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Három lendületes rohammal vertük meg a német futballt

Hitler elfogadta 
a londoni meghívást, 
de csak fenntartással mennek a németek 
delegátusai a Népszövetség tanácsa elé

Berlin, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentésc.) Rendkívül nagy érdeklő

déssel várta az egész német közvélemény, milyen választ ad Hitler birodalmi 
vezér és kancellár a locarnói hatalmaknak arra a meghívására, amelyben a lon
doni tárgyalásokon való részvételre kérték fel Németországot. Az esti órákban 
nyilvánosságra került a Havas-iroda berlini távirata, amely már a meghívás 
elfogadásáról ad hirt A távirat igy szól:

— Hivatalos forrásból származó felvilágosítások szerint Németország
nak a locarnói hatalmak meghívására adott válaszát átnyújtották Londonban. 
Berlinben nem hajlandók semmiféle felvilágosítást adni a válasz tartalmáról, 
mindazonáltal azt hiszik, hogy Németország fenntartásokkal elfogadja a meg
hívást

London, március 15.
Hitler kancellárnak a népszövetségi tanács meghívására adott válasza ke

véssel 19 óra előtt érkezett meg a Népszövetség titkárságához. A német kor
mány arról értesíti a titkárságot, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandó ma
gát képviseltetni a népszövetségi tanács tárgyalásain, amelyeken a francia és 
belga kívánságra a német csapatoknak a rajnai területre történt bevonulását 
vitatják meg.

A Népszövetség meghívására adott német válasz a következő két feltétel
hez köti Németország delegátusainak Londonba való utazását: 1. Németor
szág egyenlő jogokat élvez. 2. Hitler kancellár javaslatait en bloc fogadják el. 
A válasz német nyelven Íródott.

Franciaország kilép a Nép
szövetségből, ha nem 
deferál Németország

Páris, március 15.
A francia sajtó némi keserűséggel álla

pítja meg, hogy nz utolsó huszonnégy órá
ban semmiféle közeledés nem mutatkozott 
a francia és az angol felfogás között, a 
népszövetségi tanács által követendő eljá
rás tekintetében.

Franciaország továbbra is mereven ki
tart álláspontja mellett.

Ra'faszko ’ik ahhoz, hogy Németország ki
válása után a többi locarnói hatalom te
kintse érvényesnek továbbra Is a locarnói 
egyezményt. Ragaszkodik a pénzügyi és 
gazdasági szankciókhoz, ragaszkodik ahhoz 
a követeléséhez, hogy

Németország vonja vissza csapatait a 
Rnjna-zónáról és ezeket a követeléseit 
Franciaország azáltal akarja kikénysze
ríteni, hogy a népszövetségből való ki
lépéssel fenyegclődzlk. Anglia ezzel 
szemben ellenzi a szankciókat és azt a 
fciiogást vallja, hogy Németországgal

Anglia nem szakit Németországgal
A népszövetségi tanácsban képviselt 

többi hatalom várható magatartásáról a 
Petit Journal a következőket Írja:

Szovjctoroszország, Románia, Spanyol
ország, Lengyelország (?), Chile és Tö
rökország támogatják a francia állás

tárgyalásokat kell kezdeni a Hiller-féle 
javaslatok alapján.

Anglia ellenzi azt a francia kezdeménye
zést. hogy a két ország vezérkara tárgyalá
sokat folytasson egymással. A locarnói 
egyezmény helyébe Franciaország egy uj 
locarnói egyezményt akar, amely mintegy 
katonai szövetségi egyezmény lenn? s ezt 
a tervet az angol kormány szintig megle
hetősen hűvösen fogadta. Érthet^, Jiogy az 
angol ellenállás a francia lapokat nyugta
lanítja. f L

A francia sajtó elégedetlen az angol kor
mány tagjainak magatartása miatt is. Saj
nálkozással állapítják meg a lapok, hogy

Eden külügyminiszternek, aki a fran
cia thézist képviseli, nem sikerült az 
angol kabinet tagjait meggyőzni s még 

kevésbé az angol közvéleményt.
A lapok tudni vélik, hogy Lord Hallfax 
főpecsétőr a szombati minisztertanácson 
élesen szembefordult Edén külügyminisz
terrel.

pontot, A-sztrálla és Porfngália ezzel 
szem'cn Anglia állás'oglalását követik, 
míg Olaszország, Dánia, Argentína és 
Ecuador, a jelek szerint, nem vesznek 

majd részt a szavazásban.
A népszövetségi tanács tagjai között ural

kodó nézeteltérések fennforgásával Indo

kolta a sajtó a francia kormány halogató 
taktikáját. Nyilvánvaló, hogy a londoni fran
cia delegáció

először a Németországot megbélyegző 
tanácsi határozat kimondását akarta 

keresztülvinni.
A Petit Journal azt írja, hogy a hétfői 

népszövetségi tanácsülés után beálló szüne
tet a francia delegáció elsősorban arra 
igyekszik majd felhasználni, hogy a Lon
donban tartózkodó államférfiakkal közvet
len megbeszéléseket folytasson és a kulisz- 
szák mögött igyekezzék rávenni azokat a 
francia álláspont elfogadására. A Le Jour 
véleménye szerint a tanácskozások elnapo
lása nem jelenti sem a szakítást, sem a ha
logató taktikát.

A Paris Midi viszont hangoztatja, hogy 
a londoni tárgyalások holtpontra ju

tottak.
mert Franciaország kitart eredeti követelé
sei mellett. Németország nem akar változ
tatni eddigi magatartásán s Anglia, valamint 
Belgium hiába Igyekeznek tárgyalási alapot 
találni.

Anglia nem akarja a szakítást Német-

Meg vagyunk elégedve!
- jelenti a határról a francia kamara 

hadügyi bizottsága
Páris, március 15.

A francia-német határvidékről vasárnap 
a francia fővárosba visszaérkezett a ka
mara hadügyi bizottságának az a küldött
sége, amelyet Senac képviselő vezetésével 
megbíztak, hogy a helyszínen vizsgálja meg 
a kcletfranciaországi erőditményövezetet és 
azokat a katonai, főleg légvédelmi intéz

A francia nagyvezérkar főnökének 
harcias beszéde

Slrasbourg, március 15.
Strasboiirgban a Francia Emlékbizottság 

vasárnap közgyűlést tartott. Itt Ganielin tá
bornok a francia nagyvezérkar főnöke fel
szólalt és ezeket mondotta:

— Sem természetünk, sem hagyományaink 
nem olyanok, hogy bármikor is kihívók let
tünk volna, de egyetlen francia ember sem

Százezrek vonulnak Frankfurtba, 
ahol Hitler ma nagy beszédet mord

Majna-Frankfurt, március 15.
A német véderőszabadság visszanyerésé

nek első évfordulója alkalmából ma, hétfőn 
Majna-Frankfurlban

nagy ünnepségeket akartak rendezni.

országgaL 
mert különben egy olyan koalíciónak ■ 
foglya lenne, amelynek középpontjában 
Franciaország áll. Az angolok azonkívül 
semmi körülmények között sem akarnak 
annak az energikus nyomásnak engedni, 
amelyet Szovjctoroszország mindenáron ki
fejteni igyekszik.

Hitler Adolf szombat esti müncheni 
beszéde a francia közvéleményben 

határozottan mély benyomást gyakorolt. A 
Le Jour azt írja, hogy ez a beszéd egy ün
nepélyes megnyilatkozás volt a Londonban 
tárgyaló államférfiak ellen, azok ellen, akik 
nem akarják Németország egyenjogúságát 
elismerni.

A francia lapok élénken találgatják, hogy 
Németország elfogadja-e a népszövetségi 
tanács meghívását, vagy sem. A Paris Midi 
uzt hiszi, hogy a legközelebbi nnpokban

Németországra egyre fokozódó nyo
mással igyekeznek majd hatni.

Mindent megtesznek mnjd, hogy Németor
szágot rávegyék a Rajnavidék megszállásá
nak jelképessé tételére.

kedéseket, amelyeket a francia katonai ha
tóságok a legutolsó héten végrehajtottak.

A küldöttség a Mosellc-folyó jobbpart
jáig húzódó katonai erődítményeket vizs
gálta felül. A küldöttség tagjai kijelentet
ték, hogy a látottak minden tekintetben 
kielégi lőek.

lartozhatik ama gyávák közé, akikről 
Larochefoucault azt mondotta, hogy 

„inkább hagyják magukat leölni, csak
hogy ne kelljen védekezniük0.

— Ml tudatában vagyunk erőnknek és 
tudjuk azt is, hogy hazánk csak közös eré
nyek és közös áldozatok árán válhatott oly 
naggyá, mint amilyen.

Múlt év március 16-án jelentette be a 
kancellár a birodalmi gyűlésben u véderő- 
kötelezettség visszaállítását s ezt a» évfor
dulót szándékoztak nagy katonai ünnepsé
gek kíséretében megünnepelni.

Az Ostparkban tervezett katonai felvo- 
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nulásl • legújabb intézkedések értelmé
ben nem tartják meg.

A lemondásról szóló, közlemény szerint 
nem nknrjúk nz ünnepségeket szétforgá
csolni.

A csapotok kaszárnyáikban tisztán kato
nai szolgálati ünnepség kcretélxjn emlékez
nek meg az évfordulóról. Ezzel szemben 
f te az Operatéren zem atakarodóval zárják 
le at évforduló napját. Ezt megelőzően

■ frankfurti ünnepi csarnokban Hitler 
Adolf nagy beszédet mond.

A berlini francia katonai attaséval 
pontosan közölték a rajnai csapatok 

létszámét
Berlin, március ló.

A vasárnapi berlini lapok még nincsenek 
abbnn n helyzetben, hogy közöljék a német 
kormány válaszát a népszövetségi tanács 
meghívására.

A német sajtó élesen támadja Flandln 
francia külügyminisztert

n népszövetségi tanács szombati ülésén el- 
mondott beszéde miatt. A külügyminiszté
riumhoz közelálló liörscn-Zeitung hangoz
tatja, hogy a francia külügyminiszter még 
csak kísérletet sem tett arra, hogy a francia 
jogászi érvelésekkel szemben felsorakozta
tott német érvelésekről említést legyen. Ugy 
látszik. Flandln külügyminiszter — Írja a 
lap ezeket a helytálló német érveléseket 
nem tudta volna megdöntőn! s ezért

Igyekezett mindenáron a népszövetségi 
tanács tagjait már előre a francia gon- 
dohtmcrzlnck megfelelően befolyásolni. 

Ennek a gondolatmenetnek a jelszava: Né

Megegyezési követel London
London, március 15.

Vasárnap este a kétoég és bizonytalanság 
nr.ilta nz aaqol közvélemény hangulatát. 
A nemzetközi válság mc,"oldása még mindig 
függőben van s egyelőre n zűrzavaros hely
zetből nem látni a kiutat Feszült izgalom
mal várják a berlini híreket.

A számos híresztelés, jrlcntés és feltevés 
közepette szilárdan áll az a lény, hogy 
Anglia továbbra Is meg akar maradni a 
liecsületes nlkvsz köz veti tő szerepében és 
egyelőre folytatni akarja a közeledést célzó 
törekvéseit. Szilárdan áll továbbá ar. a 
tény h, hogy Anglia Igyekszik a francia

I Az előkészületek nz ünnepi csarnokban meg
tartandó nagygyűlésre már megkezdődtek. 
Azzal számolnak, hogy több százezer ember 
vesz részt ezen az óriási tömeggyülésen, 
amelyre vidékről is

százezrek utaznak Frankfurtba.

Az ünnepi csarnok körül az útvonalakat le
zárják és már most hatalmas hangszóró
hálózatot rendeztek be, hogy az ünnepi 
csarnokon kívül rekedt tömeg is majd vé
gighallgassa a beszédet.

metország állítólagos szerződésszegése. A 
lap végül csodálkozását fejezi ki afelett, 
hogy Flandin külügyminiszter beszédében 
■rí Állította, hogy legalább harmincezer fő
nyi n Rajnavldékre bevonult német csapa
tok száma és annak n gyanújának adott ki
fejezést hogy ez a szóm még ennél is na
gyobb. Ez n kijelentés azért különös — írja 
n lap — mert

a berlini francia katonai attaséval né
met hivatalos helyen pontosan közöl
ték a rajnai zónába bevonult nemet csa

patok létszámát.
A Deutsche Allgemctne Zeitung a belga 

miniszterelnök beszédével foglalkozva, meg
állapítja, hogy

Belgium valóban távol áll minden szót- 
jctpaktumtóL

Belgiumnak azonban most fájdalmasan kell 
érrznie a francia szövetségi politika kiha
tásait.

kormányt rávenni arra, hogy adja fel a 
tisztán Jogi és politikai szeninontokból ki
alakult nézeteit éa egyezzék bele abba, hogy 
a Illtler-féle javaslatok etapján kíséreljék 
meg a válságból kivezető utat megtalálni.

A szenegáli frontharcosok 
Franciaországért

Páris, március 15. 
őnfindn Din/, a szenegáli bensxfllöttek kóp- 

tiselője n francia képviselőházban. Dakarból 
a kővetkező táviratot kapta-ír-volt néger front
harcosoktól:

erjr

cikkeinkből egynéhány - tájékoztatóul:
. P ts.

p *•  -
Attila oHh uoboasónmi . 
T.roraU HnueH N4XZM 
Marbasrtr n<ur)f SWXMt . P •».- 
\ elaor Plflaa artnyrp SMXJSI P SS. 
Vadéra m!ha tar In . ■ P • 
Veloor PlQan ógyrló . . . P
Álért tori Torontáli " m. P ti.-

Strapa spárga fotA . . . . P 
KrSa dupla npirpa futó . . P 
Mimit, Jup’a ,pórua futó . P 
Tnrmtka Bourté I»t« • ■ P
Ujaptr Tarlóin takart • •’
Tihrrtn apaplutakart • ■ •’
Gyapjú ro«to« un »11M •’

Magyar-oerzsa-, Torontáli és finom gyári szőnyegek. pumlagátvetők. 
takarók. pokrócok, paplanok, matracok és függönyök 

hihsfetlen olcsó árban!
---------- ” - szónyegnagyáruhSMGrunleiilTesiuérskiüni

A Magyar FŐldhitelmtetttiei tűmben Zrinyi-utcai tarokhás

„A volt szenegáli frontharcosok — tekintet- t Bahakar Gamara törzsfőnök írta alá.
tel a német veszélyre — kérik önt, biztosítsa ol (ialandu Diuf képviselő a benszülötlek üze- 
/randa miniszterelnököt Franciaországhoz való I netét máris tudomására hozta Sarraut minisz- 
törhctetlen ragaszkodásukról". A táviratot I terclnöknek.

Ifjabb izgalmak a szolnoki 
ámmum panamák körűi
Szabó Barna felfo'yamodásárót ma dönt a vizsgálóbíró

Szolnok, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon je- 

leütése.) A szolnoki városházi panamákkal 
kapcsolatban újabb szenzációs esemény 
történt.

Szabó Barna ottani régi érdemes hírlapíró 
írások cimmel egy röpiratot adott ki szom
baton reggel, melynek tartalma a panamák 
ügyében letartóztatott városházi vezetők vé
lelmében

súlyos támadást Intézett a belügyminisz
ter részéről kiküldött vizsgálóbiztos, 

dr. Falátshy Ferenc, 
valamint a polgármester és a feloszlatott 
képviselőtestület ügykörét ellátó dr. vitéz 
Válga Gyula ellen. A röpirat nagy feltűnést 
keltett, az ügyészség cl is koboztatta azt és

Szabó Barna hírlapiról hatósági közeg 
elleni izgatásért letartóztatták.

Szabó Barna ugyanis a tartóztatott, majd 
szoba dlábrahelyezett polgármester fivére 
lapjának egyik szerkesztője és valósággal 
fanatikusa annak a meggyőződésnek, hogy 
a polgármester — aki küiőnlxm béna és 
■vek hosszú sora óta hordágyon vitette föl 
magát a hivatalába — csupán az ellenőrzés 
elmulasztásával vádolható és

nincs semmi részt az ottani kirobbant 
különböző visszaélésekben.

Szabó Barna letartóztatása ellen felfolya- 
modással élt a vizsgálóbíróhoz, aki ma, hét
főn dönt a letartóztatott hírlapíró szabadon- 
bocsátásáról. Egyébként Szabó Barna <lr. 
Virágh Gyula fővárost ügyvédet bizta meg 
képviseletével, aki le is utazott már Szol
nokra és kéri védence azonnali szabadlábra 
helyezését, miután rendes foglalkozása és 
bejelentett lakása van s igy szökésétől tar
tani nem lehet.

Egyébként a szolnoki városházán még 
mindig n legnagyobb eréllyel folyik dr. Pa- 
lásthy vizsgálóbiztos, belügyminiszteri osz

KAIHATÖ MINDEN KZAKtlZI jnTEKDEN £, A KtaZITÖNtl.. OH. BDIAZ-R VESVCU 
■I.I.ATRZRRTÁRÁBAN. BUDAPEST. VI. TUHÍZ-kDRIIT a. SZÁM

tx igen!
Ezt fogta On is mondani, 
mert a Hezolite Rapid 
arcápoló gyorsborotva- 
krémmel viz, szappan és 
ecset nélkül 1 perc alatt 
lehet a legérzékenyebb 
arcot is megborotválni i 

Próbadobox 34 fillér 
ezt is visszatérítem azután tabas 

vagy doboz vásárlásánál.
Nagy tabas 88 tilt., óriási tubus 
P 3.—. nagy doboz P 1.50. óriási

MOsrljrm papira . . , . F «7|
Clotb Mtotdalku paplan . P is.it 
nrae*'  műveljem paplan . . p U.— 
Modern tülko» prml»c»l»rt« P 4.TJ 
PeruamlntAH pamlagiltvetS P IS.lt 
ScBrettarnlt <1 dt». 1 ont.) P 14.- 
I rtura reelámmatrae P t|.M

tálytanácsos vizsgálata. Állandóan ujaibb és 
újabb adatok merülnek fel, amelyek lehe
tetlenné tették, hogy a vizsgálat, — mint 
azt tervezték s mint arról a Hétfői Napló 
bírt adott — c hó közepéig befejezhessék, 
sőt most már bizonyosra vehető,

hogy n városházi gazdálkodás pontos 
és alapos vizsgálata még hosszú hete

kig cl fog tartani.
Megnehezíti a vizsgálatot az is, hogy a vá
ros vezető tisztviselői kara a letartóztatá
sok és a felfüggesztések következtében erő
sen megcsőkkent, ami nemcsak a vizsgálat 
menetet nehezíti meg, hanem a rendes napi 
munkák elvégzését is meglehetősen' korlá
tozza.

A különböző pénzügyi tranzakciók viza- 
gálata során most próbálják kibogozni a 
városi villamosmü bérbeadásának részleteit. 
Bérbeadták ugyanis

n meglehetősen lukratlv villamos mü
veket harminc észtén ’őre a budapesti 
Hungária Villamossági Részvény társa

ságnak azért,
hogy bizonyos egyéb adósságok fedezésére 
tekintélyesebb összeghez jussanak és igy 
clhúritsák — ami ugyan nem sikerült — 
azt a veszedelmet, amely végül a polgár
mester és n város egyéb vezető férfiainak 
letartóztatásában és felfüggesztésében rob
bant ki.

Ebben a mostani zűrzavaros helyzetben 
Szolnok város kereskedői és iparosai ag
gódva gondolnak arra, hogy a nagyszerűen 
megindult idegenforgalom az idei nyáron 
a minimumra fog csökkenni, ugy, hogy a 
panamák következtében az amugyis súlyos 
pótadóval és egyéb terhekkel sújtott Iparos- 
és kereskedőtársadalomnak nemcsak n 
gyöngébb, hanem nz erősebb részének is 
nehéz küzdelmet kell folytatni majd, hogy 
exisztendáját valahogyan biztosítsa.
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Pénzügyőrök izgalmas 
hajszája Budapest 
utcáin autós szacharin
csempészek után

Százezer pengő értékű szacharint találtak Butájukban

f--------------------------------------------------------------------------- ------------

Az „Elertex**  — szövet -csoda

Vasárnap hajnali négy óra tájban vészes 
kiabálásra, üvegcsörömpölésre, autótülkö 
lésre riadtak fel az Eőtoőg-utca 36. számú 
ház lakói. Kinyiltak az ablakok, az álmuk
ból riadt lakók az ablakhoz tódultak és 
filmre illő jelenetet láttak:

a Nyugati pályaudvar irányába szá
guldott egy autó, egy clvilruhás férfi 
a kocsi hűtőjére kapaszkodva, hadoná
szott a botjával és beverte a szélvédőt, 

k't másik férfi pedig kétoldalt a robogó 
autó hágcsójára kapaszkodva kiabált;

t— Rendőr! Rendőr! Állják el a kocsi 
ulját!

