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A francia államtanács 
elutasította a német 

emlékiratot:
csapatokat küldött a Rajnához és 
összehívja a locarnői hatalmakat

Sarraut miniszterelnök rádiószőzatban válaszolt a németeknek
Párls, március 8.

A francia kormány tagjai ma délelőtt Lebrun köztársasági elnök elnökle
tére] államtanácsot tartottak. Flandin külügyminiszter közölte a nemzetközi 
helyzetről kapott legújabb értesüléseit, majd az államtanács megvizsgálta a 
német kormány emlékiratát, amelyet elfogadhatatlannak talált. Az államtanács 
jóváhagyólag tudomásul vette a kormánynak azt az elhatározását, hogy a 
locarnői szerződésnek megfelelően a kérdést haladéktalanul a népszövetségi 
tanács elé terjeszti és megbeszéléseket kezd a locarnői szerződés aláíró hatal
maival. A megbeszéléseket hétfőn kezdik meg Párisban.

Maurin tábornok hadügyminiszter beszámolt a német események után 
azonnal életbeléptetett biztonsági intézkedésekről és a kormány által elrendelt 
csapatmozdulatokról. Az államtanács a tengerészeti és a légügyi minisztert fel
hatalmazta, hogy a szükséges kiegészítő intézkedéseket előkészítsék. A kormány 
a képviselőház kedd délutáni ülésének elején nyilatkozatot tesz.

A vasárnap délelőtti államtanács két és félóra hosszat tanácskozott.
A locarnői szerződés aláiróhatalmainak tanácskozása kedden délelőtt lesz 

a Quai d‘Orsay-n. A tanácskozást azért nem tudják előbb megtartani, mert 
Edén angol külügyminiszternek hétfőn Londonban kell lennie, hogy részje
gyen az angol minisztertanácson és az alsóház délutáni ülésén. A keddi tanács
kozáson Angliát Edén külügyminiszter, Belgiumot Van Zeoland miniszterelnök, 
Olaszországot pedig Cerutti párisi nagykövet képviseli.

Flandin külügyminiszter ilyen körülmények között nem vehet részt a 
tizennyolcas bizottság keddi ülésén, úgyhogy Franciaországot Paul-Boncour 
államminiszter fogja képviselni.

A vasárnapi államtanács megállapított bizonyos kiegészítő rendszabályo
kat az ország védelmi szervezetének esetleges megerősítése céljából, de egyes 
korosztályok behívásáról nincs szó.

A locarnői hatalmak 
felszólítják Németországot: 

vonja vissza csapatait

az alapokmány 16. cikkelyének alkat- ' után eldönteni azt, hogy Németország elles 
mazása önműkttdőleg életbe lépne. I pénzügyi, gazdasági vagy esetleg katonai 

Az érdekelt kormányok feladata volna ezek- | megtorlásokat alkalmazzanak.

Francia csapatok indulnak 
a Rajnához I

Gént, március 8.
A népszövetségi tanács minden valószínű

ség szerint csütörtökön ül össze. Francia 
részről arra számítanak, hogy a helyzet a 
következőkép fog alakulni:

A locarnői szerződés aláíró hatalmai, mi
után elhatározták, hogy a nemet bejelentés 
Ügyéi n népszövetségi tanács elé terjesztik, 

tartózkodnak mindennemű katonai 
rendszabálytól, eltekintve a nélkülözhe

tetlen biztonsági óvóintézkedésektől.
Francia részről már most azt szeretnék, ha 
« népszövetségi tanács a locarnői szerződés 
r.l.’lró hatalmainak javaslatára

felszólítaná Németországot a rajnai te
rületre vezényelt csapatok visszavoná

sára.

Mint a locarnői szerződés aláíró államát, 
felkérnék Belgiumot, hogy ez alkulommal 
foglaljon helyet a tanács asztala melleit. Az 
alapokmány 17. cikkelyének értelmében 
arra is mód van, hogy

Németországot a tanács elé Idézzék.
Ha a tanács tényleg felszólítaná Németor
szágot a csapatok visszavonására és Német
ország ennek nem tenne eleget, akkor o 
franciák azt Javasolnák, hogy a tanács 
olyanféle nyilatkozatot tegyen, mint amely 
annakidején megállapította, hogy Olaszor
szág mint támadó fél megsértette a Népszö
vetség alapokmányát. Miután Németorszá
got vétkesnek mondanák ki a locarnői szer
ződés megsértésében,

Pária, március 8.
Belforti jelentés szerint a keleti határ

vidék biztonsági berendezése működésbe 
lépett.

A mai nap folyamán csapatokat külde
nek a Rajna-vidék francia részébe.

A francia lapok általában felháborodás
sal veszik tudomásul a locarnői szerződés 
felmondása hírét s elutasítják a német kor
mánynak azt az érvelését, amely szerint a 
német lépést a francia- szovjet szerződés
idézte elő.

A lapok aggodalommal Írnak Berlin 
magatartásának esetleges következmé
nyeiről és a francia közvéleményt hi

degvérre és nyugalomra intik.
A francia kormánynak az az elhatározása, 
hogy ■ locarnői szerződés aláíró hatulinai-

Óriási izgalom Párisban, 
kedden ülnek össze a locarnői 

hatalmak
Páris, móréiul 8.

A Qual d’Orsayn vasárnap késő estig 
nagy élénkség uralkodott. Flandin külügy
miniszter az államtanács üléséről vissza
térve, szünet nélkül tanácskozott munka
társaival s ezután egymásnak adták át Flan
din dolgozószobájánuk kilincsét a diploma
ták. A párizsi külföldi követek közül

elsőnek Sir George Clark angol nagy
követ jelent meg vasárnap délután a 
külügyminiszternél és hosszabb jdelg 

tanácskozott vele.
Ezzel cgyldőhen Londonban Corbln franci 
nagykövet Edén külügyminiszterrel folyta
tott megbeszélést Párisban ugy tudják, 
hogy Edén külügyminiszter hétfőn délután 
utazik el Genfbe, miután azt megelőzően a 
hétfőre összehívott angol minisztertanácstól 
megkapja Genfben tanúsítandó magatartá
sára az utasításokat.

Délután öt órakor Cerutti olasz nagy
követ jelent meg Flandin AÜIUgymlnlsz-

A két államférfi hosszas tanácskozást foly

hoz és a Népszövetséghez fordul, a sajtóban 
általában helyesléssel találkozik.

Az. Echo de Paris ban de Castclnau tá
bornok egységre és nyugalomra szólítja fel 
a fruncla nemzetet.

Az a gyenge politika — írja, — ame
lyet Hz év óta Németország irányában 

folytatunk, meghozta gyümölcseit.
Ugyancsak az Echo de Purls-ban Pertl- 

nax gazdasági megtorlásokat sürget Német
ország ellen. Azt javasolja, hogy

tiltsák meg a német árucikkek vásárlá
sát és építsék ki a katonai szerződések 

hálózatát.
A szocialista Populaire aránylag mérsé

kelt hangokat üt meg és a háborúnak gon
dolatát is elutasítja.

tatott egymással. Ezután St ráüss amerikai 
nagykövet telt látogatást Flandinnél.

Holnap, kedden, Párizsban 
értekezletre ülnek össze a loearnoi 

egyezmény aláíró hatahnal. 
Természetesen Németország képviselője 
ezen nz értekezleten már nem vesz részt, 
tekintettel arra, hogy Németország szomba
ton visszalépett a loearnoi egyezménytől. 
Párisi kormánykörökben ugy tudják, hogy 

ez az értekezlet a francia külügyminisz
ter kezdeményezésére ül össze és mint
egy előkészítő értekezlete lesz n genfi 

tanácskozásoknak.
A párisi megbeszéléseken a loearnoi egyez
ményt aláíró hatalmak megvitatják majd, 
hogy Genfben milyen magatartást tanúsítsa
nak.

Örömmámor Berlinben
Rerlln, mórcius 0.

A német fővárosban vasárnap lelkes hangu
lat uralkodott. A Wilhclmstrusse környékén 
egéáz nap nagy tömeg hullámzott és a kancel
lár palotája előtt állandóan nagy tömeg tábo- 
rozott.



2 HÉTFŐI NAPIÓ Budapert, 19SS míreta «.

Btn» • tóm.g klrletlgln thhblrben mr, . !fll íhmbtrtiht', « UrtMml Mert M/w- 
Jelent ■■ erkélyen a a tömeg szítani nem I rancsnnkához abból az emlékezetes alkalom

akaró lelkesedéssel ünnepelte fit. I ból, hnry b birodalmi véderő Hmét beoontfW
Sehultze hercegének üdvözít táviratot tnté-l

A német hadügyminiszter 
szenzációs békebeszéde

*■ Berlin, tn A rolni 8.
M Wéí/óí Napló tudónitdiától.) A VÍlágháta.- 

rubin ttlpá-it liAsfik etnlékér*  vasárnap a ber
lini állami operában Ünnepélyt rendeztek. ame
lyen Hitler kancellár li rf-sztveít. Az fln-
ncpélytm Ülomberg vetérenedel, birodalmi 
hndtlgvmlnlBtler nngy beszédet mondott.

— Nem finnen egy év telt lelt cl n tavaly 
március 17-én rendezett hősi cmlékíinnepség 
óin, amely mfirriut 15-évrl együtt örökké em
lékezetes lesi a német nép számára, mert

akkor hirdette ki Hitler Adolf tti általá
nos védkOtelezetlség vhasaállítását Német- 

országban.
Ez * nap olyan koraink kezdetét jelentette, 
amelynek rsnk' egy célja lehetett. NémelorstAg 
és n viliig békéjének megteremtése. A tegnapi 
eseményeknek is ez volt n célja:

a vezér a Rajna vidéken Ismét helyreállí
totta a teljéé állami felségjogokat.

Ezzel kapcsolatban olyan politikai njánlatot 
tett, amelynek elfogadóba biztosítja majd 
Európában a békéi.

Dlomberg vezérezredes ezután megemléke
zett a világháború hősi halottjairól és Német
ország volt ellenfeleiről:

— A világ ni felejtse el n nagy világháború 
áldozatait és szenvedéseit.

Belga csapatössxevonások 
a német határon
Brüsszel, március 8.

A belga kormány különböző katonai in
tézkedéseket hajtott végre a német haláron. 
Hivatalosan ezeket az, intézkedéseket „elő- 
vlgyáuitossági rcn(|szabáiyok“-nak jelölik 
meg. TrrmáMCteaen tiizilrsrbbcn Bent kö
zölték a nyilvAnottsúggal, hogy a határon 
milyen caapatÖMtcvonáBokat hajtottak 
végre és a kiadott hivatalos jelentés csak 
általánosságban említi meg ezeket a csa
pat mord Illatokat éa még azt mondja, hogy 
r határmenti helyőrségeket készültségbe 
helyezték.

Brüsszel, március 8.
A vaaárnapl nap folyamán a belga kor- 

vnáiry két írben Is tartott mlnhztcrtanú- 
rsol, hogy foglalkozzék a nemzetközi poli

Ha Locarno összeomlik, 
minden Összedől

— mondotta vasárnap Paul Boncour Brland sírjánál
Pária, március 8.

Cöcherrlben vasárnap omlót ünnepet tar
toltak Hrland emlékére. A gyűlésen Paul- 
linncfitr állnmmlnistlef tartotta at ünnepi 
beszédet. Beszédében többek közölt a kö
vetkezőket mondotta:

— Kegyeletünket nem Szabad, hogy meg
zavarja M ti tragikus körülmény, hogy an
nak a napnak előestéjén, amikor Brland- 
nak, Loonrnó alkotójának omlókét ünne
peljük.

az egyik atalróhatalom felmondta a 
locarnói szerződést.

Ma jobban, mint valaha, hálásaknak kell 
lennünk fíriand iránt, mert a locarnói Szer
ződésben a ml oldalunkra állította n jogot, 
azáltal, hogy ct a szerződés, amelyet Né
metország önként aláirt,

a németek áltul diktátumnak minősí
tett versnlllesi szerződé*  helyébe lépett.

Ráma első benyomása 
a megelégedettség volt...

Róma, március 8.
\ vasárnapi olnvz lapokban a Itgctrkélgebb 

utalás sem található arra, hogy nt olníl kor
mány milyen magatartást zsándékosik tanú
sítani n Rajna vidék hilícgyvérzésének kérdésé
ben.

A lapok minden mcgjrgyzéa nélkül, telje
sen tárgyllugoxan kfiellk

» német események viM>uihatá.Milrót szóló pá
risi és londoni táviratokat.

\ Reuter Iroda római tevdtozője arerlnt Ró

Ajtót, ablakot boeuuknt/ 
Sxlesztálást abbahagyni t

Jönnek: zoro fis Huru
Á HŐROGODÚK

NI néOHtrt n.fn .k»r»nk al ékHWgrl 
•Bérezni győzedelmes lobogóinknak, ellen- 

ketőlegt ml a békét akarjuk.
Blomberg vezérezredes az uj birodalmi *éd-  

erfi nevében köszönetét mondott Hitler Adolf
nak Kijelentette, hogy a véderő igenek érzi 
magát a nemzeti ÍÍO'lallst*  párttel. Ezután 
igy folytatta:

—■ Ab általános fegyvert rzéal versenyben 
nem ml vagyunk a oDnBsttk. Nem Német
országtól függ az, hogy a világon béke 

vagy háború van.
Bizonyos azonban, hogy Németország békéje 
a mi erőnktől függ. Nem akarunk támadó há
borút, de nem félünk a védekező háborútól. 
Egyoldalii katonai szövetségek, szankciók és 
az olyan politika, amely egyedüli üdvének 
tartja azt, hogy megmerevítse a fennálló tart
hatatlan állapotot, a legjobb úttörője az eljö
vendő robbanásnak. Azon a napon, ütőikor a 
népek közössége

■ háború első okát Idejében történő ék 
békés rvvlBió utján eltávolítja

és amikor a népeknek ez a közössége nem en- 
Íledi magát vezettetni a nagy és jóllakott ól- 
Bhiok önzésétől, akkor tölti be a népközösség 

életcélját, mint a béke őfifije.

tikai helyzetben beállott legújabb föMulfet- 
tal. A délelőtti miniszter tanácson inegvlzk- 
gáitiík a német emlékirat tartalmát, majd 
nz ülés végeztével a minisztertanács elnöke, 
Van Zeelnnd miniszterelnök u királynál ki
hallgatáson jelent meg, hogy beszámoljon 
a helyiéiről.

Délután ajabb minisztertanács ült Őas- 
sze, amelyen, mint a szűkszavú hivatalos 
jelentés mondja, a nemaetkőtl helyzetet 
vitatták meg.

Politikai körökben valóSBlnünek tartják, 
hogy Van Zeeland miniszterelnök a hely
zet súlyosságára való tekintettel elhalasztja 
március 14-éré tervezett varsói utazását, A 
miniszterelnök hétfőn este Pártába ntaalk, 
hogy részt vegyen a locarnói egyezményt 
aláíró hatalmaknak párisi értekezletén.

Beszéde további során hangoztatta, hogy 
Driand politikájúnak egyik legfőbb ered
ménye az volt, hogy elérte fí rajnai Difiék 
senifrgrsitéséf, amelyért Anglia és Olaszor
szág is kezes.*éget  vállalt.

A locarnói szerződést azonban — mon
dotta a miniszter — ki kellett egészí
teni és ezért volt szükség a francia

szovjet egyezményre, 

amely “*•  akár csak Francia ország több*  
Szerződése •— nem zárt szövetség, hanem 
mindenki számára nyitva álló megegyező*  
Ez az egyezmény tehát bek illeszkedik a> 
együttes biztonság rendszerébe, amelynek 
alapja nem más, mint a locarnói szerződés.

Ha ez a szerződés Összeomlik, minden 
Összedől.

Nem engedhetjük tehát, hogy bárki Is hoz
zá merjen nyúlni.

mában meglepetést keltett Németországnak az 
az ajánlata, hogy ViuMlatér a népszövetségbe, 
bár Mussolini n minisztertanácNon már tudott 
Némctorarógnuk erről a szándékáról.

As első benyomás 8 megelégedettség volt.
Ugy érzik Rómában, hogy a népszövetség túl
ságosan francia és angol uralom alatt áll és 
Németország visszatérése

értékes ellensúlyon) erőt jelenthet.
Nagyrabet sülik Hitler megértő ki jel c utóiét 
Olastomág gyarmati szükségletet tál és erre 

oimiin monyMii
II. f o r d u I ó 
szelvény*

iyfifi március 9.

való tekintettel Bit hiszik, hbgy Németország 
visszatérése halálok csapást mér A megtorlások 
Kivetnek táborára.

Óriási lőszergyárat 
építenek az angolok 

Írországban
London, március 8.

A bálig Nlrtot diplomáciai levelezője Jelenti, 
hogy nagyföfttosságu titkos tárgyalások foly
nak Anglia és az ír szabadállam közötti ellen
létek elsimítására. MacDonald Malcolmnak, az 
angol társországok (domíniumok) ügyét intéző 
rftlhisztetnek jelenleg

A BxovjRt mi képtelen repaiötámadást 
intézni Németország ellen

Párifi, március 8.
A francia-szovjet kölcsönös segélynyújtási 

egyezmény képviselőházi vitájában egyek kzöv- 
jetlHirát politikusok, betéteteken Pletre Col 
volt lágügyi minlkttet,

a sMvjet légierők fejlettségétől taleó 
értesüléseket közöltek.

ffietsel tábornok katonai szakértő a Figaróban 
ezeket az értesüléseket valódi értékükre szál
lítja le k

látgyllagosabh képet nyújt • szovjet- 
légierők jelentőségéről.

— tgnt ngyan — mondotta —, hogy Vorfiát- 
lov hadügyi népbiztos irányítása mellett a szov- 
jet-légihadsereg előrehaladást tett, de minden
esetre túllőtt att állítani, hogv a szovjet Euró
pában 8Ó00 repülőgépet állíthat csatasorba.

A könnyű és nehés bombaveíőgépek Száma 
1400.

Emellett a szovjet légihadsereg 600 vadász- és 
800 szárazföldi ék tengeri felderítő repülőgéppel 
rendelkezik. A szovjetrepülőgépek összes száma

Mit szól a világ a német lépéshez
Washlngtetb március A.

Németország történelmi jelentőségű' lépését 
az amerikai közvélemény általában nyugalom- 
mái fogadta. At amerikai hivatalos körök is 
feltűnő nyugalommal fogadták a hírekét és 
nyugodt magatartást tanúsítanak. Vannak bi
zonyok körök, amelyek éttel szemben az euró
pai bonyodalmaktól való aggodalmukban óva
tosságra figyelmeztetnek.

Hldrr Adolf uj béketervét as amerikai 
^OMvéieméfay általában alkalmasbak tartja 
arra, hogy a> európai fMzüllaágbe enyhü

lést hozzon.
Az amerikai semlegesség feltétlen hívei ezt 

az alkalmat is felhasználják arra, hogy intsék 
az amerikai kormányt, ne avatkozzék olyan 
ügyekbe, amelyek Amerikát közvetlenül nem 
■'rdelillk és főképpen igyekezték távoltertaiti 
rnkgát minden európai viszálytól.

Moszkva, március A.
Moszkvai politikai körök felfogása Szerint 

Hitler beszédének súlyos következményei lehet 
nek, de nz a haszna megvan a bestédnek, hogy 

tisztázta a helyzetet
A szövjelkórök felfogása szerint o helyset kul
csát ezúttal Ismét Anglia tartja kezében.

AmsBterdam, márólaa 8.
Mértékadó holland kormánykörökben külö

nösebb érdeklődéssel fogadták Hitlet Adólf 
beszédének azt a részét, amelyben béltetefvét 
ismertette. Hangoztatják azonban, hogy

Hollandia mindenképpen hü akar maradni 
hagyományos nemlegességi politikájához 

és már csak ezért sem valószínű, hogy a Hit 
ler-féle béketervfen javasolt nyugati egyez
ményhez hozzájáruljon, mert HöllaíirtlA áltól 
fél, hogy as egyezménybe! való rsnllakotásn 
esetén könnyen belevonhatnák egy konflik
tusba.

Madrid, már'.ius 8
A monarchistapárti AfíC így vélekedik;
— A szövetséges hatalmak állandó tagságot 

bittositottak Németországnak a Népszövetség 
tanácsában és

eszel elismerték nagyhatalmi jellegét.

A legvidámabb színházi est
Vattary Plroaka, GólhnA 
Sulyok Mária, Kaboa Oyula. 
Góth SSndor, Mily OerSÍ 
Dános György 
ragyogó nlaklid.a

Pesti színház
VI., Róvay.otoa la.
Jegyrendelés; lóé—M

70 eves
50-nek Ikiszik

egyetlen feladata Írország megbékítése 
és remélik, hogy az ir külkereskedelem roha
mok Sorvadása de Vrtfrrdf Is Mkülfikéflysfigrfi 
hangolja. A javasolt feltételek szerint a szabad
állam megmaradna az angol birodalom köte
lékében és ügysnolyan aikoitafitiyHi héiyzttet 
knpfta, mint a délafrikai államszövetség. A 
csatabárd eltemetése után Írország lest Anglia 
nyugati védőbástyája.

Az Ir nyagatl partvidéken óriási angol lő
szergyárakat fognak építeni,

melyek villanyártfiiktfikséglelál á Shannon- 
folyó erőmüvei szolgáltatják.

tehát 2800, de mintegy 600 repülőgép állan
dóan Kelét-Ázsiában állomásozik. Emellett

támadó hadjárat ekétén csík a Htabavetfi- 
gépek bírnának igád fefeftlőMggei.

Az 1400 egységből lilló hötnbávelő faj &00 gé
pét kelet-Azslában tartják készenlétben s igy 
Európában csak 900 bombavetögfp áll rendel
kezésre. Ez utóbbiak cselekvési körzete azon
ban legtöbb esetben nem éri el az ezer kilo
métert s igy a szovjet

képtelen volna Lengyelországot átrepülve, 
támadást Intézni Németország ellen.

A Csehországban létesített repülőterek felhasz
nálása nehézségekbe ütközik. Ezek a repülő
terek nem képesek befogadni ezer bombavetŐ- 
gépét.

Másfelől • komba- és •feátetauttepótiís 
is Mlyos kérdéseket vei fek

Még ha Románia engedélyt adna I*  UTa. hogy 
• et«krttea anyánkat lerOleUn ileeálliiMk. 
hUnytlk a magrelalt vatuthaióeít a • JUrpSm- 
kon liveerfd gépkoíilalak Hm ktaiwelóek.

Nőm volt tehdt loglkii,. hogy korliionl «k»f- 
ták fenségjogát saját területe fölött

ÍME BIG CUH
mondja az angol

SENSHTIONELL 
mondja a (randa 

mumviglioso 
mondja az olasz 

fflBELHHFT 
mondja a némát

SZENZÁCIÓS
mondja a magyar 
amikor egyszer már 
megborotválkoaott • 
Heaoilto • Rapid aro» 
ápold gyoraborotva- 
krémmel. Miért? Mert 
víz, szappan éa ecset 
nélkül t pero alatt 
tokéietecan borotvák 
kozhatlk a Hezolllo-
Rapld gyoraborotva 
krémmel. Nem pattan 
lel, nem ég aa arabéra 
nem rontja a penge 
élét és állandó hasz
nálatnál az arcbőr bár. 
sanyosan alma és üde 
lossa. Próba doboz 
24 Iliiér éa ezt la 
visszatérítem azután 
eredeti oeomagoláa 
vásárlásánál. Sredetl 
csomagolások áralj 
nagy tubus BB fillér, 
nagy doboz P 1BO, 
óriási tubus P 2.—, 
óriási dobós P 3.—. 
Kapható minden szak*  
Oz ötben vagy a ké
szítő D*.  HOLCZER 
lllatszertórában, VIM 
Tsréa-kÓrul 8.
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Elindultak a francia csapatok
Metz, március 8.

A vasárnapra virradó éjjel a metzl és 
thionvlllei helyőrségekhez tartozó határ- 
blztositó ezredck gyalog

útra keltek, hogy megszállják a határ
menti erődöket

és táborokat. A vidék lakossága teljesen 
nyugodt. A Reuter-iroda párisi Jelentése sze
rint a francia kormány Genfben

nemzetközi megtorlásokat követel Né

Anglia hajlandó ui szerződést 
kötni Locarno helyett

Az angol diplomácia is egész vasárnap 
pcrmanenciában volt. Edén külügyminiszter 
vasárnap délben hosszabb tanácskozást 
folytatott Corbln londoni frátocia nagykövet
tel. Azt hiszik, a megbeszélés a francia ál
lamtanáccsal áll kapcsolatban. Délután 
négy órakor Baldwin miniszterelnök megér
kezett, a külügyminisztériumba és ugyan
csak tanácskozásokat kezdett.

Edén külügyminiszter ma, hétfőn, az 
angol alsóházban nyilatkozatot tesz,

Sarraut vasárnap este 
drámai rádiészózatban 

válaszolt a németeknek
Páris, március 8.

Sarraut, francia miniszterelnök vasárnap 
este középeurópai idő szerint ’/gö órakor 
rádió utján nyilatkozatot tett a legutóbbi 
eseményekről. A nyilatkozat igy hangzott: 

— Franciaország népének és a nemzet
közi közvéleménynek szüksége van e pil
lanatban becsületes, nyugodt és kimért 
megnyilatkozásra, amelynek tárgyilagossága 
ellentétben áll a német birodalmi gyűlés 
szószékén tegnap elhangzott szenvedélyes 
kijelentésekkel. Hangsúlyozom, hogy a 

> helyzet rendkívül komoly és visszautasí
tom annak a kettős elhatározásnak tartha
tatlan ürügyét, amellyel Németország — 
szabadon vállalt kötelezettségeit megsértve 
— bejelentette a locarnói szerződés fel
mondását és megsértette a Rajna-vidék ka
tonamentes Övére vonatkozó rendelkezése
ket. ’

- Amikor, közvetlenül a háborút éa. ■ 
szövetségesek győzelmét követő időben 
Franciaországot biztonságba akarták he
lyezni újabb betöréssel szemben, több mód 
kínálkozott ennek elérésére.

Szó lehetett volna arról, hogy a szo

metország ellen.
Franciaország a Népszövetség tanácsának 
arra a döntésére akar hivatkozni, amely 
szerint gazdasági és pónzilgyi megtorló in
tézkedéseket kell alkalmazni az ellen az ál
lam ellen, amely egyoldalulag felmondja 
nemzetközi kötelezettségeit. Mint emlékeze
tes, ezt a tételt múlt év márciusában Stre- 
sában állították fel a német véderő szabad
ságának kikiáltása után.

amelyben kifejti Anglia felfogását o né
met emlékirat ügyében és a Rajnavidék 
katonai mentesítésére vonatkozó határo

zatok megsértése tárgyában.
A Sunday Dispatch megállapítja, hogy 

a locarnói szerződés meghalt.
a brit kormány hajlandó Németország
gal és a többi hatalommal megbeszélést 

folytatni 
arról a kérdésről, hogy a locarnói szerző
dés helyébe más szerződést Iktassanak.

kásos módszer szerint területek hozzácsato
lásával biztosítsanak szilárd határokat Fran
ciaország számára. Ez azonban annyit jelen
tett volna, hogy erőszakot követnek el az 
Illető területek lakosságának jellegén, amely 
német és amelynek joga volt ahhoz, hogy 
továbbra is német akarjon maradni. Szó 
lehetett volna arról is, hogy állandó meg
szállás utján, határaink előtt szilárd védő
bástyát létesítsünk, amely az ország terüle
tét megóvja az ellenség támadásától.

Mellőzték ezt a rendszert is, mert ez kí
nos terheket jelenteit volna a Rajnavidék 
lakossága számára. Arra az elhatározásra 
szorítkoztak csupán, hogy mentesitik kato
naságtól a Rajna balpartjának német terü
letét és 50 kilométeres sáv határáig a jobb
partot is. Klmnodották, hogy Németország 
ezen a területen nem tarthat csapatokat éá 
nem építhet erőilöket. Másfelől megállapod
lak abban, hogy a szerződés végrehajtásá
nak biztosítása céljából 15 év tartamára — 
vagyis egészen 1035-ig antantcsapatok szán
ják meg a Rajna-vidéket, de a megszállás 
Övezetét fokozatosan csökkentik.

hajlandó-e „pontosabban körülírni" a 
nyilatkozatában említett ajánlatot a 
német-fraucla tárgyalások megkezdé

sére?
A francia nagykövet erre a kérdésre azt a 
választ kapta, hogy a német részről ismé
telten tett „pontosan körülirt**  ajánlatokat 
a francia kormány sohasem méltatta vá
laszra. A francia nagykövetnek sohasem 
mondták azt, hogy ezt a megbeszélést tartsa 
titokban, mindössze megtagadták azt, hogy 
erről a megbeszélésről közös hivatalos köz
leményt adjanak ki.

így tehát semmisem állott útjában an
nak, hogy a francia kormány a maga 
részéről közölje a nyilvánossággal a 
francia nagykövetnek ezt a megbeszé

lését.
Érthető azonban, ha német részről nem 

találták célszerűnek azt, hogy közös hiva
talos közlemény kiadásával utólag „szank
cionálják**  ezt a minden esetre jellemző 
késleltetést, amellyel a nyilatkozat idejében 
való megjelenését megakadályozták.

Ti "• i._x

Hodzsa Bécsben
Béc.s, március 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Hodzsa Milán csehszlovák mi
niszterelnök hétfőn kétnapos tartózkodásra 
Bécsbe érkezik. Reggel hét órakor fut be 
az Ostbahnhof-rn a szalonkocsi, amelyet tiz 
órakor hagy el a miniszterelnök. Hodzsa 
Milán

az uj osztrák-csehszlovák kereskedelmi 
szerződést fogja aláírni.

