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Az angol király vasárnapi rádiószózata 
A sárospataki főjegyző utlevélbotránya

Kirabolták a Testnevelési Tanács 
alkotmányutcai palotáját 

Harminc íróasztalt fosztottak ki az amerikai stilü betörők, akik 
készpénzen kívül rengeteg arany- és ezüstérmet zsákmányoltak

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
páratlanul vakmerő betörés történt a fővá
ros szivében. Az Országot Testnevelési Ta
nács Alkotmány-utca 3. szám alatt lévő 
négyemeletes palotáját fosztották ki a yak- 
merő betörők.

A Testnevelés Házának nevetett épület 
valósággal az idegrendszere a magyar spqrt?. 
életnek, mert itt helyezkedtek el a futball 
kivételével az összes sportszövetségek. A 
főuri stílusban épített palota szemközt van 
a Kúria épületével és a parlament főbejára
tával, valamint a földmivelésügyi minisz
tériummal. Ezen a környéken a szokottnál 
több rendőrőrszem cirkál éjjel is.

Az amerikai gyorsasággal dolgozó be
törők tehát valósággal rendőrgyürü kö

zepén követték el vakmerő tettüket.
Vasárnap hajnalban félháromkor a Test

nevelés Házának gondnoka és felesége ma
gából kikelten rohant ki az utcára és han
gosan kiáltozott rendőrért.

Néhány pillanat alatt egyszerre több ol
dalról is megérkeztek a szolgálatban levő 
őrszemek, akiket kétségbeesett arccal foga
dott a gondnok és felesége:

— Kirabolták az egész épületet! — mon
dották sápadt arccal, remegve a rendőrök
nek.

Amig a rendőrök egyik csoportja a be
törés színhelyére futott, addig a többi rendőr 
telefonon azonnal jelentést tett a főkapi
tányság ügyeletére. Most már megindult a 
nagy gépezet, amely perceken belül tiszta 
tényállást teremteti.

Á főkapitányságról megérkezett detektí
vek a helyszínén azonnal konstatálták. 
M.V

a betörést csakis a helyszínnel nagyon 
Ismerős emberek követhették el.

Felmerült az a gyanú is, hogy a betörők 
nem értéktárgyakat és pénzt kerestek, ha
nem néhány sportszövetség szempontjából 
kellemetlen adatok és okiratok után kutat
tuk. Ezt a gyanút azonban a lefolytatott 
gyors nyomozás eredménye csakhamar meg
cáfolta.

Kiderült, hogy szombaton este egész a 
kapuzárásig élénk élet volt az OTT palotá
jában. A különböző sportszövetségek tiszt
viselői tiz órakor hagyták el az épületet, 
amelyet azután a házmester gondosan le
zárt. Szokás szerint végigjárta az épület he
lyiségeit, hogy egyrészt meggyőződjék ar
ról, hogy tűzbiztonsági szempontból nem 
fenyegeti-e veszély az épületet, másrészt 
pecig, hogy megállapítsa, nem maradt-e ide- 
í.cn a palota belsejében. A harmndikemclett 
helyiségek átvizsgálása a takarítónő dolga 
volt. Így hál ez az emelet elkerülte szom
baton este az „átfésülést".

A takarítónő betegsége miatt nem je
lent meg s ezt a betörők nyilván tud

hatták,
tehát a legteljesebb biztonságban húzód
hatlak meg valamelyik sportszövetség he
lyiségében.

A házfelügyelő ellenőrző munkájával él
tóikor végzett és ekkor lefeküdt Félháro*  megindítása utá» a

jj telnie

óra tájban gyanús zajra ébredt fel. Felöltö
zött, majd amikor a lakásból kilépett,

rémülten vette észre, hogy az épület 
főkapuja nyitva van.

Rosszat sejtve rohant végig az épület eme
letein s amikor a harmadik emeletre ért, 

nem 
án hatalmas 
va azt, hogy 

betörővendégei voltak az éjjel a Testneve
lés Házának. A betörők minden egyes szö
vetség ajtaján az úgynevezett betéttestet fe- 
szitették ki és az igy támadt résen kényel
mesen juthattak a szobákba. Nem kevesebb, 
mint

hat szövetség helyiségét feszítették fel 
az otthonosan mozgó betörők: a Vívó-, 
a Tcnnlsz-, az Evezős-, a Céllövő-, a 
Yacht- és a Gyephokki-Szövetség helyi
sége kapott rendkívüli éjjeli „rovan- 

csolást**.
Mert hogy pénz és más értéktárgyak után 
kutattak, az azonnal kiderült, mihelyt sorra- 
vették a romhalmazzá változott szobákat.

Harminc Íróasztalt törtek fel a betörők, az 
iratok százai szerteszórva, 

vigasztalan képet mutattak a gyors munká
ról.

A körülményekkel nagyon is ismerős be
törők

A szolnoki panamatenger 
legújabb botrányáradata:
most derült ki, hogy éveken át hamis küitségvetéssel 
és zárszámadással gazdálkodott a város tanácsa
Szolnok, március 1.

(Kiküldött munkatársunktól.) A Hétfői Napló 
adott hirt annakidején elsőnek arról, hogy a 
szolnoki városházán kipattant különböző visz- 
szaélések következtében felfüggesztik a város 
polgármesterét és megindítják ellene, valamint 
több városi főtisztviselő ellen nemcsak a fe
gyelmi, hanem a bűnügyi vizsgálatot is. Most 
már harmadik hónapja vizsgálati fogságban ül 
a szolnoki magisztrátus több tagja: Tóth Ta 
más polgármester, vitéz Farkas Tivadar java- 
dalmi hivatali főnök, Sárközy Ferenc java
dalma hivatali pénztárnok, Léván György mű
szaki tisztviselő, aki a mérnöki hivatal veze
tője volt két polgáriibkolai képzettséggel. Dó
regi János, az útépítések vezetője, Lakatos 
János javadahni hivatali vámszedő, mig fe
gyelmi eljárás alatt állnak Sárközy György és 
vitéz Kmetty György városi tanácsnokok, 
fílgkais Gvula főszámvevő, az európai kard 
vivóbajnok és már a panamalavina elindulá
sakor öngyilkosságot követett el Goór László, 
a városi mozi vezetője és Hubag Ferenc vá
rosi főmérnök.

A letartóztatások. és a fegyelmi vizsgálatok 
iMMUgjutUManav w, r«Mga

Gyulát, Pest vármegye tiszteletbeli főjegyzőjét, 
volt kispesti polgármestert küldötte ki a város 
ügyeinek rendbehozatalára és ugyanakkor 
megbízta Paldsthy Ferenc dr. belügyminiszteri 
osztálytanácsost a város gazdálkodásának át 
vizsgálójával.

Ez a feladat még ma sincs befejezve:
n város gazdálkodása körül olyan hallat

lan visszaélések burjánzónak fel, 
amelyek jóformán teljes egészükben fel sem 
derithetők. Az évek folyamán a laza ellenőr
zés következtében majdnem rz eg* ’sz városi 
adminisztrációt megfertőzte az a szellem, 
amely azután valósággal

az anyagi tünk szélére juttatta
ezt a különben minden tekintetben fejlődés
képes és fejlődésnek indult tiszamenti várost.

Ennek a gazdálkodásnak volt az eredmé
nye, hogy a várót anyagi helyzete mindjobban 
megromlott, adósságokat nem fizettek, n bevé
telek nem jutottak teljes egészükben a város 
pénztárába, úgyhogy a város háztartása mind 
ingadozóbbá lett. Amikor azután inár nagyon 
is szorongatták a várost hitelezői, akkor reá
tért*  Hswyos tranukciókra, amelyek kMU

a harmadik emelet helyiségei után a 
földszintet vették sorra

és gondosan kihagyták a második és első 
emelet helyiségeit, ahol altiszti lakások van
nak és igy tartaniok kellett az esetleges fel
fedeztetéstől.

A földszinten az Olimpiai Bizottság és a 
Turista Szdoefsty] ajtajún tátongott a jólis- 
mert nyílás. Mindkét helyen hasonló kép 
fogadta a detekliveket,

az íróasztalok és az iratok szanaszéjjel 
és a fiókokban egyetlen értékes tárgy 

sincs a helyén.
Reggel hat órára a kárt szenvedett szövet
ségek tisztviselőit berendelték, hogy megál
lapíthassák, milyen károsodás érte őket.

A hozzávetőleges vizsgálat szerint a Tu
rista-Szövetség asztalából 3"' pengő kész
pénzt, a Vivő-Szövetségtől 6'.) pengőt és 
ezüst-, aranyérmeket vittek el, a Tennisz- 
Szövetségnek 200 pengő a kára.

de kárt szenvedett csaknem valamennyi 
szövetség, mert arany- és ezüsttrófeákat 
gondos válogatással zsákmányoltak u 

betörök.
Érdekes körülmény, hogy az arany és ezüst 
értéktárgyakat szakértő szemmel vizsgálták 
meg és minden olyan érem ottmaradt, ame
lyet csak arannyal futtatlak be, de valójá
ban nem képviseltek nagyobb értéket.

A rendőrségi vizsgálat megállapította, 
hogy a betörés elkövetői szombaton este, 
amikor már mindenki eltávozott az épület
ből, a harmadik, emelet félreeső helyiségé
ben rejtőztek el. Itt várták meg azt a pilla
natot, amikor a házfelügyelő nyugovóra 
tért. Abliól a tényből, hogy a betörők csak 
:<zokat » helyiségeket látogatták" ineg, ame
lyek közelében nem volt személyzeti lakás, 
arra következtetnek, hogy a betörést a helyi 
viszonyokkal feltétlenül ismerős emberek 
követhették el,

nem lehetetlen az sem, hogy valamelyik 
sportember vagy sportférfinkkal szoros 
összeköttetésben álló egyén van a tette

sek között.
A rendőrség nagy apparátussal folytatja 

a nyomozást és azt hiszik, hogy a vakmerő 
betörők már csak azért is rövid időn belül 
kézrekerülnek, mert az ellopott sporténnek és 
trófeák között számos országosan ismert da
rab van. A főkapitányságon már vasárnap 
délután kihallgatások is folytak ebben az 
ügyben.

Kél embert állítottak elő,
akikről feltételezik, hogy olyan adatokat 
tudnak majd a rendőrség rendelkezésére bo
csátani, amelyek alapján hamarosan kézre
kerülnek az Országos Testnevelési Tanács 
palotájának vakmerő betörői.

legrikltóhb volt a városi villanyüsemnek 
harminc évre való bérbeadása.

Hogy milyen gazdálkodás folyt, azt legjob
ban bizonyltja az. a most felderített tény is. 
hogy a város

a Magyar Aszfultlpnrnak 660.000 pengőiéi 
tartozott, amelyre évek bosszú folyamán 
semmiféle fizetést neiu teljesített, úgyhogy 
ez a tartozás kamatokkal s egyéb más já
rulékokkal együtt felugrott 060000 pen- 

gőre.
A villanyüzemet is azért kellett meglehetősen 
hátrányos feltételek mellett bérbeadni, hogy 
erre a súlyos tartozásra — miután az Aszfalt
ipar már erősen szorongatta a várost —• va
lamit fizethessenek.

De kiderült a vizsgálat során az Is, hogy 
a városi tanács bosszú éveken át hamis 
költségvetést és hamis zárszámadást csi
nált és fogadtatott cl a városi képvlseld- 
testilléttsi. Olyan költségvetést csináltak, 
hogy u pótadó ötven saázalékndl kevesebb 
legyen, azért, hogy a városi tf’rtvlseiők- 
nek a kUHinbÖső UlelménypáÜékal to
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Jóformán megszűnt az Idegenforgalom Is. En
nek súlyát különösen érzi a váios egyébként 
idegenek és vidékiek által élénken látogatott 
Iisza-azálló és gyógyfürdője, amely különben 
Szolnok társadalmi életének gócpontja volt, 
ahol a városi urak Is összejöttek, mulatságo
kat rendeztek és amely most lézeng az üres 
ségtöl.

— Mindenki gyanús, aki akár néhány pen
gőt is szórakozásra költ, vagy valami luxus
cikket vásárol — mondotta nekünk egy tekin
tély szolnoki kereskedő, úgy hogy ma Szol
nok társadalmi élete is teljesen pang, nmellctt, 
hogy az emberek bizalmatlanok egymással 
szemben: nem tudják, hogy kinek van esetleg 
köze és része a városi panamákhoz.

Most szervezkedik egy vendéglősökből, ke
reskedőkből és iparosokból álló küldöttség, 
amely a hét folyamán fel akarja keresni a 
belügyminisztert, azzal a kéréssel, hogy leg
alább a közigazgntusl vizsgálatot fejezzék már 
be.

szabadítsák fel n várost a mostani lidérc
nyomás alól, hogy a gazdasági élet vérke

ringése Ismét normális lehessen.
Szolnok tényleg jobb sorsot érdemel, mint ezt 
a szörnyű városi gazdálkodást. Most épül a 
papírgyár, itt négyszáz munkás fog kenyér
kereseti lehetőséghez jutni és nz üzemét jú
niusban akarják megindítani.

Olt van a nagyszabású gabonatárház, amely
ben a környékbeli gazdák is elhelyezhették 1 
terményeiket, nyugodtan megvárhatták a meg
felelő áralakulást, mert a beraktározott ga- 1 
hona forgalmi érté! ének kilencven százalékát 1 
megkapták készpénzben és igy nem voltak ! 
kénytelenek terményeiket potom áron elveszte- ' 
getni. A Tiszán állandóan 20—25 külföldi

Ha föl és ölesén akap ruhézkodnl,
akkor karosáé fel .Hazai Szabóipar" urlszabóságá! (József-kürut 45. sz. I. em ) 

ahol rendelhet méltók szerint tavaszi divatszövelekbAI mesteri szabású 

férfiöltönyt vagy letöltőt ao fis 50 pengőért.

Kozma Miklós Eckhardtról
Vasárnapi választási küzdelem Mezöcsáton

mert a törvény értelmében csakis ott kaphat
nak a városi tisztviselők rendes fizetésükön 
kívül külön pótlékokat, ahol a pótadó nem 
haladja meg az ötven százalékot.

A város anyagilag szinte évtizedekre tönkre
ment, egy csomó tisztviselője letartóztatásban 
éa felfüggesztve, úgyhogy a kiküldött Vályú 
mcgyebiztosnnk egyelőre nagy heroikus mun
kát kell végeznie azért, hogy legalább a városi 
közigazgatás rendet napi menetét éa életét biz
tosítsa. A hllnös föllsztviselők mindent ma
guk végeztek, úgyhogy a megmaradt tisztvise 
lök nemcsak n vizsgálat következtében meg
csökkent létszámuknál fogva,

hanem aa ügyekben való Járatlanságuk 
következtében sem tudják ellátni a város 

adrulnlwtrádóját.
Éppen ezért ezen a héten már gondoskodás 
történik a hiányzó városi tisztviselők s első
sorban a polgármester pótlásáról, Illetőleg he 
I vctlesítésérőt. amelyre szükség van azért, 
hogy a város adminisztrációjában ne történ
jék téliét fennakadás.

A közigazgatási vizsgálattal — amely előre- 
láthatólng március közepén befejeződik — 
párhuzamosan halod a bilnűgyi vizsgálat, 
amely még hosszú heteket, sőt hónapokat is 
igénybevehet, mert még ma Is érkeznek Kron- 
berg főügyészhez újabb és újabb feljelentések, 
amelyekre a vizsgálatot kiterjesztik. Két letar
tóztatott városi tisztviselőért hozzátartozóik 
óvadékot ajánlottak fel szabadlábrahelyezésük 
érdekében.

Sárköz? Ferrue Javadalm) hivatalnoki 
pénztárosért családja ötezer pengőt, mig 
Léva? György műszaki tisztviselőért két

ezer pengőt ajánlottak fel.
Az ajánlatok fölött c héten dönt a vádtanács. 
Nem valószínű azonban, hogy a bűnügyi vizs
gálat teljes befejezéséig megtörténjék Sárkö
zinek és Lé vágnák kaució mellett való szabad- 
labrahelyezése is.

A közigazgatási vizsgálat folyomán elbocsá
tották még a város szolgálatából véglegesen 
Cgulag (iái Imrét, az Áldás szikvizgyár városi 1 
üzemének igazgatóját is,

akit apósa, Tóth Tamás polgármester ne- ] 
veaett hl erre a teljesen fölösleges állásra.
Egyébként magában a városban valósággal 

megállóit a panamaügyek kipattanása óta az 
n lüktető gazdasági és koreakedeltpi élet, amely 
Szolnok városát élénkké és forgalmassá tette.

Ami kártyában az adu-ász! 
Ami sportban a világbajnok! 
Ami drágakőben a koh-l-noor! 
Ami a borok között a tokaji!

Ami az óceánrepülésben 
Undbergh!

Ara magyar filmek között

AZ OKOS 
mama

Szenes Róla ötletéből Irta Békeffy litván.
Zene: Lajtár Lajos. Filmre Irta és rendezte 

Mártonffy Emil

Ai riaő magyar aztárflhn astánzereplöl:

Kosáry Emmi
TÖRZS JENŐ
KABOS GYULA
ERDÉLYI M1C1
KOMÁR JULISKA 
RÁDAY IMRE 
PAGER ANTAL 
DÉNES GYÖRGY 
TOLNA! KLÁRI 
PET1IES SÁNDOR 
SALAMON BÉLA 
SZÁSZ ILA
Z- MOLNÁR LÁSZIA) 
FLÓRA-BALETT

Stylua flhn, Muült a Hunnia filmgyárban

Bemutató csütörtökön:

RAD1US, ÁTRIUM, 
CAS1N0

Mezőcsát, március !.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A mezöcsúti kerületben vasárnap 
teljes erővel kibontakozott a választási harc. 
Már a kora délelőtt nyilvánosságra került a 
választási biztos döntése a szombaton benyuj 
tolt ajánlások felülvizsgálásáról

Úgy Egry Zoltán NEP-jelölt, mint Farkas 
Olivér kisgazdapárti jelölt ajánlásait el
fogadták és igy mindketten Indulhatnak a 

jövő vasárnapi választáson.
Vasárnap délelőtt leérkezett a kerületbe 

Eckhardt Tibor, a kisgazdapárt vezére hél 
képviselő kíséretében és délelőtt tizenegy óra
kor háromezer főnyi közönség jelenlétéjjen 
tartotta meg Farkas Olivér programbeszédót. 
Utána Eckhardt Tibor állott fel szólásra, aki 
azzal kezdte, hogy ugylátszik Mezöcsáton, 
dacára, hogy nz országyülési ciklus öt eszten
dőre von a törvényben előírva, minden évben 
választás lesz. Feleslegesnek tartja, hogy bő
vebb programot adjon, mert a kisgazdapárt 
Gaal Gaston-programja nem változott, s nem 
is fog megváltozni mindaddig, amíg meg nem 
valósulnak mindazok a reformok, amelyeket 
a magyar nép jóléte érdekében szükségesnek 
tart. — 1932 ben — mondotta többek között — 
éppen a mezöcsáti kerületben megbuktatta az 

I akkori Károlyi-kormány földmivelésügyi mi
niszterét, Purgly Emilt s ennek következtében 

| megbukott Károlyi Gyula gróf kormánya is. 
Kéri, buktassák meg most a Gömbös-kormány 
jelöltjét s utána nem következhet más, mlntn 
Gömbös-kormány bukása is. Eckhardt után 
Czlrják Antal és Soltész János képviselők szó
laltak még fel, majd a nap folyamán még több 
községben tartottak gyűlést.

KOZMA MIKLÓS A VÁLASZTÁS 
TISZTASÁGÁRÓL

Délután három órára volt -hirdetve a NÉP 
jelöltjének, Egry Zoltánnak programbeszéde, 
amelyen Kozma Miklós belügyminiszter is 
résztvett huszonnyolc képviselő kíséretében.

Egry Zoltán programbeszéde után általános 
figyelem és érdeklődés közepette állott fel

MA KEZDŐDIK A HÉTFŐI NAPLÓ SZENZÁCIÓS TIZHF.TES 
NAGYSZABÁSÚ UJ REJTVÉNYVERSENYE.

A győztes: 
július 31-augusztus 17-ig

a Hétfői Napló költségén részlvcsz a berlini XI. oliinpiáston.

Ezenkívül 100 rendkívül értékes ajándék 
jutalmazza a megkötőket!

A vé/leges megfejté*  a Utedllt forduló után alakul kt. a«üjUök a 2-ik oldalon taUlh.u aMi
véneket. A megfejtet máim 4 í, l.Mkc k<jtött keü beküldíai U’h*W

36 kilót fogyott
Pest legkövérebb asszonya, egy lipótvárosi < hogy orvosa tanácsára naponta egy pohár Mlra 

üzlet tulajdonosa és ezzel — nagy öröméra — glauhersós vizet ivott. Címe a Mira forrás iro- 
elvesztette a „Pest legkövérebb asszonya" elmet, díjában (V., Tükör-utca B.) megtudható. 
A hatalmas súlycsökkenést annak köszönheti, I

uszály —- még francia is — horgonyozott és 
szállította el Szolnok és környéke terményeit

Most áll minden:
külföldi vásárlót hónapok óta nem láttak, 
olyan rossz híre kerekedett Szolnok váro

sának.
Dr. Válya megyebiztos kora reggeltől késő 

estig hivatalában van és a felfüggesztett kép
viselőtestület és a letartóztatott polgármester 
ügykörében próbálja rendbehozni a város sor
sát. Ez a munka el fog tartani az esztendő 
végéig: de kérdés, hogy vájjon egyáltalában 
rendbe lehet e hozni a város péuzügyeit

anélkül, hogy óriási terhekkel ne sújtsák 
a lakosságot a városi urak bűneiért.

De kijut a munkából Borbély György főispán
nak is, aki ma még bizakodik abban, hogy ez 
nz életerős város ki fogja heverni ezt a ször
nyű katasztrófát és mindenesetre a maga ré
széről is a legteljesebb mértékben támogatja 
a rendcsinálás munkáját.

Egyelőre azonban mégis az a helyzet, hogy 
a polgármesterrel az élen a város egy csomó 
főtisztviselője vizsgálati fogságban van éa úgy
szólván napról-napra számot kell adniok újabb 
és újabb visszaélésekről és panamákról...

Herezeg Jenő.

Korma Miklós 
belügyminiszter. Azzal kezdte beszédét, hogy 
a választások rendszerint hatósági terrorról 
beszélnek, eljött ő maga személyesen, hogy 
meggyőződjék arról, lehet-e ebben a kerület
ben hatósági erőszakról beszélni s megálla
pítja, hogy itt a kerületben mindenki szabadon 
követheti meggyőződését. Hallotta, hogy azt 
mondják, hogy Eckhardt Tibor mentette meg 
Magyarországot mint népszövetségi meghízott. 
Választási kortesbeszédekben vgyan nem szok
tak külpolitikai kérdésekkel foglalkozni, de 
megállapítja, hogy Magyarországnak tizennégy 
kiküldöttje volt tienfben és közöttük volt Ö 
maga is. Látta ott a helyzetet és tudta, hogy 
Magyarországot Genfbcn nem kellett megmen
teni, mert Magyarországnak igazságos ügye 
került ott napirendre. Mindenki kivette ott a 
részét a munkából.

Kánya külügyminiszter legalább Is annyit 
tett, mint Eckhardt Tibor.

Bestéit ezután a kormány reformprogramjá
ról. Utána Drózdy Győző, Ndnássy Imre szólal
tak fel, majd a belügyminiszter Elődön és 
Igricen is résztvett a gyűléseken.

Milliós középitkezések 
indulta h meg Nagykanizsán

A Dunántúl egyik legszebb városában, Nagy- 
kanizsán milliós középitkezések indulnak el a 
közeljövőben. Az utolsó pár évben kissé visz- 
szafejlődött határmenti város ismét erőre ka
pott és lázas tempóval látott neki az építke
zésnek. Igazságügyi- és pénzügyminisztériumi 
beleegyezéssel a MABI takarékalapjából sike
rült elöteremtcniök az uj igazságügyi palota 
költségeit. A tervezeti kétemeletes, monumen
tális épület építkezéséhez még

a nyáron hozsálátnak. Az épület méltó 
büszkesége lesz a városnak.

Ugyancsak rövidesen felépül a kultuszminisz- 

tér engedélyével ar uj elemi iskola. A lelkes 
polgárok azonban ezzel sem érik be: a polgár
mesteri hivatal ingyentelek jutalmazásával le
hetővé teszi a nagykanizsai kerület OTI Mák
házának felépítését is, amelyre a pályázatot 
már kiírták. Az egész Dunántúlon már eddig 
is legtökéletesebb Horthy Miklós közkórháa 
is kibővül, uj bel-, fertőző-, tüdőbeteg- éa 
venerlkus hetegpavillonokka!. A laktanya le
génységi épülete is fedél alá kerül.

Száz és száz munkanélküli Iparos éa son
kás jut megélhetéshez

a most meginduló építkezések során. A kis 
város gazdasági életébe is kétségtelenül nagy 
fellendülést hoz majd ez a mtliókra terjedő 
közmunku. Példái adott ezzel Nagykanizsa a 
többi vidéki városnak: munkát a munkanél
külieknek, szépséget az idegenforgalomnak.

Gróf Fesfetich Kristóf 
nem építheti át 
a Marokkói udvart, 

mert a ház helyén park lesz
A Közmunka Tanács jövőheti ülésén ér

dekes városrendészeti tervekkel fnrtalkoz- 
nak.

Uj teret szeretnének létesíteni 
a Tisza /ífpdn-utcától a DedA-térig terjedő 
részen. Az útba eső régi bérkaszárnyákat ki 
szeretnék sajátilani. Az elgondolás az, hogy 
a kisajátított területekért nem adnának 
pénzt, hanem a házak becsértékének meg
felelő értékű

telkeket adnának cserébe.
A Közmunka Tanács legközelebbi ülésén 

letárgyalják az ügyet és azután sor kerül a 
kisajátításokra. Érdekes, hogy a tervek 
e£y nagyszabású építkezést akadályoztak 
meg. A Marokkói-udvar tulajdonosa

gróf Fesfetich Kristóf a Festetfch hltbl- 
zomány nra építkezési engedélyt kért 

a városházán. A Marokkói udvart okarfg 
leromboltatni, hogy a helyére modem nagy 
bérpalotát építsen. A kérelmet azzal utasí
tották el, hogy a házat közel jövőben úgy 
is ki fogják sajátitant.

A tervek azonban esetleg még módosulni 
fognak. Arról van ugyanis szó, hogy ha le
hetséges, akkor a teret egészen a bazilikáig 
kiterjesztik.

Értékpapírokat, 
kényszer- és badikétcsénkötvényt, mindennemű töredék
részvényt magas áron vásárol BARNA BANK, Budapest, 
V.. Nádor-u. 86. Tőzsdével szemben. Te!.: 31-3-10. 1M-S7.

Gazdátlanibolyáskosár 
a Dunaparton 

Dunába szórta az ibolyacsokrokat ét 
utánuk ugrott a korzó öreg virágárus- 

nője, akit legyőzött a 
fiatalok konkurrenciája 

Tegnapelőtt este özvegy Ferenc Józsefné 
ötvennyolcesztendős virágárusnő ibolyáskosár- 
ral a karján elindult végig a pesti Dunakor*  
zón. Sorra vette a kávéházakat és a cafébáro- 
kat. Meg-megállt az asztalok mellett:

— Szép ibolyát, friss ibolyát tessék... 
Egyik-másik helyen rászóltak a pincérek, 

ne molesztálja a vendégeket, a tangóvilágitás- 
ban Összehajtó párok nem törődtek Ferenc*  
Józsefnéval,

a jazzmuzslka mellett nem érdekelte őket 
az ibolya, egyetlenegy csokor se fogyott eL 
A korzó öreg vlrágárusnője az Erzsébet- 

hidhoz ballagott, lement az alsó rakodópartra, 
ahol ilyenkor késő estig alig akad egy-egy 
járókelő. Kopott télikabátja zsebébő] ceruzát, 
papirt kotort elő, búcsúlevelet irt, kosarából 
egyenként a Dunába szórta a szép, friss ibolya
csokrokat, az üres kosarat a rakpart kőszegé- 
Ij’ére tette, azután egy hangos loccsanás:

az öreg virágárnsnő elment a virágai ntán.
Reggelre megtalálták n gazdátlan ibolyái- 

kosarat, mellette a búcsúlevelet.
— Az én időm mér lejárt — Irta a virág- 

árusnő —, nem tudom eladni a virágjaimat 
A fiatalok mindenütt megelőznek,

• fiatalurak és a nagyságák a kóséházak- 
bán Mívesebben vesznek virágot a fiata

loktól,
ha Jön a rendőr, a fiatal virágárusok hamar 
észreveszik és elszaladnak, én már nem tudok 
szaladni, elfog a rendőr és megbüntetnek, 
Nincs már nekem itt keresnivalóm ..

A gazdátlan vlrógkosarat és a búcsúlevelet 
bevitték a főkapitányságra és az életvédelmi 
osztályon akta lett özvegy Ferenc Józsefné 
virágárusnő tragédiájából.