Az izgalmas hajnali jelenet főszereplői, 
a kocsira kapaszkodó férfiak pénzügyőri 
nyomozók voltak, az autó pedig csempész' 
autó, amelynek elfogását órákig tartó autós 
hajsza előzte meg.

A vasvári pénzügyőri kirendeltségnek fel
tűnt, hogy gyanús emberek járnak-kelnek 
a határon át és vissza. Bizalmasan figyelni 
kezdték őket és rájöttek, hogy

jólszervezett csempészbanda működik, 
nagyszabású szacharincsempészés folyik 
Ausztria irányából Magyarország felé. Meg
figyeltek a pénzügyőrök a többi között egy 
asszonyt is, aki gyakran jött át a határon. 
Budapestre utazott és itt olyan emberekkel 
érintkezett, akik csempészés gyanújában 
álltak

A bizalmas nyomozás során budapesti 
pénzügyőri detektívek utaztak Vasvárra és 
olyan értesülést szereztek, hogy szombaton 
szacharinnal megrakodott csempészatuó jön 
át a határon. Leslbe álltak és megtudták, 
hogy

a BL. 213. számú autó valóban átjött 
a határon, Budapest felé tart és az a 
gyanú, hogy utasai csempészárut visz

nek.
Vasvárról azonnal telefonáltak Budapestre 
a pénzügyigazgatósághoz és jelentést tettek 
a dologról. A pénzügyigazgatóságon hat 
nyomozó kapott megbízást, ezek azonnal 
munkába álltak, a fehérváriuti vámhoz 
siettek és várták az autót.

Hajnali fél négy órakor valóban 
felbukkant az országúton a BL. 213. 

rendszámú autó 
és átrobogott a vámhatáron. A pénzügyőri 
nyomozók autóba ugrottak és nyomon kö
vették a gyanús kocsit. A BL. 21-1-as autó 
az fíöfpös-utca 36. számú ház előtt állt meg. 
A pénzügyőri nyomozók néhány házzal 
arrébb állították meg a kocsijukat és vár
ták, mi történik.

A csempészautóból kiszállt egy férfi és 
becsöngetett a kapun. Ebben a pillanatban 
három detektív termett mellette:

— Igazolja magát!
A titokzatos autó utasa hirtelen kiszakí

totta magát a pénzügyőrök közül, beugrott 
az autóba és rákiáltott a sofőrre:

— Megtámadtak bennünket! Teljes gázzal 
a Nyugati felél

A detektiveknek már
nem volt Idejük arra, hogy a saját 
kocsijukon vegyék üldözőbe a mene
külő autót, Inkább fölkapaszkodtak a 

kocsira,
kettő a hágcsóra jutott, a harmadik pedig 
merész lendülettel egyenesen a csempész
autó hűtőjére ugrott.

A pénzügyőröknél semmi fegyver nem 
volt, csupán botjuk. Ezzel integettek, hado
násztak és közben teljes erőből kiáltoztak:

— Fogják meg! Rendőr! Rendőr!
Az autó tovább robogott, mind sebeseb

ben és sebesebben. Az autó hűtőjén ülő 
pénzügyőr már alig tudta magát tartani és 
végső szükségében, hogy- az autót meg
állásra bírja, botjával betörte a sofőr előtt 
lévő szélvédőüveget, úgyhogy

a széthulló szilánkok a sofőrre zuhan
tak, akinek arcát elborította a vér.

A következő pillanatban megállt az autó.
Még jóformán mozgott a kocsi, amikor 

mindkét ajtaja kitárult és három férfi 
ugrott ki. akik a meggémberedett tagú 
pénzügyőröket ellökték maguktól, futásnak 
eredtek és csak egy ember maradt az autó
ban, aki Lung Jenőnek mondotta magát.

A pénzügyőrök a sofőrt és Lungot elő
állították a főkapitányságra. Itt a sofőr el
mondotta, hogy neki bérautója van, amely 
az Adrío-garázsban állomásozik. Csütörtö
kön délután az utcán szólította meg egy 
«r, aki felfogadta a Budapest—Vasvár és 
Vasvár—Budapest közötti útra. Neki

sejtelme sem volt arról, hogy ml a eélja 
az nutóturának.

A sofőrt el ia bocsátották éa csupán ható

sági közeg elleni erőszak címén folyik 
tovább ellene az eljárás.

Lung Jenőt a Mátyás-utcai pénügyőrségre 
vitték a pénzügyőrök, ahol megkezdték a 
kihallgatását. Eleinte tagadott, amikor 
azonban Aggteleki-utca 9. III. 17. szám 
alatt lévő lakásán tartott házkutatás során 
levelezések és iratok kerültek elő,

bevallotta, hogy, esztendők óla szacha
rincsempészéssel foglalkozik 

és ő látta el úgyszólván az egész országot 
csempészett szacharinnal.

Arra vonatkozóan, hogy ki a másik ha
báron) férfi, aki kiugrott az autóból, Lung 
Jenő, a „csempészbecsületre" való hivatko
zással, minden fölvilágositást megtagadott.

Elmondotta azt is, hogy
a mostani utján nyolcvannyolc kilo- 
gram szacharint hozott be Budapestre, 

amelynek most is az autóban kell lennie. 
A pénzügyőrök az autót is bevitték a lak
tanyába és a következő percben már át is 
kutatták. Az utasülés mögötti párna alatt, 
ott, ahol az autósok a szerszámot szokták 
tartani, találtak 46 kiló szacharint, a másik

Gyűrött, fényes nem lesz soha!
<______________________ ____________________J
12 kilogramot pedig a kocsi burka alá rej
tették el a csempészek.

Nagyon érdekes, hogy a szacharinnak 
kilogramja körülbelül hatszáz pengő. A sza
charin vámja és illetéke cukorfokonkint 
változik, még pedig 1 pengő 20 fillér nz 
államé minden cukorfok után. A Láng-féle 
szacharin 440 cukorfokos, ami tehát annyit 
jelent hogy’

az adó és vám, amellyel a csempészek 
meg akarták károsítani az államot, 

meghaladja a százezer pengőt.

A fennálló rendelkezések szerint az ille
ték ötszörösére szokták megbüntetni a bű
nöst, ami tehát ebben az esetben annyit je
lent, hogy Lungnak és társainak körülbelül 
félmillió pengő bírságot kell fizetnie, vagy 
az ennek fejében kiszabott szabadvesztés- 
büntetóst kell kitölteniük.

A szabadság eszméjének 
hódolt március idusán

az egész ország
Vasárnap ünnepelte az ország március 

Iáikét,
Magyarország szabadságUnnepét.

Budapesten és vidéken mindenütt ünnepélye
ken emlékeztek meg 1848 március 15. nyolc
vannyolcadik évfordulójáról.

Az
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IFJÚSÁG 

ünnepségei vasárnap reggel nz Egyetemi 
templomban szentmisével kezdődtek. Utána az 
Egyetem-téren gyülekeztek a bajtársi egyesüle
tek és különböző szövetségek tagjai, majd a 
Petőft-térre vonultak, ahol megkoszorúzták a 
Petöfl-8zobrot. A Petőfl-térröl a Szabadság
térre vonult az egyetemi ifjúság menete és itt 
megkoszorúzták a négy iFredentaszobrot. Tisz
telegtek a Batthyány-örökmécses, majd a 
Kosuth-szobor előtt és végül a pesti Vigadóba 
vonultak. A Vigadó nagytermében megtartott 
ünnepségen többek között megjelentek Bor
nemisza Géza iparügyi miniszter, Szlly Kál
mán és Tasnády Nagy András államtitkárok, 
továbbá az egyetemi hatóságok képviselői. 
A Hiszekegy eléneklése után Kiss Ferenc el-

szavalta a Nemzeti Dalt, majd sipeki Balás 
Károly egyetemi tanár mondott ünnepi 
beszédet.

— Március 15-ike — mondotta — az egész 
magyar nemzetet, amelyet

nem szabad párt, osztály vágj1 egyéni ér
dekek szolgálatába állítani, vagy ilyen cél

ból vörösre festeni.
A beszéd után Erkedy Ferenc magyar dalokat 

adott elő tárogatón, majd Bura Sándor és ci
gányzenekara játszott. Kosa István, a Protes
táns Diákszövetség ügyvezető elnöke mondott 
ezután beszédet, amelyben hangoztatta, hogy 
az ifjúságnak ugy nálunk, mint külföldön 
a márciusi eszmékhez híven a szeretet él meg
értés harcosává kell edzeni magukat. Az ün
nepély a Himnusz eléneklésével ért véget.

A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE 
vasárnap délben a Netvyork-élleremben tar
totta .szabadságlakomáját, amelyen résztvett 
Mikecz Ödön miniszteri osztályfőnök, dr. fíá- 
kóczy Imre miniszteri tanácsos, Herczeg Fe
nne, Márkus Miksa és a magyar ujságirótár 
sadalom számos kiválósága. Az első köszöntőt

Márkus Miksa mondotta a kormányzóra, utána 
Pét hő Sándor a JőÁ-af-serlcggel kezében tar
totta meg az ünnepi beszédet.

— Százszor is jaj lenne nekünk — mon
dotta többek között — ha egy morzsányi igaz
ság is találtatnék abban a felfogásban. hofcy 
nemzetünk alkotmányos szabadsága kizárja, 
vagy lehetetlenné teszi azoknak a szociális 
koreszméknek megvalósítását, amelyekben való 
hitünk éppoly kigyilkolhatatlan, mint aminő 
eltörülhetetlen kőtelssségiink őrködni alkotmá
nyos és nemzeti önkormányzatunk ódon bás
tyái felett.

— Ezeket a szociális koreszméket nem 
akarjuk trójai faló gyanánt becsempészni a 
diszes bástyák közé, hanem arra akarjuk fel
használni, hogy szélesebb és mélyebb népi 
alapokra építsük a magyarság alkotmány- é.s 
szabadságjogait, hogy azokat a kitagadottak, 
a jogfoszlottak és a szegények kenyerévé is 
tegyük és

egyetlen nagy felbonthatatlan szintézisbe 
egyesítsük a magyar nemzeti és szociális 

gondolatot.
Az

Országos Függetlenségi Kossuth-Párt
Király-utca 82. számú helyiségében vasárnap 
este szabadságvacsorát tartott, amelyen Ru- 
pert Rezső országgyűlési képviselő mondott 
ünnepi beszédet.

A szociáldemokratapárt
vasárnap délután a Tattersall lovardájában 
rendezett ünnepséget, amelyen Buchinger Manó 
elnöki megnyitója után 1‘eyer Károly ország
gyűlési képviselő beszélt és hangoztatta, hogy 
a márciusi tizenkét pont ma sincs megvalósítva. 
Az ünnepségen ezután Kéthly Anna és Farkas 
István mondott beszédet.

A Pesti Izraelita Hitközség a márciusi sza
badságünnep alkalmából vasárnap délelőtt ki
lenc órakor ünnepi istentiszteletet tartott a 
Dohány-utcai templomban. Az ünnepi beszédet 
dr. fírossmann Zsigmond rabbi mondotta. A 
hitközség összes körzeti templomaiban ünnepi 
istentisztelet volt vasárnap. — A budapesti out. 
orlhodox izraelita hitközség a nemzeti ünnep 
alkalmából a Kazinczy-utcai főtemplomban 
istentiszteletet tartott.

Vidéken, ágy többek között Miskolcon. Sze
geden és Kecskeméten a társadalmi, kulturális 
egyesületek tartottak vasárnap srabadságiinne- 
pélyeket.

A szófiai magyar kolónia a magyar társas
körben diszebéd keretében ünnepelte március 
15-ikét. Szombat este a szófiai rádióállomás 
magyar műsort közvetített a szabndságünnep 
alkalmából.

A Polska Zbrojna varsói lap vezércikkben 
'oglalkozott vasárnap a nemzeti ünnep alkal
mából a magyar-lengyel kapcsolatokkal.
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o
Egy szellemes tal'diiu'iny végre megoldotta 

a telejontulajdonosok régi baját, a potyázók 
elleni védekezés problémáját. Sok telefon 
tulajdonos kifelé udvariasan mosolyogva 
bejeié dühöngve kénytelen volt tűrni, bogi, 
a látogatók vagy a szomszédok az fi készít- 
lékén bonyolítsanak le egy-egy beszélgetést. 
4 te efontulajdonos természetesen nem fo
gadhatta el a huszfillérest, amit a vendégek 
amúgy is csak formálisan, a tessék-lássék 
kedvé rt ajánlottak fel, az alkalmazottak 
elől pedig nem lakatolhatta le a: appará
tusi, ha elment hazulról. A helyzet tehát az 
po t, hogy a pályázók telefonáltak, az clfi/i- 
sclfi pedig fizetett. A posta most bármelyik 
elfifizetfi kívánságára azonnal átalakítja az 
apparátust pénzbedobó készülékké. At egész 
abból áll, hogy kis perselyt sze-elnek a ké
szülékre és ettől kezdve, éppen ugy, mint 
az automata telefonok -- csak akkor mükö- 
dik a telefon, ha huszfillérest dobnak be. 
Az ujllás sikere óriási: százával kérnek per
selyt at e.öfizctfik, a posta alig gyári a sze
relést.

Q
Párlsbfil írják a Kisnaptónak: Jean Patou 

haldiát követfi napon egy obskúrus párisi 
aszfalt-újság óriási riadalmat keltő „szenzá
cióval" rémitette meg a világ legjobban fit
téi zk fid fi hölgyeit. fífiplapokon hirdette, hogy 
megszerezte és kfizfilnl fogja a nagy divat- 
kreátor emlékiratait. Patou volt az a férfi, 
aki a vi ágon a legtöbb hölgyet látta — 
neglizsében, azonfelül sok ragyogóan öltöz
ködő dáma szabószdmlájának diszkrét be
vált óját Is ismerte. Kerekedett Is nagy pánik 
á hölgyek között, még pedig olyan pánik, 
hogy a Patou-művek örökösei jónak látták 
azonnal intézkedni. Körlevelet bocsátottak 
ki, amelyben értesítették a Patou-hát törzs
közönségét, hogy Pate.u emlékiratait az örö
kösök gondosan őrzik, semmiféle újságnak 
nem adtak rá közlési engedélyt, nem kel 
indiszkréciótól larlanl. .4 beígért botrány- 
szenzáció tehát elmarad

Q
Pecsétes, hatalmas borítékot hozott a 

posta Londonból as egyik budapesti leány- 
gimnázium igazgatóságának elmére: VHI. 
Edumrd titkári hivatala küldte a levelet. Az 
iskola VII. osztályának növendékei, vala
mennyi leány aláírásával el'.dtott levélben 
köszöntötték a charming prineel abból az 
alkalomból, hogy király lett. Edumrd király 
az iskola igazgatóságának címzett levélben 
köszönte meg a jókívánságokat. 4: igazgató 
engedélyével berámázzák és a tanteremben 
helyezik el a levelet, amelyet az angol világ
birodalom uralkodója küldött a pesti diák
kisasszonyoknak.

Budapestre jön Cornrllus Vandcrbilt, a 
fiatal amerikai milliárdos. A dollármilliókon 
kínál as a nevezetessége a fiatat Vanderbilt- 
nck, hogy sok harcot pivott a családjává', 
mert nem érdekli a business, csak az iro
dalom. Czlct helyett irodalommal foglalko
zik Most világkör üli útra indult és könyvel 
akar írni élményeiről. Európai alja során 
Becsbe érkezett, onnan Budapestre jön, a 
Dunapalotában rezerválnak számára fény
űző lakosztályt.

0
4 politikus urak pdrbajlavindjáról, uf/ylnt- 

szik, gusztust kapott a kardra, pisztolyra az 
áldott nép ts Mindenki párbajozni (nem 
vívni) tanul. .4 vlvólskolákban uj metódust 
vezettek be. direkt párbaji>(vasra tanítják a 
növendékeket. Néhány óra alatt a legügyet- 
lenebh embert Is meyncvctlk arra, hogy bát
ran kiálthat a porondra. Pár óra és az urak 
ugy összekaszabalhat ják egymást, hogy 
Ad dm legyen, aki ósszevarja őket.

©
Tegnap délután furcsán végződő gyerek

zsúr volt egy pesti urlházban. A vendég mó
dikét és babyket nörszök, papák, mamák 
kísérték a vendéglátó házba. Este nyolc óra
kor a kisgyerekeket és a nörszöket lefektet
ték, az asztn'okról leszedték a haboskávét 
és a kuglófot, felvágott és likőr került a he
lyére, azután tánc következett, éjféltájban 
jazzmuzsikusokat hozatlak és a papák, ma
máit hn.naKg dárldóztak Még most is rop
ják a rumbát, ha el nem fáradtak. .

Gyönyörű kabát-, kompié-, 
kosz'.iim- is ruhamodelek 
nagy választékban, nlo ó árban beérkeztek 

KIÉIN ANTAL 
Király-utca 49, < sányl-utta sarok

RAKTÉR; Akármi legyek, Lepcses szom
széd, ha nem PestrŰ gyünnek megen.

ÖRZSI: Onnan bizony.
LEPCSES: Tuggya, hajjá, oda föl Pesten 

most igen divatba gyütt ez a csömbőllékes 
falusi puli-kutya. Osztón hogy a mi pulink, 
a Kontyos, ősz felé nőragadás áldozattya 
lelt, vagyis a szomszédék Hektóra elcsa
varta a íejlt, — ebbül kifolólag a Miska 
nevű kölök-kutyát fölvittük Pestre, eladási 
kínálat végett.

BAKTER: No csak! S akatt vevő?
ÖRZSI: E’ fájn naecsága. Igen teccedett 

neki.
LEPCSESi Kérdezte: van-e az ebnek pe

digréje? Mondok: hál van, de nem sok, tes
sen nézni, alig vakaródzik. Aszongya: van-e 
a kutyának családfája? Nem a' mondok, 
hun ennél' a fánál, hun amannál harma- 
tozza a gyökeret. De aszongya, ü arra kí
váncsi, hogy fajllszta-e? Mérges lettem, 
mondok; nézze naccságp. affelül gyanakod
hat, hogy a Hitler ősei között nem akatt-e 
desruktiv pajeszos honpolgár, de arra esküt 
teszek, hogy ennek a kutyának minden 
retye-rutyája valóságos tiszta árja magyar 
fajzat vót.

ÖRZSI: Mingyán ki Is füzetté a húsz pen
gőt a Miskáér.

BAKTER: Hclescn tette, mer a puli-kutya 
ollan okos, hogy még a bolhája Is egyetemi 
tanár lehet a többi balhák között. — Hát 
mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES; Igen zsimajog a lakósság, a 
llft-péz miatt.

BAKTER: Lift-péz? Hát. a m meg micsoda? 
LEPCSES: Tuggya, azokba a nagy dög 

házakba úgy mennek föl a népek az eme
letre, hogy hát von ekkis kullpintyő, abba 
beülnek, oszt ammeg főviszi űket. De a 
háziurak ezér pézt követölnek.

BAKTER. Igazuk is van. A vasút se visz 
ingyér.

ÖRZSI: Az ám. de a vasúton is van ollan 
kis kullpintyő, akibe ingyér beülhet a pó- 
gárság.

BAKTER: Igen, de a’ nem visz senki*  
föl az emeletre.

LEPCSES: De nem Is romlik el, mint a 
pesti lift. Folton ki van írva: nem működik.

BAKTER: Ammó hiba. A vasúti szabál- 
zatba benne van a kulipintyó működési 
köre, tchátlan aztat az útasok a kellő pilla
natban végrehajthattyók.

