
Ehhez a komplexumhoz csatlakozik 
h Szinészszövetség által megindított 

perek tömege.
A Szinészszövetség ugyanis, még a jobb 
időkben, amikor bőven volt pénze, nagyobb

hiteleket folyósított elsőrangú művészeknek. 
Ezek a művészek, akik mostanában a leg
jobban kereső pesti színészek közé tartoz
nak és művészi reprezentánsai a magyar 
szinjátszásnak,

nem tartották fontosnak visszafizetni 
azokat a pénzeket, amelyekre most a 
Szlnészszövetségnek éppen a klsgázslju 
és szerződésnélkiill színészek felsegélye
zése érdekében a legnagyobb szüksége 

van.
A Szinészszövetség, miután évek óta hiába 
szólította fel ezeket a prominens színészeket 
arra, hogy tartozásukat legalább részletek
ben visszafizessék, az elmúlt héten

persorozatot volt kénytelen indítani 
követeléseinek behajtása érdekében. Na
gyon érdekes, hogy a beperelt színészek 
közül nem egy helyet foglalt magában a 
Szinészszövetség vezetőségében is és előállt 
az a furcsa helyzet, hogy a Szinészszövetség 
nevében mint felperesek ellenjegyezték az 
önmaguk ellen indított kereseteket.

Góth Sándorék lépése mindenesetre döntő 
fontosságú tényt jelent a Szinészszövetség 
életében, de a színészek szempontjából az 
lenne a helyes, ha háziügyüket minél keve
sebb megrákódtatás árán oldanák megj 
hogy a színészek egyetlen nagy és tekinté
lyes erkölcsi tömörülése ne veszítsen 
erejéből.

Stób Zoltán

Az Operabarátok rendezésében R ■ d n a I 
Miklós emlékére szerda este díszelőadásban 
sztár *k  érül az Operában Huba y „önző 
ó t i á «*•  rlmö pantomimje, Szende Ferenccel 
a főszerepben és Radnai Miklósnak 1018-ban 
előadott „Az infánsnő születésnapja* 4 
című háromképes gyönyörű balettjátéka.

Földes Lajos, a Paramount eddigi pesti 
ügyvezetőigazgatója a gyár távolkeleti érde
keltségének irányítását veszi át, utóda Bu
dapesten dr. Palugyay Miklós, aki nyolc 
éven keresztül vezette a gyár romániai fiók
intézetét és előzőleg már hosszabb Ideig 
működött a budapesti fióknál is,

A csodahajó című, Márkus—Kellér-operett 
március 7-én először díszelőadás keretében 
Szegeden kerül színre, de máris tárgyalások 
indultak, hogy Budapesten egy bezárt színhá
zat erzel nyissanak meg.

A Bethlen-téri Színházban elkezdték pró
bálni az „Ártatlan a feleségem" cimü ope
rettet. de ennek előadását a szerzők letil
tották, mert a színház nem tudta a kívánt 
szereposztást nyújtani.

■Szombaton este az Eliwesl Priteg tisztviselői 
farsangi teaestélyt rendeztek, ahol óriási siker-' 
rel lépett fel a hétéves csodatáncosnő, Lux Ma
ri ette.

Állítólag uj szerződésekről tárgyal Né
meth Antal, a Nemzeti Színház igazgatója, 
aki a jövő évre vonatkozóan — egyelőre ti
tokban — puhatolódzik egyes színészeknél 
a szerződtetés feltételei iránt.

VII, filharmónia márc 2, 
vet.: Dohnányi, kotr.: Thibaud

Műsoron: Brahms III. szimfónia. Mozart. 
D-dur hegedűverseny. Rékai Nándor: Délibábos 
rőnaságon (bemutató), Strauss R.: Till Eulen 
spiegel. Jegyek Operánál és Koncertnél

Az in foidesur
Utolaó fi nap KAMARA I

PPEflllEg^UTAn
Nem túlzott a lojalitás

a franciákkal szemben, 
amikor Nemzeti Szín
házunk Hernani rabló
lovag történetével ün
nepli Vidor Hugó em
lékezetét? Vér, gyilkos
ság. ármány, lovagi 
önfeláldozás és sírig 
tartó szerelem, bizony 

ez inkább operaszöveg és legföljebb csak 
halványan jelzi a romantika ősapjának írói 
oeuvre-ét. A Hernani talán beilleszthető a 
Comedie Fran?aise tradicionális műsorrend
jébe, de nálunk bizony idegenül és hidegen 
fogadták a Nemzeti Színháznak azt a tő- 
rekvését, amellyel csak súlyos terhet rótt a 
színház legjobb klasszikus színészeire. Mát- 
ray Erzsi, Táray, Kürthy, Abonyi sokkal 
jobb ügyhöz méltó tehetséggel és buzgalom
mal álltak a színház és a közönség szolgá
latába. A feledés porrétege, amely Hernanit 
eltakarta a ma színházba járó közönsége 
elöl, a jövőben is áldásosán fogja elborítani 
ezt a müvet.

Az ismert és kitűnő szuhrett, aki nem
csak ragyogó színésznő, de pompás autó
vezető Is, az utóbbi Időben Igen csendes, 
visszavonult életet élt. Ritkán lehetett látni 
társaságban és legföljebb szűk baráti kör
ben mutatkozott. A ragyogó színésznőről 
most kiderült valami. Férjbezment, de nem 
mostanában, hanem évekkel ezelőtt. Házas
ságát titokban tartotta. A férj gróf, de nem 
azok közűi való, akik hilbizományokból él
nek, hanem akik munkájukkal keresik meg 
kenyerűket. A házasságról nem tudott 
senki, csak most derült ki. amikor egy te
lekkönyvi átírás történt. Állítólag válik a 
grófi pár és most vált szükségessé a va
gyonjogi rendezés. Egy környékbeli kis vil
lát Íratott a gróf a szülésznő nevére.

Nem élhetek muzsikaszó nélkül.
Három mozi, az Uránia. Rádius és Átrium 

magyar filmet játszik: Móricz Zsigmond Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül cimü vígjátékénak 
filmváltozatát. A magyar levegőjű filmben Já
vor Pál egy nyakas, önfejű, de őszinte és igaz- 
srivii földesurat játszik. Kitűnő partnere So
mogyi Erzsi. A szereposztás élén Vaszary Pi
roska halad. Lányi Viktor magyaros muzsikát 
irt a filmhez, amelyet Désy Alfréd rendezett.

Nem megyek az esküvőmre.
Az amerikai dollármüljomos flapperleány, 

Joan Crawford beleszerct^egy kis senkibe. Az 
izig-vérig 1 amerikai film pesti sikerét inkább 
Joan Crawford kitűnő játékának, szépségének 
és toalettjeinek köszönheti. Rokonszenves, fia
tal színész Brian Aherne.
A halál fejes lobogó.

A film igazi romantikájához, a hősies és fér
fias küzdelmekhez tér vissza a City és Omnia 
uj filmje, amely egy angol gyarmatra eladott, 
fehér rabszolgának küzdelmes életét és ka
landjait mutatja be. Kertész Mihály a döbbe
netesen é.letszngu és izgalmas film mesteri ren
dezője. A főszerepben Erről Elyn jár elől az 
együttes élén.

Londonból klelonon kötötte le Gerő István, 
a Royal-fllmszinházak vezére „Az okos ma- 
má"-t, mert pesti megbizottainak távirati je
lentése után semmi körülmények között sem 
akart lemondani orról, hogy a magvar film
gyártásnak ezt a legsikerültebb vidám filmjét 
ne játsszák a vezetése alatt álló színházak.

PESTI SZÍNHÁZ
VI., Révay ucca 18.

A párisi szezón legnagyobb bohózat-s kere

Szerdán, február 26-án elöezör

mncKó
(BICKON)

Irta: Joan de l.otraz 
Fordította: Stella Adorján 

Főszereplők: 
Dénes György, Esterházy Hona. 
Gó>h Sándor, Góthné Kertéss Illa, 
Kabes Gyula, Méty Gorö, Su yek 

Mária, Vaszary Plroskr.

Jegyrendelés: 154—38.



Budapest, 1936 február 24. HÉTFŐI NAPLÓ 11

HERRIOT
feltűnő beszéde a diktatúráról 

és a szovjetről
Pária, február 23.

A francia kamara küszöbön álló feloszlatá
sára is az uj választások kiírására még nem 
történtek meg a végső intézkedések.

a választási hadjárat azonban már megkez
dődött.

Az első választási beszédet Herriot mondotta 
el. A radikális párt volt vezére a Vogizekben 
fekvő La Marche városkában tartotta első pro- 
granimheszédét. Hangoztatta, hogv

a diktatúra veszélye fenyegeti a köztársa
sági államformát

és a demokráciát. Ezért valamennyi köztársa
sági pártnak össze kell fogni a köztársasági 
intézmények megmentése érdekében. Minden 
egyes köztál sasági érzelmű franciának egy tá
borba kell tömörülnie.

Herriot beszédében áttért a külpolitikai kér
désekre Is Kijelentette, hogy

mindenki békéjét akarja
és a népeknek nem szabadna egymás irányé 
bán gyűlölettel viseltetnie.

Herriot, aki tudvalévőén a szovjetpaktum 
„atyja", beszédében

a francia-orosz, kölcsönös segélynyújtási 
egyezmény ratifikálása mellet! szállt síkra

és azt állította, hogy Szovjetoroszország a sza 
badság felé közeledik.

Trafikbotrány
Nagykanizsán

Nagykanizsa közönségét izgalomban tart
ja Szemlö-Singer Márton, a városi nagy
trafik társtulajdonosának botránya. A tra- 
fikosról kiderült, hogy

jogtalanul viselt kitüntetéseket és jog
talanul használja a hadirokkant elmet

A hadirokkant cim viselésétől a kanizsai 
hadigondozó bizottság eltiltotta.

A trafikos a bizottság döntését megfelleb
bezte a belügyminiszterhez, ahol a helvl 
hatóság döntéséi jóváhagyták. Miközben 
ezek az ügyek folytak,

a pénzügylgazgalóság trafikjogától la 
megfosztotta.

Szemlö-Singer Márton a pénzügy igazgató
ság határozatát megfellebbezte a pénzügy
miniszterhez.