Vll. filharmónia holnao 
vtz.; Dohnányi, hözr.; Thibaud 
Opera, fél R. Műsoron. Brahms: III. szimfónia, 
Mozart: D-dur hegedűverseny, Rékai: Dólibá. 
boa rónaságon (bemutató), Slrausa R.« TIU 
Eulensplegel. Jegyek Operánál és Koncertnák
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Súlyos vád Sárospatak 
»öie9»iőle ellen 

valutacsempésznek pénzért oly tanúsítványt szol
gáltatott ki, mellyel Zemplénben szerzett útlevelet

Sátoraljaújhely, március 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Feltűnő vizsgálat folyik pár nap 
óta Sárospatakon dr. Schweiger László fő
jegyző ellen. A vád, amelynek valódiságát a 
vizsgálat fogja tisztázni az, hogy

a főjegyző pénzért adott ki olyan igazo
lásokat, amelyek alapján azután Zemp
lén vármegye alispánja iitleveiet állít

hatott ki.
Dr. Schweiger László körülbelül félévvel 

ezelőtt került Sárospatakra. Azelőtt Nagyvá
radon folytatott ügyvédi prakszist. A sáros
pataki főjegyzőválasztás előtt nem sokkal 
magyar állampolgárságot szerzett és hang
súlyozott felsőbb ajánlásra Sárospatakon fő
jegyző lett. A választáson mellőzték többek 
között Juhász Dezső jegyzőt is, akit a sáros
patakiak főjegyzőnek jelöltek és aki huszon
nyolc éve dolgozik a községházán.

Sárospatakon már hetek óta nyílt beszéd 
tárgya volt, hogy a főjegyző

meg nem engedett dijakat szed.
Nemrégiben határozott adat került a felsőbb 
hatóságok kézéibe. A valutarendörség elfo
gott egy újpesti illetőségű valutacsempészt. 
Útlevele átvizsgálásakor csodálkozva állapí
tották meg, hogy azt

a zempléni hatóság állította ki.
A valutacsempész nem is tagadta, hogy Új
pesten nem tudott útlevelet szerezni és ezért 
csináltatott útlevelet Sárospatakon.

A jelek szerint a főjegyző bárkinek adott 
igazoló Írást, aki két sárospataki tanú kísé
retében jelent meg előtte és

aki megfizette a kívánt dijat.

Lemondott álláséról 
a főjegyző

Vasárnap váratlan fordulat történt a fő
jegyző ellen indított vizsgálatban. Megálla
pították, hogy dr. Schweiger László szom
bat este a főjegyzői irattárból egy

aktatáskában Iratokat vitt el,
Gróf Hoyos Viktor főszolgabíró erre vasár
nap megjelent Sárospatakon és

az Irattárat lepecsételtette.

Ugyanakkor lezáratta a főjegyzői hivatal 
helyiségeit és a kulcsokat magához vette.

Dr. Schweiger László főjegyző jelentke
zett Zemplén vármegye főispánjánál is, aki 
tői visszatérve,

Írásban elkiildötte lemondását.
A lemondás tudomásunk szerint hétfőn ke
rül a felsőbb hatóságok elé.

Dr. Schweiger László felesége vasárnap 
folyamán elutazott Sárospatakról, de a fő
jegyző egyelőre nem hagyhatja el a közsé-

A mátjnások fogorvosa
hajnali botrány közepette leütött 
egy színészt az Atelier-bárban 
Berend István összeesett a ruhatárban

Szombatról-vasárnapra virradó éjjel han
gos botrány színhelye volt az Atéttér-mu
lató, amely legutóbb kínos feltűnést keltett 
nem éppen ízléses reklámjával. Kézírásos 
névtelen leveleket litografált, amely a cím
zetteket felszólítja, hogy jöjjenek el éjszaka 
a mulatóba, ahol „jól mulat valaki, amíg ön 
komoly munkával van elfoglalva”.

A névtelen levelek kártékony, aljas dl 
vatját használta fel reklámul az Atelier, 

amelyben szombaton éjjel hangos botrány 
robbant ki.

A mulató egyik asztalánál, a páholyok 
mellett egy háromtagú uritársasúg szórako
zott. A társaság egyik tagja K. I. dr ismert 
belvárosi fogorvos volt, aki legutóbb egy 
mágnásperben Is szerepelt s akiről köztudo
mású, hogy pacienturája leginkább a mág
násuk köréből rekruiáíúdík. A fogorvos ba
rátjával és ennek menyasszonyával szóra
kozott a mulatóban. Mikor fizettek és föl
álltak asztaluktól, hogy távozzanak, a fog
orvos észrevette, hogy

a társaságukban lévő hölgy szeme köny- 
nyes.

get. Minden lépését csendőrök figyelik és 
megtörténhet, hogy a csendőrségnek szük
sége lehet rá az újpesti siber útlevél-ügyé
vel kapcsolatban. A csendőrség több sze
mélyt vett gyanúba, köztük előkelő sáros
pataki kereskedőket is,

akik mint tanuk közreműködtek a vlsz- 
szaélésekben.

Valószínűnek tartják, hogy a csendőrség 
nyomozása egy „bizonyitványgyár” nagy
arányú működését leplezi le. Sárospatakon 
elterjedt hírek szerint, a főjegyző bármiről 
és bárkinek adott igazolványt — ha meg
kapta a kívánt különdijazást.

Sárospatak közönsége most két kérdésre 
vár választ: hogyan és milyen okmányok 
alapján kapott állampolgárságot dr. Schwei
ger László nagyváradi ügyvéd és mi történt 
a sárospataki községházán, ahol pénzért 
bizonyítványhoz lehetett jutni?

MÉGIS CSAK 
LEGJOBB A

Megkérdezte, hogy mi a baja, mire ezt a 
meglepő választ kapta:

— Legfőbb ideje, hogy elmenjünk, mert 
eqy tolakodó fiatalember állandóan megjegy
zésekkel és fixirozásokkal molesztál.

Amikor fölálltam nx asztaltól, a ruhá
mat is meghúzta.

Az alacsony termetű, zömök fogorvos oda 
lépett ehhez a fiatalemberhez s csendes 
hangon rászólt:

— Kérem, fáradjon ki a ruhatárba, va
lami elintéznivalónk van!

— Nekem nem! — válaszolt a fiatalember, 
akiről kiderült, hogy Berend István színész, 
aki régebben a Pesti Színházban játszott, 
újabban pedig húgával együtt, mint nagy 
artistaprodukció járták be a külföldet.

Az orvos nyugodt hangon többször meg
ismételte a felszólilást, hogy a botrányt le
hetőleg elkerülje. Ekkor már pincérek gyü
lekeztek köréjük és talán negyedszeri fel
szólítás után a színész ezt válaszolta:

— Fölösleges kimennem, itt is megkap
hatja azt a pofont! — szólt és

kezét ütésre emelte.
Ezt azonban nem várta meg az eddig

MONORI MAG
BUDAPEST Vili. RÁKÓCZI ÚT 7.

rendkívül nyugodtan, sőt halkan viselkedő 
orvos, hanem

egyetlen hatalmas csapással leütötte a 
színészt,

aki elterült a földön. A jelenet természete
sen nem folyt le néző nélkül, a mulató kö
zönsége odarohant, úgy hogy a tumultus 
közül csak nagyon nehezen szabadította ki 
magát az orvos és társasága. Az orvos, mi
előtt távozott volna, a pincérnek odaadta 
névjegyét ezekkel a szavakkal:

— Ha ez az ur később magához tér, 
adja át neki a névjegyet!

A fiatal színész azonban sokkal hamarabb 
tért magához, semmint várták volna, Föl
ugrott a földről és a ruhatárban öltözködő 
orvos után rohant. Itt aztán folytatódott a 
botrány.

Berend István ismét rá akart támadni 
az orvosra, aki azonban újra egyetlen 
lendülettel knockantolla a színészt, Be
rend az ütés nyomán az öltöző tükrébe, 

majd a földre zuhant.
Az ügyeletes detektív akkor már ott volt, 

felvette a társaság személyi adatait s a ve
rekedésről ma jelentési tett -u főkapitány
ságon.

Porcellánoh, üvegáruk, 
>zománcedényeh csoda olcsón!
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(étikül liirbál a

lyem marokénból.........
fii divatcinök

taviul uj forrnék 9.50
félti féltipí .Odrinál . « H Q n

Goodyerl WelM rémén

Gyermekcipők fiekaatbla varrott 
SS—IS 87—SO SÍ-SS

----------------------------------- ».9<F

6.98
2.88
8.50

‘7.90

A harmadik emeleten
Fűszer

kg fehérbab ____
« sárgaborsó------
« mák ... _  _
dg pörköltkávé _ 
kg malátakávé 
« r - -■

.33 

.44 

.94 
-.66 

malátakávé____ —.36
M. D. Cs. cikória—.86 
Brldge kávépótlék 
kakaó____

mazsola — ...............
állami minősítési zár
jeggyel ellátott édes 
nemes paprika ... 
szegedi rózsapaprika 
panlrozó liszt ... — 

„ym. (nettó I kg) leves
tészta 2 tojásos.........—.88
kg csőtészta 2 tojásos —.88 
« csőtészta fehéráru

(tara 8 dg)............_ —.44
« tarhonya fehéráru - —.44
Háztartási cikkek

I üveg fémtisztító I. 
i/ kg padlópaszta-------

I db padlóviasz ...____
5 lével viktórlasárga ._ 
I nagy doboz Főnix tlsz-

I oa. fehér papírszalvéta 
250 db-os......... —

5 csomag W. C. papír 

«
«
«

I 
I

I

Csemege
«/, kg tcljeszsiros trappista sajt 77 
»/*  « emmenthall sajt-------

I . .Zita, ringló 
v. alma DeT0U —

I « borsó konzerv _ _ _ 
« vajbab «_______
« lecsó «________
kg-08 üvegben oroszhal 

(Gveg betét 32) ____
■ üvegben mustár 

(üvegbetét 32)-----------
doboz szardínia 12 hallal 
kg ízletes Ha. kolbász — 
pár tea virsli—_______
kg olasz vérnaranos------

66

6 
I

Cukorka— Csokoládé
étcsokoládé_______ 83
praliné...____ _ _ 44
vegyes dragee—. 44 

nugat kocka____ ._ 44
törmolék csokoládé - 44 
csokoládés mignon _ 44 
mazsolás csokoládé _ 44 
rumos kooka ... _ — 44 
töltött csokoládé____ 44
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As elsőoaztályn bajnokság hetedik forduló
ját ma este Vtl órakor játsszák le. összeállí
tás: Unió MAC IJ„ BLK—Fészek, MAFC— 
MTK, DSC—MAC L, Bridge Club—Dlploniá- 
sok.

★

FELADVÁNY.
4 10,6
A 9,8
ö K.0

o
Krilrk'rs etkiluö veit Londoribun: Se<v- 

casfle herceg lánya, Lady Doria Child tar
totta esküvőjét hírfán Neumann londoni 
magánbankárral. A bankár magyar s zár ma
rása, de azelőtt flécsben élt, mott pedig 
Londonban működik. Lady Doria Chlld kű-
Dinben apai ágon rokona az angol királyi 
családnak.

&
Szerelmi ABC — Liíuvlik a lángoló Neon

csövek a Moulin Hongé uj rendjét. A pre
mierest nagy lázában kavargó lokálba teg
nap éjszaka beállít három őszhaju, szmo
kingot, elegáns ur és megkérdi: 

Kéremszépen, szabad nekünk it meg
nézni ezt a műsort f

— Hogq-hogyfff
— Ugyanit csak ma ünnepeljük tizen- 

ötödik születésnapunkat ...
— ff
— Tudniillik szökőévben születtünk, 

február 19-én — mosolyogtak az öregurak, 
azután őt perc múlva, hatvanéves korukat 
meghazudtoló vidámsággal ropták a rumbát 
a forgóparketlen. ó, boldog Ifjúság ...

o
.4 Statisztikai Hivatal összeírja a kilenc

ven éven felüli embereket, a hosszú élet 
titkát kutatja. Ajánlhatunk egy jó elmet: 
Metternlch-Sándor Paula hercegnő most 
ünnepelte századik születésnapját viruló 
egészségben.

0
Világattrakció a Parislen Grillben: a Bo

yer Sislers, a nagy Lucienne Boyer unoka- 
hugai. Jobb, mint a Sisters G. .. .1

Krúdy Gyula lánya, Krúdy Ilona, a szép, 
magas, fekete hölgy, aki benfentes at arisz
tokrata körökben, könyvet irt. „Ezért nem 
vette sl..." — a elme és a napokban hagyio 
el a sajtói. Irodalmi körökben a nagy tró 
lányának kijáró érdeklődéssel, az arisztok
raták világában pedig nagy kíváncsisággal 
várják a könyvel. Állítólag kulcsregény lesz.

Két Ősrégi erdélyi família sarját eskették 
vasárnap a belvárosi plébániatemplomban: 
Jósika Ágnes bárónőt vezette oltárhoz Meny
hárt György dr. o

.4 Kisnapló a törvényszéken inspekciózoti 
és három érdekes apróságot jegyzett föl. 1. 
SzŐnyi Lenke, a szép fekete dizöz taxin 
pendlizett két lokál között. Mikor a taxi az 
egyik lokál elé érkezett, kelleténél hamarább 
nyitotta ki az ajtót, a járdaszéli gázlámpa 
leszakította a kocsi ajtaját. A sofőr 24 pengő 
öli fillér restaurálási dijat követelt. Szönytnk 
megtagadta a fizetést A taxis perelt. Az ifjú 
dizöz ügyvédje a tárgyaláson kijelentette. 
SzŐnyi Lenkétől nem lehet kártérítést kérni, 
mert még kiskorú. A btró erre elrendelte, 
hogy SzŐnyi Lenke a legközelebbi tárgyalásra 
hozza magával hiteles születési bizonyítvá
nyát. 2. M árion ff y Holla táncosnőről akt fel
vételek készültek egy bálvárosi fotográfus
nál. Az akt felvételek kozmetikai cikkek 
hirdetéseiben jelentek meg. A táncosnő til
takozott és perelt. A bíróság 400 pengő kár
térítésre Ítélte a fotográfust s elrendelte, 
hagy a rendőrség kobozza el az aktképek 
hirdetés-kliséit. 3. Gróf Zichy Ede György 
2.W) pengős csekket adott a szabójának, de 
figyel mellette, hogy egyelőre még ne váltsa 
be, csak néhány nap múlva lesz rá fedezet 
4 törvényszék csekkvétségért eljárást Indí
tott Zichy gróf azzal védekezett, hogy jóhisze
műen járt el, nem tudta, hogy előre kelte
zett csekket nem szabad klállitani. A bíró
ság a gráfot 100 pengőre, a szabómestert 
pedig 100 pengőre ítélte.

Ileller Frigycsné, ez lsm«rt kalnpszalon- 
tulnjdóno.inö ma érkezett vissza párisi tar- 
lótködáuából, ahová első kalaposnöje ciki- 
őérte, \z összes nagy párisi házak kalap- 
kollekcióját látta s n Páriából hozott mo
dellel; bemutatását megkezdte. (Csányl- 
utca 12.)

0
Molnár Háza, tehetséges fiatal érdéin' 

pikl >i nő, megnyitotta sikerült képkiáflltá- 
sót a részek helyiségében.

A budapesti vendéglősök kiváló szakértők 
bewm xávrd elkéstltik a hitele., magyar sza- 
kácshönyvet. Kortörténeti kutatások alap
ján irt receptek szerint kell megfőzni 
lapríkást, gulyást és a többi jófélét.

BAKTER: Pestrfl, Lepcses szomszéd, 
I’eslrű?

ÖRZSI: Ne is kérdezze. Muszajt főmenni 
a klinikára.

RAKTÉR: Ajha. Ki a beteg?
LEPCSES: Ollan idegös vagyok, hájjá, 

hogy tennap is nz örzsim fejihöz hagvítot- 
tani a csizmámat.

ÖRZSI: Még szerencse, hogy elkaptam a 
fejemet.

LEPCSES: Hálistennek. Oszt igy az 
anyósomat trafáltam igenyessen fültövön. 
Mondok: ne haraguggyék nyanya, nem vót 
szándékomba a fiiiit megtorpedózni. Ikább 
a száját szerettem vóna.

BAKTER: Nono. De mitiii ollan idegös, 
I.rnrses szomszéd?

ÖRZSI: Altul a nyű vés olaj-szakcíótul.
BAKTER: OlaJ-szakció? Hát ammeg mi 

a csuda?
LEPCSES: Má féléve izgattyák vele a 

népeket. Hogy a Népszövetség elvonnya az 
olajat nz olnszoktnl, vagy se. Az angolok 
akarják, n franciák má nem annyira, az 
ámerikánusok meg egyátujjába sehogy.

ÖRZSI: Akárcsak velünk történt a pesti 
villanyoson. Mer egy úri naccsága utazott 
e’ pici fiúval, akin ollan fődigérő tenge
rész-nadrág vót. A kalóz nem adott gyerek
jegyet a kisfiúnak, mer hossz! nadrágja 
vót. Aszongya a naccsága: jóvan, de akkor 
nekem aggyon gyerekjegyet, mer nekem 
meg rövid nadrágom van. Mikor osztán 
hozzámlépett a kalóz, mondok neki; nékem 
pedig semmlllen jegy nem köll, mer én 
egyátujjába nem hordok nadrágot.

BAKTER: így Jár az, aki a közfórgalmat 
összezagyválja a női nadrággal. — Hát mi 
ujsátf Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Bornemissza minisztert kila
koltatták. Mer a ház, akibe lakott, össze 
akar dűlni.

BAKTER: Oszt mit arAIunk e.hhftz n n«. 
tlek?

LEPCSES: Amit LocsmándI Káról. Mer 
gyütt a felesége ríva, hogy jaj, jaj, lesza
kadt a házuk pallósa. De az; anyád ne szült 
vóna, — kajbált Locsniándi, — mér nem 
tartottad, mig én hazagvüvök??

BAKTER: Asse szerette a feleségit. — 
Mongya csak, mér papolnak annyit arrul a 
mestervizsgárul?

ÖRZSI: Aszongyák, hogy emmeg ujfent 
csak azoknak lesz jó, akik közel állnak a 
kórmónyhoz.

LEPCSES: Erről tudok egv esetet. Egyik 
sujszterinas meséli a másiknak, hogy bené
zett a kúcsjukon, oszt odabe a mester ip- 
pen vizsgázik a feleséginéi, vagyis ölelgeti 
nz asszont. Kérdi a klssebbik inas: vájjon 
jó lehet az? Mafla te, — mongiya az öre
gebbik, — iia nem lenne jó, velünk végez
tetné.

BAKTER: Ész vót annak a kölökijek a 
kópéjába, nem lekvár. — Hót abbul mi
(iiiiiuiiiin iiiiiniiiiiniiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiniiiniwiiiiiiiiiiniiiiuiiiiWHiiiiiiinjtiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiniiiHiiniiiiiii

Érdekes, hogy ma már ugyanúgy válto
zik a csöppségek divatja, mint a felnőt
teké. Azelőtt a marna vett egy .méter anya 
got és otthon szépen megvarrta, „kisiin- 
gelto". Ma gyermekruhassalónokban, gyér- 
mekrubaáruhúzakban. „modellek" után 
rendelik meg kicsinyeik számára a tollet
tek et

A tavaszi gvrrnwk divat, megelőzve a fel
nőttek divatját, nz idén már teljesen kiala
kult. A világos szövetű raglánok teljesen 
kissorllotlák az Idén as előző években 
annyira kedvelt trenchkotot. Ilozávaló 
szövntkalnp, és horrlbile dictu — reliküll 
ma a sikk

As anyák azonban a pelcrint szeretik. 
Olcsóbb, mint a kabát és mégis meleget 
tart Láttam agy piros, könnyű szövetru
hát fehér ssövetpelerlnnel és egy halvány
zöld, kockás, fehér szövelruhát, amelyen 
a fehér bublgnllér kihajlott a halványzöld 
pelerinre. Olyan bűbájos volt, hogy as 
ember önkéntelenöl vágyat érzett, hogy 
sajátmagúnak is megcsináltassa.

Divatszinek a piros minden árnyalata és 
a halványkék. Fantasztikus modern gom
bok, övék és megfelelő apró klipsek díszí
tik a kabátokat és a ruhákat A tavaszi 
ruhák legtöbbje: „srég". Éppúgy, mint a 
felnőtteknél, csak egy kicsit huzva, hogy 

igaz, hogy a Hitler hazahítta Amerikábul a 
Mayer Hetén izrajlita vívóbaj noknöt, hadd 
szerezzen dicsőséget a németeknek?

ÖRZSI: Ugyan nem rühellik a többi né
pek elölt?

LEPCSES: Néd csak örzsi, Kucorásné 
huzsvélvasárnap belefogott szobát meszelni. 
Rámordul az ura: ejnye te pogány, illen 
nagy ünnepen meszelsz, ha megláttya a 
szomszédasszony ugyan mit gondul rullad? 
Aszongya rá Kucorásné: ha az Úristen előtt 
nem szégyellem, a szomszédasszony miatt 
má nem vakaródzok.

BAKTER: Moslékfajzat vót mindig az a 
Kucorásné. — Hát a Japányok fóradalmá- 
rul mi hir? Igaz vóna, hogy háborúba küt- 
fék ükét, oszt ük meg otthun keztek lüvö- 
dözni?

LEPCSES: Van az úgjy, hájjá. Eccer 
Cserge Péter föbiztatla a legénfiát, hogy 
bicskázza meg a haragosukat, aztat a Páva 
Bálintot. De elsőbb jól leitatta a gyereket, 
hogy majd a bíróság enyhittö körülmény
nek tuggya be a részegséget. Hát a gyerek 
iszik, Iszik, oszt mikor az öreg noszogatni 
kezte, hogy indujjon má, fölugrott, oszt ék
telenül pofontaszajtotta az Idesaptyát. Mi
csoda, — kesergett az öreg, — ta a saját 
apádat molesztálod?? Aszongya a fia: hun- 
nan tudom én illen részegen, hogy ki az 
apám?

BAKTER: Ezér nem köll a lovaglás eljá
rást részegen csinálni. — Hál Seftschik 
képvisellő ur? Nem lesz kár, ha kipetlcióz- 
zák a képvisellÖházbul?

LEPCSES: Tuggya hájjá, mikor az a ve
szekedő Dudás Béni meghótt, tisztelendő 
ur fölkérdezte az özvegyit, hogy mi jót em
líthetne a boldogultrul, a gyászbeszédbo. 
Az özvegy gondúkodott vagy háromfertái 
óra hosszat, oszt végül aszongya: tessen az
tat említeni, hogy igen szerette a túxóstész- 
tát.

BAKTER: Pejszen nem is rossz az, tö- 
pörtydvel, sóval-paprikával, meg nyakon- 
öntve ’téföllell

ÖRZSI: Hónap aztat főzök. — Oszt me
hetnénk is má, aptya,

BAKTER: Hő, hői Arrul nem vagyok 
még konfirmálva, Lépesén szomszéd, mi 
vót avval az ezer pöngövel, akit Darkóék 
kitűzlek a nyomravezető jutalmául?

LEPCSES: Hát... a’ Is majd úgy lett, 
mint a libádi vörsöny. Kótya Lajos, meg 
Csorrantó Pál, odavaló illetőségű pógárok, 
azon vitagzottak, hogy mellikük feleségi- 
nek fehérebb a háta végin a testve bűre. 
No, Kótya Lajos elvezette Csorrantó Pált a 
malomárokra, mer tutta, hogy a felesége 
aznap förönni mén. Gyütt is az asszony, 
meg is lesték. Mikor a szemle megvót, 
aszongya Kótya; hát most lessük tneg a 
maga feleségit, sógor. Feleli Csorrantó: 

' minek a’ má sógor, elösmerem, hogy a 
I maga feleségié fehérebb. — No Isten álgya.

na/

a gyerekekről
az esetleges még fűzőbe be nem szorított 
„pocakot" a redflzés enyhítse kissé. (Hiába, 
már itt it vigyáznak a vonalakra.)

A szoknya-bluz divat as Idén csaknem 
teljesen elmaradt.

Az apró „férfiak" divatjáról is be aka
runk számolni. Idén nagyot haladt a di
vatjuk. Már ötéves fiatalemberkéket zakó
ban láthatunk, majd hozzávaló nyakken- 
dös ingblúzokkal. Ez a legújabb divatl 
Úgy látszik, férfiul fölényüket már az öt
évesek is ki akarják mulatni, ök már öt
éves korukban utánozhatják papáikat! El
lenben a kislónykák?! Okét bizony ma- 
macskájuk még húszéves korukban is 
legszívesebben splelhósnihan járatnák ... 
(Dr. Dévai né Erdős Böske.)

♦

Csak nemrég nyílt meg a Király-utca 8ö. ss. 
alatt a Gruber gycrmekruballslet, de a ma 
mák máris annyira felkapták, hogy alig győ
zik a megrendeléseket Megjegyzem, nem is 
csoda! Szinte bámulatos: ennyi szuhbnél-stebb 
és ami a legfontosabb: olcsó! gyermekholml. 
Leendő és már meglévő anyáknak felhívjuk a 
figyelmét hogy ha szép, finom és Ízléses, nem 
utolsó sorban: olcsó ruhákat akarnak gyerme
keiknek venni, keressék fel a Gruber flvermek- 
tuhaüzlatet
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Scanzadu. Dél hív és nem ad ki ütést

♦
Fészek 42 meccspontíal legyőzte az Uniót, 

A mérkőzést már az előzményei eldöntötték. 
Darvas Róbert, az Unió LTC standard
játékosa beteg, ezért az Unió kérte e sors
döntő mérkőzés elhalasztását. As intézőbizott
ság a kérést elutasította. A szakemberek egy 
mérkőzés számadataiból következtetnek annak 
nívójára. A nagy meccspontforgalom rossz ní
vót mutat, a kicsi JÓL E mérkőzés forgalma 
167 meccspont volt, es horrlbils szám, ezévf 
bajnokság során még meg sem közelítették. As 
Intézőbizottság felelős azért, hogy Magyar
ország ezévl brfdgebajnokságát egy Ilyen Ir
reális mérkőzés döntötte eL A bizottságnak an
nál Inkább módjában lett volna a mérkőzést 
elhalasztani, mert hiszen ehhez a Fészek csa
pata is hozzájárni!.

A Tátra-kupaversenyen magyar részről a 
kupavédő Unió LTC csapatán MvQl elindul 
a dr. Hudooernig—dr. Hadovernigné—-Halán 
Ákos— Tóth Miklós—ár. Kovács György-együt
tes is

♦
T.egiifAhh kellett volna megmérkőznie a 

MAC I. csapatának a MAFC-teammel. A 
MAC I. lemondta a mérkőzést, — mert a 
játékosok Pillér György esküvőjére mentek- 
A MAFC nem volt hajlandó uj terminust 
adni. A szövetség úgy döntött, hogy, ha a 
felek nem tudnak megegyezni a meccs idő
pontjában, a MAFC-ot mondják ki győz
tesnek.

♦
A szövetség programba vette, hogy ta

vasszal osztrák-magyar versenyt rendez, 
amelyen a két nemzet reprezentatív team
jén kívül indul egu-egy fiatal erőkből álló, 
úgynevezett „csikó-csapat" is.

Ot é« fél trlckksl ntfiy szleramet bemondani Ml-e? 

Nem lélek én • kártyAMI, ha Platnik féle.

A brüsszeli Európa-bajnok francia teamet is 
meghívta a bridgeszövetség, hogy a világhírű 
csapat március végén vagy április elején Buda
pesten mérkőzzék meg a magyar válogatott 
együttessel

♦
Február 24-1 bridgerejtvényűnk megfejtése a 

következő: Beütés után kiaduzás, majd körelf- 
mináció. Ezután kérő király és kis káró, 
amire kézi kis treffet eldobunk, Nyugat kény
szerítve van a treff góbiiba behívni!

A MODERN 
KERESKEDŐ 
it itxO-tötKBTcnatt 
o Aá Á N V M. A..
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Budapesten elfogták
a csongrádi városházi 
betörő társát

Veszedelmes betörőbandák garázdálkodnak 
Pécs környékén és Hódmezővásárhely vidékén

Vasárnap hajnalban a pécsi rendőrkapi
tányság arról értesítette a budapesti rendőr- . 
ségel, hogy a pécsi helyőrség altiszti kaszi
nójába betörtek. Az irodahelyiségben lévő 

pénztárt feszitették fel 
és onnan hatszáz pengő készpénzt és egy 
8200 pengőt tartalmazó takarékpénztári 
könyvet elvittek.

Az első rádiógrammot néhány perc múlva 
követte egy második, ugyancsak a pécsi 
rendőrségtől. Ez is egy betörésről számol. 
be, amelyet a Pécsett lévő Perczel-utca 17.’ 
szám alatti Kultur könyvnyomda helyiségei
ben követlek el. Ez alkalommal

a betörök egy vaskazettát törtek fel 
és az abban levő ölszáz pengő készpénzt 
zsákmányolták el.

A pécsi érlesités szerint, a betörés tel lesei 
valószínűleg Budapestre menekültek. A fő
kapitányságon azonnal mozgósították a be
törőket üldöző detektivesoportot és ezek 
nagy erővel meg is indították a nyomozást.

Még jóformán el sem indultak a detektí
vek, amikor a hódmezővásárhelyi rendőr
kapitányság telefonon hívta fel a főkapi
tányságot.

A telefonértesítés szerint ott elfogták 
Gombos József odavaló lakost, aki néhány 
nappal ezelőtt

a csongrádi városházára tört be és hu
szonötezer pengőt vitt el.