A megújított szerződésen több változtatás 
lesz. Hivatalos helyen kijelentették, hogy

a csehszlovák miniszterelnök látogatása 
éppen ugy magánjellegűnek tekintendő,

Hajdú Dezső váratlanul 
feloszlatta versenyistállóját

Meglepetés erejével hat az a váratlan hir, 
hogy Hajdú Dezső a Hungária-telep vezér
igazgatója egész versenyanyagát

en bloc eladta
özv. Mélik Andorncnak. A jellegzetes és a 
péM Yinggeí ártny'ífa égybeförrt spörtsmá'h, 
akinek színeiben nemrég niég Tempó, az 
utolsó tizesztendő egyik legsikeresebb ver
senylova aratta sikereit

hosszabb ideje gyengélkedik
s legvalószínűbbnek az a feltevés látszik,

mint ahogy magánjellegű volt Schuschnigg 
prágai utazása is.

hogy váratlan elhatározásának ez az in
doka. De a „jólértesültek" mint minden 
ilyen esetben, ezúttal is

a legkülönbözőbb kombinációkat fűzik 
az istálló váratlan feloszlatásához.

Hogy -ezekből mi- igaz,'- aM'-természetesen 
nehéz ellenőrizni.

A tizfőnyi versenyistállót, melynek leg
jobbjai: Satum, Mulass, Példás és a derby- 
lónak ígérkező l'ltimo a hírek szerint 30.000 
pengőért vette meg a néhai nagyidéi nagy
birtokos Mélik Andor özvegye.

Éles fftrancia-német vita 
a Hitler-intervju körül

Berlin, március 8.
Éles francia-német vitát provokált most 

Hitler Adolfnak az az intervjuja, amelyet 
annakidején egy francia újságíró előtt tett 
és amelyre Hitler szombati nagy beszédé
ben is hivatkozott.

bari a kezdődő influenza 
jelei. Ilyenkor hívjon orvost 
és addig is vegyen be 1—2 

ASPIR.IN
Z"BX tablettát
ÍbAYERJ Minden foblettón látható a ,,»ayer*  keretit, 

mint o meobíthotóióg tele. 

GyögyuerUrnkben kapható

A vita azzal kezdődött, hogy 
szombaton este valamennyi francia 
'á’ ióállomás a következő hirt közvetí

tette:
Hitler kancellárnak egy francia újságíró 

számára tett nyilatkozata után mindjárt a 
rákövetkező napon Flandin külügyminiss- 

tér haladéktalanul utasította a berlini fran
cia nagykövetet, kérjen kihallgatást Hitler
től és kérdezze meg tőle,

milyen tárgyalási alapot nyújthat a fran
cia-német megbeszélések megindítására.

A kancellár azt válaszolta, elismeri, hogy 
meg kell teremteni a tárgyalások alapját, 
de ugyanakkor kérte a francia nagykövetet, 
hogy a számára tett közlésről csak bizalmas 
körökben tegyen említést. Flandin külügy
miniszter ennek megfelelően nem számolt 
be a nyilvánosságnak erről a dologról. An
nál nagyobb a francia kormány csodálko
zása most, amikor egyoldalú német kijelen
téssel áll szemben és azt látja, hogy olyan 
szerződéseket, amelyeket Németország ön
ként aláirt, Németország egyoldalúan meg 
szüntet

Német Illetékes körökben ezzel a fran
cia közléssel kapcsolatban a következő

ket állapítják meg:
/. Hitler nyilatkozatát még a nyilatkozat 

elhangzásának napján közölték a berlini 
francia nagykövetséggel és igy ez már 
másnap rendelkezésére állhatott a francia 
kormánynak is

Sajnos, a francia kormány nem egy, 
hanem több napig várt a nyilatkozat 
közlésének engedélyezésével, időközben 
pedig a francia képvlselőbáz ratifikálta 

a francla-szovjetorosz szerződést.
A francia kormány csak a nyilatkozat köz
zétételét követő napon — vagyis kereken 
egy héttel a nyilatkozat elhangzása után 
— utasította a berlini francia nagykövetet, 
hogy folytasson megbeszélést Hitler kan 
cellúrral.

2. A berlini francia nagyköveinek Hitler 
Kancellárhoz intézett kérdései arra irányul
lak, vájjon a Vezér és kancellár

Legnagyobb álkor 1 Log|obb szórakorAa I

DUBARRY KAVÉHÁZBAN
(Dunapart, Wurm-u. sarok)

Bél

Pauncz Sándor dr., a híres 
nőgyógyász hathetes szenvedés 
után, vérmérgezésben meghalt

Megdöbbentő tragédia híre terjedt el va
sárnap a fővárosban: Pauncz Sándor dr., a 
Szeretetkórház főorvosa elhunyt.

A kiváló, 64 éves főorvos másfél hónap
pal ezelőtt meglepetve vette észre, hogy kar- 
bunkulus támadt a hátán. A Szcretetkórház- 
ban nyittatta fel a daganatot, ahol négy, 
napig ápolták. A baj azonban ezzel nem*  
mtilt el és a főorvos

ijedten látta, hogy piros csikók jelen
nek meg mindkét karján és lábain.

Pauncz Sándor dr., a lelkiismeretes orvos, 
betegsége ellenére is

tovább dolgozott, nem akarta otthagyni 
betegeit.

Jóbarátja, fi ulti Ilii mér orvosprofesszor 
hosszas unszolására azonban végül mégis 
csak befeküdt a Pajor-szanatóriumba. Itt 
Hiiltl Hümér kisebb időközi megszakítások
kal,

hat műtétet hajtott rajta végre.
ez azonban Pauncz dr. szenvedéseit nem 
enyhítette és rövidesen beállt uz általános 
szepszis. A főorvos életéért a szanatórium 
egész orvosi kara küzdelmet vívott, azonban

nem tudtak a gyilkos kórral megküz
deni és vasárnap kora délután elhunyt.
A tragikus sorsú főorvos
négy évvel ezelőtt nősült, egy előkelő 
olasz ur elvált gyönyörüszép, fiatal fe

leségét vette el,

akitől egv gyermeke is született. Pauncz dr. 
temetéséről még nem történt intézkedés.

átütő siker.
PESTI HÍRLAP: Bőkezűen kiállított, ügye 

sen rendezett, szórakoztatóan megcsinált 
film.

PESTI NAPLÓ: Sok tréfa, dal, vidámság és 
kifogyhatatlan ötletesség. A film nagy 
sikert aratott.

ÚJSÁG: Rendkívüli siker.
PESTEK LLOYD: Ausgezeichncte Besetzung 

in de.n Dienst des guten Sujels. Eln 
durchschlagender Erfolg.

ESTI KL'RIR: Ez a magyar film kitűnően 
állja ■ versenyt, ugy színészi, mint lech 
nikai tekintetben.

MAGYAR HÍRLAP: ötletes, mint ■ legjobb 
francia vígjáték. Friss, zamatos, mint a 
fáról szedett őszibarack.

FÜGGETLENSÉG: Sok jó jelenet az össze 
tevője a film sikerének.

8 ÓRAI ÚJSÁG: Parádés szereposztás, gaz 
dag díszletekkel. Egészen rendkívüli si
kert aratott.

MAGYARSÁG: A filmnek kétségkivül nagy 
közönségsikere lesz.

NEMZETI ÚJSÁG: Kétségtelenül nagy sikert 
fog aratni.

BUDAPESTI HÍRLAP: Ötletesebb, változató 
sabb magyar filmet alig láttunk.

NÉPSZAVA: Minden tekintetben kiugró és 
igazán komoly alkotása a belföldi film 
gyártásnak.

NEMZETI SPORT: Ilyen kedves, mulatságos, 
magyar filmet még nem láttunk az 
1935—39-os mnzlesctendőben.

MAI NAP: A
KIS ÚJSÁG: 

kacagás.
FILMUJSÁG:

vígjáték.

film határozott publlkumslkrr. 
Egy plllunittra sem (Itt cl a

Kifogástalan és tökéletes film
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TöfiÖK RElSÓ treÚja

A harisnyaalapszlné'di eltérő BZlntl magas- 
sarokkal, P?iy & bokát karcsúbbnak mutatja- 

Külföldi 

hernyúseivemlihi 
a legtipomabi gépen készül, ezért lebe|l*v 
vékonyaá?ti, mégis tartós. Szak üzletekben.

Karát" 
dlvatharisnya 

újdonság 
>iap»u« Cl eltérő színű i--------

A kormányzó Glass Tibor kiváló idegen
forgalmi szakembert, emléklapos főhadna
gyot, a világháború egyik népen dekorált 
lisztjét, aki az arany vitézség! érmet it meg
kapta, átlagon feláll harctéri érdemelnek el
ismeréséül emléklapot századossá léptette 
elő.

o
Budupett felsötársasága szegényebb lesz, 

pár esztendővel ezelőtt telepedett meg Pes
ten Tascher Benjámin gráf, mint egy fran
cia pénzügyi érdekeltség admlnislrateur 
delegué-je. .1 társaságokban és a közgazda
tagi világban egyformán megszerették, a fe
lesége pedig versenyen kívül verte divat te
rén az összes szép és elegáns budapesti dá 
mákat. Koronázatlan királynője (vagy ha 
ugy tetszik: diktátora) lelt a budapesti di
vatnak. Andrássy-uli palotájukban élénk 
társasági életet éltek, társasági esemény 
volt minden estélyük és fogadónapjuk, Ta
scher grófot most váratlanul elszólitotta a 
kötelesség; a francia kormány kinevezte 
Tokióba kereskedelmi attasénak és április 
elején kell elfoglalnia posztját. A búcsúz- 
kodó Tascher Benjámin egy szombatesti 
premierről üzent a Kisnaplónak:

— Vérzik a szivem, hogy Itt kell hagy
nom Budapestet — mondotta de nem 
őrökre. Hajón, vasúton, autón és repülő
gépen, akárhogy, de mindig visszajövünk, 
ha egy kis szabadságunk leszl

Az Andróssy-utl villában lassan már hoz
zákezdenek a csomagoláshoz. Jó utat Ta 
stherék, és — viszontlátásra'

©
Mécs Alajos újságíró-kollégánk vasárnap 

érdekes előadást ta/tutt japánt utazásáról. 
Az előkelőségek sorában egy páholyban fog
lalt helyet Gömbös Gyuláné ét Antal Itt- 
udnM.

0
4 budapesti értéktőzsdének gróf és báró 

tagja is akad. Herceg eddig még nem volt, 
de most ugylátszik lesz, még pedig egyszerre 
kettő. Az egyik herceg Magyarország leg
nagyobb földbirtokosai közé tartozik, a má- 

különféle ipari vállalatoknál^pállalt étn. 
^dekeltséget. Belépésük célja: a gyakorlat

ban akarják tanulmányozni, egészen közel
ről, a tőzsdén zajló közgazdasági életet.

©
Minden felelősség nélkül: Sárga Ferencet, 

a nőragadásl háboru hősét állitólag filmre 
akarják szerződtetni. Lapzártáig nem sike
rülő ellenőrizni a hírt, hogy igazán film
sztárt akarnak-e csinálni Sárga Feriből.

©
4 sretán legérdekesebb és legfurcsább 

válási híre: az ismert régi színházi szakem
ber elten válőpőrt Indított a felesége és 
ugyanazon a napon a házaspár lánya is be
adta a válókercsetet az ura ellen. 4 mama 
ncgyvenötéves, a lánya huszonnégy. Mind
kettőnek van már kérője ti: a mamáé 
vállalkozó, a lányé egy filmszakember.

•
Nevezetessége van az Arizonának: 

egyik szép fekete mizterkisasszong nem 
más, mint Wundcrlichné, a sashalmi dele 
jesfissiony lánya. Wundcrlichné delejes vlz- 
-el ffgőgyltgatta a betegeit, a iránya már 
modernebb: shakerben keveri a vidámitó 
élctcltrirt.

az

BAKTER: Megen csak Pcstrü, Lepcses 
szomszéd*

ÖRZSI: S még hozzá tuggya hun Jártunk? 
A toloncházbn.

BAKTER: No caak. Ugyan mi végett?
ÖRZSI: Nem óvasta? A toloncházba éh

ségsztrájkot köziek a zsebtolvajok.
BAKTER: Azt is egye ki a fene, aki sztrájk

törő lesz köztük. Do mit tnrtozik az ma
gukra?

LEPCSES: Mit-e? Műikor menünk a kőr
úton. Eccercsak nekemgyün egy úriember, 
aszongya: jaj, nini, getyámbútyúm, de régen 
láttam, mi van otthun, csajja-e még a kis- 
birót n felesége? Mondok: csajja, csajja, de
liét kihő vóna szerencse-csillagom? Aszon
gya, hogy ű a süket harangozó fia, ű is oda
valósi Bival-böcögöre. De mondok itten va
lami téveszme kerűt forgalomba, mer mink 
Róbabogyócskái népek vagyunk, becses ne
vünk Lepcsea Kis János és neje, született 
Porhanyó örzsébet. Hin, aszongya, akkor 
pardony hogy bocsánat.

ÖRZSI: S avval elment.
LEPCSES: Meg az ezüstórám is vele, 

rossebb cifrította vóna föl a csalafinta 
vájjál!

BAKTER: Hhö! Oszt űtet keresték?
LEPCSES: Hogy tán résztvesz ottan 

éhségsztrájkba. Vót nálam e’ darab fokhaj
más kóbász, de akkora szál, mint ide Ka- 
loc»a. Gondútair. odaülök elejbe a kóbász- 
szal. meg egy rnásfélkilós cipóval s hozzá 
nyóc-tij eeetespaprlkávaJ, oszt amig A kop
lal, én szép nyugodalmasan befalom az ele
mózsiát. hadd vesszen meg • bánaltuL De 
nem tanáltam meg a pemahájdert

BAKTER: Kár. Jó megbűnhődött vóna, — 
Hát mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Sárga Ferenc nyilatkozott, 
hogy űnéki nincs törvéntelen gyereke.

ÖRZSI: Nem is szokott az férfiembernek 
lenni. Jányoknak kerül az.

BAKTER: Hát a Daj-kó Magda? Kieresztik 
a ■ezlmetórijumbul?

ÖRZSI: Ki bizony. Mer az orvoe-szagértő 
kimonta rúlla, hogy épelméjű.

BAKTER: Hugyan állapította meg?
LEPCSES: Megkérdezte tülle, aszongya: 

micsinálna maga kisasszony, ha most be
lépne Ide a Sárga Ferkó, oszt kitárná a két 
karját, vájjon elszalanna elülle? Aszongya 
a jány: nem én. — Hát tahin orronütné a 
Farkót? — Nem én- — Hát micsinálna? — 
Odaborúnék a kelebére oszt annék néki vagy 
ezerkétszáz csolkot. — De aszongya a szag
értő, nem bolond ez a jány!

BAKTER: Nem nem. —■ Hát arrul ml hir, 
hogv a zsidóság vezetői fönt jártak Gömbös 
apánknál?

ÖRZSI: Még írást is vittek néki, meg is 
fgérte, hogy gnndossan elóvassa.

LEPCSE: Mér ne óvasná el? Savanya Má
téval is úgy vót. Tartozott e’ csomó pézzel 
Aszongya a biró: itt az írás, akibe elösmerl, 
hogy tartozik. Savanya csak hallgatott. Me
gen mongya a hiró: a maga kezelrása, — 
nem akarja elóvasni? Megszólal Savanya, 
aszongya: elóvasni akarom én, csak megfi
zetni nem akarom.

BAKTER: Magyar ember csak akkor fizet 
önszániábul, — ha muszáj.

ÖRZSI: Ugy van biz az.

a 
tol-

az

BAKTER: Nono. — Miről beszélnek még 
odaföl?

ÖRZSI: Aztat tanálgaityák, vájjon meg- 
nűsül-e az uj angol királ.

BAKTER: Az ám. Mit gondul Lepcses 
szomszéd? Mer igen biztogathattyák ütet.

LEPCSES: Hájjá tuggya, eccer a száza
dunkba három szakács állt a guláságyu kö
rül. Az egyik niegkóstúla az étket, oszt ke
gyetlenül megégette a száját; de nem szólt. 
Mogkóstojja a másik is, hát majd főrűgta 
a kondért, úgy lángolt a nyelve. De azér ű 
se szólt. Kezték biztatni a harmadikat: no 
sógor, kóstojja meg kend Is. Aszongya: meg
tenném én, ha nem látnám a kentek pofá
ja csűcskiröl, hogy forró.

ÖRZSI: Ajjaj! Menyecskébe ki lehet hfmi. 
ha tüzes.

BAKTER: Húszesztendős koromba ma
gam is kibírtam. De mostandég ikább jégbe 
hűtteném a Julcsámat. — Hát arrul mit 
hallottak, hogy az a szerb képviselik rálűtt 
a szeretett miniszterelnökére?

LEPCSES: Mint a Japány katonák. Azok 
is agyon akarták csapni az üvéket.

ÖRZSI: Hát érdemes miniszterelnöknek 
lenni? Szép állás, nagy állás, közszeretetnek 
örvend, de nem fenékig téföl.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy mikor 
az a mérges Dúsa József lagzi után haza
vitte az uj asszonyt, ahogy beléptek a ház
ba, éktelenül pofon nyomta a menyecskét. 
Persze szegény Lina elkezdett ríni, hogy 
mér ütte meg? Aszongya a Dúsa? hogy lásd, 
ki az úr a házba. Későbbed, mikor az asz- 
szony ippen az ágyba akart fekünni, odaug- 
rik az ura, oszt jól ódalba rúgta- Megen rí 
az asszony, hogy mér indignálja űtet? Aszon
gya Dúsa: nehogy eibízd magad, ha majd 
hízelkedek. Másnap kérdik a Linát: no, 
hogy izük a páros élet? Feleli: két fogam 
kiesett, az ódalam sajog. Monták neki: 
örüjj, mert szeret az urad. Aszongya rá 
mérgesen: a házasság az jó, de a szeretetet 
nem lehet kibírni.

ÖRZSI: Csak a Dunába hányni, ahun egy 
férfi van. — No mennyünk aptya.

BAKTER: Várgyop csak. Arrul még nem 
nyilatkozott Lepcses szomszéd, hogy Né- 
inetórszágba becsukják aztat az izrajlita 
embert, aki körösztény nőve) szerelmi vi
szonylatba keveredik.

ÖRZSI: Igen, mer kimonták, hogy az faj- 
gyalázás.

BAKTER: De eztet nem értem: hát még 
mindig akad német honleány, aki haggya 
magát fajba gyalázni?

LEPCSES: Nézze csak: tavai ottlakott 
Motyóknénál az a külhonbeli föstőmflvész. 
Eccer csak rajtakapta Motyókné a főstől, 
amint a Rozi jány körül művészkedik a szú- 
napalláson. Persze az öregasszony igen meg- 
vót sértődve, oszt rátámatt a Rozira, hogy 
így meg úgy, tisztességes jány létedre nem 
rühelled, szerelmi eljárást indítani evvel az 
emberrel, aki még csak nem is magyar, ha
nem idegen faj? Feleli a jány: idesanyám 
én a fajhoz nem értek, de a föstő úr a pal- 
láson ollan magyarossan viselkedett, hogy 
túltett az egész falun. — No Istennek ajáí- 
lom.

vékonysávú, mégis tartós. Szak üzletekben, 
minden •zlnUsazeAlllUabiui., keddtől, 

március 1O-töl páronként
P 7.90-órt kapható!

Oyártja m L B. hazlsnyagyár, Budapesten

A barianyák a különböző színösszeállításokba 
bejegyset , törvénye# mintaoltalmi 

védelem alatt állanak-

A „Karai" nernyoseiyem 
harlSIiya ffimnva-szaMziaieiMn

IV., FeTofi hándor-ulea 2, l ár.sl udvarban
VI., Terés-körut S4.

A nők az idén olyan erkölcsösek lesznek, 
hogy erre még példa nem volt. Nem elé
gednek meg a gombcsukással, lezárják, 
sőt le „zippzárják" blúzaik nyiláaait.

Számunkra a pepita is tavaszt jelent. 
Rengeteg a pepita ruha, kosztüm, kompié. 
A látottak közül különösen bájos volt egy 
sötétkék, fehér pepita kosztüm, derékban 
sveifolt kabáttal, sötétkék blúzzal és fe
hér piké mellénnyel. Azután egy bőhútu 
fekete szövet köpenyhez mutatott fehér, 
fekete pepita angol jerjey-ruha zsebbel, 
széles fekete lakkövvel és zöld sállal.

Divatos a sima, egyszínű, sötét ruha, 
hozzávaló elütő szinü, csípőig érő bőhátu 
kabáttal. Például egy fekete szövetruha 
egészen széles rózsaszínű antilóp-övvel, 
hozzá bolyhos, rövid kabátkával szinte 
frappirozta a közönséget.

A cgikos szövetruhák, komplék és 
kosztümök már csak ajért is praktikusak, 
mert nem kell rájuk külön disz, hanem 
azt a csikók még, illetve ellenkező beAUi, 
táu alkotja, (Vigyázatl köretünk ennél 
előnyben.)

És as imprimé! Ezt szándékosan hagy, 
tam utoljára. Mert ezután már semmi sem 
jöhet Imprimé itt Imprimé ott imprlmé 
mindenütt Idén azonban alábbhagytak a 
virágos anyagok, Inkább « geometriai vo
nalak léptek előtérbe. Nagyon szépek! 
Jumperesek, szniőkipgosak, amelyeknek 
reverjeire kihajlik a vele harmonizáló vi
lágos szinü muszlin, vagy georgettre pllsz- 
szirosott blúz zaabója. Az impríméru- 
búkhoz bőujjn, hosszú, könnyű szövetkő’ 
penyt mutatnak, ami nagyon elegáns ha
tást kelt. Ennyi egyelőre. Folyt, köv. (Dr. 
Dévainé Erdős Böske.)

★

Nem újság ugyan, de mégis megírjuk, hogy 
i Geiger (Andrássy-ut 23.) divatszalón e héten

©
l'j színpadi szerzői társascég alakult: Föl

des Jolán, a Mtkszáth-dilos írónő és Vajda 
Pál, a kitűnő rendező körös darabot írtak. 
Qime: Minden külön értesítés helyett .. ,

iuiiiiiiiiftHniiiiiiM((iiiiii(i((niuiitniiinnnniniiiiiiiiinin)iim!uniiniii!ii(iifiiiinHnimiinii(iiiinii(i(nniiiiuii(niiiiniiniiiniiDiiinini»iuiin

a ,__ ____________ , __________________
tartott három bemutatója olyan zsúfolt volt 
érdeklődőkkel, ohgy szinte fantasztikus. Kúp*  
ráztunk azoktól a stebbnél-szebb modemektől, 
•mik a szálén fiatal tervezőjének, Geiger Pál
nak zseniális ügyességét és Ízlését hirdetik. 
Kabátok, kosztümök, szövet- és imprlméruhúk- 
Hölgyeim, olyan szépek, amikről eddig csak 
álmodhattunk. Na és az árak! Igazán frappán*  
san olcsók! Köszönjük Geigeréknek ezt a szép 
bemutatót

★

Felejthetetlen volt számunkra fíotschild A. 
(Váci-utca 37.) divatbemutatója. Azt mindig 
tudtuk, hogy amit ő produkál, az gyönyörű. 
De az idei kollekciója mindent felülmúl. Ka
bátjai, kosztümjei olyan elegánsak, olyan szé
pek, hogy azokban e-sak jól mutathat viselője. 
Külön megemlítjük délutáni és esti ruha
csodáit. Csodás volt egy lila plisszés, fehér her- 
melines esti ruhája. Gratulálunk özekhez a 
szép holmikhoz.

©
4 „Üaily Express" legnapelőtti számának 

társaság-rovatában a: angol intimpisia sta
tisztikát készített arról, hogy a londoni la
pok februárban kivel foglalkoztak legtöb
bet Megállapítja, hogy a Dtílllós londoni la
pok februárban legtöbbször Barna Győző 
és Szabados Miklós, a Londonban persenyző 
nsztnlllcnnisz-vUágbajnokok fényképét kö
zöltél,, róluk jelent meg legtöbbször cikk 
Néjiszcrüxégben legyőzték még a négust is

a már kialakult tavaszi divatról

©
Kitör' m aranyláz a Mura ét f)rdtNi mén 

fen /e/rnti Nagykanizsáról. —- Csórni 
kos aranymasólt járják a két folyót, aranynl 
keresnek a bársonyos homokban. Nem is 
lehet olyan rossz üzlet a dolog- egy kit- 
kanizsai föld míves, aki szorgalmasan dől- 
gozlk, egy hét alatt 570 pengő ára aranyai 
mosott ki és most már saját motorcsónak
ján, aronymosó-inci'i'rtl dolgozik.

Pária u»*n  Pest Izgalomban alig külön
bözik a párisi bemutató a pestitől. Itt la 
éppoly kiváncsion várják a .hölgyek a ki- 
nlnknlnndő divatot, mint ott. Itt is épp
oly izgatottan szívják egyik cigarettát a 
másik titán és Itt is öt perced a bemutató 
megkerdése előtt e$nk közelharc árán le
het széket kapni. F. héten már néhány 
frisa azalóntulajdonoa rendezett bemuta
tót, amelyen annyian voltak, hogy a fo
lyosóra kellett kimenni annak, aki léleg
zetet akart venni.

Tisztelettel Jelentem, hogy Immáron a 
divat kialakult. Sőt, felkiáltójellel, klala 
kuli! Azt kérdezik, hogy ml az, amit Pá
riától átvettünk? Legelőször is a kossiü-

Kék- és ezüstróka 
keppek viíuttékban 

KSlkAn utloaéi, VKH 2X, Ml»m.

möt. (Kosztüm egymagában, kosztüm 
lön, kosztüm estélyre, kosztüm ruhával.) 
Tehát kosztüm = egyenruha. A szmóklng, 
a kosztüm édes unokatestvére, oly erősen 
kapaszkodik felfelé, mint a vadszölőlevél.

És a váltakI Egv-cgy ujj külön élmény: 
vállbán klvattázott, kitömött, húzott. Nincs 
már heesett, kisvállu nő. Nincs bizonyt 
Ugy fogunk széles müvállainkkal a korzó 
napsütésében „fesriteni”, mini a dijbirkó- 
zók.

A kis kabát kötelező lesz minden ruhá
hoz. Ne hidd kadves férjuram, hogy ta
vaszra egyetlen ruhával megszabadulsz 
nejed toilettgondjaltöl. Naiv lélek! Meg
felelő, váltból egáazan kibővülő, csípőig 
érő kai átkát is kell majd bottá csináltat
nod, mert a Kovácsnénak is ilyen lesz. 
De ha nődet meglátod ebben a fiatalos, 
„bőbájos" kabátkában, biztosan önként 
adsz még egyre pénzt. .

A tavaszi szili, mint mindig tavasszal, 
most is a sötétkék. Fehér pikégallérral.

(Ml*  piMcl. *nA  feWr űppitrral.
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A tűzoltók emelték ki 
a villamos mentődeszkája 
alól az elgázolt vezér
igazgatót Életveszélyes

villamosszerencsétlenség a BBszSrményl-űton
Vasárnap délelőtt 11 órakor súlyos vil- 

lamosszercncsé'tlenség törtónt a Böször
ményi-utón, ott, almi a 75-ös irányjelzésü 
kocsinak van a végállomása. A vasárnapi 
kirándulók tömege sereglett össze a szeren
csétlenség hírére, ugy, hogy csakhamar ez
rek állták körül a villamost, ainelv alatt 
egy elegánsan öltözött öregur vergődött.

Délelőtt 11 óra előtt néhány perccel a 
rendes vasárnap délelőtti sétájára indult 
Benedict Ottó gyári vezérigazgató, aki a 
Németvölgyi-ut 60. szám alatti villájában 
lakik feleségével és férjezett leányával, 
Soltész Imre dr.-néval.

A G3 ezztendős öregur a Németvölgyi
utón lesétálva, a Böszörményi-utra ért, 
ott. ahol a Csend-utca sarkánál a 75-ös 
irányjelzésü villamoskocsi végállomása 
van. Itt a villamos pólyája lejt s a lejtőn 
éppen elindult, egy 75-ös villamos a pesti 
oldal felé, amikor Benedict Ottó

a síneken át akart menni.
A villamosvezető, későn vette észre a las-

Két betörőt fogott
a hegyeshalmi határrendőrség
Az utlevélnélküli utasok ijedtükben vallották be a betörést

Vasárnapi délelőtt a hegyeshalmi rendőri 
kirendeltség két dctektivje két megbilin
cselt embert állított elő a főkapitányságra. 
A két em>»er Lirsch József 24 éves és Lode- 
rer Ferenc 27 éves foglalkozás nélküli 
egyén volt.

Szombaton éjszaka a Hegyeshalomra ér
kező vonat utasainak útlevelét vizsgálták 
át a rendőrség emberei, akik Lirschet és 
Loderert útlevél nélkül találták s ezért 

leszállították őket a vonatról.
A határrendörség örszobáján ki akarták 

őket hallgatni, amikor Loderer váratlanul 
igy szólt:

— Ne is faggassanak bennünket, 
mi vagyunk a betörők, akiket önök 

keresnek.
Erre elmondották, hogy ők voltak azok, 

akik a Gellért-téren lévő Centrum áruházba 
betörtek, még pedig falbontás utján és in
nen ötezer pengő . értékű holmit loptak el. 
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VEZÉRY BÁCSI,
a legöregebb magyar újságíró meg
oldotta és elárulja a hosszú élet titkát

san sétáló üregűrat, csöngetett és fékezett 
is. de már késő volt.