URAM.
Ön már sok 
gurué napot 
rendezett, 
de liyen mulatságos egy sem 
volt, mint a m cnkl

CSÜTÖRTÖKÖN

*4?
. KAMARB
és BÉCSI kcu.,.,
BAaz'.vosznnk benne:
Tninnig, Hatja Mo^er, tini Holz- 
sebuh, Adélé Sandrock. Theo Lán
gén, Hpinz Reihmann

a kompánia, 
csak Ön hiányzik

o diné ABRAHAM PÁL zenés vígjátékénak, amelynek 
február hó 2“-ín, pénteken lesz a bemutatója a

kavaraszinhAzban
Savolr Nagyhercegnő és a pincér cimü vígjátékiból Grünwald és TJe4la írták a szöveget, 

.iin. l rl Hcllai Jenő mesteri n fordított magvarra. A nagyherccgnót Agay Irén, a vőlegényét 
l atoból- Kálmán, a pincért Kertész Dezső jálsszák n zenés vígjátékban, amelynek főszere- 
po.il t-n Vágó Mflry, Szalhm. ry Mur/it. Brénly Juci, Pártos Gusztáv, D’Arrlgó Kornél, Len
gyel Vilin:.’*,  Hajnal György és Sala Domokos lépnek fel.

Díszletek: Gara Zoltán. Karmester: Krúdy Tamás. Táncok: Ulawy Gizi. Budapesti Arim- 
fónlktts Zenekar.

Kardos vokál-quartett. Rendező: Brődy István.

Elég volt a szavakból,
lássuk a tetteket!

- búcsúzott Hodzsa miniszterelnök Belgrádiéi
Belgrád, február 28.

(A Ilét/öi Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Ilodzsa csehszlovák miniszter
elnök, aki Budapesten keresztül utazott 
B'elgrádba, vasárnap befejezte itteni tárgya
lásait. Este nyolc órakor Hodzsa Milán fo
gadta a sajtó képviselőit és aztán felolvas
ták az újságírók előtt

a belgrádi tárgyalásokról szóló hivata
los közleményt.

Eszerint a csehszlovák és jugoszláv minisz
terelnök megbeszéléseid során mindenek
előtt a Dunnmcdencében uralkodó állapo
tokat vizsgálták meg. Megállapították, hogy 
teljesen azonosak a nézeteik a nemzetközi 
politikai és gazdasági helyzet aktuális kér
déseiről. A hivatalos kommüniké hangoz*  
tatta .hogy a jövőben is bátorítani fognak 
minden olyan törekvést, amely a Duna- 
medence valamennyi államának szoros gaz
dasági együttműködéséből származik.

E törekvések azonban nem Irányulnak
T ih --------------- IT*

Karcsúra fogyva, érkezett Pestre 
Leopoldine Konstantin

— Amerika használ! nekem — vallja be nevetve a kitűnő színésznő
Vasárnap délután négy órakor egy bócsl 

különautóbusz állt meg a Royal-Szálló előtt, 
amely Bécs magyar állampolgára sztárját, 
Leopoldine Konstantint és társulatát hozta. 
Konstantin asszony ugyanis Herczeg Gézá
nak, a jelenleg Hollywoodban tartózkodó 
kiváló magyar írónak a felesége A társu
latot illetve Leopoldine Konstantint többek 
között egy Ismert és kitűnő főszerkesztő fo
gadta, aki

csókkal üdvözölte a színésznőt.
— Itt a hollywoodi sürgöny a férjedtől 

— exkuzáita magát a meleg fogadtatás 
miatt a főszerkesztő —, lelkemre kötötte, 
hogy a legjobban bánjak veled.

Konstantin asszony feltűnően karcsú és 
pompásan néz ki.

— Amerika használt nekem, ott csodákat 
tesznek a nőkkel — mondja nevetve. —

A főkapitányság 
bán vasárnap két

egyik delcklivszobájá- 
______ __ fiatal nőt hallgattak ki. 

Két bundás, elegáns nőt, akikről azonban 
messziről leritt, hogy az elegancia nem ve
lük született tulajdonság: cselédleányok 
voltak az elegáns hölgyek, akik érdekes 
előzmények után jutottak rendőrkézre.

Meisels Ákos gyógyszerész, aki a Majláth- 
ulca 2. számú házban lakik, január köze
pén a feleségével együtt külföldre utazott 
üdülni és lezárta a lakását. Néhány nap 
múlva a házfelügyelő észrevette, hogy 

betörők jártak a lakásban.
Értesítette a főkapitányságot, ahonnan de
tektívek mentek a Majldth-utcai házba és 
átkutatták a lakást. Mindent felforgatva ta
láltak, négyezer pengő értékű holmi tűnt cl 
és minden jel azt mutatta, hogy a betörést 
olyasvalaki követhette el, aki alaposan ki
ismerte magát a lakásban. A helyszíni szem
lén a parketten lábnyomokat találtak, 

sáros nőieipők lenyomatát, tehát kézen
fekvő voll, hogy ritka dolog történti 
női betörő dolgozott a y.sjláth-utcában.
A detektívek most már arra gondoltak, 

hogy u betöréshez alighanem köze lesz M el
telték valamelyik volt háztartási alkalma
zottjának. összeállították a már régebben 
elbocsátott cselédleányok névsorát és rá
akadtak egv névre, nemrégiben Melselsék- 
nél szolgált. Szőke Anna rovottmultu cse
lédleány, nki már nyolcszor volt büntetve.

egyetlen állam ellen sem.
A hivatalos közlemény felolvasása után 

Hodzsa miniszterelnök elbeszélgetett az új
ságírókkal. Elmondotta, hogy legközelebb

Prágában összeülnek a kimúlani álla
mainak szakértői és a gabonafelesle- 
gek elhelyezésére vonatkozó terv végre

hajtásáról fognak tárgyaink 
Hangoztatta, hogy r belgrádi tárgyalások 
a legjobb startot jelentik ahhoz, ami később 
történik. A csehszlovák miniszterelnök a 
következő Schtt/er-ldézettel vett búcsút 
Belgrádban az újságíróktól:

— Elég volt a szavakból, lássuk a 
telteket!

Vasárnap egyébként a Pravda cimü lap 
varsói jelentése alapján híre terjedt, hogy

Beck lengyel külügyminiszter április
ban Belgrádija érkezik 

és visszaadja a jugoszláv külügyminiszter 
varsói látogatását, amely 1932-ben történt.

Másfél évvel ezelőtt voltam Amerikában s 
azóta is amerikai módra tornászom, eszem 
és iszom. Egyébként most Genfből jöttünk 
ahol óriási sikerünk volt, remélem, hogy a 
pestiek is jól fogadnak, öt éve játszottam 
itt utóljára.

Vasárnap este mór be is mutatkozott a 
német társulat élén a ragyogó Konstantin 
asszonnyal, „Die Frau mit 100 Afféré" 
cimü amerikai darabot játszották, ameh 
feltűnően hasonlít László Aladár „Egy nő 
akinek múltja oan“ cimü darabjához. Egy 
ismert démon-festönőről van szó, aki múlt 
iát képekben örökíti meg. Ezeket a képe 
két akarja kiállítani és ebből származik a 
skandalum. A mulatságos darab hősnője 
Konstantin, nki sok humorral, magas játék 
kultúrával és egyéni művészetének varázsá
val emelte a különben mulatságos darab 
értékét.

Az egyik elszegődött szolgálni és kikémlelte 
a lakást, a másik pedig kifosztotta

Utána akartak nézni,
nlncs-e valami köze a betöréshez

és keresésére indullak.
Vasárnap hajnalban megtudták, hogy 

Szőke Anna a Grassalkovich-utc&ban lakik. 
Bekopogtattak hozzá. Szőke Anna selyem- 
kombinéban, selyempongy ólában fogadta a 
detckliveket és nagyban méltatlankodott:

— Kikérem magamnak, hogy kora reggel 
zavarjanak!

A detektívek leintették, Szőke Anna azon
ban nem hagyta magát, lármázott, kiabált 
és tiltakozott a „moéesztálás'' ellen. A nagy 
lármára összecsődültek a házbeliek, akik 
közül

Friskln Bóra csclédleány feltűnő nagy 
buzgalommal kelt' Szőke Anna védel

mére.
A detektívek végül Szőke Annával együtt 

l'riskln Rózát is előállították a főkapitány
ságra, ahol azután minden kiderült. Szőke 
Anna bevallotta, hogy

két évvel ezelőtt társasviszonyba lépett 
Friskiu Rózával.

Szőke Anna elszegődött úri helyekre, ki
kémlelte a lakást és amikor a háziak el
utaztak, vagy színházba, moziba mentek és 
ő is kimenőt kapott,

sürgősen értesítette Friskln Rózát.
aki azután a házban termett, betört és ki
fosztotta a lakást.

A zsákmányon mindig megosztoztak, a 
fosztogatásokkal szerzett pénzből nagylá- 
bon éltek,

bundát, selyemholmlkat vásároltak és 
hozományt akartuk gyűjteni.

A két hetőrőnőt őrizetbe vették és most 
Igyekeznek összeállítani bünlajatromukat.

BECSI VASAK
ISSa márelut • -tó| I4-lg

Trrhnlkal mrxőzaidaiágl kiállítás sUtretaa li-tt

Közé p 3ur<p i nagy vásAra 
Kiállítók 18 államból 
Vásárlók 72 országból

Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki 
szabadon átlépheti az osztrák határt. Cseh átutazó
vízum nem szükséges. Jelentékeny menetdíjkedvez- 
inénvelc a mn«var. eseh és osztrák vasutakon, a 
Dunán valamint a légiforgalomban. Vásárigazolványt 
iá P 5.— ) és mindennemű felvilágosítást készség

gel ad a
Wiener Messe A.-G., Wien, VDL 

valamint az alant felsorolt tiszteletbeli képviseletek: 
Budapesti

Osztrák Követség mint konzuli hivatal, V., 
Akadémia-utca >7

Osztrák Forgalmi iroda, VI., -Andrássy-út 28.
Ábel Félix az Osztrák Külkereskedelmi Hivatal 

magyarországi kirendeltségének vezetője. Vili., 
Rákóczi-út 7.