Gombost részletesen kihallgatták és elmon
dotta, hogy nemcsak Csongrádon, hanem 
Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Békésgya- 
Ián és Kunszentmártonban Is követett el be
törést. Tárra Is volt, aki segédkezett neki, 
úgy tudja, hogy V. Kiss György a neve és 
hogy Budapesten lakik.

Gombos pontos személyleirást is adott 
betörőtársáról azzal, hogy egy levelezőlapot 
látott nála, amelyen, ha jól emlékszik, a 
Magdolna-utca volt megjelölve, mint ahol 
y. Kiss György Budapesten lakik.

óe fvnnrin frankotA cflXff/**

talált a Wertheim-kasszában: 
valutavisszaélés miatt eljárás indult 
a kifosztott vezérigazgató ellen

Különös körülmények között elkövetett 
kasszakifosztás utójátéka foglalkoztatja most 
a valutaügyészséget. A lopási bűnügy fötárgju- 
lásán pattant ki, hogy a kifosztott vezérigaz
gató kasszájából

többezer pengő értékű ininda A*  sv-jd 
frankot

vitt el a tolvaj. Az iratokat azonnal áttették a 
valutaügyészségre és megindult az eljárás a 
kasszafosztás áldozata és még néhány egyén 
ellen.

A kalandos bflnügysorozat regényes törté
netének első számú hőse, illletve hősnője Ta
bina Lukácsné szakácsnő, aki egy nagy fővárosi 
gyár vezérigazgatójánál szolgált. Tabináné éle
tének nagv álma volt: a mondain-világ. Mulatni 
akart, elegáns lokálban, úgy, mint a gazdagok. 
A szakácsnő gazdái « Belvárosban laktak és 
az volt a szokás, hogy a személyzet időnként 
elmehet a vezérigazgató gyárának Nagykörúton 
lévő irodájába és ott — hivatalos órák után 
— az irodai fürdőszobában megfürödhet. A 
mulatni vágyó szakácsné egy délután

ellopta a vezérigazgatótól az irodai Wert- 
hclm-kassza kulcsút

A Futó-csoporthoz beosztott Széli György 
detcktivfelügyelö vette kezébe a nyomozást. 
Első dolga volt, hogy a Keleti pályaudvaron 
a Hódmezővásárhely felöl érkező vonat uta
sait vegye szemügyre. Szerencséjére észre
vette, hogy egy férfi nagy óvatosan néz kö
rül, majd nem azon a kijárón, ahol az uta
sok rendszerint elhagyják a pályaudvart, 
hanem

a vágányokon átbujkálva, a beszállás 
oldalán akar eltávozni a pályaudvarról.
A detektivfelügyelő ez után az ember után 

lopódzott és nagy örömmel látta, hogy a 
Magdolna-utca 36. számú házba tér be. 
Azonnal utána ment és igazolásra szólította 
fel.

— Ml az, maga betörő? — kiáltott a de- 
tektivre a betörő és

revolvert rántott.
A detektivfelügyelő azonban kitűnő bok
szoló, egyetlen ütéssel

kiütötte támadója kezéből a fegyvert,
majd megkötözte.

A megkötözött ember most már nem „lá
tott betörőt” a detektivben, hanem elmondta, 
hogy Vasvári Gyula a neve. A zsebeit átku
tatva,

tizenkétezer pengő készpénzt találtak 
nála,

mire előállították a rendőrségre.
A főkapitányságon kiderült, hogy igazi 

neve Vásári Gyula és a Vasvári Gyula és V. 
Kiss György nevekét is használni szokta. Ki
derült, hogy 1935-ben büntetve volt, nemré
giben szabadult ki a f egyházból.

Beismerte, a csongrádi városházán a betö
résben rétszvett, azt azonban tagadja, hogy 
több betörést követett volna el. Letartóztat
ták és hétfőn reggel visszakisérik Hódmező
vásárhelyre, hogy a további nyomozást az 
ottani rendőrség folytassa.

■ii^

és azzal felszerelten ment el ax irodába — 
fürdeni. Felnyitotta a hivatalban gazdája pri
vát pénzszekrényét és onnan nagyösszegü pen
gőt. továbbá svájci és francia frankot elvitt. 
Ezután hazasietett a belvárosi lakásba, fel
vette vidéken tartózkodó úrnője legszebb es
télyiruháját és elment mulatni.

Az egyik lokálban megismerkedett egg par
kett-táncossal, akinek társaságában végigjárta 
a fővárosi mulatóhelyeket

A pengők hamarosan elfogytak és sor ke
rült a valutákra. A szakácsné, aki alaposan 
részeg volt, egy

lokálokban „inspekcióié**  ragvalutásnak 
eladta

a frankok egy részét. Aj összeg másik felét 
fizetési eszköz gyanánt elfogadta egy budai 
szórakozóhely főpincére. A parkett-táncos se
gítségével sikerült a kasszában talált egész 
összeget elköltenie. Huszonnégy óra múlva — 
mire a szakácsnő kialudta mámorát, lovagja 
is elhagyta —

letartóztatta a rendőrség.
Töredelmes és részletes beismerő vallomást 
tett. Hamarosan kitűzték az ügyben a főtár-

gyalást, amelyen kiderült, hogy a vazérigax- 
gató, akinek kasszáját a szakácsnő kifosz
totta és aki a feljelentést tette — bejelentetlen 
svájci és francia frankot őrzött pénzszekrényé
ben. Áttették az aktákat a valutaügyészségre, 
amely elrendelte a vizsgálatot.

Tabina Lukácsnét kőiben a törvényszék 
nyolchónapi fogháxbüntetéssel sújtotta, de a 
Tábla

egyévi fogházra
emelte fel a büntetést.

A valutaügyben ezalatt befejeződött a vizs
gálat és az ügyészség idegen fizetési eszköz be
jelentése elmulasztásának vétsége elmén

vádat emelt a vezérigazgató ellen.
Fizetési eszközökkel való visszaélés büntette 
címén emeltek vádat a budai főpincér ellen, 
aki a frankokat a részeg szakácsnőtől és lo
vagjától átvette. Az ügy negyedik szereplőjét.
a mulatóhelyek zugvalutását hiába keresték

a detektívek, eddig még nem sikerült lelep
lezni. Az érdekes valutabünügyet még e héten 
letárgyalja a büntetőtörvényszék Horváth- 
tanácsa.

Görög delegáció
Budapesten

A magyar-görög árucsereforgalom rendezése 
céljából lefolytatandó tárgyalásokra

a görög delegáció Budapestre érkezett
A delegáció vezetője Alexandre Argyropou- 

los, a görög külügyminisztériumban a szerző
déses és kereskedelmi ügyek igazgatója a kö
vetkező delegációs tagokkal: Áthanase Trian- 
taphyllis, a görög nemzetgazdasági miniszté
rium igazgatója és Antonie Dlmopoulo, a Gö
rög Bank osztályfőnöke.

Mint szakértők
helyetfoglalnak a delegációban Emmanuel 
Pirounakis, a görög dohányvédelmi irodák 
ligájának Igazgatója és Zissis Verrou, a szalo- 
nikii kereskedelmi és iparkamara elnöke.

A tárgyalások n külügyminisztériumban 
megkezdődtek.

Se Kenyeres, 
se Kaufmann, 

hanem: Kahán Mózes!
Olyan fordulat történt most a hírhedt 

Kenyeres-Kaufmann ügyben, amely rend
kívüli meglepetést fog kelteni mindenütt 
Erre a fordulatra maga a volt tarpai kép
viselő sem számított

A belügyminisztériumban hónapok óta 
folyik a szabályszerű eljárás a volt kép
viselő személyi viszonyainak tisztázására. 
Az eljárás során azt már sikerült megálla
pítani, hogy a volt képviselő nem magyar 
állampolgár. Azt azonban

csak most derítették ki, hogy voltakép
pen mi a neve a volt képviselőnek.

Az erre vonatkozó vizsgálat most zárult le. 
Pár nap előtt hivatalos értesítést kapott a

Ma dönt az árvaszék a 
Darkó-Sárga-házasság ügyben

Ma, hétfőn délelőtt Sárga Ferenc és I Azt akarják, hogy a leány most kikerüljön 
Darkó Magda hírhedt ügyében döntő fór- az őt erősen befolyásoló 
dulat várható: újabb tárgyalást tart az " 
árvaszék és ezen döntenek abban a kérdés
ben, hogy beleegyezést adjanak-e a fiatalok 
által a kalandos események után is heve
sen követelt házassághoz.

Az elmúlt héten általános feltűnést kel
tett az üggyel kapcsolatban

a Hétfői Napló szenzációs Információja, 
amely szerint Darkó Magda hozzátartozói
nál békülékeny hangulat tapasztalható. .4 
legfrissebb események százszázalékig iga
zolták ezt az információt.

Darkó Magda hozzátartozói a leghatáro
zottabban hangsúlyozzák, hogy ők

nem akarnak harcot,
hanem békésen szeretnék megoldani az. 
ügyet, Álláspontjuk az, hogy Darkó Magda 
és Sárga Ferenc házassága elsősorban 
anyagi okokból jelenleg még nem időszerű.

Elertex” olyan szövet...

melyhez nem kell semmi szöveg!

cseppentsen pór cseppet 
kockacukorra s szopogassa 
el: percek alatt renabejön.

E

kinos ügy „hőse" és mindazok, akiket hi
vatalból illet:

a volt tarpai követ neve sem Kenyeres, 
sem Kaufmann, hanem Kahán Mózes.

Jövőben csak ezt a nevet használhatja, 
miután a rendelkezésre álló adatokból az 
tűnik ki, hogy ez a törvényes neve.

Az újdonsült Kahán Mózest ez az értesí
tés már uj foglalkozásában találta meg: 

a volt képviselő szénügynök lett.
Közben folyik a bűnvádi eljárás is bo

nyodalmas ügyében. Április végére várható 
a főtárgyalás. Itt már Kahán Mózes szén
ügynök fog védekezni az okirathamisitás 
és csalás vádja ellen ...

HMK

fiatalember ha
tása alól és bőgj’ kialakuljon benne is az 
önálló elfogulatlan vélemény.

A leány rokonságának még egy szem
pontja van, amely miatt egyelőre még el
lenzi a tervezett házasságot. Az orvosok vé
leménye szerint, Darkó Magda szellemi 
fejlettsége nem érte el még azt a fokot, 
amelyet a hozzá hasonló korú leányoké. 
Egyes orvosok megállapítása szerint

szellemi nívója nem haladja magasan 
tul egy egészen ifjú leány értelmi 

képességeit.
Két európai hírű idegorvos is megvizsgálta 
Darkó Magdát és az ő véleményük szerint 
„a leány most van fejlődésben”.

Az előzmények és a jelenleg kialakult 
vélemények természetesen fokozottan érde
kessé teszik az árvaszék mai tárgyalását, 
amelyen kimondják a viszontagságos ügy
ben a döntő szót.

A

J
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A Hitelbank 
betótóiiománya is míiiíö 

pengővel emeikeiieu
A Magyar Általános Hitelbank Igaigatósága 

február 25 én Harkányi János báró b. L t. el
nöklete alatt tartott ülésében megállapította az 
1936-ös üzletév mérlegét. A nyereség- és veszte- 
xég-srámla 2,070.178 P. 71 fillérrel javasolt le
írások keresztülvitele után — a nyercsdgáthozul 
figyelembevétele nélkül — 2,1/4.569 P és 68 flll 
ngereségge! zárul a tavalyi 2,098.997 P 87 fillér
rel szemben. A múlté*!  1,101.048 P 22 f. nyere- 
aégóthoMt betudásával összesen 3,406.217 P 90 
fillér áll a közgyűlés rendelkezésére. Az Igazga
tóság a március 10 -re egybehívandó közgyűlés 
elé azt az Indítványt fogja terjeszteni, hogy 
ezen Összegből 500.000 P u rendes tartalékalap 
növelésére, 200.00(1 P nz értékcsökkenési tarta
lékalap gyarapítására, 000.000 P nr alkalmazot
tak nyugdíjalapjainak javadalmazására fordit- 
tnssék, o /enmaradó 1,806.217 P 00 /• pedig az 
11)36 ni üzletéire vitessék elő. Az Igazgatóság 
azon meggyőződés alapján, hogy a jelenlegi vi
szonyok mellett üzleti politikájában ezúttal is 
nz intézet belső erősítésének szempontját kell 
irányadó elvként érvényre juttatnia, azt a javas
latot terjeszti a közgyűlés elé, hogy osztalék és 
igazgatósági tantiemé az idén se kerüljön ki
fizetésre.

Az előterjesztett mérleg adataiból mindenek
előtt két fontos körülmény cmelkrclk ki: az 
egyik a betétállomány igen tekintélyei megnö
vekedése, a másik az az újabb számottevő hala
dás, melyet a bank külföldi kötelezettségeinek 
leé/dtéee terén a lefolyt évben is felmutathat.

A bank szem előtt tartva az érdekkörébe 
tarlóid vállalatokhoz fűződő fontot közgazda
sági érdekeket, úgyszintén a vállalatok foglal
koztatósának szociális jelentőségét, valamint 
saját bankári folyóüzlcte nlimcntálásának szem 
pontjait, még nz elmúlt évek kcd.ezőtlen gaz 
dasógi viszonyai közepette is vállozullun kész
séggel állott az említett vállalatok rendelkezé
sére. Ugyanezen megfontolásoktól indíttatva, az. 
intézet továbbra is nagy gondot kiviin fordítani 
azon kapcsolatok ápolására, amelyek őt a 
hozzá közelálló iparágakhoz fűzik, annál is 
inkább, mert az ipari helyzet fokozatos javu
lása immár a termelés legtöbb ágában mind
jobban éreihetövé válik.

ötmillió peniiő betétemelkedés 
a Magyar Általános Takarék- 
pénztar 1935. évi mérlegében

A Magyar Általános Takarékpénztár Rész- 
ványlársaság Igazgatósága február 28 ún tartott 
ülésében megállapította nz 1935. Üzletév mérle
gét. A nyereség tulajdonképpen P 1,133.496.46 
HasAly 1,210.234.22), amelyből a nyugdíjpénz
tárnak mérlegen belül 160.000 pengőt utallak át 
(tavaly P 259.000), 471.368.20 pengőt leírásokra 
és tartalékolásokra fordítottak (tavaly 
P 453.331.71), úgyhogy a közgyűlés rendelkezé
sére P 502.128.16 tiszta nyereség (tavaly 
P 506.902.48) áll. Azonkívül Igen jelentékeny 
belső tartalékolásokat eszközöltek, nz érték- 
pnpirállománvnál pedig a 100/1930. M. E. számú 
rendelet intézkedéseinél több esetben túlmenő 
mértékbei; történtek leírások. Az igazgatóság a 
március 14 re egybehívandó 54. rendes köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy a kimutatott 
tiszta nyereségből a tartalékalap növelésére — 
ugy. mint tavaly — /’ 100.000 fordiltassék, a 
vállalati nyugdíjpénztár erősítésére további 
P 65.000 (tavaly P 00.000) utaltassák át, osz
talék fejében pedig részvényenként — ugy, mint 
tavaly — 75 fillér =a 300.000 P fizettessék ki 
március 16-tól kezdve. A tartalékalap ezen do
tációja után 13.950.000 pengőre, az Összes saját 
tőkék pedig 33 950.000 pengőre emelkednek.

A mérleg" Adatai a következő kedvező képet 
mutatják: A betétállomány 53.120.300 P-t tesz ki 
(tavaly P 48 094 050, 1933 bán P 43.454.609). 
amely ősszegből a belétkönyvccskékre 32.617.500 
pengő, nini 61.4% esik, Ugy a takarékkönyven 
kékre, mint a folyószámlán és csekkszámlán el 
helyezett betéteknél örvendetes emelkedés mu
tatkozik és pedig ugy a fővárosban, mint az 
összes vidéki fiókoknál

A takarékpénztár 10 budapesti és 21 vidéki 
fiókja, valamint 8 affilzált Intézete ar elmúlt év
ben is megfelelő eredménnyel zárta le mérlegét

A takarékpénztár csaknem összes érdekelt 
vállalata ar elmúlt üzletévben belső gesztlóját 
az előző évinél kedvezőbb eredménnyel végezte.

A gnrdnvédclml rendelkezések folytán egyre 
csökkenő kamatnyereség egyensúlyozására sike
rült az intézet személyzeti és dologi kiadásait 
még tovább csökkenteni. Az intézet ezeket a 
költségeket 1931 óta — az adókulcsok és egyéb 
közérdekű terhek emelkedése dacára is — a 
vidéki fiókoknál 43* -kai. átlagban pedig 
36% kai apasztotta. Az 1935. üzletévben a sze
mélyzeti és dologi kiadások 92.000 pengővel 
Csökkenlek.

A Magyar-Olasz Bank 
zárszámadása

.4 Magyar Olasz Bank Részvénytársaság igaz
gatósága a folyó évi február 29-én megtartott 
ülésén előterjesztette az 1935. üzletévi mérleget, 
•mely 999.254.10 P leírás után 1,063.501.07 
pengő nyereséggel zárult. A mérlegszámlából ki- 
tílnöleg a takarékbetétek összege 37,108.067.71 
pengő (1931 ben 36.731.589.15 P), a folyó
siám'án elhelyezett letétek összege 41,523.922.55 
pengő i'.i.M ben 40,910.15o 14 p), a betélálln- 
márn ellát összesen 78,721.990.26 pengő (az 
•lősö éri 77,671.730.59 pengővel szemben), míg

a nem betétjellegd kötelezettségek 7,392.590.22 
pengőről 6,133.351 pengőre apadtak, a kési- 
pénzkélzletek, valamint a girószáinlákon és 
bankoknál fennálló készpénzjellegfl követelések 
összege 9,227.22i5.59 pengőben szerepel. — A 
váltótárca összege 57,584.945.76 pengő, ami né
mileg meghaladja az elmúlt üzletévben kimuta
tott összeget. — Az értékpapírok és érdekeltsé
gek 3,365.352.46 pengővel szerepelnek (az előző 
évi 3.492.486.42 pengővel szemben. — A jelzá
logkölcsönök összege 27,219.322.68 pengőre 
csökkent (ez előző évi 28,501.981.15 pengővel 
szemben), míg a forgalomban levő záloglevelek 
összege 17,930.574.54 pengőre apadt, az 5 éves 
kötvényekből pedig mindössze 331,620.80 pen
gőnek megfelelő névértékű címlet van forga
lomban.

Az igazgatóság a folyó évi március 16-ára 
egybehívandó közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy osztalék fejében részvényenként 1.50 pengő, 
összesen 600.000 pengő fizettessék ki, míg az 
alapszabály.szerű levonások s a tartalékalap és 
a nyugdíjasok tartalékának megfelelő dotálása 
után fennmaradó nyereségtöbbletnek az 1036 
üzletév számlájára való átvitelczését hozza ja
vaslatba.

Előléptetések a MOKTÁR-nál. A Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár Igazgató
sága folyó évi február 24-én tartott ülésében 
Holl/ig Péter, Kalllivoda Ferenc, Kalmár Iván 
él dr. Mikecz Károly helyettes igazgatókat 
igazgatókká, Debrecztni István helyettes igaz 
getót műszaki Igazgatóvá, dr. Schöffer Aladár 
ügyészt főügyésszé, dr. Petrányi Rezső és dr. 
van Royen Gyula tisztviselőket ügyészekké 
nevezte ki. A megérdemelt előléptetések híre 
általános megelégedést keltett.

♦
A lebélyegzett értékpapírok pontos jegyzéke 

e hó közepén jelenik meg könyv alakjában.
♦

A Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár 
Rt. közzétett mérlegében az 1935. évben 143.910 
pengő 43 fillér nyereséget mutat ki. Érték
csökkenési tartalékalapját 63.000 pengővel do
tálta. Folyó hó 10-iki közgyűlésén uj Igazga
tóságot és fclügyelöbizoltságot választ.

A MOKTAR köxgyüldse
A Magyar Országos Központi Takarékpénz

tár a napokban tartotta Metzler Jenő dr. ve
zérigazgató elnöklete alatt 64 ik évi rendes 
közgyűléséi A közgyűlés az igazgatóság ösz- 
szcs javaslatait változatlanul elfogadta és el
határozta, hogy a kimutatott 823.344.90 pengő 
nyereségből az osztalékszelvényeknek folyó hó 
25-étől történő beváltására az előző évhez ha- 
sonlóan darabonként egy pengőt, vagyis ősz
lesen 200.000 pengőt fordít, a kÜlöntartalékba 
100 000 pengőt helyez, továbbá 70.000 pengőt 
a takarékpénztár nyugdíjpénztárába utal át és 
30 000 pengőt a hivatalnokok külön jutalma
zására fordít. A fennmaradó 389.686.68 pengőt 
mint nyereségmaradványt ai 1936. év számlá
jára vezették At.

A megejtett választások folyamán af Igaz
gatóságba egyhangúlag Hodossy Sándor dr., 
Metzler Jenő dr., Pucher István és Suránul 
Miklós dr. újból megválasztanak. A felügyelő
bizottságba pedig Reck Lajos, Gregersen Béla. 
Steffanils István dr. eddigi tagokat vólasz- 
tolták meg Ismét, a felügyelőblzottság uj tag
jai lettek: Czahalnv Kálmán dr. és Appel 
Aurél. A közgyűlés végül egyhangúlag 36 tagol 
választott a választmányba.

A Hazai Bank közgyűlése. A Hazai Bank 
Részvénytársaság Szécsi Pál m. klr. kincstári 
főtanácsos elnöklete alatt tegnap tartott XLI. 
üzletévi rendes közgyűlése az igaigatóság je
lentését egyhangúlag tudomásul vette, as 1935. 
üzletévre vonatkozó mérleget, valamint az Igaz
gatóság összes javaslatait elfogadta és elhatá
rozta, hogy a kimutatott 408.746.18 pengő tiszta 
nyereségből — az. alapszabálysierü levonás, a 
tartalékalap, az Elismert Vállalati Nyugdíj
pénztár és az ingatlanok értékcsökkenési tar
talékának javadalmazása után — osztalékra 
részvényenként 1 pengő, vagyis Összesen 
250 000 pengő fordíilassék, 60.603.28 pengő 
pedig ar 1036. Üzletév számlájára vitessék át. 
At osztalék h 41. sz. osztalék szelvény beszolgál
tatása ellenében a társaság pénztáránál f. é. 
március 2-ától kezdődőiig kerül kifizetésre s 
ugyanakkor a szclvényutnlvány átadása ellené
ben az uj szelvényiv is ki fog szolgáltatni. A 
közgyűlés a fdÜgyelöblzotisagba uj tagként 
Válkay Kálmán részvényest beválasztotta.

A nagykanizsai Ipartestillet vasárnap dél
után tartotta 50-ik évi közgyűlését Samu La
jos elnöklete alatt, amelyen megjelent az IPOK 
kiküldötte is Budapestről. Samu Lajos az egye
temes tparoskérdésckkel foglalkozott és hálá
val emlékezett meg a kormány ipnrospolitiká- 
járól, amely évtizedes mulasztást pótol. Majd 
Pllcer Albert és Musikár Ferenc Iparosmeste- 
raknék nyújtották át a miniszteri kitüntetést 
50 esztendei Iparosmesterségük jubileuma al
kalmából. A közgyűlés ezután lefolytatta a 
tárgysort, majd sürgönyileg üdvözölte Bor
nemisza minisztert.

*
A mécsért szövetkezeti politika És ■ német

országi kivitel körüli visszásságok egyre széle
sebb körben foglalkoztatják a nyilvánosságot. 
Az érdekelt kereskedők most kilépnek eddigi 
passzivitásukból és a nyilvánosság elé mennek 
panaszaikkal. Két héten belül országos gyű
lést hívnak össze és itt tüntetnek a szövetke
zetek túlhajtott támogatása miatt.

Az exportból kiszorított kereskedelem érdek
képviselete, a Serma hívja össze a gyűlést, 
amelynek elnöke báró Bicdcrmann Imre lesz, 
nki az agrárérdekképviseletckben is vezető
ember.

A gyűlés szónokai stntlsztlknl Adatokkal sze
retnék igazolni, hogy a legtöbb szövetkezet 
működése nem hasznára, hanem kárára van nz 
ország közgazdaságának Is. A demonstratív 
nagygyűlésen több politikus Is résztvesi, de 
meghívják erre a kormány tagjait is.

♦ ’
A magyar-német kereskedelmi tárgyalásokat 

szombaton este befejezték. A márknkövetelése- 
ket a német üveg- és porcellánnru, a textil
áru, Vegyi cikkek, gépek, precíziós készülékek 
behozatalára fogjuk felhasználni és ebből fe
dezzük a Németországon át tranzitált nyers 
anyagokat is

♦
Az osztrák faanyagok behozatali engedélyeit 

ezen a héten feltétlenül kiosztják. Eddig több 
mint 5000 vagon fűrészáru behozatalát kérel
mezték.

♦
A gyümölcsmárkázásra már megtörténtek az 

előkésríiletek. Egyelőre a cseresznyét, kajszin 
és őszibarackot látják el állami ellenőrző jegy
gyei.

*
A ceeh-mapgar uj kompenzációs megállnpo- 

dós a mai nappal életbelépett. Ma már kizá- 
rólag az uj ssAUitúsi igazolványok érvényesek.

Megrepedtek a posta
igazgatóság hétemeletes 
palotájának pincefalai
Tovább csúszott a Lovas-ut 
Veszedelmes földcsuszamlások Óbudán

A Várhegy földcsuszamlás által veszélyezte
tett vérmezei oldalán vasárnap tnár korán reg
gel megjelentek a mentési munkálatok vezér
kari főnöket!: Király Kálmán, Wossala Sándor 
várod tanácsnokok és Kazinczy Gábor mű
szaki főtanácsos, kíséretükben több mérnök, 
építész és előliárósági ember. Hetek óta jár
ják fáradhatatlanul a hegyoldalt, a hét végén 
már bizakodóvá fordult a hangulatuk, a föld
csuszamlás két napig szünetelt, a támfalépitési 
munkálatok, a közmüvek kicserélése szépen 
haladtak előre, mire vasárnap a bizakodó 
hangulatot ismét kedvezőtlen hírek zavarták.

— As éjszaka megrepedt a hadtörténelmi 
muzenm alatt egy jó darabon a bástya

fal —
Jelenti as egyik munkás, majd egy mérnök 
jön a Lovas-utról, áld arról tesz Jelentést, hogy 
a 26. számú hás, ahonnan Bornemisza minisz
tert is kilakoltatták,

Ismét csúszott egy centlméterreL
A sziklarepedés nem lepte meg különösen a 

bizottságot, ezt azzal magyarázzák, hogy on
nan indult ki a földcsuszamlás és ez ai újabb 
tünet azzal van öszefüggésben. Annál nagyobb 
meglepetést keltett azonban az újabb föld
csuszamlás hire,

— Még az idő is összeesküdött ellenünk, ez 
a sok esőzés csak hátráltatja a munkát, újabb 
bajokat csinál és Isten tudja, mikorra leszünk 
itt teljesen kész — mondják a szakértők.

A pallérok ugyancsak bosszankodnak:
Addig, míg nem áll meg az eső — mon

dogatják — hiába huzunk támfalakat, hiába 
dolgozunk, legtöbb munkánk kárbavéSz. Az 
Attiln-utca 87. alatti üres telken, ahol az első 
támfalat huztuk, vasbetonnal megerősítve, 

ma már ez ■ fal la eltolódott régi helyé
ről öt centiméterrel.

Az Attila-utcában két hatalmas pinceüreg
ben, amely hosszan benyulik a Vár alá, a Lo- 
godi-utcában pedig egy helyen egy újonnan 
feltárt földalatti üregben, szünet nélkül foly
nak az aláboltozúsl és cement-töltési munká
latok. A tíz méter hosszú Logodi-utcai támfal 
is készúi, de az eső ezt a munkát is megakasz
totta. Vasárnap egész, nap százötven munkás, 
kőművesek, kubikusok, csatornázási munkás
sok, azonkívül a góz-, elektromos és vízmüvek 
szakemberei dolgoztak a veszélyeztetett vidé
ken. Wossala Sándor nyilatkozata szerint, 
egyelőre

újabb kilakoltatásokat nem rendelnek el 
éa háslebnntáe felől sem dlintenek.

Mérnöki és építészeti körökben a legnagyobb 
érdeklődéssel tárgyalják napok óta azokat a 
hlrekei. amelyek a Vár veszélyeztetett zóná 
Ján távolabb cső budai vidékeken történt 
újabb földsüppedésekről és földcsuszamlások
ról szólnak. Egyes mérnökök értesülése sze 
rlnt

a postaigazgatóság KrLszllna-kUrutl hatal
mas, négy utcára néző hétemeletes palotá
jának a pincéjében Is megrepedeztek a 

falak, 
azonkívül ésös idők alkalmával víz lepi el a 
pincét, aminek eltávolítása nagyobb munkát 
igényel. A postaigazgatóság épülete, amely 
Európa egyik legmodernebb és legdíszesebb 
postapalotája, mérnöki vélemény szerint 

az utóbbi Időben süllyedt 
és ez Idézte elő a pincében tapasztalható repe
déseket s a talajvíz előretörését. A postapalota

Reklámok kihordását

Tömeglevelek kézbesítését

felelősséggel vállal

EWVAL-B0V 81’2-96

A Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt. 1935. 
évi mérlegében szép eredményről tesz tanúsá
got. Az értékcsökkenési tartaléknak 200.000 
pengővel való dotálása mellett a vállalat tiszta 
nyeresége 142.333 pengő 75 fillér. Folyó hó 
7-iki közgyűlésén igazgatósági és felügyelő
bizottsági tagok megválasztása is szerepel.