ÖRZSI: Ahhoz a pögámak Joga van. 
BAKTER: Nono. — Hát afelől ml hír, 

hogy a pesti hitközség uj elnököt válasz
tolt?

LEPCSES: Bizonyos nevezetű Stcrn Sa
mut.

BAKTER: Hhö! Má megen zsidót helez- 
nek állásba!

LEPCSES: Én is aszondom. Ha az izraj- 
lltá’mak eszük vóna, Gömbös apánkat vá
lasztották véna meg.

BAKTER: Vagy Mccaér Andrist

a kosztümről
Három forró, Izgató kérdés foglalkot' 

tatja most a hölgyeket: miben jár as ele
gáns nő 1. délelőtt, 2 délután és 3. este. 
Fáradságot és anyagi áldozatot nem kí
mélve, sikerült pontos és kimerítő infor
mációt szereznem lenti három kérdésre 
és ennek alapján teljes határozottsággal 
megállapíthatom, hogy az elegáns nő dél
előli. délután és este is kosztümöt visel.

Kérdjünk tehát mesélni a kosztümről.. 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy eeomó párisi divattervező néni és 
bácsi, akik elhatározták, hogy az idén 
mrgtréfótjók as öltözködni szerető asszo

•ngol sxoluslv szövetkillBnlegességsi bsérkeztek

ÖRZSI. Ammost nem tunna elnökön!. 
Fáj a feji, meg a füle.

BAKTER: Mitű?
LEPCSES: összeszórakozott két újságíró 

flrkásszal. Oszt a párbajba pogányul meg- 
nviszabolták.

BAKTER: ölég disznósági — De hájjá, 
eztet nem értem hát a párviadalba szabad 
a fejre is vágni?

LEPCSES: Csakis oda. Hogy nemesebb 
részeknek baja ne essék.

BAKTER: Aha. — Mongya csak Lepcses 
szomszéd, a franciák mér zándorottak föl 
megen a németek ellen?

LEPCSES: A Lócrornó miatt.
BAKTER: Lóczarnó? Ml a ménkű az?
LEPCSES: Vót e’ szerződés, hogy a né

met katonák nem léphetnek be.
BAKTER: A Lóczarnóba?
LEPCSES: Fenét. A katonamentM «ó- 

náha. De most mégis beléptek.
BAKTER: Katonamentes zóna! Iszen én 

aztat hallottam, hogy a németeknél a cibi- 
lek h katonai szógálatot teljesíttenek!

ÖRZSI: Ippeg csak hogy nincs rajtuk 
mundér.

LEPCSES: Ez is ollan, mint a Bóka Rozi 
esete. Féltették a szülei, mer igen nagy ön
érzete vót a katonasághoz. Mikor osztón 
szógátni ment, csakis ollan városba enget- 
ték, ahun nem vót helőrség. Hál eccer mégis 
hazagyün a Rozi, de igen hízodalmas for
mába. Káronkodott az öreg Bóka, hogy 
hát híjába dirigálta ütet katonamentes 
zónába? Aszongya a jány: ű is abba bízott, 
de oszfán kisüt, hogy arrafelé a cibilek is 
érlenaek a katonai gyakorlatokhoz.

ÖRZSI: Tutta ű azt, a komisz! — No gye
rünk aptya.

BAKTER: Várgyon e’ kesennyég. Arrú 
még nem szólt Lepcses szomszéd, hogy va
jakon külórszógba oroszlán-húst árulnak.

LEPCSES: Igen. Hogy az bátorságot idéz 
elő.

ÖRZSI: Ijedős népek vásálhattyák aztat.
LEPCSES: Csak úgy ne Járjanak vele, 

mint az öreglegény Sutyó Dömötör. Mer el
vett «' tizenhatesztendős gyenge jányt, de 
nem ment vele semmire, mivelhogy a me
nyecske félt tüle, oszt ha csak közeledett 
feléje, hegy a családi boldogságot ténylege- 
síccse, hát az asszony úgy elkezdett ordít- 
tani, hogy kivonultak az önkéntes tüzojtók. 
No, a szegény Dömötör elment a Gutmány 
doktorhó s kérte, aggyon valami patika
szert, hogy a felesége ne legyen ollan ijedős. 
A doktor adott is. Másnap megen beállít 
Dömötör a Gutmányhó, oszt aszongya: hájjá 
csak tekéntetes doktor úr, tán van ollan 
mer’ccinúja is, akiiül az asszony megen 
félős lesz. Ejnye, csudálkozik a doktor, 
iszen tennap még azt akarta, hogy a fele
sége bátor jegyen. Nono, — mongya rá 
Dömötör, — de nem egész icaka! — Hát 
Istennek ajállom.

nyokat éa egyenruhákat adnak rájuk. így 
született meg a kosztüm egyeduralma. Ta
valy ugyanilyen tréfás kedvükben voltak 
a divatdiktátorok, amikor a keppet sze
melték ki tréfájuk tárgyául.

A mese ugy folytatódik, hogy az elegáns 
asszony bemegy a divatszalónba s egy 
egész hetet szán arra, hogy kiválassza a 
fantasztikusan összeállított kosstümkollck- 
dóból azt, ami — ugy hiszi — a legelő
nyösebben All alakjából

Apropóéi Alaki
Fzek a huncut, tréfóakedvü nénik és bá

csik, bizony hölgyeim, azt Is kifőzték 

divatkohóikban, hogy fóleg karcsú terme
tekre fogják idei divatjukat kiszabni. így 
születtek meg ezek a remek svclfolt. váll
bán kiszélesített. hátLan férfi sportruhára 
emlékeztető berakásos, spanglis, elöl hó- 
romzsebes kosztümök A szoknyák is szen
zációsak. A legtöbbjüknek tipp záródásuk 
van. sőt a zsebek is zippesek. No, nem 
kell kétségbeesniök e sorok olvasásánál 
a molettebb hölgyeknek sem, akiknek vi
gaszul szolgálhat a hóromnegyedes bőhátu 
kosztümök megmaradt divatja.

Történt azután, hogy mesénk főszerep
lői, a párisink nem elégedtek meg a 
szoknya-, kabát-, blusmodellekkel, tovább 
keverték a kártyákat és kimondották, 
hogy ezentúl nincs ruha kabát nélkül és 
kompiévá, illetve kosztümössé kell tenni 
minden ruhát. Ráadtak a babára egy ho- 
niokszjnü angóra-ruhát, zöld övvel, zöld 
gallérkárai és erre kitaláltak egy ugyan
olyan zöldszinii, bőhátu, c roőlg érő ka
bátkái, raglán-ujjakkal. Felöltöztették a 
legszebb mannekenbabát és — csodák 
csodája — nevezett sexepilje óriásivá nö
vekedett. Ettől vérszemet kaptak a kreá
torok és mindenféle színű apró kabátocs- 
kákat gyártottak, amiket különböző szinü 
és anyagú ruhák fölé alkalmaztak. A 
próba bevált, megnézetett és elfogadtatott. 
Felvonult a fekete ruha (amit tavalyról 
megszerettünk), uj zöld-, vagy mustórszinü 
kis kabáttal, vagy’ a sötétkék ruha sötét
kék kabáttal, amit azután minden más- 
szlnü ruhához is nyugodtan magunkra 
őlthetíink És a divalkreátorok legszebb 
alkotásaként felvonult egy szürke, hosszú 
bő köpeny, erői rAuaaziii angórábélcssei: 
elől a kabát tenyérnyi szélességben visz- 
szahajlott és látható volt a rózsaszín bé
lés, nemkülönben az alatta viselt rózsa
színű angóraruha fehér plkémellénykévcl.

A tréfa tehát sikerült és az 1036. év di
vattrónusát elfoglalta a kosztiim. A Jel
szó tehát, hölgyeim: mindent kosztümöst- 
tenif (Dr. Dévatné Erdős Böske.)

*
A Vékey-szalón (Petőfi S.-u. 14.) hat egy

másutáni napon volt kénytelen divatbemutató
ját megismételni, mert az érdeklődés akkora 
volt, hogy Ilyenre még a szalónokban sem 
emlékeznek. Három szó jellemzi az idei Vé- 
key-kollckciót a legjobban: gyönyörű, ízléses, 
tökéletes. Mog kell ntznil Kabátjai, kompiéi, 
ruhái egyenesen elragadók. Na és a modellek
hez mutatott kalapok mindegvike külön köl
temény, ezeket pedig Baracs Mária készíti, aki 
állandóan ott tartózkodik a Vékey-szalónban.

szabliai, varrhal 
otthon ha a legmodernebbnek 
elismert

NfilRUHASZABASZAT 
KÉZIKÖNYVÉT

móR ma megrendeli.
71 Ábrával, írlhető világos magyaréi*  
ssövsggel. Szerkesztette Molnár Zslumon*i  
fsehn. szskoktaló. o berlini Lesser nwlell- 
h z v. főszabásza. Papp JótseL ■» Ipar- 
testületek Orsz. Közp. elnökének előszs- 
vávsl.

Megrendelhető a szerzőnél:
MOLNÁR ZS1GMONDNÁL 
HUNNIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT

___________

GLÓRIA SWANSON 
BUDAPESTEN

A Kamaraszínházban megtapsolta 
Agai Irént, azután elutazott
Szombat este a Kamaraszínház közönségé

nek kettős attrakcióban volt része. A „Mese 
a Grand Hotelben1' cimü operett második fel
vonására az egyik páholyban egy . pazar ele
ganciával öMözölt, tündöklőén szép hölgy fog
lalt helyet. A hölgy részére nz egyik dunaparti 
hotel vásárolt páholyt a színház pénztáránál!. 
A közönség, amely előtt semmi sem marad 
titok, rövidesen tudoinósulvette, hegy a pá
holy érdekes vendége nem más, mlr.t Glória 
Swanson,

■ világhírű hollywoodi nimsgtdr, 
aki nz utóbbi időben ritkábban szerepel han
gosfilmen. Most európai körúton von s Buda
pestet is mcgl.'togalla. Miután sokat hallott a 
budapesti színházi életről s Pesten ebben a 
pillanatban csak ez as egyetlen operett kerül 
sdnre,

a Komarasilnliásal kereste feL 
Érdekes, hogy Glória Sumnson játssotla 
előtt a Savoir-vigjálék, a „Nagyhercegnő és a 
pincér" filmváltozatát, amely vígjátékból a 
Kamaraszínház AbrahAm operettje készült. 
Swanson

megtapsolta Agai Irént 
és vasárnap délulón elutazott Budapestről,

Most van as Igazi alkalom, he jól és olcsón 
akar vásárolni mindenfajtája és minőségű 
szőnyeget, takarót, pamlagátvetőt, paplant és 
ni nden e a<akm«ba vágó cikket as olcaó árai- 
röl oWrtkeny kluolgílíjáról kOilme't 
Grflnfeld Testvérek szőnyegáruházában, 
Bálvány-utca 3. szám
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Kasszafurógyárat szervezett 
szövetkezeti alapon két lakatos

A főkapitányságra gyors egymásutánban 
négy panasz érkezett betörésről, mind a négy 
esetben lakatosmühelyben jártak betörők és 
szerszámokat vittek el. Szűcs detektivfelügyelő 
csoportja nyomozni kezdett és hosszas figyelés 
után rájöttek, hogy az Erdélyi-utca 17. számú 
házban lévő Konyicsák Pál-féle lakatosmühely
ben egy idő óta furcsa dolgok zajlanak. Éjsza
kákon ít világosság szűrődött ki a lakatosmü- 
helyből és megállapították azt is, hogy

egy gyanús külsejű ember gyakran surran 
be a műhelybe nehéz csomagokkal, 

szerszámokkal, géprészekkel megrakodva és 
titokzatos tárgyalásokat folytat Konyicsákkal.

Lcsbenálltak a detektívek ma is, amikor a 
titokzatos ember ujrá megjelent és ezúttal egg 
drága elektromos fúrógépet vitt a műhelybe. 
A detektívek most már elérkezettnek látták az 
időt a leleplezésre, bementek a pincébe és iga
zoltatták a látogatót, Kovács Egon lakatos
segédet. Kovácsot nem is kellett sokáig fag
gatni.

rögtön bevallotta, hogy 0 a régen keresett 
betörő, a lakalosmühelyek fosztogatója, 

a rendszeres látogatásnak az a magyarázata.

Wil

Meglepő fordulat a kotferes 
valutarablás üövében:Zala Andor ellen v

megszűnt az eilárás, Szekulesz lözsef Tel-Avlvban kávéházat nyitott
Emlékezetes még a kofferes valutarab- 

iásból támadt bűnügy, amely miatt Szeku- 
lesz József volt pesti tőzsdeügynököt két 
évi (egyházra Ítélte a bíróság. Később per
újítást rendeltek el az ügyben és Szekuleszt 
szabadlábra helyezték.

Eközben bejelentés érkezett az ügyész
ségre s eszerint

nem Szekulesz, hanem mások voltak 
a tettesei a kofferes valutarablásnak.

A bejelentések szerint Zala Andor volt 
pesti filmvállálkozó gyanúsítható ezzel a 
feltűnő bűncselekménnyel A valutaügyész- 
ség meg is indította a vizsgálatot Zala szere
pének tisztázására. Amikor ez a vizsgálat 
megindult.

a külföldön tartózkodó Zala Andor 
terjedelmes levelet intézett a budapesti 

valutaügyészséghez.
Ebben közölte, hogy őt minden alap nél
kül gyanúsítják s ha ideje engedi, vissza
tér Budapestre, hogy végképpen tisztázza

Mennyi forgalmi adót vetett ki
az ügyvédi kamara 
a pesti ügyvédekre?

A legmagasabb adóalap 25.000 pengő,
a legkisebb a két nőügyvédé, fejenként 800 pengő

A Budapesti ügyvédi Kamara, mint minden 
esztendőben, most is megállapodott a pénzügy
minisztériummal a budapesti ügyvédek forgalmi
adójúnak kivetése tárgyában. Ezzel kapcsola
tosan elhatározta azt is az ügyvédi kamara vá
lasztmánya, hogy az egyes ügyvédek tagsági és 
nyugdijjárulék címén mennyit tartoznak fizetni 
ebben az évben.

A forgalmiadó.ilap kiszámítása olyképpen tör
tént. hogy a Budapesten levő körülbelül 3400 
főnyi ügyvéd létszámát megszorozták 2000-rel 
és az Igy jelentkezett

6,400.000 pengőt osztották fel progresszív 
alapon az egyes ügyvédek között.

A felosztást nyolc bizottság cgyenkint nyolc 
..................... ' — összeállított kivetési 

New York, London, Paris, Wien 
« BUDAPEST
RENÉ CLAIR és KARINTHY FRIGYES 
pazarul szellemes vígjátékiról sziporkázó feliratairól

E1H0Ó KÍSÉRTÉT
Korda Sándor produkció! 

Főszereplők: Jean Parkőr, Róbert Donaí 
A Trloolor London filmje

hogy ilyenkor hozta Kocsinyákhoz a betöréssel 
szerzett szerszámokat és géprészeket.

Kovács Egon elmondotta azt is, hogy Konyl- 
Csákkal együtt betörőbandát akartak szervezni, 
de elhatározták, hogy előbb

modern szerszámokkal és kaszafurógépek- 
kel

szerelik fel magukat. Kovács betört a lakatos 
műhelyekbe, összeszedte a gépeket és a szerszá
mokat és az volt a tervük, hogy ezekből a hol
mikból állítják majd össze a megalakuló banda 
számúra a remek szerszámokat.

A négy betörésen rengeteg szerszámot sze
reztek és Kovács sürgetni kezdte, hogy alakít
sák meg a bandát. Konyicsák azonban kijelen
tette, meggondolta a dolgot,

nem érdemes bandát szervezni, Inkább ren
dezkedjenek be kasszafuró szerszámok 

gyártására,
a rendes, hivatásos betörők jó pénzért vásá
rolják a modern Szerszámokat.

A kasszafurógyár igy meg is alakult, szóvet
kezeti alapon, de még nem kezdhette meg mű
ködését, mert a detektívek leleplezték. Kovácsot 
és Konyicsákot őrizetbe vette a rendőrség.
—mmMMC

magát.
Az elmúlt napokban bejelentés érkezett 

az illetékes hatóságokhoz s ebben közölték 
Zala Andor pontos címét és kérték, hogy 
a kiadatási eljárást indítsák meg vele 
szemben. Az illetékes hatóságok azonban 
ugy döntöttek, hogy

Zala kiadatását nem kérik,
mert az eddigi bizonyítékok nem produkál
ták olyan konkrét, pozitív adatokat, ame
lyek szükségessé tennék a kiadatási eljárás 
megindítását és a nyomozólevél megújítá
sát. Ezekután a kofferes valutarablás ah
hoz az érdekes fordulathoz érkezett, hogy

Zala ellen megszűnt az eljárás.
A rejtélyes bünügy másik szereplője, 

Szekulesz József sem várta meg Budapes
ten a perújítás sorsát, hanem ő is külföldre 
költözött.

Tel-Avlvba telepedett le, ahol kávé
házat nyitott.

*» feltűnő bünügy egykori főszereplője.

lajstromot pénteken reggel helyezték ki nz ügy
védi kamara helyiségében nyilvános szemlére.

Az érdekesebb nevek és ezek forgalmiadő- 
alapjai. valamint az ügyvédi kamarai és 
nyugdíjintézet! járulékok a következők:

(A név utáni összeg az évi jövedlem, a másik 
összeg a kirótt kamarai és ngugdijllleték összege.)

Pengő
Heltuich Antal 25.000 1.500
Egry Aurél 25.000 1.500
Párkány Frigyes 24.000 1.400
Glückstahl Samu 20.000 1.000
Schöffcr Aladár 19.000 900
Lénárd Vilmos 18.000 1.000
Lévy Béla 16.800 600

FÓRUM NIKOPÁLL’öí DOHÁNYOZZON!
Már minden trafikban kaphatói

IX. B Jdapestl Nemze kÖzi

AUTOMOBIL
motorkerékpár- és motorcsónak-

KIÁLLÍTÁS
1936 március 25-től április 5-ig

VÁROSLIGET
Az Iparcsarnok Hermina tifi bejáratánál

Belépődíj 1.— pengő

Pengő
Wilhelm Károly 18.500 
Bátor Viktor 15.000
Ángyán Béla 14.000
Dcngi Aladár 12.000
Pőzel István 12.000
Salusinszky Gyula 12000 
Palágyl Róbert 12.000
Szende Péter Pál 12 000 
Ulaln Ferenc 12.000
I’étery Ferenc 10.000
Kende Arthur 10.000
Sándor László 9.000
Gündlsch Guido 8.000
Simon Mihály Pál 8.000
Welszberger Imre 7.800
Vajda Ernő 7.400
Vadász Manó Mihály 7.400 
Lőwensteln Árpád 6.500
Ujlaky József 6.600
Pctracsek Lajos 6.500
Krüger Aladár 6.000
Teles Béla 6 300
Spltzer József 6.000
Szőke Gyula 6.300
Désy Géza 6.900
Korcsák Alajos 5.000
Kelemen Kornél 5.000

VESZÉLYBEN
A WEEKEND-SZERELEM!

Az első tavaszi napsugarakkal beköszöntött 
a weekend-probléma, kezd megelevenedni az 
élet a weekend-telepeken és. csónakházakban, 
festik, javítgatják a csónakokat, tatarozzák, 
csinosítják, szépítik a weekend-házakat. És 
mialatt a nagy készülődés folyik, a hatóságokat 
a weekendezők szempontjából igen érdekes és 
fontos probléma foglalkoztatja:

felvetődött a terv, hogy bevezetik a beje
lentési kötelezettséget ■ weekend-telepeken. 
A bejelentésről szóló rendelkezések előírják, 

hogy minden budapesti lakos köteles bejelen
teni magát. Ha valakinek Budapesten rendes 
bejelentett lakása van és még egy lakást bérel, 

a második lakásban már nem kell 
bejelentenie magáL Kivétel azonban az az eset, 
ha szállodában vagy penzióban száll meg. mert 
a szállóban és penzióban akkor is bejelentési 
kötelezettség alá esik a vendég, ha Budapesten 
máshol van már bejelentett lakása.