Wagon-I.its (Cook S. A.), Mária Valérla-u. 1. 
Sehc’iker és Társa, Nemzetközi Szállítmányozási 

R. T.. V„ Nádor-u. 26. Postafiók 55.
Idegenforgalmi. Beszerző;!. Utazási és Szállítási 

R. T. (Magyar állumvasuti hivatalos menetjegy
iroda). V.. Vigadó tér 2. Postafiók 169.

Máv. tjlv. Menetlegylroda fiókjai 
V., Nádor-utca 18.
!.. Geltért-ter 1.
VII. , Erzsébct-körut 45—<7.
Vili., Baross-tér 17. 
Nvugoli pályaudvar 
Vili., Keleti pályaudvar.
VIII. , József-kftrut 56.
V.. Vilmos császár át 78.
Vili., Baross-utca 1. . . , ,
Corvin áruház. VIII.. Blaha Lujza-tér 8. 
VII,. Erzsébet-körut 20
II., Fő utca 1.
IV., Petőfi Sándor-utca 2- 
és az összes vidéki menetjeffvirodák.

Újpest: Újpesti fiók (Márkus bank) Arpád-út «7.

Galycin Olga 
hercegnőt elgázolta 
egy autó a Bajza- 
utcában

Vasárnap késő este a Ba/ra-utcába hívták 
□ mentőket, nhol súlyos autószerencsétlenség 
történt. A mentők néhány perc múlva meg- 
•rkeztek a Bajza-ulcába. A 36. számú ház 
előtt

az úttesten vérző fejjel, eszméletlenül 
feküdt egy elegáns Idős hölgy, autó gá

zolta cl.
Mialatt n mentők első segítségben része

sítették, kiderült, hogy az autógázolás ál
dozata

a cári Oroszország egyik legelőkelőbb 
hölgye, ■ batvnnkileneévea Galycin 

Olga hercegnő.
Az előkelő hölgy emigrált Oroszországból; 
egyídeig Párisban élt, mostanában pedig 
Budapesten tartózkodik,

az Andrássy-ut 117. sz-árnu villában la
kik.

Délután egy ismerős családnál járt láto
gatóban, a vendégeskedés után a. Bajza- 
utcán keresztül hazafele tartott. Miközben 
az utca egyik oldaláról a másikra igyeke
zett,

egy külföldi ur magánautója elé került, 
amelynek sofőrje már nem tudta ki

kerülni,
Galycin Olga hercegnő a síkos úttesten 
megcsúszott, elbotlott cs az autó elgázolta.

A mentők súlyos állapotban azonnal a 
RőAus-kórházba vitték.

□I

Az OTI orvosi tanácsa
az igazgató-főorvos 
rendelete ellen

B'arla-Szabó József dr.. az OTI igazgató-fő
orvosa rendeletét bocsátott ki, ninely szerint

az OTI-tagok ezentúl csak akkor vehetik 
igénybe a szakorvosi rendelést, ha előzete
sen a körzeti orvosnál már jelentkeztek.

Ez a rendelkezés tulajdonképpen régi, de ed
dig nem nagyon szigorúan hajtották végre.

Vasárnap az a hir terjedt el, hogy Sarudg 
Olló dr., az OTI orvosi tanácsának elnöke 
hétfő este nyolc órára összehívta ülésre at 
077 orvosi tanácsát, hogy megvitassák ezt a 
sérelmes rendeletét.

A Hétjőt Napló munkatársa beszélt ebben az 
ügyben Barla-Szabó Józseffel, az OTI igaz
gató-főorvosával, aki kijelentette, hogy

■z OTI orvost tanácsának nincs beleszó
lása nz egészségügyi szolgálat részleteibe 

és a jelen esetben annál kevésbé, mert egy 
régóta érvényben lévő intézkedés betartásáról 
van szó.

— Átcsoportosítják a Hltler-ifjóság szer
vezeteit. Berlinben a Hit let -ifjúság vezetői 
értekezletet tartottak, amelyen Baldur v. 
Schirach birodalmi ifjúsági vezér elmon
dotta, hogy u llltler-ifjttság szervezeteit 
milyen módon csoportosítják át.
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Történnek még csodák... ,,angol" forduló a ligában:

Sárbafullasztották a Ferencváros 
és az Újpest utolsó bajnoki 
reménységét is a kiscsapatok 
A Hungária újabb győzelmével már — páholyban Ul

A teljes forduló megcsonkításáról az „őszi" eső ezúttal is gondoskodott, elmos
ván a Szeged—Atilla-mérkőzést. Hatalmas meglepetésként hat a múlt héten újjáéledt 
Ferencváros kétgólos veresége és gyenge játéka a kiesés ellen küzdő Kerülettől Az 
Újpest is pontveszteséggcl került ki a fordulóból és csak halvány vigasz, hogy mind
két pont Újpesten maradt. A lelkesen küzdő szimpatikus budai csapat megérdemelt 
győzelmével javított pozícióján az otthonában vereséget szenvedett bányászcsapattul 
szemben. A Hungária bajnoksága emberi számítás szerint befejezett ténynek látszik.

„Szomorú vasárnap...1* ... a Fradit 
elbűcsuztatta Óbuda a bajnokságtól

III. KÉR FC—FERENCVÁROS 2:0 (1:0)
2500 ferencvárosi drukker leste reménytől 

csillogó szemekkel nz ,,újjáéledt" Fradi játé
kát. Ez nz. időjárás szeszélyeivel dacoló lelkes 
tömeg csalódottan, összcszorilott ököllel hagyta 
el n pólyát. Nem csupán a váratlan vereség le
hangoló ténye, hanem

az a lelket nélkülöző, Indolens játék, amit 
a I-'radl a második félidőben a csonka 
keriilct ellen mutatott, nehezedett mázsás 
teherként a Fradi jobb játékot érdemlő 

lelkes közönségére.
Sárosi dr. helyén Polgárral és Kemény helyén 
Karácsonyival áll fel a Ferencváros és Táncos 
révén biztató támadást vezet, de a beadást 
7 oldi nicllélövi. Polgár—Kiss - 7’o/dí-akcióból 
Karácsonyi kerül tiszta helyzetbe, de arasszal 
mellé durrant. Toldi 20 méteres őriilctcs boni
llát zúdít a kerületi kapum, de Angyal ösztön- 
szérücn n léc fölé nyomja a sistergő lövedéket. 
Perec: a balszélső helyén megy ellenlámá- 
dásbn, beadását Korányi rosszul találja el. de 
a meglepett Kármán kitűnő helyzetben földbe 
rúg. Á nagy ijedelemre erőteljes Fradi-támadás 
a válasz. Kis Toldihoz, játszik, miközben faul
tolják. A biró lefújja a faultot, de Toldi n nagy 
hévben nem hnllja a füttyöt, továbbrohan és 
irtózatos erővel a hálóba vágja a labdát. A fütty 
után rúgott gól természetesen érvénytelen. 
\ közönség nagy lármával követeli az előny 
szabály alkalmazását. Nyomban utána Sleincr 
durván faultolja Karácsonyit a tizenhatos vo
nalon belül. De a biró általános elképedésre 
komért ítél. A furcsa ítéletre mintegy tíz percig

egetverő füttykoncert tör ki és a bíró két 
percre leállítja a játékot

vs csak akkor ad jelt annak folytatására, mikor 
:■ vihar kissé elcsitul. Tánczos—Kiss—Toldi- 
akcióból Toldi kapufát döngető erős bombái 
ereszt meg. Állandóan támad a Fradi, de nin
csen Szerencsé jel A 25. percben járunk, amikor 
megszületik a nagy meglepetés. ,

Lutz remek lubdát küld a szélre Feny
vesinek és a fürgelúbu szélső játszi köny- 
uyedséggel hu/, el Lázár mellett, majdnem ' 
h korncrvonnlig fut, onnan lövéaszcrü be- 
adást küld a középre. A beadásra kitűnő | 
érzékkel fut rá Bcrec/. éa fejéről lábbal lőtt 
bombának I*  beillő erővel vágódik a hal

sarokba a védhelctlcn gól. 0:1.
Gyönyörű gól volt — mondja elismerőleg a i 
ITadi publikum. Gól után szinte fcltarlózhatat j 
lan Fiadloslrom következik, de a kerületi vé- i 
«le|em elén a kitűnően védő Angyallal — és 
a tutballszcrcncse minden helyzetet tisztáz. 
Karácsonyi tiszta helyzetben öt lépésről föle lő. 
Toldi szabadrúgásából Tánczos fejese csak 
milliméterekkel kerüli el a hálót. Kármán 
egyéni kitőlésc szakítja meg a szinte unalmassá 
váló Fradi ostromol. A technikás center Vfy 
IV. labdájával kitör, Háda nem tehet egyebet, 
minthogy elébe fut a tizenhatos vonalig és ott 
úszva csípi cl remek stílusban a kapura induló 
lövést óriási taps honorálja a valóban remek 
kapusbravúrt Karácsonyi szép lefutása kör
mit hoz. A korncrrugásból óriási kavarófa tá- 
um*l  a kerületi kapu előtt és a tömörülő védő 
lem csuk kézzel hídja menteni a biztos gólt 
A biréi habozás nélkül megadja

n jogos tizenegyest.
Felcsillannak a csüggedő Fradi szemek! Itt az 
alkalom a kiegyenlítésre.

Móré, a biztos tlr.cnrgycslövő áll neki a 
labdának és a túlságosan helyezett lapos 

lövés n jobb kapuié? mellett surran cl.
I'ugcokorgnlva tárnád tovább a Fradi, de fél
ima! kornerm kívül a félidő végéig eredményt 
eFini nem Imi

C5I uSán — mentőkocsi
Számi után az első akciót Farkas vezeti, de 

jó le,il.‘.<ra nincsen belső csatár. Majd Fény 
i-esi kotoi ki lláda hasa alól cgv labdát, de 
UiM.» idejében korhelípse, nmjvnehi zen 
Ina sra szereli Fradi támadásból Tánczos a 
korncrzászlót célozza. Ezután Korányi vét kor 
nert.

A sarokrúgást Fenyvesi jólhelyezett Ívben 
röpíti kapu felé, a nagy tumultusban Vig 
IV. elé esik a labda, aki a lábrengeteg kö
zött laposan a hálóba küldi. 2:0. Az akció 
hőse, Víg IV. fekve marad a pályán. Oda
rohannak hozzá, emelgetik, de a kitűnő 
összekötő összecsukllk. Fekve viszik ki a 
kapu mögé, majd onnan az öltözőbe. A kö
zönség érzi, hogy valami nagyobb baj tör
tént és ez az érzés valónak bizonyul, mert 
a mcnlőkocsi a következő pillanatban nagy 
sebességgel száguld a sérült játékossal a 

Glück-szanatórium felé.
A kerület tíz emberrel játszik és hosszú időre 

védelembe szorul. Toldi fölé fejel, majd hatal
mas bombát küld a kapu mellé. A Fradi fö
lénye nem vitatható el, de a máskor lelkes já
tékosokban a kétgólos vezetésre kialudt a lé
lek. Farkas kitűnő labdával rohan le, de re
mek beadását Kármán pontosan Háda kezébe 
fejel*.