★
A Budapesti Nemzetközi Vásár március 8— 

9-én kiilönvonatot indít a Bécsi Nemzetközi 
Vásárra, amelynek részvételi dija a vásár
igazolvánnyal együtt 23.— P. A különvonat 
résztvevői a Magyar Nemzeti Bank engedélye 
alapján fejenként 150.— Sch kiutalását kér
hetik. A Budapesti Nemzetközi Vásár ennek a 
különvonatnak megrendezésével tervszerűen to
vább építi a gazdasági jellegű utazások meg
szervezése terén nagy sikerrel folyó munkáját. 
Az utazás lebonyolítását ez alkalommal is a 
vlgadótéri menetjegyiroda vállalta és a rész
vételre vonatkozó bejelentéseket ugyanott fo
gadják. el.

építése alkalmával is fölmerült már több szak- 
érlö résiéről ai a vélemény, hogy az a talaj, 
ahol a palota épült, amelynek ' egyik része 
emelkedő és különben is meglehetősen gyen
ge, nem birja el a hatalmas építkezést Ugy 
látszik, ez az aggodalom az Idők folyamán be
igazolódott. Az Attila-tttcal Bethlen-udvarnál 
már a múltban is, de az utóbbi időkben is éia- 
leltek hasonló süllyedést.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött • 
postaigazgatóság illetékes tényezőinél • hírekre 
vonatkozólag, ott azonban azt a felvilágosí
tást adták, hogy hozzájuk még nem érkezett 
Jelentés ilyen természetű felfedezésekről, A 
pincében dolgozó gépészek és fűtők közül 
többel beszéltünk, akik megerősítették azt a 
hírünket, hogy a falakon repedéseket tapasz
taltak és hogy esőzések alkalmával viz kerül 
a pincébe, de ők természetesen esen Jelensé
gek eredete felől közelebbit nem tudnak.

Komolyabb földcsuszamlások történtek • 
hét végén Óbudán. Az üröml-ut és Lelkész*  
utca sarkán Herzog Mór füszeikereskedő föld
szintes lakóháza

földomazamlás következtében Bwzedfllt éa 
teljesen lakhatatlanná vált.

A Vörösvári- és Bécsl-ut végén a téglagyárak' 
környékén több kdsebb lakóház falai megrepe
deztek, amit szintén a földcsuszamlással hoz
nak Összefüggésbe, sőt egyik helyen

a hegyoldal egyik része b leszakadt.
Az óbudai földcsuszamlás legszembetűnőbb 

módon a Marglt-kórház környékén nyilatkozik 
meg. A Margit-kórház felett kisértilies ma
gányában áll Schmidt Miksa butorgyáros ha
gyatéka, a kiscelli kastély. A száz szobából 
álló épület alapzata a sok esőzés következté
ben meglazult és

itt b pár centiméteren főldcsnstamlás 
történt.

A Margit-kórháztól a kiscelli kastélyig hosszú, 
meredek kőlépcső vezet fel. Ennek a lépcső
nek a kőfala a közepe táján megrepedt és 
több helyen három négy centiméterei nyílások 
is láthatók.

— Rendkívül jutányos maradék-árusltáa a
Fenyves Áruházban. Selyem-, szövet- és mosó
kelme-maradékok ezrei példátlan olcsón kap
hatók a Calvin téri Fenyves Áruházban. A ma
radékok hossza 1—4 méterig terjed, úgyhogy 
aljra, kabátra vagy egész ruhára való mara
dékok között bőven válogathat. Ami az árakat 
p'* ’’’’ nem hallott jutányosak, például:
Fulard, Muslln, krepdesin inipriiné, atb. mara
dékok méterje 95 fillér, marokén iniprlmé ma
radékok méterje 1.90 pengő, cloqué és salin 
hátú újdonságok méterje maradékokban 2 90 
pengő, finom női ruhakelmék méterje csak 1.90 
pengő, 140 cm széles kosztűm- és kabátkelme 
maradékok méterje 2.00 pengő, tcnnisz-flnnel- 
lek méterje 35 fillér, mintázott mflselynick, 
zefirck. Inletek méterje csak 68 fillér. Ajánlat 
los mielőbb válogatni a maradékok között, 
mert a legszohb darabok hamar elfogynak.

— Gyomorégést az OMA gyomormész azon
nal megszüntet, kellemes ízű. a szerveséire b 
erősítő hatással van; az OMA rendszeres hasz
nálata által a gyomor visszanyeri rendes sza
bályos működését.
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Edwárd angol király 
rádiószózatában 
a világ békét hirdette

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

Minden dohánytőzsdében kaphatói
1 ologán. NlkopAII bakalll .zlpkn ó> 3 b.tól Ara - - 1.50 pajljl*  
I botol — moly 40 clgarotijra elég _ .. 16 flllór
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Loudon, március 1.
(A Héttől Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Nemcsak Anglia, hanem az egész 
világ feszült érdeklődéssel várta Vili. Ed- 
wárd király első uralkodói rádiószózatát, 
amely vasárnap hangzott cl.

Délelőtt ünnepségeken vett részt a ki
rály, délután pedig az angol rádió szék
házába ment, hogy elmondja első rádió 
szózatát Nagybritannia népeihez.

Edtvard király 
irattúskúban vitte beszédének kézira
tát, amelyet ő maga gépelt kis hordoz

ható Írógépén.
A kéziratot szokásához híven csupa nagy
betűvel irta, kettős sorközzel, hogy könv- 
nyebben tudja elolvasni. Nem először sze
repelt a rádió előtt a király. Mint walesi 
herceg, gyakran beszélt rádión.

0 volt a csecsemőkorát élő rádi^intéz- 
mény első előkelő szónoka.

Az egész angol birodalom rendkívüli kí
váncsisággal várta a királyi rádiószózatot.

Az angol rádióelőfizetők száma napok 
alatt tízezrekkel növekedett, a rádióüz

letek rekordforgalmat értek el.
Londonban, de Anglia valamennyi nagyvá
rosában is hangszórókat szereltek fel az 
összes középületekben, iskolákban.

Amig néhai György király dolgozószobá
jából a híres aranymikrofónba szokta rá
dióbeszédeit olvasni, addig Vili. Edivard 
e.fty lépéssel tovább vitte a polgárias szel
lem térhódítását:

■ rádiótársaság palotájának egyik stú
diójából beszélt, mint bármely más 

polgárt előadó.
Sir John Reith igazgató a mikrofón-

A távolbalátás négy világhírű 
kutatójának vasárnapi 
találkozása Budapesten

Négy világhírű vendége volt vasárnap a 
magyar fővárosnak. A modern technika 
legfontosabb uj céljának, a távolbalátásnak 
négy nagy kutatója. Bármilyen különösnek 
is látszik, a véletlen hozta létre Vladimír 
K. Zivorykin, a monumentális amerikai 
RCA Manufacturlng Company igazgatójának 
budapesti találkozását három nagy német 
tudóssal — legalább is az amerikai kutató 
ezt mondja.

A Dunapalota halijában folyt le hosszas, 
nyilván érdekfeszitő beszélgetés Zivorykin 
igazgató és a három német professzor: dr. 
Karolus, dr. Schrotter és dr. Knoll között. 
Ezen a budapesti megbeszélésen valószínű
leg

korszakalkotó kutatások eredményeit 
hasoBlltották össze.

Vasárnap kora délelőtt Ascher Lipót, az 
Egyesült Izzó vezérigazgatója vitte ki gyá
rába a tudósokat. A külföldi kutatók meg
nézték a budapesti gyár leboratóriiimait, 
amelyekben mély titokban rendkívül ko
moly kutatások folynak a televízió problé
májával kapcsolatban.

A délután folyamán a Hétfői Napló mun
katársa rendkívül érdekes beszélgetést foly
tatott Vladimír K. Zivorykin igazgatóval, a 
televízió jelenéről és jövőjéről, az amerikai 
munkálatokról és a magyar kutatók műkö
déséről.

Jovúlis, szemüveges, negyven és ütvén év

Vígszínház káváház
GriHben

UJ MŰSOR

ÁDAM PIRI
ADLER TIBOR 
FEJÉR GYÖRGY 

asztalhoz vezette az uralkodót, aki az áll
ványra tette kéziratát.

Miuián a király egyediilmaradt a szo
bában, kigyulladt az Íróasztallal szem
ben az előadás kezdetét jelző vörös 

villamoslámpa.
A király ezután felolvasta rádiószózatát:
— Az angol királyság régi hagyománya, 

hogy az uj uralkodó írott üzenetet intéz 
népéhez. Hála a tudomány haladásának, 
személyesebb természetűvé tehetem ezt a 
szokásos üzenetet és Önökhöz mindnyájuk
hoz szólhatok a rádión. Ez azonban nem 
ujitás, mert atyám az utóbbi években rá
dión szokott népeihez szólni karácsonykor. 
Két hónappal ezelőtt mondotta el utolsó 
karácsonyi üzenetét; hangja még bizonyára 
hallgatósága nagyobb részének a fülében 
cseng.

Úgy érzem, hogy halála nemcsak anyá
mat. bennünket, gyermekeit, borított 
gyászba, hanem személyes vesztesége 

önöknek mindnyájuknak.
India fejedelmeinek és népeinek királyi és 
császári üdvözletemet küldöm. Az önök 
fájdalmának és hűségének megnyilvánulása 
nagyon jól cselt nekem.

— Rám az a kötelesség vár, hogy atyáin 
nyomdokaiba lépjek és munkáját folytas
sam.

— Engem önök közül a legtöbben in
kább mint walesi herceget és olyan embert 
ismernek, akinek a háboru alatt és azóta 
is alkalma volt megismerni a világ majd
nem minden országának népét.

Noha most mint király beszélek Önök
höz, mégis ugyanaz az ember vagyok, 
aki ezeket a tapasztalatokat szerezte, 
akinek az lesz állandó törekvése, hogy 
továbbra Is előmozdítsa embertársai 

jólétét.
Vajha a jövő békét és megértést hozna a 
világnak, jólétet és boldogságot a brit né
peknek! Vajha méltók lennénk örökünk
höz!

közötti ur Zivorykin igazgató. Minden mon
datából érezzük a tudós fölényét, sohasem 
mondja, de mindig érezteti, hogy túl van 
hiúsági kérdéseken, sőt tulteszi magát 
anyagi kérdéseken is, öt csak a tiszta tudo
mány,

a nagy találmánynak az emberiség ér
dekében való mielőbbi megvalósítása 

érdekli.
— Mi igazgató ur budapesti utazásának 

célja? — kérdezzük.
— Bejártam Európa legnagyobb részét, 

sok szépet hallottam a maguk fővárosáról, 
látni akartam ezt is, megnéztem a várost és 
nem csalódtam annak szépségében.

— Megbeszélte a német tudósokkal ezt 
a találkozást?

— Véletlenül találkoztunk itt — mondja 
titokzatosan mosolyogva. — Természetesen, 
mivel kollégák vagyunk és azonos célok 
érdekében dolgozunk, volt megbeszélni
valónk. Nagy érdeklődéssel néztem végig 
ma egy nagy magyar laboratóriumot. Kü 
lönösen figyelemreméltónak találtam 

néhány magyar mérnök, többek közt 
dr. Selényl Pál és Bródy Imre munkás

ságát.
A televíziós kutatások jelenlegi helyzeté

ről érdeklődünk.
__ Határozottan állíthatom — mondja a 

tudós —, hogy műszaki szempontból már 
megvalósítottuk a problémái. Vannak azon
ban még financiális nehézségek, mert 

rendkívül drága egy-cgy leadó és fel
vevő állomás létesítése.

Az árát ineg sem tudom mondani, hiszen 
ez a „cikk"' nem került kereskedelmi for
galomba. A kutató optimizmusával nézem 
a dolgokat és remélem, hogy úgy el fog ter
jedni a televizor, amint elterjedt a rádió. 
Nem szerelek jóslásokba bocsátkozni, de 
őszintén hiszem, hogy rövidesen, legalább 
a tömegek számára hozzáférhető lesz, úgy 
mint a mozi.

— Newyorkban mosl óriási televíziós 
adóállomást KlesIlUnk.

ormon,cáfoáro. Srdí rwőW^üh'Arl 

is készítünk és ezt szétosztjuk tudósok kö
zött.

Amikor saját találmányairól érdeklő
dünk, szerényen mosolyog, megjegyzi, hogy 
igazi tudós nem beszél szívesen a saját 
munkásságáról.

Még néhány napig Budapesten marad n 
négy világhírű kutató, akik közül Zivorykin 
mellett legérdekesebb a német dr. Karolus 
professzor személye, aki annak idején a

Döntő győzelmet arattak 
az Maszek, Kassza herceg
Mámoros örömlinnep Olaszországban öngyilkos lett

Rónia, március 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Egész Olaszország mámoros ujjon- 
gással, lelkesedéssel fogadta Badoglio tábor
nagy vasárnapi táviratát;

„Az eritreai harctéren Kassza hadse
rege súlyos vereséget szenvedett. A meg
vert sereg teljesen bomlásnak Indult/*  
Aztán megérkezett a ligrei harctérről a 

cg’.ijabb távirat, amely ugyancsak határta
lan lelkesedést keltett:

— Az olasz hadsereg megnyerte a teni- 
bleni csatát, az. ellenség fejvesztetten mene
kül, mindenütt nagymennyiségű fegyvert és 
lőszert hagyva hátra. Kassza herceg hadse
rege megsemmisült.

A legújabb hírek szerint Kassza herceg 
öngyilkos lett.

A tembienl győzelemnek azért van olyan 
nagy jelentősége, mert ez azt jelenti, hogy 
az abesszin haderőt az egész északi fronton 
döntően megverték az. olaszok. Az újabb 
győzelmek most már szabaddá teszik i.z 
utat az olnsz hadsereg számára déli Irány
ban is.

A nagyszerű olasz győzelmek vasárnapja

Vasárnap főbelőtte magát 
a japán forradalom vezére

Tokió, műre 1.
(A Hétfői Napló rádió jelenléte.) A tizen

nyolc forradalmár tiszt öngyilkossága után 
vasárnap újabb revolver dörrenl Tokióban: 
a nagyvezérkar hivatalos közlése szeriül,

Monaka kapitány, aki a lázadó liszte
ket vezette, főbelőtte magát.

Több lázadó tisztet, altisztet és katonái 
letartózlattak; részben a katonai ügyészség 
fogházába, részint a laktanyai fogdába szál
lították. öt tisztet a katonai hatóságok ki
zártak a hadseregből.

horogkeresztes tüntetés 
bécsi áruházakban

Bécs, március 1.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonjc- 

lenléie.) Nagy izgalmat kellett Bécsben 
Fitzhum horogkeresztes bombamcrénylö 
vakmerő szökése. Til.humot annak idején 
azért tartóztatták le, mert

bombát dobott Futtcrweln belvárosi 
ékszerész üzletére,

a merénylettel az ékszerészt megölte és 
többeket megsebesített. Fitzhumot letartóz
tatták s nemrég a fogházból a Ilainer-kórház 
bőrgyógyászati osztályára vitték. Vasárnap 
a horogkeresztes merénylő

kötélhágcsón leereszkedett kórházi szo
bájából.

az épület előtt egy autó várta és ezzel meg
szökött.

A bécsi rendőrség egyébként vasárnap 
több horogkeresztes fiatalembert tartózta
tott le. mert szombaton este

az öt legnagyobb bécsi áruházban bűz
bombákat dobtuk be,

az utcán pedig röpiralokat osztogattak, ame
lyen ez állott: Zsidók! Csak hilsorsosaitok- 
nál vásároljatok!

„Karolus-ccllát"
kreálta, az első komoly- eszközt, amit a 
televízióhoz felhasználtak.

Tudományos szempontból mindeneseire 
nagyjelentőségű a budapesti találkozó, l’gy 
jött ide egyszerre a négy távolbalátó tudós, 

- mintha valóban a távolba láttak volna 
és tudták volna, hogy találkoznak a, magyar 
fővárosban.

egybeesik az IRtlU-os pádual csata negyven
éves évfordulójával. Ebből az alkalomból 

egész Olaszország megünnepelte a ke
letafrikai háboru hősi halottainak em

lékéi.
Rómában a nemzeti emlékmű előtt tartották 
meg a nagy ünnepséget, amelyen megjelent 
Viktor Emánuel király, továbbá Mussolini, 
a kormány tagjai és a hadsereg vezetői. A 
lélekemelő impozáns ünnepségek után a 
tömeg a Piazza Vencelén gyülekezett, ahol 
beláthatatlan embersokaság ünnepelte ■ 
Dúcéi.

Mussolini rövid beszédet mondott itt, 
amelyet minduntalan félbeszakított a má
moros hangulatú tömeg üdvrivalgása. Mus
solini többek között ezeket mondta:

— Bátor katonáink a keletafrikai had
színtéren folytatják előnyomulásukat. 
A trttek beszélnek. Most és a jövőben 

Is!
Olasz-Eritrca fővárosában: Aszmaráhan. 

valamennyi eritreai helyőrségben is nagy 
ünnepségek voltuk vasárnap. Az aszmara! 
ünnepélyen Erilrca alkormányzója mondott 
lelkes beszédet.

Jól értesült körökben úgy tudják, hogy 
a csász.ár már kijelölte Okada miniszter
elnök utódját. Az uj miniszterelnök nem 
tagja a császári háznak, nem is aktív ten
gernagy vagy tábornagy. Ez annyit jelen
tene, hogy

a kormányban nem érvényesülne tel
jesen a katonai párt akarata.

Sailo washingtoni japán nagykövei va
sárnap rádióbeszédei mondott, amelyben 
heves támadást intézett a katonai párt el
len, amely „saját országát veszélyezteti".

Felakasztotta magát 
Hechst Gusztáv 
fakereskedő

Vasárnap este megjelent a főkapitánysá
gon Hechst Gusztáv kereskedő felesége. Be
jelentette, hogy az ura szombaton este azzal 
ment el Tükör-utca 10. számú lakásából, 
hogy pár perc múlva hazajön és azóta nem 
tért haza. Alighogy elkészültek a bejelen
tésről szóló jegyzőkönyvvel, jelentés érke
zett a főkapitányságra, hogy a

Királyi Púl-utca fl. szám alatt levő
Benlta-penzióban öngyilkos lett Hechst 

Gusztáv.

A hatvanéves kereskedő szombat este, szo
bát nyittatott magának a penzióban. Vasár
nap délután sokáig nem jött ki a szobájá
ból, benyitottak :• szobájába és

az ablakkllincsre hurkolva, fölakasztva, 
holtan találták.

Búcsúlevél helyett csak egy üres boríté
kot találtak nála a feleségéhez címezve.

A rendőrség megindította a nyomozást, 
hogy tisztázza az öngyilkosság hátterét.
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Zivataros,
havas eső

' A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap: 
Európa jórészén tovább tart a csapadé

kos, enyhe idő. Hazánkban szombaton és 
az éjjel folyamón csaknem mindenütt volt 
eső. A hó a hegyeken tovább olvad. Fagv 
az éjjeli órákban csak a talaj mentén volt 
az északnyiignli határszélek közelében.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék 
let 7 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 749 miliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Délles légáramlás, változó felhőzet. Helyen
ként eső, a magasabb hegyeken esetleg ha
vaseső. Egy két helyen zivatar is lehetsé
ges. A hőmérséklet nem változik lényege
sen, legfeljebb kissé csökken.

— Új vezetőt kapott a rendőri sajtóiroda. 
A főkapitány szombati napiparancsa közli, 
hogy Héczey Péter rendőrtunácsost, a rend
őri sajtóiroda vezetőjét, aki közel tíz esz
tendőn keresztül töltötte be közmegelége
désre, nagy tapintattal és szakértelemmel, 
a sajtó és a felelős rendőri tényezők leg
nagyobb megelégedésére ezt a tisztet, a szol
gálat érdekében a VIL kerületi rendőrkapi
tányságra helyezi át. Ugyanekkor a rendőri 
sajtóiroda vezetésével a főkapitány meg
bízta Laczfy Richárd rendőrkapitányt, aki 
addig a főkapitányság bűnügyi osztályán 
teljesített szolgálatot.

— Faló éa város. A Magyar Cobden Szövet
ség szemináriumában kedd este 7 órakor a 
Pesti Lloyd-Társulat (V., Mária Valérta-utca 
12. sz.) előadótermében Ignotus Pál és Veres 
Péter „Falu is város" címmel vitaestét tart.

— Barát Endre szerzőt estje. Szombaton tar 
tóttá meg milvészest keretében szerzői estjét, 
n Lipótvárosi Kaszinóban Barát Endre a mai 
költönemsedék egyik legtehetségesebb képvi
selője. Bevezető előadást Zsolt Béla tartott.

— Ellenzék nélkül választolt a zsidó hit
község. A Pesti Izraelita Hitközség rendkívül 
nagy érdeklődés mellett vasárnap tartotta 
ineg képviselőtestületi választását. A válasz
táson egy lista futott, amelynek az élén dr. 
Buday-Goldberger Leó és Stern Samu állot
tak. A kora reggeli órákban kezdődött a 
szavazás, a hitközség épületét százával ro
hanták meg a szavazni akarók. Az első 
szavazó Fleissig Sándor volt. Körülbelül öt
ezer szavazatot adlak le este hat óráig, mi
kor nlsáterényi Auer Róbert, a választási 
elnök lezárta a szavazást. Este félhélkor 
megkezdték a szavazatok összcszámiáiását, 
a szavazatok egyértelműen a Hitközségi 
Párt listájára estek s igy ennek n jelöltjei 
lettek a képviselőtestület újonnan (megvá
lasztott rendes és póttagjai. A választás be
fejeztével lelkesen ünnepelték Stern Samu 
hitközségi elnököt. Az uj képviselőtestület 
első ülése március 12-én lesz.

— A győri polgármester — kérdés. Sauter 
Ferenc győri polgármester nyugdíjaztatási ké
relmét n város közgyűlése március elején 
togjn tárgyalni. Kallós Henrik törvényhatósági 
bizottsági tag a közgyűlésen javasolni fogja 
Sauter Ferenc örökös törvényhatósági bizott
sági taggá való kinevezését.

— VilbiniOMgázoliÍH a Kolozsy-tércn. Vasár
nap délelőtt nz óbudai Kolozsytéren, egy 7-m 
jelzésű villamos elé került Krikett Béla laka
tos kerékpárjával. Az esős Időtlen a kerékpáros 
megcsúszott és a villamos alá került. A mentők 
súlyos, életveszélyei sérülésekkel n Szent Mar
git -kórházba szállították.

— Uj Capril Uj műsor! Uj szinckl Régi 
békehangulnll Nehéz ezt igy, szürke újság
papíron visszaadni. Meg kell nézni az Uj Cnpri 
ragyogó tavaszi műsorát, meg kell hallgatni 
Len Baker pompás zenekarát, a Csókvári Duó 
szenzációs világslágereit n Barlangban.

Ilyen káprázatos kiállítást még nem látott! 
Az osztrák filmgyártás reprezentációs filmje!

Claadette Colbert

Tízezer hold földet 
elöntött a viz az Alföldön

Kunszentmlklós, március 1.

A Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Tár
sulat Bajától Soroksárig húzódó nagycsator
nája a hosszas esőzések folytán annyira 
megduzzadt, hogy ürbönél áttörte a part
menti magas földhányásokat s a kiömlő 
víztömeg elöntötte az alacsonyabban fekvő 
Kiskunságot.

Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöp- 
uállás határában körülbelül tízezer hol

don egyméteres viz hömpölygőit.
"Mintegy hatezer hold vetés áll viz alatt, 

azonkívül Kunszcntmlklós határában Igen 
sok tanya és tstállóépület roskadt össze a 
magas vízben. A csatorna mentén megfe
szített erővel dolgoznak, hogy megakadá
lyozzák a viz áradását.

CAHCAH FOLIES
tXIZOHABAN

Moszkvába szökött a büntetés 
elől dr. Madzsar József, 
az októberi forradalom államtitkára
Elfogatóparancsot adtak ki ellene

A budapesti királyi ügyészség vasárnap 
elfogatóparancsot adott ki dr. Madzsar Jó
zsef orvos, az ismert baloldali szociológus 
ellen, aki annak idején a forradalmi Ká
rolyi-kormány alatt vezető állást töltött be.

Madzsar József dr. régebben fogorvos 
volt, de szociológiával Is foglalkozott. Fele
ségül vette dr. Jászt Oszkár húgát, Jászt 
Alléét és a Századunk cimü lap munkatársa 
volt. Az októberi forradalomban

egyetemi tanárrá nevezték ki, majd 
államtitkári rangot kapott.

A kommiln után a szociáldemokrata párt
ban dolgozott, de utóbb összekülönbözött a 
vezetőkkel, kilépett a pártból és átvette a 
Társadalmi Szemle cimü lap szerkesztését. 
A lap környezetéhez tartozó néhány ember 
kommunista szervezkedés gyanújába került, 
ezzel az üggyel kapcsolatban

Madzsar József dr. ellen Is eljárás in
dult és a rendőrség letartóztatta.

Később szabadlábra került, de az eljárás 
tovább folyt ellene és a törvényszék egy-
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— A kormányt támadták a uyilaskeresz-
tesek debreceni gyűlésén. Vasárnap a nyi
laskeresztesek pártja Debrecenben az Arany 
Bika szállodában nagygyűlést rendezett, 
amelyen Festetics Sándor gróf, Balogh Ist
ván országgyűlési képviselők és Meskó Zol
tán beszéltek. A gyűlés szónokai élesen tá
madták a kormányt és n gazdaságpolitiká
ban sürgős reformok megvalósítását köve
telték. ,

— Házasság. Gerő Vera és Stern Imre már
cius 1-én. vasárnap déli 12 órakor tartották 
esküvőjüket a Dohány-utcai templomban.

— ön nem alszik — ha köhög. Az éjszakai 
görcsös, köhögési inger biztos csillapítására 
tartson készenlétben Negro gyógycukorkát, 
mely enyhíti és pillanatok alatt megszünteti a 
kínzó köhögést és rekedtséget, tisztítja a lég- 
utukat és ezzel megkönnyíti a légzést. Hálás 
lesz a Megrónak, mert ezzel biztosítja maga és 
családja éjszakai nyugalmát.

másután kétszer is elítélte hat-hathónapi 
fogházbüntetésre Izgatás elmén,

A bűnpör azóta megjárta az összes fóru
mokat és az jogerőre emelkedett.

Madzsar Józsefnek meg kellett volna 
kezdenie a büntetés kitöltését, 

azonban az idézésre nem jelent meg, sehol- 
sem találták, mire most az ügyészség elren
delte a körözését.

Vasárnap érdeklődtünk azokban a kö
rökben, ahol dr. Madzsar Józsefet ismerik 
és azt az információt szereztük, hogy Mad
zsar dr.

állítólag Oroszországba szökött.
A volt forradalmi államtitkár felesége, aki 
mozgásmüvészeti tanárnő volt, nemrégiben 
meghalt, Madzsar dr. nemsokára felesége 
halála után eladta a lakását, pénzzé tette 
minden ingóságát és az elterjedt hírek sze
rint sikerült kijutnia Oroszországba, 

áilitólag Moszkvában telepedett le
és az egyik szovjetnépbiztosságon kapott 
állást.

p-srt
készí
tünk:

— Disztáborozás Nagykőrösön. Az egye
temi és főiskolai ifjúság Arany Jdnos-törzse 
szombaton este ünnepélyes külsőségek kö
zött az Úri Kaszinóban disztáborozást ren
dezett. A kaszinó termeit zsúfolásig meg
töltötte Nagykőrös város előkelő közönsége, 
amely különös érdeklődéssel hallgatta meg 
dr. Esterhás István miniszterelnökségi tit
kár és dr. Tóbiás Kornél iparügyi miniszté
riumi titkár tartalmas előadásait. Esterhás 
dr. arról beszélt, hogy' az uj reformifjuság 
kötelessége a szabadságjogokat úgy organi
zálni, hogy azok a nemzet szabiid fejlődé
sét ne gátolják, sőt előbbre vigyék. Tóbiás 
Kornél dr. előadásában azt hangsúlyozta, 
hogy a mai fiatalság kötelessége gazdasági 
téren fejleszteni a haza sorsát. A nagy
számú közönség lelkesen ünnepelte mindkét 
előadót tartalmas fejtegetéseikért.

— Féld Mátyás 40 éves írói jubileumát már
cius hó 12-én este órai kezdettel díszelő
adás keretében tarljók a Városi Színházban. 
Budapest összes sztárjai fellépnek. A díszelő
adásra jegyek már mától kezdve válthatók a 
Városi Színház pénztáránál.

Rozsnyay Sándor ujabb sikere. Rozsnyay 
Sándor, a kiváló zeneszerző, aki a Fészek
bálon Schubert maszkjában, nagyszerű muzsi
kusai élén aratott sikert, most újabb pompás 
művészi ötlettel fogja kivívni a kényes igényű 
publikum elismerését: a Cancan Follies-vel. 
Az Arizona ragyogó márciusi műsorán Noverro 
& Thais, Sister Éva and I.y. Sidney és Olgo 
világatlrakciók szerepelnek még.