A kocsi mentödeszkája
maga alá gyűrte az öregurat és való

sággal odalapitotta a földhöz.
A villamoskocsi utasai leugráltak és ki 
akarták emelni az öregurat a mentődeszka 
alól, munkájuk azonban meddőnek bizo
nyult. Csakhamar óriási tömeg verődött 
össze, mindenki segíteni igyekezett, de nem 
tudott. Az örszemes rendőr értesítette a 
tűzoltókat és a mentőket. A tűzoltók

közel félórás munka után kiszabadí
tották

Benedict Ottót, akit a mentők súlyos zuzó- 
(1 ások kai, lábtöréssel és koponyatöréssel 
szállítottak az Uj Szent János-kórházba.

Hozzátartozóit a mentöorvos értesítette, 
aki megállapította az ájult öregur zsebé
ben talált iratokból, hogy hol lakik és m' 
a neve. A család autón rohant az Uj Szent 
János-kórházba, ahol azonban nem bocsá
tották őket a súlyosan sérült öregur ágyá
hoz. Azonnal megoperálták:

állapota súlyos, életveszélyes.
A szerencsétlenség ügyében a rendőrség 

vizsgálatot indított.

Töredelmesen bevallották azt is, hogy a 
lopott holmikat Weiser Adolf orgazdájuk
nak adták el, aki mindössze háromszáz 
pengőt adott a holmikért.

A főkapitányságról azonnal detektívek 
mentek ki Weiser Adolf lakására, akit meg 
is találtak, öt is előállították a főkapitány
ságra és miután a lopott holmik egy része 
is előkerült Weiser lakásából,

a két betörővel együtt őt to letartóz
tatták.

Érdekes, hogy ugyanezen a helyen, ahol 
a két betörő járt, másfél esztendővel ez
előtt is történt egy betörés, amelynek igen 
szomorú kimenetele lett. A betörőt ugyani' 
tettenérte egy rendőr, a betörő azonban 
vasdarabbal támadt a rendőrre, mire ez 
revolverét használta s a betörőt agyonlőtte

A rendőrség Lirschet és Loderert mos*  
részletesen kihallgatja, mert azt hiszik, 
hogy’ több betörés is terheli őket. 

megkérték, árulja el a hosszú élet titkát. A ju
biláns Vezéry bácsi a feleletben nem tagadta 
meg újságírói mivoltát;

— A hosszú élet titka az, hogy 
nem szabad megöregedni, minden uj érde

keljen bennünket,
sohse hunyjuk le a szemünket az újítások 
előtt és ami a legfontosabb: örüljünk az élet
nek.

Ezzel a jótanáccsal bocsátja útnak vendégeit 
Vezéry Ödön bátyánk. Isten éltessel Használja 
még jó pár évig a jótanácsol — maga is.
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SZÉP FRICIT,
a kofferes Schreiber barátját, 

az éjszakai lovagot 

BETÖRÉSEN ÉRTÉK
A pesti alvilág érdekes figurája került 

vasárnap a rendőrségre: Adler Frigyes 
rovottmultu ügynök, akit „szép Frici" né
ven ismernek a bűnözők világában.

Adlert a hajnali órákban a Baross-téren 
csípte el a rendőr, mikor

egy dlvatárukcreskedés kirakatát akarta 
felnyitni.

A tettenért kirakatnyitóról rövidesen kide
rült, hogy a közeli napokban öt kirakatot 
fosztott ki és előzőleg már háromszor volt 
büntetve lopás és egyéb bűncselekmény 
miatt.

Adlert a Kefrti-pályaudvar környékén 
tanyázó éjszakai pillangók nevezték el 
szép Friclnek, akiknek hűséges lovagjuk 
volt és

minden pénzét ezekre a leányokra köl
tötte.

A 30 esztendős, elegánsan öltözködő férfi 
neve évekkel ezelőtt egy szenzációs bűn
ügyben is szerepelt. Évekig

szoros barátság fűzte Schreiber Ta
máshoz, a kofferos gyilkoshoz, 

később azonban Schreiber rá is féltékeny 
lett és nem engedte többé lakásába. Adler 
ezért annyira megharagudott, hogy ö is 
szolgáltatott adatokat Schreiber ellen.

Te —

Fantasztikus 
kölcsönökkel uzsorázta ki 

a kistisztviselők százait 
egy szervezett társaság

A főkapitányságon és az ügyészségen 
nagyarányú bűnügyben folyik nyomozás. 
Kifosztott, kiuzsorázott kistisztviselők pana
szára indult meg a vizsgálat. Eleinte név
telenül, később azonban már pontos névvel 
és címmel ellátott följelentések érkeztek a 
rendőrségre

egy alkalmi vállalkozás fantasztikus 
uzsoraüzleteiről.

A vállalkozás tagjai, akik között egy nő is 
szerepel, horribilis kamatra kisebb-nagyobh 
személyi kölcsönöket folyósitottak megszo
rult, családos kistisztviselők százainak. 
Havi 25—30 percenles kamatra is adtak 
kölcsönt, amelyet azután kíméletlen eréllyel 
hajtottak be. Az uzsorakölcsönökkel foglal
kozó vállalkozás

a homlok bedörzsölósére .borogatására: 
de már egyszerű szaqolgatása is jó hatóm

A rendőrség letartóztatta a szép Fricit és 
a Keleti pályaudvar környékén most egy 
kisideig hiába várják az éjszakai lovagot.

felhajtók seregével dolgozott
és ügynökei azonnal jelentkeztek azoknál a 
kistisztviselőknél, akiknek gyors kölcsönre 
volt szükségük.

Az eddigi vizsgálat megállapította, hogy 
milyen megdöbbentő következményekkel 
járt egy-egy ilyen kölcsönügylet lebonyolí
tása.

Nem egy tisztviselőt kompromittált, ön
gyilkosságba kergetett az alkalmi vál

lalkozás uzsorakölcsdne.
A tömeges föle jelentések alapján folyik 

az erélyes nyomozás a köztisztviselők lel
ketlen uzsorásai ulán s röviden

több letartóztatás várható
ebben a bűnügyben.

Most, hogy a Statisztikai Hivatal összeírja a 
száz év körüli nőket és férfiakat és a hosszú 
élet titkát kutatja, nem érdektelen bemutatni 
a közönségnek Vezéry Ödön nyugalmazott fő
jegyzőt és szerkesztőt, a legöregebb magyar 
újságírót, akinek éppen most ünnepelték ki- 
lencvenhatodik születésnapját.

Vezéry Ödön, az újságírói kar doyenje, Szol
nokon él. A tiszaparti fővárosban mindenki 
jól ismeri Vezéry bátyánkat, ősz harcsabaju 
szávai, galambősz, dús hajával, egészségtől ki
csattanó piros arcával. A szolnokiak népszerű 
és köztiszteletben álló Vezéry bácsijának van 
egy érdekes kiváltsága:

öcsémuramnak szólíthat minden szolnoki 
polgárt, lévén a város legöregebb embere.

Magas életkorán, jó kedélyén és egyéb jó tu
lajdonságain kívül van még egy-két olyan ne
vezetessége Vezéry Ödönnek, amellyel más 
újságíró, de egyébrendü polgár se nagyon di
csekedhet. Egyik ilyen nevezetessége, hogv ő 
Magyarország leghosszabb cimü újságjának a 
szerkesztője: Jásznagykunszolnok Vármegye ét 
Vidéke a címe a lapnak.

Vörös Anikó 
Barabás Sári 
Gerö Gyula 
hangulatos estói a

PMISETTE 
KAUEHAZBAN

Másik nevezetessége, hogy
6 az egyetlen újságíró, akit Petőfi Sándor, 
■ szabadságharc nagy költője, léniával el

páholt
Vezéry Ödön bácsi gyakran emlegeti ezt az 
esetet, amely pár esztendővel a szabadságharc 
előtt történt. Vezéry Ödön akkor mint kisgye
rek, Nagybányán járt iskolába és Petőfi ba
rátjának, Teleki Sándor grófnak nagybányai 
házában lakott. Kis pajtásaival az udvaron 
játszadozott. Katonásdit játszottak. Vezéry bá
csi (akkor még természetesen „Ödönke") volt 
a magyar, a többiek pedig a németek. A kis 
magyar harcias hajrával nekirontott pajtásai
nak "és csatakiáltása fölverte a ház csöndjét. 
Egyszerre csak kinyílt Teleki Sándor gróf la
kásának ajtaja,

kilépett a gróf vendége, egy égőszemü, so
vány fiatalember

és rászólt a kisfiúra, ne lármázzon, maradjon 
csendben. A katonásdi kis magyarját azonban 
annyira elfogta a harciláz, hogy nem törődött 
a figyelmeztetéssel, hanem továbbfolytatta a 
csatakiáltozást, mire

az égőszemü fiatalember haragiában nya- 
koncalple, a térdére fektette, léniával jó 

párat húzott rá
és ezzel végetvetett a magyar-német háború
nak. A lénián fiatalember Telekt Sándor gróf 
vendége: Petőfi Sándor volt.

Ilyen és éhhé*  hasonló érdekes emlékek ki
sérték végig egész életén Vezéry Ödönt, aki 
vidám kedélyben és friss egészségben érte meg i 
kilcncvenhAtodik születésnapját. A vendégel I

Megbukott az utcai 
rendörbiráskodás

Nagy a népcsödülot, sok 
az adminisztrációs munka

Pontosan egy hete, március elsején kez
dődött, hogy Budapesten, a világvárosok 
mintájára, életbeléptették az utcai közleke
dési rendörbiróság működését. Az egy hét 
tapasztalatairól most készülnek az egyes 
kerületek utcai rendőrbiróinak a jelenté
sei és ez fogja majd véglegesen eldönteni, 
hogy maradandó lesz-e ez az újítás, vagy 
pedig megváltoztatják, illetve beszüntetik.

A Hétfői Napló munkatársának egy utcai 
rendőrbiró elbeszélése alapján módjában 
áll a tapasztalatokról az alábbiakban be
számolni.

Sajnos, 
nem vált be az újítás.

A legtöbb bajt épp a közönség okozza, 
amelynek érdekében életbeléptctték az uj 
rendet. A baj abban áll, épp fordítva tör
tént, mint ahogy számították:

a közönség olyan csődületet okoz 
minden egyes rendőrbirói intézkedés során, 
hogy nagyobb a forgalmi zavar, mint

amennyit az ügy megérdemel, sót igen 
gyakran, különösen a forgalmasabb útvo
nalakon,

egyenes forgalomakadályozás történt 
és nagy feltűnést keltett, ami már csak ide
genforgalmi szempontból sem kívánatos.

Hiába igyekeznek a rendörllsztviselők 
feltűnés nélkül intézkedni, ez épp a do
log természete miatt lehetetlen. Abban a 
pillanatban, amikor a rendőr vágy detek
tív odalép az utcai kihágást elkövetőhöz,

összeszalad at utca népe és kész a 
nagy csődület

A másik baj adminisztratív jellegű. Az 
intézkedő rendőrtisztnek

a hivatalában halmozódnak a teendők 
és igy vagy elintézetlen ügydarahokkal sza
porodik az Illető tisztviselő asztala, vAgy 
pedig sokszor a késő esti órákig Is kényte
len aktákat elintézni.

Végül nagy baj nz is, hogy a lefizetett 
bünlctéspénzekrŐI többféle kimutatást kell 
szerkeszteni, jelentéseket Írni. úgyhogy az 
utcni rendőrbirák munkája túlságosan fel
szaporodik és szinte lehetetlen feladni előtt 
állnak az ilyen beosztású rendőrtisztek.

Mindez jelentés formájában a főkapitány 
elé kerül, aki bizonyára megértéssel lesz 
és ilyen értelemben referál illetékes hely
nek
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A kisipari „remekek" kiállítása 
a Nemzetközi Vásár keretében
A kiállítás ügyében kedden értekezlet 
lesz a Kereskedelmi és Iparkamarában

ismeretes, hogy Bornemisza Géza m. kir 
iparügyi miniszter o május 8-án megnyitó Buda- 
íietli Nemzetközi Vásár keretében a magyar 
kisipari, háziipari és iparművészeti remekek be- 
mutaláM céljából egy oly külön paviilont lé
tesít, amelybe a kiállítandó áruk csak az elő
zetesen megtartott zsűri döntése utón vehetők 
fel. A> Iparügyi miniszter a kisipari remekeket 
billió zsűri elnökévé báró Krucldna Károly 
miniszteri osztályfőnököt nevezte kit A Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara nz összes 
társkarnnrák és ipartestületek bevonásával 
nagyszabású akciót indított meg abban az. 
irónybnn, hogy a kisipari remekek pavilonjá
ban kiállításra kerülő Aruk kiválasztása az 
egész ország kisiparosai köréből beküldött

anyag előzetes megszemlélése alapján történ
hessék. Mint értesülünk, — mindezen kérdések 
megbeszélése ügyében a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara kedden délelőtt 10 órára 
szakértckezletrt hívott egybe, amelyre meghi-, 
vatták a különböző érdekképviseleteken kívül 
mindazon szakmák képviseletei, amely a kis
ipari remekek bemutatása szempontjából je
lentőséggel bírnak.

A magyar kisipar körében országszerte élénk 
érdeklődés nyilvánul meg Bornemisza Géza 
iparügyi miniszternek e nagyszabású kezdemé
nyezése iránt, amelyet az Éber Antal vezetése 
alatt álló Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara a legnagyobb gonddal és körültekintéssel 
karolt fel.

A magyar-román árticsoreforgalom, valamint 
* fizetési megállapodások letárgyalása céljá
ból a román kormány megbízottai már napok 
óla tanácskozásokat folytatnak a kereskedel
mi minisztériumban. Mint értesülünk, a tanács
kozások c hét közepén befejeződnek és igy 
bizonyos vonatkozásokban rendeződnek az áru- 
cMreforgalomra vonatkozólag eddig függőben 
tartott kérdések. A tanácskozások befejezése 
után kerülnek nyilvánosságra a mostani tár
gyalások részletes eredményei. #

*
A Vácon ma megnyílt rendkívül érdekes és 

értékes egészségügyi kiállitásl e hó 16-ig tart
ják nyitva.

4t
Gázvédelmi osztályt állított fel a Vadásztól- 

tény- és gyufaesgyór, mely ipari, tűzoltási és 
légvédelmi célokra használható gázálarc-szűrő
betéteket, oxigénéi belélegzőkészülékeket fog 
gyártani és forgalomba hozni.

*
•A csődeljárás alatt álló hatalmas nagyrécsei 

Valkó-birtok likvidálása vége felé közeledvén, 
a birtok egy részét most a földnélküliek, a 
törpebirtokosok, a kiscmlierck részére föloszt
ják apró parcellákra. Néhány nap alatt közel 
300 holdat jegyeztek n kisemberek. Ugyancsak 
tárgyalások folynak Nagykanizsa város részé
ről, a Nagykanizsa határától elterülő hatalmas 
récsci erdőbirtok megvétele tárgyában. 750 ka 
tasztrális erdőbirtokról \an szó, amiért 250.000 
pengő*  kérnek vételárul, ami egymagában 300 
holdnak n kitermeléséből fizetödik ki, úgy. 
h«gv Nagykanizsa város ezzel nz erdővétellel 
kilünő üzletet csinál, már azért is, mert az er 
dők (termelési városi ellátatlanokkal kívánja 
végeztetni, nkik napi 80 fillér napszámot kap 
nak és farészesedésl. Az erdővélel ügye rövj 
deten n városi képviselőtestület elé kerül.

♦
,4 kárpitoslparban holnap, kedden életbelép 

a kötelező 48 órás munkahét és még ebben a 
hónapban életbelépnek a minimális munka 
bérek is.

♦
Sándor Pál gyászünnepét holnap, kedden 

délután Jí7-kor rendezi az Omkc. a Pesti 
Llovd Társulat nagytermében.

♦
Reuznakórház építésének tervével foglalkozik 

az Irgalmas Rend. Ezt nz. uj intézményt a Csá- 
szárfürdővol kapcsolatosan akarja megépíteni.

♦
A Magyar Országos Központi Takarékpénz 

tár igazgatósága legutóbbi ülésében Dietrich 
Aladár, palkovics Béla, Hadó Pál és Stenger 
Gyula tisztviselőket cégvezetőkké. Párdy Jenő 
osztályfőnököt, Sandner Ervin és Szincssy La
jos tiókfőnökökcl fiókpénzlárl aligazgatókká 
nevezte ki.

♦
A vjII Egyetemi Közgazdaságtudományi Kar 

mezőgazdasági szakosztályát 1024 ben végzett 
mezőgazdák ezévl találkozójukat n mezőgazda
sági kiállítás alkalmából március 21-én, kedden 
este 8 órnkor vacsora keretében a Pannónia- 
szállóban tartják. A találkozón n más szakosz
tályok volt hallgatóit. nemkülönben a később 
végzett volt mezőgazdasági hallgatókat is szí
vesen látják. A.í előkészítést végző bizottság 
ezúton kén « találkozón részbenid szándékú 
rókát, hogy erről mielőbb értesítsék Soproni 
(Schmidll l lek dr in. kir gazdasági felügye
lőt lelnie: Budapest, V., Földmlvelésügyi Mi 
nlsrterlum).

•
4 burgonya árának emelkedése teljesen In

dokolatlan A burgonya ára mindig a negyed
része volt a búza árának Ma 18 pengőért kap 
ni egy mázsa burát és 28 -30 pengőt kell fi
zetni n rórsaburgonya mázsájáért, tehát 600 
százalékkal drágult békeáráhot képest a bur
gonya.

♦
A: rrpertíajsíúhól a klfiretésck már rövid 

időn belül megkezdődnek.
• géméi való nagyobb leírás után fennmaradó

.4 íiórusilásszerü kirakatrendezés tilos ezt |«-636-08 pengő nyereség az |M«. üzletén 
az érdeket bírósági határozatot hoaták le<- I /támlájára vitessék át.

utóbb, mert egyes kereskedők az Arukat nem 
rendszerben, hanem ömlesztve, vásári zűrza
varba helyezték ki a kirakatba és ez azután 
olyan hatást keltett, mintha ott alkalmilag ol
csón lehetne árul beszerezni.

♦
Rákospalota vízvezeték és csatornahálózat ki

építésére hat millió pengőt szavaztak meg. 
Az építkezéseket már megkezdték.

♦
A magyar érdekeltek is Igen nagy várako

zással tekintenek a londoni gyapjuaukció hol
napi, keddi megnyitására, mert lehetséges, 
hogy a londoni eredmények kihatással lesznek 
a magyarországi gyapjuértékesitésra.

*
A magyar-lengyel kereskedelmi tárgyalásokra 

kiküldött delegáció tagjai Varsóba érkeztek.
♦

Az Angol-Magyar Bank Rt. dr. Schóber Béla 
clnöklésével tartott 45. évi rendes közgyűlése 
jóváhngyta az 1035. üzletév mérlegét, mely a 

'inár közölt leírások és tartalékolások után 
1,178 378.61 P tiszta nyereséggel zárul. E nye
reségre nézve a közgyűlés helyeslőén magáévá 
tette az igazgatóság ama javaslatát, mely sze
rint — a még mindig nem eléggé áttekinthető 
általános gazdasági helyzetre való tekintettel 
— a fenti nyereség teljes összege az előző év
hez hasonlóan az intézet belső erejének növe
lésére fordittassék A közgyűlés a felügyelőbi
zottság uj tagjául dr. Tatits Árkád ny. állam
titkárt választotta meg.

*
A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. dr. 

Chorin Ferenc felsőházi tag elnöklete alatt 
megtartott 68-ik rendes évi közgyűlése az 
1935. évi zárszámadásokat megállapította 
és a lefolyt üzletévre részvényenkint 1.25 
pengő osztalék fizetését határozta el. A 
szelvény folyó hó 7-től kezdve került bevál
tásra.

♦
A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. f. hó 

3-án tartotta 42. évi rendes közgyűlését báró 
tornyai Tornyay Rezső elnöklete alatt. A köz
gyűlés elhatározta, hogy a kimutatott 47 ezer 
589.79 pengő tiszta nyereségből részvényenként 
50 fillér osztalék fizettessék.

A Belvárosi Takarékpénztár közgyűlése. 
A Belvárosi Takarékpénztár március 7-én 
tartotta Székely Ferenc udvari tanácsos elnök
letével 42 rendes közgyűlését. A közgyűlés ma
gáévá tette nz igazgatóság azon megokolt ál
láspontját, hogy a gazdasági helyzetre való te
kintettel ezidén lem fizet osztalékot, hanem az 
elért teljes nyereséget a takarékpénztár belső 
megerősítésére használja fel.

Az uj választások sorún a közgyűlés az 
igazgatóságba a lelépő tagokat, továbbá ój 
tagokul dr Petri Pál ny. államtitkárt, a választ
mányba pedig Boring Károlyt, Erős Nándort, 
dr Halápi Jánost, Ifj. dr Héder Lajost, Hess 
Ervint, dr báró Kétly Károlyt, Lazeski Árpádot, 
dr Ojner Alfrédot, Pálos Ernőt és Somló De
zsőt választotta meg.

♦
A Gschivindt-féle Szett-. Élesztő-, Likőr- és 

Rutngyár Részvénytársaság f. é. március 7-én 
megtartott rendes évi közgyűlése az 1035. évre 
részvényenkint 35 pengő, hányndrésivényen- 
kint 7 pengő osztalék klflizetését határozta el. 
A szelvények március 0-élől kezdve kerülnek 
beváltásra a részvénytársaság központi irodá
jában (IX., Ipar uccn 17.) és ■ Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknál.

*
.4 Hungária Műtrágya, Kénsav ée Vegyiipar 

Részvényiáituság igazgatósága március 6-án 
megtartott ülésén megállapította az 1035. üz
letév mérlegét ó» oly Javaslatot lesz a f. évi 
április 22 éré egybehívandó közgyűlésnek, hogy 
nz értékcsökkenési tartalékalapnak 750.000 
pengővel való javadalmazása és az érdekeltié-

A szociáldemokraták szembehelyezkedtek 
a keresztényszocialisták pécsi 
munkásbérjavitó mozgalmával

„Olyan kezek munkáját véljük a mozgalomban, amelyek 
lerontják annak hitelét* 1 — mondják a szocialisták — 
Újból fellángolt a bányászok bérmozgalma

Pécs, márc. 8.
fA Hétfői Napló tudósitójától.) A pécsi bá

nyamunkásság tavalyi, híresé lett éhségsztrájk
ja óta, különös figyelemmel fordul az ország 
közönsége a D. G. T. bányászainak minden
nemű mozgalma felé.

A keresztényszocialista bányamunkás szerve
zetek az elmúlt hét elején akciót indítottak, 
hogy a még 1033-ban végrehajtott 8, illetve 6 
százalékos bérlevonást a D. G. T. helyezze ha
tályon kívül és egyben emelje fel a vállalat a 
műszakonként! 3 fillér családi pótlékot 10 fil
lérre. A keresztényszociálista munkások me
morandumba foglalták kívánságaikat és azt 
küldöltségileg nyújtották át vitéz Horváth Ist
ván dr.-nak, az uj főispánnak és Szabolcs Re
zső bányigazgatónak. Különösen sérelmezik 
azt, hogy havonta egy munkás 20 műszak fel
számításával,

egy gyermek mellett 60 fillér pótlékot kap, 
ami segítséget úgyszólván nem is jelent.

A memorandumra, amint azt a Hétfői Napló 
tudósitójának a D. G. T. részéről mondották, 

a mai napon adják meg a választ.
A vállalati igazgatósága egyébként a Hétfői 
Napló számára az alábbi nyilatkozatot tette:

— A keresztényszocialista bányamunkásság 
március 3-iki memorandumában foglalt kérel
meknek

a D. G. T. helyet nem adhat
A munkáság kérelme elsősorban is, helytelen 
alapból indul ki, ezért helytelenek a levont kö
vetkeztetések is, amelyek aktualitást adtak a 
béremelési kérelemnek. Tény az, hogy vállala
tunk egészségesebb pénzügyi alapokra helyez
kedett, azonban rentábilisnak ma sem mond
ható. Legalább is annyira nem, hogy elég erőt 
érezzünk újabb megterhelések vállalására.

Az elmúlt évben többet termeltünk, mint 
t934-ben. Azonban nem olyan wámottévöen 
többet, mint azt a munkásság hiszi és Időköz
ben lemorzsolódtak a szénárak is. Meg kell 
mondanom azt is, hogy a tőbbtermelés életbe
léptetését nem a kereslet növekedése okozta, 
célunk kizárólag az volt, hogy a termelés fo
kozásával

megjavítsuk a munkásság kereseti lehető
ségeit.

Ezzel az intenciónkkal sikerült is az 1933-ban 
eszközölt bércsökkenlést egyensúlyozni,

— A memorandumra adott válaszunkban, 
amelyet — Írásba foglalva — valószínűleg még 
ina eljuttatunk a kér. szoc. munkásság pécs- 
vidéki szervezetének vezetőségéhez, hivatkozni 
fogunk a D. G. T. vezérigazgatójának 1935-ben 
tett arra az Ígéretére, hogy minden megmoz
dulás, minden akció nélkül, vállalatunk önként 
fog a munkásság helyzetén javítani, amint arra 
lehetőség kínálkozik.

Beszélt a Hétfői Napló tudósítója a pécsi 
Keresztényszociálista Egyesület vezetőjével, 
Ambrus Józseffel, aki az alábbiakat mondotta:

— A bányamunkások helyzete
egyre súlyosabb, egyre nyomasztóbb less 

és formálisan kényszerítik őket a tűrhetetlen

Izgalmak és heves összetűzések 
a mérnöki választáson

A mérnöki kamarai választások szombaton 
délután kezdődtek ineg és, bár az első szava 
zásl napon aránylag kevesen járultak az urnák 
elé, példátlanul heves a választási küzdelem, 

az agitáció Izgalmakatkeltő méreteket ölt, 
úgy, hogy vasárnapra virradó éjszaka az egyik 
párt már az iparügyi miniszter és a rendőrség 
beavatkozását is kérte.

A kamara Mészáros-utcai helyiségében már a 
választás megkezdésekor

sorozatos Incidensek
játszódtak le. Rékay miniszteri tanácsos, vá
lasztási elnök mindenekelőtt kijelölte a pártok 
helyiségeit. A nemzeti blokk sérelmesnek ta 
látta, hogy rossz helyiséget kapott, ahol nem 
is végezheti megfelelő keretek között munká 
ját. Miután az elnök nem orvsplta sérelmüket. 
telefonon akarták felhívni az iparügyi minisz
tert. Az elnök erre a célra néni engedélyezte a 
hivatalos telefon használatát, amire újabb 
nagy izgalom keletkezett és a párt

táviratilag emelt panaszt az ipartlgvl mi
niszternél.

Ez azonban még csak kezdete volt ax inci
densek sorozatának. Kiderült, hogy mindkét 
nagy párt tömegesen hozott forgalomba röp- 
iratokat. A nemzeti szövetségnek megjeleni 
egy kiadványa, amely

személyében támadta meg Jete Győzőt, az 
ellenfél Ugyési-Jelfilljét.

A kiadvány egy szélsőséges cikket közöl,

Reklámok kihordását 

Tömeglevelek kézb«itMt 

felelősség 

viszonyok, hogy megkíséreljék annak megjaví
tását. Igenis állítjuk azt, hogy a szénpiac] vi
szonyok megjavultak és állítjuk azt, hogy a 
D. G. T.-nek, minden különösebb megerőltetés 
nélkül, módjában volna teljesíteni béremelési 
kérelmünket. Amit mi kérünk, az egy évben

450 ezer pengő többletkiadást 
jelentene a vállalat számára. Ezt pedig elbírná. 
FI is kellene bírnia, kiváltképp akkor, amikor 
látja a munkásság kínlódását, nélkülözését. 
Éppen ez a kínlódás és nélkülözés kényszeríti 
a bányászokat arra, hogy kitartsanak kérelmük 
mellett. Ma délelőtt künn jártam Mecseksza- 
bölcsön és Pécsbányatelepen. Túlzás nélkül 
mondhatom,

elkeseredett a hangulat, nagyon elkesere
dett.

Hangoztatják a munkások, hogy minden áron, 
minden lehető eszközzel kényszeríteni fogják 
a vállalatot arra, hogy belássa kérelmük jogo
sultságát és teljesítse azt.

Tolnai József a szociáldemokrata párt tit
kára igy nyilatkozott:

— A szociáldemokrata munkások nem elvi 
okok miatt maradnak távol a kér. szoc. mun
kások bérmozgalmától. A legfőbb ok az, hogy 

nem tartjuk alkalmasnak as időt a moz
galomra.

A szénnek nincs a jelen pillanatban konjunk
túrája. Mohácson óriási mennyiségű eladatlan 
szenet tárolt a D. G. T. A második ok az, hogy 

nem tartjuk komolynak a mostani meg
mozdulást.

Olyan kezek munkáját véljük a mozgalomban, 
amelyek lerontják annak hitelét. A mi felfo
gásunk szerint a legfontosabb mindenekelőtt a 
bányamunkásság egységének kiépítése. Ha ez
zel végeztünk, akkor következhet a cél felé az 
első lépés. Mert —- mondanom se kell — bér- 
javitó követeléseink mellett konzekvensen ki
tartunk. Hogy mik a követeléseink? A keresz
tény szocialista munkások pontosan lemásolták 
memorandumukban a mi kívánalmainkat. 
Azoknak a teljesítését fontosnak tartjuk és, ha 
alkalmasnak látjuk az időt, akcióba is lépünk 
érdekében.