A weekend-húzak és csónaktelepek nem szá
mítanak szállónak vagy penziónak. Ezeken s 
weekend-telepeken tavasztól őszig rengetegen 
laknak. Van, aki az egész szezónra lakást bérel, 
mások viátont egy-cgy weckendre nyittatnak 
maguknak szobát, szombattól hétfőig. A week 
endezők között sok a házaspár, » magános 
férfi és a magános nő. de gyakran bérelnek 
lakást közösen hölgyek és urak, akik egyénileg 
teljesen kifogástalanok, de

talán zavarba jönnének, ha házasságlevelei 
kellene felmutatnlok.

Egyik-másik weekend-telepen igy virágzott ki 
a weekend-szerplem, amelyet most veszedelem 
mel fenyeget a hatóságok terve.

A helyzet ugyanis az, hogy főként rendészeti 
szempontból

be akarják vezetni a weekend-telepekre Is 
a bejelentési kötelezettséget,

de. alighanem erkölcsvédelmi szempontok is 
közrejátszanak a dologban. A tervek sterinl 
rendeletet bocsájtanának ki arról, hogy az idei 
szezontól kezdve, aki weekend-telepen, vagy 
csónakházban szobát bérel,

köteles magát bejelenteni éppen ugy, mintha 
szállodába vagy penzióba költözne.

A bejelentőlap párfilléres költségén kívül semmi 
komoly megterhelést nem jelentene ez a ren
delkezés a házaspároknak, garzon hölgyeknek 
vagy uraknak, de annál kellemetlenebb volna 
íz úgynevezett „tveekend-pároknak", mert

a hölgyekre esetleg kínos és kellemetlen 
következményekkel járna, ha a rendőrség 
bejelentőhlvatalában hivatalos Írás tanús
kodna arról, hogy kösös szobát béreltek 

férfipartnerükkel.
A weekend-szerelmet komolyan fenyegető 

hírről beszéltünk egyik nagy budapesti csónak
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Pengő
Keleti Géza 3.000 300
Erődl-Harracb T. 5.000 500
Györky Imre 5.000 400
Vázsouyl János 2 600 240
Doby Andor 1.450 140
Báró Collá*  Tibor 4 200 260
Papp József 2.200 180
örífy Imre 5.600 300
Halász Lajos 6.000 450
Gaár Vilmos 4 500 250
Gál Jenő 5.000 400
Vámbéry R tisztem 3.150 200
Vekerdy Géza 3.800 300
Kálnoki-Bedő Sándor 3.600 250
Karafflútb Jenő 1.000 140
Zsitvay Tibor 4 200 380
Usetty Béla 3-550 400

Végül pedig a két budapesti ügyvédnő;
Tender Dóra és Ungár Margit egyenlően 
806—800 pengő után fizetnek forgalmiadót, 
mig járulékaik fejenként 130—120 pengőt 

tesznek kL
Érdekes, hogy a fenti összegek kivetése ellen 

nemcsak a megnevezetteknek áll jogukban fel
lebbezni két fórumon át, hanem bárkinek a 
budapesti ügyvédi kamara tagjai közül.

ház vezetőjével, aki a kővetkezőket mondotta:
— Hivatalos formában még nem kaptunk 

értesítést, hogy bejelentési kötelezettség elren
delése készül. Szerintem rendészeti szempont- 
hói’nincs Is szükség erre. Ha valaki lakást bé
rel a weekend-telepen,

a vezetőség mindig elkéri a bejelentőlapját, 
vagy egyéb személy okmányát 

és a lakókról törzskönyvet készít Ez a törzs
könyv mindig rendelkezésére áll a hatóságok
nak . Ami pedig

az erkölcs védelmi szempontot
illeti, ez igen kényes kérdés, alig lehet elkép
zelni, hogy akár wcekend-telep, akár szállá 
vagy penzió, házasságlevét felmatatására kény- 
szeritsen hölgyet és urat, aki szobát akar bé
relni hetekre, esetleg hónapokra

Döntés történt a nagy 
kommunista bűnügy 
letartóztatottjainak 
sorsáról

Döntő fordulat történt most abban a 
monstre kommunista bűnügyben, amely
ben több intellektuelt is letartóztatott a 
rendőrség. A kommunisták bűnügyében be
fejeződött a vizsgálat és megtörtént a dön
tés a letartóztatottak további sorsáról.

Dr. Hoffmann Tlborné született Kata 
Piroskát éa Bartos Ilonát, a bünügy 
női vádlottal! szabadlábra helyezték, 
míg a többiek vizsgálati fogságban ma

radnak.
Az ügyészség a rendtörvénybe ütköző 

bűncselekmény miatt; az állami és társa
dalmi rend erőszakos fel forgatására irá
nyuló bűntett címén indítványozza a kom
munista bűnözök megbüntetését. Külön ér
dekessége a bűnügynek, hogy a kommu
nista szervezkedés főszereplője,

dr. Well Emil orvos ellen közokirat
hamisítás büntette elmén Is eljárás 
Indul, mert megállapították, hogy út
leveleket hamisított a leleplezett kom
munista bűnszövetkezet tagjai részére.
A bűntetőtörvényszék SiemdA-tanácsa a 

közeli napokban tárgyalja a monstre kom
munista bűn pert,
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A pénzügyminiszter megtiltotta, 
hogy az adóhatóságok gyárosok 
könyveiben nyomozzanak 
a kereskedők adótételei után

A budapesti és vidéki kereskedők betek 
óta nagy izgalommal tárgyalták, hogy 
hogy egyes vidéki adóhatóságok, gyúró
tok és kereskedők (Ízleli könyveikből igye
keztek adatokat szerezni adózási szempont
ból n klskcrcskerök bevásárlásairól.

A nagy izgalmat kelti hír hivatalosan is 
foglalkoztatta az egyik gazdasági testületet 
is. A nemesfémipart szövetséghez ugyanis 
több vidéki ékszerész bejelentéssel fordult. 
Az ékszerészek elpanaszolták, hogy külön
féle vidéki adóhatóságok megkereséseket 
intéztek gyárosokhoz és nagykereskedők
höz és ezekben

■ megkeresésekben a kiskereskedők 
tavaly lebonyolított vásárlásairól kér

tek felvilágosítást.
Az adatokra azért volt szükségük az adó, 
hivataloknak, mert ezekből akartak infor
mációkat szerezni a kiskereskedők kereseti

__ ,____ ____„___ r_________ „z tak, a
nagy aggodalommal nézték a | most már nem kell

és forgalmi adójának megállapításához. Az 
ékszerészek __ ___ 1 _
dolgot, azzal érveltek, hogy ez az érdeklő-1 kellemetlen adóhatósági informálódástól.

Az utazók egyesülete 150.000 pengővel 
támogatta állásnélküli és elaggott tagjait
Vasárnap tartották meg évi közgyűlésüket

A Magyarországi Kereskedelmi Utazók 
Efffírsillrle vasárnap Inrtotta meg 46-ik évi 
közgyűlésit. Alsóterényi Auer Róbert el
nöki megnyitóbeszédében a nagyszámban 
megjelent tagok előtt részletesen adatokkal 
alátámasztva vázolta

■ kereskedelmi utazók válságos hely
zetét, 

amelynek egyik legsúlyosabb indító oka
ként a kötött gazdálkodást jelölte meg.

Dr. Radvány Manó főtitkár terjesztette 
elő az évi jelentést, amelvnek során az 
egyesületnek

a kereskedelmi utaztatás megkönnyí
tése érdekében

kifejtett munkásságát ismertette.
Utána Vast Imre fővárosi bizottsági tag 

szólalt fel, részletesen ismertette az egye
sület elmúlt évi tevékenységét, majd általá
nos helyeslés közben kárhoztatta a költség
nélküli utaztatás jelenlegi divatos módját. 
Hangoztatta, hogy

az egyesület mindig résen lesz. 

ötvenéves
az Asztalos
Ipartestület

A Budapesti Asztalosok Ipartestillete vasár
nap tartotta 50. közgyűlését. Az aranyjubi- 
leumra, amelyen n hatóságok is képviseltet
ték magukat, szép számmal jöttek el vidék
ről is, de a legnagyobb érdeklődés mégis csak 
azt a nyolc tíz tűből álló, galnmbőszhaju, haj 
loltlialu mestert vette körül, akik az ipartes
tületnek

már alapítása óla tagjai
és a társalgóban derűs, szép történeteket be
széltek cl a régi szép időkből, amikor még 
jobb napok virradták ax iparosra.

Az ünnepi közgyűlést Nagy Antal elnök nyi
totta meg. Visszapillantást vetett az ipartestü
let íclszázados működésére, majd nz elmúlt 
évi munkálkodásról beszélt, amely esemény- 
dusabb volt minden előző évinél és amelyben 
nz ipar korszakot Jelentő intézkedéseket ért 
meg Az Ipar helyzete az év második felében 
kissé Javult, de ez még messze vin n komoly 
fellendüléstől. Sokat ártott ar Iparnak a fék
telen árrombolás. A kontárok annyi munka
alkalmat vontak cl az iparosságtól, hogy ex 
ar állapit a képesítés elvének megszégyení
tése. A 48 órás munkahét és n minimális mun
kabér bevezetése kedvező hatást ért cl. Az 
ipari nqvolln régi kérését honorálja az aszta 
loslparosságnak A mestervizsga, n tanoncldő 
■neghosszabbitáu "i iparnak csak szolgál, 
meri tanult, kiváló mestereket ad a piacnak.

As InartUrvény 47. paragrafusának kitér- 
)esxté''ét kérik as nsrtaloslparra.

A közszállitási szabályzat szigorú betartásáért, 
ar OT1 terhek csökkentéséért szállt sikrn nz 
elmúlt évben is az iparlcstülct, amely akciót

dés esetleg kedvezőtlen színben tünteti fel 
őket a gyárosok és nagykereskedők előtt, 
akik nem tudhatják, miért kiváncsiak az 
adóhivatalok bizonyos tételekre, másodsor
ban pedig

legbizalmasabb Üzleti titkait féltették.
Az ékszerészek panaszát megtárgyalta a 
ncmesfémipari szövetség vezetősége és fel
irattal fordult Fabinyi Tihamér pénzügy
miniszterhez. A pénzügyminisztériumban 
megvizsgálták a felterjesztés és méltányol
ták a panaszt; a pénzügyminiszter körren
deletét bocsájtott ki, amelyben

megtiltotta az adóhatóságoknak, hogy 
gyárosok és nagykereskedők üzleti 
könyveiből gyűjtsenek adatokat a kis

kereskedők megadóztatásához.

A miniszter körrendeletéről szombaton 
hivatalos értesülést kapott a nemesfémipari 
szövetség és a kiskereskedők megnyugod- 

pénzügyminiszter rendelkezése után 
tartaniok a számukra 

amikor az utazók erkölcsi tekintélyének és 
anyagi érdekeinek a megóvásáról lesz szó.

Tauber Gyula pénztáros a zárszámadások 
előterjesztése kapcsán kiemelte az egyesü
let karitativ tevékenységét, amelynek során

állásnélküli, munkaképtelen tagok és 
árvák segélyezésére 147.307 pengő 

38 fillért fordítottak
az elmúlt évben.

Lembcrger Andor az üdülőtelep létesíté
sét és rendszeres előadások tartását tette 
szóvá.

Majd Mauthner József és Kiss György 
felszólalása után a választásokat ejtették 
meg.

Igazgatósági tagokul Donáth Árpád (uj), 
Grossnumn Jakab, Hcrzog Róbert (uj), Kal
már Géza, Káldory Imre, Kiss Miklós (uj), 
Kohn Albert. Lilienthal Alfréd, Neubrunn 
Aladár, Steiner Fiilöp, Stein Béla (uj), Stax 
Jenő (uj), Takács Ernő, Vig Dezső, Weisz 
Pál, ellenőrnek pedig Ligeti Zsigmond vá
lasztattak meg.

inditott az adózás enyhítéséért és a behajtás 
módjának megváltoztatásáért is.

Füredy Lajos főtitkár a munkaalkalmak 
szaporításáról, n közmunkák kiírásának szor
galmazásáról, a munkaterületek védelméről, 
nz. export elősegítéséről beszélt. Ismertette az 
ipartestületi szék működését, majd bejelen 
tette, hogy kisipari exportintézetet létesíte
nek és

a nemzetközi vásáron pavlllont állítanak 
fel, ahol a szegényebb mesterek ingyen ál

líthatják ki készítményeiket.
Több felszólalás, határozati javaslat után 12 
elöljáróság! tagot és 5 számvizsgálót válasz 
toltak, végül Tóth József alelnök indítványára 
köszönetét fejezte ki az ipartestület Bornc 
misza Géza iparügyi miniszternek az Ipar ér
dekében tanúsított Jóindulatáért és megérté 
séért.

Katasztrofális hatása lehet hazai bőriparunkra 
az angol borjubőruámok emelése, mert a bőr
gyárak a borjúhoz exportja révén kapott valu
tát használták fel eddig nyersbőr és cserző- 
anyagszükségletük beszerzéséhez, az export el
maradásánál pedig megszűnik nz önkompenzá
ció lehetősége.

*
A kereskedelemügyi minisztérium rövid időn 

belül elrendeli ■ magánautók kötelező szava
tossági biztosítását a KMAC javaslatai alapján.

★

A Szegedi Kenderlonógyár az elmúlt évre 
2 pengő 50 fillér osztalékot fizet és e hó 18-án 
tnitja közgyűlését.

♦
A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezeti

nek tcxtilosztályát a HESZKRT Beszerzési cső- 
nntlfn veszi át és igy rövidesen n Ríkófzl-ut 
3Ö. szánni bérpalotában nem n Hangsa, hanem 
n hfizthrtnlselők {ruhára talál majd elhelye
zést.

A Kereskedelmi és Iparkamara kisipari ex
port irodája kizárólag bútor, cipő, háziipari 
cikkek, konfekcionált áruk és kötszövött cik
kek exportjával foglalkozik.

★

Tizenhét tagot vettek fel a „Nagydetailisták 
Egyesületé”-be. Az áruházak közül két tagja 
van az uj egyesületnek.

4
A haza gépgyárak megkezdték a selyemszö

vőszékek gyártását. Az iparügyi minisztérium 
ennek következményeként megszüntette a kül
földi selyemszövőszékek behozatalát.

♦
A nenresttett báránybőr igen szép piacra ta

lált Lengyelországban, ahol több millió pengős 
kompenzációs üzletet sikerült lebonyolítani.

♦
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 

március 28-án délelőtt 11 órára a Gyáriparosok 
Országos Szövetsége székhaza nagytermébe 
hívta össze étidéi közgyűlését, melyet elsősor
ban a Pénzintézeti Központ elhunyt elnökének 
Korányi Frigyes báró emlékének szentel. He
gedűs I.oránt dr. elnöki megnyitója után Egry 
Aurél dr, a felsőház tagja tart emlékbeszédet 
Korányi Frigyes báróról. A napirend további 
során szerepel Metzler Jenőnek, a Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztár elnökhelyet
tes vezérigazgatójának nagyérdekü előadása 
„A pénzintézetek jövőjéről".

♦
A Magyar Általános Takarékpénztár Rész

vénytársaság Horváth Llpót dr. elnök-vezérigaz
gató elnöklete alatt március 14-én tartotta meg 
54. rendes közgyűlését. Miután már mérlegen 
belül a nyugdíjalapot 160.000 pengővel (tavaly 
250.000 P) dotálták és leírásokra P 471.368.29 
(tavaly P 453.831.74) fordítottak, valamint 
ugyancsak mérlegen belül a 100/1936. M. E. 
számú rendeletnek megfelelő leírásokat több 
esetben a rendelkezéseken túlmenő mértékben 
eszközölték, a közgyűlés megállapította, hogy az 
1935. üzletév tiszta nyeresége P 502.128.16 (ta
valy P 506.902.48). A közgyűlés elhatározta, 
hogy a tiszta nyereségből — úgy mint tavaly — 
P 100.000 az intézet tartalékalapjának növelé
sére fordittassék, miáltal az 13,951.000 pengőre, 
nz intézet összes saját tőkéi pedig 33,950.000 
'tengőre emelkednek, továbbá P 65.000 (tavaly 
P 60.000), a nyugdíjalap dotálására P 22.128.16 
pedig átvitelre használtassák fel és osztalék cí
mén — úgy mint tavaly — részvényenként 75 
fillér = 300.000 pengő fizettessék március 16-tól 
kezdödőleg.

Orvosokra hagyta a csont
vázát, azután a Dunába 
ugrott egy asszony

Zádor László halászmester, aki az össze
kötő vasúti híd mellett dolgozott, vasárnap 
hajnalban észrevette, hogy a hídról a Dunába 
ugrik egy nő. Azonnal csónakba ült, néhány 
erőteljes evezőcsapással elérte, csónakba 
emelte és a partra vitte az öngyilkost.

A mentők az ájult asszonyt a Rókus-kór- 
házba szállították, de nem tudták kihallgatni, 
mert nem tért magához. Csupán a táskájában 
levő iratokból állapították meg. hogy Vécsei 
Mórné született Halmos Sarolta a neve.

A kórház szabály szerint jelentette az ese
tet a főkapitányság életvédelmi osztályának, 
ahová ugyanebben a pillanatban egy expressz- 
levelet kézbesített a posta:

a levelet Vécselné Irta.
— Tekintetes Főkapitányság! — írja levelé

ben — Én nem bírom tovább az Ideggyötrel
meket és a Dunába ölöm magam. Ha kifog
ják a holttestemet, ne temessenek cl. Az or
vosok tetszésére bízom, hogy mire használja
nak fel. Fel is boncolhatnak, de ha csontjai
mat erre alkalmasnak találják, úgy

a csontvázamat teljes egészében tanul
mányozhatják.

A szerencsétlen asszony állapota súlyos. Ha 
jobban lesz, kl fogjak hallgatni és az életvé
delmi osztály veszi gondjaiba.

Kizuhant a vonatból 
az angol diplomáciai futár

Belgrád, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A les- 

kovád kórházban hetek óta ápoltak egy 
öntudatlan férfit, akit a belgrád—üszköb— 
szaloniki vasútvonal egyik állomása köze
lében

a sínek mentén talállak.
Az első feltevés az volt, hogy a férfi uz 
ortent-expresszböl zuhant ki, vagy pedig 
szándékosan dobták ki a vonatból.

Vasárnap a férfi eszméletre tért és el
mondotta, hogy John Morgolan Belliernek 
hívják, angol diplomáciai futár és Athén 
felé utazott. A futár

minden felvilágosítást megtagadott 
arranézve, hogyan zuhant ki a vonatból, 
lehetségesnek tartják, hogy öngyilkossó - 
got akart elkövetni.

A nők fogamzása egy évben 
csak 65 napon lehetséges!

Melyek ezek a napok ?
Száladunk • nagy tudományos felfedezését 

Ogino Japán orvos és Knaus egyetemi tanár 
hosszú kutatásainak kÖMönhetJGk. Dr. Totis 
nógyógyáas ,.A tagamsis titka" című 
könyvében Ismerteti ezen nagy felfedezés 
gyakorlati alkalmazását

Megtudjuk a fenti könyv elolvasása után, 
hogy minden nőnél 25 olyan nap van égj 
hónapban, amikor a fogamzás teljesen lehe 
télién. A könyvben található ábrák és táb 
lázatok segítségével pedig bárki könnyen 
megállapíthatja azt az 5 napot, amikor a 
fogamzás lehetséges.

Most Jelent meg fenti könyv második bőví
tett kiadása Knaus professzor nyilatkozatá
val. Aro fűzve 3 pengő 60 fillér. Vidéki szál
lításnál 20 fillér portó.

Kapható Cserépfalvi könyvkiadóvállalatnál. Buda 
pest. IV., Váci ucca 10.