A Fradi teljesen leáll, lélek nélkül vagda- 
lózik s a közönség elkeseredve nézi az in- 

dolens Játékot.
Nincs cgv elgondolt akciója a Fradinak. Pol

Fenyvesi (I) fut a szélen, simán veszi az. akadályt s Lázár (2) már csak hátulról figyelheti 
a szélső stílusát. Korányi (3) előtt és Móré (4) fölött Bereer. |5) fejére száll a labda és Hoff- 
mann (6) csak úgy tehetetlen a gól ellen, mint Háda (7). — 1. Félidő 25. perc. 1:0. —

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Rükk ismét pályán... a Budai 
végre győzött

BUDAI—BOCSKAI 1:0 (1:0)
Megkezdődött a Dudál élel-halálharca. A ki

esés réme, mint .sötét lovas nyargal a budai 
nyeregben és — úgy látszik — a szuszogó pa
ripa ostor alatt győzni is tud. Vasárnap a 
Mocskai ellen kellett bizonyítani a budaiaknak. 
Sikerült. Győzött a Hőkkel megerősített (vagy 
meggyengíteti?) csapat. Egyetlen góllal ugyan, 
de két ponttal s ez mindennél fontosabb. Be
leszóltak az égiek is: olyan lucskot terítettek 
a linóm munkára szokott debreceniek alá, 
hogy abban el kellett vesznie a művészetnek, 
hogy helyet adjon a munkabírásnak.

300 néző elölt kezdték meg a harcol szakadó 
esőben. Sok a szabadrúgás, amiben nem a fe
lek. hanem a talaj a ludas. A Bocskai támad 
többel, de a Budai hamarabb teremt meleg 
helyzetet. Hökk centerczésére Varga rosszul 
fut ki. Komáromi nyugodtan fejelhet az üres 
kapura, ahonnan a gól elöl Vágó csak nz 
utolsó pillanatban ment. No, de sebaj. Ha 
csak az nem, hogy

Rökkre nem lehel ráismerni.

Araszos sárban pontot vesztett 
az Újpest a „labdahalászat" bemutató 

mérkőzésén
ÚJPEST—PHÖBUS 1:1 (1:0)

Ki hitte volna?. . . A két újpesti csapat ta
lálkozásai az utóbbi időkben egyre érdekeseb- 
1 ek lettek. Ahogy nőtt a feszültség a két klub 
hívei között, úgy emelkedett az érdeklődés az 
újpesti „hegemónia-csaták" iránt. Nem azért, 
mintha a lila fehérek és a villamos csapat közé 
reális él lékeié*  alapján oda lehetett volna tenni 
az egyenlőség jelet. Nem. nz egyre fejlődő és 
egyre többel ígérő phöbus még itt nem tart, 
de már annyit mindenesetre déri, hogy nz 
Újpest beaororta legnagyobb ellenfelei közé 

gár nem irányit, valami cenlcrbckk-félét ját
szik a középen. Tánczos Kiss átengedett labdá
jából kapufát lő. Egy összefutásnál Fenyvesi 
is megsérül és két percig kilenc, emberrel ját
szik a kerület. De két csatárral is komért tud 
kierőszakolni. Fenyvesi visszajön és nyomban 
támad. Beadásából Kármán közvetlen közelről 
kapufát lő. Most Polgár helyet cserél Móréval, 
de igy sem megy a játék.

— Nincs Sárosi... — mondogatják busán
az elkeseredett drukkerek.

A B-közép is elveszti hangját, levonják a 
zászlót és elszélednek. A játék végén a csonka' 
kerület vág ki hatalmas finist. Farkas egyedül 
fut a ferencvárosi kapura és hat lépésről tisz
tán állva, néz farkasszemet Hádával. Háda, 
ugylátsz-ik, hipnotizálja szúrós tekintetével a 
szélső csatárt, aki holtbiztos helyzetből félre
lövi a labdát. A mérkőzés utolsó akkordja ha
tározottan visszatetsző. Az önfeláldozóan 
játszó öreg Lutz tör előre, egymásután cselez
geti ki a ferencvárosi játékosokat, de Toldi 
utánafut és szándékosan, durván felvágja. 
A csúnya jelenetet követő vitába belesüvit a 
biró mérkőzés végét jelző hármas sípjele es a 
Fradi „pontatlanul", lehangoltál! vonul öltöző
jébe. A kerület játékosait a Fradi-közönség 
tüntetőén megtapsolja.

A VÉGZETES ELSŐ GÓL

A hosszú hónapok kényszerű tétlensége na
gyon ügyetlenné tette a híres szélsőt. A 41. 
percben aztán — ki sejtette? — mégis eldől a 
csata sorsa.

Stancsik addig „pilinckázik", amíg végül 
lövőhelyzetbe kerül. A labda a falanxról 
Komáromi elé pattan. Komáromi habozás 
nélkül Sáros elé tálul s a félmagas labda 

nagy erővel vágódik a sarokba. 1:0.
A szünet után Vágó hendszét nézi cl a biró 

és korúért Ítél büntető helyett. Majd óriási 
közönség-roham következik. Az ázó állóhely 
drukkerhadát ráfizetés nélkül bocsátják a fe
dett tribünre. Mintha hullámslrba süllyedne a 
Beszkárt-pálya, olyan pánikkal menekül a né
hány száz néző a „szárazra. Közben tart a 
csata, amely félóra múltán végleg eldől, Sá
ros sorozatos támadásai végül is távezásre 
kényszerítik Varga kapust. Vissza sem jön 
már. Tíz emberrel szemben pedig a Budai 
biztosan őrzi előnyét.

A „szakértők" tipje (2:1 a Bocskai javára' 
alaposan megbukott.

Sőt. mondjuk ki nyíllal) — a legkellemetlenebb 
ellenfelek köze. Ezt a véleményt vasárnap 
csak hangsúlyosabbá tette a meccs, amely a 
maga irreális mellékkörülményein kívül tagad
hatatlanul a Phöbus értékeit dicséri.

Az irrealitások első sorába a pálya talaja 
tartozott Közel araszos latvak . . . vigasztalan 
sárlenger fogadta n csapatokat. Fogadásokat 
kötöttek, togy elmarad a mérkőzés. De vesz
tettek. mert Hertzka biró nagy niegrőkönyö 
désre kontreminhe ment és — játszatott. A 
második irrealitás a sorban a biró tevékeny-

Játék Gól Pori

1 HUNGÁRIA 17 63:0 33
2 ÚJPEST 17 49:20 27
3 FERENCVÁROS 17 09:20 27
4 KISPEST 17 39:38 21
5 PHÖBUS 17 41:35 19
6 BOCSKAI 17 35:32 16
7 SZEGED 10 24:27 15
8 111. KÉR. FC 17 26:44 15
9 BUDAFOK 17 39:40 14

10 SOROKSÁR 17 31:43 13
11 BUDAI 11 17 22:35 11
12 SBTC 17 26:49 9
13 TÖREKVÉS 17 21:52 9
14 ATTILA 16 16:42 3

Hungária—Kispest, Hl. kér.—Törekvés, Bocs
kai—Ferencváros, Újpest—SBTC, Budafok—i 
Budai, Szeged—Phöbus, Soroksár—Attila. — 
Elölállók a pályaválasztók.

sége volt. Az egyébként kitűnő, nagyképzett- 
ségii Hertzka ezúttal a hibák sorozatával bizo
nyított önnönmaga ellen.

Az araszos latyakban minden különösebb 
emóció nélkül kezdték meg a mérkőzést a 
küzdő felek és nem sokkal a kezdés után az. 
Újpest fölénye domborodik ki. A 12. percben 
Vincze okos átadását Kállai jól teszi lábra és 
utána pontosan küldi a kapu mélyébe. 1:0. A 
lila-fehér fölény továbbra is tart s hogy gólok 
nem esnek, annak kizáróan a ragyogó Phöbus- 
védelem az oka. Csikós valóságos válogatott 
formában őrzi a kapuját, amelyet az előtte 
prímán dolgozó védelmi kettős amugyis megóv 
a nagyobb bajoktól. Az újpesti csatársorban 
Kocsis, Vincze és Kállai igyekezete tűnik fel. 
de ez a csekélyszámu drukkerhad nagy bána
tára túlontúl kevés ahhoz, hogy a további 
meglepetésekre. elejét vegye. Pedig győzelmet 
ma az Újpest csak úgy -arathatott volna, ha 
ezt a periódust jobban használja-ki.- A félidő 
azzal zárul, hogy Barna egy Kocsistól kapott 
jó labdát közelről a kapuba céloz.

A szünet után egy időre alaposan megválto
zik a játék képe és nagy Phöbus-támadások 
veszélyeztetik az újpesti kaput. A sár egyre 
nagyobb és ez a futball inkább egy uj sportág: 
a labdahalászat bemutatója lehetne. A játéko
sok felismcrhctetleriek, minden emberi formá
juktól távol, vastag sárréteget borotválnak le 
időnként a tenyerük élével, hogy legalálib lé
legzethez és látáshoz jussanak. A 33. percben 
eldől a meccs sorsa: Slernberg előreadott lab
dáját P. Szabó elcsípi, de a labda róla lepat
tan a vonalon túlra. Futó ott van a közelben 
s ez elegendő ahhoz, hogy a biró komért ítél
jen kirúgás helyett. Ezt az egykori Újpest-csa
tár. P. Szabó íveli a kapura, ahol Ilórit a Csa
tárok ugv körülfogják, hogy moccanni sem 
tud és igv a labda cammogva, érintés nélkül 
kerül a hálóba. 1:1. A Phöbus ezután teljesen 
a védekezésre rendezkedik be és a meccset 
most már csak itt-ott tarkítják kemény pár
harcok. Szűcsnek Tőrös 11.-vel támad komoly, 
konfliktusa és hogy, hogy nem, a biró mind
kettőjüket kiállítja. Ez aztán megpecsételi a 
csata további sorsát s a végén mindketten 
örülhetnek, hogy az egy pont helyett nem 
kettő veszett el.