Vasárnap délelőtt a pécsvidéki bányatelepek' 
keresztényszocialista bányászai nagygyűlést 
tartottak, amelyen a budapesti központ kép
viseletében Rohály János főtitkár jelent meg. 

Ismertette a vállalat elutasító válaszát.
majd szavazásra tette fel, hogy a választ tudo
másul veszi-e a nxznkásság vagy sem. A nagy 
többség

nemmel szavazott,
elhatározták, hogy tovább folytatják a harcot 
bérviszonyaik rendezéséért.

Hétfőn reggel egyébként a munkások felve
szik a munkát a tárnákban, a hét folyamán 
Müller Antal képviselő bányászküldöttséget ve
zet Bornemisza Géza iparügyi és Fabinyi Tiha
mér pénzügyminiszterhez, aki tudvalévőén Pécs 
város képviselője. A két minisztert kérik meg. 
hogy járjanak közbe a vállalat igazgatóságánál 
kérésük teljesítése érdekében.

amit állítólag Jets irt 1919-ben. A nemzeti 
blokk vezetői még az esti órákban a rendőr
séghez fordultak és kérték ennek a röpiratnak 
elkobzását. A rendőrség azonban arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy nem avatkozik 
bele a mérnökök küzdelmébe. Ezután Rékay 
miniszteri tanácsos, választási elnökhöz for
dult sérelmével a nemzeti blokk és az elnök 
el is tiltotta a kiadvány terjesztését.

Ezckután kissé megnyugodtak a kedélyek 
és folytatódott a szavazás. A vasárnapra vir
radó éjszaka urnazórás után természetesen 
még nem lehet tudni, hogy ml az eredmény, 
de szakértők szerint, egyelőre minimális több
sége van a mérsékelt mérnökpolitikút követő 
nemzeti blokknak.

Ma, hétfőn délután bárom órától este ki
lenc óráig

folytatják n szavazást és azután rögtön meg
kezdik a voksok összcszámlálúsát. Előrelátha
tólag még ma éjszaka meglesz a választás vég
eredménye.

A nemzeti blokk vasárnap délután Marisé- 
kényt Imre képviselő elnöklete alatt végre- 
hajtóblzoltsági ülést tartott, amelyen Sándor' 
József választás] titkár beszámolt arról, hogy 
feltűnően

kevés fiatal mérnök, magánmérnök és al
kalmazott-mérnök

adta le szavazatát és ezért a blokk a sajtó ut
ján kéri fel ezeket, hogy a hétfői választáson 
jelenjenek meg ag urnák előtt.

gél vállal
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mert az egészségére ártalmas nikotin, pyridin, 
kátrány, gyanta stb. származékok ezáltal nem 
jutnak a szájba és a tüdőbe.

Al/nden do/iányíőrsdéfeen kapható/
1 elegáns Nlkopáll bakelit szipka 6a s belét Ara . .. 1.SO pengi 
1 botót — moly 40 cigarettára elég 16 fillér

Bytrila ös forgalomba hozza: .imopm*  kft., Budapest.flariúczy utca n. Telefon 802-30

Mecsér András lovagias 
átférje Winchkler Istvánnal
Mecsér elégtételt kér a kereskedelmi miniszter 
nyilatkozata miatt és megverekszik a Turul 
előadásán megsértett két újságíróval

Mecsér Andrásnak, a Turul Bajtársi Szö
vetség disztáborozásán tartott beszéde, 
amely körül már napok óta zajlik és kava
rog a politikai élet, vasárnapra újabb érde
kes következményeket hozott.

Rusznyúk Iván és Gábor Andor dr. fiatal 
újságírók, akiket a Turul meghívott a disz- 
táborozásra és akiknek az eltávolítását .Me
csér András ennek ellenére sértő módon 
követelte, lovagias utón kértek elégtételt a 
képviselőtől. A segédek letárgyalták az 
ügyet és megállapodtak abban, hogy

Mecsér köteles fegyveres elégtételt adni 
a megsértett újságíróknak.

A lovagias ügy jegyzőkönyvét a dandárpa
rancsnokság elé terjesztették, a dandárpa
rancsnokság nem gördített akadályt a fegy
veres elintézés elé és a segédek vasárnap

megállapodtak a feltételekben,
Mecsér András először Rusznyák Ivánnal 
áll ki és amennyiben az első párbaj után 
nem lesz harcképtelen, a következő napon 
dr. Gábor Áronnal vív meg. Az egyik fővá
rosi vívóteremben zajlik le a kettős párbaj 
a legközeldbbi napokban.

Mecsér Andrásnak az újságírókkal kelet
kezett afférje Így a lovagiasság szabályai 
szerint elintéződik, ezenfelül pedig a Turul 
Szövetség is elégtételt akar szolgáltatni. A 
Turul már közzétette a hivatalos nyilatkoza
tot, amelyben elégtételt adott az újságírók
nak, rádadásul pedig

hétfőre összehívják a Turul vezetőségét, 
hogy újra foglalkozzanak a meghívott új
ságírókon esett sérelemmel. A vezetőség kö
rében az a felfogás, hogy Mecsér András 
fellépése nemcsak a sajtó képviselőit, ha
nem

a Turul Bajtársi Szövetséget is megsér
tette.

Az újságíróknak szolgáltatott elégtétellel 
azonban még korántsem fejeződött be az a 
bonyodalom, amely Mecsér András előadása 
körül keletkezett Egy lapközlemény szerint 
ugyanis Mecsér András elitélő formában 
vonta be az előadásba Winchkler István ke
reskedelmi miniszter személyét. A cikk 
megjelenése után Mecsér András vasárnap 
nyilatkozott és

határozottan cáfolta, mintha előadása 
bármilyen vonatkozásban Is foglalko
zott volna a kereskedelmi miniszter sze

mélyével.
Jelenvolt hallgatók előadása szerint a dolog 
ugy történt, hogy Mecsér arról beszélt, hogy 
„az ipari érdekeltségek vezérkari fönöké a 
kereskedelmi minisztériumban van."

A közönség soraiból erre valaki közbe
szólt:

— Wlnchklerl
— Hát ha már kimondták, — folytatta 

Mecsér, — akkor megállapíthatjuk azt is. 
azért kellett a baloldali sajtót eltávolítani 
innen, hogy mi itt fesztelenül megvitathas
suk ezt a kérdést.

A lapközlemény ettől eltérő formában 
foglalkozott Mecsér András állítólagos kije

lentésével és amikor a cikk megjelent, hí
rek kerültek forgalomba, hogy

Winchkler István kereskedelmi minisz
ter megbeszélést folytatott Gömbös 

Gyula miniszterelnökkel

Megtámadta a rendőröket 
és példátlan botrányt okozott 

az utca lányának lovagja 
Hatalmas népcsődület vasárnap délelőtt a Rákéczí-nton

Vasárnap délelőtt nyolc óra tájban az utcai 
csavargó leányokat ment ellenőrizni az erkölcs
rendészeten beavatott Magyar Ferenc II. osz
tályú rendőrfelügyelő-helyettes, aki rendszerint 
polgári ruhában teljesít szolgálatot. A fel
ügyelőhelyettessel ment Gombos Sándor rendőr 
is, aki szintén polgári ruhában volt.

A két rendőr jól ismeri az utca csavargó 
leányait, éppen ezért nagy figyelemmel és kö
rültekintéssel végezte nehéz és felelősségteljes 
munkáját. A Rákóczi-uton Gombos felszólított 
egy Bruckner Hona nevű lányt, hogy kövesse 
őt a VII. kerületi kapitányságra. A két rendőr 
közre is fogta a leányt s elindult velük az 
Alsóerdősor felé, amikor

egy férfl súlyos ütést mért hátulról Gom
bos fejére.

Ebben a pillanatban Bruckner Ilona elsikitotta 
magát:

— Segítség! Megtámadtak bennünket KI 
akarnak rabolni!

A két rendőr egy pillanatig megrémült az 
oktalan kiáltozástól, amit annál kevébé értet
tek, mert hiszen Bruckner Ilona mind a két 
rendőrt már több hasonló ügyből kifolyóan 
ismerte.

Körben óriási népcsődület verődött össze-

Hogyan lett elfogatóparancs 
a „becsületes, biztos" állásból

Havi kétszázpengős fizetéssel, termé
szetbeni ellátással, nyugodt, biztos 
állást kaphat! Bővebbet „Becsületes" 
jeligére a kiadóhivatalban.

Ez az apróhirdetés jelent meg egyik buda
pesti napilap vasárnapi számában. Az állást- 
keresők természetesen tömegesen jelentkeztek, 
hiszen mindenkit csábított a 200 pengős fix- 
fizetés, a természetbeni ellátás, a nyugodt, biz
tos állás — no és a „Becsületes" jelige. Vala
mennyi jelentkezőnek még nagyobb lett a bi
zakodása, amikor megkapta a bővebb felvilá
gosításokat egy jómegjelcnésii, kellemes mo
dorú, szerény fiatalembertől, aki elmondotta 
az álláskeresőknek, hogy

a pécsi püspöki uradalomban megürese
dett egy kertészeti állás.

A fiatalember nagybátyja előkelő állású egy- 

és lovagias útra tereli a dolgot, provokál- 
tatja Mecsér Andrást. A provokálás azonban 
nem történt meg, a kereskedelmi miniszter 
csupán szűkszavú nyilatkozatot adott ki« 
amelyben a -kővetkezőket mondotta:

— Nincs' nyilatkozni valóm, Mecsér- 
nek én nem válaszolok.

A nyilatkozat nyomán azonban ugylát 
szik, mégis csak lovagias folytatása lesz az 
ügynek, mert

most már Mecsér András kér lovagias 
elégtételt a kereskedelmi minisztertől 

nyilatkozatának tartalmáért.
Politikai körökben különben biztosra ve

szik, hogy akár lesz lovagias folytatása a 
Winchkler—Mecsér ellentétnek, akár nem,

a NÉP elnöki tanácsának legközelebbi 
ülésén szóbakerül ez a kérdés Is.

Gömbös Gyula miniszterelnök ugyanis súly! 
helyez arra, hogy a pártban létező frakciók 
megszűnjenek és a NÉP kifelé is bizonyos 
egységet mutasson, aminthogy lehetetlen 
helyzet az, hogy a párt egyik tagja ilyen 
hirálatot mondhasson a kormány egyik tag
járól.

ugy, hogy az utoa környéke szinte feketéllett 
az emberektől, tőt a Rákóczi-uton

a forgalom is elakadt a népcsődülettől.
Gombos rendőr, látva, hogy a túlerővel 

szemben és mind fenyegetőbbé váló hangulat
ban, nem boldogulhat, kiszakította magát az 
embergyürüböl és egy utcai telefonfülkéhez 
sietett, hogy a legközelebbi rendőrőrszobától 
segítséget kérjen.

Néhány pillanat múlva rohamléptekben ren
dőrök érkeztek a helyszínre, akik

gummlhottal a kezükben megtisztították 
a környéket

s igy nagynehezen sikerült Bruckner Ilonát és 
lovagját, Kovács Istvánt előállítani a főkapi
tányságra.

Kovács azt a mesét adta elő, hogy azt hitte, 
hogy a leányt valaki „molesztálja" és ezért 
sietett a védelmére. Kiderült azonban, hogy 
Kovács előadása nem egyéb naiv mesénél, mert 
hiszen neki is volt már alkalma ugy Magyar 
Ferenc rendőrfelügyelővel, mint Gombos ren
dőrrel „személyesen" megismerkedni. Kovucc 
Istvánt hatóság elleni erőszak és botrányoko
zás miatt letartóztatták, Bruckner Ilonát pedig 
átvitték az erkölcsrendészeti osztályba.

házi férfiú: pápai prelátus. Az ö jóindulatú 
közbenjárásával, s a fiatalember közvetítésé
vel könnyen megszerezhető az állás.

Az ajánlkozók közül Masznik Gyula magán
hivatalnok maradt a legkomolyabb jelölt az 
állásra, ö várta a legbiztosabb reménykedés
sel mikor lehet a pécsi püspöki uradalom ker
tésze. Közben azonban az állást közvetítő 
fiatalember

150 pengőt felvett Masznik Gyulától at 
állásra,

amely minden percben esedékes volt. A 150 
pengő telvétele után azonban az állást köz
vetítő fiatalember: Wiederkehr Ferenc hirtelen 
eltűnt és az állásból nem lett semmi. Masznik 
Gyula feljelentésére megindult a vizsgálat 
Wiederkehr ellen. Csakhamar kiderült, hogy 
a pécsi püspöki uradalom initsem tud az ál
lásról, még kevesebbet tud róla az állítólagos 
nagybácsi: a pápai prelátus. De annál többet

MÉGIS CSAK 
LEGJOBB A

MONORI MAG
BUDAPEST Vili. RÁKÓCZI ÚT 7.

tudott a bűnügyi nyilvántartó az állásszerző 
Wiederkehr Ferencről, aki ellen egyéb bűn
cselekmények gyanúja miatt már eljárás fo
lyik. Miután a fiatalembert nem tudták elő
teremteni.

nyomozólevelet adtak ki ellene.
így lett elfogató parancs a nyugodt, biztos 
állásból, amelyet „Becsületes" jeligével hirdet
tek meg.

A magyar ügyvédek
március 15-ike tiszteletére és emlékeze
tére szabadságvacsorát rendeznek. Meg
hívót kaptak a magasztos és szép ün
nepre az összes budapesti ügyvédek. Az 
ügyvéd urak, akik figyelmesen olvasták 
el a meghivót, alighanem clgondolkoztak 
egy és máson. Eszükbe juthatott pél
dául az, hogy az ügyvédi Kamara köze
ledő közgyűlésével kapcsolatban az évi 
jelentés elsírta keserveiket. Szerepel eb
ben a jelentésben sok minden; ügyvéd
nyomor, ügyvédgond, ügyvédöngyilkos
ság. Sok bajról beszél ez a jelentés, de 
ha minden egyes bajnak, gondnak külön 
fejezetcímet adnának, talán ^kkor se 
telne ki annyi cím, mint amennyi ügy
védi egyesület neve szerepel a vacsorára 
szóló meghívón: Országos Ügyvéd Szö
vetség, Budai Ügyvédek Egyesülete, Had
viselt Ügyvédek Országos Szövetsége, 
ügyvédek Független Pártja, Budapesti 
ügyvédi Kör, Bűnügyi Védők Egyeséi- 
sfílete, Országos Ügyvéd-Otthon Egyesü
lt!, ügyvédek Rc/ormszövetsége, Buda
pesti ügyvédunió, Budapesti Ügyvédek 
Gazdasági Egyesülete, Magyar ügyvéd
politikai Társaság, Nemzeti Liberális 
Ügyvédek Pártja, Ribáry Csoport Ügy- 
védbaráti Társaság, Szabad ügyvédség 
Pártja, ügyvédek Haladó Pártja, ügyvédi 
Középpárt, ügyvédek Munkapártja, ügy
védek Szilágyi Dezső Köre, Ügyvédjelöl
tek Országos Szövetsége. Egy kar — 
tizenkilenc egyesülés, kör, párt, szövet
ség és társaság ... Háromezerháromszáz 
ügyvéd van Budapesten: átlagban két
száznál kevesebbre esik egy-egy párt 
vagy szövetség. Ha „civil" nézegeti a 
meghívót és rajta a pártok hosszú listá
ját, okvetlenül eszébe jut a kérdés: hát 
az ügyvéd urak, akik a kliensek érdekeit 
olyan remekül megvédik, önmagukról 
megfeledkeznek? Mások ügyeinek hiva
tott védői nem gondolnak arra, hogy ke
vesebb szervezettel és kevesebb szervezet 
mellett több erővel képviseljék n maguk 
érdekeit?

SZABÁSÚ UJ REJTVÉNYVERSENYÉNEK II. FORDULÓJA

A győztes: 
julius 31-augusztus 17-ig

a Hétfői Napló költségén résztvesz a berlini XI. olimpiászon.

Ezenkívül 1OO rendkívül értékes ajándék 
jutalmazza a meg lejtőket!

A végleges megfejtés k tizedik forduló után niaktil ki. Addig gyűjtsük a 2-ik oldalon található szel
vényeket. A megfejtéit mii jus 4 és 15-ike közéit kell beküldeni.
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Nappal melegebb, 
éjszaka hidegebb idő

A Meteorológiai Intézet 
jelenti vasárnap:

Európa időjárása vala
mivel csendesebb lett. Né
metország nagy részében 
a fagypont alá szállott a 
hőmérséklet és egyes he
lyeken havazik is. Ha
zánkban mérséklődött n 
légáramlás erőssége, a 

reggeli és kora délelőtti órákban, csak Sopron 
és Magyaróvár vidékéről jelentettek élénkebb 
szelet. Éső sok helyen volt. A Dunántúl né
hány pontján és a Mátrában kevés hó is esett. 
A hó általában elolvadt, a hómaradványok se- 
holaem alkalmasuk sportolásra

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 
plusz 5 fok Celsius, a tengerszinlru átszámított 
légnyomás 703 milliméter, mérsékelten emel
kedő Irányzatú. Várható időjárás a következő 
21 óróra:

Mérsékelt északi északkeleti szél. Változó 
felhőzet. Több helyen még eső, nagyrész
ben záporok alakjában. Egy-két helyen 
havas cső. a hegyekben havazás Is lehetsé
ges. Az éjjeli lehűlés kissé fokozódik, de 
hétfőn valószínűleg u délelőtti fölmelcgedés 

Is valnmlvel erősebb lesz.

hogy kiépítsék 
Bízik abbnn, h<

— Bornemisza Ipnrllgyl miniszter ■ magyar 
divatról. Bornemisza Géza iparügyi miniszter 
vasárnap délután megjelent Kaposvárott, a 
Magyar dal — magyar ruha propaganda
ünnepen. Nagyobb beszédet mondott és han
goztatta, hogy elérkezettnek látja az időt arra, 
hogy kiépítsek az önálló magyar divatipart. 
Bízik abbnn, hogy rövid idő alatt a magyar di
vat el tudja foglalni nz őt megillető helyet 
nemcsak a hazai, hanem a világpiacon is.

— Az újságírók szabadság-ünnepe. A 
Magynr Újságírók Egyesülete március 15-én, 
vasárnap délben egy órakor rendezi ha
gyományos szabadság-lakomáját a New 
York-éttcrcmbcn. Az ünnepi beszédet n 
Jókai-serlcggcl Pclliő Sándor mondja.

— A Belvárosi Polgári Kör tagavató ünnepi 
lársasvacsorája. A Belvárosi Polgári Kör ked
den, március 10 én este 8 ómkor EskÜ-tér 8. 
szám alatti helyiségeiben tagavató társnsvacso- 
rát tart, melyen nz uj Ingókat Kállay Miklós 
dr. nyug, földmivtlésügvi miniszter, a kör el
nöke fogja üdvözölni. Ezt követőié# Makay 
Ernő dr., a Belvárosi Takarékpénztár vezér
igazgatója és Dán Leó, n Fővárosi Kereskedők 
Egyesülete elnöke előadásban számolnak be 
londoni ütjük gazdasági és társadalmi tapasz
talatairól.

— Újságkiadó tisztviselők Rákosl-cmlék*  
Bnnepe. Az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíj
egyesülete megalapítója, első elnöke és örö
kös díszelnökc, Rákosi Jenő emlékének óhajt
ván hódolni, március 12-én, csütörtökön este 
8 ómkor n sajtószabadság ünnepének elő
estéjén emlékünnepet rendez. Az ünnepi be
szédet di Mikre: Ödön miniszteri osztályfőnök.

vezetője 
óhaj- 
rész*  
Tele-

a miniszterelnökségi sajtóosztály 
mondja. Az ünnepi lakomán részlvenni 
lókat a rendező egyesület felkéri, hogy 
vételüket március 11 óig jelentsék be. 
fón: 41 0 37 ________

NEP-győzelem
Mezöcsáíon

»>«y-

Vasárnap folyt le a mczőcsáti kerületben 
a képviselőválasztás, melyen Egry Zoltán 
NÉP*  és Farkas Olivér kisgazdapárti jelölt 
állottak egymással szemben. A kerületnek 
papiroson 4700 választója van-, amelyből 
4016-an szavaztak le, ami

megfelel a tényleges választók
91 száuilékánuk.

A kora délelőtti órákban mór. de 
szólván n szavazás megindulásától kezdve 
állandóan nagy többséggel vezetett Egry 
Zoltán NEP-jelölt, úgyhogy a kora délutáni 
órákban már biztos volt a győzelme.

Este hal óra felé fejeződött be a szava
zás.

Egry Zoltán 2415. Farkas Olivér 1001 
szavazatot kapóit s igy 814 szuvnzultul 
Egry Zoltánt választották meg a mező- 

csáll kerület képviselőjévé.
A választás lefolyása alatt különösebb 

rendzavarás, apró személyes Incidensektől 
eltekintve, nem történt.

— Rcndkhlill húsvéti kedvezmények. Ritka 
alkalom kínálkozik ar idén Olaszország meg- 
látogatására, nemcsak azért, mert eltörölték a 
lírára megszabott 20 százalékos felárat, hn 
nem mert az olasz vasutak, szállók és az ősz 
szcs «g>éb figyelembe jövő intézmények egész 
rendkívüli ár- 6s díjmérséklést nyújtanak n 
magyar közönségnek, t'.sak igv volt tehetséges, 
hogy gyorsvonat! utazással, teljes ellátással, 
megtekintésekkel és az összes borravalókkal 
együtt: 11 napi utazás, Illetve tartózkodás San 
Rcmóbnn 153 pengőbe, Velencében 166, Rómá
ban 178, Brionlban a Grand Hotelben 179, 
Milano-Strcsában és n l.ago Maggiora partján 
185. Abbáziában mindö-sze 122 és Taorminá- 
Ima 21 napra 501 pengőbe kerül. Ez utazá
sokra. melyeknek indulása április 4. minden 
budapesti, vagy vidéki IB’.'SZ (MÁV Hivatalos) 
menet jegvlrodábnn lehet jelentkezni, ahol
minden további felvilágosítást is nvendnnk.

Za|os botrányok között 
megbuktatták Debrecen szociál
demokrata ipartestületi elnököt

•l

Debrecen, március 8.
Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
A debreceni ipartestedet vasárnap tar-

(A
tése.) .. ------------ ------------- --------- .
tolta évi közgyűlését, amelyet nagy izgalom 
előzött meg Mindenki

véres botránytól tartott,
mert Összeütközéstől lehetett tartani a nyilas
keresztes érzelmű és szociáldemokrata 
kisiparosok között A közgyűlési termet 

rendőrök szállták meg.
Rendőr iasszisztencia mellett nyitotta meg

Mussolini kihallgatáson
fogadta Rickettet

Róma, március 8.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) A sajlő

cs propagandaminisztériumban kijelentet
ték, hogy az olasz vezérkar megvizsgálta az 
esős évszak beálltával felmerülő összes ka
tonai kérdéseket és arra a megállapításra 
jutott, hogy

a hadműveleteket az esőzések ideje alatt 
is továbfolyfatják.

A közlekedési vonalak karbantartására 
nemrégiben 50.000 munkást küldtek Kelet- 
Afrikába.

Aszmara, március 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Az olaszok bombázása után az Amba 
Aradnm hegyoldal

valóságos ércbeggyé vált.

Ha 101 Os olcsón akar ruhózkodn!, 
akkor keresse fel .Hasal Szabóipar* 1 urlszabóságál (József*  körút 45. sz. I- em ) 

ahol rendéiből mérték szerint tavaszi dlvatszövetekből mesteri szabásúahol rendelhet mérték szerint tavaszi dlvatszö vetek bői mesteri szabású 

leriioiionvi vagy felőliül ao as 50 pengoari.
— Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek felhl• I 

váaa. Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek fcihf-
vált intét Magyarország katolikus népéhez, | * " ViavaU'Vi
amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy ez 
évben lesz 410 évfordulója annak, amikor a 
mohácsi síkon a kereszténységért és a hazáért 
20.000 magyar vitéz, köztük hét főpap — Tö
möri Pál kalocsai érsekkel az élükön —, 12 
zászlósór, 1600 köznemes áldozta életét. „Nincs 
nzonban ezen a gyászos harcmezön — mondja 
nz érsek felhívása —, sem pedig Mohács tér 
gégéin olyan emlékmű, amely méltó lenne 
Mohács hőseihez. A vész 400. évfordulóján el
határoztuk, hogy a hősök emlékére s a vér
tanúhalált halt II. Lajos király emlékezetére 
templomot emelünk, amely zarándokhelye lesz 
minden magyarnak és méltó emléke Mohács 
hőseinek. A templom alapkövét a Kormányzó 
rtr öfőméltósága jelenlétében 1928 augusztus 
29 én helyeztük el. A templom nyersen készen 
áll, hogy nzonban a mohácsi fogadalmi temp
lom méltó legyen a magyar nemzet kegyeleté
hez, n magyar katolicizmushoz, még további 
áldozatokra van szükség. Én mint Tömöri Pál 
utóda fordulok Magyarország minden rendű 
és rangú népéhez, hogy az emlékmű megvaló
sításához adományaikkal hozzájárulni szíves
kedjenek. Minden fillér, amelyet erre a célra 
felajánlotok, segítségünkre lesz, hogy adóssá
gunkat a 400 év előtt életüket áldozott hősök
kel szemben lerójuk. Kérem a katolikus híve
ket. hogy segítsék elő ennek a templomnak 
felépítését és adományozzanak olyan módon, 
hogy a mohácsi vész 410. évfordulójára a 
templom építését befejezhessük." — Adomá
nyok n postatakarékpénztár 58.357. sz. csekk
számlájára küldendők.

— ltozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5.
— VILLAMOS ÉS AUTÓ KARAMBOL

JA. Somogyi l’ál gépkocsivezető Pestszent*  
crzsébelen, a Petőfi-utcában autójával ne
kiszaladt egy 32-es villamosnak. A villa
mos mintegy tizenöt méteren hurcolta maga 
előtt az autót. Somogyit, aki súlyosabb sé
rüléseket szenvedett, a mentők a Szent Ist- 
ncín-kórházoa szállították. A baleset ügyé
ben megindult n vizsgálat.

— A pécsi kereskedők közgyűlése. A Pécsi 
Kereskedők Egyesülete vasárnap tartotta a 
közgyűlését, amelyen nz OMKE Balkányi Kál
mánnál képviseltette magát. A panaszok lel 
sorolása után Balkányi hosszabb beszédben 
foglalkozott a kereskedők általános helyzetével 
és megígérte, hogy mindent elkövet az OMKE 
érdekükben és külön is súlyt helyez arra, 
hogy a kereskedők legnagyobb sérelme, a szö
vetkezeti kérdés, megfelelő kedvező megoldást 
nyerjen.

— személyi változások a máv-nál.
Vasárnap két érdekes személyi változás híre 
terjedt cl n MÁV-nál. A hírek szerint Bogyós 
Oltó MÁV üzletigazgató, akinek szolgálati ideje 
lejárt, rövidesen nyugdíjba megy és utódja 
Csordás István lesz, n miskolci fizleivezetöség- 
töl. A másik érdekes hír Szabados! Árpád szobi 
állomásfőnők áthelyezése. Szabadosit sürgő- 
nyilcg felmentették eddigi állásától és Győrbe 
helyezték beosztott tisztviselőnek.

— Tavaszi dlvatszövcthöl mérték

— Tlsztujitás a Házfelügyelők Egyesületé
ben. Nagy érdeklődés mellett i tartotta a Ház
felügyelők Nemzeti és Gazdasági Egyesülete 
vasárnap délelőtt rendes évi közgyűlését. Vitéz 
Szalag László elnöki megnyitója után Sustro- 
vits Károly főtitkár beszámolt a folyó ügyek
ről. Megejtették ezekután a tisztújítóit, amely
nek során Usetty Béla országgyűlési képviselői 
év dr. Szende Dezső vármegyei ügyészt disz- 
elnökökké választották. A tisztikar tagjai a 
régiek maradtak. A gyűlésen a szegedi és a 
debreceni házfelügyelők egyesülete képvisel
tette magát.

— A „Szabadság", Bajcsy-Zsilinszky Endre 
politikai hetilapjának vezércikkében „új ma
gyar külpolitika felé" elmen Bajcsy-Zsilinszky 
Endre foglalkozik az egyre erőteljesebben ki 
bontakozó külpolitikai szemlélettel. A telepítési 
Jnvaslat részletes bírálatát kezdi meg a lap 
a legkiválóbb telepítési szakértők megszólalta
tásával.

— A főváros és vidék elegáns hölgyei bizo
nyára nagy örömmel fogadják az L. B. haris- 
ayagyár külföldi hernyósclycmből készült dl- 
vatharlsnya újdonságát, a színes sarku „Ka
rát" selyemharisnyát. melynek előnyei: lehelet 
vékonyságú, mégis tartós s a bokát rendkívül

után 35 | karcsúnak mulatja. Az L. R. ..karót" divat- 
pengőért remek szabású férfiöltönyt vagy fel- harisnya minden színösszeállításban, keddtől 
öltöt készít kát próbával a Vt r.seny szabóság, I március 10-től, harisnyaszaküzletekben páron- 
VII, Rottenbiller-utea 4/a. /. emelet. I ként P 7.90-ért kapható.