A bajnoki mérkőzések során számtalan par
tit játszanak le, mégis nagy ritka az Igazán 
finom, teoretikus szempontból Is érdekes 
játszma. A Fészek—MAFC bajnoki mérkőzé
sen a Keleti—Klór-pár 6 sxanzadut licitált be 
az alábbi kiosztásban:

♦ A

4 D, 6, 5, 4,3
6 A.K, B, 8
<> A, D, 8
* 10

♦ B.2.7 ÉSZAK ♦ K, 10, 9, 8
ó 2 6 D, 10, 0, 6, <
0 7, 6, 5, 4, 2 ► 3 0 B
* 7, 6,5, 3 DÉL ♦ 9,8,4

6 8.7,4
0 K,10,9,3
♦ A, K, D, B, 2

Kelet a licit során Észak 6 kör bemondását 
megkontrázta, valamint a 6 szanzadut is, ezt 
Dél — Keleti Andor — rekontrázta. Nyugat 
kör hatossal indult. Felvevő ütött az ásszal, 
lehivta 4 káró és 5 treff ütését, végjátékban 
az asztalon pikk dáma, hatos és a kör ász 
maradt; kézben pedig két kis kör és a pikk 
ász! Kelet kényszerdobásban van. Ha a pikk 
királyt blankirozza, felvevő lehívja a pikk 
ászt, ha kör dámáját blankirozza, felvevő a 
kör ászt játssza le. Ez a véghelyzet az iroda
lomban „szóló coup” néven ismeretes, külön 
érdekessége a Játszmának az, hogy ez szanz- 
adu- — és nem színjáték- — játszmában adó
dott. Felvevő szép játékával hetet teljesített és 
csapatának megérdemelt 10 meccspontot szer
zett.

Jól jegyezze meg magának azt talán... 
Csak Piatnik kártya legyen asztalán!

Az elsőosztályu bajnokság utolsó fordulóját 
ma este bonyolítják le. összeállítás: BLK— 
MAC II. Unió LTC—MAFC. DSC—Fészek. 
Brldge Club—MTK. Diplomások—MAC I.

♦
Nem lesz meglepetés a bajnokság első 

befutója, de bizonyára meglepetés lesz az 
a házassági hir, ami majd a bajnokság be
fejezése után napvilágot lát. Az első he
lyen álló csapat egyik játékosa nősül. Ax 
esküvőt a verseny befejezése utánra ha
lasztotta, mert — félti csapata első helye
zését.

♦
Az Igazságügyi Sport Club Paskuy Zoltán 

dr. kitűnő irányításával a közalkalmazottak 
számára jól sikerült versenyt rendezett. Első 
lett a dr. Tóth, dr. Balázs, v. Dániel, v. Szent
királyi együttes, második a Szonda testvérek 
és a Fülüp házaspár csapata. A győztes csapa
tok tagjai KANSZ-érmet kaplak.

♦
Nagy érdeklődés nyilvánul meg a bridge- 

világban a március 28-án kezdődő bank
kupa verseny iránt. A nevezési zárlat ma, 
március 16-án van. A verseny elnöki tiszt
jére Hollós Ödönt, a Kereskedelmi Bank 
ügyvezető-igazgatóját kérték fel.

♦
Március 9-i Lridzsrejtvényünk megfejtése:
Kis pikkindulás, asztalról pikk bubi. Káró 

ászra ledobjuk a kör ászt, kör lopás az adu 
ásszal! Most aduval az asztalra megyünk és 
kis körrel átengedjük az ütést Keletnek, aki 
csak kört hívhat. Nyugat kényszerdobásban.

— Tavasai dlvateaövetből mérték után 35 
pengőért remek szabású férfiöltönyt vagy fel
öltőt készít két próbával a Versenyszabóság, 
vll., RottenbiHer-utca 4,'a. /. emlet.

ROYAL-BOY
TELEFONI

'X 81-2-96
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Magyar vegyész 
egyetemi tanár 
lett Amerikában

Érdekes karrier hire érkezett vasárnap 
& magyar fővárosba. Egy

magyar származása vegyész egyetemi 
tanár lett Amerikában.

Az uj professzor pécsi származású, Sós 
Endrének hívják, a legutóbbi évekig elő
adó volt a karlsruhei egyetemen, a német 
rendszerváltozás után azonban otthagyta 
állását. Hazajött, rövid ideig itt élt Buda
pesten, majd Pécsre költözött, miután itt
hon nem tudott elhelyezkedni. Később 
Amerikába utazott, ahol

egy nagy Iparvállalat kutató laborató
riumában dolgozott.

Munkája magáravonta a szakkörök figyel
mét és

meghívták ■ Columbia Egyetem ké
miai tanszékére,

nyilvános rendes egyetemi tanárnak.
Sós professzort nagyon sokan ismerik 

Budapesten is a volt németországi magyar 
diákok, akiknek érdekében sokat tett, mi
kor a kalsruhei egyetemen dolgozott.

Rohanás a halálba...
Debrecen, március 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Titokzatos öngyilkosságról érkezett 
jelentés vasárnap a debreceni csendőrségre.

A jelentés szerint Vajács község határá
ban portyázó csendőrök reggel szembetalál
ták magukat egy jól öltözött, feketetéli- 
kabátos fiatalemberrel. A fiatalember

mikor meglátta a csendőröket, sarkon- 
fordult és vad futással menekült előlük.

A csendőrök nem tudták mire vélni a dol
got, de nyomban arra gondoltak, valami oka 
lehet a fiatalembernek, hogy fut előlük, 

ulánavetették magukat, hogy elfogják.
A fiatalember az országúiról egészen a köz
ségig rohant, a csendőrök mindenütt a nyo
mában. A község egyik mellékutcájában

már-már utolérték, amikor hirtelen megállt 
mérget vett be és összeseit.

Orvost hívtak hezzá, de nem segíthettek 
rajta, a méreg olyan erős volt, hogy 

néhány pillanat alatt végzett vele.
Átkutatták a zsebeit, de semmiféle iratot 
nem találtak nála, amiből a kilétét megálla
píthatták volna. Fehérneműjéből hiányzott 
a monogram, sőt

még a télikabátjából is kiszakította a 
kabátot készítő szabócég címkéjét, 

nehogy ezen a nyomon elindulva, megtud
hassák, kicsoda.

A csendőrség erélyes nyomozást indított 
a titokzatos ügyben és igyekszik agnoszkálni 
a rejtélyes halottat.

Páratlanul izgalmas affér 
a kecskeméti ifjúság 
márciusi ünnepén

Az előkelőségek otthagyták az ünnepséget az 
egyetemi ifjúság szónokának éles beszéde miatt

Kornis Gyula 
székfoglaló beszédet tartott 
a Petőfi Társaság jubiláris 
nagygyűlésén

A Petőfi Társaság március idusán, vasárnap 
délelőtt ünnepélyes külsőségek között tartotta 
meg hatvanadik nagygyűlését, a Tudományos 
Akadémia dísztermében, amelyet zsúfolásig 
töltött meg a közönség. Pékár Gyula elnöki 
megnyitójában nemzeti értékeink megvédésé
ről beszélt. Utána Havas István főtitkár is
mertette a Petőfi Társaság hatvan évének tör-, 
ténetét, majd általános ünnepléstől kisérve be-i 
jelentette, hogy a Petőfi Társaság tiszteleti; 
tagjainak sorúba választotta Lőrinczy Győr-. 
gyöt, aki 28 éve rendes tagja a társaságnak.

Rendes tagok leltek:
Földi Mihály, aki az uj magyar regényiroda
lom egyik kiemelkedő alakja és agyagfalvi 
Hegyi István költő. Kültagok lettek: Kisfaludy- 
Stróbl Zsigmond és Lux Elek szobrászművész.

A főtitkári jelentés után Dutka Ákos a Gyu
lai nagydijról tett jelentést és a közönség ün
neplése között az elnöklő Pékár Gyula 

átnyújtotta a nagydijat 
jelképező bronzplaketteket Lázár Bélának és 
Szász Károlynak, a dij idei két nyertesének. 
A továbbiak során

Kornis Gyula, a társaság tiszteleti tugju 
székfoglaló beszédet tartott

Petőfi pesszimizmusa címmel. Végül Csathá 
Kálmán novelláját olvasta fel és Bodor Ala
dár költeményeit adta elő.

A nagygyűlés tárgysorozatának utolsó pontja 
Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház tagjának sza
valata volt. A kiváló művész a Nemzeti dalt 
adta elő gyújtó lelkesedéssel.

Kecskemét, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A kecskeméti ifjúság vasárnap 
rendezte hagyományos márciusi ünnepélyét 
a K ossut h-szobor előtt. Az ünnepséget, ame
lyen többezerfönyi közönség vett részt, 

példátlanul Izgalmas események 
zavarták meg.

A szobor előtt drapériával bevont tribü
nön foglaltak helyet Fáy István főispán, dr. 
Kiss Endre polgármester, Zsitvay Tibor, 
Kecskemét képviselője, dr. fíácz Béla jog
akadémiai dékán, valamint vitéz Méreg 
Isván tábornok vezetésével a tisztikar kül
döttsége és sok más előkelőség. A műsor 
utolsó előtti száma az egyetemi ifjúság szó
nokának, l'ajszy Károly joghallgatónak ün
nepi beszéde volt. A jogászok vezére a 48-as 
márciusi ifjúság hervadhatatlan érdemeit 
méltatta, majd a mai ifjúság helyzetéről be
szélt.

— A mai ifjúság sanyarú helyzetben van, 
nem értenek meg, legtöbbször ellenségként 
kezelnek bennünket — mondotta emelt 
hangon.

Ezeknél a szavaknál
dr. Kiss Endre polgármester halkan

figyelmeztette a szónokot, hogy ne ra
gadtassa el magát, 

maradjon a tárgynál, de Fajszy rá sem he- 
deritve a felszólításra, tovább folytatta be
szédét, egyre élesebb kifejezésekkel illette 
a mai politikai rendszert, a kormány több 
intézkedését kritika tárgyává tette és dörgő 
hangon bejelentetté, hogy a mai ifjúság uj 
március 15-ére készül és leszámol ellensé
geivel.

A fiatalember éles kifakadásai nagy meg 
lepetést keltettek és

mintegy adott jelre, az előkelőségek fel
álltak helyeikről és távoztak 

ez ünnepség színhelyéről.
A tömegben különböző érzelmek kereked

lek felül, egyik része követelte, hogy Fajszy 
tovább folytassa beszédét, mig a többség, a 
józanabb elemek az ünnepség gyors befeje
zése mellett döntöttek. Ugyanekkor Cser • 
hal mg József,

az ügyeletes rcndőrfogalmazó tölh 
rendőrrel a pódiumhoz sietett és a szó
nokot felszólították, hogy kövesse őket. 

I'ajszyt a közeli városházára állították elő, 
a rendezőség pedig, hogy megmentse a hely
zetet, elkezdte énekeli a Himnuszt és ezzel

dörzsölje be testét,-pillanatok 
alatt friss,új emberre váHozJk!

kis üveg . 1.10 pengi
közép üveg 3.20 pengő 
nagy üveg . S.90 pengő

befejződött az ünnepség.
Az előállított joghallgatót 

kihallgatása után elengedték 
és első útja a jogakadémiára vezetett, ahol 
dr. Rács Béla dékán kihallgatta. Azt han- 
gooztatta, hogv beszédét bizonyára félreér*  
tették, hiszen legutóbb pályadijat nyert vele 
a jogászegyletben.

Délben Fáy István főispán felszólította ae 
ifjúság vezéreit, hogy adják magyarázatát * 
történteknek, de

nz ifjúsági vezérek nrra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy semmiféle magyará
zatot nem adnak, szerintük az Ifjúságot 

sértette meg a város veztősége 
azáltal, hogy hirtelen eltávozott nz ünnep
ségről.

Az áruló ébresztő-óra
A pech-rekorder betörő

Vasárnap a rendőrség letartóztatta Schnei- 
der Ferenc 28 éves rovottmultu kárpitossegé
det, aki joggal mondhatja el magáról, hogy 
a legpechesebb bűnözök közé tartozik. Har
madszor került a rendőrségre és minden egyes 
alkalommal tragikomikus körülmények kö
zött.

Schneidet szombaton este a Podmaniczky- 
utcában egy 48-os villamoson el akarta lopni 
Takács József nyugdíjas rendőr bőröndjét. A 
volt rendőr azonnal észrevette szomszédja lo
pási szándékát,

nyakoneslpte és átadta a legközelebbi ak
tív kollégájának.

A póruljárt tolvaj a rendőrségen mérgében 
majdnem sírva adta elő előző kudarcait. Két 
évvel ezelőtt a RóA’óczí-uton betört egy orvos 
lakására és onnan nagymennyiségű ruhane
műt és ékszereket zsákmányolt. A lopott 
holmi között volt egv ébresztőóra is, amely 

akkor kezdeti el szólni, amikor a lépcső
házba ért.

A nagy zajra összefutott az egész ház és még 
a földszintre sem ért, máris elfogták. Első ki 
sérlctéért közel egy esztendőt ült a fogházban.

Másik alkalommal kabátlopással kísérlete 
zett A fényes körúti kávéházból ellopott egy 
elegáns bundát és cserébe hagyta saját kopott 
felöltőjét. Nem sokáig örülhetett az értékes 
bundának, egy óra múlva már a rendőrségen 
volt Az történt ugyanis, hogy

a hátrahagyott felöltőben felejtett egy le
velet,

amelynek a borítékján ott volt a valódi neve 
és pontos lakcíme.

Schneider szomorúan jegyezte meg kihall 
gatásn végén-

— Hiúim, nekem mór semmihez sem sza
bod fogni, peches szériában születtem.

Elegáns tavaszi ka
bát finom gyapjúszövetből, 
müselyem Crepe Qf>5Q 
de chlne-béléssel

Tavaszi Imprimé- 
ruha müselyem-Crepe de 
chineből, kifogástalan kidolgo
zás. 2 különböző <gg>80 
fess fazon db BO

Női divatpullover 
tiszta gyapjúból, ké
zikötés, sok féle fazon- yg, 80 
bán és színben db "fr

Szoknyakombiné 
„Habselyem"- müselyemtrlko, 
nehéz, matt kivitelben, finom 
cslpkedisszel, 3.90 ffe.QO 
fényes, széphimzéssol dfa

Női divatkesztyü 
finom mosóbőrből, 1 •rArltó. 
2 szappan, 1 Javító- A 
és formázó-ta 2Z.68

összesen Q

Leányka müselyem-
kalap baby, buby és cloche
formákban, minden 
tavaszi divalszlnben db

280

Női szalmakalap 
radjah-anyágból, fékote, 
sötétkék, barna,drap, yg80 
piros db

Jubileumi harisnya 
vékonyszálu müselyem bői, hi
bátlan, a legújabb di- ig.QQ 
vatszinek, párja csak I’

Női divatgallérok 
müselyem divatanyagokból, 
nagy fazonválaszték- 1.25 
bán db 1.75. I

Női dlvatzseb- 
kendők legújabb n-38 
minták db -.48, V 
Férfi zsebkendők
jó minőségek,db. -.85, -.84

Női dlvatkendők
3-sarkos, tavaszi minták, tiszta 
selyem, db 3.50, Q.90
müselyem .......... db

Elegáns női divat
táska finom kecskebőrből, 
legújabb divatminta,4 d>80 
minden színben, dbldEa

Filet-teritők
nagyszemü, écrü színben, kézi 
háló, kézi töméssel, 
kb 100X100 cm. db

Parfüm
Marcal Guorlaln, Paris, divatos
illatok, díszes dobozokban, 
rendkívül mérsékelt 428-tól 
ár, üvegenként p |

Férfi puplin-lng 
kitűnő anyag, 2 gallérral, a leg
divatosabb tavaszi és 
nyári színekben, db O

Férfi hálóing
nagyon tartós sifon- 
bél, hosdzu, komplett E*48  
méret db Q

Női boxcalf félcipő 
I-a fekete vagy barna, trotteur 
vagy lapos sarokkal, varrott 
talppal, különleges 4/1.80 
minőségünk, párja

Férfi boxcall félcipő
I-a fekete vagy barna, divatos 
formákban, varrott talppal, 
különleges minősé- 4C.8O 
Künk párja IQ

Gyermekcipő
fekete vagy barna, magas fűzős 
vagy kapcsos, leánykák és fiuk 
részére 30—40 31—35 sz.

párja8.9Ö 6.90
27—30 ez. Q

Divalővok bőrből és lakkból, 
legújabb fazonok db 2.60

CORVIN
AJÓ MINŐSÉGEK AXUUXIA
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Északon ffutóesők, 
a hőmérséklet 

változik
A Meteorológiai In

tézet jelenti vasárnap: 
Középeurópában, kü

lönösen az északi felén. 
Németország és Len
gyelország határa men
tén, valamint a Tátrá
ban, csapadékos az 
időjárás. Hazánkban 
szélerő kissé csökkent.

nem

Csütörtökön indul Rómába 
Gömbös miniszterelnök 
és Kánya külügyminiszter 
Az uj szalonkocsiban utaznak a miniszterek

vasárnap reggelre a .............__  .......... ......
Az utóbbi 24 órában már csak néhány he
lyen cselt az eső, azonban annak mennyi
sége mindenütt csekély volt. Vasárnapra 
virradó éjjel főként az Alföld néhány helyén 
gyenge talaj menti fagy volt, de mínusz 
2 foknál alacsonyabb hőmérsékletet sehol 
sem észleltek.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 6 fok Celsius, u tengerszinte átszámított 
légnyomás 704 milliméter, gyengén emel
kedő.

Várható időjárás n következő 24 órára: 
Mérsékelt északnyugati-északi légáramlás, 

néhány helyen — de inkább csak nz ország 
északi felén — futó eső. A hőmérséklet nem 
változik lényegesen.

Gömbös Gyula miniszterelnök é» Kánya 
Kálmán külügyminiszter csütörtökön in
dulnak Rómába, hogy ott Mussolinival a 
római egyezmény keretébe tartozó kérdé
sekről megbeszéléseket folytassanak.

Az előzetes híradások szerint a magyar 
kormány tagjai kedden utaztak volna már 
Rómába, ez a programm azonban válto
zást szenvedett; a végleges megállapodások 
értelmében a tanácskozások, amelyeken 
Schuschnigg osztrák kancellár és Berger- 
Watdcnegg külügyminiszter is résztvesz 
pénteken kezdődnek, három napon át fofly- 
tatódnak és Jövő vasárnap fejeződnek be. 
A hivatalos programm szerint

Viktor Emánuel olasz király is külön- 
kihallgatáson fogja fogadni a magyar 

miniszterelnököt és külügyminisztert.
Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya 

Kálmán külügyminiszter Bécscn át mennek 
Rómába és ugyanazzal a vonattal utaznak 
Schuschnigg kancellár és Berger-Waldencgg 
külügyminiszter is. Gömbös miniszterelnök 
a MÁV által rendelkezésére bocsátott uj 
szalonkocsiban utazik Rómába, úgyhogy

ennek a különlegesen nagyszerű szalonko
csinak ez lesz az első nagyobb külföldi 
utja. Visszafelé már rendes kocsiban teszi 
meg útját a magyar miniszterelnök és kí
sérete is,

mert az uj szalonkocsit Rómából a milá
nói tavaszi kiállításra küldik,

ahol a milánói közönségnek lesz alkalma 
gyönyörködni a magyar ipar grandiózus 
alkotásában: a kétségtelenül nagystílűén 
és minden komforttal
kocsiban.

A miniszterelnökkel 
terrel együtt utazik 
György követség! tanácsos, 
osztályfőnök, a sajtóosztály vezetője, Meti- 
gele Ferenc követségi tanácsos, a külügy
minisztérium sajtóosztályának a vezetője. 
Szakváry Emil, a miniszterelnök személyi 
titkára és az eddigi tervek szerint két gaz
dasági szakreferens is.

A magyar kormány tagjai jövő vasár
nap este indulnak vissza Rómából Buda
pestre.

nagystílűén
berendezett szalon

és a külűgymlnisz- 
fíakách-Bessenyey 

Mikecz Ödön

Szenzáció
■ magyar klr. osztálysorsIáUkná|

EiönyOssn megiauitottáh az o| líMKtwvei!
Egyetlen egy sorsjeggyel nyerhető

Sb"rS 700.000 pengő 

lut.mm 400.000 pengő 

Mnyer.. 300.000 pengő

Jelentős eredmény, hogy erősen 
szaporították a népszerű 

20.000 pengős ésIOaOOO pengős 
közópnyoremónyoket

Rendkívül lényeges az is hogy az 
első négy osztály főnyereményeit 
az eúúiQlehneh majdnem a duplájára emeltek

Az I. os2t sorsjegyek hivatalos ára: 
’/r^/s, l/t=7, */r=14,  */i=  28 pengő.