Az 1. szárny 
kiesési derbi

BUDAFOK—SALGÓTARJÁNI BTC 2:1 (2:1)
Salgótarján, február 23.

f.l Hétfői Napló tud ósiló jónak telefonjelen- 
lése.) Szakadó esőben körülbelül nyoícszáz 

főnyi közönség elölt ját
szották le az 1. szánni 
kiesési derbit, melyet 
nem kis szerencsével a 
Hildáink csapnia nyert 
meg. Nagy irammal kez
dődött a meccs, már az 
5. percben nagy védelmi 
hibából Szeder lefuthat, 

, , beadását Kovács lövi,
Geczi kapus a sárban megcsúszik és a labda 
monlhetelenül röppen a salgólarjíni hálóba. 
i.-O. Erélyes ellentámadásokat vezet az SBTC 
s néhány perc múlva máris megvan a kiegven- 
lilós: Havas beadását Zscngcllér kapásból lövi 
a kapuba 1:1. Gól után hullámzó mezőnyjáték 
alakul ki, hol az egyik, hol a másik kapu .van 
veszélyben. A sáros, nehéz talaj sok erőt ki- 
VPSí, n játékosokból. A közönség is izgatott, 
‘zidja a bírói, aki két cselben meg is állit’fl U 
játékot. A győztes gólt a 32. percben érik d a 
budaifokiak: Mészáros beadása a salgótarjáni 
Szabó melléről a hálóba pattan, öimóll 2:1.

Szünet után nagy lelkesedéssel fölényt har
col ki Salgótarján. A lövések jobban zubog
nak. mint az cső. Sok durvaság rontja cl a 
mérkőzés szépségét, a gyengekezü. erélytelen 
Viccnik sokat megenged a jáléko«okn:tk s 
megelégszik a legalalloinosal b g: ncsolé‘:i •! h 
n figyclmezcteli ssel. Végre ő is megöl ;;c!i a 
durvasugi sorozatot és '/.ilahqt csiinva ul.’n- 
rugáscrl kiállítja. Az SBTC továbbra is tá
mad, de nem sikerül a kiegyenlítés.
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■■Kétoldali vergődés1* után behódolt 
a Törekvés a Hungáriának

, HUNGÁRIA—TÖREKVÉS SiO (84)
A Törekvés kőbányai pólyáján közel ezer 

néző előtt mutatkozott be a bajnokjelölt Hun
gária. Mielőtt a csapatok a pályára jöttek volna, 
szomorúan zuhogott az eső. Bokáig érő lucsok, 
feneketlen sártenger lepte el a pályát. A gon
dos vezetőség néhány kocsi salukot hozatott és 
a munkások percek alatt beszórták a pálya 
egyik felét. Ez a rész száraz volt ugyan, de a 
hengcrelctlen, durva salakcsomók miatt játékra 
egyáltalában nem volt alkalmas, A dresszek 
nagyon klappolnak, csupa kik a pálya. Hosz- 
szás előkészületei, után végre Barna Béla biró 
sípjelére felállnak a csapatok. Hungária: Szabó 
—- Mándi, Bíró — Sebes, Turay, Dudás — Sas, 
Müiler, Kardc s, Cseh, Titkos. Törekvés: Kiss — 
Farkas, Regős I. — Szűcs, Keszey, Dezső — 
Nemes, Regős II., Görög, Sós, Gere.

Erőteljes Hungária támadásokkal kezdődik 
a meccs, azonban ez az offenziva lelkes vé
delmi ellentállósra tálul. Majd sorozatos Törek
vés-támadások komért csikarnak ki. Nagysze
rűen játszik az amatör csapat, perceken ke
resztül veszély veszélyt követ s bizony

csak a véletlen menti meg a Hungária há
lóját

Nemes, Sós és Gere egymásutánt nagy helyze
teitől Sósnak határozott pechje van, mert egy 
beadást a kapuvonaltól egy lépésre csípne el, 

... EZ VOLT A HARMADIK I

Mandl (1) labdáját Turay (2), majd tőle Reszel (8) fölött Kardos (4) kapja. Dezső előtt 
fut a pausz Sashoz (6), aki lefut és Regős (8), valamint Szüca (9) fölött Cseh (7) fejére 
küldi ■ labdát. És... megszületik a Hungária 83-lk gólja. Kiss (10) csuk vetődik. 84. —

I. Félidő 2tk perc. — (Copyright by Hétfői Napló. — System Horváth.)

azonban biztos gólhelyzetében elcsúszik. A 
Hungária főként szélsői révén operát Negyed 
őrM játék után Turay Dudáshoz passzol, ak: 
hosszasan szökteti Titkost. A szélsebes bal 
szélső a félpályán egyedül nyargal végig, kissé 
erőteljesebben maga elé guritja a labdát, már- 
már ugylátszik, hogy a Törekvés-kapus elcsípi, 
azonban itt

egy máesodpercnyi iétovázás Is végzetes, a 
Titkos élesen lövi be a vesető gólt 14

Most mór ur a Hungária a pólyán. A borzalmas, 
mély talajon lehetetlen sártaposás következik. 
Két komort ér el a bajnokjelőlt csapat, utóbbi 
bői Cseh melléfejcl. Néhány perc múlva óriási 
kavarodás támad az amatőr kapu előtt.

Kardos kapja a labdát, aki nem sokat této
vázik, hanem bombagólt ragaszt a kőbá

nyai hálóba. 2:4.
Farkas, a Törekvés bekkje megsérül és kiáll, 

úgyhogy most már tiz emberrel játszik az 
amatőr csapat. Élénk, eleven jólék fejlődik ki. 
melynek során a Törekvés is többször szóhoz 
jut és amennyire a pálya sártengere megengedi, 
szemre elég tetszetős jótékot is mutat. A 26. 
percben lövi a Hungária a harmadik s egyben 
a meccs utolsó gólját:

Mándltól Turayhoa kerül a labda, aki Kar
dost szökteti, ö viszont kiad Sasnak, a kor- 
ncrvonaltól remek Iveit beadás szüli Cseh 
elé*  aki védheletlenill fejeli be a labdái. 3:0.

Feltűnést kelt Sas remek formája, gyors lefu
tása és pompás labdaátvétele. Az cső ismét 
szaporábban kezdi ontani áldásait, valóságos 
esernyőerdő borítja az állóhelyet. Szűcs faul
tolja Csehet, aki

dühösen felugrik és egy marék salakos iaza- 

Izelitő a fufballolimpiából:

Németország otthonában 
legyőzte a spanyolokat

NÉ;.».' rORSZÁG—SPANYOLORSZÁG 2:1 (1:1)
Barcelona, február 23.

C.l IIél föl Napló tudósítójának telefonjelentésc.) A hetek óla várt nagy találkozást óriási 
izgalom előzte meg. Amikor Langenus helga biró sípjelére felálltak a csapatok, nyolcvan
ezer torok buzdította, lelkesítette a csapatokat. Az első félidőben Németország határozott 
fölényben volt is Stefan révén csakhamar megszerezték a vezetést. Id) A félidő közepet Jón 
a spanyolok kőzépfedezetc megsérült, úgyhogy tartaléknak kellett beállnia. A németek fölé
nyét a ' spanyolok remek akrobatak'HesitménVe ellensúlyozta. különösen fejjátékuk volt cso
dás. Zamora. ft két Regulero, továbbá Langara tüntették ki magukat és nóha percekig tartó taps | 
vihar szántott végig az arénán Befejezés előtt két perccel Raguiéi ónak sikerült az egy.-nli- . 
lés. A szinte őrjöngő tömeg a vállán vitte öltözőjébe a góllövö játékost.

Szünet után mintegy húsz percen kérésziül folytatódott a német fölény, Stefan közép- , 
csatár vezérletével

a németektől soha nem lótolt technikás játékkal lepték meg az ellenfelet.
I assan felszabadult a spanyol csapat és támadást támadásra halmozott, ennek ellenére a 
24. percben Stefan védhetetlen góllal biztosította a német győzelmet, óriási kflzdehm fejlő. i 
'lőtt ki ezután, s forró helyzetek egész sorát teremtették a spanyolok a német kapu előtt. . 
Az utolsó percekben mégis majdnem háromra növelték a németek a gólok számat. I gyanis j 
Zamora csodásán húzta le Stefan fejéről a biztis gólnak Játszó labdát. Stefan n kapust be j 
is nyomta a hálóba, de Zamora a labdát még idejében diszkoszdobásai kiröpitette a me- . 
zőnybe. Az utolsó másodpercekben Nüsling egy méterről kapu mellé lölL • »

pót vág az amatőr játékos arcába, aki pil
lanatok alatt négerfekete lesz,

lörülgeli az arcát és reklamál is. A Törekvés
párti közönség felháborodottan, kórusban zengi:

— Kiállítani . . . Kiállítani . . .
, Barna bíró mindkét játékost figyelmezteti. 

Két újabb llungária-korncr csaknem újabb gó
lokat eredményez s ezzel zárul a félidő.

Szünet után a Hungária teljesen lefékez s 
csak az eredmény tarlósára Igyekszik. Ezt a 
Törekvés alaposan ki is használja s a második 
félidő nagyrészében a Hungária térfelén ját
szik. Már az első percekben három Törekvés- 
kornw esik és Szabó nagy szemcsével hárít el 
két esetben gólt érdemlő lövést. Regös ninc3 
megelégedve a bírónak egy Ítéletével s ezt kéz
legyintéssel juttatja kifejezésre, ami mialt fi
gyelmeztetésben részesül. Hungária-korner, 
majd Sasnak kót lefutása kelt némi izgalmat, 
Cseh azonban már fütty után guritja be a há
lóba n labdát s igy az öröm korainak bizonyul. 
Most félórán keresztül nagyon gyenge lábon 
ált a meccs, a Hungária mélyen formán alul 
játszik, tervszerű összjátékot, technikai vagy 
taktikai iskolázottságot alig lehet felfedezni. 
Valósággal

kétoldali vergődésben szenvednek a csa
patok,

a Játékosok össze vissza szaladgálnak, észnél- 
kflíi csapkodás lesz úrrá a játéktéren. A Tö

rekvés-csalórok puhák és gólképtelenek. Re
gösnek alkalma lenne a becsületgólt megsze
rzői, de ugylótszik, tulszégyenlös. A túloldalon 
Miller üres kapu fölé lő Barna bírónál több 
..is hiba csúszik bele a meccsvezetcsbe s a 
Hungária-kórus azonnal kész a megállapítással:

— Fél a birkózóktól?
Most a meccs végéig állandóan a Hungária 

térfelében folyik a játék: a Törekvés rendkívül 
lelkesen küzd az egyetlen gól eléréséért, von 
bán ez nem sikerül neki. Az utolsó másodper
cekben egy labda Barna bíróit- teliben éri, az 
éles bombától póllonatra megszédül, majdnem 
elvágódik. Amig a főjét törölgeti a fekete sár
tól, a közönség kacag, mulat rajta. Ezzel a 
derűs epizóddal végződött a Hungária újabb 
pontszerző délutánja és góljavitó szürete.