Karórát nyelt 
az utca leánya

Botrány a Király-utcában
Néhiny nappal ewlítt a fSkapilíny.ág ar- 

kőlcsrendészeti osztályára följelentés érkezett, 
hogy a Hársfa-utca egyik házában éjszakáról- 
éjszakára botrányos jelenetek játszódnak le, 
amelyek nemcsak a lakók nyugalmát zavarják, 
hanem sértik a közerköicsöt is.

Az erkölcsrendészeti osztály vezetője detek
tívet bízott meg azzal, hogy figyelje meg, 
vájjon a följelentésben foglallak megfelelnek-e 
a valóságnak. A detektív, aki elrejtőzött a 
házban, rövid figyelés után megállapította, 
hogy valóságot tartalmazott a levél, mire iga
zolásra szólította fel, majd elő akarta állítani 
az Ó-utcában lévő erkölcsrendészeti osztályra 
Hajós Júlia felügyelet alatt álló leányt.

Amikor a leány meghallotta, hogy a rend
őrségre kerül,

levetette magát a főidre, ordítozni, sikol
tozni kezdett,

úgyhogy a késő éjszakai órákban nagy bot
rány támadt az utcán. A detektív rendőrt 
hivott segítségül és kelten a leányt közrefogva, 
igyekeztek a Hársfa-utca és Király-utcán ál az 
erkölcsrendészeti osztály irányába.

A Király-utcában Hajós Julianna egyszerre 
csak lecsatolta karóráját,

a szájúba vette és összeroppnntotta 
azzal, hogy azonnal lenyeli az óraüveg össze
tört részeit és az óra alkatrészeket, ha nem 
bocsátják szabadon;

A detektív, hogy a nagyobb botrányt elke
rülje, megígérte a leánynak, hogy szabadon 
bocsátja, ha kiköpi a szájában lévő veszedel
mes holmit, mire a leány vérző szájából ki is 
köpte ax óraalkatrészeket.

Természetesen a detektív tovább Is kísérte 
a leányt, aki erre egy óvatlan pillanatban 

hajából kivette hajtőjét és lenyelte, 
majd a következő pillanatban fájdalmas jaj
gatással földre dobta magát.

A detektív azonnal telefonált a mentőkért, 
akik a súlyos állapotban lévő leányt beszállí
tották a Rókus-kórházba.

— A LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER 
BELGIUMBA ÉRKEZETT. Beck ezredes, 
lengyel belügyminiszter vasárnap este há
romnapos hivatalos látogatásra a belga fő
városba érkezett. A lengyel külügyminisz
ter ma tartja első megbeszélését Van Zéland 
miniszterelnökkel. A hivatalos jelentés sze
rint Beck ezredes a belga-lengyel kereske
delmi szerződés aláírására érkezett Brüsz- 
szelbe.

Halálos baleset tréning közben. A puszta- 
szentandrási levente gyakorló-téten Szendrey 
Ferenc súlyemelő tréninget tartott. A súly ki
esett a kezéből és Bogdán János levente fe
jére esett a szerencsétlen ember nyomban 
meghalt.

— Rozgonylnál 3 kablnelkép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Háromszáz francia, háromszáz angol diák 

meghívásos nyaralása Magyarországon. A Ma
gyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Orszá
gos Szövetsége idegen forgalmi és utazási iro
dája számolva az ország valutáris és deviza
nehézségeivel, ez év nyarán háromszáz francia 
és háromszáz angol diákot hoz a nyári szezon
ban Magyarországra, hogy ezzel lehetőséget 
nyújtson idegen nyelvtudásuk tökéletesítésére 
mindazoknak, akik a mostani valutáris nehéz
ségek miatt nem utazhatnak külföldre. A kül
földi diákok igénylését már most elő jegyzi a 
MEFHOSZ utazási és idegen forgalmi irodája, 
Budapest, IX., Ferenc-krt 38. sz., ísz. 2. Tele
fon: 872—74. Igénylési lapok a fenti címen 
kaphatók.

— Leveles-vajastészta, bázlsiltemények. Az 
elektromos-kiállításon (V., Honvéd u. 22) a 
népszerűvé vált bemutató-előadásokon a villa
mos háztartási-készülékek ismertetésén kívül 
leveles-vajastészta, házisütemények és torták 
sütését is bemutatják. Előadást szerdán d. u. 
félhatórai kezdettel a kiállítás előadótermé
ben; hétfőn, csütörtökön és pénteken d. e. fél
tízórai kezdettel a villamos bemutató-konyhá
ban tartanak. Részvétel, ruhatár díjtalan. A 
kiállítás nyitva d. e. 8—2-ig és d u. 4—7-ig.

— Rhodosba, a középkori lovagok pompás 
rózsaszigetére szervez az IBUSZ húsvéti kirán
dulást. Indulás’ Budapestről április 10-én, 
nagypénteken, érkezés másnap délelőtt 
Triesztbe, hol a „Caletera'*  motoroshajóra 
száll a kiránduló társaság. A hajó Velence, 
Fiume, Brindisl, Plraeus (Athén) érintésével 
— melynek megtekintésére megfelelő idő ma
rad — április 15-én fut be Rhodosba. A köbe- 
öntött történelem szigetén mely oly gazdag 
emlékeit őrzi a messze múltnak, négy napig 
marad a társaság, mely április 23-án érkezik 
vissza Budapestre. Részvételi dij: 434, illetve 
555 pengő. Jelentkezéseket elfogad és infor
mációval szolgál: az IBUSZ főirodája, Vigadó
fér 2. és összes fiókjai.

(In Weissen Rössel)

Minden ielenete és minden szereplőié — szenzáció

Csütörtökön premier!

Hiába minden!
Csütörtökön megint rólam beszél egész Budapest
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eseteiben miérl ajánlanak 
as orvosok OMA-t soda
blcarbona helyett? Az OMA teljesen 
ártalmatlan, kellemes lzU, azonnali ha
tású. Az OMA mindenkori csekély 
mennyiségének azonos halóereje van. 
Az OMA gyomormész használatával a 
szervezel egyúttal erősödik és edződik, 
mert a másznék tudvalevőleg az em
beri aejlek felépítésében fontos szerepe 
van. Az OMA. mely gondos és külön
leges módon praecipilált szer, a gyo
morégést azonnal csillapítja; rendsze
res használatánál a gyomor csakhamar 
visszanyeri szabályos működését. 
Főraktár: Hunnia gyógyszertár, Buda
pest, VII., iTZsébct-körul 56.

SAVIÚLTENGÉS -

Vigyázat!
Ma megjelenik az 
utcán a rendörbiró

Ma, hétfőn, a déli órákban érdekes pre
mier színhelye lesz a Rákóczi-ut és Frzsé- 
bet-körút kereszteződése, az úgynevezett 
Emke-sarok. Ekkor

kezdi meg ugyanis működését a közle
kedési rendőrség helyszínen Ítélkező 

rendőrbirája.
A közlekedési rendőrség felállítása óta már 

több terminust tűztek ki a rendőrblrák 
működésének megkezdésére, a zord téli idő
járás és egyéb okok miatt azonban ezek az 
időpontok kitolódtak. Most azután 

végleges döntés történt ebben az Ügyben.
Szombaton délben a VII. kerületi kapitány
ság vezetője, Gántay János rendőrtanácsos a 
közlekedési rendőrségtől értesítést kapott, 
hogy hétfőn már megjelenik a forgalmas 
közlekedési gócpontokon a közlekedési 
rendőrség megbízottja.

A közönségnek ezentúl jobban kell vi
gyáznia • közlekedés rendjére, mert ha 
megszegi a gyalogjárók tiz parancsolatát, 

már a helyszínen büntetésben részesül
nek.

Ál uj rendszer premierjén Ferenczg Tibor 
dr. főkapitány és több magasrangu belügyi 
és rendőrségi tisztviselő is megjelenik.

•— Iskolai találkozó. A homonnal felső ke
reskedelmi iskolát végzettek asztaltársasága 
f. hó 4-én, szerdán este 8-kor tartja összejöve
telét a New-York kávéházban

>— Teljes ■ mezőgazdasági kiállítás gazdag 
programja. Az országos mezőgazdasági kiállí
tás és tenyészállatvásár rendezőbizottsága most 
tartott ülésén beszámolt arról, hogy a kiállí
tásra olyan bőséges anyagot Jelentettek be, 
mely az összes férőhelyeket meg fogja töl
teni Emellett új csoportokkal sikerült bővíteni 
a régi kereteket. A baromfikiállítást érdekesen 
fogja kiegészíteni a gödöllői baromfitenvész- 
tési szakiskola kiállítása. Értékes anyaggal fog
nak szerepelni a földművelésügyi minisztérium 
szakoktatási és kísérletügyi intézményei. Új 
csoport lesz a vadászati kiállítás és a mező 
gazdasági munkásjóléti intézmények kiállítása 
is. Lovasmutalványok, kutyakiállítás és kor
szerű bemutatók tarkítják még a gazdag és 
sokoldalú programot.

— Ausztriai hójelentés. Az Osztrák Siszö- 
vétség legutolsó jelentése szerint Ausztria egész 
területén friss porhó fekszik. Az időjárás de
rült, napsütés és éjjeli fagy biztosítják a kel
lemes síelés előfeltételeit

— A hercegprímás Győrben. Serédi Juszti 
nián hercegprímás vasárnap délután autón 
Győrbe érkezett. Meglátogatta Breuer István 
megyés püspököt, majd résztvett a Győri Kato
likus Kör .rendezéséhen megtartott első nagy
böjti kullurelőadúson. A hercegprímás este 
autón visszautazott Esztergomba.

— Az Eugel Károly Elektroinosgyár Sport 
Clubja március 14-én 0 órai kezdettel a Pan
nónia szálló összes termeiben műsoros tánc- 
estélvt rendez előkelő művészek és művésznők 
felléptével. Papp Viktor jazz- és Horváth Re
zső cigányzenekara szolgáltatja a tánczenét 
Meghívók és jegyek igényelhetők Vörösmarty- 
utca 16. sz. alatt. Tel. 43—7—87.
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A Magyar Színház le akarja 
tiltani a Mese a Grand Hotelben 

cimü Ábrahám-operett 
előadásait

Arra hivatkozik, hogy a darabot ő szerezte meg előadásra
A Kamaraszínházban nagy sikert aratott 

Iieltai Jenő és Harmath Imre átdolgozásában 
a Mese a Grand Hotelban cimü zenés vígjáték, 
amelynek muzsikáját Abrahám Pál irta. A da 
rab főpróbáján megjelent Bródy Pál, a Ma
gyar Színház igazgatója. Abrahám Pálhoz lé
pett és a következőket jelentette ki:

— Tudomásom szerint ezt a darabot Magyar 
Színház kötötte le előadásra és ezt a színpadi 
kiadónál le is elő-egezte.

A Kamaraszínháznak nem volt Joga 
ahhoz, hogy ezt a darabot előadja.

A Magyar Színház meg fogja tenni a szüksé
ges lépéseket ebben az irányban.

Abrahám Pál elmondotta, hogy a Magyar 
Színház két évvel ezelőtt lekötötte ezt a dara
bot. A Magyar Színház azonban különböző

| PRÁGAI NEMZETKÖZI 
EXPORTVÁSÁRT

= 1088. A csohaalovák Ipartor-mákak
— MÁRCIUS 6-15 Istiobb bováaárláal forrása.

— Leégett a sümegi gőzmalom. Vasár
napra virradó éjszaka Sümegen kigyulladt 
a Böhm-féle gőzmalom gépháza, ahonnan a 
tűz csakhamar átterjedt a négyemeletes 
malomépületre, a liszt- és gabonaraktárra. 
A lángtenger messzi kilométerekre világí
totta be az éjszakát. A kár óriási.

— HÁROM PESTI BETÖRŐ KI AKART 
FOSZTANI EGY BÉCSI KÁVÉHÁZAT. 
Bécsi tudósítónk telefonálja: A rendőrség 
letartóztatta Halász József, Seres János és 
Gangler Pál rovottmultu pesti betörőket, 
akik a Schubert-kávéházat akarták kifosz
tani. Behatoltak a kávéháztulajdonos szom
szédos lakásába, amikor tettenérték őket.

— Bársony János emléke. Vasárnap délben 
a Magyar Orvosok Nemzeti Szövetsége Bársony 
János egyetemi professzor halálának tizedik 
évfordulója alkalmából gyászünnepélyt rende
zett a KerepesLtemetőben az elhunyt sírjánál. 

Fehér lovat áldoztak
és újabb öt vérszerződéses 
esküvőt tartottak vasárnap 
a Pogánytoronynál

Az első magyar pogány esküvőn felbuz
dulva, vasárnap délután

újabb öt turáni egyistcnhlvő mátkapár 
kérte az „egyház" áldását frigyére.

A szinpompás esketési szertartás ezúttal 
külön áldozattal bővült: fehér lovat áldo
zott fel a táltos a Hadúrnak. A kék bár
sonysapkás és mellszalagos, táltosok

a boncok által elővezetett fehér lovat 
leölték,

beleiből az ifjú pár jövőjét igyekeztek ki
olvasni, majd imák közben a Hadúr oltá
rára helyezték és a Napistenhez fohász
kodva feláldozták. A párok diszmagyarjai, 
a duspompáju táltosruhák a „pogány- 
torony" egyik szobájában maradtak, az 
ifjú párok, a násznép és az eskető papok 
pedig a zuhogó esőben visszatértek Buda
pestre • • •

— Embernek születtem. (Perlaky Mária re
génye.) Meglepően fiatalos, friss erejű irótehet- 
ség jelentkezett az irodalmi piacon Perlaky 
Mária: „Embernek születtem" cimü most meg- 
j slent regényében. Magas értékű és igazi mii
részi bátorsúgu munka, amely az olvasók szá
mára nem mindennapi élményt fog jelenteni. 
Ragyogóan merész téma, finom és biztos lélek- 
boncolás, fájdalmas és izgalmas problémák, 
megrázó, drámai cselekmény, kljorcott, színes 
stílus, ezek azok az elemek, amelyekből ez a 
szuggesztiv erejű regény összetevődik.

— Az angol szövetekhez szokott, kényesebb 
ízlésű közönség ellátása céljóból ÉLÉRTEX 
elnevezés alatt egész finom gyapjúszövetek 
kerültek forgalomba, amelyek minden finom 
szövetüzletben és urlszabóságbnn mór is kap
hatók.

okok miatt halogatta a bemutatót, bár az ope
rettet a Magyar Színház akkori igazgatója, 
Heltai Jenő ültette át magyarra.

— Miufáu időtlen időkig nem várhatok arra 
— mondotta Abrahám —. hogy valamelyik 
müvemet előadják,

a hosszas buza-vona után szabadnak érez
tem magamat a szerződés alól 

és a darabot annak rendje s módja szerint a 
Kamaraszínháznak engedtem át. Nem hiszem, 
hogy legyen bíróság, amely ne a szerző jogos 
álláspontját legye magúévá.

A per elé mindenesetre nagy érdeklődéssel 
néznek színházi körökben, annál is inkább, 
mert egy Ilyen per döntése esetleg precedensül 
szolgálhat a színházi világban igen gyakran 
előforduló hasonló vjlúknál.

Ingyen vízum, 88% kedvezmény a magyar és 50% 
csehszlovák vasutakon, hajó és repulövonala- 
kon. Igazolványok és felvilágosítások: Magyar- 
Csehszlovák Kereskedelmi Kamará
nál, Budapest, V, Upót-kUrut 10. sz.. 
(Telelőn 281-71) „Olfl*  Csehszlovák Idegen
forgalmi Irodában, V. József-tér 8 éa as összes 
budapesti és vidéki MÁV menetjegyiredákban. 
Vásárlgazolváuyok Arat pengő.

—• MA ÖSSZEÜL A SZANKCIÓS BIZOTT
SÁG GENFBEN. Edén külügyminiszter 
nagyszámú kíséretével vasárnap délután el
utazott Genfbe, hogy részt vegyen a szank
ciós bizottság ma, hétfőn kezdődő üléssza
kán. A lapok azt Írják, hogy az értekezlet
nek nem lehet más kimenetele, mint hogy 
a döntést ismét elhalasztják.

—• Áramütés. Biauer Károly elcktrotechni 
kust, a Phöbus cinkotai telepén vasárnap este 
munka közben áramütés érte. Életveszélyes ál
lapotban szállították a vármegyei mentők a 
zsidókórházba.

— A katolikus írók és újságírók zárán- 
doklása Rómába. A hercegprímás vezetésé
vel Budavára felszabadításának 250. éves 
fordulója alkalmából az Actio Catliolica 
május elsején Országos Magyar Nemzeti 
Zarándoklást rendez Rómába. A katolikus 
irők és hírlapírók körében mozgalom in
dult meg, hogy minél többen vegyenek 
részt a reprezentáló küldöttségjárásban.

— Elhalasztották dr. Gondos Miklós or
vos és a gyöngyösi polgármester perének 
tárgyalását. Megemlékezett a Hétfői Napló 
arról a nagyszabású rágalmazást perről, 
amelyet dr. Gondos Miklós indított dr. Puky 
Árpád gyöngyösi polgármester ellen, aki öt 
súlyosan megvádolta azzal, hogy a kommu
nizmus alatt nemzetellenes magatartást ta
núsított. A bíróság az ügy mára, hétfőre 
kitűzött tárgyalását bizonytalan időre elna
polta.

— Távol-Kelet. A Távol-Keleten most leját
szódó sorsdöntő történelmi események különös 
jelentőséget adnak annak az, uj folyóiratnak, 
amelyet a Magyar Nippon Társaság most indí
tott meg. Az illusztrált folyóirat első számá
nak bevezető cikkét József Ferenc főherceg 
irta. A lapot Fcluinczy Takács Zoltán és Me- 
zey István szerkesztik.

TÖLTŐTŐL! JAVÍTÁSOK I 
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—-■ Kossuth

— Az utcán szülte meg gyermekét egy leány
anya. Vasárnap este a Liszt Ferenc-tér 2. sz. 
ház előtt rosszul lett egy fiatal nő. A járókelők 
bevitték a kapu alá és kihívták a mentőket, 
akik megállapították hogy a nőt Dancs Irén 
nek hívjak, szülési fájdalmai vannak. Mielőtt 
a kórházba vihették volna, a kapu alatt meg
szülte a gyermekét. •

— Leszúrta a fiút, mert szerette az anyát. 
Fekete Imre bajai textilgyári munkás szerel
mes volt Jerkovits Józsefnéhe, akivel együtt 
dolgozott a gyárban. Az asszony tizenhét éves 
fia igyekezett Feketét távoltartani az édesany 
jótól. A szerelmes ember vasárnap este meg 
leste a fiút és konyhakéssel leszúrta. A dü
höngő embert Bánfy József munkás akarta 
megfékezni, azonban Fekete őt is leszúrta 
Feketét letartóztatták, a két sebesültet pedig 
súlyos állapotban kórházba vitték.

— Holló Klára chanson- és előadóestje. Az 
Idei szezónban március 15-én este fél kilenckor 
lesz Holló Klára önálló előadóestje a Zeneaka
démia nagytermében. Válogatott uj műsorá
ban chansonok, dalok szerepelnek több nyel
ven s a szavaló részben magyar és külföldi 
költők kiváló nlkotásnl. Jegyek Rózsavölgyi
nél, Báréinál és a Zeneakadémia portásánál.

Felhívjuk Ügyeimét László Sándor József 
körút 45. szám clsőemeleti szabótermében mér
ték szerint dolgozó uriszabóságra, ahol nagy 
választékban levő szövetekből remek szabású 
féiílrubák készülnek 40 és 50 pengőért.

..Ólerrut
FAt- ÉS BUTORBURKOLÁSOK

BEMUTATÖIlfjLHSÉGE
VI, O-UTCA 4. m

1936. FRIZURÁJA
hullámosán, tartósan ondolált, 
rövid bronz vagy szőke haj

A Budapesti Fodrászok Iparleslülete a Fod
rászok Országos Egyesületével karöltve vasár
nap nemzetközi fodrászversenyt és fodrászbált 
rendezett a Gellért szállóban.

Délután négy órakor kezdődött a verseny a 
délszaki növényekkel feldiszitett, ragyogó már
ványcsarnokban.

Estélyiruhás hölgyek és urak 
között érdekes látványt nyújtott a fehér mun
kaköpenyes versenyzők csoportja, a válogatott 
szép modellek seregei.

A külföldiek közül elsőnek a bécsiek érkez
tek. Hess György osztrák ipartestületi vezér
rel az élükön huszonketten jöttek el autóbu
szon és nyomban be is neveztek az összes ver
senyre. Alig rázták le magukról nz utiport, 
máris beöltöztek részint estélyi-, részint mun
karuhájukba

Olaszok, németek Is szép számmal jöttek cl.
A nézőközönség soraiban

sok a társaságbeli szépasszony, 
akiket az hozott ide, hogy „elsőkézből", fris
sen kapják a legújabb frizuradivatot.

Az 1936 évi divatfrizura:
hullámoson, tartósan ondolált, rövid haj, 
mig a divatszin a bronz és a szőke lesz.

A versenyek sorát a tanoncok versenye nyi
totta meg, azután egymásután következtek: a 
női, férfi hajvágó-, a vas- és vizondoláló- 
versenyek, majd végül

versenyborolválás
a tökéletes fodrászcimért. A tavalyi győztes 31 
másodperc alatt nyerte el ezt a címet, most 
meg akarják dönteni ezt a rekordot. Száz-, 
hatvan- és harmincpengös pénzdíjak, arany
os ezüstplakelldijak vannak az egyes verse
nyeknél.

Az eredmények kihirdetése előtti szünetet 
nagyszabású felvonulással, ének- és tánc

számokkal
töltötték ki, amelyet Hajagos Imre főrendező 
rendezett. Háder Ilonka és Kiss Erzsiké ténc- 
számaikkal. Kondor Ilonka szavalatával ara
tott nagv sikert.

Font egy pontot egyen a

METROPOLE
SÖRÖZÖBEH
délelőtt 10 — 2-igl 

10 pontból választhat.

— Elnököt választottuk a budapesti hordá
rok. A Budapest Székesfővárosi Közszolga 
Ipartársulat vasárnap délután tartotta rendes 
évi közgyűlését. A közgyűlés során megejtet
ték a tisztujitást. Elnök lett Balogh Lázár, 
másodelnök pedig Krammcr I. Lajos.

— Harminc libát lopott a nászlakomára. Ha
rangozó József bátyai táncmestert tyúklopáson 
tetten érték. Kiderült, hogy egy hét múlva lett 
volna nz esküvője s igy akart szert tenni nász
lakomára. A házkutatás során harminc lopott 
libái találtak lakásán.

— A Tisztviselő Kaszinó közgyűlése. A 
Tisztviselő Kaszinó március 7-én, szombaton 
este 7 órakor tartja ezévi rendes közgyűlését 
a kaszinó Eszterházy ucca 4. szám alatti 
»zékházában, dr Sipőcz Jenő elnöklete alatt. 
Közgyűlés után ünnepi vacsora, amelyen az 
ünnepi beszédet az 50 éves jubileumi serleg
gel Szekeres Bónis bencésrendi tanár fogja 
tartani.

— Jászkarajeuől csodaforrás Mira keserű
vize kis 3 decis palackban csak 52 fillér. Nem
csak hajt, hanem gyógyít is.

verseczi Lenite
A in agy. kir. Opera ház v. uzólótáncosnő.'c

Barlangban:

csákván-ffito
Budapest kodvoncel
■!»■■■ i ■■■in-mi------- MMwmaMmniail
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Agay Irén 
volt számomra 
meglepetése. A „ .. . .
vértclcn Varsányi irén-jclöltjc bámulatosan 
pompázó színekben kivirult az operett- 
színpadon. Szépségének, tehetségének szí- 
várvány színeit vetítette e színpad talmi 
égboltjára és a bemutató közönségé ámul
tán bámulta, tapsolva ünnepelte a ritkán 
látható tüneményt.

operettszinésznői debűje 
a lift legnagyobb színészi 
Vígszínház tegnapi sápadt,

Valiink be, Agay Irén újjászületése a 
pesti színpadok egyik nem várt csodája. 
Pest szeret leszámolni azokkal, akikben 
a röpke siker után látszólag csalódott s 
akiknek gyors és robbanó startját átme
neti tempócsökkenés követi, .4 Vígszínház, 
most már leírhatjuk, súlyos hibát követelt 
el éppen akkor, amikor két-három évvel 
ezelőtt Agay Irén még igen gyengécske 
itáliaira súlyos terheket rakott és amikor 
mázsányi feladatokkal túlméretezte ennek 
a nagyon kedves és bájos színésznőnek tel
jesítőképességét. .4 Vígszínház, amelynek 
tradíciói I lármát h llédy, Varsányi Irén, 
Gombaszögi Frida művészi emlékén nyu
godnak, kapkodó idegességgel kereste ak
koriban az utánpótlást a legifjabb színészi 
generációban s Agay Irénre hárított olyan 
terhet, amely ennek a fiatal színésznőnek 
művészi növekedését csak gátolhatta. 
Amilyen gyorsan vélte megtalálni Agay 
Irénben Varsányi utódját, olyan gyorsan 
ejtette el azzal, hogy a fiatal színésznő 
művészi skálájának csak egyetlen húrját 
pengette és ez az egyhúru szólam, bármi
lyen édesen és finoman zengett, mégis 
gyorsan megszokottá, sablonná mereve
dett.

Agay Irén pályájának második útja a 
film felé kanyarodott, amelyet csak akkor 
hámoztak ki a pólyából, a gyermekcipő
ből. Csodálatos, hogy a film ugyanúgy 
hibázott, mint a Vígszínház. Sokan támad
ták, sok gáncsban volt része, amiért egy- 
időben talán minden film premier plán
jában Agay édes kis halvány arcocskáját 
[litografálták és a film rendezője (legtöbb
ször férje, Székely István), mindig azt a 
kis vértclcn, nyafogó kis naivát látta Agay 
Irénben, akiből a film sem tudott asszonyt 
teremteni, olyat, amilyenné most a leg
könnyebb műfaj, az operett telte.

.4 gyereklányból, a gyerekasszonyból 
villámlószemü színpadi szépséggé érett 
Agay Irén, aki tagadhatatlanul a Vígszín
ház művészi hitelének súlyával vállalkoz
hatott az operetlbcli nagyhercegnő figu
rájának eljátszására, de mértéktartásával, 
ízlésével, egyéniségének aranyos bájával 
kikorrigálta pályájának start utáni törését 
és a: operett -merész tangófordulalával uj 
és fölfelé ívelő irányt adott karrierjének.

A legújabb boldog színésznő-feleség Nagy- 
kdii'c'.l Ilona, ii kiváló sansonénekcsnő, aki 
t.giuri inéul férjhez <lr. Engel AgoMonhOZ.

Amint Hollywoodból jelenük, Galli-Cur- 
cit »/ amerikai filmvárosban autóbaleset 
érié, amelynek folyamán könnyebb sérülé- 
M,|;,. venvedett n világhírű knlorntur. ne- 
krsnő.

Szép sikert aratóit vasárnap este Bécsben 
egy fialni magyar hegedűművész: a tizenhat- 
éves ['enyves Lort'md. aki a bécsi szimfoniku
sokkal AVvIiignrtnerné Sludcr Karmon vezény
lete alatt koncertezel!

Vasárnap délután Bródy Juci beugrússze- 
riien vállalta n Kamaraszínházban Dayka 
Margit helyeit n „Budapest- Wien” mii fő
szerepének eljátszását, amelyet kitünően 
teljesíteti.

Véyrc egy dizóz. aki énekelni tud: Sását/ 
.Vice, aki nemrégiben tért haza Londonból, 
ismét fellép és óriási sikert aratott vasárnapi 
premierjén egy dana parti kávéházban.

Zrlslcr Edlth. a spiccelte vllágbajnoknöjc. 
betegségéből felépüli és vasárnap Prágába 
utazóit vendégszereplésre.

ÍZ UJ FÖLDESÜK
a magyar filmgyártás büszkesége

csütörtöktől

SimDion'CoFviibCapitoi

Fenséges és miniszteri vendégek
Dayka Margit öltözőjében

Tizenöt év óta ' . <? . ...
elsőizben lépték át főherceg! vendégek a Nemzeti Színház vasajtajat

Péntek eslc mutatták be a Nemzeti Szín
házban Kari Zuckmayer cirkuszdarabját, 
amely alkalommal elsőizben lépett fel a 
Nemzeti Színház színpadán Dayka Margit. 
A kiváló művésznő bemutatkozásával egy
úttal vegéhez ért a magánszínházakból el
szerződletett színészek és színésznők debut- 
Jének sora. A nagy revü lezajlott és álla
pítsuk meg azonnal, hogy

a magánszínházak sztárjainak nemzeti
színházi bemutatkozásakor a legnagyobb 

siker Dayka Margitnak jutott.
A Kristóf Katica premierjét igen előkelő 

vendégek nézték végig, köztük József Fe
renc főherceg, Anna főhercegasszony, Iló- 
man Bálint kultuszminiszter és Wlassich 
Gyula kultuszáilamlitkár. A második fel
vonás szünetében a fenséges vendégeket Hó
mon Bálint kultuszminiszter a nézőteret és 
a színpadot elválasztó vasajtón át az öltözői 
folyosóra kalauzolta. A főhercegi vendégek 
ugyanis azt az óhajukat fejezték ki, hogy

szeretnék megismerni Dayka Margitot 
és szeretnének gratulálni sikeréhez.