I

távirat
tőinkből remek szabású fárflOitönut qe

reiöiiötiűUIHMMlI
VER8EIMY5ZABÓSAO, VII., ROTTENBILLER-UTCA 4/a, L emelet

P-írt
készí
tünk:

— Gömbit*  miniszterelnök kedden tér vluzn 
a fővárosba. Gömbös Gyula miniszterelnök va
sárnap Tétényben tartózkodott, a hétfői napot > 
is ott tölti és kedden reggel tér vissza hivata
léba. A képviselőház keddi ülésén még részt 
fog venni és meghallgatja Eckhardt Tibor fel
szólalását • telepítési javaslathoz.

— Maghalt Gy. Sándor József festőművész. 
Gy. Sándor Jbzsof festőművész, az Országos 
Képzőművészeti Társulat és a Benczúr Társa
ság Ingja, 48 éves korában Budapesten meg
halt. Szombat délután félnégy órakor a farkas
réti temetőben temették.

— Modernizálják a debreceni tűin házat. A 
debreceni városi színház bérlete lejárt és a vá
ros uj pályázatot hirdetett. Pályázott egy bu
dapesti érdekeltség is. amely százötvenezer 
pengős költséggel hajlandó átépíteni a színház 
nézőterét. A város különben maga is hozzájá
rul a modernizáláshoz, hatezerpengős költség
gel forgószlnpnddá alakítja át a színpadot. A 
debreceni színház, egyébként premierre készül, 
a héten bemutatja Szalacsy-Rácz Iinre „Aí em
ber*  című színmüvét.

— Vig Anna és Lábas József Dóm okosék. 
Mull vasárnapi számunkban megírtuk, hogy

” ' hogy 
akik

Vjff Anna panasr-t lett a rendőrségen, 
Lábas József Domokos és felesége, ___
örökbe akarták fogadni, bántalmnrták és ezért 
akart tőlük megszökni. Vig Annát n rendőrség 
elhelyezte n .Vnf/</ofnn-1oányotthonbnn és meg
indította a nyomozást. Az üggyel kapcsolato
san Lábas József Domokos art állítja, hogy 
sem <5, sem felesége nem bántalmazták a leányt. 
akinek nem is volt durva munkája náluk, hó
nain úri ellátásban részesítenék, sőt 1500 pen
gős biztosítást is kötöttek részére. Az örökbe 
fogadási szerződést Is írásba foglalták, sói 
vagyona Örökösévé is meglette tóba- József 
Domokos a leányt. Tanukkal tudja igazolni a 
mérnök, hogy Víg Anna könnyelmű és he
nyélni vágyó természetű leány és amikor rossz 
magaviseleté miatt cl akarták bocsátani, ön
gyilkossággal fenyegetődtől!. Vig Anna — a 
mérnök szerint — az egész ügyet azért ren
dezte. mert szereplési mániája van. Az ügyben 
egyébként a rendőrség foktatja a vizsgálatot.

— A finom Kzilvcthzlctcklien és uriszabósá- 
gokbnn már láthatók az Elértéi elnevezés alatt 
forgalombn hozott finom magyar gyártmányú 
gVApjustövctek, amelyeket a hazai Ipar külö
nös tekintettel n mostani angol gyapjúszövet- 
behozatali korlátozásokra, gyárt és hoz forga
lomba.

— NYILASKERESZTES BOTRÁNY A 
VIGADÓ ELŐTT. Az egyetemi ifjúság vi
gadói ünnepe után a Vigadó épületéből ki
tóduló közönség között váratlanul riadalom 
támadt. Rendőrök hatoltak be a tömeg 
közé és egymásután emeltek ki zöldinges, 
vállszíjas fiatalembereket. A fiatalemberek 
papirosból kivágott nyilaskereszteket szór
lak szét a Vigadó árkádjai alatt, majd a 
hónuk alatt lévő csomagból „A Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt harci programm- 
ja" cimü röpcédulát kezdtek osztogatni. A 
rendőrök érdeklődésére kiderült, hogy a 
fiatalembereknek nincs engedélyük a röp
cédula osztogatására és ezért igazoltatni 
akarták őket. A rendőri közbelépés nem 
ment simán, többen ellenszegültek, úgy
hogy a rendőrök az intézkedő rendőrtiszt
viselő utasítására tizenkét fiatalembert elő
állítottak a főkapitányságra. A röpcédula- 
osztogatóknt a késő esti órákban elbocsáj- 
tották a rendőrségről.

— Ifj. Hegedűs Sándor oxfordi sikere. A 
londoni és oxfordi lapokból meg lehet álla
pítani, hogy ifjabb Hegedűs Sándor az oxfordi 
egyetemen tartott előadásával nagy sikert ara
tóit. Az előadás majdnem egy óra hosszat tar
tott a Taylor Institution nagytermében. Jelen 
volt a p/ce-kancellár és tiz fakultás dékánja, 
valamennyien egyetemi díszben. Este az egye
tem vacsorát adott Hegedűs Sándor tisztele
tére, amelyen n rektor és a dékánok is jelen 
voltak.

— Repülőkatasztrófa: őt halott. A Valparai- 
sotól 300 kilométernyire északra fekvő Ovalle 
közelében lezuhant a chilei légiforgalmi válla
lat egyik repülőgépe. A gép vezetője és négy 
utasa szörnyethalt.

— „Jó a elgldt Mondd már, ml a4?*
— „Nlkolexea Symphnnla!"
— Sokan panaszkodtak az osztálysorsjáték 

föhuzásainak utolsó napjniban, hogy nem kap
lak pótsora jegy cl, mert a föárusitók az összes 
sorsjegyeket eladták. Miután az uj megrefor
mált sorsjátékra a kereslet még nagyobb, aján
latos, hogy mindenki, most az első osztály ho
zása előli vegye vagy rendelje meg sorsjegyét, 
inért később előreláthatólag ismét nem tesz 
sorsjegy kapható.

—- Bezárult az olasz kiállítás. A Műcsar
nokban rendezett olasz reprezentatív kiál
lítás vasárnap délután két órakor bezárult. 
Délelőtt tizenegy órakor az Irodalmi és 
Művészeti Tanács kegyeletei ünnepséggel 
hódolt a kiállításon szereplő elhunyt olasz 
nagymesterek emlékének.

— Scheftsik Is indul Scheftsik őrökéért. 
Kedden dönt a közigazgatási bíróság a 
Scheftsik György jászladányi mandátuma 
ellen beadott petíció ügyében, azonban 
vasárnap már megindult a korteskedés a 
kerületben, mert biztosra veszik, hogy a 
közigazgatási bíróság ítélete uj választást 
fog elrendelni. A kerület volt képviselője. 
Scheftsik György máris járja a kerületet, 
fölkeresi volt párthiveit, mert arra számit, 
hogy módjában lesz újból fellépni az el
vesztett mandátumért,

— Vázsonyl Vllmos-serlegvaesora. A Köz
ponti Demokrata Kör halhatatlan emlékű né
hai elnöke emlékezetére március 28-án, este 
’/>9 órakor a Pannonta-szálló dísztermében 
rendezi tizedik Vázsonyi Vilmos-serlecvacsn- 
rájét, melyen az ünnepi beszédet Lukács 
György b. t. t., ny. kultuszminiszter mondja. 
A vacsorán Vázsonyi Vilmos híveit és bará
tait szívesen látják. Vacsorajegy a Kör titkár-

— Krúdy Ilona regénye: Ezért nem vette 
cl... Valami különös bája van az első re
génynek, az első csóknak a múzsával. Krúdy 
Ilona, a nagy Krúdy Gyula leánya ezzel az 
első csókkal jegyezte el magát végleg az iro
dalommal, de ezzel az első csókkal szakított 
végleg azzal, hogy ő csak — apja leánya. 

tKrudy Ilona sokkal több ennél; Krudu Ilona
egyéniség. Nemcsak érdekes, lebilincselő köny
vet irt, hanem okos, mélyérzésü és őszinte 
vallomást tett arról, ami ma egy nő élete. Ezt 
írja: Mindent elvesztettem és mégis mindent 
túléltem, megbuktam mint szerelmes, megbuk
tam mint anya, nem tudtam élni, nem tudtam 
meghalni. Ha a meseszövés gőrdülékenységéf 
talán fdesatyjátál örökölhette, a sziveket, han
gulatot, lélekelemzést, mondanivalót, amelyek 
nemcsak felcicomázták, de irodalmi értékké 
emelték ezt a könyvet, mégis csak Krúdy Ilona, 
az iránö adta. Aki Ilyen nagyszerű teljesít- 
ménnyel jelentkezik már első ízben — attól 
nagyon sokat várunk, (a. z.)

— A MEFHOSz országos kongresszusa 
táviratban Üdvözölte a miniszterelnököt. 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetségének most tartott 17. or
szágos kongresszusa a szombati záróülés 
után h következő szövegű űdvözlőtáyiralot 
intézte vitéz jákfai Gömbös Gyula minisz
terelnökhöz: „Magyarország miniszterelnö
két Őszinte tisztelettel üdvözli a MEFHOSz 
XVII. országos kongresszusa”.

— A sajt-vajkereskedők a záróra rendezé
séért A Budapesti Sajt- is Vajnaggkereske- 
dők Egyesülete ma délelőtt Rottersmann Leó 
kereskedelmi tanácsos elnöklete mellett vá
lasztmányi ülést tartott, amelyen állást fog
laltak az üzletek zárórája kérdésében. Fcnd- 
rich Jenő, Schagrin Bertalan, Garat Pál, So
mogyi Mihály felszólalásai alapján elhatároz
ták, hogy a főváros közélelmezési ügyosztá
lyához az egyesület átiratot fog intézni, amely
ben aktuális problémáik megoldását kérik.

RIPORTBAN
a

HETI HÍREK
Hangay Sándor riportlapja 

VEZET!

Tiz nap múlva megnyílik 
az autöktállltás!

Március 25-én megélénkül a Városliget. Az 
Iparcsarnok Hermina-uti bejáratánál levő ha
talmas gépteremhez még egy öblös csarnokot 
építenek és itt látják vendégül tizenkét napon 
át Európa és Amerika legmodernebb automo
biljait.

Az utolsó autoinobilkiállitás 1031-ben volt 
Budapesten a Műcsarnokban. Azután gazdasá
gilag szomorú évek következtek..

Az utolsó két évben azonban a magyar auto
mobilizmus erős fejlődésnek indult. A luxus 
fogalma már jórészt a hatóságoknál is elhalvá
nyult és a motor nálunk is elfoglalta értékes 
helyét a termelési eszközök sorában.

Az Idei automobilklállitás nagyrészt Buda
pestre hozza azokat a szenzációkat, amelyek 
a most lezárult berlini kiállításon arattak 
sikert.

Az uj konstrukcióknak egész sorozata jele
nik meg a közönség előtt ezúttal. U| kocsik, 
melyeknél leginkább az a cél, hogy elérhetők 
legyenek olcsóbb áruk és kisebb üzemben- 
tartási költségűk révén a kevésbé vagyonos 
osztályok tagjai számára Is.

Hétfőn, március 16-án 
kezdődik az ESTI KURÍR hatíbjuln TATÁR ANDRÁS 
szenzációi órdnk.iitgil, regényei u) cikksorozatai

EGY FILMEM VAN,
amely a Mellékutcát is túlszárnyalja

AZ ELOPOTT ÉLET
IRÉNÉ DUNNE

A iwdmw szlvil, tragikus sorsú kegyencnS flot
tája kalandos fordulatokon, Intrikákon ás a ver- 
salllosl udvar ragyogásán keresztül — a gulllotlnolg
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Lelketlen szélhámosok elvitték 
a debreceni ínségesek pénzét

Debrecen, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Vasárnap reggel falragaszok jelen
tek meg a debreceni házakon. A polgármes
ter plakátokon figyelmeztette a város ön
kéntes adózóit, hogy a jövőben vigyázzanak, 
csak igazolvánnyal ellátott városi közegek
nek fizessenek adót.

A plakátok kiragasztásának előzménye az. 
hogy egy veszedelmes szélhámos banda ga
rázdálkodott a városban. A módosabb deb
receni polgárok már régebben elhatározták, 
hogy megoldják az Ínségesek segélyezésének 
problémáját és

önkéntes adózást vállaltak.
Ez olyan formában történik, hogy az ön
kéntes adót minden hónapban befizetik a 
városnak, amely azután gondoskodik az Ín
ségesekről.

A búrkalap és liliom ünnepe
A magyar cserkészet 25 éves jubileumán

Vasárnap, március 15-én a magyar nemzet 
szabadságünnepén ünnepelte a Magyar Cser- 
kést Szövetség a cserkéermozgalom huszonöt 
éves jubileumát.

Délelőtt a Kálvlntéri református templom
ban Ravasz László dr. püspök vezetésével hála
adó Istentiszteletet tartottak. Ravasz püspök 
prédikációjában Indokolta meg, hogy miért ép
pen ma, március 15-én tartják a Jubileumi ün- 
D — \ két flnnep csak látszólag különbözik 
egymástól, — mondotta, — mert bensejükben 
van valami eszményi kapcsolat. Szabadság és 
Ifjúság mint az Ideál és reform, cél és nevelés, 
hivatás és módszer természetszerűleg összetar
toznak. A szabadság ígérete mindig az Ifjúság 
aranykapuján érkezeit be a valóságos szebb 
jövendő birodalmába. A cserkészmozgalom pe
dig nem más, mint

a háború után! céltalan Ifjúság összefogása 
és öntudatos munkája a magyar jövő érdeké
ben.

A szép és tartalmas prédikáció után felcsen
dült a hallgatók ajkáról a Himnusz s ezzel a

"J—
•— Kedden nagy erővel megindul a kép- 

vlselőbázban ■ telepítési javaslat vitája. 
A telepítési törvényjavaslat vitájában részt- 
vesz úgyszólván az ellenzék minden tagja. 
Pénteken Kállay Miklós mondotta el a ja
vaslat elleni kifogásait Kedden Eckhardt 
Tibor szólal fel, mig szerdán Zichy János 
gróf vagy Esterházy Móric gróf fog be
szélni. Nagy érdeklődéssel várják Bethlen 
István gróf csütörtöki felszólalását, míg 
pénteken az ellenzéki vetető politikusok 
közül Rassay Károly mondja el a telepítési 
javaslat elleni kifogásait Előreláthatólag a 
jövő hét keddjén — miután a házszabályok 
erre módot adnak — már nyolcórás ülése
ken fogják tárgyalni a javaslatot, de előre
láthatólag szükség lesz majd tizenkétórás 
ülésekre is, hogy a vita kellő időre befeje
ződjék, mert utána már a költségvetés ke
rül sorra. Az idei költségvetés teljesen a ta
valyi keretek között mozog, de a kiadási 
tételeknél lesz bizonyos emelkedés.

— RABLÓMERÉNYLET A DÉRY-UTCÁRAN. 
Kiülik István műszerész szombaton éjszaka a 
Dérp-utcában haladt, Amikor efly férfi megtá
madta, fejbevágta. lehúzta ujjáról nz arany
gyűrűjét és elmenekült. A rendőrség keresi ar 
ntonállót

— Betörtek a Fonal- és HlmzÖlpar 1L T. 
helyiségeibe. Szombaton éjszaka betörők Jártak 
az Erzsébct-körut 24. számú házban levő Hor- 
pdfö-féle Fonal- és Himzötpar R. T. üzlethe
lyiségébe. A betörők hóromezer pengő értékű 
árut vittek eL A rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Bombamerénylet a zsinagógában. A len
gyelországi So«nou>íce-ben bombát dobtak a 
zsúfolt zsinagógába. A robbanás nagy rémüle
tet keltett, de senki sem sebesült meg.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Pénteken, március 20*An  

Ünnepi elöadAa keretében elttsaört 
HELTAIJENŐ 

vígjátéké

A néma levente
FösMreplök:

Bajor Gizi 
Törzs Jenő

Péehy Blanka, SsakAts, Földényl, 
Blllcftl,Ssékely Lulaa,Sennyel Vera, 
BacsAnyl Paula, Pillér Vera, Pataky, 

VAndory, SugAr
Rendeifl:

HEVESI SÁNDOR
Dlislsttervezö: tipor Tibor. Kosz'Omtervesá: 
•a. Tüdős KIAra. Karnagy: Losonca? DczséL

Jegy rendelte: 33-8-38

A városi adóhivatalnak 
mostanában feltűnt, hogy az önkéntes 

adók egy része elmaradt
Nem tudták mire vélni a dolgot, érdek

lődni kezdtek és kiderült, hogy a késedel
mes fizetők egyszer már fizettek, fiatalem
berek Jelentek meg náluk és

a város nevében inkasszálták as ön
kéntes adót

A módos polgárok nem nagyon vesződtek az 
ellenőrzéssel, a jelentkező fiatalembereknek 
odaadták a pénzt és csak most derült ki, 
hogy ezek szélhámosok voltak,

semmi közűk a városhoz, egyszerűen 
zaebrevágták az ínségesek pénzét.

A hatóságok most szigorú nyomozással 
igyekeznek kézreaeriteni a vakmerő és lel
ketlen szélhámosokat.

délelőtti istentisztelet véget ért.
A Jubileum alkalmából este a Nemzett Szín

ház díszelőadás keretében, uj betanulásban 
Kiss Ferenccel a címszerepben bemutatta Ka
tona József Bánk bánját. A színház körül há
romszáz cserkész állt diszörséget. A kormány
zót és feleségét az előcsarnokban hatalmas 
fehér rózsacsokorral fogadta egy kiscserkész, 
rózsacsokrot nyújtottak át József Ferenc kirá
lyi hercegnek és Anna királyi hercegnőnek is. 
A páholyokat és az első sorokat közélett elő
kelőségek foglalták el,

miniszterek, politikusok, nagyrsngu kato
nák, Agyházi méltóságok, a székesfőváros 

vezetők
Mikor a függöny felgördült, a báraonyfüg- 

göriy előtt egy kiscserkész mutatta be a kor
mányzónak ötvenezer cserkész hódolatát, az
után megkezdődött az előadás. A harmadik fel
vonás után a szünetben a cserkészet vezetői 
rádió-interjút adtak, majd tovább folyt az elő
adás. Az előkelő közönség sokat tapsolt a 
Nemzeti Színház kitűnő művészeinek.

— A 32-ESEK MEGVENDÉGELTÉK A FE
RENCVÁROSI KISERDŐ SZEGÉNYEIT. Buda- 
pest egykori házlezrede, a 32-esek vasárnap Jó
tékonyságukról tettek- tanúságot. A volt tiszti
kar Deák Ferenc asztaltársasága a déli órákban 
kivonult a ferencvárosi kiserdőhöz, ahol 
ebédet adtak 250 szegénynek. Gulyáságyukat 
állítottak fel és sorra vendégelték meg a kis
erdő barakkjainak földalatti odúinak szeren
csétlen lakóit. Gyermekek és felnőttek jóízűen 
fogyasztották a kitűnő gulyást, nagy darab 
kenyeret kaptak hozzá, azonkívül az aprósá
goknak sütemény és cukor Is Jutott. Könny és 
mosoly vegyült bele a nemes akcióba, amelyet 
a 82-esek többszőr is szánaékoznak megismé
telni. Ebéd alatt különben zene is volt: a MÁV 
zenekara katonanótákat és indulókat játszott.

Szilágyi Marcsa

III mosori DÉNES LÁSZLÓ tongora virtuózt

CHARLY KAINZ énekes-dobosa

— ...és tedd rá éltedet (Kóbor Noémi re
génye.) Nagy kérdésekről tr Kóbor Noémi leg
újabb könyvében. A világos fej küzdelme a 
butasággal, a zsidóság örök problémái, a 
munkanélküliség, a fiatal leány életkeresése a 
regény vezető fonala. Nagy és nehéz kérdések 
kapcsolódnak egymásba a könyvben és Kóbor 
Noémi végül egyetlen kiutat talál főhőse ré
szére. Ez az egyetlen tű: a revolver. Lehan
goló, szomorú a kitűnő regény meséje, dehát 
a máról és a máig vezető útról szót. 
ságinál (VI., Mozsár-u. 4.1 váltható.