Vágl István, a szociáldemokrata párti elnök a 
közgyűlést. Beszédét zajos botrányok szakítot
ták meg, végül is bizalmatlansági indítványt 
nyújtottak be az elnök ellen a jobboldali ér
zelmű iparosok. Névszerinti szavazást rendel
tek el és állandó botrányok és igazoltatások 
közben 400:212 szavazatránvban

megbuktatták a régi elnököt.
Szendrcy Sándor alelnök vette át ezután a 
gviilés vezetését és kűlön-külön szavaztak le a 
következőkben minden tisztségre. A szavazás 
késő éjjel még mindig tartott.

Kétszázezer tüzérségi lövedéket, 27.000 repülő
gépbombát és 22 millió gyalogsági töltényt 
lőttek ki. A két olasz hadtest 38.000 métermá
zsa lőszert használt el.

Addisz Abeba, március 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Mulugéta herceg abesszln had
ügyminiszter aggkori végelgyengülésben 
meghalt.

Kairó, március 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Rlckett bankár Olaszországból jövet Kai*  
róba érkezett és kijelentette, hogy Bagdadba 
szándékozik utazni. Cáfolta azokat a híreket, 
amelyek szerint megbízatása van arra, hogy a 
uégusnál a békét közvetítse, de elismerte, hogy 
legutóbbi római látogatásakor Mussolini kihall
gatáson fogadta.

9

leütötték az 
abaujszántói 
esperesplébánost

Miskolc, március 8.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Abaujszántón Kemény Ferenc ró
mai katolikus esperes tegnap este Kender 
János oltani községi pénztárosnál vacsorá
zott. Este tizenegy óra felé, amikor haza
felé indult, a sötét udvarban eléheugrott 
egy ember és

egy hatalmas doronggal kétszer félbe
vágta, úgyhogy az esperes véresen, esz

méletlenül terült cl a földön.
Beszállították a kórházba, ahol megállapí
tották, hogy súlyos koponyaalapi törést és 
agyrázkódást szenvedett.

A nyomozás megállapította, hogy az es
perest tévedésből ütötték le. A községi 
pénztáros két bérese ugyanis az utcán ösz- 
szeszóialkozott egy társasággal, mire futás
nak eredtek és beszaladtak gazdájuk udva
rába. Egy legény utánuk szaladt s a sötét
ben,

amikor Kendertől távozóban az espe
res kilépett az udvarra, őt ütötte le.

A csendőrség megindította a nyomozást, 
de n tettes kilétét még nem sikerült meg
állapítani. _______

A brldgevllág eseménye: az ótátrafüredi 
nagy verseny a Tátra-kupáért. Ugy látszik, 
hogy — sajnos — ezúttal először nem ma
gyar csapat nyeri a fontos versenyt Beke
rült ugyan mindkét magyar csapat a dön
tőbe, de Jelenleg az Unió Lawn Tennisz 
Club, a kupavédő, az ötödik, a DSC— 
Bridge Club kombinált pedig a hetedik 
helyen áll. A Hétfői Naplóhoz érkezett ótát- 
rafiiredi távirat szerint a bécsiek és Brünn 
első csapata valóban pompásan játszanak, 
nívójuk eléri az első magyar klasszis szín
vonalát. A magyarok szerint a gyenge sze
replés oka az, hogy bridgezöink előtt telje
sen uj szisztéma szerint bonyolítják le a 
versenyt. Ezt a rendszert dr. Slern, a bécsi 
szövetségi kapitány dolgozta ki.

★

Az elsőoszlályu bajnokság nyolcadik for
dulóját ma este bonyolítják le. Ezen a kö
vetkező mérkőzésekre kerül sor: MAC II— 
Diplomás Club, MAC I.—Bridge Club, Fé
szek—MAFC, MTK—DSC. A Tátra-kupa 
most folyó mérkőzéseire való tekintettel az 
Unió L. T. C.—BLK meccset ma helyett 
pénteken este 7 órakor játsszák le.

★

Az elsőosztályu bajnokság első óvása befu
tott a szövetséghez: a BLK megóvta a Fészek
kel szemben elvesztett meccsét. Eldöntetlenre 
állt ugyanis a mérkőzés, amikor egy téves le
osztás utáni pótlcosztásban hat pont előnyt 
szerzett a Fészek és ezzel megnyerte a mécs
esét.

♦
FELADVÁNY.

♦ K, B
6 K, 3, 2 
0 A, 2
* 2

♦ P.io ÉSZAK ♦ 0,8
6 - 1 fi ó D, B, 10, 9,8
0 D, B, 10 3 S 0 K
♦ K, D, B DÉL * -

4> A. 32,
ö A
0 -
+ A, 5, 4, 3

Adu pikk. Dél hív és 7 ütést csinál.
♦

Újabb bridgeválóper: a feleség, hogy so
rozatos bridgeveszteségeit fedezhesse és le
gyen pénze újabb bridge-harcokra — kon
zekvensen elzálogosította férje ruháit. A 
férfi, heves jelenetek sorozata után, el
hagyta az asszonyt és megindította ellene a 
válópert, őnagysága eddig pénz után futott, 
most futhat a férje után ...

★

Az Idén Is megrendezik a már hagyomá
nyos bankközi országos brldgcverscnyt. A 
mostani verseny klh-ás szerint kibővül, mert 
külön női bajnokság Is lesz. Nevezési zárlat 
március 16.

*
E héten tartotta a szövetségi szlsztémakutató 

bizottság első ülését, amelyen elhatározták, 
hogy egységesítik és publikálják az úgyneve
zett „magyar licitrendszeri".

♦
Március 2-1 bridge-rejtvényünk megfejtése a 

következő: Pikk 8! Nyugat nem fedi, impasz 
és a folytatás Kelet dobásától függ. Kör do
básra és treff dobásra, folytatás treff! Kény
szerdobás.

— Gyöngyösi notabllitáflok Budapesten. A 
gyöngyösi Űri Kaszinó hnlvanfőnyi csoportja 
Pttky Árpád dr. polgármester vezetésével va
sárnap a kereszténypárt vendége volt. A ven
dégek az esti órákban tértek vissza Gyön
gyösre.

— Növendékek jubilárls ülése. A Thököly- 
ull állami felsőkereskedelmi iskola végzett nö
vendékeinek szövetsége vasárnap ünnepelte 
fennállásának 25 esztendős jubileumát. Az ün
nepségen nagyszámban jelentek meg az intézet 
egykori növendékei, megkoszorúzták a Hősök 
emléktábláját, majd Sasig Nagy Lajos, ny- 
igazgató mondott ünnepi beszédet.

— Erdélyi írók estje Gyűrött. Az erdélyi 
Írók vasárnap este Győrben irodalmi estet ren
deztek Kapy Béla dunántúli evangélikus püs
pök elnőklésévcl. Csuka Zoltán, Szabady Zol
tán és Remcnyik Zslgmond adlak elő.

— Egy újpesti matróna balesete. Wehner 
Károlyné 82 esztendős MÁV tisztviselő özve
gye Újpesten a Pozsonyi-ulca 49. szám előtt 
oly szerencsétlenül esett el, hogy jobbkarját 
és jobblábát eltörte. Súlyos állapotban szállí
tották a gróf Károlyi-kórházba.

— Jászkttrnjenől csodaforrás Mira keserű
vize kis 3 deci*  palackban csak 52 fillér. Nem
csak hajt, hanem gyógyít is!

— Felhívjuk figyelmét László Sándor Jó- 
zsef-körut 45 szóm elsöcmclcli szabóterniében 
mérték szerint dolgozó uriszabóságra, ahol 
nagy választékban levő szövetekből remek zza*  

| básu férfiruhák készülnek é0 és 50 pengőért.
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Gömbös miniszterelnök
újból vidéki körútra indul

Kalocsán és Pécsett mond nagyobb beszédeket
A képviselőház előreláthatólag e héten 

megkezdi a bizottságilag letárgyalt telepí
tési törvényjavaslat vitáját, amelyet a jövő 
héten már nyolcórás üléseken fog tár
gyalni a képviselőház.

Most, hogy ez a javaslat, amely a kor
mány kijelentései szerint a reformjavasla
tok csúcspontját jelenti, a plénumhan tár
gyalásra kerül. Gömöbös Gyula miniszter
elnök szükségesnek látja, hogy — úgy mini 
a mull esztendőben —

személyesen és közvetlenül fejtse ki az 
ország vidéki lakossága előtt a kor

Magyarország kukoricavásárlása
a román kamarában

xZil

Bukarest, március 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A kamara szombat délutáni ülésén Bolo- 
mey kormánypárti képviselő felszólalásában 
arról beszélt, hogy a hatalmas romániai kuko
rica- és borsótermés Magyarországon nyert 
elhelyezést, ami ezeknek a terményeknek nagy 
áremelkedését idézte elő, viszont a Román 
Nemzeti Banknak a kivitelt korlátozó intéz
kedései következtében a kukorica ára a kon
stansai kikötőben harmincezerről huszonhá
romezer leire zuhant.

Coni'.nescu kereskedelmi miniszter válaszá
ban bejelentette, hogy

most tárgyalnak a román kiküldöttek nj 
egyezményről Magyarországon, mert van 
még egy pár kérdés, amelyben nem sike

rült megegyezésre Jutni,

— STRAUSZ ISTVÁN TELJESEN EGÉSZ
SÉGES. Néhány héttel ezelőtt Strausz Ist
ván képviselőt a képviselőházban hirtelen 
rosssullét fogta el, és utána Strausz Istvánt 
súlyos állapotban szanatóriumba szállítot
ták. Mint értesülünk a népszerű képviselő 
teljesen felépült betegségéből, elhagyta a 
szanatóriumot és esetleg már meg is jele
nik a képviselőház keddi ülésén.

— HALALRAGÁZOLT EGY EMBERT, AZ
TÁN ELMENEKÜLT EGY AUTÓ A GYÖMRÖI 
ORSZÁGÚTON. Loósz Károly hatvanhét éves 
gyömről szobafestőmester szombaton este fe
leségével együtt kocsin elindult Úri községbe. 
Az országúton egy sebesen robogó magánautó 
belerohant a kocsiba és felborította. A soffőr 
a gázolás után megállás nélkül elrobogott. 
Loószt és a feleségét később véresen, súlyos 
sebekkel borítva találták meg a környékbeliek 
az összetört kocsi roncsai alatt A vármegyei 
mentők az öreg iparost Bv.tepestre hozták és 
a Rókus-kór házban helyezték el. a feleségét 
pedig hazavitték Gyömrőre. Loósz Károly va
sárnap reggelre belehalt sebeibe. A rendőrség 
és a csendőrség szigorú nyomozással igyek
szik kézrekerltenl a gázoló autó elmenekült 
vezetőjét.

— A Vatikán első katolikus MjtővilágUál- 
Utasának ünnepélyes megnyitása. Az egész vi
lágsajtó szempontjából nagyfontosságu ese
mény színhelye lesz májusban a Vatikánváros. 
Most rendezik ugyanis a Vatikánban az első 
katolikus sajtóvilágkiállitást. Ennek ünnepé
lyes megnyitása május 12-én lesz. Ebből az 
alkalomból Serédi Jusztlnián dr. bíboros, Ma
gyarország hercegprímása, országos magyar 
nemzeti hivatalos zarándoklatot vezet Rómába.

— LENYELTE TÖRÖTT FOGSORÁT. Dr. 
Láng Lajos miskolci tekintélyes ügyvéd, városi 
bizottsági lag vasárnap délben ebédelés köz
ben lenyelte fogsorát. Azonnal kórházba szál
lították, ahol műtéttel távolították el a lenyelt 
fogsort. Az ügyvéd állapota súlyos.

— Kassza fúrók kifosztottak egy ügyvédi 
irodát. Dr. Petnits Ferenc és dr. Porkoláb 
János ügyvédek celldömölki társirodájában 
betörők felfeszitették a Wertheim-szekrényt 
és teljesen kifosztották. Az ügyvéd éa csa
ládja a szomszéd szobában aludt, mialatt 
a betörők „elvégezték" vakmerő munkáju
kat az irodai helyiségben.

„ÓUrrut
FAL- ÉS butouburkolAsok

BEMUTATOHELYISÉGE
VI., 0-UTCA 4. sz.

— Nem ■ lámpa ára lényeges, hanem n 
lámpa által fogyasztott értékes áram mennyi- 
•égé. Minden lámpa vételárúnak sokszorosát 
fogyasztja áramban, gazdaságosan és takaré
kosan tehát csak akkor világítunk, ha azt a 
lámpát választjuk, melynek áramfogyasztása 
• legcsekélyebb, fénye viszont a legjobb. Ilyen 
lámpa Magyarországon a Tungsram dupta- 
aplrál-lámpa.

mány eddigi munkájának eredményeit 
s a Jövő munkásság alapjait.

A legközelebbi hetekben — lehet! hogy a 
hó utolsó hetében — a miniszterelnök két 
helyen is részt vesz a Nemzeti Egység 
Pártja nagygyűlésén.

A miniszterelnök első megnyilatkozása 
Kalocsán lesz, mig utána a NÉP pécsi 
nagygyűlésén fog résztvenni és mindkét 
helyen nagyobbszabásu beszédet mond 
nemcsak az összes belpolitikát, hanem a 
külpolitikai kérdésekről is.

de pár napon belül létrejön az egyezmény, 
amely elsősorban a román exportőrök nagy
mennyiségű pengökészleléröl is intézkedik.

Bolomey viszonválaszában, valamint Mad- 
gearu is azt hangoztatták, hogy Ausztriával és 
Magyarországgal fel kell bontani a magánkli- 
ring-egyezmcnyt, mert a román mezőgazdák 
hátrányt szenvednek, miután túlságos sok zá
rolt pengő gyűlt ősze a Nemzeti Banknál. Cos- 
tinescu kereskedelmi miniszter válaszában ki
jelentette, hoRy

Románia nem kezdhet gazdasági háborút 
Magyarországgal

és nem pár százezer és nem pár millió, hanem 
száz és százmillió pengő fagyott be Magyar
országon s ezt a kérdést úgy kell rendezni, 
hogy ebből ne legyen kára Romániának.

— Az ügyvédség márciusi ünnepe. A ma
gyar ügyvédek szombaton este félkilenckor 
a Ge//érf-szállóban márciusi szabadság
vacsorát rendeznek. Kadosa Marcel dr. 
megnyitószavai után vitéz dr. Moór Gyula, 
a tudományegyetem jogi karának dékánja 
ünnepi beszédet tart, majd Menyhárt Gyula 
dr. is Vészt Mátyás dr. mond beszédet.

— A Turulra mászott egy szabósegéd. A 
Ferenc József-hid pesti hídfője fölötti Tu
rulmadárra vasárnap reggel negyedkilenc- 
kor egy ingujjra vetkőzött fiatalember ka
paszkodott fölfelé. Hatalmas népcsődület 
figyelte a vakmerő ember vállalkozását, 
majd szirénázva megjelentek a tűzoltók, 
akik nagynehezen és valóságos közelharc 
után tudták csak levenni a Turul legújabb 
lovasát. A mentők a főkapitányságra vitték. 
Itt kiderült, hogy a Turul-lovas neve Faragó 
Gusztáv és 23 éves szabósegéd, aki a Prá- 
fcr-utca 20. számú házban lakik. Nyomora 
miatt mászott fel a Turulra.

A kispesti 
ördögűzők 
a tébolydába kergettek egy 

özvegyasszonyt
Tegnap éjszaka Kispesten az Üllői-uton egy 

magúból kikelt idősebb asszony rohant végig 
és artikulátlan hangon kiáltozott:

— Hagyjanak... Ne bántsanak... Én lát
tam a világ urát...

A rendőr csakhamar figyelmes leit az asz- 
szonyra és utána sietett. Nagynehezen tudta 
csak előállítani az őrszobára, ahol megállapí
tották, hogy

szerencsétlen elmebeteggel állanak 
szemben*

akin vallási őrjöngés tört ki.
Prohástka Jánosné 52 éves háztartásbeli, egy 

szobrászmester özvegye volt a kiabáló nő. A 
mentők beszállították az angyalföldi téboly
dába.

Prohászkáné az ördögűzők szektájának 
áldozata,

a szerencsétlen asszony szorgalmasan látogatta 
összejöveteleiket és a szekta utasításához hí
ven sokszor napokig nem evett, vagy máskép 
kínozta magút. Prohászkáné gyenge idegzete 
végül is felmondta n szolgálatot és a szeren
csétlen nő ideggyógyintézetbe került.

— Halálozás. Dr. Rév Miklós — a Wcl-sz 
Manfréd-kórház főorvosa. Csepel község ügy
vezető orvosa, Pcstszenterzsébet környéke fiok- 
orvosszövetségének elnöke, m. kir. ezredorvos, 
stb.. élete 53-ik évében váratlanul elhunyt Te
metése f. hó 4-én, hétfőn délután 4-kor lesz 
Csepelen, az ujtemető halottasházából

— Szurkálások. Vasárnap hajnalban Hor
váth József 30 éves napszámost ■ Kőbányai
utón Ismeretlen emberek összeszurkálták, az
után elmenekültek. Horváth súlyos sérülések
kel került a Horthy MIA/ds-kórházba. — Lá
zár József 31 esztendős gyári munkást ugyan
csak ismeretlen emberek szurkálták össze sú
lyosan. Lázárt életveszélyes állapotban szálli- 
futták a mentők a Rókus-kórházba.

— Mozdítsa elő szervezetének tisztogató 
munkáját Darmol hashajtó használatával. A 
Darmol tisztítja a vért és izabályozza az 
emésztést. Eredeti csomagokban kophat/ 
gyógyszertárakban.
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felül díjmentesen szállítunk

— SZÁZEZER TEXTILMUNKÁS SZTRÁJ
KOL LENGYELORSZÁGBAN. Lodzban és 
környékén közel százezer textilipari mun
kás sztrájkot. A gyárak munkásainak mint
egy 96 százaléka tett eleget a sztrájkra való 
lehívásnak.

— ÉVSZÁZADOS CSONTVÁZAT TALÁLTAK 
KREUZENSTEIN VÁRÁBAN. Bécstől nem 
messze, a Duna partján épült Kreuzenstein- 
várban ásatás közben szokatlanul nagy emberi 
csontvázakra akadtak. Arra következtetnek, 
hogy a harmincéves háború svéd katonáinak 
csontjairól van szó.

— Jótékonycélu hangverseny. A sokgyerme
kes szegény Magyar Anyák Országos Szent Ist
ván Fluotthona f. hő 27-én, d. u. 6 órakor a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében előkelő 
művészek közreműködésével hangversenyt ren
dez. Jegyek a fiuetthon Irodájában igényelhe
tők.

— Pincér-közgyűlés. A Magyar Pincérek Or 
szágos Szövetségének Elnöksége értesíti tag
jait, hogy ötévi rendes közgyűlésüket április 
hó 28-án tartják meg a Tesz, tárgyaló nagy
termében, V., Fáik Miksa-utca 1. sz. alatt.

— Előadások. Március 10-én Fodor György 
dr. szájsebész, és március 17-én báró Hatvány 
Mária tartanak előadást a m. kir. Pázmány 
Péter Tudományegyetem Közegészségtani In
tézetében (Vili., Eszterházy-u. 9.) — Dr. Ha- 
rusitzkg Ferenc geológus március hó 11-én az 
Ásványtani Intézetben előadást tart a buda
pesti földalatti kincsekről.

— ELFOGTÁK A RÉZKIUNCSEK TOLVA
JÁT. Vasárnap reggel a pestújhelyi rendőrőr- 
szemnek föltűnt, hogy egy férfi súlyos terhet 
visz a vállán. Igazolásra szólította fel, mire ez 
eldobta a zsákot és futásnak eredt. A rendőr 
hosszas hajsza után elfogta. Kiderült, hogy az 
elfogott ember Gajdos András 33 éves kazán 
kovács, aki már kilencszer volt büntetve betö
rés miatt. Gajdos hónapok óta abból él, hogy 
lakatlan házak és villák rézkilincseit szereli 
le s azokat orgazdáknak eladja. Letartóztat
ták.

— Pensa herceg Sopronban. Ferhat perzsa 
herceg nagy túraautón vasárnap Sopronbn ér
kezett. A herceg egy hetet szándékozik tölteni 
a dunántúli magyar városban.

— Kuglóf, leveles-vajas tészta. Az Elektro
mos Kiállításon, V.. Honvéd ucca 22. sz. alatt, 
a népszerűvé vált bemutató előadásokon a 
villa mos háztartási készülékek ismertetésén kí
vül kuglóf, leveles vajas tészta és torták süté
sét is bemutatják. Előadást szerdán d. u. ’/d6 
órai kezdettel a kiállítás előadótermében, hét 
főn, csütörtökön és pénteken d. e. %10 órai 
kezdettel a villamos hemulató konyhában tar
tanak. Részvétel, ruhatár díjtalan. A kiállítás 
nyitva: d. o. 8—2 és d. a. 4—-7 óráig.

bébineb ?
Plké takart 3 CQ

hlmifitt fodorral
Kötött kábít és sapka 0 05
Szép mackó IllJny ...o, 3 JQ 

8íblbJrtlpJake fitt

Pelerlnes plkékabítka 5 gll 

KOtltt játszóruha ..«o, 2 90 
Krepdesln m. s. fejkltd 0 7Q

fehér, kik v. róamrln........ • w

Mihelyem marokénruha 5 OQ 
kéilmnnkn marral *8  ,

Angol tormáin gy. *0013353Sün kSrrftoidMil ... 41.80,
Modem nnalaskocsl 54 _ 

tankkerékkel holl»ndi tlpnas...w •
Alllthaló sportkocsi 17 fin

kdrpltoaott SUuel ói Umlíval ’ ****

Jártketrec 6 80
nyers ........ - — -• — — -

Oldsték háromformára IQ 9Q 
oaabAlyoiható móh kivitel# w

M. D. Ct hintőpor —.40 
Lanolinos krém------—.80
M. D. Cs. bablszappas — .28 
Csalóka, gumikarikás—.38 
Frottír mosdókesztyO —.33 
Fürdő-hőmérő — ——.88
Babl hajkefe--------- —.88
Celluloidcsörgő -.44, —.22 
Sípoló gumibaba -.88, —.44 
Koca1 szíj — — 1.50, —.98

P 12.50-es héb:-kelengvénk
1 darab hossza párna
8 drb ingecske hímzett gallérral
1 drb gumipelenka szegett szélű 
8 drb kötött rékll
1 drb kötött sapka 1*1  rfi
6 drb pelenka fehérített |f 111 

anyagból ár összesen IL.JU
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Betűit Bede,
a csontíörő futballkapltány

Sátoraljaújhely, márc. 8.
éA Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

lése.) Az utóbbi napokban háromszor törtek 
he a sátoraljaújhelyi vasúti állomás trafikjába. 
A megindult nyomozás végre eredményhez ve
zetett s vasárnap délután letartóztatták a betö
rések tetteséi.

A lopásokat a Vasutas futball-klub volt csa
patkapitánya, a durva Játékáról közismert 
futballista követte el a „csonttörő" Bede 

József.
Bede már büntetett előéletű ember, ugyanis 
nemrég egyik munkatársa szekrényéből ellopott 
tíz pengőt. Ezért egy hónapi elzárásra Ítélték, 
azonban büntetését próbaidőre felfüggesztette a 
bíróság. Ez az Ügy terelte Bedére a gyanút, 
megindult a nyomozás és ennek befejezéseként 
letartóztatták.

Bede belemerte,
hogy valóban ő követte el álkulccsal a betömé
seket. ________

— Malomégés. Tegnap éjfélkor Nagykanizsa 
mellett, Andráshidán kigyulladt és teljesen le
égett a bennlevő gabonával, őrleménnyel és 
minden berendezéssel a hatalmas malom. zV 
kár jelentékeny.

— A budapent—mohácsi ssemélyhajójáratok 
megnyitása. A M. Kir. Folyam- és Tengerhajó
zási Rt. közli, hogy a hudapest—mohácsi sze
mélyim jójáratokat az egyidejűleg kiudolt me
netrend szerint ez évben akként indítja meg, 
hogy nz első hajó Budapestről Mohácsra már
cius 14-én, Mohácsról Budapestre pedig már
cius 15 én indul. E járatokban a gőzös naponta 
22 órakor indul Budapest-Eölvös-férről és a 
közbenső állomások érintésével reggel 8 óra 
30 perckor érkezik Mohácsra. Mohácsról a gő
zös 11 órakor indul és n közbenső állomások 
érintésével naponként reggel 4 órakor érkezik 
Budapest Eötvös-térre Buda pest-Nagy vásárt ele- 
pel a gőzös csak szükség szerint, míg Duna- 
füred—Szászlialombatta állomást egyelőre nem 
érinti. A mcnetdljakról, poggyász- és egvéb il
letékekről az igazgatóság, valamint nz állomá
sok pénztárai nyújtanak felvilágosítást.
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Mosolygó bölcs „ rringjn „ mnsn/a!
színházi ét Irodalmi életben Heltai. Jené
nek. akt e héten bebizonyította, hogy 
valóban méltó e díszítő jelzőre. Heltai 
ugyanit olyan példát statuált, amely is- 
kólát kell csináljon.

A történet röviden a következő: a leg
tekintélyesebb színházi hetilapunk in
diszkréciót követett el Heltai Jenővel 
ízemben. Az egyik népszerű, olvasott 
rovatában meglehetős részletesen és ap
rólékosan elmondotta lleltai Jenő „Néma 
levente'' című darabjának tartalmát, 
amely darabból csak most kezdődtek 
meg a próbák a Magyar Színházban, de 
nem valószínű, hogy ott egy-két hónapon 
belől premiert lehetne tartani. Heltai 
Jenő feladta a mosolygó álláspontot, ret
tenetes dühbe gurult, nagy telefoncsata 
és szemrehányások után a bírósághoz for
dult, ahol egyenesen a hetilap elkob
zását kérte. A szerzőt jogba ütközik ez a 
cselekedet, nekem is nagy kárt okoz 
—, hangoztatta a színpadi szerzők örök 
Elnöke ... Pedig hát mi történt! Semmi 
más. mint tddlg mindig. A színházi heti
lap szereti azt, ha eredeti hírekkel ked
veskedik olvasóinak és csak azt tette, 
amit eddig is évtizedeken keresztül tett, 
kiszolgálni vélte az irót, a színházat és 
a közönséget. A bíró nehéz kérdés előtt 
állott, de a jog fog, mégis csak Heltai 
Jenőnek adott igazat és elrendetle a szín
házi hetilap összes példányainak lefog
lalását.

Es most bizonyult bölcsnek Heltai 
Jenő. Odaállt Incze Sándor, a színházi 
hetilap főszerkesztője elé és ezt mondta:

— 4 haragom elpárolgott az elégtételt 
megkaptam, minek okozzak oktalanul 
óriási kárt. Hajlandó vagyok eltekinteni 
az Ítélet rendelkező részétől, ha ötszáz 
pengőt fizetsz jótékonycélra.

X hivatalos lap vasárnapi száma közli, 
hogy Incze Sándor főszerkesztő Ötszáz 
pengőt adományozott az árvíz- és aszály
sújtotta vidékek szegény lakossága szá
mára.

Ezt a történetet agyonhallgatták, félve 
vigyáztak arra, hogy napvilágot lásson a 
jótékony cselekedjél inditóoka, pétiig ez az, 
ami példát statuál. Abból a „tésztából”, 
amelyet a színházi hetilap gyúrt, lm hány 
szegény Ínséges számára sülik már a 
kenyeret Csongrád nyomorgó vidékén és 
azzal a gesztussal, amellyel Heltai Jenő 
lemondott a legvégső elégtételről, amely 
senkinek sem használt volna, de minden
kinek ártana, megtalálta azt az utat, 
amely a mai világban egyedül járható. 
Gombamódra szaporodnak színházak, 
színészek, írók perei. Egymást tépi, marja 
Heltai Jenő bohémvilága. Mennyivel oko
sabb. mennyivel emberségesebb, célra
vezetőbb lenne ha az ügyeket eme uj tör
vény alapján intéznék el, amelyet a ma
gyar színházi élet ezentúl bizonyosan 
mint lex-Heltait emleget.

A Kamaraszínházban az Országos Filmcgye- 
sülct iskolája tartott vasárnap délelőtt vizsga
előadást s ennek keretében feltűnő sikert ara
tott a szép és tehetséges Aknay Margit, majd 
Brleznuy Vanda. Antalft Kató, Nagy Endre, 
Kclltr Lili éa Nagy Denise.

Ma befejezték az „Ember a híd alatt" 
elmti film forgatását, az utolsó felvétel az 
Erzaébct-hld alatt történt, ahol KIm Ferene 
és Szakára Zoltán Játszottak el egy drámai 
Jelenetet.

.4 férfl mind örült”, Török Rezső nagysi
kerű mulatságos regényét Korda Sándor lon
doni produkciója akarja filmre fntografálni. A 
tárgyalások már megindultak.

A rádióban tegnap nagy sikert aratott a 
..Leány vásár" operett közvetítése. Falus 
Edit gyönyörű hangja kitünően érvényesült 
ii mikrofonon keresztül is.

I fekete szubtett, az ismert táncoskomikus 
ermcnyassznnya mindenáron hékűlni akar volt 
vőlegényével és r célból állandó ülést vett ki 
abban a színházban, ahol a makacs és hajt ha
tatlan táncoskomikus játszik.

Március Iáén, vasárnap délelőtt Paulay Ede. 
a Nemzeti Színház nagy igazgatója születésének 
századik évfordulója alkalmából a Nemzeti 
Stlnház ünnepélye*  ülést tart, amelyre a kőr- 
<ld kitűnőségeit hívja meg.