A Kispest szilárd 
a 4. helyen

K-SPEST—SOROKSÁR 3:2 (2:1)
A Kispest támadásaival indult a mérkőzés. 

Újvári közeiről tiszta helyzetben hibázott. Ez
után lassan a Soroksár fölénye alakult ki és a 
Kispest védelme a kapu előtt lévő tócsában ne
hezen szerelte a rohamozó csatárokat. Az első 
gólt mégis a Kispest rúgta a 12. percben, ami
kor Serényt beadását Nemes a jobb felső sa
rokba továbbította. 1:0. A Soroksár heves el
lentámadásai során a 14. percben sarokrúgás 
után Takács II. fejes góllal kiegyenlített 1:1. 
A 26. percben Újvári lefutott, beadását Déri 
a tétovázó kapus melleit a hálóba rugtn. 2:1.

A második félidőben a Soroksár erősitette 
az Iramot. A 30. percben Déri erős lövése Va
dász lábai közöt! n h iúba Jutott. 3.7. A 32. 
percben Magyar ll.-nek a kapu előtti kavaro
dásból sikerült szépítenie az eredményen. .1:2.

A 33 FC-ben újra játszott a 49 éves
BOSNYÁKOVITS KÁROLY

rendőrfőfelüjjyelő.r a háború előtti 
idők legendás húuevii hátvédje

A hatalmas sártenger a legtöbb pályán lehe
tetlenné tette a játékot. A biródij, rendőrségi 
dij, reklám stb. költség kg. 40—50 pengőt tesz 
ki egy-cgy meccsnél, igy éppen eleget vesztet
tek az egyesületek.

Biró-csnpor!.
Elmaradt az UTE—URAK, HAC-—TLK és a 

Turul—BVSC mér iőzéá. Az élen állók közül a 
ZSE két pontot vesztett s Így lelohadtak a 
vérmes remények.

PTBSC—ZSE 2:0 (0:0). A pálya tűrhető ál
lapotban volt. Góllövők: Andrus és Nagy.

Postás—Testvériség 4:3 (3:3). A postások 
csak szerencsével győztek. Góllövök: Kertész 
(2) és Bódogh (2), ill. Keresztes (2) és Jávor.

A Hétfői Napló szerkesztőséfje rendkívüli 
Hét Hőse-plakettel honorálta Bosnyákovits 

Károly példaadó, pompás fegyvertényét
A llltfói Napló szerkesztősébe jubileuma emlékére plakettekkel tüntette ki azokat a 

játékosokat, akik
kiváló tátéktudáankkal, vugy példáidé, sportszerű magalarUaukkal me«Brllkl- 

tésre méltó caelekményt vittek végbe.
A Hét/ól Napló szerkesztősége úgy ta látta, hogy BasnpókoalO Károly tegnapi 

játéka tökéletesen fedte azt az elképzelést, amelyet a szerkesztőség maga elé tűzött a 
Hét Hóse-plakettek megalkotásánál és úgy határozott, hogy

mint n klubjáért élnl-halnl kéw sportember eszményének ineKtesteKltCjCt. 
Bocnvákovttt Károly rendórtelllgyelól soronklvüll Hét Hóse-plaketlel tiszteli 

meg.
A Hét Hóze-plaketlet szerkesztőségünk a legközelebbi napokban nyújtja át az 

illusztris sportembernek.

Az OTT. a SorcsoIyaszövetsÉB «s egy napilap komikus hírlapi harca útin 

Kitört a válság az atlétikában is 
Furkósboíokkal készülünk az olimpiászra?

Ki olimpiászra készülő magyar sportot egy
más után érik a kellemetlen meglepetések- 
Még alig ült el az a huncut vihar, amely ko
mikus fordulatokkal fodrozott a Testnevelési 
Tanács, a korcsolyaszövetség éa egy napilap 
között, máris itt az újabb földrengés: az atlé
tikai szövetségben elhagyta munkahelyét Sát
rán alclnök, Valasek szövetségi kapitány, Baja 
főtitkár és Fluck titkár. Lemondtak. Sáfrán 
nlelnök távozásában nincs politikum. Eddig 
sem tevékenykedett a szövetségben, sietve el
fogadták a lemondását. Valasek kapitány ádáz 
küzdelmet vívott az ellenzékkel és az elnök 
séggcl. A szájkosár-paragrafust szerette volna 
tető alá hozni. Azt akarta, hogy az atléták ne 
nyilatkozhassanak az újságoknak még a lég 
kirívóbb sérelmeikben sem. A rabszolga-rend
szer nagy viharokat támasztott éa végül is 
megbukott. Rajó főtitkár a MAC és az ellen
zék szemében volt vöröa posztó. A BBTE tá
mogatta egészen addig, amig a Csaplár-féle át
igazolási ügyben nem adott sakk-mattot a vé
denc a patrónusnuk. Távozásának közvetlen 
oka azonban abban keresendő, hogy összeve
szett nz elnökséggel. Fluck távozása a BBTE 
belviszályával magyarázható. Ott állt tehát a 
nagy feladatokra kt'szCIŐ atlétika a maga 
szüntelen torzsalkodásaival. Minden munka 
egyedül Szerelcmhegyi ügyvezető-elnökre há
rult. egyébként azonban munkaképtelen volt 
a szövetség. Tetézte a bajokat nz UTE és az 
MTK harca, amely vasárnap abban érte cl a 
tetőpontját, hogy a kékfchérck testületileg tá
volmaradtak az UTE versenyétől.

Már csak néhány hónap választ cl a berlini 
nagy csatától és idehaza mégis gondtalan köny 
nveímiiséggel aprítják egymást a vezetők 
Mintha nem is nz atlétika lenne a cél. hanem 
1 szüntelen szövetségi párbnj.

Az. aggódó magyar sportközönség felvilágosí
tása céljából kérdéssel fordultunk nz ellenzék 
egyik vezető fórfiához. László Lajoshoz, aki n 
kővetkezőkben adott érdekes helyzetképet a 
vajúdó magyar atlétikáról.

— Mint n szövetséggel szembenálló el
lenzéki mozgalmak egyik tevékeny része
sének, tulajdonképpen örömmel kellene 
fogadnom a lemondásokat. Hiszen olyan 
emberek mondtak le, akik a szálka szere
pét töltötték be. eddig az ellenzék szemé
ben. Ebből a szemszögből ítélve, a lemon
dásokkal ni atlétika 17-kéje egy lépéssel 
előbbre jutott. A szövetség elnöke, Mankó 
vita Szilárd iránt mindenkor a legnagyobb 
türelemmel viseltettem, munkásságát, szak
értelmét és összeköttetéseit nagyrabecsül 
lem. Csupán a környezetét nem találtam 
megfelelőnek. Ez most végre önkéntes tisz
tulással megoldódott. Viszont nem hall
gathatom cl, hogy a lemondások miatt

közvetlen veszélyben látom az olim
piai előkészületek munkáját.

— Véleményem szerint rossz időben Jött 
er n tisztulási folyamat — Jóval előbb kel
lett volna bekövetkeznie s akkor ma már 
a helyüket szilárdan tarló, begyakorolt 
szakértők töltenék be a lemondottak tiszt
ségeit. Mindezek után most már csak az

Pamutlnar—BLK 44 (341). Fölényes győz*-  
lem. Góllövők: Kertész (2), Kerner és TinellL 

pártns-csopprt.
Elmaradt az FTC-WSC. MTK-BTC. SZFC 

—MÁVAG és a MAFC-FVSK mérkőzés.
BMTE—EMTK 5:4 (3:1). A játék végén a já

tékosok a végelgyengülés jelei köaptt vergŐd- 
tek a nagy sárban. Góllö ők: Lfndxnayer (2), 
Rlesz (2). Szabó (öngól), ill. Kemény (2), Ko
vács és Fekete.

Köb, AC—33 FC 2:1 (1:0). A 33 ások két já
tékosa, abban a hiszemben, hogy elmarad a 
játék, nem jelent meg a pályán, igy a csapat 
az első félidőben 10 játékossal küzdött, szü
net után pedig Bosnyákovits Károllyal, a regi 
jó idők jeles játékosával egészült ki.

a fontos, hogy az elnökség gyorsan töltse 
be a helyeket, de olyan sportemberekkel, 
akik abszolút szekértők. Különben, ha 
soká tart a válság és sokáig torzsalkod
nak az érdekeltek, akkor a berlini olitn- 
piászon

nem várhatunk Jó szereplést at atlé
tikától sem.

Reméljük a legjobbakat. Elvégre mór 
évek óta reméljük. Egyszer csak betU ...

A Nemzeti nehezen 
tartotta meg az előnyét

Nemzeti—Csepel 8:3 (2:2). Az első percekben 
a Csepel két gólt ér el Harangi kapus Jóvoltá
ból (Kolontár és Sőtér), a Nemzeti egyenlít, 
majd a vezetést is megszerzi (Wohlram, Mol
nár, Wohlram), de Sőtér szabadrúgása egyen
lít. így s Nemzeti megtartotta ötnapos előnyét.

Erzsébet— Budatétény ITulen FC 2:2 (1:1). A 
hatalmasan feljavult Budatétény győzelmet ér
demelt volna.

ARAK—Szürketaxi 7:8 (5:2). Nagy meglepe- 
tés a sofőrök veresége.

Nagytétény—Vári Reménység 3:0 (!?:0). Ala
posan feljavult a Nagytétény A Dmguirták— 
Vác FC és a Somogy—,Millenáris mérkőzés el
maradt.

HENNIE SÓN JA ISMÉT VILÁGBAJNOK.
A pórisi hölgy műkorcsolyázó világbajnoki 

versenyen ismét Hennie Són ja nyerte cl a vi
lágbajnoki elmet. 2. Taylor Anglia. 3. Vjvi- 
Anno Hutlhén Svédország.