— Elfogták as egyetemi kabáttolvajt Va
sárnap délelőtt egy egyetemi hallgató a Mű
egyetemen észrevette, hogy egy fiatalember az 
ő téli kabát jóban akar eltávozni. Elfogták és 
kiderült, hogy Csillag Andor 22 éves kőmivez, 
aki hónapok óla lopkodja as egyetemi tanter
mekben a hallgatók kabátjait. Letartóztatták.

— Kuglóf, torta és levelea-vajas tészta. Az 
Elektromos Kiállítás (V., Honvéd-u. 22. szj 
népszerűvé vált főzőelőadásain a villamos ház
tartási készülékek Ismertetésén kívül kuglóf, 
leveles-vajas tészta és torták sütését is bemu
tatják. Előadást minden szerdán d. u. fél fi 
órakor a klőllltAs előadótermében, minden 
hétfőn, csütörtökön és pénteken d. e. fél 10 
órai kezdettel a villamos bemutAtó konyhában 
tartanak. Részvétel, ruhatár díjtalan. A kiállí
tás nyitva: d. e. 8—2 és d. u. 4—7 óráig.
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— Halálos tiltott műtét. Súlyos állapot
ban szállították be a tatabányai kórházba 
n hét végén Csere Ferencné fiatal tatai asz- 
szonyt, aki azonban megtagadott minden 
felvilágosítást arról, hogy mi történt vele. 
Szombaton kétnapi borzalmas szei. edés 
után meghalt a fiatalasszony. A boncolás 
megállapította, hogv a szerencsétlen asszo
nyon tiltott műtétet végeztek és ez okozta 
halálát. A rendőrség megindította a nyo
mozást.

— H'abig-kalap, Kossuth Lajos-utca !.

BÁN

— MEGINDULT A VÁLASZTÁSI HARC 
A POMÁZI KERÜLETBEN. Az Almásy 
László halálával megüresedett pomázi ke*  
rületbcn vasárnap a legteljesebb erővel 
megindult az Agitáció. A NÉP hivatalos je*  
löltje dr. Ember Sándor ügyvéd, míg az el
lenzék részéről fíriger Miklós, a legitimista
párt elnöke és Vértet József, mint párton- 
kivüli legitimista veszi fel a küzdelmet o 
mandátumért. Vértet már az általános vá
lasztások alkalmával ellcnjelőltje volt Ab 
másy Lászlónak, de tekintélyes kisebbség
ben maradt, bár akkor, mint a Grigcr-párt 
hivatalos jelöltje lépett fel. A többi ellen
zéki pártok nem állítanak jelöltet a kerü
letben, mert hivatalosan egyöntetűen Griger 
Miklóst támogatják. A választás meglehetős 
izgalmasnak Ígérkezik.

— Ketten pályáztak a győri polgármes
teri állásra. Vasárnap járt le a pályázati ha
táridő a győri polgármesteri állásra. Ketten 
adták be pályázatukat és pedig Wels Aladár 
>olgármesterhelyettes és Spét Gyula városi 
főjegyző. Jövő héten lese a választás.

— Hosszas kísérleteséé után megszületett 
i fogkefetlpus, amely az összes gyakorlati
gészségiigyi előnyöket magában egyesit! 

amelynek neve: Tlp-Top.
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Mire jó 
az éhségsztrájk...

A válni akaró férjek részére re
mek ötlettel szolgált a roueni vá
rosháza egyik tisztviselője. A tiszt
viselő ur legnagyobb békességben 
élt feleségével, de egyszer ctak 
megjelent egy másik nő az életé
ben. A tisztviselő ur nem akarta 
megcsalni feleségét és ezért be
csületesebbnek találta, ha elválik. 
,4 jó szándék azonban hajótörést 
szenvedett a feleség tiltakozásán. 
A férj hónapokon keresztül kő- 
nyörgőtt, de az asszony hajtha
tatlan maradt. Végül jött a mentő
ötlet: a tisztviselő beteget jelentett 
a városházán, lefeküdt és éhség
sztrájkot kezdett. Három nap 
múlva a feleség sírva k^nyörgött, 
hogy hagyja abba a koplalást, de 
a férfi tovább folytatta a harcot. 
Hat nap múlva kórházba kellett 
szállítani, annyira legyengült a 
hosszú koplalástól. Az éhségsztrájk 
végül is sikerrel járt: az asszony 
as orvosok tanácsára beleegyezett 
a válásba. A történethez hozzátar
tozik az is, hogy a tisztviselő ur 
azóta elvette a másik hölgyet és 
a városházán már várják, mikor 
fog újból — betegei jelenteni...

— Rozgnnylnál 8 kabinetkép 8 P. Kálvin tér 5.
— „A FOGAMZÁS nTKA“ címen dr. Totis 

nőgyógysóz hallatlan horderejű érdeket könyvet 
irt. Ogino japán orvosnak hosszú kutatások 
után sikerült az évezredek óta hiábavalóan ke- 
reeett nagy matematikai formulát megtalálnia, 
a nők fogamzóképet periódusaikat illetőleg. 
Érett cm bérnek, házasság előtt állóknak el kel
lene ezt a könyvet olvasniok.

Szobát elöjegyeztetni ajánlatos a

Mezőgazdasági
Vásárra érkezőknek 

&METROPOL 
SZÁLLÓBAN
Patináshirü klváó konyha 
Erdélyi flekken különleges1 égek 
Nagyvárad. BURA SÁNDOR 
cigányzenekara
1LNICZKY rádió-jazz
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Szidják a színigazgatót, mla él> mert 
' ö ö mindennek ö

nz oka. Ha rosszul megy a színház, ha ide
get a primadonna, vagy ha járványos beteg
sí'g tizedeli a várost. A színigazgató nőtt 
minden idők legjobban püfölt Prügelkna- 
beja — jut eszembe most, amikor a Nem
zeti Színház emlékünnepén hallom Németh 
Antal áhítatot szavalt nagy elődjéről, Pau- 
híg Edéről, akinek százéves tzületétnapjál 
ünnepük holla után it. Az idők perspektí
vája mennyire megszépíti a dolgokat, mi
lyen csodálatot, messzi ködfátyolba bur
kolja a távolmult eseményeit, amelyek kö
zül az emlékezés csak a legszebbet és a leg
jobbat találja meg. Mert a Nemzeti Színház 
első nagy igazgatója megküzdőit mindama 
intrikákkal, bajokkal, gondokkal, amiknek 
bő részese most a késői utód, aki lojális él
ismerétté! állapítja meg, hogy Paulay Ede 
volt az első a magyar színházi világban, aki 
felismerte és betöltötte a rendezői feladatot, 
aki a külföld szinházkulturájának eredmé
nyeivel gazdagította az ország első színpadát 
és akinek szinészi értéke ét szelleme „csal
hatatlannak'' bizonyult. Első diktátora volt 
a színházának, aki a maga kezében össz
pontosította u színház vezetésének minden 
ágát él résztuett minden rendezői s művészi 
munkában. Támadások és intrikák közép
pontjában állt, kénytelen volt védelemért és 
elégtételért magához a miniszterelnökhöz 
fordulni és miként Németh Antal ünnepi 
beszédében ezt kiolvasható örömmel álla
pítja meg — az elégtételt meg is kapta és 
rendületlenül folytatta tovább korszakal
kotó munkáját, nem törődve azzal, hogy a 
közönség félrevezetésével újra és újra aka
dályokat gördítenek eléfe

Helyben vagyunk. Az utókor Igazolta Pau- 
lay Ede törhetetlen hitét színházában és a 
művészetben. Vicát Is kapott, ha nem Is a 
legvilágosabbat és a legszélesebbet. A késői 
utód jóvoltából bizonyára rövidesen szobra 
Is díszíteni fogja az ország első színházának 
auláját, figyelmeztetve a későt utódokat 
arra, hogy a színigazgató útja éles kövekkel 
van kirakva, amelyen sokszor a kíméletlen 
kritika ostora hajszolja végig őt, 
aki leisebzett lábbal, sokszor vérezve 
futja a maga kálváriáját. Mert mi Is a re
zümé abból az emlékbeszédből, amelynek 
tanulságát ugy látszik Németh Antal a maga 
számára Is levonta:

Legalább egy évszázad kell ahhoz, hogy 
a színigazgatót mindenki dicsérje.

Hát bizony! Félesztendő csakugyan kevés 
ehhez.

PMIHIE^UTín
ősbemutató

voh e hiten Szegeden, de nyugodtan nevethet
jük hősbemutatónak is Márkus Alfréd, Kellér 
Dezső is Kardos Andor Csodahajó cimü ope- 
rettjinek vidéki uraufürungját. Igazin hősies
éig kell ahhoz, manapság Igy kiállítani egv da
rabot, mint ahogyan Sziklay direktor prezen
tálta a kitűnő újdonságot. Mig a pesti vendé
gek is csodálkozással figyeltek, milyen élethűen 
menydőrgött a vihar a színes pálmafákkal ke
rített hungalow abiaka mögött. A Tisza pari
ján az első tavaszi napsütésben, mást sem fü
tyülnek. mint Márkus Alfréd slágereit, amelyek 
az előjelek szerint sfnnutól gyorsasággal fognak 
Budapestre felkerülni.A kitűnő előadás élén a 
gyönyörű hangú Patkós Irma áll, de az egész 
ensemble: a sziditően táncoló kis Tolong Edith, 
a mulatságos Vészéig Pál, az elegáns Márkus 
Lajos, Eőry Klári. Bihari. Vágó, Herczeg, Pó
lóéig. Gnramy Jolán. Utassy mindent meglét 
tek. hogv a Szeged—Budapest közötti körülbe
lül kétszáz kilométert eltüntessék.

Kis Manyi, aki jelenleg a Moulin Rouge 
egyik primadonnája, nagv külföldi filmszerző- 
dósról tárgyal, tánejrámalt Felek! Kamill ta
nítja be.

Megoldódott a Bethlen-tirl Színház válsága 
Is. a kis színház szombaton nyit Lengyel Jó 
rsef Kondor Leó zenés vígjátékéval, amelynek 
cinre; Megszökött a leányom

Végre filmen láthatjuk a knbaré légmu- 
Jntsógosabb női sztárját, Halna Alléét, aki 
vczclőszcrepet kapott a ,.200 pengő fix" 
című filmben.

A Trlcolor, London Film közli, hogy Chaplin 
Modern idők cimü Himlőnek magvarorszógj 
forgnlombahnzásl joga minden ellenkező hl 
Tesztelés dacára öt Illeti.
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Meltóságos ur lesz
Góth Sándor negyvenéves 
szinészi jubileumán

Molnár Dezső, a Szinészszövetség ügyvezető elnökének 
magyarázatai után visszavonta kilépő nyilatkozatát

A színházak próbatábláin két hét óta hir
detik a Szinészszövetség március 22-iki, 
vasárnapi közgyűlését azzal, hogy az eset
leges indítványok nyolc nappal a közgyűlés 
előtt adandók be a Szinészszövetséghez. A

Szlnészazövetaég körül megindult sutto
gásokról, 

amely Góth Sándorok, később Vaszary Pi
roska kilépő nyilatkozatában kulminált, a 
Hétfői Napló adott először hirt. A Színész
szövetség mai vezetőségének állítólag nagy 
ellenzéke van és az ellenzék kívánságára 
hivták össze ezt a rendkívüli közgyűlést, 
hogy ott az elnöki jelentéssel kapcsolatban 
nyilatkozzanak a Szinészszövetség tagjai, 
hogy mik a vádjaik, panaszaik és kívánsá
gaik. A közgyűlésen előterjesztendő

Indítványok batárideje szombaton este 
járt le.

Miután a színházi világban híre terjedt 
annak, hogy Mály Gerő olyanértelmü indít
ványt terjesztett a Szinészszövetség elé, 
amelyben az ügy- és pénzkezelésre vonat
kozóan

hatósági vizsgálatot és biztost kér, 
kérdést intéztünk a Szinészszövetséghez, 
hogy mennyiben alaposak ezek a hirek.

— Az indítványok benyújtásának határ
ideje szombat este lejárt — hangzott a vá
lasz. —

Hozzánk egyetlenegy Indítvány sem

CSATHÓ KALMAH:

„AZ ÉN LEÁNYOM NÉNI OLYAN**  
A NAGY SIKER? vígszínház
fiKJE&NAPLÓ

PAULAY ERZSI 
Budapestre jött, hogy édesapja, Paulay Ede 
születésének századik évfordulója alkalmá
ból rendezett ünnepélyen résztvegyen. A 
Nemzeti Színház egykori sztárja, aki mosl 
Cerutti párisi olasz nagykövet felesége, 
könnyes szemekkel a következőket mon
dotta a Hétfői Naplónak:

— Végtelenül boldog vagyok, hogy megint 
itthon lehetek. Pihenni jöttem haza. Nyolc 
napig maradok és előre tudom, hogy na
gyon jól fogom magamat érezni. Nagyon 
meghatott édesapám emlékünnepe, különö
sen Németh Antal igazgató kcgyeletcs meg
emlékezése és a drága Márkus Emília szi
vemig hatoló szavai. Nagyon köszönöm 
mindenkinek, hogy ilyen felejthetetlenné 
tették számomra ezt a délelőttöt s ennek 
emlékét elviszem magammal Párisba is.

Paulay Erzsi beszélgetés közben önkén
telenül is magyar kitüntetését, a Signum 
Laudist simogatja, melyet a magyar hadi
foglyok hazaszállítása körül szerzett érde
meiért adományozott neki a kormányzó 
A Nemzeti Színház társulati ülése egyéb
ként bensőséges családi ünnep volt, ame
lyen a színház társulatán kívül résztvelt 
Paulay Ede özvegye is, született Adorján 
Berta, a színház egykori kiváló tagja, majd 
a dicső emlékű Paulay-korszak néhány 
most Is élő jelese: Szacsvay Imre, Pécsy 
Gyula, Zilahy Gyula, Alszegiig Irma, Nagy 
Ibolya, Török Irma és Bnjta József, a szín
ház régi orvosa. A nézőtéren a művészet és 
tudomány reprezentánsai ültek, a kor
mányt vitéz Haasz Aladár és H’ftwíca 
Gyula báró képviselték. Németh Antal em- 
lékbcszédc után Márkus Emília olvasta fel 
visszaemlékezését volt mesteréről és atyai 
'óakarójáról, Paulay Edéről. Megható epi
zódokkal hozta közelebb Paulay Edét a 
mni korhoz. A kcgyeletcs emlékünnep után 
az ünneplő közönség autóbuszokon kivo
nult a Kerepesi-temetöbe. ahol koszorút he
lyeztek Paulay Ede sírjára.

BÍRÓSÁG ELŐTT ÁLLT LEHÁR 
szombaton Bécsben, akinek még mindig a 
Gliidltta szövegkönyve miatt kell ne^rskednlr. 
I^hár felperes volt: Lanlk-ljtval Ilelcne „író
nőt" perelte be becsületsértés miatt, aki azzal

érkezett,
igy a közgyűlésen sem hangozhat el indít
vány formájában semmi. Természetesen 
tág teret adunk arra, hogy a közgyűlésen 
panaszát mindenki előadhassa.

Más forrásból nyert értesülésünk szerint 
a viharosnak ígérkező közgyűlés méreg

fogát máris kihúzták.
Ez pedig Góth Sóndorék kilépésének indo
kolása és az efelől való döntés lett volna. 
Molnár Dezső dr., aki e héten hagyta el á 
szanatóriumot, felkereste a kiváló művészt, 
hogy bizonyos kérdésekre magyarázatot 
adjon. Góth Sándor ezeket a magyarázato
kat a legnagyobb megelégedéssel fogadta 
és felkérte Molnár Dezsőt, hogy

az ő, valamint felesége kilépési nyilat
kozatát tekintse tárgytalannak.

A művészvilág a közeljövőben ünnepli 
Góth Sándor negyvenéves szinészi jubileu
mát A művészvilág nagy szeretette! készül 
megünnepelni a nevezetes dátumot, hiszen 
a színházi világ apraja-nagyja nagy szere
tettel és becsüléssel veszi körül Góth Sán
dort a művészt és rendezőt, aki egész szi- 
nészgenerációkat nevelt fel a színpadok 
számára. Ugy értesülünk, hogy Góth Sán
dor művészi megbecsülése a legfelsőbb he
lyen is elismerésre talált, amennyiben mű
vészi érdemei elismeréséül kormányfötaná- 
csosi címet kap jubileumi ajándékul.

vádolta meg Lehár Ferencet, hogy a Gluditta 
szövegét az ő műveiből plagizálta. Ebben az 
Ügyben már több tárgyalást tartottak, de a 
bíróságoknak még mindig nem sikerült meg
találni az Írónő azon müveit, amelyből az ál
lítólagos plágium történt. Az újabb becsület
sértést Lanlk-Laval Helene agy követte el, 
hogy a Gluditta párisi bemutatója alkalmából 
nem kevesebb, mint háromezer rágalmazóleve
let küldött szét francia és osztrák közéleti fér
fiúnak. Ilyen levelet, amelyben a Gludittát egy
szerűen tolvajlásnak nevezte, küldött többek 
között a francia minisztereknek, Herrlotnak 
és Colnak, az osztrák köztársasági elnöknek, 
Innltzer bíborosnak, Schuschnigg kancellárnak 
stb. A bíróságnak a szombati tárgyaláson sem 
sikerült előkeritenle Lanlk-Laval Helene mü
veit, mert az Írónő, aki az egész tárgyalás alatt 
igen szenvedélyesen és temperamentumosán 
viselkedett, kijelentette, hogy „művelt* 4 még a 
bíróságnak som adja ki, mert megint csak cl 
akarják tőle lopni. A biró házkutatással fenye
gette meg, amire az Írónő kijelentette, hogy 
akkor elégeti „összes müveit". Ott is hagyta 
azonnal a tárgyalótermet, úgyhogy a megrökö
nyödött bíró kénytelen volt a tárgyalást elna
polni.

TÁVIRATBAN HAZA
SZERZŐDTETTE 

a Vígszínház Párisból azt a kitűnő, fiatal 
bonvitfdnt, akinek állítólagos délamerikai 
házasságáról is Írtak a lapok. Ugyanakkor 
hazatáviratozta BécsbŐl a Vígszínház a ki
tűnő táncost is, akit a kávékirály válófél
ben fenő feleségével emlegettek együtt. 
A két külföldről hazajött színész a Meseáru
ház első próbáján találkozott. Az egyik só
hajtva nyújt kezet a másiknak:

— Nem szégyelfük magunkat?! Hazajöt
tünk dolgozni!

ÁTFÉREK SOROZATA 
ELŐZTE MEG 

Szegeden a Márkus—Kardos—Kellér Csodahajó 
című operettjének premierjét. A főpróbán 
olyan parázs botrányok játszódtak le. nme
ivel: szinte példapélkűljck. Az első affér Beck 
Miklós karnagy körül tombolt, nki a délelőtti 
főpróbán ott is hagyta a Zenekart. Helyét 
Márkus Alfréd, a darab zeneszerzője vette át, 
aki végig akarta dirigálni az egész előadást. 
Ekkor azonban egv második affér robbant ki 
és Stiklay Jenő, a színház igazgatója és a da
rab rendezőié tűnt cl egy órára a színház énű 
létéből. Ezalatt természetesen állt az előadás. 
Az afférck azonban nrm értek véget és foly 
tolódtak o harmad'k felvonna egy’k kunléjclc- 

| nete miatt. Itt enyhe rt*lzó*snl  a helybeli szn- 
• hadtéri látóitokra csipkelődött humorosan ,» 
I szerző. Ebből azután vezércikktéma is kereke

dett és a helybeli lapok nagyban csatáznak nt 
eset fciett. Ez azonban csak kitűnő smnházi 
kabbalának bizonyult. Ahol sok a veszekedés, 
ott nagy a siker — állapítják meg a színházi 
rókák és ez esetben igazuk is van. A tiszapaiti 
metropolis közönsége valósággal tódul a szín
házba. Ugy értesülünk, hogy a darabot Hágá
ban adják elő legközelebb. Reméljük, hogy 
az ott összeülő döntőbíróság tagjai nem vesz
nek össze, hanem megbékélnek a: operett 
láttán.