A magas vendégeket az öltözőnél Németh 
Antal dr., a színház igazgatója fogadta, aki 
nagy örömmel telt eleget a kérésnek.

A magas vendégek látogatása természete
sen nagy meglepetést keltett a kulisszák vi
lágában, de mindenki rezerváltan vissza

Feltámadás.
Minden elismerésünk a belügyminisz

tériumé, amely a filmcenzura tiltó határo
zatát feloldotta és lehetővé telte, hogy a 
pesti publikum Tolsztoj zsenijében gyönyör
ködhessen a mozi nézőterén is. Ritka ün
nepek közé tartozik, ha ilyen szellemóriás 
mini Tolsztoj szólalhat meg müvén keresz
tül a film vásznán is. Nemrégiben Shake- 
spearenek tapsolhattunk, újabb Doszto
jevszkij zsenije nyűgözte le a filmpubliku- 
inot, amely igenis, saruit megoldva járul 
az irodalom nagy óriásai elé. Amerikában 
készítenék Tolsztoj első nagy filmjét és a 
tág lehetőségek hazájában megtalálták a 
nagy műhöz illő rendezőt is Rouben Mam- 
moulian személyében. A Uhu művészi felfo
gásban tökéletesen szolgálja Tolsztoj szel
lemi nagyságát, legföljebb a müvet meg
toldja azokkal a képszerű lehetőségekkel, 
amelyeket egy nagy rendező keze adha*  
egy műhöz. Á női főszerepben gyönyörű é« 
nagyon tehetségen nő Anna Sten, a férfi fő
szerepben pedig a könnyelmű, de bűnéért 
súlyosan vezeklő férfit Frederic March ala
kítja erőteljes művészettel. A film néma vál
tozatban is óriási siker volt, a hang csak tel
jesebbé tette a művészi Illúziót A közön
ség tömegesen zarándokol a Fórum film
színházba.

.4 hét filmjei^
A vérző aréna. A P.'dace Filmszínház közön- 

sege Wallnce Bccry és a kis Jackie Cooper 
együttesében gyönyörködik. Az esetlen nagy
darab ember durva vonása ábiázata megin
dító, meleg npni szeretet takar. Izgalmas, ér
dekes film. — Csókon órák. Igv hívják azt a 
legújabban készült Liszt-filmet, amely végre 
mulatságosan és amellett híven, érdekesen és 
Jzgnlmn.-an állítja a nagy magyar művészt egy 
filmdarab középpontjába. Épkézláb, mulatsó- 
ságos, fordulatos film. A főszerepeit Paul Hör- 
biger, Sybillc Schmitz és Karin Hardt alakít
ják. Carminc Galloné kitűnő rendezése ügye
sen válogatta össze a szereplőket és a legnép
szerűbb Liszt-motívumokat. — Tejesnek áll a 
világ. tarold Lloydon. a némafilmek nagy ko
mikusán valahogyan nem tudunk őszintén ne
telni. Kicsit zavaros ez a történet ér, egy kicsit 
gyenge is.

fi! ni hírek-.
Az okos mama sajlóbemutotója, Tegnap dél

előtt először került a sajtó és a meghívott pub- 
likum elé n legújabb magyar hangosfilm ,,.4z 
oto.s amit csak a közelmúltban forgat
tak le a Hunniában. A pesti filmszakma nagy 
érdeklődéssel nézte a kilünő filmet, amelynek 
valóban s.’társrcreposztása van: Knsáry Emmy, 
Törzs Jenő, babos Gyűlő. Páger Antal. Tolnay 
Klűii, liv.d.ty Imre, llén x György, Kontár Ju
liska. So/rimon I’éla játsszak a film főszerepeit 
A sztárok filmje, amely a Stylus filmipari r. t. 
vállalkozásában készüli, nagy sikert aratott a 
sajtóbcuuitató közönség előtt.

vonult, hogy a főhercegi vendégeket s a 
minisztert gratuláló útjukon ne zavarja.

Dayka Margit sápadlan-pirosan fogadta 
a nagy kitüntetést 

és könnyes szemmel mondott köszönetét a 
szerencsekivánatokért. Itt említjük meg, 
hogy tizenöt éve nem fordult elő, hogy egy 
színházi előadás alkalmával főhercegi ven
dégek előtt nyílt volna ki a színház vas
ajtaja, amelyen szigorú tábla hirdeti: Ható
ságilag tilos a bemenet.

Megkérdeztük Dayka Margitot, hogy mi 
történt az ötperces vizit alatt, de a kitűnő 
színésznő szerényen elhárította magától azt, 
hogy megismételje a dicsérő jelzőket; el
lenben egy másik történetet mondott el.

— A premier előtt való este, éjszaka fél- 
egv órakor megszólalt a telefonom s egy 
női hang engem keresett. Azt mondotta, 
hogy egy rokonom beszél, mire ez a név
telen telefonáló idegesen

válogatott sértéseket vágott a fejemhez 
s a következőket mondotta:

— Mondja meg Dny kának, hogy az egész 
város azon röhög, hogy ő a Nemzetiben 
fellép.

— Megvallom, — folytatta — sápadtan 
ejtettem le a kagylót a kezemből, rettene
tesen bántott a dolog és a premierig se tér
tem magamhoz. De hát, Istenem, most meg
kaptam az elégtételt...

ARANYKULCSOT KAPOTT 
Jeritza Mária Los Angelesben abból az al
kalomból, hogy a liires kaliforniai film
metropolis díszpolgárává választotta a 
szőke bécsi kamaraénekesnőt. Fényes estély 
keretében adta át Los Angeles polgármes
tere Jeritzának a diszpolgárságot jelképező 
aranykulcsot és aranyplakettet, ami annál 
kitüntetőbb, mert Jeritza az egyetlen kül
földi származású díszpolgára Los Angeles- 
nek. Az estély másik szenzációját Jeritza 
Mária férje Winfield Sbeenan szolgáltatta, 
amikor bejelentette, hogy kinevezték a Pa- 
ramount filmgyár legfőbb vezetőjévé. 
Sheenan azelőtt a Fox-fihngyárnak volt a 
főnöke és a Paramount vezérévé történt 
kinevezése valósággal bombaként hatott 
amerikai filmkörökben.

HAVI KETTÖSZÁZ FIX 
a cime a legújabb magyar filmnek, amelyet 
most kezdeti forgatni a Hunnia, Balogh Béla 
rendezésében. Kedves, vidám pesti történet. A 
film uj primadonnát hoz Bársony Erzsi, a 
Magyar Színház fiatal művésznője személyé
ben. A többi főszerepeket Fülöp Magda, Uray 
Tivadar, Jávor Pál, Págcr Antal, Salamon 
Béla, Petites, Baross Géza. Szaplonczay F.va, 
Donátit Ágnes és Makláry Zoltán játsszák.

CSORTOS. MINT ORVOS- 
PROFESSZOR

Rendkívül érdekes filmfelvétel történt 
vasárnap a Filmiroda műtermében, ame
lyet valósággal kórházzá alakítottak át. A 
Szent István-kórház egyik kórtermét tele
pítették ide át, huszonnyolc ágyat állítottak 
fel. Csortos Gyula, aki az „Ember a hid 
alatt” cimü most készülő film orvospro
fesszora. egy ismert és kitűnő orvostanár 
maszkjában vizsgálja végig a betegeket. 
Egy izgalmas operáció is történik a film- 
felvevőgép objektivje előtt. Ez az első ma
gyar film, amely érdekes orvosi és kórházi 
miliőt hoz. A filmfelvétcl természetesen 
orvosszakértői ellenőrzés melleit történt és 
az orvosi tanácsadó szerepét dr. Bogdán 
főorvos vállalta.

LONDONBÓL MEGÉRKEZETT
Gerő István, a Royal filmszínházak vezérigaz
gatója, aki a következőket mondotta:

— Minden magyar bizonyára nagy örömmel 
fog értesülni arról, hogy Korda Sándor magas 
angol kitüntetése útban van és napok kérdése, 
hogy n kiváló magyar filmrendező megkapja 
a ..Sir" címet. Angol nemes lesz tehát Korda 
Sándor, mert a hivatalos Anglia ezzel akarja 
rncgl-.ilólni, hogy az angol filmgyártást Korda 
Sándor talpraállította és versenyképessé lelte 
Amerikával. Egyébként láttam’ a Chaplin- 
filmet, amely minden elterjedt hírrel szemben 
egyáltalában nem kommunista tendenciájú. 
Minden reményem megvan, hogy mi is bemu
tathatjuk Chaplin uj remekít. Sajnos, n 
Chaplin film kópiáját nem hozhattam magam
mal. mert azt csnk három-négy hét múlva kap
hatjuk meg. Hatvanezer inon számára készí
tik a másolatokat egy gy-árszerü laboratórium
ban Londonban.

ppEmiEi tlTÖÍI
A cirkuszmiliS

álma minden színésznek 
és legtágabb lehetőséget 
nyújt minden rendező
nek. E kettő realizálá
sából született meg 
Zuckmayer „Kristóf Ka
tica" cimü darabjának 
világsikere. Hogy a 
Nemzeti Szinház-heli

előadás nem igazolja ezt a tényt, annak ta
lán az az oka, hogy Vaszary János, a ren
dező elejtette azokat az eszközöket, melyek 
szinte magától adódnak. A darab pedig az 
olcsóbb hatású rekvizitumok nélkül bizony 
igen soványka. A szereposzlás azonban sok 
mindenért kárpótol. Dayka Margit első 
Nemzeti színházi fellépése igazolta azt, 
hogy az ország első színpadára való. Egy- 
egy igénytelen mozdulata, szava, könnyet, 
mosolyt csal a néző arcára. A szív szí
nésznője. fíajnay Gábor talán sohasem volt 
ilyen jó, mint most az apai érzésekben ta
lán kissé túlfűtött cirkuszigazgafó szerepé
ben, de elsőrangú a szereplők egész sora : 
Jávor Pál, Gázon Gyula, Pethes, Makláry, 
Kovács Károly, Sugár és Vizváry.

Kabarétréfára futja,
csak egy kis egyfelvoná- 
sosra a „AfacAó" ’ " 
Lctraz-bohózat a ___
.Színháziban. Stella Ador
ján a fordító, dicsérendő 
igyekezettel és szellemes
séggel mentette a ment
hetőt, Tarnay, a rendező 
pedig egymásra halmozta 
a lcgmulatságosabb jele
neteket és rohanó tempót adott az előadás
nak. Kabos Gyula, Sulyok Mária, Góthék, 
Vaszary Piroska, Dénes György mindent elkö
vettek, hogy a közönség jól mulasson.

cimü 
Pesti

Miért nem adták elS

melodikus muzsika

UIGSZINHÖZ

eddig ez a zenés vígjá
tékot, amely két-három 
éve vár a bemutatóra, 
kérdezte mindenki a 
„Mese a Grand Hotel
ben” főpróbáján. Ra
gyogó, mulatságos szö
veg (Heltai Jenő—Hat*  
math Imre), .pattogó, 
(Ábrahám Pál) szinte

magától értetődővé teszi a sikert, amely 
ismét beköltözött a Kamaraszínházba, 
Agay Irénről máshol Írunk, de dicsérjük 
meg jókedvvel Latabár Kálmánt, aki a 
lelke, sava-borsa az előadásnak, aki bőke
zűen két kézzel szórja a humort te aki 
mindig talál valami újat, valami ötletet, 
amivel a táncoskomikusi szerepkört ma- 
gasabbrendü színészi műfajjá nemesíti. 
Bródy István rendezte a kitűnő előadást, 
amelynek keretében adózzunk elismeréssel 
Kertész Dezsőnek, aki elegánsan birkózik 
a bonviváni szerepkörrel, dicsérjük meg n 
uj szubrettet, Vágó Maryt és a kis Bródy 
Jucit, Lengyelt, D'Arrigót és Pártos Gusz
távot.

NAGY PREMIERRE 
készül Szeged március 6-án. Sziklay-társulata 
a szegedi Városi Színházban ekkor mutatja be 
Márkus Alfréd és Keller Dezső uj operettjét, a 
Csodahajót Patkós Irmával, Tolnay Edithtel. 
Eöry Klárival és Márkus Klárival a főszerep
ben. A 6-iki premier után 7-én díszbemutatót 
tart a szinhóz és erre meghívják a városi és 
megyei előkelőségeket, valamiint a pesti mű
vészéit szine-javát. A rádió március 14-én 
kapcsolja be ezt az operettet. Tárgyalások 
folynak arról is, hogy a szegedi premier után 
az egyik pesti színházat kibérelje egy tőke
csoport, hogy ott előadják a legújabb Márkus- 
operettet.

Szombaton, 
március 7-én először

CSATHÓ KÁLMÁN
uj vig átéka

az én leányom 
= nemolyana-

Főszereplők:
Murátl Lili. Cs Aczél Ilona, Gombaszögi 
El a, Ráday Imre, Ajtay Andor, Eszter házy 
Ilona, Kürthy Sári Ladomerazky Margit, 
Márkus Margit. Partos Erzsi Sít ey Irén, 
Tassy Mária Tolnay Klári, Váry Gyöngyi*  

Borczy, Bíha*y,  Egry. Psrényl, 
Szabó, Vértes Lajos és

Vértes Tibor

V
Jegyrendelés: 153-44
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Megkövezték a határbirőt

Tavaszi

a szegedi „vihar-mérkőzésen**
Az Újpest 10, a Ferencváros 2 és a Hungária 1 góllal gySzOtt

Az esőverte pályák hősiesen küzdöttek a tavaszi vízzel, csak Budafokon nem 
tudtak az árral megküzdeni. A nap meglepetése az Újpest hatalmas győzelme a salgó
tarjániak ellen. Tiz gól! Kiadós gólarány ja vitás — nem csekély bosszúságára a Ferenc
városnak, amely csak két góllal győzött Debrecenben. A Hungária jő formája a Kis
pest ellen megnyugtatta a válogató, kapitányt. A „gerinccel" nem lesz baj. Szegeden 
hatalmas botrány közben tört a Phöbus a negyedik helyre. A Soroksár nem bírt a 
„vendég miskolciakkal • egy pontját elvitték, pedig sok szükségük már nem lehet rá.

*|nft Káprázatos küzdelemben 
■ w nehezen győzött a — bajnok

HUNGÁRIA—KISPEST 1* (0:0)
Az egek csatornái a főmérkőzést sem kímél

ték meg. Amikor a pályára futott a Kispest 
piros-fekete dresizes legénysége és a bajnok
jelölt Hungária csapata, nem lehetett meg

állapítani, hogy az ováció vihara vagy az eső 
ruhogása volt-e erősebb. A gyönyörű gyep
pázsit az előmeccs küzdelmeitől alaposan meg
tépázva várta az újabb küzdelem résztvevőit, 
sokhelyen hatalmas viztócsák, úgyhogy nem 
sokat lehetett remélni a futball szépségeitől. 
Klug Frigyes sípjelére felállnak a csapatok.

Hungária: Szabó—Mándi, Bíró—Sebes, Tu
ray, Dudás—Sas, Müller, Kardos, Cseh, Titkos.

Kispest: Vágl—Szemere, Rozgonyl—Székely, 
Purczeldt, Rátkal—Újvári, Szabó II., Nemes. 
Déri, Serényi.

A bajuokjelölt kékfehérek verduni ostromé-

EGY GÓL — KÉT PONT

előbb Kardos lábáról szedi le biztos gólhely
zetben a labdát, majd Titkos irtó bombáját 
kell védenie.

Iluszperccs játék után még teljesen egyen
rangú ellenfél Kispest,

de senkise hiszi, hogy ezt az iramot végig 
bírja. Müller három-négy ellenfél-játékos ki- 
dribliaése után helyezett lövést küld a kis
pesti kapura, amely azonban Szemerétől irányt 
változtat. Sokan hendszet láttak, azonban Sze
mere a mellére mutat, valóban ott van a sá
ros labda nyoma. A Hungária most lassan- 
lassan fölénybe kerül, a lövések egymást érik, 
de gyengék, — nincs igazi bomba. Az iram 
szinte a maximumra fokozódik. Serényi szél- 
sebesen fut le, Mándi félpályán végigkíséri, de 
nem sikerül szerelnie s a jeles balszélső már- 
már lövésre készül, de a nagy rössben tulfut 
a kornelvonalon s ott — Schafferrel ütközik 
össze. Persze, nagy a nevetés és Serénylt di- 
csérik, hogy csak Mándi és Schaffer egyesült 
erővel tudta a gólveszélyt elhárítani. Most is
mét Miillet mutatja be lövőtudományát és 
Váginak ugyancsak szüksége van vasöklérc. 
hogv kornerre tolhassa a labdát, ami sikerűi 

is. Ezután a kispesti csatárok újabb rövid, de

Turay (ÍJ labdáját Sebes (2) Titkoshoz (3) küldi. A szélről Müller (4) elé kerül n labda, 
ő azonban Szrmerébe (5) lövi a labdát A lepattanó labda Kardosé (0), aki kldriblizl Roz- 
gonylt (7) s aztán... Vágl (8) hiába vetődik. 1:0. II. félidő 11. perc. (Copyright by Hétfői

Napló------- System Horváth.)

val kezdődik a meccs. Remekbeszabott akciók, 
csodás technikását,

mint a csillagszőró sziporkázik a sok ötlet.
Ritkán látott Turay-orjord ragadja tapsra a 
közönséget. A közönség szinte lélegzetfojtva 
nézi a Hungária minden mozdulatát * kész a 
megállapítás! valóban nagyszerű ez a csapat, 
friss s megérdemli a bajnokságot! De megkell 
állapítani a Kispestről is, hogy ki akarják kö
szörülni az öt hét előtti 0:8-as vereséget. 
Mindent beleadnak ebbe a játékba s tiszte*  
eredményt akarnak elérni. Már néhány perce 
folyik a meccs, amikor a türelmetlen drukker
sereg gólért áhiloz és tréfásan kórusban küldi 
a megjegyzéseit:

— Gyerünk a kilencedik góllal...
A kispestiek sem hagyják magukat, sőt Se

tényinek egy pompás lefutása veszélyes hely
zetét teremt s a hozzá visszajátszott labda 
nllg centiméterekkel kerüli el a kaput. A kis
pesti tábor lelkesítő hajrázása újabb és újabb 
energiát önt a csapéiba, amely veszedelmesen 
támad és percekig elállltja a lélegzetet. A 
Kispest együttese nagy théatre paréet rendez:

annál erőteljesebb tűzijátékot rendeznek, a me
leg pillanatok egymást érik, ugy néz ki az 
utolsó percekben, hogy baj fenyegeti a Hun
gária győzelmét és a két pontját. De az utol
sóelőtti percben mégis a kékfehéreknek állna 
a vezetés megszerzése: a szenzációs formában 
levő Sas kész helyzetből kapufát talál, onnan

Cseh elé pattan a labda, a Kispest-védelem 
8—10 méternyire a kaputól a földön hever s 
igy mindenki örömujjongva előre kiáltja: Go-— 
ól... Go—ól..

Cseh Matyi azonban elegáns grand seigneuri 
mozdulattal maga elé tólja a labdát,

nekifut és másfél méterről (!) a kapu fölé 
lőrtt

Természetesen nagy az elszömyiiködés, szid
ják a Matyit, mint a bokrot, mert üre*  volt a 
kapu, csak be kellett volna gurítani. Ilyet még 
magyar pályán aligha láttunk. Tehát gól nél
kül végződött a félidő.

Szünet után mindkét csapat száraz trikóban 
lép ismét pályára, de a záporszerüen zuhogó 
eső csakhamar eláztatja az uj trikókat is. A 
sűrű ólomfelhők kellemetlen szürkületet vará- 
zsolnák a játéktérre, a félhomály percről percre 
erősebbé. válik s már-iuár mindenki azt hiszi, 
hogy nem lehet majd a meccset befejezni. Most 
már valóságos sártenger az egész pálya, bokáig 
érő locs-pocs mindenfelé. A Hungária folytatja 
fölénycskedését, de Vágl pompásan háritja el 
a megújuló veszélysorozatot A kispestnek is 
vagy nyolcán a kapujuk elé tömörülnek és 
szinte úttörhetctlen falankszot alkotnak. Szo
morúan jegyzi meg Salamon Béla:

— No, ma nem lehet a Kispestnek gólt 
rúgni ...

A kitűnő direktor jóslata nem válik be, mert 
már a 11. percben megszületik a Hungária 
vezető s egyben győztes gólja:

Turaytól ir.dul kt a támadás, Dudás továb
bítja Titkoshoz, akinek beadása a kispesti 
védőktől Kardos elé pattan. A nagy formá
ban lévő csatár két-három fordulatot tesz, 
majd . átdriblizl Rozgonylt a a mély sárba 
ragadó labdát éles lövéssel küldi a jobb

oldali léc mellé, l.-O.
Nagy az öröm. most.már senklsem félti a kék
fehéreket a pontleadástól. A kispestiek rövid 
időre vissza is esnek s előbb Sas, majd Műller 
lövéseit kényszerül Vágl védeni. A 23. perc
ben Cseh a félpályáról Indul s egyedül próbál 
áttörni a kispesti védelmen, do három-négy 
ollóba szorítják, kelten oldalról nyomják, majd 
trikójánál fogva visszahúzzák s ismét löknek 
rajta egyet, úgyhogy Matyi az ötösvonal sar
kán elveszti a labdát, kétségtelen szabályta
lanságok történlek s Klug biró éles füttyel jel- 
lezte, hogy mindent tisztán látott s szigorúan 
a titzenegyes pontra mutatott. A kispestiek 
protestálni próbáltak, de Klug hajthatatlan 
maradt.

Müller állt neki a labdának, nagy gólt akar 
rúgni, a labda a balaarok felé alivll, de a 
jól diszponált Vágl levegőben úszva kifogja.

Viharos tapsot kap érte. Röviddel később Tit
kos lövését védi Vágl, majd Nemesnek egy nagy 
bombáját Szabó kénytelen parádés védéssel el
hárítani. Közben feijesen besötétedik, alig látni 
a labdát és a játékosokat. A pályán alig törté
nik valami, mindkét csapat belenyugodott az 
eredménybe.

Nem kell félni a németektől, a válogatott ge
rince: a Hungária remek.

Kosztom
a fenti rajz szerint,
divatos szövetekből, krepdesin 
béléssel, kitűnő férfiszabó
munka, bármelyik................ P

Finom férfi-kelmékből p

39.
48.

Krepdesin blúzok

Praktikus szavatoljak

Csinos női szalmakalapok

Kézzel varrott női cipők ..

Valódi bőrretikülök

4.80
6.90
2.80 

p 13.80 
p 2.90

p

P

P

KALVINTíR

Postán utánvéttel ktlldlük.Szériagyártásra rendezték be 
az újpesti gélgyárat

ÚJPEST—SBTC 10:0 (7>0).
a nagy konkurrencia, ami a bajnokság

. A-. ■>'G .M.Í.N O

Serényi lövése Bíróról pattan vissza Nemes 
elé, akt újra lő ez a bomba viszont Mándi 
térdéről Dérihez kerül, aki ugyancsak ló s a 
labdát most Turay fejeli ki kapuvonalről, 
végül Szabó kapja, aki kapásból bortalmas 
lövést küld a léc mellé

Oly szép, oly fogalma*  Jelenet volt et, 
hogy gólt érdemelt volna.

Közijén természetesen a Játékosok egymás 
hegyén-hátán hemperegtek, de szabálytalanság 
néni történt s Igy, amíg a labda a mezőnyből 
kijutott ,a bíró sem talált okot a Játék meg
szakításéra. Most azután ellentámadásba megy 
a Hungária. Titkos pazar beadása Csehhez k"

As a nagy konkurrencia, ami a bajnokság 
második helyéért az Újpest és a Ferencváros 
közfitt megindult, csattanós fordulóhos érke
zett vasárnap. Az újpesti legények régen látott 
brlIHúns Játékkal gólaránijavltó délutánt ren
deztek és alaposan ellátták a derék salgótar
jáni amatőrök baját A pálya elég használható 
állapotban volt, amit annak köszönhettek, 
hogy az amatőrmérközést elhalasztották. Ezen 
a talajon a technikailag kitűnően Iskolázott 
lila-fehérek jóformán azt csinálhattak, amit 
akarlak. Különösen

Vincze kolosszális formája keltett osztat
lan örömet,

már csak azért Is, mert a közeledő magyar
német válogatottra jó formában levő össze
kötőkre van szükség. Nos, ezt a jó formát 
Vincze vasárnap nem tartotta titokban. Ahány
szor labdához nyúlt, gólveszély szaga terjen
gett a levegőben, sorozatos kapufák és korne- 
rck jelezték az újpesti gólgyáros kitűnő for
máját. A csatársor többi tagja is kitünően Ját
szott é-s az egyetlen Barna volt az, aki nem 
bírta a csúszós talajt.n nungaria. i ukos pazar neaaasa usenrwz

ríll, akinek lövését Vdgi teszi ártalmatlanná ; A szériagyártásra berendezkedett gólgyá- 
Ismét a Kispest jut szóhoz s máris újabb nagy • rosokkal
helyretet készít elő: Újvári labdája az éf 'Tt .. mben az SBTC szóhoz sem jutott. Ezen 
Vnnnlnn miru) V.m/. Ja TUft ntnnh/m mérkőzésen CSCk íiZ U SZCrCp kínálkozott

számukra, hogy eleven falni 
elé és Így prób li.!. f. Hmtórtatni a kiábrán
dító vereséget. Do I ái i«v sem sikerült. A*  
első gól már parádés i< lakit ássál születik. Kál
lay, vlncse és Pusttay között fut a labda, mig 
végül

KíBay lábáról Vfoeze
Kálóbaa.

vonalon gurul végig, Nemes is Déri azonban 
a döntő momentumbon elcsustank a síkos gye
pen és igy kiaknázatlanul marad a veszélyes 
szituáció. Nagy peche van a Kispestnek, er 
el nem vitatható. Most azután felhangzik a 
hatezer torok ütemes tapsvihara:

— Hun—0d—rl—of Hun—gá—rl—a... 
Gyönyörű, élvezetes a Játék. Nincs egy perc, 

ami njabb és újabb izgalmat ne keltene. Vágl

a 
a 

unjanak kapujuk

kök öt a

Nem sokkal később megfordul a szerep és 
most Kállaytól kap Vincze labdát, nein hiába 
— itt az újabb gól. 2.-0. Egyoldalú játék folyik 
tovább: az Újpest támad, az SBTC védekezik. 
Aztán, hogy ne maradjon sok kétség a mérkő
zés kimenetele iránt, Vincze gyorsan berakja 
az újabb gólt. 3d). Kezd unalmas lenni a gól
lövés, igy azután az Újpest abbahagyja egy 
időre a bombázást és Játékkal gyönyörködteti 
híveit. Félóra múlva azonban megunják a 
meddő futballt, Pusztai lő, a kapus kibok
szol ja, de Kocsis résen áll és újból rezeg a 
háló. 4:0. Már csak tizenöt perc van hátra és 
még mindig „csak**  4:0... Szűcs hát a sorra- 
keriilő szabadrúgást gyorsan Vincze elé tólja, 
aki huszonötméteres bombával növeli a gól
arányt. 5:0. Ettől megjön az étvágyuk, Pusztai 
ravaszul kicsalja a kapust, aztán az üres ka 
puha lő, de a salgótarjáni Jobb hátvéd kézzel 
fogja, afféle kapustartalék módjára. A gól
veszély elhárult, de a bíró nem honorálja a 
hátvéd „különmunkáját* 1 és 11-est ítél, amit 
Kocsit rak a helyére. 8.O. Hogy nagyobb hiba 
ne legyen, még a lefújás előtt Káltag újabb 
lövéssel dagasztja a hálót 7:0.

A szünet 
következik, 
ció, amiből 
következik,

után néhányperces mezőnyjáték 
aztán egy szép hármas komblná 
Kocsit gólt rúg. 8.-0. Most pihenő 
eRY kis

meeeakabartval
Sok móka ős még több drtbll káp

Kállay hátiul a kapunak bravúrosan fejeli 
a hálóba. 0:0. Azt mondják, ez nem Is a 
meccs, de az egész szezon legszebb gólja 

volt.
A puskaporos csatársor egyidőre beszünteti a 
tüzelést, de aztán később ismét kiújulnak a 
harcok, végeszakad a fegyverszünetnek és Vin
ne huszonötmétercs szabadrúgással gondosko
dik arról, hogy a feledékenyebb újpesti druk
kerek kerek számot tehessenek el emlékül. 
Kizárólag ezért születik n>cg a tizedik gól, 
amely egyúttal be is fejezi a játékot.

Utána örömmámorban úszik az egész lila
fehér gárda, amely ismét magára talált. Csó- 
kollák-iilelik egymást, ebből még a sajtópáholy 
egyik tagjának is jut. Különösen sok csókot 
kap Vincze, aki Újpesten ma kétségtelenül a 
nap hőse.

az

egybekötve. _ „ ___ _______ r
ráztatja a nézőket, csak éppen gól hiányzik 
Ennek az a titka, hogy

az SBTC kitünően védekezik — nyolc em
berrel.