TIZENÖTÉVEL DÁN USZÓCSODA.
Kopenhágábnn llurger Rignhild. s tizenöt, 

éves dán úszóba jnoknö 6 p 14.8 trp-el uj 500 
yar'los gyorsuszó világrekordot állított í l.

BÉCSI EREDMÉNYEK
Admiru FAC, 3:2, Vjennn Favoritner AC 

3:0, Rapid—Warker 3:3, FC Wien --Lfl ertas 
2:2, Ilakosh—Sportklub 3:2, Austria- WAC 
5 : 2.

óriási érdeklődés Németországban a buda
pesti válogatott mérkőzés iránt. A március 
15-i Magyar—Német válogatott mérkőzés Iráni 
szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánul meg 
Németországban. Eddig már 4500 helyet ,e- 
gyeztettek elő. Előmcccsként a brünni Zideni- 
cél állít jók szembe az olimpiai amatőrökkel,
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Hailé Szelasszié és Napóleon 
a farsanggal búcsúzó mújégen

A prágai „Kupa-bálon^
Svájcot megtáncoltatják

Jelmezes, táncos műkorcsolyázó számokkal, 
élőképekkel tarkálló farsangi vasárnappal .hm 
c tűzött a Miijég idei látogatóitól. Medve, mál
lóink, tisztek, nyalka kurucok, inclisztók, ör
dögök és a bohócoknak ezer változatába öl
tözött vldim íintalsóg lepte el a jégpályát már 
• kora délutáni órákban. A színes forgatagból 
estefelé alakult ki az egyöntetű kép s indult 
meg a jégünnnpélv. Az elmaradhatatlan ma
gyar palotás nyitja meg a bemutatót, Szi 
lassy Nndlnka kitűnő futásában. A részeg éra 
ber tehetetlenségét Magyary György hozza 
elénk, majd a Pán ugrálásait Kállay Kristóf 
eleveníti meg. Végre egy ötlet a régi viccben: 
S zalny Sándor nőnek öltözve mutatta be ed
dig sohasem látott, páratlanul humoros szá
mát. Ugyancsak az ő rendezésében került sor 
a jégünnepély fénypontjára:

■ tündérálom élőképre.
Rózsákból összeállított fehér hattyú húzza be 
a kis angyalkáknak öltözött mükorcsolyá'zónö- 
ket, akik boldogan lejtik álomtáncukat. Közé
pen a negyedik cleinisla Saáry Marika és Szi-

lágyi Edus Boldog álmukat a gonosz sárkány 
zavarja meg. amely kígyózva kergeti tüzes 
szemeivel bz apróságokat. Befejezésül a nem
zetközi hokibajnokságok gunyképét látjuk 
megelevenedni a kettéosztott BKÉ ifjúsági csa
patának küzdelmében. A csapat egyik fele 
„gatyás" magyar ruhában, seprűkkel vonul a 
pályára, a másik fele négernek öltözve, szalma
ruhában, partfisokkal jön. A mérkőzés bírái: 
llailé Szelassziének én Hűvös István Napoleon- 
maszkba burkolt alak/a. A hokikorongot he
lyettesitő gumilabda „bevonul" a középre és, 
megindul a mérkőzés, amelynek a végén a bí
rák isszák meg a levét. Elverik őket. Maszkos 
táncverseny, műkorcsolyázó párok futása és ... 
véget ér a bemutató. Egy csacsi elcsúszik a jé- 
Íen — hiába, no, hát minek megy a jégre ... 
irős reflektorfényben ragyog Vajdhhunvad 

vára és az est utolsó -számaként megszólal a 
kntonabanda: Aki nem lép egyszerre... Min
denki igyekszik az eső elöl fedett helyre jutni 
és a Müjég bezárta kapuit.

Elek János.

Készül a kard Berlinre
berlini olimpiászra történő céltudatos elő- 

Hsárnap kezdődött a BEAG
A

készítő munka va_....._r _______ _ „
vlvóvcrsenvével. A Műegyetem auláját zsufilá’- 
sig megtöltötte az előkelő közönség az első 
válogalóversenyre. A kitűnő magyar vlvógenc- 
ráció minden elismert tagja résztvett ezen a 
nagyszabású versenyen s talán csak Maszlay és 
Nagy Ernő hiányzott nz elitgárdából. A 28 ver
senyző óriási küzdelmet vívott egymással, s 
jellemző, hogy Kovács is csak holtverseny után 
tudott bejutni ii döntőbe.

Az esti órákban kezdődő kilences döntők
ben a következők vettek részt: Gerevich és 
Rajcsányi MAC, Knbos UTE, Jaczy dr. és Páléi 
BEAC, Kovács, Herczelly és Zirczi HTVK, va
lamint Kósa Hungária VC. Meglepetés *’ 
Ray és Szilassy kiesése.

A döntő küzdelmek cgyharmndánnk 
véna u|:ín Kovács és Knbos vezetett 3-—3 
zclcinmcl, Rajcsányi és Rajczy 2—2 győzelmet 
szerzett Zirczivei együtt, mig Kósa, Gerevich

volt

levi- 
győ

és Psilócz csak egy győzelmet aratott. Igen iz
galmasak voltak az egyes asszák, mriyek kö 
zül u Rajczy—Rajcsányi 7:5 arányban, köz
vetlen utána pedig a Zirczi—Rajczy, szintén 
7:5 arányban végződött.

A verseny háromnegyed Tészének lezajlása 
után Kabos veretlenül vezetett 5 győzelemmel, 
utána Kovács következett 5 győzelemmel 1 ve
reséggel majd Rajcsányi 4 győzelemmel és 
2 vereséggel, Rajczy 3 győzelemmel 3 vereség
gel, úgyszintén Gerevich 3 győzelemmel 3 ve
reséggel.

Közvetlenül a befejezés előtt Habosnak egy 
veresége, Kovácsnak kettő, Rojcsányinak, Ge- 
revlchnek és Rajczynak 3—3 veresége volt. 
Kabos brlllláiu formában vívott, utolsó asszó- 
jában Gerevlch-ese! került össze és már 4:l-re 
vezetett.

Egy hónap múlva Prágában olyan futball- 
csata kezdődik, amilyenre még alig 'olt példa. 
Szabályos pályán játsszák, afféle oldboj-meccs 
lesz — zöldasztal mellett, ülésezik a Közép
európai Kupa, röviden: a KK vezérkara. A 
hétpróbás szakértők ádáz, kétfélidős küzdel
mében először a jövedelem elosztásának kér
dését vitatják meg. A „magyar válogatott" ez
úttal kiköszörülheti a csorbát és nehéz ezre
seket varázsolhat vissza a magyar csapatok 
pénztárába, amit két évvel ezelőtt egy köny- 
nyelpiü pillanatban sajátmaga ellen megsza
vazott. (Akkoriban a Hétfői Napló leplezte le 
a magyar kiküldöttek elképesztő szavazását. 
Az öreg bajkeverő Meinl alaposan „átejtette" 
a mieinket.. .) A prágai meccs „második fél
idejében" döntik majd el Svájc sorsát. A hel
vét csapatok először vennének részt a díszes 
trófea küzdelmeiben, de még el sem kezdő
dött a tánc és máris látják, hogy

kár volt a leányzót táncba hívni...
a cehhet ugyanis négy ország lesz kénytelen 
fedezni. Kiszámították, hogy Svájc részvétele 
kedvezőtlen anyagi eredménnyel zárja a tor
nát. Bizonyos, hogy ráfizetnek a mérkőzé
sekre. Nem tetszik a hirtelen felvétel sem az 
olaszoknak, sem az osztrákoknak. Csehszlová
kia és Magyarország még hallgat. Mértékadó 
helyről * ............................
egyetlen

Svájc

pon kötelessége a helvét futballt még gazda- 
gabbá tenni? Elvégre a KK küzdelmeinek 
pénztára nem azonos a gazdag nagybácsi hátsó 
zsebével, amely a pajzán unokaöccs „közgaz
dasági tevékenységét" gond nélkül kibirja. Szó- 
val: egyéves próba, még akkor iá, ha Soá/c — 
érthetően — duzzogna a feltétel miatt.

az azkapott értesülésünk szerint 
okos megoldás, ha 
csapatait próbáképnen csak egy 

évre vennék fel."
azután u gyakorlat. Ha Svájc ncm- 

‘ ' valamit, akkor nincs
hiba. Ellenkező esetben joggal kérdheti a le
rongyolódott Közép-Európa, hogy milyen ala-

Döntsön 
csak visz, hanem hoz is

A BBTE vasárnap délelőtt rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelynek egyetleu tárgya az 
einök megválasztása volt A közgyűlés egyhan
gúan dr. Moldoványi Istvánt elnökké, Tatár 
Istvánt pedig alelnökit/ választotta meg. A 
közgyűlés egyúttal felkérte Tatár Istvánt a si- 
szakosztály további vezetésére.

öt uj rekord súlyemelésben. A Magyar Bir
kózó Szövetség súlyemelő szakosztálya vasár
nap délelőtt a MÁVAG dísztermében rendezte 
országos súlyemelő versenyét. Az olimpiai ke
ret tagjai öt uj országos rekordot értek el. 
Eredmények: Pehelysúlyban: 1. Gál Taxi 239 
kg. Könnyüsulyban: 1. Bakos MAC 275 kg. 
Középsulyban: 1. Csinger MTK 350 kg. Kls- 
nehézsulyban: 1. Kiss Pál MÁVAG 300 kg. 
Nehézsúlyban: 1. Sós MAC 332.5 kg. Sós MAC 
a nyomásban elért 100 kg eredménye országos 
rekord. A szakításban Bakos 82.5 kg eredmé
nye uj országos rekord. Csinger ugyancsak a 
szakításban elért 90 kg-os eredménye szintén 
rekord. Csinger a lökésben is országos rekor
dot ért el 125 kg-inal. Végül Bakonyi 122.5 
kg lökésben elért eredménye szintén országos.

Végre egy favorit-nap

A Fradi Győrben játszik márc. 25-én a győri 
válogatott ellen. A mérkőzést nagy érdeklő
déssel várják.