I'oydny Irén, a Vígszínház tagja, mint dlzőx 
a Negresco kávéhdzban vasárnap nagy sikerrel 
mutatkozott be.

Hogyan lett az öngyilkosok 
indulójából, a Szomorú vasárnapból 

amerikai operett
Kis cselédek búcsúlevele indított el két fiatal zeneszerzőt a világsiker felé

Két szegény pesti fiatalember: Jávor 
László és Seres Rezső, öt évvel ezelőtt „Szo
morú vasárnap" cimü saját költségükön ki
nyomtatott kotlájukkal

végigházalták az összes pesti kiadókat, 
míg végre egy dohányulcai kiadócég vál
lalkozott arra, hogy plaszirozza a szerze
ményt. Nehezen ment a munka, de ez a dal 
óriási sikert aratott — különösen az öngyil
kosjelöltek körében. A pesti öngyilkosok 
egymásután Írták búcsúleveleikben, hogy

• „Szomorú vasárnap" hangjai mellett 
mentek a halálba,

fölfigyeltek erre a lapok is, hasábos ripor
tok jelentek meg az öngyilkosok indulójá
ról. A riportokat átvették a német, francia,

ÓMbNAPLÓ
VASÁRNAP MEGÉRKEZETT

Pestre egy sereg külföldi színész és színész
nő. Egyike-másika a délutáni bécsi gyorssal 
jött, a többiek pedig autón. A színészek kö
zül Pesten vannak Hans Moscr, Theo Lin- 
gen, Willy Eichberger, Walter Jansen, Hilde 
Hildebrand és Gretl Theimer, a volt osztrák 
szépségkirájynő. Egy svájci tőkecsoportból 
alakult Thekla filmváHalat ugyanis Pesten 
készíti el a Veronika, az áruház királynője 
cimü filmjét. Rendezőjük, Veit Harland, 
csak hétfőn reggel érkezik, amikor már 
megkezdődnek a film forgatásának előké
születei. Ugyanez a filmvállalat júniusban 
Lehár Ferenc „Pacsirtájá”-nak felvételeit 
kezdi meg, a főszerepére Eggerth Mártát 
szerződtette. A volt Universal stabja, amely 
„Continental" film címen milliós tökével 
Svájcban megalakult, gyártási székhelyéül 
Budapestet jelölte ki. Gyártási vezető He
gedűs Ferenc, művészi tanácsadó Gertler 
Viktor. Első filmjét a párisi orosz csoda
gyerekkel, Mirshavat és Szőke Szakállal 
forgatják le, amelyet a magyar Gál Béla 
rendez, akinek ez lesz az első idegennyelvü 
rendezése.

NEMCSAK AZ OPERETT  - 
SZÍNHÁZAT

sőprik, tisztogatják, hanem kigyullad a vil- 
lanylámpa hétfőn reggel a Király Színház né
zőterén is. Végre sikerült megállapodniok az 
odaszerződtetett színészeknek a zárgondnokkal 
abban, hogy előadhatják nz „Ártatlan a felesé
gem” cimü Harmath—Adorján operettet, ame
lyet eddig mór két színházban kezdtek el pró
bálni. A Royal Színházban aznap volt az első 
próba, amikor a színház megbukott, utána át
vitték « Bethlen téri Színházba, de ott szerep
osztási nehézségek támadtak, míg végre most a 
Király Színházban otthont kap a hányatott 
sorsú operett. Színházi körökben ezt igen jó 
kahhalának tartják. Reméljük mi is.

NAGY AZ IZGALOM 
a SzinésMzövctségben, amely erősen fölkészül 
■ március 22-lkl rendkívüli közgyűlésre, ahol 
a Jelenlegi vezetőség szembe akar nézni az el
lenzék vádjaival. Csütörtökön választmányi 
ülést tart a SitoMzszövetség, amelyen résztvesz 
már Molnár Dezső dr. ügyvezető-elnök, aki 
betegségéből felépülve, tevékenyen munkálko
dik a Sxlnéazszövetség ügyelnek rend behozásán. 
A március 22-lkl közgyűlés fog dönteni G ó t h 
Sándorék éa Vaszary Ptrooka kilépésére 
vonatkozóan. Lehetséges, hogyha ezen a köz
gyűlésen • hangulat olyanná válik, amely szük
ségessé teszi a vezetőség lemondását, akkor a 
vezetőség felveti a bizalmi kérdést. As elnökség, 
amely Békeffl Lászlóból, Kertész De
zsőből, Rálkalből éa Vaszary Jánosból 
áll, azonban októberig birtokosa mandátumá
nak, amelyet lt!W októberében kapott. Fantasz
tikusnál fantasztlkusabb hírek keringenek az 
ellenzék rlnökjclöltjelnek személyére nézve.

HIHETETLEN GYORS TEMPÓVAL 
készül a Hunniában a legújabb magyar film, 
a „Kétszáz pengő fix” cimü vígjáték forgatása, 
amelyben az uj magyar filmszínész női generá
ció is szóhozjut a legkitűnőbb színész- cs kó- 
mikusgárda mellett. .4 film eredeti elme ..Há
romszáz pengő fix” volt, tudniillik ilyen állásra 
kell szert tennie a film főhősének, hogy elve- 
hesse imádottját. A film producere, Soltész Já
nos dr., azonban a szerzőtől száz pengőt lealku
dott azzal, hogy Ilyen magas fii ma a filmen 
is hihetetlen. Jellemző a mai időkre.

A KIS DÉVÉNYT LACI 
akit a Magyar Szinhá- fedezett fel At Ur 
katonái cimü darabjál ,n és aki n Légy jó 
mindhalálig cimü filmben n Nyilas Misi 
szerepét játssza, könnyen lehetséges, hogv 
világkarriert csinál. A magyar filmet leveti- 
ieüék. egy amerikai filmgyár PeeUa Járt ve

angol, amerikai lapok is. Ami ezután tör
tént, az olyan, mint a mesében. Az egyik 
ország a másik után szerezte meg nemes 
valutáért e dal kiadási jogát, legutóbb pedig 

két amerikai cég kábelen licitált 
egymásra

ezért a jogért, ugy hogy csak a pesti posta 
370 dollárt keresett az üzleten. Most a leg
nagyobb chikagói kiadócég táviratozott a 
szerzőknek, hogy ha van operettjük ebből 
a dalból, azt kétezer dollárral már le is 
kötik. Az operettet most Harmatit Imre Írja 
is a két fiatalemberrel és már táviratoztak 
azért a kétezer dollárért. Íme, ami az ön
gyilkosoknak „szomorú vasárnap", az a 
szerzőknek vidám hétköznap.

zetőembere előtt, aki hajlandó Amerikában 
megcsinálni a filmet, ha a kis Dévényi Laci 
addig megtanul tökéletesen angolul. A sze
gény színházi ügyelő kisfia most már bol
dogan tanul, hátha belőle is Jackie Cooper 
lesz.

FEDÁK SÁRI NEM HAJLANDÓ

Aknay Vilmának Vajda Ernő ellen folya
matba tett perével kapcsolatban semmi
féle akcióba lépni és visszautasította Aknay 
Vilma ügyvédjének azt a kérését, hogy ki
utazzon Amerikába, ahol a háromszázezer 
dolláros perben Ismét tanuul akarják ki
hallgattatok Fedők Sárinak tavalyi ame
rikai kalandja éppen elég tanulságos volt 
ahhoz, hogy ezt az ajánlatot, mely a hajó
jeggyel együtt érkezett, a leghatározottabb 
formában visszautasítsa, sőt azzal a kérés
sel fordult amerikai barátnőjéhez, hogy 
még diplomáciai utón se hallgassák ki. 
mert ebben az ügyben soha többé semmi 
szerepet nem óhajt vállalni. Annál feltű
nőbb Fedák Sárinak ez az állásfoglalása, 
hiszen tavaly, mikor visszaérkezett Ameri
kából, nyilatkozatban jelentette ki éppen 
a Hétfői Napló hasábjain, hogy a harcot 
tovább folytatja s a kártérítési pert igaz
ságtalan meghurcoltatása miatt 6 is meg
indítja Vajda Ernő ellen. Azóta, ugylát
szik, Fedák Sári is belátta, hogy nevét a 
közönség sokkal szívesebben olvassa a 
színházi rovatban, mint a törvényszékiben. 
Fedák Sári különben ebben a pillanatban 
vidéki körútját megszakítvat betegen fek
szik pestszentlőrinci villájában. Még a 
telefont is kikapcsolták.

* Inklslnov német kalandorfilmen. Nagv di
vatja van ugylátszik a kalandorfilmeknek, 
mert valóban ez a film igazi területe. Ez a 
megállapítás százszázalékosan helytáll „A 
pénz rabjat" cimü filmóriássai kapcsolatban, 
amelynek cselekménye a Santa-cruzl szigete- 
ken játszódik le. A film főszereplője a legér
dekesebb filmszínészek egyike, Inkisinov, a 
Dzsingisz-kán feledhetetlen hőse, aki egyetlen 
filmjével világhíressé telte a nevét. Az érdekes 
filmet az Uránia filmszínház mutatja be.

A legizgalmasabb kalandorregény:

flPÉnz 
RABJAI
(A SAÖTA CROZI POKOL)
Főszereplők:

V. InklJInov
Frangolaa Rosay

H armann 8paelman« 
Iréné v. Meyendorfl 
Andrew*  Engelmann 
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Kétféle igazságot

hallunk a Vígszínház 
uj darabjának színpa
dáról: az egyiket az apa 
mondja, aki eddig 
büszkén hangoztatta: 
„az én leányom nem 
olyan." Az apa szerint 
egy igazi férfi csak egv 
igazán és valójában

leánvt vezethet az oltár elé. A másik igaz
ságot a vígjátékban maradinak exponált 
tánti mondja. Szerinte az igazán szerelmes 
férfi meg tudja bocsátani menyasszonyának 
előbbi botlását. Mindkét igazság után ele
mentáris erővel zúgott fel a taps a nézőté
ren és ez bizonyítja egyúttal Csathó Kál
mán uj vigjátékának nagy közönségsike
rét. Mindenki megkapja a magáét, amit 
szive szerint kíván. Többet magáról a da
rabról nem is kell mondanunk, csak azt, 
hogy a terjengős első felvonás után bom- 
basikerü második felvonás következik, 
amelynek rezonanciája a kissé elnagyolt és 
elhamarkodott harmadik felvonáson át is 
érezhető. A gondosan csiszolt előadásban 
(amelyen meglátszik Csathó Kálmán rende
zői keze is), a Vígszínház fiataljai; Muráti 
Lili, Márkus Margit bizonyítják be ismét, 
hogy idevalók. Minden elismerésünk Ajtay 
Andoré, aki nemesen és előkelőén játszotta 
a leányáért remegő apa alakját. Bádogé, a 
szalon-charmeure, akibe egész biztos bele- 
szerelmesedéit a nézőtér leány- és asszony
seregének fele és Gombaszögi Elláé, aki an
gyali kedvességgel és humorral játszott egy 
olyan mamát, akit a leánya nevel. Berczy 
Géza kitünően állja meg a helyét

(•. «.)

Régi fényében
csillog ismét a kabaré — 
ezt kellett megállapítani 
a Terézköruti Színpad 
tegnapi premierjén, ahol 
brilliánsabbnál brillián- 
sabb válogatott tréfák, 
jelenetek követtél' egy
mást. A kitűnő Faragó 
Dezső György egy igénye
sebb dramölettel és egy 
mulatságos egyfelvonásossal szerepelt a mű
sorban. A dramolettben Gárdonyi Lajos mé
lyen emberi figurát adott és kellemesen tűnt 
fel a fiatal, igen tehetséges Donáth Ágnes. A 
tréfájában Vaszary Piroska és Peti Sándor 
kettőse mulattat ellenállhatatlanul. László 
Miklós és Rejtő Jenő darabjaiban Salamon 
Béla nevetteti meg alaposan a közönséget, 
partnerei, a prózai szerepekben is. kitűnő Sass 
Olly, Fllippi Irén, Hámori Lili, Haraszti Eta, 
Márai Valy, Fenyő. Kőváry Gyula mint iró, 
rendező és színész cxcellál a műsorban, amely
nek nagy erőssége a remek Komlós Vilmos és 
Mihályi. Gratulálunk Békeffy Lászlónak, aki 
konferansziban megtalálta azt a hangot, ame
lyet már rég várunk tőle, metszőén éles és 
talpraesett. A pompás Nagykovácsi Ilona egy 
Ady-dalával érdemelte ki a közönség tapsait.

Az okos mama

színpadi karrlérje után a filmen is diadalt 
arat bölcs és talpraesett tanácsaival, amelyek 
a legfantasztikusabb bohózat! helyzeteket te
remtik a közönség nagy mulatságára. Kitűnő 
ifj. Béke/fi István szüzaéje, pompás Lajtay 
Lajos, Virányi László és P. Horváth Dezső né
hány száma. A címszerepben Kosáry Emmi 
finom játékával és szép énekével kitűnő film
sztárnak bizonyult, számunkra azonban a leg
nagyobb meglepetés Páger Antal és Koinár 
Juliska családi kettőse vált a filmen. Két vér
beli, igazi színész, akik jó hangulatot és leve
gőt teremtenek. Erdélyi Midnek mint komiká
nak tapsoltunk nagyon, Dénes György, Törzs 
Jenő. Ráday Imre, Salamon Béla, Pethes Sán
dor és Tolnay Klári a axinészcgyütles gyön
gyei. A humor ezúttal kissé túlzó képviselője 
Kabos Gyula. Mártonffy Emil, a rendező, jó 
munkát végzett.

A hét többi filmje.

A lázadók. Az angol gyarmatosítás kegyet
lenül izgalmas drámája ez a film, amely tu
lajdonképpen nem más, mint a Bounty nevű 
hajó útja a Haiti-szigetekre. A szadista hajla
mú kapitány győtri a legénységet, de fellázad 
ellene az emberséges első tiszt, aki a lázadók
kal együtt a jövő angol világbirodalom egyik 
kis gyarmatát alapítja meg egy lakatlan dél
tengeri szigeten. Izgalmas, pazar jelenetei 
egész során Charles Laughton. Clark Gabié, 
Franchot Tone nemek hármasának és kél is
meretlen havai szépségnek összjátékában gyö
nyörködtünk. — A titkárnő. Lehet, hogy Hal
vány Lilinek nagyon tetszett, nelünk nem túl
ságosan, „A titkárnő". Kellemetlen alakok gyöt
rik egymást a filmen, még a bűbájos Clodctto 
Colbcrt is néha elviselhet ellen. — A Fehér (ló. 
No, itt van a Salzkammorgut. a szép tiroll 
táncok, a szerelmes főpincér (Hermann Thie- 
mig) és a jóhangu fogadósnő (Kristl Mardtrin.) 
A Fehér ló azonban biztosan üget a közönség 
érddUÖdéM felé.
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családjánál
Ütötték, vorték a szerencsétlen lányt, 
akit most a rendörsíg vett pártfogásba

Vasárnap délután két óra tájban egyen
ruhás férfi sietett lélckszakadva az Irinyi 
Józ«e/-utca sarkán álló Csöbör László rend- 
őrhöz.

—• Polgári István vagyok — mondotta 
.—, Fehér Jstván folyamőrfőhadnagy ur 
küldött biztos úrhoz, hogy jöjjön azonnal 
az Irinyi József-utca 10. számú ház ötödik 
emeletére, ahol sürgősen intézkedni kell 
egy ügyben .

A rendőr felsietett a házba, és a fojyam- 
őrföhadnagy lakásában

egy kétségbeesett vézna fiatal leányt 
talált,

aki sirástól elcsukló hangon adta elő, hogy 
mi történt.

Víg Anna 19 esztendős, anyátlan, apát
ián kunszentmártoni árva volt a siró leány. 
Lábas József Domokos vegyészmérnök 
szomszédos lakásából,

a fürdőszoba ablakán, n világitó udva
ron keresztül mászott át a folyamőr
főhadnagy lakásába, hogy segítségét 

kérje
azokkal a bántalmazásokkal szemben, ame
lyekben Lqbaaéktól részesült.

Vig Anna karácsonykor az egyik fő
városi lapban felhívást olvasott, amelyben 
Lábasék közölték, hogy hajlandók örökbe
fogadni és később kiházasitani egy jó
maga viseletű 18—20 év körüli árvaleányt. 
Felutazott Budapestre, jelentkezett a há
zaspárnál, akik kijelentették, hogy meg
nyerte tetszésüket és

i; örökbefogadják.
Pár hétig jól bántak vele, úgy tekintették 
tényleg, mintha saját leányuk lenne, egy 
idő óta azonban pokollá vált az élete. 
Agyondolgoztatták.

ütötték, verték,

Feljelentés,
tömeges kihallgatás, 
bűnügyi bonyodalom

az fttnegyedmlllló dolláros református kölcsön ügyében
Vasárnap a református egyházi élet több 

számottevő tagja megbeszélést tartott, 
amelyen egy feltűnő bűnügy eseményeit 
ismertették. Ez a bünügy

három magyar református egyház
megye vezetőségének feljelentésére in

dult meg
és fejleményei még élénken fogják foglal
koztatni a nyilvánosságot.

A vasárnapi tanácskozáson valamennyi 
felszólaló sürgős és erélyes vizsgálatot kö
vetelt. A felszólalók előadásából a követ
kezők derültek ki erről a feltűnő bűnügy
ről.

— Három magyar református egyház
megye annakidején mintegy

Otnegyedmillió dollár kölcsönt vett fel 
Amerikában,

hogy különböző invesztíciókat végezzenek 
és karitatív, szociális intézményeiket ki
építsék a maguk egyházmegyéinek terüle
tén. . 4 nagy kölcsön visszafizetése és 
egyéb tranzakciók közül az egyházmegyék 
élén álló előkelő közéleti férfiak olyan 
jelenségeket tapasztaltak, amelyek arra 
késztették őket, hogy

a budapesti királyi ügyészséghez for
duljanak.

Érdekes értesítés érkezett tegnap a bel
ügyin intézi éri tini fennhatósága alatt műkö
dő kivándorlókat és visszavándorlókat védő 
irodához

Newyorkból Jött az értesítés és egy 
fantasztikus örökség! regény tárul fel 

belőle.
Harminc esztendőre nyúlik vissza ez az 

örökségi história. Még 1907-ben történi, 
hoj^

Nagyváradról Amerikába vándorolt egy 
kta saatées egyetlen fiat Berger Jómat,

Egymillió dollár örökség vár 
a budapesti Bergerekrel

úgy, hogy kibírhatatlan lett a sorsa.
— Inkább öngyilkos leszek, de nem ma

radok tovább ennél a családnál —- 
mondta kezeit összekulcsolva, könyörögve 
a leány. — Adják ki a holmimat és elme
gyek, mert nem bírom tovább.

Fehér István és több szomszéd kijelen
tették a rendőr előtt, ho^y ‘ényleg

többször hallottak kétségbt esett sirán
kozást, kiáltozásokat a mérnökék laká

sából,
de annak magyarázatát csak most tudták 
megfejteni.

A rendőr védelme alatt tért vissza Vifl 
Anna a mérnökék lakásába. Lábas József 
beleegyezését adta, hogy a leány eltávozzon 
tőlük * kérte a rendőrt, várjon az előszo
bában, mig a leány összecsomagolja hol 
mijáL Pár perc múlva a belső szobából 
sikoltozás, segéiykiáltás hallatszott.

A rendőr berohant és látta, amint a 
mérnök-házaspár ütlegeli a szerencsét
len leányt, ■ férfi hajánál fogva cibálta, 

felesége pedig rugdosta.
Nagynehezen tudta csak kiszabadítani szo
rongatott helyzetéből, mire a szerencsétlen 
leány félelmében beszaladt a fürdőszobába, 
majd onnan

ismét átmászott a folyamőrfőhadnagy 
lakásába.

Vig Annát végül a főkapitányságra ki
sérte a rendőr, ahol rendőrorvos vizsgálta 
meg és

testén több nyolc napon belül gyógyuló 
sérülést talált.

A szerencsétlen sorsú vidéki leányt az élet
védelmi osztály vette pártfogásába és 
miután senki hozzátartozója nines, a Mag- 
dofna-otthonban helyezték el, a mérnökék 
ellep pedig megindítják az eljárást.

Az egyházmegyei vezetők hangoztatták, 
hogy nem akarnak senkit alaptalanul meg
gyanúsítani. Azok, akik a kölcsön megszer
zése és visszafizetése körül eddig tevékeny
kedtek, a legkorrektebben jártak el. Ezért 

ismeretlen tettesek ellen teszik meg 
panaszukat

és ennek alapján az ügyészség vizsgálata 
állapítsa meg: történtek-e olyan szabály
talanságok, visszásságok, amelyek bünte
tendő cselekményt képeznek és ha igen: 
kik fsietősek ezért ?

Az ügyészség vezetője azonnal intézkedett 
a vizsgálat lefolytatásáról és dr. Bary 
Zoltán királyi ügyészt bízta meg ezzel. 
Bary ügyész egész sereg tanúkihallgatást 
foganatosított már, hogy mielőbb tisztázza 
a történeteket.

A kihallgatott tanuk között Baltazár 
Dezső, a tiszántúli református egyház
kerület köztiszteletben álló vezető 
püspöke Is részletes vallomást tett, 

hogy elősegítse a nyomozás eredményét.
A budapesti királyi ügyészséj pártatlan 

igazságszerctete és lelkiismeretes munkája 
mindenkit megnyugtathat, hogy a legjobb 
kezekben van ennek az ügynek a vizsgálata! 
— fejezték be előadásukat a vasárnapi re
formátus megbeszélés felszólalói.

A fiatalember hosszú éveken át a legna
gyobb nyomorúságban tengette életét 
Nowyorkban. Közvetlenül a világháború 
kitörése előtt, amikor szédítő arányú telek
spekulációk folytak egész Amerikában, 
Berger Józsefet egy telekügynökkel hozta 
össze a sorsa. Ez az Ismeretség alapozta 
meg Berger vagyonát; a tclekügynökkcl al
kalmi üzletekre társult és az apró telekel
adást vállalkozások, közvetítések egyre na
gyobb jövedelmet biztosítottak neki. Ami
kor már volt egy kis tőkéje, maga bonyo

lította la üzleteit de a háború alatt ezek az 
üzletek

horribilis nyereséggel zárultak.
Később Berger már nemcsak telekeladások
kal foglalkozott, hanem egyéb vállalkozá
sokban is érdekeltséget vállalt. Komoly va
gyon birtokában megszerezte az amerikai 
állampolgárságot és megnősült: amerikai 
leányt vett feleségűi. Házasságából nem 
született gyermek. Pár esztendővel ezelőtt 
Berger József felesége meghalt s

1935 júliusában ő is elköltözött az élők 
sorából.

Ekkor körülbelül egymillió dolláros va
gyona volt Bergernek. Különböző vállalko
zásaiban és a ncwyorki bankok fafejeiben 
feküdt a dollármillió. Az amerikai hatósá
gok megállapították, hogy a dúsgazdag 
vállalkozó nem hagyott hátra végrendeletet 
s nincsenek Amerikában közvetlen leszár
mazottai, akik igényt tarthatnak öröksé
gére.

Ezek után indult meg a kutatás Európá
ban a hagyaték várományosai után. Erdély
ben nem vezetett konkrét eredményre a 
nyomozás. De itt sikerült megállapítani, 
hogy

Bergernek azok a rokonai, okik legkö
zelebb állanak hozzá, jórészt Budapes

ten élnek.
Fel is kutatták már egyik legközelebbi ro
konát, özvegy Friedmann Józsefnél, aki az 
elhunyt dollármilliomossal a nagyszülők 
révén van rokonságban. Friedmannén kí
vül

egy sereg pesti Berger reflektál az egy

Őrizetbe vették 
a metilalkoholos 
kocsmárost

Vasárnap reggel előállították a főkapi
tányságra Barta Józsefet, a Tömő-utca 33. 
szám alatt lévő kocsma tulajdonosát. Barta 
előállítása összefügg azzal a mclilalkohol 
mérgezési üggyel, amelynek két halálos ál
dozata van és amelyből kifolyólag már há
rom embert állítottak elő a főkapitányságra 
az elmúlt héten.

A tömőutcai kocsmában szeszes italt fo
gyasztott Lencse Aranka és Bcncze Erzsé
bet, valamint Szabó István. A szesztogyasz- 
tás után

a két leány roszili lett, majd meghalt 
s a vizsgálat megállapította, hogy mind a 
ketten metilalkoholmérgezésnek lettek az 
áldozata.

A rendőrség természetesen nagyarányú 
vizsgálatot indított, amelynek során három 
embert előállítottak, köztük Kovács Gross- 
mayer Albertét, mert kiderült, hogy

ő szállította Barta József kocsmájába 
a inetilalkoholt.

A kocsmárost szombaton kihallgatták és 
vasárnapra újra előállították. A vasárnapi 
kihallgatás végén Bartát közegészség elleni 
bűntett cimén

őrizetbe vették.
A közegészség elleni bűntett olyan súlyos 
bűncselekmény, amelyért 5—15 évig járó 
fegyházbüntetést is kiszabhat a biróság. A 
vizsgálat tovább folyik.

Autószerencsétlen
ségek vasárnapja 

Négy autóbaleset történt, 
köztük egy halálos kimenetelű

Vasárnap szinte vég
zetszerűen sorozatos autó
szerencsétlenségek Ját
szódtak le a főváros te
rületén. Időrendi sorrend
ben az első szerencsétlen
ség félnégy órakor haj

nalban történt és délelőtt 
II óra 40 perckor vonul 
tok ki a mentők a ne

gyedik autószerencsétlenség színhelyére.
Az első autószerencsétlenség volt a legsúlyo

sabb és
emberéletben Is áldozatot követelt.

Reggel félnégy óra tájban haladt autójával, 
nz AA. 138. számú inagángépkocsival Kispest
ről Budapest felé Welnberger Arnold 84 éves 
szabómester, aki maga vezette a kocsit. A Má
ria Valéria baraktelep előtt a hajnali szürkü
letben egy ember aknrt áthaladni az úttesten. 

Wclnberger a sötétben nem láthatta a vi
gyázatlan gyalogost, aki
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Gömörl Jenő Tamás éa Jaczkó Olga 
hatalmas, háromkötetes, izgalmas regénye. 
Erről a nagy műről mindenki bozzélnl fog; 
mindenkinek el kell olvasnia. Pikáns érde
kessége a regénynek, hogy a legelső számot
tevő epikai mű a magyar irodalomban, ame
lyet kelten Írtak. Két iró összefogására volt 
szükség, hogy ezt az óriási anyagot és nagy 
időt — a világháború utáni kor első tíz esz
tendejét — felölelő nagy elbeszélő mű, mely
nek főhősei voltakép maguk az anyatesttől 
elszakított magyarság milliói és a mi ko
runk, megszülessék.
HÁROM HATALMAS KÖTET! 1230 OLDALI

A három kötet ára fűivé P 14.S0 
Díszes vászonkötésben P 22.—

Székely Nyomda és Könyvkiadó Válallot 
kiadása

Minden könyvkereskedésben kapható!

millió dolláros örökségre, 
amelynek ügyét az amerikai hagyatékok 
ügyében intézkedő hivatalos szerv: a ki
vándorlókat és visszavándorlókat védő iroda 
vette kezébe. Itt dől el tehát a pesti Berge- 
rek milliós örökségének sorsa.

maga futott neki a rohanó autó 
bal első lámpájának. A következő pillanatban 
megtörtént a katasztrófa: az autó fellökte a 
szerencsétlen embert, majd

mind a négy kerekével átment rajta.
Weinberger megállította kocsiját és kór

házba akarta szállítani a szerencsétlen embert, 
azonban az olyan súlyos állapotban volt, hogy 
orvosj felügyelet nélkül nem merte érinteni. 
Előkerült a rendőr is, aki értesítene a mentő
ket. Hevenyészve bekötözték, majd az Uj 
Szent János-kőrházba szálUtotUk, ahol reggel 
félhét órakor a szerencsétlen ember anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte vdna,

meghalt
A nála talált iratokból valószínűnek látszik, 
hogy az autó alatt szerencsétlenül járt ember 
Kleiszt Henrik. Mintegy ötvenöt esztendői. 
Hogy hol van. a lakása,-nem. tudták megállaz 
pitani.

A másik autószerencsétlenség reggel hét óra
kor történt, a Fáik Miksa-utca és Klotild-u|ca 
sarkán. A Fáik Miksa-ufcóből jött BO. "03. 
számú taxijával Kmett Ferenc 37 esztendős 
gépkocsivezető. A sarkon hirtelen elébe került 
a BC. 658. rendszemu magánautó, amelynek 
volánjánál ifj. Széchényi Ferene 47 éves gaz
dálkodó ÜIL

A két autó 
rettenetes recsegéa-ropogá*  közepette 

rohant egymásba,
az összeütközés olyan erővel történt, hogy a 
kocsik valósággal összeragadtak. A szerencsét
lenség következtében Kmett Ferenc súlyosan 
megsérült. A mentők a Rókus-kórházba vitték.

A harmadik autószerencsétlenség a Kőbá- 
nyal-ut és Hungária-körut sarkán történt. 
Reggel 9 órakor Pest felé haladt a BC. 250. 
rendszámú gépkocsi. A Hungária-körut sarkán 
az autó, elé került Toháti István 37 éves festő- 
segéd, aki Kőbányán a Cserhát-utca 25 számú 
házban lakott

A gépkocsivezető a síkor utón nem tudta 
idejében lefékezni autóját, úgyhogy

elütötte Tobátlt,
akit a mentők súlyos sérülésekkel az István- 
kórházba zsállitottak.