De aztán ez ellen Is megtalálják az orvosszeri 
* egy. aiabadrugásHI a Sértés -i lőtte labdát

lóiéit Gól Pont

1 HUNGÁRIA 18 04:9 35
9 ÚJPEST 18 59:20 20
a FERENCVÁROS 18 71:29 29
4 PHÖBUS 18 44:37 21
6 KISPEST 18 39:39 21
• III. KÉR FC 18 28:44 17
7 BOCSKAI 18 35:34 10
8 BUDAFOK 17 3 !:4fl 10
0 SZEGED 17 20:30 16

10 SOROKSÁR 18 33:45 14
ti BUDAI 11 17 22:35 H
12 SBTC 18 20:59 •
13 TÖREKVÉS 18 21:64 9
14 ATTILA 11 JS:44 4
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Rendőrök védték a bírót, 
lovasrendőrök rohamozták 

a közönséget Szegeden
Solti az üres kapuba lövi 2:1.

Óriási vihar és eget verő fütyülés kíséri a 
bírói Ítéletei, amelytől ugylátszik megzava- 
rodik az erélyeskezü Boronkay. Ezután 
újabb kiállítás következik. A kiállítás sor
sára Gombkötő jut egy utánarugásért. A 
31. percben P. Szabó fut le és pontos be
adását Solti közelről a gólba küldi. 8.7. 
Néhány perc múlva a lerohanó Korányit 
felvágja a I’höbus-védelem s a kitűnő szél
sőt jajgatva viszik le a pályáról. Újabb 
tüntetés. Ezután eldurvul a játék. Mindkét 
részről egymást rugdalják a játékosok. Az 
utolsó percekben Vastagot faultolják a ti
zenhatos vonalon belül, amiért a biró ti
zenegyest diktál. Gyurcsó a bírónak szól 
valamit, mire leküldi a pályáról. A meg
ítélt büntetőt Miklósy belövi. 8:2.

A mérkőzés végén a bírót rendőrök 
veszik körül

és óriási füttykoncerttől kisérve tud csak 
öltözőjébe jutni. Közben lovasrendőrök ér
keznek a pályára és percek alatt megtisz
títják a pálva előtti terepet s igy a biró za
vartalanul tud az állomáshoz jutni.

SOROKSÁR—ATTILA 2:2 (2:1)
A Millenáris „teknőnek" becézett pólyája 

inkább nagymosásra alkalmas, mint, futball
meccsre a szűnni nem akaró esőben. Ezer néző 
előtt az Attila indítja útnak a labdát. Adóm 
szökteti Kutot, aki nagyszerűen húz kapura, 
de tiszta helyzetben senkitől som zavarva, 
mellé lő. Az Attila támad élénkebben, majd 
„Taki" kap labdát, de két partnere ofszájdon 
áll s igy kénytelen balra driblizni. Kati lövése 
hajszállal süvít el a kapu mellett. Tetszetős 
Zimonyi—Takács—Kovács akcióiból utóbbi a

Nagymosás helyett futballoztak 
a „teknőben"

PHÖBUS— SZEGED FC 8:1 (1:1).
8000 néző előli viharos botrányokkal fű

szerezett, izgalmas mérkőzési vivőit a kél 
csapat a 4. helyért. Boronkay bíró Ítéletei 
miatt előbb csak a tribün és állóhely népe 
izgult, majd az izgatott hangulat átragadt 
a játéktérre is és

a zabollátluniil tomboló idegek végül 
Is több kiállItásru vezettek.

Az első percekben a Phöbus támad, majd 
a Szeged nyomul fel. Miklósi előtt óriási 
gólhelyzet nyílik, de a bombát Csikós mes
terien védi. Végre a 27. percben eredményt 
ér el a Phöbus. Egy hosszan előreadott 
labdával Solti lefutja fíafíayt és közeitől 
a hálóba gurit 1:0! Gól után a Szeged tá
mad. A támadások során nagy tumultus 
keletkezik a P/iöbus-kapu előtt. Törös 
hátra fejeléssel akar menteni, de a labda a 
kapulécről Korányi elé pattan, aki gólba 
vágja 1:1. Félidő vége felé

az állóhely népe megdobálja a taccs- 
birót, 

a játék percekig szünetel, de a rendőrök 
rövidesen rendel teremtenek. A második 
télidő 18. percében Korányit nagy helyzet
ben faultolja a /’hőbus-védelem a büntető 
területen belül, de a biró nem lát szándé
kosságot. Baffay a bíróhoz rohan rekla
málni, de csak azt éri el vele, hogy Boron- 
kay leküldi a pályáról. A 20. percben a 
Phöbus jobbszárny támad. Szikár tulfut a i 
vonalon a Szeged .védelme leáll és a be
adott labdát I

Toldi-Gyulai párharc... mentők... 
kórház

FERENCVÁROS—BOCSKAI 2:0 (1:0)
Debrecen, március 1.

(A hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése). A Ferencvárost mindig szívesen látta 
Debrecen közönsége, ugylátszik a Fradi felejt- 
hclctlon emlékeket hagyott hátra. Ezúttal is. 
ellenére a reggeltől szüntelenül zuhogó esőnek, 
több mint négyezer ember kereste fel a kies 
debreceni stadiont. Félórával a meccs kezdete 
előtt még fokozottabban kezdett esni s már- 
már félő volt, hogy ez a szokatlan istenáldás 
meghiúsítja a mérkőzés megtartását. Azonban, 
amikor Rubint biró a csapatokkal a pályára 
lépett, mind a játékvezető, mind a játékosok 
azonnal meggyőződhettek arról a kedvező hely
zetről, hogy ennek a remek pályának nem so
kat ártott az eső. Komplett csapatok álltak 
szemben egymással, amikor a biró megindí
totta a labdái kilencvenperccs útjára. Veszélyes 
Bocskai támadásokkal kezdődött a meccs. Hur
kos lefutással gánccsal szerelte Korányi s igy 
a Bocskai szaabdrúgáshoz jutott. A süvítő 
bomba ugynncsnk nehéz feladatot rótt Hadára, 
aki s égül Is a szerencse segítségével tisztázta1 
n gól veszélyt. A Bocskai érte el az első komért 
is Csuk periek múlva jutott a Fradi szóhoz, 
de ekkor azután igazán felemelés lett. Szép! 
húzások, elegáns iskola-akciók jellemeztek a 
csatársorát, amely a kitűnő halfsorlól támo
gatva, mintegy negyedóráig tudott frontban 
maradni. Toldinak egy huszonöt méteres bom
balövéséi Varga ritka bravúrral védte korúéira. 
I rután megfordul a kocka és a Bocskai ke 
rült fölénybe. Markosnak egv beadását Lázár 
az üresen hagyott kapuvonalán tudja csuk el
csípni és a mezőnybe visszajuttatni. Szinte le
vegőben lóg a Bocskai gólja, de a vendéglátó 
■ inputnak nincs szerencséje. A 21. percet mu
latja nz óramutató, amikor Lázár Toldit küldi 
frontba, aki n közvetlen védelmet kissé meg
zavarja, majd

Sároslhoz passzol, aki elegáns mozdulattal 
h kapu túlsó sarkába helyezett gólt lő. 

1:0.
Most ismét rákapcsol a Bocskai és a Ferenciül- 
ros túl sem jut a félvonalon. Markost Korányi 
elnyomja, a közönség tizenegyest reklamál, 
minthogy azonban a biró tóvá bitót int, a pub- 

A Törekvés is a Fradi sorsára jutott
III. KÉR.—TÖREKVÉS 2:0 (0:0)

Vigasztalan kép fogadja azt a három és fél 
ezer nézőt, aki az. óbudaiak és a vasutnscsa- 
pnt menekülését a kiesés réme elől érdekes 
sportcscniegének tartotta. Esernyőtábor fogja 
körül a pályát, amelynek a gyepe kitünően 
állja a megindult esőzést, őszintén sajnálják 
a friss, tavaszi sarjadásban levő pompás gyep
szőnyeget. mert bizonyos, hogy n futballista
lábak alaposan kitúrják a gyenge füvet. Arid
kor a csapatok kifutnak, az ínyencek nyom 
lan megállapítják, hogv ezúttal már csak 
azért is érdekes a mérkőzés, mert

Késsél 11. hossza szilnél után Ismét a Tö
rekvés csatársorát Irányítja.

At első félórában u vasutasok olyan fergetege
sen támadnak, hogy szomorú kilátások rémi 
t.k ar óbudai drukkerhadat. Csak nagynéha 
darui lel az arcuk, amikor Óbuda szórványos, 
de veszélyes támadásai kecsegtetnek góllal. A 
félidő legnagyobb helyzete Cleréé, aki két lé
pésnyire a kaputól alaposan fölédurrant. A túl
oldalon Fenyvesi kerül egyszer tiszta helyzetbe, 
de hatalmas lövését Hortobágyi, a „mágnes 
knous" bravúrosan fogja

A szünet utón Ismét Gere jut kitűnő hely- 
retbe. de hatalmas lövése n kapufán csattan. 
Az cső újból megéred s valóságos függönyt 
brit i> nézők szeme elé. De ezen keresztül Is 
látni, hogv • Törekvés negyedórái*  milyen 
parázs rohamokkal ostromolja as átadat ka-

Attila—Hungária. Ferencváros—Budafok, III. 
her.—Bocskai, Budai—Újpest, SBTC—Szeged, 
Phöbus—Soroksár, Törekvés—Kispest.

Llőlállók a pályaválasztók.

likum most már ellene fordul és percekig 
tüntet.

A debreceniek állandó é« hengerlő fölényé
ből nem tud a Ferencváros felszabadulni, 

csak az utolsó percekben, amikor is Sárosi 
előbb az üres kapu mellé helyez egy labdát, 
majd hatalmas bombái küld a kapura, amelyet 
Vargának sikerül kiöklözni, élkor Kemény 
újra lő s a földön fekvő Varga vjabb bravúrral 
és nem csekély szx-rencsével mentesiti a kapu
ját. Az utolsó percben ismét két kornerral ve
szélyeztet a Bocskai.

Szünet után állandósulnak *z  erélyes Bocs- 
kai-táinadások és az izgalmasan szép helyzetek 
egymást követik. Hajdú előbb főié, majd kapu 
mellé lő. A Ferencváros csak néhány pillanatra 
tud feljönni, de ekkor két kornerral veszélyez
lel. A tumultusban Gyulai véletlenül megrugja 
Sárosit ,aki elesik, de macskamódra főlugrik 
és tovább folytatja a játékot. A Bocskai meg
semmisítő módon uralja a játékot, most két 
szabadrúgás repül a Fradi kapuja felé, majd 
Hajdú és Markos nagy helyzetei érdemelnének 
gólt. A félidő közepe táján Toldi a néhány 
perccel előbb lezajlott Sárosi-séi ülést akarja 
megtorolni, de a fault tükrösnek bizonyul,

Gyulai zsák módjára összeesik, Jajgat, fe
jét a tenyerébe hajtja és keservesen sir.

Súlyosnak látszik a jeles debreceni centerhalf 
sérülése, akit hamarosan a mentők Is körül
fognak és az öltözőbe cipelnek. Nem tud lábra- 
állni s igy a meccs további folyamán vissza 
sem tér a pályára, llajdu foglalj^ el a közép
fedezet posztját s a Bocskai csonka csatársor
ral kénytelen tovább játszani. A 37. percben 
sikerül a Fradinak bebiztosítania győzelmét:

Varga kapus ii labdát a mezőnybe akarja 
kirúgni, de Toldi zavarja. Varga ügyetle
nül Toldinak mgjn a labdát, akiről Kemény 
elé pattan, ő Jobbra játszik Kissit ez, aki 

kapásból hálóba lövi. 2:0.
A Bocskai tiz emberrel is támad, fölényben 

van. TakácSnnk két ujabh helyzole támad, de 
az egész Bocskai-esatársor puha és igy kép
telenek javítani nz eredményen. A Bocskai fö
lényére jellemző a lt:4-es kornerarány. A kél 
pontot, a Bocskai ólomlábakon járó csatársora 
vesztette el.

pút. n védelmében pedig Farkas brilliúns 
munkát végez, ugynnnyira, hogy a szakértők 
máris a jövendő egyik nagy értékének tartják 
a kitűnő vasutas-bekket. Liitz és Kocsis a III. 
kerületiek soraiban szintén kitünően állja a 
helyét. A gólhelyzetek egész sora születik,

vérbeli, Izgalmas futball gyönyörködteti a 
nézőt.

Két komért is elér n Törekvés, jobban játszik, 
mint ellenfele, mégis elveszti a csatát a 32 
percben.

Farkas beadása a kornervonalról Horto
bágyi kapus mellére tart. A kitűnő védő 
körx ellenül a kapu mellett áll és nyilván 
előző sorozatos bravúrjaitól, kissé meg
szédült. Igv történhetik meg az, hogy a 
labda a mellére, majd onnan a kapufára 
pattan s megszületik u sokat jelentő óbu

dai gól. 1:0.
Ha nem nyúlt volna a labdához, bizonnyal el 
süvít n lövésszerQ beadás a kapu előtt, igy 
azonban potyagól terheli ökot. Néhány perccel 
később bebiztosítják a két pontot.

Fenyvesi mintegy tizennyolc méterről sza
badrúgást lő s az Iveit labda n kapus feje 

felett hálót ér. 2:0.
I: is potya volt n javából. Továbbra már 
nincs esemény, mert mindkét fél belenyugszik 
a váltoshatatlanha és mezőnyjátékkal igvek- 
sMk kihasd a hárma*  slpjalsésig.

Szenes (1) kiadásával Magyar (2) elfut Lehotzky (8) mellett, beadása Bán (6) és Bohus (5) 
előtt Takács II-höz (3) kerül Seregi (4) mellett süvít el a nagy bomba Barna (7) kapujába.

1:0. I. félidő 19. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

kapus kezébe durrant. A kis Taki, aki feltű
nően agilis, váratlan keresztlabdával küldi 
támadásba Magyart, de a jó beadást Szebe- 
helyi elügyetlenkedi. Nyomban utána egy 
vérbeli Takács-bravúr és megvan a vezető gól. 
A másodvirágzását élő kitűnő válogatott csa
tár

Magyar centerezését angol profira valló 
nyugalommal leállítja a sárban és csőrrel 
húsz méterről Irtózatos erővel ragasztja a 

kapuba. líO.
Sziklai durván faultolja Takácsot, amiért a 
galambepéjü Taki majdnem tettleg vesz ma
gának elégtételt. A közönség derül a szokatlan 
jeleneten. A Soroksár többet támad, de az 
Attila támadásai veszélyesebbek. Bohus labdá
ját elcsípi a Darázs és félpályáról rohan végig 
a vonalon, majd bekanyarodik a kapu felé, 
ahol a kapus elébe dobja magát. A merész 
rávetődés nem volt jól kiszámítva, mert a 
labda átcsúszik Kovács hasa alatt éa a fürge 
jobbszélső a gólba vágja. 1:1. Gól után a So-

Uj figura: adósak
maradtak az Attilának

Á miskolci Attila feljelentést fog tenni a 
szövetségben a Soroksár vezetősége ellen, mert 
a mérkőzés végéig a vidéki csapatoknak járó 
400 pengős útiköltséget nem kapták meg. Az 
összegből eddig csak 150 pengőt vettek kéz-

Kétségbeesett küzdelem a — vízzel
Az esőzések minden pályát alaposan fel

áztatlak. A régi jó időkben ilyen talajra egy 
csapat sem engedte játékosait, most azonban ■ 
a jelentős kiadások elkerülése miatt alig ma
radt el mérkőzés.

Pártos-csoport:
A helyzet: Az MTK 9, az FTC, BTC, WSC 

10—10, az Elektromos, EMTK 11—11, az 
SzFC és MAFC 12—12 pontot vesztett.

EMTK—Köb. AC 10:0 (6:0). A felázott tala
jon az EMTK hatalmas fölényben játszott. A 
kőbányai együttes gyenge védelme miatt rop
pant össze. Góllövő; Kemény (4), Elblingcr (3). 
Oszlánsgky, Kovács M. és Sclnvarcz.

Elektromos Müvek—FTC 0:0. A küzdelem 
során percrői-percrc rosszabb lett, úgyhogy n 
végén teljesen viz alatt volt a pálya. A játék 
során az FTC végig egységesebb, jobb játékot 
mutatott. Az elektromosok csatársora igen 
gyengén játszott, Orcifalvi és G Tóth semmit 
sem mulatott. Az. FTC-ben Pünkösti (Pyber) 
cenlerhalfjátéka a mezőny fölé emelkedett. 
Igen jó volt mellette Pósa, Húsvéti és Kará
csonyi.

BMTE—BTC 8:1 (0:0). Az újdonsült clsöosz- 
tályu BTC szünet után teljesen érthetetlenül 
visszaesett, játékosai csak lézengtek a mély 
talajon. Góllövö: Kardos, Rudas és Mayer, ill. 
Soponyai.

WSC—MAFC 4:1 (2:0). A wekerletclepi
együttes előretörő játékmodorának nagy
szerűen megfelelt a talaj. A MAFC csak szü
net ulán lendült a játékba. Góllövö: Mátéffy 
(3). Dezső, ill. Gcrvai.

AZ MTK—FVSK
mérkőzés elmaradt, mert a Gyóli-uli pálya 
annyira ouszós volt, hogv alig leheled rajta 
megállni.

A 33 FC—SzFC 
mérkőzésre a Budafokl-uti pálya használha
tatlan volt, mert a viz elöntötte.

Biró-csoport:
Az UTF. 6. a Postás és BSzKRT 8—8, a Tu

rul 12, a Pamutipar 13 a HAC 15 pontpt vesz
tett.

Postás—ZSE 8:0 (4:0). A Postás Benő Bajkai 
balszárny*  jelentős mértékben feljavította a 
csapatot. A ZSE játékosai szünet után kedvü
ket vosztva Játszottak, néhány *1  it hagyta • 

roksárnak kitűnő helyzete adódik, de Magyar 
remek beadását a belső csatárok luftsorozattal 
rontják el. Salgó biró egy ofszájdot tévesen 
ítél meg az Attila javára.

— Csalgól — selypíti egy dühös soroksári.
Vadász félpályás lövését Barna lábbal védi. 

Nyomban utána Magyar lő kapura, a sártól 
mázsás és csúszós labdát Barna kiejti.

Persze ott áll „Tpkl“, a Jó öreg leslpuskás 
és d labdát a hálóba kanalazza. 2:1.

Félidő végén Darázs fut le, lapos beadására 
kitünően startol Kuti, fie a soroksári védelem 

tizenegyes gyanúsan felvágja. Szünetben hatal
mas zápor szakad alá és

a betonteknőben már arasznyi magasan 
áll a mosásra kitűnő esővíz.

Neptun, a vizek istene, az Attilát fogadja ke
gyeibe. Az első Attila támadásnál Kuti laposan 
lő kapura, a kapus oldalra tolja a veszedel
mesen pergő falsos labdát, amelyre

ráfut Adum és a vonalról kiegyenlít, 2:2.
Az egyenlítő gól után a Soroksár valósággal 
beszorítja térfelébe az Attilát. Egész félidőn 
át a Soroksár az ur — az Af/i/a-vizeken, de 
az irreális talajon játék nem tud kialakulni. 
Mindössze egy csomó korner az eredmény, 
amit a soroksári lelkesedés kiharcolni képes. 
A mérkőzés utolsó perceiben a lelkesen játszó 
Attila hatalmas finist vág ki. A kiszökő Da- 
rázst a 16-oson belül csúnyán felvágják, de 
nem látszik a vonal s igy Salgó biró becsléssel 
a 16-osról Ítél szabadrúgást. Mezőnyjátékkal 
ér véget a mérkőzés.

hez. Az Attila vezetősége rendkívül fel van 
háborodva a Soroksár eljárása ellen, már azért 
is, mert amikor ők voltak hasonló helyzetben, 
az egész sporttársadaloin felbőszülve hibáztatta 
az Attila sportszerűtlen eljárását.

pályái. Góllövő: Bene (4), Bódog (2), Bajkai 
és Sas.

Pamutipar—HAC 3:2 (2:1). A HAC fáradt 
csapat benyomását keltette, tartalékos csatár
sora különösen gyenge volt. Góllövö; Mersva 
(2), Slröck, ill. Ribényi és Balatoni

Turul—Testvériség 2:2 (2:2). A mérkőzés a 
második félidő 6. percében félbeszakadt a hir
telen megindult nagy eső miatt. Góllövö: Fűzi 
és Szalai, ill. Keresztes és Tamás.

Az UTE—BySC mérkőzés elmaradt, mert a 
pályát az Újpest mérkőzés előtt nem engedték 
feldagasztani.

A PTBSC—TLK mérkőzés elmaradt, mert a 
pálya legnagyobbrésze viz alatt volt.

BSzKRT—BLK 1:0 (1:0). A Váci-uti pálya 
talán sohasem volt olyan jó, mint a mérkőzés 
alatt. A BSzKRT fölényben játszott, de csak 
nehezen tudott győzni. A győztes gólt Pásztói 
rúgta.

A Csepel a Somogy elöíí!
A második helyért folyó küzdelemben a 

pel ériékes győzelmet aratott. A Nemzeti eddig 
3, a Csepel 8, a Somogy 9, a Vác FC 11. a Va
sas 12, az ARAK 16, a Szürketaxi 1G pontot 
veszteti.

Nemzeti—Váci Reménység 9:0 (5:0). Szoká
sos gólzápor... Góllövő Wohlram (ö), Szalai, 
Balogh. Horváth és Molnár.

Csepel—Somogy 5:2 (3:1). A csepeli együttes 
nagyszerű formában játszott, csatárai jól mo
zoglak a csúszós talajon. Góllövö: Keresztes (3). 
Frigyes és Kolonlár, ill. Galambos és Tadics.

Erzsébet—Vác FC 0:0. Kitűnő védelmek és 
rossz csatársorok küzdelme.

ARAK—Millenáris 6:1 (2:1). Vargha 1. és II. 
valamint Blnzsur jáléka az olimpiai keretbe 
kívánkozott. Góllövö Vargha I. (4), Jancsák és 
Blazsur, ill. Balogh.

SzUrketaxi—DroguLstúk 2:2 (1:1). Reális ered
mény. Góllövö Mélesz. Kovács, ill. Mohácsi 121.

Vasas—Nagytétény 0:3 (4:2). Szárazföldi vizi- 
póló. Góllövö Gottlleb (3), Kábái (2) és Molnár, 
ül. Tóbiás (2) é*  Baranyai.
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Kiderült a titok:

250 olimpikont Ígért a magyar 
sporthatóság Berlinnek

=8
Bármelyik arak

Vasárnap délelőtt as Urinia-mozgóban dr. 
Kari Diem. a német olimpiai bizottság vezér
titkára vetiteltképea előadásban számolt be ar
ról, hogy a német olimpiai szervezet hogyan 
készítette elő a garmisch-partenklrcheni és a 
berlini olimpiát. Tizenegy órakor a Rákóczi-uti 
mozi környékén az ismerős sportemberek szá
zai tolonganak és várják az előadás megkez
dését. Kelemen Kornél dr., az OTT elnökének 
vezetésével a magyar sportélet minden számot
tevő tényezője megjelent. Az ősz berlini ven
déget Misángyi Ottó dr., a magyar olimpiai 
bizottság elnöke mutatta be a 'közönségnek, 
majd a himnuszok elhangzása után Diem dr. 
röviden ismertette az olimpiai játékok törté
nelmét. Ezután elsötétül a nézőtér s egymás
után jelennek meg a vásznon a berlini 'olim
pia gigantikus építkezésének fényképei. Köz
ben Diem dr. elárulja azt, amit itt, Magyar
országon csak a beavatottak tudnak:

a berlini olimpiára a magyar sporthatóság 
kétszázötvenfőnyi verseny Bőgárdát ígért a 

németeknek.
A nézőtéren örömmel fogadják a váratlan 

leleplezést, mert u köz.önség tulnyomórészét az 
érdekelt sportférfiak és hölgyek, no meg a 
hozzátartozók alkotják. Fájdalmas sóhaj kel 
valamennyi résztvevőben, amikor megjelenik a 
vásznon a Deutschlandhalle gigantikus építmé
nyének képe. Kivülröl-belülröl bemutatják ezt 
az. impozáns, fedett sportcsarnokot, amellyel a 
boksz, a birkózás, a kerékpár, a tennisz és 
még számos más sportág fejlődését biztosítot

ták be a németek. Sajnos, már évtizedes köve
telése ez a magyar sportéletnek, de a Deutsch 
landhallenál sokkalta szerényebb épületre sem 
telt eddig az egyébként jóldotált testnevelés 
költségvetésének. Magyar vonatkozásban is tá 
jékozottak a németek, mert amikor az olim
piai lovagló-térség képeit bemutatta Diem dr., 
utána nagy tapsok között jelenik meg a kép, 
amely gróf Eszterházy Móric bravúros ugratá
sát ábrázolja, ahogy egy jó! megrakott szekér 
fölött elegáns lendülettel repül át lovával.

—- Ez önöket különösen érdekli! — jegyzi 
meg Diem — hiszen lovasnemzet a magyar! 
A káprázatos felvételek hosszú sora után 
véget ér az előadás, hogy azután néhúnyperces 
szünet következzék. A szünet után levetítik az 
első teljes olimpiai filmet, amely Garmisch- 
Partenkirohenben készült. Több mint harminc- 
ezerméteres filmet forgattak le a németek s 
ebből Diem dr. gondos válogatással ezer mé
tert hozott Budapestre.

Magyar vonatkozás aránylag kevés szerepel 
a filmen. Többperces jelenet mutatja a ma
gyar-angol jéghokkimérkőzést, amelyet Ma
gyarország elveszített. Azután sorban csattana 
tapsvihar, ahogy a barátságos nemzetek spor
tolói jelennek meg a vásznon. Tökéletes, mű
vészi és élvezetes része volt a filmnek a mü- 
korcsolyázás bemutatása. Hosszú részletet lát
hattunk a német olimpiai győztes páros mű
korcsolyázó csodálatos jégtáncáról, amely Íze
lítőt adott a téli olimpia gyönyörűségeiről.

JA volt a rendezés— rossz és drága a ruha
tár.

100
fillér

Köpper gombos rövid nadrág 
Flanell hosszú fűzős nadrág 
Bélelt szövött kesztyű, férfi vagy 

női
Cotten szövésű harisnya hibával 
Női flór harisnya lds hibával 
Férfi maccó sportharisnya 
Vadászharisnya lábfejjel 
Női divat kötött blúz

Női szövött műselyem blúz 
Matlassé világos színek 1 mtr 
Műselyem emprimé legújabb divat 

1 mtr
Hímzett női kombiné
Női táncnadrág
Gyermek játszó ruhácska, csinos 

kivitel
Baby bocskor bőrből
Damaszt törülköző hófehér pamut- 

damasztból
Kötött babi tipegő nadrág 
Futószőnyeg cca 50 cm széles 1 mtr 
Fiúnadrág 2 évesnek
Bőr lábtörlő erős kivitel 
Zománc tcakanna 16 cm 
Zománc medence 28 cm 
Zománc mosdótál 34 cm 
Zománc tejforraló 3 Ut. 
Zománc mosdókancső 2’z'á Ut. 
Felszolgáló tálca 20 zoll 
Zománc fedő 40—41 cm 
Erőlemez kazetta 27 cm 8 sarokkal

tó

Bármelyik c<ak

Baljós csend a válogatott-fronton
A spanyol és portugál győzelem után 
Budapestre tart a német henger

fillér

Két hét múlva Németország olimpiai futball
csapata Budapestre jön. Háta mögött xét meg
lepő éj jelentős győzelem zászlaja lobog: ott
honukban győzte le a spanyolokat (ami ne
künk még sohseni sikerült) és a portugálokat. 
Ez a kettős fegyvertény egyszeriben a legve- 
siélyesebb ellenféllé avatta a germán gárdát. 
Ennek ellenére dermedt csend fekszi meg a 
magyar futball frontjait. Illetékes nyilatkoza
tok hangzottak el, hogy könnyű lesz a válo
gatás munkája, mert csapataink kitűnő formá
ban vannak. Sajnos, ezt a kitűnő formát — a 
Hungária kivételével — eddig

gondosan eltitkolták
a szóbajöhető csapatok s igy a meccslátogató 
közönség nagy aggodalommal néz a közeli 
jövő elé

A németek rendszeres munkásul készültek 
fel a nagy csatára. Az elmúlt három évben 
busz válogatott mérkőzést játszottak és — ti
zenhétszer győztek. Ez az egyszerű adat is 
elegendő ahhoz, hogy bizonyítottnak tekintsük

a tételt: egyenrangú ellenféllel tesz dolga a 
válogatottnak, amelyről itthon még csak kör
vonalakban sem tudnak. Bécsi híradás arról 
szól, hogy a magyar válogatott a kővetkező 
együttessél indul a tüzvonalba:

Szabó—Sternherg, Bíró—Saalay, Turay, 
Dudás—Cseh, Vince, Sárost, Toldi, Titkos.

Szóval az őszi standard csapat Ehhez az ösz- 
szeállitáahoz sok kétség fér, mert néhány tagja 
még igen messze van az Őszi formától. Te 
hát... indokolatlan a nagy bizalom és Indo
kolt lenne végre a komoly munka, ami nélkül 
súlyos csapás vár az aléltságából most tápász- 
kodó magyar futballra.