A külföldiek dominálták a magyar slbajnokl 
versenyt Mátraházáról jelentik: A maygar si- 
bnjnoki versenyeket vasárun pfcjozlék be. 
Egész nap sűrűn hullott a hó, ami megnehezí
tene n versenyzők munkáját. A nemzetközi 
összetett ugróbajnokságbnn nz osztrák Delit- 
karth győzőit honfitársa, Mayer Márkus és n 
norvég Svcrre Hrodahl ellen A magyar C'fik 
negyedik lett! A nemzeti bajnokságot külön
ben Csik nyerte Kfiuáryual és Kozmával szem
ben. A nemzeti ugróbajnokságbnn Mnyer Már
kus lett az első. Darabos és Várva elölt. A 
hárinasugró-csapntbnjnokságot a MAC nyerte. 
2 UTE, 3. BBTE.

Jól sikerült a MAC—MÁV bokszverseny. Va
sárnap este a MÁV kolónia dísztermében tar
tótiák meg n MAC—MÁV meghivási versenyt, 
amelybe két válogató versenyt is iktattak. A 
meghivási verseny során Mnyer MÁV győzött 
Montánvi MAC. ellen, Csulli MóV győzött Bruck 
MAC. ellen, Miskey MÁV győzött Zsíros MAC

A sorozatos favorit-vereségek után el kellett 
jönni annak a napnak is, amikor ezek diadal
maskodnak. Vasárnap nz esőtől bőségesen áz
tatott, meglehetősen nehéz pályán minden fo- 

'./adót ló nyeri. A bukikai a kilenc verseny kő- 
zül nyolcban fektette kélvállra az ügető ring 
mindennapos közönsége.

A nap főversenyében ismét nagyszerű időt 
futott az amerikai Una Signal (iga?, hogy a 
starttól túl jól jött el), de a pályaviszonyok.it 
tekintve, igen jő a nyerő Molinari ideje Is.

Részletes eredmények a következők:
L Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Bene

dek (6:10) Feiser. 2. Kundrv (l'/í) Zwillinger. 
3. Csongor (10) Steinilz. F m.: Éva (3) Vorst, 
Etelka (8) Raymer. Könnyen. 10:18, 12, 15. 
Olasz: 10:36. Befutó: 10:45.’ Idő: 38.4. Lefolyás: 
Az első körben Éva vezetett.

Ii. Hol vagy díj. 1. Liáné (pari) Raymer. 2. 
Fama (6) Niornbcrger. 3. Rota (3) Jónás. F. 
m.: Ribilio (10) Steinilz, Kacér (5) Földi, Qua- 
simodo (l>á) Marschall, Tigris (10) Siró. Könv- 
nyen. 10:17, 15, 18, 19. Olasz: 10:47. Befutó: 
10:03 Idő: 32:4. Lefolyás: Róla a befutóig elől 
van. Nagyon jól fut Tigris.

III. Amatenrhajtás. 1. Bohém (2) - Soldos. 2. 
Vitézlő (p.) Vecseklői. 3. Pajkos (4) Varsányi. 
F. m.: Orgona (5) Gállá, Fergetcg (101 Molnár, 
Vártleánv (5) Vay gróf. Küzdelem. 10:45, 18, 
13. Olasz: 10:35. ’Befutó: 10:87. Idő: 36.2. Le
folyás: Bohém és Vitézlö végig külön versenyt 
futnak.

IV. Mechanikus handicap. 1. Ragyogó (pari) 
Kovács II. 2. Olivia (l>í) Benkö. 3. Magvas 
(10) Zwillinger. F. m.: Szeszélyes (5) Maszár 
I.. Leopárd (16) Volkmnnn, Penny (10) Jónás, 
Gavallér (4) Raymer, Kuruc (50) Feiser, Te
noré lánva (20) Vorst. Könnyen. 10:24, 13, 12, 
17. Olasz; 10:34. Befutók: I—Il-re 10:31, 1— 
III-ra 10:74. Idő: 31.3, Lefolyás: Ragyogó vé
gig vezetve könnyen nyer.

V. Nemzetközi verseny. 1. Molinari (6:10) 
Marschall. 2. Una Signal (3) Niernberger. 3. 
Pallós (2) Zwillinger. F. m.: Marokkó (6) Ray
mer, H. Boriska (16) Kovács II., Torkos (6) 
Tomann. Biztosan. 10:16, 12, 15. Olasz: 10:35. 
Befutó: 10:64. Idő: 27.’. Lefolyás: Molinari 
biztosan veri a tulnehéz feladat elé állitott 
Una Signnlt.

VI. Handlrap. 1. Krllatlca (1 %] Maszár I. 2. 
Első fia (2H) Maszár F 3. K. L (6) Simkó. F. 
ni.: Lizzie (5) Feiser, Arditli (8) Síró, Mucs 
(3) Vorst, Lenke (10) Kovács II., Varázsló (10) 
Tomann, Prímás (16) Nnernberger, Röpke (33) 
Kovács I. Biztosan. 10:27, 14, 14, 20. Olasz: 10: 
54. Befutók: I—Il-re: 10:49, I—Ill-ra- 10:102. 
Idő: 33.6. Lefolyás: Első fia vezet a befutó 
közepéig, ahol Krilatica elég biztosan megelőzi.

VII. Udlne díj. 1. Groo-Peggy (l>/<) Feiser. 2. 
Leó (21-í) Maszár I. 3 Apacs (1%) Marschall. 
F. m.: Tóni (16) Vorsl, Uganda (16) Jónás, 
Good-Trott (16) Raymer, Mercedes H. (25) linu
xen Biztosan. 10:22, 12, 11, 11. Olasz: 10:23. 
Befutó: 10: 74. Idő: 356. Lefolyás: Groo- 
Peggy végig vezetve nyer.

VIII. Obsitos díj. 1. Boslljka (1%) Maszár F. 
2. Gyarmati (8) Kovács II. 3. Zivatar (pari) 
ZwiUingcT. F. m.: Annus (10) Feiser, Lálránv 
(8) Jónás. Lúgos (5) Hauser. Könnyen. 10:21, 
16. 32. 0;,.s.»: 10:37. Befutó: 10:97.' Idő: 33.4. 
Lefolyás: Az első körben Zivatar vezet, a má
sodik pályán azonban visszaesik s Boslljka és 
az utolsó métereken Gyarmati Is megelőzik.

IX. Budakalászi díj. I. Drégely (6:10) Mar- 
schall R 2. Zsófi (4) Marschall J. 3. Varázs 
(2) Bcdekovics. F ni.: Árvácska (61 Jónás Po
zsony (16) Marton. EdÖmér (16) Maszár I.,
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Buda 
l’lnsy győzött Kantner ellen. A 

válogató otrseny során Szahó Beszkárt döntet
lenül küzdött Róka MÁV-val szemben, Erdős 
BTK győzött Koncz MÁ Vellen.

Győri futballeredmények. Győri ETO—Győri 
Textil 4:1, DAC—Veszprémi TC 4:2. I. oszt 
bajnoki mérkőzések.

ellen, Harangi MÁV kiütéssel győzőit 
MAC ellen. ” ....................

PRÁGÁI FUTBALL
Spnrta—FK Kolin 2:0, Zidenice—Teplitzi FK 

4:2, Sk. Nachod-Moravska—Slavia 3:0, Slavia— 
Prága—SK Prossnitz 4:0, SK Pihen—Viktória 
Pilsen 1:0, SK Rratlslava—SK Kladno 7:2.

Ivar Ballangruud sikerei. Ivar Bajlangruud, 
nz idei többszörös olimpiai bajnok az oslói 
nemzetközi gyorskorcsolya zóversenyen több 
számbnn sitté cl a pálmát. Győzött összetett 
versenyen, 3000 méteren első lett s második 
lett az 1500 méteres gyorskorcsolyázóver
senyben.

Pataky Dénes párisi útja. Pataky Dénes, a 
legkiválóbb magyar műkorcsolyázó a garmisch- 
parlcnkirvhcni szereplése után fáradtan tért 
vissza Budapestre. Itt tartózkodása azonban in
kább látogatás jellegű, mert azonnal indul visz- 
szn Párisiin. hogy résztvegyen a műkorcsolyázó 
világbajnokságokon Magyarország képviseleté
ben.

A „HÉTFŰI HflPlű" kereszireltvűnve

(20) Feiser. Könnyen. 10:17, 11, 14, 11. Olaaz: 
10:53. Befutó: I—Il-re: 10:44, I—III-ra: 10:20. 
Idő: 33.7. Lefolyás: Drégely másfél kör után 
inecglözi tréningtársát Zsófit és könnyen nyer 
ellene.

Febr. 25, 27. és márc. l*én  
délután fél 8 órakor

iigetöversenyek
Hírek

25-én délbenA Rákosi-dij terheit 
publikálják.

Tammuzt és Bünkét
a Rákosi-dij nevezettjei ____  _____ F_,_______ _
Mindkettőnek 3:1 az oddsa.

Alagon a munka ismét megindult. A Rákosi 
—Pestmegyei double jelöltjei közül legelőre- 
haladottabb kondícióban Tammuz, illetve Rajta 
ké /ülnek a versenyekre.
F ariira-derüröl, a Kancadijak előzetes favorit
járói nem a legjobb hírek vannak forgalom
ban. Az előrefogadásokban jó lesz vele óvato
san bánni.

A megyeri versenyek dijait felemelik. A kis 
istállókat örvendetesen fogja érinteni ez a 
híradás, mert a gyengébb klasszis kizárólagos 
érvényesülési lehetőségét képező Megyeren ta
valy meglehetősen alacsonyak voltak a díja
zások.

kedden,

jegyzik 
közül a

legrövidebben 
bookniakerek.

♦
Marasclno, melynek rossz munkáiról meg

emlékeztünk, valószínűleg távolmarad a Ta
vaszi handicap startjától.

A Tavaszi handicap indulói:
Theodora 2100 Fityó
Kurucz 2100 Feiser
Séma 2100 Földi
Orsóivá 2100 Marschall
Pezsgő 2100 Wiesner
Ida 2100 Hauser
Elvira 2120 ?
Szeszélyes 2120 Maszár I.
Bolond 2120 Steinilz
Ond 2120 Baik
Lord of Pánink 2140 Simkó
Icza 2140 Zwillinger

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

DR. ELEK HUGÓ ES MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. ker„ Eruébet-körut 28. szám
Vasárnap d. u. 2-tól kezdve:

VI., kér., Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon: 808—90.

Vasárnap (d. a 3-151): 345—81. 100—43.
AZ ELőFIZETííS ARA:

E«y évre 5 pengó — Egyes mám éra: Magyarorszá
gon in fillér, Aus'trióban 20 Groschen. Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2 50 dollár. Németország
ban 15 Pf, OhszországbRA 1 Ura. Románlábnn 5 lei. 
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