A negyedik autószerencsétlenség délelőtt fél- 
lizonketiő után folyt le a KJrály-utca 8. számú 
ház előtt. A Bt. 063. bérautó az úttesten át
szaladó Matus István 50 éves kubikust

ütötte ek
akit a mentők könnyebb sérülésekkel szálli- 
toltak az Uzsoki-utcai kórházba.

A négy autószerencsétlenség ügyében a 
rendöség vizsgálatot indított, hogy megálla
pítsa, kik Idézték elő a baleseteket.

•— ítéletidő. (Gömöri Jenő Tamás és Jaczkó 
Olga regénye.) Végre megjelent a nagy ma
gyar kisebbségi regény, ami az utolsó évtize
deknek jelentőségben és terjedelemben egy
aránt egyik legnagyobb elbeszélő müve, való- 
ságos éposz: az elszakított magyarság éposza. 
A könyv a mwi magyar nemzedék legégetőbb 
és legsürgősebb megoldatlan problémáját tár
gyalja: nz elszakított magyarság sorsát. A 
munka az egyetemes magyarság világháború 
utáni tragédiájának regénye, az ellő számot
tevő epikai mű a magyar Irodalomban, ame
lyet ketten Írtak. A háromkötetes. 1320 oldala*  
munka mindezen felül nemcsak a magyarság, 
hanem Európa összes kisebbségeinek nagy ese
ménye. Újfajta békeregény, amely korunk 
szemfényvesztő békéje ellen fordul.
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Bomba robbant az Újpest alatti 
a budai csodacsapat csatát nyert 
A Ferencváros és a Hungária gátlás nélkUI haladt előre, a Bocskai meg — hátra

.1.- „csórni nlcs" bajnoki forduló két meglepetést hozott: az Újpest nagygótarányu 
vereségét és a III. kerület minden tekintetben bevált pályacseréjét. Biztató jelenség, 
hogy az „érdektelen" pesterzsébeti közönség kétezres tömegben bizonyította be sport- 
gzeretetét. A Ferencváros nagy gólarányu győzelmének legörvendetesebb eseménye 
Sárosi dr bombaformája. .4 negyedik hely kérdése továbbra is nyílt maradt, mert a 
Kispest és a Phöbus megszerezte a maga két pontját. .4 Hungária újabb erőteljes 
lépést tett a biztosnak látszó bajnokság felé. A tabella alsórésze nem változott.

A transzban játszó Budai egy délutánra 
a világ legjobb csapata lett

BUDAI 11—ÚJPEST 3:0 (3:0).
A futball csodás 

olyan meglepetéssel szolgált, amire a leg- 
vakmerőhb tippelő sem gondolhatott. Az 
eddig aléltan vergődő Budai 11 kétségbe
cseit elszántsággal szedte össze magát és 
mint szélső autszájder legyőzte a tavalyi 
bajnokcsapatot és ezzel érzékeny csapást 
mért a lila-fehérekre.

Ötezer néző gyűlt össze a Bcszkárt-pályán, 
amikor az Újpest csapata, amely múlt va
sárnap 10 gólt lőtt, a pályára lépett. Csak
hamar megjelentek a budai legények is. 
Tartalékos csapattal tudják csak fölvenni 
a harcot a nagy ellenfél ellen s igy már 
eleve vesztett ügyük van. A papírforma sze
rint Mert a valóság már a kezdés után egé
szen mást mutat. A budaik támadnak s az 
első pillanatokban Sternberg zavarában már
is kézzel érinti a labdát és csak a biró jó
indulatán múlik a tizenegyes. A zöld-fehér 
színekért lelkesedő közönség persze az Új
pest minden hibáját árgusszeinekkel lesi és 
igyekszik hangulatot teremteni a budaiak 
mellett. Érthető taktika: ha a Budai legyőzi 
n: újpestet, akkor a Ferencváros második 
helyét biztosit ja! Erről csakhamar gondos
kodik Schuster. A 3. percben szabadrúgást 
ível az újpesti kapura. A labda harminc 
méterről

bizonytalansága ezúttal
legények, de ezt a nyolc percet is kibírja a 
budai gárda s aztán újból megindul a 
henger. Rökk csodás támadása, az izgalmas, 
szép jelenetek sorozata következik, amit itt
olt faultok tarkítanak. Előbb Sztancsik, az
tán Komáromi kerül a földre, majd Szalai 
robban össze Hajóssal s a 34. percben

a válogatott csapat halfreménységét su-

A HARMADIK

Ivos sérüléssel végleg kiviszik a pályá
ról.

Tíz emberrel játszik most az Újpest és csak
nem gólt kap, amikor Rökk szabályos tá
madása Iiórit labdástól együtt a hálóba 
akarja lökni. A győzelem mámorától részeg 
közönség egy része ismét rágyújt a sport
szerűtlen dallamra és kórusban énekli:

— Ég az Újpesti...
A pikáns a helyzetben csak az, hogy ma 

a Ferencváros is —. nagyon égett volna. Az 
utolsó tiz perc pazar iskolajátékkal, az an
golokat megszégyenítő háromszögeléssel te
lik el s ebben ismét a Budai a mester. Az
tán vége a szezon legérdekesebb csatájá
nak . .. Vállon viszik ki a győzelem pírjá
ban égő, nevető budai legényeket, akik alig
hanem nagyon éhesek. Ritkán jut jó falat, 
két tál étel a nyomorban tengődő kiscsapa
tok játékosainak .. . Futball 1936!

-CSODA gól*

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 19 68:9 37
2 FERENCVÁROS 19 77:30 31
8 ÚJPEST 19 59:23 29
4 PHÖBUS 19 50:41 23
5 KISPEST 19 43:39 23
6 HL KÉR. FC 19 30:44 19
7 BOCSKAI 19 35:30 16
8 SZEGED 18 26:30 16
9 BUDAFOK 18 40:52 16

10 SOROKSÁR 19 37:51 14
11 BUDAI 11 18 25:35 13
12 SBTC 19 26:59 1°13 TÖREKVÉS 19 21:58 9
14 ATTILA 18 18:48 4

Magyarország—Németország válogatott mér-
kőzés a Hungária-uton, előtte az olimpiára ké- 
szülő amatőrfutball vidéki és fővárosi csapatai
nak próbamérkőzése.

bombaeróvel csavarodba tart a kapura. 
Hórl repülve fogja,

</<■ a nagy lövés kicsúszik a kezéből és a pil
lanatok tört része alatt ő is a labda mellé 
zuhan a hálóba. 1:0. A közösnség extázisbán 
tüzeli most a budai csapatot ujabh és ujabh 
ostromra és a 33-asok kései utódai ezúttal 
a bizalomért ujabh góllal űzetnek. Nagy lö- 
lényük közben három komért érnek el, az
tán a 11. percben Sztancsik rúg szabad
rúgást. A labda Rőkkhöz száll, aki pazar 
stílusban húz cl nz újpesti védelem mellett,

ördöngős drlblijével még iiórit In ki- 
csalja a kapuból.

hogy mögötte aztán kegyetlen góltól rezeg
jen az újpesti háló. 2:0

A liln-lehérek most mindent elkövetnek, 
hogy megfordítsák a vesztett csata sorsát. 
Igen ám, de a budaiak egészen kivételesen 
nagy játékkal rukkolnak ki és ezzel szem
ben alig van mit tenni. Kállai fejese repül 
el a kapu fölött, aztán ismét a Budaié a te
rep. Ilóri csak nagy robin/.onáddal tudja 
menteni Megyeri lövéséi, majd amikor Ha
vas kapuja kerül veszélybe, a budai kapus 
önfejáldozóan szedi le Vincze lábáról a lab
dái. Meg is sérül, de addig masszírozzák, 
amíg ismét a kapuban találja magát. A 39. 
percben incgpccst lelik az- Újpest sorsát. 
Fekete szökteti Hajóst, aki elhúz Futó mel
lett, a jó labdát középen Komáromi fogja, 
megugrik Sternberg mellett éj

egészen közelről, gyilkos erővel, szinte 
hálót sziikltóan zugalja a bombát n 

kapuba. 3:0.
,4 budai oroszlánokkal nem lehet most 

bírni' Minden labda az övéké és olyan tö- 
k< leles biztonsággal mozognak a pályán, 

mintha ax olasr. válogatott fénykorát 
varázsolnák vínnzh.

Hón lelpcrcmként védi a nehéznél nehe
zebb labdákat. A levegőben lóg a negyedik 
goi amit a ko/miM-g <u|ongo ujjongása. 
Mikclitö tapsvihara és ovációja követel a 
budai mesterektől. Ötlet, taktika a futball 
szépségének minden csillogása szikrázik a 
puhán, hogy az elképedt néző gyönyörét a 
maximumra fokozza.

Ezzel n transzba esett tizenegy Játékos
sal szemben ma a világ minden csapata 
kén)leien lelt volna Icleunl a fegyvert.

Az Újpest sem kerülhette el tehát a sorsát 
A szünet utón nyolc percig még az emberi 
erőkifejtés maximumát nyújtják a lila-fehér

Megyeri (1) labdáját Staneaik (2) Szűcs (6) és Szalay (7) előtt Feketéhez (8) küldi, aki 
rohamra kényszeríti Hajóst (4). Fotó (8) a beadást nem tudja elcsípni, szintúgy Stern
berg (A) sem Komáromi (5) elől, aki nagy gólt durrant Hórl (10) hálójába. I. félidő 39.

pere. 3:0. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Ut a KK-küzdelmek felé
PHÖBUS—SOROKSÁR 6:4 (1:0).

Nagy érdeklődéssel várták az cgyrre nagyobb 
formába lendülő újpesti villamoscsapat sze
replését, már csak azért is, mert a Középeuró
pai Kupa harcaira jogosító negyedik hely so
kak szerint a PhÖbust illeti meg a nagyobb já- 
lékkultura jogán. Ezúttal ismét jól bizonyított 
a Phöbus, mert lelkes közönsége előtt pompás 
támadómunkával jelentős győzelmet aratott a 
Soroksár—zuglói csapat felelt. Az első félidő
ben nyolc emberrel védekeztek a Phöbus-c.sa- 
tórok ellen s ennek tudható be, hogy 11-esből 
született az első gól. Varga kezelése miatt lövi 
Solti. 1.0. Utána a zuglóiak kissé feljönnek, de

Titkos II., aki kolosszális védőmunkát tel
jesített,

megakadályozza a rohamok eredményességéi. 
A szünet után Kovács szélső meglepetésszerűen 
egyenlít, söl, hogy a Phöbus igazi értékeit fel-

' színre hozzák, Zimonyi labdáját Takács II. 
rúgja be, s ezzel alaposan fölpaprikázza az új
pestieket. 2:1. Most aztán rákapcsolnak és

■ meccs legszebb periódusa
alatt 12 perc leforgásával három góllal terhelik 
meg a zuglói hálót. Előbb Szikár. aztán átme
neti lány haság után P. Szabó lő gólt, de ezt 
offszájd miatt érvénytelenítik. Hogy nagyobb 
hiba ne legyen, Solti csakhamar gondoskodik a 
revánsról. 4;2. Néhány perccel később ugyan
csak Solti feje szerepel bravúrral s a labda re
mek Ívben köt ki a hálóba. 5:2. A játékot most 
megzavarja egv kutya, amelyet állítólag a zug
lóiak küldenek be a védelem segítségére. Tőrön 
azonban pompásan szerel és a kutya "többet nem 
zavarkodik. Nagy ostromok köztien születik meg 
Szikár lövéséből a hatodik gól s inár-már ez 
marad a végeredmény, amikor Kovács és az 
egyébként lassú Takács II. az utolsó percekben 
szépít az. eredményen. 6:4.

Sárosi egyedUI verte meg a Budafokot
FERENCVÁHOS—BUDAFOK 6:1 (3:0).

Az előmérkőzés pikantériái s a második 
helyre aspiráló Újpest váratlan veresége 
ugyancsak meghozta a hangját a nagyszámú 
Frndi-dnikkernek. Több mint hatezer ember 
szorongott a remek zöldpázsltos pálya körül, 
amikor Biró Sándor elegáns fekete bársony 
öltözékében megindította a játékot, amelynél 
a két csapat a következőképpen állt egymás
sal szemben. Ferencváros: Háda — Polgár- 
Korányi — Lvka, Móré, Lázár — Mikes, Kiss, 
Sárosi, Víg VI., Kemény, Budafok: Raskó — 
Szebehelyi. Béldi — Igíódy. Kapta, Nyilas — 
Mészáros, Hegyes. Zilahy. Palotás, Szeder.

Szemre szép akciókkal kezd a zöldfehér csa
pat s alig cgypár húzás után Kemény éles be
adást küld Sárosi felé, aki fordulásból belső 
kapulécet talál, ahonnan hólóba perdül a 
labda, f-0.

Sómul pompás formában, nagy könnyed- 
•éggel éa eleganciával Játszik,

látszik rajta, hogy kondícióján sokat javított, 
jólékkészscgc és kedve is visszatért. .4:1 hisz- 
szük, jövő vasárnap a német válogatott csapat 
nem nagyon fog örülni neki. Annál gyatrább 
n többi Fradi-játékos, alig van egy egészséges 
passr. A budafokiak lelkesen játszanak, de a 
tudói csak itt-ott csillan ki belőlük. Egyelőre 
egyedül Sárost Gyurka m ur a pályán, rt-

inekbe szabott fejesed Raskó a levegőben úszva 
tudja csak kifogni. Majd Gyurka Keményt 
szökteti, akinek bombája a léc mellett süvil 
el. Végre a Budafok kornerhez jut. de a gyenge 
lábon álló Fradi-védelem elég könnyűszerrel 
parírozza. Most Vig szökteti Keményt, aki re 
mekül elhúz a budafoki védelem mellett, be 
adása Sároslhoz kerül, aki ezúttal is megtalálja 
a rést a kapuba. 2.-0. Most Sárosi fejpasszát 
Kemény kapásból nagy erővel lövi kapu fölé 
Ismét Kemény-bombát kénytelen Raskó vé 
deni. Budafok csak itt-ott jut támadáshoz, de 
ezek nagyon átlátszók és nem sok veszélyt rej
tenek magukban. Egy alkalommal Mészáros 
beadását Háda a levegőben fogja el. Palotás 
pedig a nagy rössben bólémban a hálóba. A 
földön fekvő Húdát Zilahy régi recept szerint 
megrugja. de szerencsére nincs nagyobb baj. 
Sárosi minden mozdulata tapsot csal ki a kö
zönségből. Most Mikessel cikáz a kapu felé, 
majd Kivinek ad egy körömpasszt, aki viszont 
Viget juttatja Jó helyzetbe s máris bent van a 
harmadik gól. 3:0. Sajnos, semmi élet, semmi 
szépség n játékban. Vig vonja magára a figyel
met. amikor nagy rössben nekifut Raskónak s 
a levegőben háromszor is megfordul, kissé 
bele is tapos a budafoki kapusba. Unalom ül 
a pályára, mintha lassított filmen pergetnék 
ezt a meccset.

Szünet uüU mór az «U6 psrebra Sárost

játszi könnyedséggel tör át, a labdát gólba la 
lövi, de a biró passzív offszájd miatt annul- 
lálja a gólt. Unalmas csapkodás következik, 
egy jelentéktelen budafoki támadást a Ferenc- 
város-bekkek offszájdra akarnak kényszeríteni, 
azonban az erőszakolt taktika ezúttal csődöt 
mond, mert Zilahy nem sokat törődik a pro
testánssal és gólba lövi a labdát. 3:1. Háda 
csaknem újabb gólt szed be Szedertől. Szeder 
különben többször ügyejen maga mögött 
hagyja a Fradi-védehnet, de minden esetben 
fölépuskáz.

Egyedül Kemény és Sárosi játéka Jelenti 
a futballt ezen a meccsen.

Kemény szélsebesen fut le, beadását Sárost 
kapásból hálóba durrantja. 4:1. Most már a 
Fradi dominálja a játékot, előbb Vig, majd 
Kiss bombalövése ér kapufát. A 31. percnél 
tart a játék, amikor Sárosi egyedül Indul fél
pályáról. Végig dribliz mindenkit és a kapui 
mellett tarokba guritja a labdát. 5:1. A buda
foki védelem nagy elszántsággal védekezik, 
Vig, Kiss és Kemény lövéseit kell Raskónaíi 
védenie. Már félhomály borul a pályára, ami
kor Kemény offszájdről indul, de Bíró Sándor 
nem veszi észre s a szélsebes balszélső senki
től sem zavarva fut be a hatodik góllal. 6:1< 
Teljes érdektelenség kiséri a hátralevő néhány 
percet.

Sárosi egyedül nyerte meg a Fradinak ért a 
meccsetl

Szomorú vasárnap 
Kőbányán — négy 

kispesti góllal
KISPEST—TÖREKVÉS 4:0 (2:0)

Igen jó talaj várta a két csapatot. A vas
utasok ennek nagyon örülnek, mert kedvez a 
játékmodoruknak, a Kispestnél nem sokat tö
rődnek vele. A játék ugy is indul. Rögtön meg
látszik, hogy a kispestieknek nem sz.ámit a 
talaj állapota, a sima, jó talajon is biztosan 
állnak a lábukon, a vasutasok helyenkénti 
pompú.; gurigázása nem tudja kizökkenteni 
őket. .

Hamarosan meg is van az első gól: Szabó 
II. élesen előre fejeli a labdát Nemes számára, 
ez rá fut és a ráfi tó kapus fölött a kapuba 
emeli u labdát. 1:0. A kispestiek még nyugod- 
l abban játszanak. Serényi hatalmas bombája 
a kapu felső lécéről a földre pattan, a kispes
tiek gólt reklamálnak, a biró továbbot int. 
mire megszólal az ezerhangu orgona és jóidéig 
tart a — becsületsértés. A Törekvés is jó hely
zetbe kerül, Készéi II. üresen áll a kapu előtt, 
de Vági kifutva, pompásan szereli, amiért ha
talmas tapsot kap.

Ezután a Kispest hatalmas fölénybe kéjül. 
Jóidéig lóg a levegőben a gól, mig a 40. perc
ben Nemes és Déri összjátékából Nemes bom
bagólt ragaszt a háló sarkába. 2:0.

. Szünet után folytatódik a Kispest fölénye. 
A vasutasok nem tudnak kibontakozni a nagy 
nyomásból. Az egyhangú fölényt Nemes sza
kítja meg: Purczeld messze előreadott labdá
ját nagy lendülettel utoléri, és futtából ujabh 
bombát küld a tehetetlen Hortobágyi kapu
jába. 3:0.

Monoton egyhangúsággal telnek a percek. 
A Törekvés nem tud túljutni a kispesti half- 
•soron, de a Kispest csatárainak is nagy gon
dot ad a két Törekvés-hátvéd. A renegát Déri 
pompás formában játszik, egyre-másra küldi 
harcba Setényit, de a támadások sorra el
akadnak a két bekken.

Megint gólszig terjeng a levegőben. Ugy 
várja a közönség a gólt, akárcsak az egyre 
sűrűsödő felhők miatt az esőt. Az eső helyett 
c gól jön meg: Serényt magasan átemeli a lab
dát a védők fölött, az a hatosvonalon álló 
Szabó II. fejére száll, egy gyors és pontos 
mozdulat és Hortobágyi a labda nélkül puf
fan a földre. 1.0.

A Kispest enged az iramból. A Törekvés 
egy két veszélyes lefutása után meg-megem- 
bérelik magukat a kispesti játékosok, rá-rá- 
kapcsolnak, de nem erőltetik meg magukat...



BritoHd, lOSS mjrclm 0, HÉTFŐI NAPLÓ m
A Hungária félgőzzel I*  hengerelt 

Miskolcon
HUNGÁRIA—ATTILA 4:0 (3:0).

I Miskolc, március A.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tété.) A hnjhokjelölt kékfehérek miskolci ven 
dégszcreplésél Lágy érdeklődés élözté fheg. A 
legutóbbi meccseken alig kétszáz ember lézen- 
Ééti, ezúttal aiotíbím közel háromezren kefeá*  
Iák fel a nápkeTti pályát. A mostani kis rézsh 
vei dolgozó Altila-vezctőség kellemesen döf*  
MAölló a közönség láttára a kezét:

Nö, ebből á kasszából fétéviff fof/uhk 
élni...

Ami a mérkőzést illeti, teljesen egyoldalú já
ték folyt kilencven percen keresztül, mert nz 
Attila egyáltalában nem szómltott komoly el 
leniéinek. A Hungária félgőzzel játszott, de Igy 
is kánye-kedvé szerint hengerelte lé a brtjnjki 
lista utolsó helyezettjét.

Bartók bíró sípjelére Igy állt fél a két csapat- 
Hungária: Szrtbó — Mamii, Bíró — Sebes, Tü- 
rny, Dudás — Sai, Mültet, Kardos, Cseh, Tit
kos. Altllti! Barna — Bán, Sziklai a— LehóczkV, 
Bonyhfll, Seregi — Darázs, Havas II., Adám, 
Ktitl, Vajda.

Az Attila kezdte a játékot, de a Hungária 
azonnal átvette a vezető szerepet éa sorozatos 
támadásokkal ostromolta a miskolci kaput. A 
20. percben szabadrúgást ítélt a biró az Altilu 
ellen. Turay áll a labdának és mintegy huszon
öt méterről Irtózatos

zslnórbombát küld a hálóba. 1:0.
Ólyan szép gól Volt, hogy még a miskolciak Is 
mégtapsollák. Röviddel később Léhóctky gán
csolja Titkost, amiért a bíró tizenegyeid ítél az 
Attila ellen. A közönség ugy látta, hogv fél lé
péssel a tizenhatos vonalon kívül történt a sza
bálytalanság és ezért hatalmas pfujolással és 
füttykoncerttel adott kifejezést nemtetszésének. 
Percekig tartott az Ogctvefő zsivaj, kőiben MAI-

ler a tizenegyes pontra helyezte a labdát és 
védhetdtlénüi lőtte a hálóba 2.0. Most a Hunyd- 
rlti lefékéa és szép itkolajútékkal igyekszik a 
meccset élvezhetővé tenni. Ugyanis az Attila 
ilnttyira gyenge, hogy semmi iramot nem igyek
szik kiverni bájiiokjélölt ellenfeléből.

Szünet utón nyomasztóvá válik a kékfehér 
csapat fölénye. AZ égési Attlla-csapnt védelemre 
szorítkozik éí Igy csrtk fi 14. percben esik az 
ujahb gól: Titkot Turaylól köpött siÖketéssel 
végignyargal a taccsvonal mentén, majd flgije- 
ten bekanyarodik s égésien a gólvonalig jut. 
ahol könnyűszerrel bepöcköll rt labdát. H.-0. A 
Hungária nem nagyon ambicionálja a nagyobb 
gólarányt, elvitathatatlan ur a pólyán, látni, 
hogy amikor egy kissé rákapcsol, menthetet
lenné válik a miskolci kapu. A kék fehérek 
azonban egyelőre inkább csók brillíroznak és 
valósággal — mint a vérbeli színész — topára 
szomjaznak. Ezt itt-ott meg is kápják, mert a 
szép technikás akciókat Miskolcon is nagyrabe- 
csülik. A 20. pétiét mutatja hz óramutató, ftmi- 
kor Turay leadásával Cseh nagyszerűen ve- 
rekszl keresztül ni (igát a miskolci védelmen, a 
lövés pállana tó bon azonban Bán dresszénél 
fogva visszarántja. A biró fütlyent és a bizon- 
égyeí ponttá mulat Ezúttal nincs vita, Mfíller 
tabaHalanUI, de etufthl Is védhetetleniil lövi be 
a bűidéiül. 4.'Ö. A Hungária most nagy kcdvVel 
finláclnl kezd, azonbftn a miskolciak falnnkezán 
megtörik a további góllövés. Így is egy lövés 
kapufára röppen, majd kevéssel később Barna 
kapus nagy elszántsággal és lélekjelenléttel 
veti magát fla*  lóbárfl és sZédd le onnan a labdát.

A Hungáriában különösén Turay, Sas, Mül
tét éé Úseh Játszott nagyszerűen, Szabó kapus
nak semmi dolga nem volt, a hátvédek is rit
kán jutották egy-cgy labdához. Az Attilában 
Vajda és Darázs kivételével az egész csapat 
gvetlge volt

Hasznos egyezmény
a profik és amatőrök között

Megszoktuk máé, hogy a kél testvér, a profi 
éa amatőr labdarúgás afféle magyaros szere
tettel fióz farkasszemet és csók helyett a leg
többször harapással fejért ki őszinte nagyra
becsülését a rokon Ifórtt Etuftal szerencsére 
nem igy történt. Meglepő gavallériával meg
egyeztek abban, hogy elássák a csatabárdot és 
a proflcBapatok amatőr „nagyágyúit'*  nem za
varják tevékenységükben egészen a bajnokság 
befejezéséig. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy husvétkor nem kell itthon maradni töb
bek között Kállainak és Kiesnek, hanem ma*  
hétnél: a külföldi csatapiacra csapatukkal. En
nek ellenében a profik niór hat hátiéi az óllm*  
pia előtt megválnak a „gyerekektől" és rábíz
zák a dajkrtSágot nz nmatör vezérekre. Ez Az 
egyezmény mindkét felre hasznos és remélhe
tően béVézetŐjé a további kölcsönös együttmű
ködésnek, amire oly soká hiába várt a futball 
társadalma.

SCHAFFER —

Párisi Nagy
a'di IIfí'7

A MÁGNES
Lettország legjobbjai Budapestre jönnek háromhönapos 

„Spéci-kurzusra“
A Hungária éa Schaffer hírneve nagy utat futott meg az Ősz óta. A sikerek szakadatlan 

láncolata még Észak-Európában Is délibábokat varázsol a futball-korifeusok szeme elé. 
Legalább is ezt bizonyitta az a levél, amelyet a lelt futhallszövetség küldött a Nemzeti Ligá
hoz. Aziránt érdeklődnek, hogy elküldhetlk-e a legjobb lett futballistákat Budapestre, 
hogy itt

2—3 hónapon át a Hungária csapatával együtt trenírozva.

Jól sikerült az avatás Pesterzsébeten
ül. kér. (Erzsébet)—BOCSKAI 2:0 (1:0)

Az óbudaiak és as erzsébetiek fúziója revén 
újra elsöllgás Csftpathöz Jutott Pestszenlefísé 
bet futhellért rajongó népes társadalma. A 
borús idő ellenére óriási érdeklődéi nyilvánult

MINDEN Jó, HA

szik Farkas elé, aki a jól tálalt labdát la
posan lövi a hálóba. 2:0.

Ez áttért fhég n maradék erőket Is felcsiholja, 
rohamot rohamra halmoz az erzsébeti csapat, 
égy tővés kapufán csattan cl, aztán Végé a

VEGE Jó . . .

sajátíthassák el a „nagy mester" tanításait. A szokatlan kérelem nagy meglepetést kelteti 
még A Hungária berkeiben is, dé a lettek — egyébként naivnak tetsző — érdeklődését 
rokonszcnwel fogadták. Rövidesen közük a feltételeket, amelyek feltűnően kedvezőek s 
egyben azt is, hogy — milyen nyelven folyik majd az oktatás. Mert ez volt szegény lettek 
legnagyobb gondja. Nem tudják még, hogy Spéci nemzetközi „nyelven" Oktat. Lábbal és 
fejjel... (És nagynéha -**■  tenyérrel.)

A magyar futballtekirttély a jellemző elismerése Örömmel tölt el minket la, Igy hét 
nem ünneprontásból, csak tudományos szempontból Vetjük fel a pikáns kérdést: milyen 
amatőrök a lettek, akik három hónapra Budapestre jöhetnek futballt tanulni? Mert hogy 
amatőrök, abban nem kételkedhet senki, aki a berlini futball olimpiára készül.

Érdemes olimpiai babért szerezni/

tuti (1) labdájával Fenyvesi (2) a középre kanyarodik, átmegy Janzftón (4), Vágó (5) ét 
Palotás («) előtt Farkas (3) elé tálal és A lapos labda álmán szalad Varga (?) kapujába.

Második télidő tó. pere. 2:0. ^CbpgrtgM by Hétfőt Napló — Syttem Horváth.)

Ballangrundot harminc 
feleség várta otthon . ..

meg és több mint kétezer ember vonult ki a 
pályára, hogy buzdítsa újdonsült csapatát. A 
felavatás nemcsak aportbelileg, de társadalmi
lag is megmozgatta PestszenterzsébMpt és a 
helyi előkelőségek élért dr. Chlkán Béla pol- 
ffármCster és dr. Helle László főjegyző is meg- 
elent a mérkőzésen. Kellemetlen benyomással 

kezdődött a csata, mert az erzsébetiekké vál
tozott óbudai legények kék-fehér dresszben és 
nem az erzsébetiek fehér-sárga öllöZetébéh Je
lenték meg. Ennék öZönbáfi Csupán at volt 
a magyarázata, hogy a Bácskai színei it ha 
sóntóak s igy A Vendéget kellett előnyben ró- 
szositértl. Ftnqvési támadásával Indul a mér
kőzés, de A jó labdát Vadász mellé téázi. Az
tán Palotái tfUkkjcIn derül a közönség, majd 
frteg Kármán hagy helyzetének Alparcolása 
kelt aggódalmát. Ezt azonban a fölénybe ke
rülő hélylcsapat szívós munkája csakhamar 
ellensúlyozza, amit a közönség lelkes buzdí
tással honorál. Még mindig nincs gól, s ami 
azzal fenyeget, al is teleki lábáról kerül a 
kapu mellé. Óriási helyzet volt. Hogy ett meg
úszták. ismét ai erzsébetiek lendülnék előre, 
s a 34. percben

Berccz szőktctésével Farkas elhitt Palotás 
melléit A a jól gördülő centerezéa VAdas 
fiai fejéről almán köt ki • hálóban, lm.