Külön pikantériája az ügynek, hogy a ma
gyar profiésapat esetleges veresége kényes szi
tuációt teremtene az olimpiára készülő ama 
törők számára. Elvégre ha a profijainknak nem 
sikerül hazai pályán megállítani n német hen
gert, akkor az amatőrökre Berlinben aligha
nem példátlan vereség vár.

Háziszőttes ágyelő
Hímzett női hálóing
Gyermek kötött játszóruhátok*  
Rétesabrosz 6 szalvétával
Női háziruha mosódelénből
Műs. krepdesin emprimé 90 cm szé

les 1 mtr

Divatos női ruhaszövet 1 mtr 
Női divatretlkül erszénnyel 
Férfi kötött sporting 
Köpper férfi hosszú nadrág 
Gyermek kötött kabát 6 évesig 
Kötött női blúz divatújdonság 
Teveszőr színű házicipő kihajtós 

vagy nyelves 35-től 41-ig
Bőrtalpú női házicipő trotteur sa

rokkal
Lakkbetétes gyermekcipő 19-től 

23-ig
Női sárcipő 41 és 42 szám 
Barna gyermekcipő 24-tol 27-lg 
Zománc lábas vagy fazék 7 Ut, 
Kompét készlet üvegből 6 tányérral 
Zománc mosdó tál 42 cm 
Horganyozott mosófazék 18 Bt. 
Zománc tejdézsa 8 Ut.
Zománc vizeskorsó 6 Ut.

Bármelyik »qk

fillér
Meleg flanelltakaró nagyméretű 
Flanell pizsama női vagy férfi 
Damaszt étabrosz nagjméretfi, 

pamutdamasztból
Férfi strapanadrág

Divatos műselyem pongyola 
FlaneU pongyola kitűnő minőség 
Bakfis ruha rózsás anyagból 
Gyapjú női növet 100 cm széles 

1 mtr
Bélelt csatos bőrkesztyű férfi vagy 

női
Férfi és női divat puUower 
Krepdesin kendősál műs. lcrcpde- 

sinbői
Divat poullowcr 10-tól 14 évesnek 
Zománc vizeskanna 8 lit.
Zománc tejeskanna 8 lit. 
Horganyozott mosófazék 30 lit.
Zománc vízkanna 10 lit.
Zománc munkásfazék fedővel 10 I. 
Zománc kávéfőzőgép 2% Ut.

Újabb fúzió: 111.
A középcsapatok szomorú anyagi helyzetére 

jellemző, hogy Óbuda ősrégi időktől fogva 
elsőosztályu csapata az anyagi kátyúból oly- 
ként akar kimenekülni, hogy tőkeerősebb csa
pattal fuzionál. Előbb a Diósgyőri VTK-val 
folytatott fúziós tárgyalásokat, de ezek a tár
gyalások abbamaradtak. Biztos forrásból nyert 
értesüléseink szerint a jól szereplő óbudai csa
pat vezetősége

kér. FC-Erzsébet
most as Erzsébet FC-vel folytai fúziós tár

gyalásokat,

amelyek a dolgok jelenlegi állása szerint 
sikerrel kecsegtetnek. Ez esetben a III. kerület 
FC ellenfeleit a pestszenterzsébeti pályára 
vinné ki. Hír szerint az óbudaiak 12 ezer 
pengős követelését kell kielégíteni az Erzsé
betnek.

KALAPÁCSOT VET - KÖZÖNYT ARAT
a Baszkárt 103 kilós izomkolosszusa és tuldobja a magyar rekordot

fillér
Férfi sportnadrág divatos szövetb. 
Műs. krepdesin kocsita-aró

Divatos nőiruha mintás panamá
ból

Bőr aktatáska 38 cm
Férfi mosóbőr kesztyű fehér és 

szürke
őzbőr női kesztyű bármely színben 
Divatos férfi puhakalap 
Szibéria cipő 30-től 35-ig 
Zománc lábas vagy fazék 20 lit. 
Zománc ételhordó 3x2 lit. 
Zománc zsírbödön 12 lit.
Zománc pecsenyesütő 50 cm

Kétszáz főnyi sportcsoportot szándékozik 
kiküldeni a legfelső testnevelési hatóság a ber
lini olimpiára. Közel van, nem drága... ta
nuljanak a versenyzők. (Győzni a kétszáz kö
zül ha keltő fog, már az is eredmény: egy 
százalék!) Csupán az a rejtelem, hogy hon
nan veszik azt a kétszáz embert. Valószínűen 
sok uj tehetséget fognak addig felfedezni. 
Egyet a sok közül a Hétfőt Napió kutatott ki. 
Tehetség a javából s mint annyi elődje már, 
nz Ismeretlenség homályában verejtékez harcot 
vív —. önnönmagával. Kalapácsot vet — kö
zönyt arat. (Afféle magyar sors.) A derékba- 
töjt magvar kalapácsvetés dicstelen történel
mének lapjai közé kell forgatnunk, ha meg 
akarjuk érteni ezt a kallódó tehetséget. A meg
boldogult Mudin István dobott utoljára ná- 
lünk kalapácsot, övó a rekord dicsősége Is: 
39 méter. Most azután két évtizeddel később 
itt van Kernéng Gábor, a Beszkárt 103 kilós és 
28 éves Kulyatiétája, aki „csak ugy", magata- 
nulla módszerrel

tréningben is jóval többel dob a magyar 
rekordnál!

Nem volt, aki tanítsa. A „szerszámot'’ is maga 
tervezte, a számláját is maga fizette. Azóta pe
dig — mindössze fél ével — naponként kijár 
h pólyára és vassrorgalommal csiszolgatja ati- 
lusfnak hibáit. Egyedül Valasek volt szövet
ségi kapitány foglalkozott vele,’ hosszú délutá
nokat töltött’ a ritka tehetséggel, no de — min
den ól nélkül is megállapíthatjuk — Valasek 
kapitány sem kimondott kalapdtsvető tréner. 
Más nemzetek fiai rendszeres munkával ké

szülnek az olimpiára, szakértők felügyelete 
alatt „vetik a sulykot", amit itthon — egyelőre 
— csak a vezetők művelnek. (Azok persze már 
túl vannak a világrekordon Is.)

A magyar őstchetség már számos csodát tett. 
Kemény Gábor a maga 103 kilójával, meg nem 
tört bizodalmával és bámulatos szorgalmával 
is eljuthat a 4fl méteris... de nem további 
Innen már csak a szakszerű képzés, a kül
földi ellenfelek stílusának elmélyedő vizsgá
lata és a versenylapasztalat lendítheti a vllug- 
nagyságok sorába. Kemény Gábor „csak" a 
tehetséget hozta magával. A többi már az ad 
minisztráció dolga, no meg a jószándéké.

Szerény Javaslatunk tehát ez, hogy
Írja ki as atlétikai szövetség évtizedes pi
henő után újból a bajnokságot kalapács

vetésben Is.
Állítsa oda a Beszkárt-lzomkolesszust, aztán 
pedig hasson oda, hogy „a berlini kétszázak" 
között egy szerény tanulmányi hely Jusson en
nek az őstehetségnek Is. Valószínűen Jól ka
matozik majd ez a befektetés.

Molló.

— Ai MTE tornamaUaéja. Március 8-án, va
sárnap délelőtt 10 órakor a Városi Színházban 
rendezi toTnamatlnéját a Munkás Testedző 
Egyesület, amelyen nemcsak a rendező egye
sület kitűnő tornászai, hanem az aussigi mun- 
kástornászok mintacsapota is résstvesz. A még 
megmaradt jegyek 30 fillértől 1.20 pengőig a 
rendező MTE helyiségében (VIL VőröimtTty- 
utca 47.) kaphatók.

5
fillér

Sarmőz női hálóing kis hibával 
Szobaleány készlet, ruhakiitény én 

bóbita

Képes Árjegyzéket díj- 
mentesen küldünk

H Vidékre utánvéttel Fayence-, re in An cárok 1
Q szállítunk, csomagé- ás gumlclpök szépség- 1
H lást nem számítunk hibával |

Férfi kasha nadrág divatszínekben 
Női műselyem ruha divatfazónok 
Erőlemez bőrönd 65 cm
Valódi bőr rétikul erszénnyel 
Férfikcsztyű bőrből, disznóbőr 

utánzat
Férfi sarmőz Ing kis hibával
Férfi keményludap divat fazónban 
Férfi pizsama legújabb divatú 
Férfi sárcipő bármely számban 
Báránybélelt női cipő posztószárral 
Divatos női cipők, egyes párok, 35, 

36, 40, 41 és 42 számokban
Zománc zsírbödön 11 Ut. 
Zománc lábas vagy fazék 25 Ut.

F

FILLÉRES DIVATHÁZ
CSak BAROSS-TÉR 23. (RoUenhlllor-utca sarok.)
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PATAKY HATODIK
Pária, február 29.

A páros műkorcsolyázó világbajnoki verseny 
a néniét Berber- Hitler győzelmével végződön, 
úgy hogy n német pár az curópabnjnokság és 
az olimpiai győzelem után a világbajnoki címet 
is megszerezte. A német pár legerősebb ellen
fele a bécsi /öm.si/1 leslvérek voltak, mivel a 
magyar Roller Szoliás pár nem indult A férfi 
műkorcsolyázó világbajnoki versenyt nz osztrák 
Schiller nyerte. Az eredmények a kővetkezők:

Páros műkorcsolyázó világbajnoki verseny: 
világbajnok: Herbcr-Balcr (némel) 11.40 

ponlszém. 2. llse. és Erik Pausin (osztrák) 11.10 
pontszóm. 3. Violct és Leslie Clíff (angol i.

Férfiak miikorcsolyázó világbajnoki versenye: 
világbajnok: Cári Srhiifcr (osztrák) 383.56 

pontszám 2. Sharp (angol). 3. Kosper (osztrák). 
4. Dtinn (angol). 5. Wilson (Kanada). 6. Pat.iky 
Dénes (magyar).

Utolsó meccsét is megnyerte
a magyar jéghekl-vMogatott

MAGYARORSZÁG—DÜSSELDORF 2:0
Düsseldorf, március 1-

é.l Hétfői Napló tudósítójának telefonjaién- 
lése.) A magyar jéghoki válogatott csapat 
nmeknek az olimpia utáni túrája körül oly 
nagv kavarodás támadt, vasárnap Düsseldorf
ban hatezer főnyi közönség elölt játszotta 
utolsó turamérkőzését. Ellenfele egy berlini 
válogatott volt, amely jó erőt képviselt ugyan.

de hiányoztak belőle az olimpikonok. Az ehS 
é, a második félidő «6I nélkül végződött, bár 
a magyar csapat a játék eme két periódusá
ban fölényben volt. A harmadik félidőben 
azután Szúmosi és Jenen révén fölényüket gö- 
lókban is sikerült beváltani.

A bemutató műkorcsolyázó versenyek során 
Botond Éva és Botond Györgyi nagy sikert 
arattak.

Nálunk alszik, külföldön 
versenyez az úszógárda

Berlin, március 1.
A berlini SV Poscidon nemzetközi uszóverse- 

nyén szombaton több kiváló dán versenyző is 
indult. A jobb eredmények n következők:

100 méteres férfi gyorsuszás: 1. Fischcr Bréma 
59.0 mp. 2. Schwnrz Mngdcbtirg I p. 01.4 mp. 
3. Heibl Bréma I p. 01.8 mp. 100 méteres hát-

úszás. 1. Schwarz Wünstdorf 1 p. 10.2 mp. 2. 
Simon Gladbcck 1 p. 11.3 mp. 200 méteres mell
úszás: 1. Bnlkc Dprlhinund 2 p. 46.3 mp. 2. 
Sietas Hamburg 2 p. 48.1 mp. 3 Schwarz 
Hoppingen 2 p. 51 mp. 400 méteres gyors
uszás: 1. Frecse Bréma 5 p. 07 mp. 200 méte
res férfi gyorsuszás: 1. Fischcr 2 p. 26.6 mp. 
2. Frecse 2 p. 22.5 mp.

A honvédtiszteké a törcsapatbajnokság

F'utballozik a Dunántúl is. Győrből jelentik: 
Győri ETC— Zala TE 8:2, Soproni FAC—Tata
tóvárosi AC 5:0. TSC-VTC 5;3, Pápa-Győri 
DAC 3:1. SVSE—Székesfehérvári MÁV Előre 
5:1.

Budapest újdonsült levenlebajnokai. Vasár
nap fejezték be Budapest levente ökölvivóbaj- 
nokságait. Az uj bajnokok a következők: Ba
logh Lajos, Hajas Imre, Kiéin Andor, Krasz- 
nay László. Gártncr Géza, Szalay László, Mé-

szaros Gábor, ZoUer Károly és Adám György. A 
kerületek közötti pontversenyben az I. kerület 
győzött a VII. és a VI. ellen.

AZ UTE A POZSONYI NEMZETKÖZI VÍVÓ
VERSENYEN. Az UTE ez évben is résztvesz a 
pozsonyi nemzetközi vívóversenyen, amelyet 
március 4. és 7. között bonyolítanak le a Zllo- 
nia rendezésében. Résztvcsznek Bécs, Prága, 
Pozsony, Szombathely és Újpest vivői. Ta
valy, mint Ismeretes, az UTE a kardban első, 
a tőrben és párbajtőrben második helyezett 
lett. Habos, Tabajdy, Lantos, Vitéz és Árvuy 
vesznek részt a három fegyvernem küzdelmei
ben.

Magyarország tőrcsapntbajnokságninuk küz
delmét vasárnap este bonyolították le a Vas- 
tilcai felsőkereskedelmi iskola tornatermében, 
egészen csekély számú közönség előli. A ver
senyben mindössze öt csapat ír dúlt: HTVK, 
BEAC, MAC, RAG ős a LASE. A honvédtisztek 
csapata, amelyben Hólszegi, Homorúd!, Masz 
íny és UjfaJussy vivőit igen jó formában egy
másután malin győzelmeit és végül teljesen 
megérdemelten szerezte meg n csapatbnjnoki 
rímel. A mull évi védő MAC váratlan vereségei 
szenvedeti a Rendőrtiszti AC-lól is. A HTVK 
két csapatra vnló pompás tőrvivóval vette fel 
n küzdelmet é» igy a bajnoksága egy pillanatig

sem volt vitás. Az eredmények a következők:
BEAC—LASE 9:7, HTVK-MAC 9:3, RAG

MAG 9:7, HTVK—BEAC 9:7, RÁC—LASE 9:7. 
HTVK—LASE 9:7. Az egyes csapatbajnoki 
mérkőzéseket nem vívták végig, mert 9:0, de 
legjobb esetben 9:4 állásnál a vesztésre álló 
ellenfelek feladták a további versenyt

PÁC—BEAC 8:7. A Rendőrtiszteknél Eckl, 
Szidanics, Czékudvary éis Mészáros vívott. Eckl 
volt a legjobb. Az egyetemisták csapatában Pal
lós, Zöld dr., Bay Bél aés Pltilippini vívott.

Végeredményből bajnok HTVK, 2. RÁC, 3. 
BEAC, a negyedik helyért a MAC és a Ludo- 
vika vívói küzdenek lapzártakor.

Nagy meglepetésre Ma nyerte 
a Tavaszi handlcapet

1:1!

HATALMAS MEGLEPETÉSEK BÉCS 
FUTTBALL FRONTJÁN

Hukoali Vlcnna 3:0! Ausztria—FC. Wien 
Adinlra—Favorllncr AC. 8:3, Rapid—Libertás
2:1, Wackcr—FAC 2:0, Sportclub—WAC 2:1

CSEHSZLOVÁK EREDMÉNYEK
Prágából jelentik: A csehszlovák ligubajnok- 

*íig során n kővetkező eredmények voltuk: Ko- 
lin—Snaz 2:1, Klndno— Teplitz 5:3, Slavin - 
Viktória Pihen 7:2, Spurin- DEC 3.0, Zidenicc

Nahod 2:0. Pllscn—Bratislava 6:2, Prostejov 
— Mornvska Slavin 4:2.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Az osztrák sibnjuoki versenyek során a le- 

siklóvcrscnybcn ii salzburgi Hauser 3 p 2611; 
mp-es idővel győzött, a főiskolai bajnokságot 
az innsbrucki Dellekarth nyerte.

Talpon az atlétika!
Vasárnap délelőtt rendezte a Vasas SC Ber- 

nál-vándordijas mezei futóversenyét a káposz- 
lásmegyeri lóverseny-téren. Zuhogó esőben Ke
len BBTE győzött Szilágyi UTE előtt, aki igen 
erős küzdelemre szorította a sokszoros bajno
kot és rekordert. Az ifjúságiak között a vá
rakozásnak megfelelően Híres UTE bizonyult 
legjobbnak, bár a háromkilométeres távolság 
legnagyobb részén Kereszturi vezetett. A ver
seny részletes eredménye a következő: Szenio
rok (1 Arii.). 1. Kelen BBTE 20 p 53 mp. 2. 
Szilágyi UTE 20 p 54 mp. 3. Eper UTE 21 p 
30 mp. A csapatversenyben: 1. UTE 30 pont
tal. 2. BBTE 56 ponttal. 3. Beszlárt 101 pont
tal. Ifjúságiak versenyében (3 km.): 1, Híres 
UTE 9 p 34 mp. 2. Keresztúri UTE 9 p 42 mp. 
3. Rostás II. Budapesti Levente 9 p 45 mp. A 
csapalvcrscnyben: 1. UTE 36 ponttal. 2. BLE A) 
csapata 37 ponttal. 3. BLE B) csapata 109 
ponttal. Az összetett versenyben, amelynek 
eredménye a szenior és ifjúsági versenyzők he- 
yezésének összeadásából adódott: 1. UTE A) 
■sapaln 60 ponttal. 2. UTE B) csapata 250 pont
tal. 3. BBTE 259 ponllaj.

RÉSZLETES F 
TII.IK A LAP 

RF.SZl'N!
VIZRZINTESi

1. Fontos gazdasági té- 
n.vgtA #. ' i'-’ i " ' 11 1 
g.rl áll ít. N. Színésznő. 17. 
Váró* n /Mndfltan. Iá. Or 
*z*g»s liinácB. ló. Német 
!><•!, ég-.. 1tMáfl-iS. 17. A 
Tn/.i inHIékfolyóji. 1*. 
I óbizlnlás. «. Villan 
imsztnság 27. Kis folyóvíz.

helyez. 11. Gyakori rövidítés. 
llRn.iAkAriv.nra mondják, ha meg- 
jeleli ■ lapokat JV Női név itt. 
1'ii.lapMti ut. <1. Szun.la szi-t. 41

W. fflgg. 44. Sziget — llam-iitil. 
4S. Koros, élemedclt. 4S. Nói teve- 
név M Janim 53. Betű fon. 54. 
Koriclzó rói idités.

Essö farduíó
iliilt bellivel szedelt sorok megfejtésének kezdőbetűiből 

egy világhírű festő nevét állítsuk össze.

JJ. K»taai eMnuatcgywK. 
». Koidr. »4. Megszólítás 
rsaládi k‘ rben II. IIcIikI 
rsikiUn (óvárosa. 77. Ke
reszttel emelt bong I*. 
L.kedvá, vidám. 4». Szám- 
név 41. Igckfttó. 4?. Dicső 
Iitiltu (J'ófi Clldtl. 45. 
BitLiÜs 47. I'nm nó 49. 
t ógsó 51 Juliul. 51. Kó- 
tmt I..rll.’nvtele 55. Szí- 

isánvhárbs. M. Tórák 
nív #7. Tartozik.

IÜCKMILEGEAi
1. Bizonytalanul *11  « lá

bún. í. \ nasvm; tiszta 
tohériirmóie m-miijük. 5. 
n i németül. 4. Ilem 
Inat.dt e'-meve. 5. Lelki 
ellentéte. 4. Láp « 1 >»zan- 
ml. 7. Vadnvmn. «. Illlcn- 
tites kólóaz ■ ». Irán Ize- 
céive. 1»- \ ns«v válla
int 'lsó tt«ítvímíóJc II. 
Erősen kit’du. II. Ali- 
csony — ft.meiául. 14. 
Mértani idom l». 4 gptt/n 
felfalüló/o. II 14n<-' vezet fel r*.  
•4. Nimród kései leazút mázott ja 
?J. Olasz tartomány. ». « 25,
x.uz n. Ilyen fa tv van 54. Test.

Egész nap zuhogó eső: 10.000 néző. A Tava
szi handicap az. egyetlen komoly előrefogadá- 
sós ügető attrakció, vonzóereje dacolt az idő
járással és zsúfolt tribünök s egész esernyő- 
légiók szegélyezték a pályát.

A hagyományos jellegű főverseny ezúttal is 
végig izgalmas lefolyású volt s a győzelmet a 
szélső outsiderként startolt Ida szerezte meg. 
Győzelmére több mint

harmincszoros pénzt fizetett a totalizatőr.
A nap versenyei egyébként favorit-győzel

mek jegyében folytak le s a főversenyben ve
reséget szenvedeti favorit Kurucon és Zsófin 
kívül az. összes elsősorban fogadott ló meg
nyerte versenyét.

Részletes eredmények:
I. Lillomfi dij. 1. Sa-mcrs (pari) Feiscr. 2. 

Prókátor (4) Jónás. 3. Linné (6) Raymer. 
F. ni.: Peggy (20) Niernb., Csalán (2%) Zwil- 
linger, Caid II. (10) Kallinka. Krista (l’/i) Fi- 
ivó. Csákány (10) Siró. Könnyen. 10:22, 12, 
27, 27. Olasz: 10:117. Befutó: 10:186. Idő: 28. 
Lefolyás: A helyből vezető Csalán a második 
kör elején ugrik, ekkor Sa-mers élre áll és 
fölényesen nyer.

II. Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Cso
bánc (pari) Marschall. 2. Kundry Í1J4) Zwil- 
linger. 3. Éva (4) Vorst. F. m.: Csongor (10) 
Sleinitz, Vakarcs (3) Feiscr. Könnyen. 10:18, 
II, 11. Olasz: 10:29. Befutó: 10:41. Idő: 37.5. 
Lefolyás: Csobánc végig vezetve, könnyen 
nyer.

III. Amateurhajtás. 1. Marascino 18:10) Kos
suth. 2. Eladó (4) Baik. 3. Rihilió (6) Dóra P. 
F. M.: Bohém (2S) Soldos, Gladiátor (6) Ba
ranyai. Könnyen. 10:15. 11, 15. Olasz: 10:22. 
Befutó: 10:32. Idő: 33.2. Lefolyás: Marascino 
sétálva nyer.

IV. Szt. LŐrlncl-dij. 1. Bállá (5:10) Kovács 
II. 2. Gct-on (12) Raymer. 3 Bicskás (3) To
lnáim. F. ni.: Alsós (4) Kallinka. Apacs (6) 
Marschall, Annus (6) Feiscr. Küzdelem. 10:16, 
11. 91. Olasz: 10:65. Befutó: 10:261. Idő: 31.3. 
Lefolyás; Bállá pechesen indul, csak a legerő
sebb küzdelem ulán tudja megnyerni a célban 
ugró Apacsot.

V: Tavaszi handicap (1500 P. 2100 m.) 1. Ida 
(6) Marschall. 2. Szeszélyes 14) Maszár I. 3. 
Kuruc. (6:10) Feiser. F. ni.: Liberty Hannover 
(6) Raymer, Séma (25) Földi. Pezsgő (8) Wies- 
ner Elvira (16) Niernb., Ond (10) Baik, Vág 
(20) Kovács J„ Ica (2) Zwillinger, Lord of 
Pannik (5) Simkó. Könnyen. 10:310, 39. 23, 
13. Olasz: 10:67. Befutók: I—Il-re 10:1189. 
I—IH-ra 10:511. Idő: 30.2. Lefolyás: Kuruc, 
Pezsgő és Ida küzdenek a vezetésért. Pezsgő 
fél kör után ugrik. Ida pedig megelőzi Kuru- 
cot. A második körben Ida döntő fölénybe ke
rül, mig a célegyenesben Kurucot Szeszélyes 
is megelőzi.

VI. Nemzetközi verseny. 1. Muscicapa (2>á) 
Stcinitz. 2. Engelbert (8) Zwillinger. 3. Olivia 
(12) Benkö. F. in : Rómeó (1%) Volkmann, 
Erich U. (l’/z) Kovács II., Rolf (4) Raymer. 
Könnyen. 10:24, 18, 28. Olasz: 10:61. Befutó: 
10:285. Idő: 25.6. Lefolyás: Muscicapa másfél 
kör után élen van és igen kőnnven nyer.

VII. Handicap. 1. C.hulimar (1%) Felser, 2. 
Mailenc B. (16) Baik. 3. Prímás (1%) Kovács 
J. F. m.: Délibáb (8) Raymer, Röpke (6) Ko
vács J„ Kril.itica (41 Maszár I., Guardian Todd 
(16) Vorst. Minor (20) Simkó. Könnyen. 10:24 
13. 24, 12. Olasz: 10:115. Befutó: 10:559. Idő 
33.1. Lefolyás: Chalimar végig fölényes nyerő

VIII. Fladóver.scny. 1. Vajda (1:10) Feiscr.
2 Nagybánhegycs (10) Mann. 3. Marlcne 
(2'?i Jónás. F. m. Fergeleg (8) Molnár, Paris 
(12) Kovács J., Salvia (20) Hauser, Olt (12) 
Niernb. Könnvcn. 10:10. 11, 17, 25. Olasz-
10:46. Befutó: 10:71. Idő: 33.4. Lefolyás: 
Vajda a gyenge mezőnyben egy hibával is 
könnyen nyer.

IX. Dmiu-dil. 1. Simba (2H) Fltvó. 2. Oph-
dian HO) Simkó. 3. Ágnes (l’/ú Kovács J 
F ni Gyarmati f2' Kovács II. Gina (1-6) 
Zwillinger. Könnyen. 10:23, 18, 25. Olasz:

10:56. Befutó: 10.215. Idő: 34.2. Lefolyás: 
Simba egy kör után élre megy és sétálva nyer. 
Gyarmati és Ágnes nem nagyon igyekeztek.

X. Vár-dlJ. 1. Árvácska (16) Jónás. 2. Zsófi 
(p) Marschall. 3. " ** ’ ” ” ”
in.: Anisette (4) 
Kappcl, Főur (10) 
Küzdelem. 10:145, 
futó: 10:312. Idő: ___  ________ ........
gig vezet ,de az utolsó métereken Zsófi majd
nem beéri.

Contra (4) Marschall R. F. 
Jónás J., Menthamol (2)4) 
Simkó, Imréd II. (8) Benkö. 
15, 11, 14. Olasz: 10:34. Be- 
37.4. Lefolyás: Árvácska vé-

Március 5-én és 8-án 
délután fél 8 órakor

iigetöversenyek________________
Hírek

Miket érdemes előrefogadni? A Rákosi dij 
mezőnyéből az aránylag hosszan jegyzett Ba- 
bieka II. (8:1) látszik jó dolognak helyre; a 
Pestmegyei -handicap nagy mezőnyéből még 
leginkább a favorit Poczkos (4:1) helyezése a 
legvalószínűbb, az Áprilisi nagy handicap meg
lehetősen nehéz dió, de a tavaly is korainak 
bizonyult s az idén is kitünően telelő Rozsdás 
(8:1) ott les/. a finisben; a Káposztásmegyeri 
dij párharc. Rhoda és Try Well közt, mind
kettő oddsa 3:1, mi a hároméves pártjára ál
lunk, s végül a Háromévesek nagy handicap 
— a legnehezebb verseny valamennyi közül, 
melyet czidén is csak a javulás dönthet el 
valamelyik jelölt javára — egyelőre olyan sö
tét. hogy nehéz véleményt mondani róla, talán 
Napraforgó 11. (12:1) meghozza a már tavaly 
nagyon várt javulását.

Pázmántit és Nagymestert törülték a Rákosi- 
díjból.

Tékozló és Kiskun Smulnyhoz kerüllek tré
ningbe.

Tammuz és Soubrcttc az előzetes favoritjai 
a Rákosi díjnak. Az előbbit 2.1, az utóbbit 3:1 
kínálják a könyvesek.

Böske startja még nagyon kétes a Rákosi 
díjban, s igy Hauser valószínűleg Soubrellet 
lovagolja a versenyben.

A

2. Lefolyás: Kuruc, 
a vezetésért. Pezsgő

Rákosi dij valószínű indulói:
Babieka II. lov. Steczák
Böske lov. Hauser
Parázna lov. Blazsek
l'ammuz lov. Fctting K.
Nem haj lov. ?
Goodnight lov. Patzák
Soubrcttc lov. Hauser
Lurkó lov. Mészáros

HÉTFŐI NAPLÓ
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Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. ELEK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér.. Erzsébetkörut 28. szám
Vasárnap d. u. 3-tól kezdve:

VI., kér.. Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon : 308—96,

Vasárnap (d. u. 2től): 245—81. 100—43.

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
üon ÍTa.t? P<‘.n,rtl ~ 'zára *ra:  Magyarorszá
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Grotehen Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár. Xémetorsrás- 
ben 15 Pf. Olaszországban 1 Ura. Romániában 5 lei, 

Csehszlovákjában t.20 ík

NVOMDAKiAZGATÖl HAVAS M.