A szünet Ulán a debreceniek támadnak nagy 
erővel s a meleg helyzetek egész sorát terem
tik. KömI félórán keresztül olyan iramot dik 
tálnak most a dehrcenick, hogy

UédŰi IŐIa • körönséf.

Ezt a periódust AaonhartLutt ragyogó játéká
val gól nélkül usszák meg. Lufi Itt-ott és 
mindenütt, még a szélen is, mögötte pedig 
Kocsis, ŐRi vtilutfűthlf formában Péti vissza a 
támadásokul. Már-már mindenki az egyenlítő 
gólt várja, mikor a 41 percben

Fenyvesi a középen hnz a kapu felé, nyo
mában ott törtét A két békk. As okos 
ittélHl ladja, hftgy mit »*né  IlyMktt A 
futball nagykáléja, csért bál oldalra ját-

mia. stnmtitM-ií KusaáruMzepwui itt
DM. uaAroíaa IS-éti vasárnap délután Ml 4 órakor 

lAbdarttgó thórtőzés

Németország - Magyarország
Válogatott esapa-át kötött

Ml f Arakor
»■“ vAlogalolt — Ol mpiai csapat 

Ml lt Aratta?
nCM válogatott - Olimpiai WB“ őtapőt 

labdarugó mérkóaéee 

meccsnek, amellyel uj Csapatot zár keblére az 
erzsébeti sporttársadalom és reménykedve 
várja a további Jó szereplést.

Vidéki gólképtelenség...
SBTC—SZEGED 0:0

Salgótarján, március A.
f'.-t Hctfőí Napló ludóiitófának telefonjélen- 

tése.) A Szeged elleni várvft-várt mérkőzésen 
módjában lett Volna a salgótarjániaknak a 
Budafok ellen elcsúszott két pontól pótolni. 
Ugylátszik azonban a forhiahanyatlással egye
nesen arányban a szerencse Is elpártolt a bá
nyászcsapattól, amely mindkét félidőben fö
lényben volt, de részint gólképtelén csatárai, 
részint pedig a szerencsétől kegyelt ellenfelé
nek védekezése következtében nem tudott 
egyetlen gólt sem rúgni.

SBTC-folénnyel indult a Játék. LASSAhként 
mezőnyjáték alakul ki, amikór Itt Is, ott Is 
veszélyben forog a kapu, dó ugylátszik, hogy 
mindkét csapat a második félidőre tartogatja 
az efejél.

Szünet után nagy fölénybe kerül az SBTC. 
A kitűnő salgótarjáni hálfsor elienállhátaliánul 
tömi labdával a csátársorl. Zsengellér a Cert- 
tofhe megy, de ez Sem használ. Az utolsó per
cekben a Salgótarján sHflte kapujához szagért 
a szegedieket, de a gól nem tud measzüfeltti.

A mérkőzés végén a lahdftsorsolásnál Is Sze
gednek kedvezett a szerencse.

Mezei verseny >krekkek< nélkül
A Magyar Atlétikai Szövetség a rókosl gyn 

korlótéren vasárnap délelőtt szenior és ifjúsági 
mezei versenvt feÁdctlélL

A szenior égőéül bériény eredménye pOÓÓ 
m. táv): 1, Észtergóml Beszkárt 22 p. 63.1 mp. 
i. Sajtos BBTE 93 p. 31.9 mp. 3. Mnhéf MÍK 
23 p. 44 mn. Csapatüétsénybeh: 1. BcStkárt 4ft 
pont. 2. BBTE 64 pont. 3. MTK 03 pont. Az 
ifjúsági verseny (30M m. táv) eredmények: 1. 
Fii láp MAC 0 p. 4? mp. 2. Tárást BLE 0 p. 
66 mp., Ö. Tál f/i MTK 9 p. 6? mp. fisa pót ver
senyben: 1. BlE/A csapata 3? bőül. 2. BLE/B 
csapata öá pont. 3. Törekvés 90 pönt.

Az UTE nem indult.

A Győri Blrkóaó Ssövetség északnyugat! 
csoportja vasárnap ünnepélyes külsőségek kö
zött alakult meg Győrött Stlcberth Imre, a 
szövetség elnöke üdvözölte a vidéki csoportot, 
amelynek elnöke Biró Károly lett Az észak 
nyugati kerület tagjeknlókányebb csapata a 
Gyári Atlétika! Klub, Amelynek birkózóit 
Athénbe hívták most meg.

BüMfm ünnepiét ét történet kotéppruit- 
idbn került Ballangründ, a bitdffhtffí nor*  
vég tlótlds, amiköt dittötéget bllm'piat ttb- 
replése után tegnap Oslóba érkezett. A ha
vasok királyát óriási közönség várta, az ün
neplők zöme természetesen — nő volt. A 
rendőri kordon alig győzte az udvarias fé- 
kentartást, a nők valóságos rohamot intés*  
tek Ballangrund félé. Harmincon jelentket- 
tek azzal a kedves trükkel, hogy joguk van

... .................

AMSTERDAM—ANTWERPEN—WIEN
Ijesztően nagy feladat előtt áll 
husvétkor a magyar futball-trlász

Soh» Ilyen hinvíll... í« (e«rük hwtil — 
sajnos, ném Budapesten. A nemzetközi köp 
csőlátók ugyanis mindhárom Vezető csapatun
kat külföldre áíólitják. Az Újpest Amsterdam
ban, a Ferencváros Antwerpenben, a Hungá
ria Bécsben vendégszerepel.

Ijesztően nagy feladat 
előtt áll a magyar futball-iriálz, de ha sikerül 
megoldani a rá váró mesterrejivényt, akkor

Klug a bíró 
aa Admira—-Hungária mérkőzésen

A Hungária márelua 25-ére meghívta az oszt
rák vezető caapftföt, az Admirát Agy kis „ha- 
rálságoá" budapesti vizZgamdccsre. Az Admira 
tegnap értesítette a kékféhércket. hogy elfo
gadta A meghívást és a feltételeket s csupán 
a biró személyének kérdésében kell megálló 
podniok. A mérkőzést magyar hlró vezeti: a 
Hungária ajánlatára Klug FrigyeM, akinek ki
váló képességét cn a bécsiek iá feltétlenül 
bíznak.

Díjkiosztás a KAC 
motoros-szakosztályában

A KAC lók dicsőséget megért Autó- és mo- 
tórszakos7tólyá llomMton Aste tartotté baj
nokul tiszteletére díjkiosztó ünnepélyét. A 
líMAC képviseletében dr LandAuer és dr. 
Szelnát társelnökök jelentek meg, de elklll- 
dőlte megbitottail vatammtiyl vidéki ós buda
pesti rtiotorOscgyésttlet Iá. Mintegy háromszáz 
résztvevő Jelenlétében Ofltlötták Ml n«t a hat
vanegy dijat, amit az egyesület elnöksége az 
egész évi kitűnő teljesítményért kiváló tagjai 
számára kitűzött. Az ünneplés díjkiosztás után 
vasárnap délig tartó hangulatos táncestólyt 
rendezett a KAC, ezzel is bizonyítva, hogy a 
pestkői nyéki várósiiák héinCták A Snortétaléf, 
hanóm a társadalmi étnél li Intmh-eft fog. 
talkoxtatja. _ 

a kordont átlépni, mert ők — Bafíangrand 
feleségei. A jó hangulatban lévő rendőri ki
rendeltség vezetője mind a harminc jelent
kező hölgyet külön csoportba tereitette, 
majd amikor Ballangrund a hivatalos üd
vözlésekké! végzett, odavezették a „harminc. 
feleséghez'1: válassza ki közülük az igazit. 
A sikirály nehéz feladat elé került, már csók 
azért ts, mert sajnálattal Jelentette ki a 
szemle után, hogy Ő még mindig nőtlen.

a magyar futball ázsióját kétszeresre emelik. 
Az Újpest Amsterdamban kétnapos körmér

kőzést játsaik. Ellenfelei a vezető BlAuw-Wit, 
a tavalyi bajnok Ajax és a bécsi I. Vienna. 
A Ferencváros ugyanekkor az FC Antwerpen, 
az Unión St. Gullolse és a Blackbum Rovert 
csapatát kapja ellenfélül. Hogy pedig a Hun
gáriának se legyén könnyű dolga, Bécsben a 
Rapid, az Austria és a Sparta várja élesre feni 
foggal a magyar bajnokot.

A cnerkíszet negyedszázados jubl 
LhUMA alkalmából március tő-én este fél 8 
órakor a cserkészet legfőbb védnökei a kor
mányzó tiszteletére ünnepi díszelőadást ren
deznek a Nemzeti Salnhásban. Katona József 
Bánk bánját mutatják be a táraadalml ese
ménynek ígérkező est keretében.

♦
HÁROM ÉVE... igen, harmadik eszten

deje költölölt el a magyar sport héroszul 
közül Komjádi Béla. Vasárnap kegyeletet ta
lálkozói adtak egymásnak sírja körül as 
élők, akik még mindig a nagy alkotó hagya
tékét adminisztráljak. Koszorút vittek . . . 
emlékeket elevenítettek fel. Rövid fél Arára 
0 magyar úszás fénykorának glóriája rizgtft 
a Mr fbtfítt. Komjádi snrozatos bravúrjainak 
emléke talán mrglhlctte az utódokat, akik 
szorgalommal és ügtibuZgalommal pótolni 
tudják Komládt nagy tehetségéi. Ha ez ilke*  
rül, még meglepetés is jöhet at uttóo/impldn.

4:
AZ MTE MATINÉJA vasárnap délelőtt nagy 

közönségsiker jegyében zajlott le. A Városi 
Nrinhár hatalmas nézőterét zsufoláslg megtöl
tötték nZ érdeklődök. A pompás tornósa, gin:- 
fláAltIktl*.  mozgúsm'üvcszeti produkciókat és 
Az áUMigl mimkáessővautag mintacsapatának 
vonitegszereplését tomboló tetszés kísérte,
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Nagy UTE-győzelem Pozsonyban
A

UTE cMpata (Habos. lantos, Tabajdy, Vitéz) 
nagy győzelmet aratott valamennyi ellenfele 
ellen. Részletea eredmények a következők:

Kardveraenyben: UTE—Ausztria válogatott

pozoonyl nemzetköz! vívó verjen yen az 12:4, UTE—cieh válogatott 14:2, UTE—Po
zsony válogatott 16:0, UTE—Ptetyén 16:0. 
Végeredményben 1. UTE, 2. Ausztria, 3. Cseij- 
ország, 4. Pozsony, 5. Pöstyén. Ka hős a mér
kőzéseken egyetlen tust sem kapott. A tör- és 
párbajtórverseny óvás alatt áll.

is^&motorfront
Nagy legény volt a Postás SE, 

de elhúzták a nótáját Budagyöngyén
Hátszegi József a tőr-matador

Pártos-csoport 
az FTC és BTC 10—10, az

jelenlétében, melynek somiban megjelent vitéz 
Shvoy István gyalogsági tábornak, a honvél*  
ség főparancsnoka is. A rendező HTVK pom
pás (őrvivő gárdájából körülbelül heten vettek 
részt a, döntőben. A többi egyesület részéről 
csak Gerey (Gerevich) MAC és Dunay BBTE 
vehetett részt. Először a HTVK vívói mérkőz
tek meg egymással. A mérkőzések egyharma- 
dánok lebonyolítása után

egyedül Maszlay volt veretlen,
‘Gerey viszont legyőzte Dunayt.

Végeredmény: 1. Hátszeg! József 7 győzelem, 
2. Gerevich, Maszlay, I jfalussy 6—6 gy. 5. Du- 

‘ f., 0. Hátszegi Ottó 3 gy-, 7. Zlrczl 3

A HonvédtiszU Vivő Club vasárnap a Váci- 
utcai klubhelyiségében rendezte elsőoszlályu 
tőrversenyét, amelyet a Vívó Szövetség olim
piai válogató versenynek jelölt ki. Már kora 
délelőtt elkezdték n selejtező mérkőzések lebo- 
nvoütását, amelyben húsz versenyző indult. 
Négy csoportban vívott n húsz vívó a közép
döntőbe jutásért, minden csoportból hárman 
jutottak n középdöntőbe, végül is kilences 
döntő alakult ki.

Az első középdöntőből Maszlay került ki 
győztesként, a második középdöntőben Zlrcry 
l«tl a nvertes.

A döntő mérkőzéseket délután 5 órakor nay 4 gy., C. *01:
kezdték meg nagyszámú érdeklődő , közönség | gy„ h. Kevey, 9. dr. Gözsi.

Uj IzoinkoioMzuaok tűntek fel az UTE va- 
Nárnupl Hulyrmrlő versenyén. A kitünően sike
rüli versenyt négyszáz főnyi közönség nézte 
végig. A pehelysúlyban Tarczali UTE győzött, 
a könnyüsulyban Weber Tatatóváros, *a  közép
bolyban Patesz MAC, a kisnehézsulyban Gere 
UTE és n nehézsúlyban Wol/f Tatatóváros 
szerezte meg az elsőséget. Gere 290 kilogramot 
emelt.

A Hungária VC vasárnap II. osztályú kard- 
vívó versenyt rendezett. A döntőbe Mészáros, 
Rónay, Jele, Köröshegyi, Berty, Robinzon, 
Hidas éa Somló jutott.

Végeredmény: 1. Robinson Hungária. 2. Kö
röshegyi Postás. 3. Mészárba RÁC.

ESŐBEN AZ ADMIRA SEM TUD?...
Bfcsből jelentik: A tavaszi szezónban ez mór 

a harmadik vasárnap, amikor vagv teljesen, 
vagy részben elmaradtak a ligabajnoki mérkő
zések nz esőzés miatt. Ezúttal is szombat esté
től egyfolytában zuhogott nz eső, úgyhogy a 
legtöbb pálya viz alatt volt. Mindössze két 
meccsel sikerüli valamennyin: sportszerű kere
tek közi lebonyolítani. A WAC 5:0-ra győzött 
a HAKOAH ellen, mig az Adm.ira 2:2 eredmé
nyével megosztozott az FC Wiennel a pon
tokon.

BIZTOSAN GYŐZÖTT A SPARTA A SLAVIA 
ÉLLEN

Prágából jelentik: A csehszlovák llgnbajnokl 
mérkőzések vasárnapi eredményei; Slavia • —

az FTC éa BTC 10—10, az Elek-
MAFC, WSC és SzFC 12-12 pon-

JÓ a ferencvárosi
GóÜövöí: ' Jakab (4). Vermes is

ERDŐS KLÁRI SIKERE PRÁGÁBAN — 
A MÁSODIK HELYEN

Prágából jelentik: Vasárnap nemzetközi 
hölgymükore-solyázó versenyt tartottak. ame
lyen a magyar Erdőn Klári a kötelező és a 
szabudon választott gyakorlatok során a leg
jobbnak bizonyult. A hivatalos eredményhir
detés azonban nagy meglepetésre Ilruha kis
asszonyt helyezte elsőnek, mig Erdős Klári a 
második helyre került.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Franciaország és Belgium futballistái vasár

nap Parisban találkoztak, győztek a franciák 
3:0 (1:0) arányban.

Uj világrekordot ért el Klefer, a Budapesten 
is ismert kittinő amerikai hátuszó, aki a 150 
yardos hátuszásban 1 p. SÍ.3 mp.-es időt írt el.

Elképesztő nagy 
győzelem a derbin

A NEMZETI A HARMADIK HELYEZETT 
LÉG BEBIZONYÍTOTTA, HOGY A NEM
FELETTI ÓRIÁSI GYŐZELMÉVEL VÉG- 

ZETI LIGÁBAN A HELYE
Nemzeti—Somogy 11:0 (5:0). Az első félidő 

ben a Nemzeti hengerelt, a másodikban a So
mogy megadta magát. Góllövők: Wohlram (4), 
Molnár (2), Palágyi (2), Horváth, Balogh és 
Bnkk.

Erzsébet—Szürketaxi 2:0 (9.t>). Lelkes játék, 
megérdemelt győzelem. Góllövök: Schuck és 
Szollár.

Drogulaták—Millenáris 9:1 (5:1). A Millená
ris játékosai Indolensen játszottak. Góllövök: 
Mohácsi (4), Zalai (2), Béres (2) é» Kocsis, il
letve Hudra.

Csepel—ARAK 3:1 (1:1). A jobb csatársor

HAL_

Brntislava 3:0, Sparta — Proslejov 4:0, Zldenice
—Moravska Slavia 6:2, DFC—Sanz 2:1, Teplitz , . _____ ..

Pihen 3:2, Nachod—Kladno 4:3, Viktória I nyert.' Góllövök: Keresztes (2)’'é8<¥ehén“lÜetvc 
Pihen---Kolln 3:0. | I’ablénvi.

F< lizcntil. Tnn'.lók Országos
Eaycsöletr, *4. A vonat útja 46. 
Hotadéka a kamat. 45. Vörhcnyes 
barna. SJ. Magyar költü. M. f.pitös. 
anyag. S4. Idegen helyesli*.

Második forduló
A dűli betűvel nzedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 

egy világhírű opern nevét állítsuk össze.
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StprláUi. bécsi ntuu 
Személye*  nrvm*<  
n ..llnlntll '-bői. k.
Ai emberi tzilárd
anjngj 6. l-órit. MtAzel. 
7. Maevm-ul - AruiiAz •• 
SHlohanft. 6. A rirnttti 
ttb'tat bli-,H.vlr a aörógök 
tül 16 1 t niitth Cián i • I>rnt.>gá» »4. t.róil család W. Ritka 

(értlnív M t ol nnao'ul ti. •• 
:> virv J6. V.illíUrövidltév 11. 
Ilona becézve. SS. Tötök Mi név. 
I*. J.W n-nc.r r,ó. II. C.aitms II.

Az MTK 9, 
tromos 11, a 
tót vesztett.

FTC—MÁVAG 6:2 (3:1). 
csatársor. 
Keszthelyi, illetve Stlft (2).

BMTE—Fér. Vasutas 2:0 (0:0). A vasutasok 
szépen tartották magukat. Góllövők: Lmd- 
mayer és Kardos. ,

BTC—KAC 2:1 (1:0). A BTC lelkes játékával 
győzött. Góllövök: Maszárovits és Schröder. il
letve Sípos 11-esböl. .. j

MTK—MAFC 2:1 (2:0). Hatalmas küzdelem, 
nehéz győzelem. Góllövök: Pintér (2), illetve 
Sárosi líl. , , „ ,

Elrklromo»-WSC 3:2 (0:2). Az első percek
ben Dezső lefut és Róll lő. Az Elektromos hí
veiben míg » vér is meRfany. mikor Mólelfy 
HL egy komorból még egy gólt bekavar. Az 
Elektromos állandóan a WSC kapuja előtt ta
nyáz, de csatárai hajmeresztőén gyengék, 
hiába érzik kinn Vághy szövetségi kapitányt. 
Szünet után jóidéig tart, mig az Elektromos fő
nyereményt csinál: a folyton mellélovöldözö 
Buzássyt nagyszerű helyzetben felvágják. így 
legalább Kolozsvári 11-esböl berúghatja az első 
gólt. A rengeteg mellélövés után Pfandler be
sodor magával a kapuba egy labdát, majd az

utolsó percekben G. Tóth hátrafejelt labdája 
is a kapuba jut, mert a kapus kiszalad a labda 
elé

EMTK—SzFC 3:2 (1:1). Az EMTK nagyon 
jó. Góllövök: Oszlánszky (2), Kemény, illetve 
Molnár ás Sárközi.

Biró-csoport
Az UTE 6. a BSzKRT 8, a Postás 10, a Turul 

12, a Pamutipar 13 pontot vesztett eddig.
PTBSC—Postás 5:3 (2:2). A Postás három

szor is vezetett. A lelkes PTBSC megérdemel
ten győzött. Góllövök: Ondrus (3), Nagy és 
Bodor, illetve Kertész, Bene és Bódog.

Turul—ZSE 2:1 (2:0). Szerencsés győzelem. 
Góllövök: Fűzi és Laki, illetve Szűcs.

BSzKRT—HAC 5:1 (3:0). A BSzKRT igen jó 
formában van, fölényesen győzött. 
Bencsik (4), Szalai, illetve Ribényl.

URAK—BLK 4:2 (2:1). Az URAK csatársora 
igen jól játszott. Góllövők: Nagy (2), Vajda 
(2), illetve Rcisch és Jerabek.

UTE—BVSC 3:0 (1:0). Sima győzelem. Gól
lövök: Aranyosi, Unger és Salamon.

Pamutlpar—TLK 2:0 (0:0). A TLK egyen
rangú ellenfél volt. Az első gól súlyos tévedés
sel megítélt 11-esböl esett. Góllövők: Mersva 
és Németh.

Góllövők:

Zsúfolt ház, 12.000 ember az íigetön
Nagy meglcpetéissel indult, de aztán reális 

•redményekkel folytatódott a vasárnapi ügető
nap. A délután legérdekesebb eseménye, hogy a 
Prókátorral nyerő Jónást, startnál! engedetlen
ségért 300 pengővel megbírságolták.

A nap föversenvében az inlermitáló Muscri- 
c.apa ezúttal vereséget szenvedett. A jómezőnyü 
icttesfogatu versenyben ifjabb Pekárv István 
aratta első győzelmét jó beosztású hajtással.

Részletes eredmények a következők:
I. Gyémánt A. díj. 1. Mucs (10) Vorst. 2. Lin

né (6) Raymer. 3. Pezsgő (4) Wiesner. F. m.: 
Pajkos (,6) Jónás, Csalán (1Ú) Zwillinger, Rik
kants (20) Hauser, Riibilió (10) Síró, Krista 
(l‘/4) Fityó, Olt (16) Ndernborger, Torkos (4) 
Maszár I. Küzdelem. 10:291, 46, 31, 28. Olasc: 
10:74. Befutó: I—II re 10:2455. I—Ill-ra 10: 
1773, Idő: 30.3. Lefolyás: Krista és Csalán a 
startnál ugranaik, mialatt Mucs megszökik és 
végigvezetve megnyeri a versenyt.

II. Háromévesek versenye. 1. Csapiáros (pari)
Fityó. 2. Csipke (2) Steinitz. 3. Varázsfuvola 
(5) Kovács I. F. m.: Vakarcs (6) Feiser, Plety
ka (16) Zwillinger, Elégia (12) Marschall, Vero
nika (3) Kovács II. Erős küzdelem. 10:18, 11,
13, 18. Olasz: 10:31. Befutó: 10:44. Idő: 32.6. 
Lefolyás: Csipkét csak az utolsó métereken 
tudja megvernn Csapiáros.

III. Urkocslsok kettesfogatu hajtása. 1. Kuruc 
—Oda (8:10) ifj. Pekáry. 2. Berci—Kassa (1%) 
Dóra P. 3. Menthamol—Nelson (10) Schcibil. 
F. m.: Osztalék—Salvia (10) Siró, Bohém— 
Eladó (10) Baik, Olivia—Tóbiás (4) Vav gróf. 
Könnyen. 10:19, 12, 14. Olasz: 10:39. Befutó: 
10:43, Idő: 38.2. Lefolyás: A Berci—Kassa fogat 
■i start után nagy hibát csinál, igy a favorit 
megszabadul egyetlen komolv ellenfelétől.

IV. Márciusi díj. 1. Törzsfőnök (7:10) Fityó. 
2. Liiberty Hannover (10) Raymer. 3. Séma (8) 
Földi. F. m.: Gladiátor (12) ifj. Baranyai I.. 
Botond (2'/4) Steinitz, Jonny (2) Zwillinger. 
Küzdelem. 10:22, 15, 21. Olasz: 10:42. Befutó: 
10:126. Idő: 29.1. Lefolyás: Törzsfönök pont

célban veri meg Libcrty Hanovert.
V. Mechanikus handicap, 1. Prókátor (2Vá)

Jónás. 2. Csákány (2J-í) Siró. 3. Tenore lánya 
(5) Kovács I. F. ni.: Orsolya (20) Marschall, 
Favorité (10) Toplichar, Minor (20) Kovács 
F., Lord of Pamuk (10) Simkó, Magvas (pari) 
Zwnllinger, Ragyogó (50) Vorst. Könnyen. 10:
14. 19. 19, 24. Olasz: 10:43. Refuló; I—II-re 
10:81, I—Hl-ra 10:190. Idő; 27.6. Lefolyás: 
Magvas egyhelyben ugrál néhány porcig, majd 
kihajt. Prókátor a startnál nyerte meg a ver
senyt.

VI. Nemzetközi verseny. 1. Tündér (2}í i Ma- 
szár F. 2. Una Slgnal (1‘A) Raymer. 3. Musci
capa (pari) Steinitz. F. in.- Erlch U. (6) Ko
vács TI. Küzdelem. 10:60. Olasz 10:22. Befutó: 
10:172. Idő; 26.6. Tündér végig vezetve, szép 
küzdelem után nyer a célba ugró Erich U. ellen.

VU. Handicap. 1. Estike (1J4) Baik. 2. Ga
vallér (3) Raymer. 3 Szeszélyes (6) Maszár 1. 
F. m.: Vártleány (25) Hauser, Lenke (20) Vont, 
Guarian Todd (3) Vorst, K. L. (16) Simkó, Vad- 
orzó (16) Wiesner. Glória (4) Nürnberger, Ica 
Í8) Zwillinger. Könnyen. 10:25, 13, 18, 26.
Olasz: 52. Befutók: 47, 104. Idő: 31.5. Lefolyás: 
A Vúrlleóny helyből megszalad, n második kör- 
l»en kész, a befutóban Estike fölényesen nyer.

Vili. Háromévesek versenye. 1. Kundry (6:10) 
Zwillinger. 2. Etelka (10) Raymer. 3. Csongor 
(16) Steinitz. F. m.: Palóe (25) Marschall, Éva 
(3) Vorst, Tliymian (5) Feiser. Bekl f3) Ko
vács II Igen könnyen. 10:14, 13, 22, 27. Olaisz: 
10.91. Befutó: 10:281. Idő: 38.5. Lefolyás: Kun- 
dry külön versenyt futott.

IX. Ttara-dij. í. Theodora (pari) Fityó. 2. 
0o<Hka (3) Maszár F. 8. Zivatar (5) Zwillln- 
ger. F. nv: Flfl í4) Raymer. Lúgos (8) Hauser, 
Ágnes (2!í) Kovács J. Könnyen. 10-22, 15. ift

a

Olasz: 10:38, Befutó: 10:75. Idő: 30.8. Lefolyás: 
Bosiljka és Theodora között a célegyenes kö
zepéig nyílt a verseny, de ott az előbbi ugrik.

X. Krisztinavárost dij. 1. Zsófi (7:10) Mar
schall. 2. Amisette (6) Jónás J. 3. Imréd II. 
(6) Benkö. F. m.: Niagara (6) Kovács TJ., Mén- 
Ihamol (10) Zwillinger T., Főur (25) Simkó, 
Uganda (10) Jónás, Alsós (4) Kallinka, Bicskás 
(3) Tomann. Biztosan. 10:15, 11, 17, 26. Olasz: 
10:51. Befutó I—Il-re 10:31. I—Ill-ra 10:70. 
Lefolyás: Zsófival csak Anisclte tud lépést tar
tani.

Hírek
Babieka II., melyre legutolsó számunkban 

hívtuk fel a figyelmet, szombat—vasárnap 
olyan kereslet tárgya volt a Rákosi díjra, hogy 
ma legjobb oddsa 3:1.

POCZKOS napról-napra tetszetősebben mo
zog a munkában. A Pestmegyei jelölt a jelek 
szerint ott lesz a verseny finisében.

TAMMUZ, a Rákosi dij előzetes favoritja. 
nem perfekt ugró. A sövények előtt mindig 
..stoppol" a Sanskrit-mén, ez pedig nem a leg
jobb ajánlólevél egy Rákosi díjhoz.

BÖSKE a mai tervek szerint feltétlenül részt 
vesz a Rákosi-dijban. A kiváló ugró már rend
szeres gátmunkát végez.

A HADSEREGI ISTÁLLÖ részére az. idén 
is a tavalyi már szerepelt öt urlovas-tiszt: vit. 
Muhr fh.. Ehrnherger fh., Dókus h., Pakuts 
h. és Galónthay h. lovagolnak. Rajtuk kívül 
még két újonnan vezényelt katonatiszt is nye
regbe száll: vit. Barlay fh. és Vásárhelyi-Stoj h.

HANDICAP valószínű in-A PESTMEGYEI 
dulói:

Szepes lov. Rózsa
Alsó los'. Balog
Boss lov. Csuta
Pockos lov. Teltschik
Csillag lov. Szabó L. II.
Szerenád lov. Klimscha
Pici lov. Szentgyörgyi
Hozomány II. lov. ?
Búbos lov. ?
Rajta lov. Gosztonyi
Indiana lov. Pillér

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztősig ts kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 28. szám
Vasárnap d. ti. 2 tól kezdve:

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

Vasárnap (d. u. 2 161): 245—81, 100—43.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egyes szóm Ara: Magyaromé*Egy .... _ ..
gun to fillér, Ausztriában 2íi Groschcn Franciaország
ban t frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország-
bán 15 l’f. OlnszorszÁgbníi 1 líra, Romániában 5 lei. 
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