MAJDNEM KIALUDTAK 
a lámpák a Hunnia-filmgyárban, ahol c hé
ten fejezték be a „Kétszáz pengő fix" cimü, 
magyar filmet, de uj magyar filmgyártó 
nem jelentkezett. Bingerth János, a Hun
nia agilis igazgatója valósággal körlevélben 
és körtelefonban hívta fel a magyar filme
sek figyelmét arra, hogy itt az alkalom, le
het gyártani, de n magyar filmgyártási 
program, ugylátszik, kimerült, nem akadt 
uj jelentkező, Bingerth azonban nem olyan 
ember, aki megijed a nehézségektől, vo
natra ült és Bécsben megállapodott egy 
svájci tőkecsoporttal s ezt Pestre hozta fil
met gyártani. Már készül is az első filmjük, 
Veronika a cime. Igaz, hogy egyelőre né
met nyelven, de mégis magyaroknak ad 
pénzt és magyarokat foglalkoztat.

Nincs foglalkozási ág, amelynek műve
lői annyira babouásak, misztikumra hajlók, 
mint éppen a színházi világ, amelyet újab
ban hatalmába kerített a horoszKÓp-divat 
áramlata. Jeleutjük, hogy megtörtént Pesten 
az első asztrológiai szakítás is. Az iiju, 
fekete színésznőnek, régen udvarolt egy 
nagyon derék, de kisábásu fiatalember. A 
színházi intimposták már a házasság dátu
mát Is kitűzték, amikor megzavarta a szép 
együttest a gazdag Iparmágnás fiának fel
tűnése. Miután a színházi társalgókban min
denütt a horoszkóp asztrológiai naptár kör- 
alakú koronáját forgatják, az ifjú színész
nő is ennek tanácsához fordult A horosz
kóp az elmúlt napokra a következőket jó
solta neki: „Nem várt anyagi támogatás 
előbbre viszi az ügyét*.  A fiatal művésznő 
ezt biztató jelnek tekintette és most már 
a gazdag iparmágnás fiával látni mindenütt 
Reméljük, hogy a beígért anyagi támogatás 
sem fog elmaradni.

Ettől függetlenül ml Is fölállítottuk a négy 
színházi siker sztárjának e heti horoszkóp
ját. Nem kellett ehhez a születési évet 
tudni, csak éppen a hó ás napnak a dátu
mát (Ez Is hozzájárul a sikerhez.) Tehát 
betűrendben vasárnaptól vasárnapig szól
jon a horoszkóp:

ÁGAY IRÉN, (születésnap február 23.) 
lelki csalódások napjai, igazságérzete gyen
gül, rosszul Ítéli meg a dolgokat. Halassza 
el fontos ügyeit pár nappal.

BULLA ELMA, (születésnap augusztus 28.) 
E napokban kerüljön mindent, ami össze
tűzésre alkalmat adhat. Különös lelkiálla
pota megzavarhatja békéjét

LÁZÁR MÁRIA, (születésnap április 18.) 
Akadályokkal találkozik, Erélyesen küzd
jön ellenük, ne csüggedjen, nem lesz sem
mi baj.

MURÁT! LILI, (születésnap november 
29.) Előreláthatatlan anyagi és erkölcsi 
eredmények napjai. Szerencsés körülmé
nyek viszik előre törekvéseit c héten.

E héten úgynevezett fekete csütörtök 
köszöntött a pesti mozikra. A selejtes és 
gyenge filmek egész serege lepte el a 
premiermozikat, amelvek ugylátszik, most 
játszották le a „kötelczéi“ műsorokat. 
Lehet, hogy a mozisra nézrve kötelező 
egy film, a közönség azonban semmire 
sem kötelezhető. A csütörtöki premierek 
nagyrésze üres nézőterek előtt folyt le. 
Kiméletből nem részletezzük az e heti 
„szenzációkat". A pénteki nap azonban 
nagy meglepetést hozott, ez pedig az

Eladó kísértet.

Vannak jó és rossz filmrendezők, vannak 
tehetségesek é.s tehetségtelenek, de zseniális 
igen kevés van. Ezek közé tartozik René Clair. 
aki ismét megmutatta a világnak, hogyan kell 
jó filmet csinálni. A Fórumban játsszák az 
..Eladó k isértet'*  cimü filmet, amely röviden 
arról szól, hogv egv amerikai parvenü szét
szedet egy ősi skót kastélyt és ezt Amerikában 
t’jra felépíti. A kövekkel magával vitte az 
óceánon keresztül a kastély „háziklsértetét" 
Is. ntni rengeteg bonyodalmat okoz. Néha mo- 
solyogtató, néha véres szatíra ez a film a par- 
venu ellen. A közönség meghnhonázottnn ül h 
helyén és kacag. Karinthy Frigyes sziporkázó 
feliratai kongeniálisak René Clair rel. Sürgősen 
megnézni.

VHI. FILHARMÓNIA MÁRC. 23. 
vez ; DOBROWEN.

Műsoron: llrrlhovrn: HL Lconornnvlliiny.
Bach: Brandenburgi koncert, D-dur, Csaj
kovszkij; |V. szimfónia. Jegyek Operánál é*  
Koncertnél

VITI. Filharmóniai főpróba 22-én. Mcngel- 
berg főpróba jegyeket átcseréljük.
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Példátlanul érdekes per lett 
Hegymegi Kiss Pál 
és Lázár IgazságUgymlnlszter 
választási afférjából

ügy politikai, mint 
jogászi körökben rend
kívüli érdeklődésre szá
míthat a Hétfői Napló
nak az az informá
ciója, mely Hegy meg: 
Kiss Pál volt ország 
gyűlési képviselő ügyé
ben történt fordulatról 
számol be.

A legutóbbi képviselőválasztások idején 
a Független Kisgazdapárt debreceni listáján 
Hegvmegi Kiss Pál is jelöltként szerepelt. 
A Nemzeti Egység Pártjának debreceni 
listavezetője pedig Lázár Andor igazságügy
miniszter volt. A választási harc hevében

IleTymegi Kiss Pál igen éles nyilatko
zatot tett as Igazságügyminlsztcrről.

aki a nyilatkozatot sértőnek találta magára 
nézve és rágalmazás! pert indított Hegy
megi Kiss Pál ellen. Ezekután felhatalma
zásra hivatalból üldözendő rágalmazás cl- 
m'n folyt az eljárás s nemrég bíróság elé 
került az Ügy. A budapesti törvényszék 
ázonban

Hegymegl Kiss Póllnl szemben meg
szüntette az eljárást*  mert kiderült, 
hogy a karácsonykor kiadott amnesztia

rendelet alá esik ez az ügy Is.
Miután az amnesztiarendelet alapján 

mégszűnt az ügyben az eljárás, Hegymegl 
Kiss Pál uj nyilatkozatot adott, amelyben 
kijelentette:

— Megismétlem és fenntartom mindazt, 
amit Lázár Andor igazságügyminlsztcrről 
mondottam.

Tízezer pengős
lopásba hajszolt a múltja 
egy budapesti uriasszonyt

Detektivregénybe illő 
részletei vannak annak 
a különös bűnügynek, 
amely a budapesti és 
lyoni rendőrhatóságokat 
foglalkoztatja. K. Béla 
vállalkozó különváltan 
élő felesége a panaszosa 
ennek a bűnügynek és 
egy Franciaországban élő 
fiatalember a gyanúsítottja.

Lop a feleség . . .
Néhány esztendővel ezelőtt történt, hogy 

K. Béla feleségül vett egy jó családból szár
mazó, gazdag, fiatal hölgyet, akinek első férje 
elhunyt. A húzaslúrsak nyugodtan, harmoniku
san eltek két esztendeig, amíg a férj különös 
dolgokat nem fedezett fel.

A férj észrevette, hogy klsebb-nagvobb ér
téktárgyai eltűnnek. A lopások egyre gyako
ribbak lettek. Nemcsak a férj tárcájából tűnt 
el pénz, hanem otthon őrzött naayértékü ér
tékpapírjainak is nyömaveszett. Még nagyobb 
volt a férj megdöbbenése, amikor kétségtele
nül meggyőződött arról, hogy

• tolvajldsokat felesége követi el, aki ek
kor már 10.000 pengői lopkodott össze.

A férj kiváncsi volt arra, ml vitte feleségét a 
lopásokra. Magándetektíveket fogadott, akik 
nemsokára kiderítették, hogy az asszony egy 
fiatal férfival randevuzik napról-napra. Ezek
utón

a férj otthagyta feleségét,

A nyilatkozat azonban nem közölte a 
sértő kijelentéseket, hanem csupán annyit 
mondott benne Hegymegi, hogy megismétli 
és fenntartja állításait. E nyilatkozat ügyé
ben a Hétfői Napló információja szerint 
újabb eljárás Indult Hegymegi Kiss Pál el
len. Ez nz eljárás azzal az érdekes, meglepő 
fordulattal fejeződött be most, hogy

az ügyészség az igazságügyminiszter 
sérelmére elkövetett rágalmazásért Is
mét a bíróság elé állítja a volt kép
viselőt és kéri az eljárás lefolytatását 

ellene.
A büntetötörvényszék már ki Is tűzte a fő- 
tárgyalást a perben.

Jogászi körökben igen élénken kommen
tálják az ügyészségnek ezt az ujal>b eljárá
sát. Több elismert jogász azt vitatja, hogy 
Hegymegi rendeletileg amnesztiát kapott, 
így tehát

ugyanezért a cselekményért vele szem
ez eljárást nem lehet lefolytatni.

mert hiszen másodszor telt nyilatkozatában 
a sértő szavakat nem ismételte meg. Ezzel 
szemben tekintélyes Jcgászok azt állítják, 
hogy az ügyészség joggal indította meg az 
eljárást Hegymegi Kiss Pál ellen, mert 
Hegymegi nyilatkozatában, ha a sértő sza
vakat nem is ismételte meg,

lényegében újra elkövette azt a cselek
ményt, amellyel nz ügyészség vádolja.
Ebben a szokatlan, szinte példa nélkül 

álló perben rendkívüli érdeklődéssel várja 
a jogásztársadalom és a politikai közvéle
mény a bíróság Ítéletét.

megindította ellene a válópert. De itt nem de 
rüll még ki, hogy milyen összefüggés volt az 
asszony főhajtásai és a fiatalemberrel történt 
találkozásai között. A férj elölt csak később 
tárult fel felesége meglepő, kalandos múltja.

Párisi kaland
Az asszony fiatal leány volt még, amikor 

egész Európát beutazta s Franciaországban 
megismerkedett egy fiatalemberrel. Az Isme
retségből szerelem lett, a szerelemnek pedig 
következményei voltak.

A fiatal leánynak gyermeke született.
A gyermeket a lyoni lelencházban helyeztette 
cl a csalód. Hosszú esztendőkig semmiféle 
hirt nem kapott a leányanya és csaladja a 
gyermekről. A lyoni lelenchez sem tudta érte
síteni a gyermek sorsúról az anyót, mert a 
csalód úgy Intézkedett, hogy

aa anya ne nevezze meg magái a lelenc
házban.

A gyermek nevelésére nagyobb összeget de
ponáltak s ezekután az anya végkép búcsút 
vett gyermekétől Lyonban.

A fiatal leány ballépésére már íátyolt borí
tott a múlt, a leány férjhezment s miután első 
férje meghalt, K. Béla vállalkozó felesége lett. 
Miután másfél esztendeig élt együtt a fiatnl 
asszony K. Bélával,

meglepő értesítést kapott az asszony Pá
riából.

Az értesítést egy francia fiatalember küldte 
és közölte, hogy találkozni óhajt vele, mert 
fontos hirt hoz Lyonból.

„Ha nem ad pénzt! 
felfedem a múltját"

Ki asszony a legnagyobb titokban, rendkí
vüli izgalommal készült a találkozóra. A fia
talember elmondotta, hogy ö testvéröccse an
nak á férfinak, akitől az asszony gyermeke 
született.

Anyagi segítségre van szüksége, 
mert már évek óta ő neveli a gyermeket, aki 
kikerült a lyoni lelenchózből. Az asszony nem 
tagadta meg a segítséget. A fiatalember hetek 
múlva újból jelentkezett. Az asszony megint 
pénzt adott neki. Igv ment ez hónapokon ke
resztül. Amikor aztán az asszony mór nem 
volt hajlandó pénzt adni, a fiatalember fenye
getődről kezdett:

— Ha nem ad pénzt, felfedem a múltját!
Az asszony félt n botránytól, a leleplezéstől. 
Így zsarolta hosszú Időn keresztül a fialni- 
ember K Béla feleségét, aki súlyos adóssá
gokba keveredett s amikor már sehonnan sem 
tudott pénzhez jutni, férje pénzét, részvényeit, 
értéktárgyait lopkodta el hazulról.

Zsarolás, nyomozás
A kétségbeesett asszony, amikor mór férje 

is otthagyta, megtudta, hogy
a lyoni lelencházban nevelt gyermek már 

évek előtt meghalt
Ezekután fordult a rendőrséghez K. Béla 

elvált felesége és a zsaroló szélhámos párisi 
fiatalember felkutatását kérte. A fiatalember 
uzonl an ekkor már eltávozott Budapestről és 
Lyonba utazott. Most a lyoni rendőrség nyo
moz utána .. .

Szigorú rendőrségi akció
a »hónalj-keresked»k« ellen

Monstre-razzlán fogdossák össze a haniisparfőmös 
angoiszövetes, ál-aranyórás olcscVánosokat

Régi panasza a budapesti kereskedőknek, 
különösen az illatszercszeknck, textilkercskc- 
dőknek és ékszerészeknek, hogy a várost ellep
ték a szélhámos Ügynökök, akiket a kereskedő
világ „hónalj-kereskedőknek" keresztelt el.

A hónalj-kereskedők trükkje az, hogy pálya
udvarok, nagyáruhózak környékén és más for
galmas helyeken megszólitiák a járókelőket és 
bizalmasan a fülükbe súgják:

— Kércmszépcn, olcsó portékám volna eladó, 
diszkrét holmi,

remek alkalom az olcsó bevásárlásra...
Ezzel behúzzák a legközelebbi kapualjba n 

kiszemelt Áldozatot, a hónuk alatt szorongatott 
kis csomagból illatszeres üveget, órát, gyűrűt, 
vagy szövetet húznak elő és nagy bőbeszédű
séggel mondják el, hogy n portékát egy hamis
bukásra készülő kereskedő megbízásából árul 
Jék, aki

mindenáron lul akar adni az áruján, csak
hogy pénzhes jusson.

Ez az egyik trükkjük. a másik pedig az, hogy 
mint lopott jószágot kínálják az árut. Az áldo
zatok sokszor beugornok,

Badoglio utolsó mérkőzése 
a négus csapataival

Minden jel arra mutat, hogy a keletafri- 
kai háború uj. döntő fázisához érkezett el. 
Az olasz részről végrehajtott rendkívüli elő
készületek nzt mutatják, hogy nz olasz had- 
vezetőség az utolsó, döntő csapást akarja 
mérni az ellenségre.

Az uj olasz oíTenzivának kettős célja van. 
Először:

az olasz csapatok megakarnak ütközni 
a még veretlen abcsszln csapatokkal,

Akar állandóan
fiatalnak látszani ?

Próbálja ki 
ez!
a módszer!!

Esténként mossa orcát a LETON szappan 
krénmerü liubjával. E gyengéden ható krémet 
habot hagyja arcán néhány másodpercig. Elá:ta 
Öblítse le í>ő. meleg vízzel, majd közvetlenül hi
deg vízzel. Ez az egész! Másnap reggel friss, 
bársonyosan üde arc fogja n tükörben moso
lyogva üdvözölni. Ezen módszer segítségével 
nopréd-napra kellemes meglepetéssel fogja ész
lelni arcbőrének feltűnő javulását és rövid időn 
belül szeri tesz uz annyira irigyelt hamvas 

leányos teinlre.

Beszerezhető a szaküzletckhen, 96 fillérért. 
Főraktár: IIUNNIA-gvógyszertár. Bpest. Erzsébet-krt M 

Románia: ROYAL illelszei tár, Oradea 
Csehszlovákia: D. ENGEL, Bratislava

■ sötét kapualjban nincs idő a komolyabb 
vizsgálódásra,

a vevő zsebretcszi a portékát, a hónalj-keres
kedő zsebrev; gja a pénzt és eltűnik A vevő 
azután otthon rájön, hogy a díszesen adjusztdlt 
parfőmösüvegben olcsó szagosviz van, az 
aranyóra dublé, az angol szövet pedig silány 
pamutanyag. A vásárlás azonban múr megtör
tént, nem lehet segíteni rajta és

parfümre, órára vagy szövetre szánt pénz 
a nagy rezsivel dolgozó korrekt, tisztessé
ges kereskedő helyett a szélhámos hónalj

kereskedő zsebébe vándorol.
A kereskedők panaszára felfigyeltek a ható

ságok is
már nz ügyészség Is foglalkozott ezzel a 

kérdéssel 
és a rendőrség a minap nagyszabású razziát 
tartott, amelyen egész sereg 'hónalj-kereskedőt 
fogtak n detektívek. A rendőrség továbbfoly
tatja a razziákat és Azigoru akcióval tisztítja 
meg a várost a kereskedőket és vevőket egy
formán megkárosító szélhámos olcsójánosok- 
tói.

másodszor: az olasz hadvezetőség újabb te- 
rűlclnyci őséghez akar jutni. A további ka
tonai sikereket az olaszok politikai és gaz
dasági téren a legközelebbi hetekben jól 
kihasználhatják.

Az olasz katonai körök meglehetősen 
pontosan ismerik a még megmaradt 

abesszin haderők erősségét 
és úgy tudják, hogy a négus összesen még 
I50.000 főnyi harcossal rendelkezik.

MÓRICZ ZSIGMOND várvavárt gyönyörű magyar filmbe:

LÉGYJominnHflifiUG
Rendezte: SZÉKELY ISTVÁN. Forgatókönyv; Szathmáry Jenő. Zene: Gyöngy Pál.

Csortos, Rózsahegyi, Kiss, Ráday, Gombaszögi, Tolnay, Sí mony i 
Réfhy, Dévényi, Mály
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A kormányzó és 35 ezer tomboló néző előtt

a német sablonfutball mestereit 
a gyenge magyar csatársor is 
megállította diadalsorozatában
Néhány szellemes pillanat Is elegendő volt — Kardost ki kellett 
cserélni — Csak a finisben mutatkoztak meg a magyar harci erények

Magyarország - Németország 3:2 (1:1)
Vasárnap tizenkottedszer csapott össze 

Magyarország és Németország válogatott 
futballcsapata. A sok érdekes eredménytől 
tarkáid közös lutballtörténelmük legki
emelkedőbb eseménye volt ez. a budapesti 
mérkőzés. Azok a kapcsolatok, amelyek 
Magyarország és Németország között poli
tikai, gazdasági és kulturális téren fenn- 
állanak, ezúttal a sport terén is hangsúlyo
zott jelentőséget kaptak. Ezt érezhette Bu
dapest sportszerető közönsége, amikor sza
kítva rezerváltságával

elképesztően nagyszámban 
vonult ki a csata színhelyére, a Hungáriá
dra. A meccs előtt egy órával már

harmincötezer ember szorongott 
impozáns karéjban a pályatribün lépcsőin. 
Odakint a környező utcákon a begyakorolt 
rendőrség példás forgalmi rendet tartott 
és a rengeteg ember elhelyezése minden 
tumultus nélkül, szokatlanul simán tör
tént. A Hungária klubházának szélső orom
zatán, a zászlórudon már messziről szem
betűnik a vörös mezőben álló fekete ho
rogkereszt. A zászlórudon sorban az olim
pia ötkarikás lobogója, a horogkeresztes, 
majd a német birodalmi, végül a magyar 
zászló leng a metszőén éles tavaszi szél
ben. A klubház is diszbeöltözött:

a kormányzót várják,
akinek tiszteletére a második emeleti erké
lyen díszsátrat ácsoltak.

Megdöbbentően szép kép 
a harmincötezer ember...

Ahogy az ember a pályára lép, szinte 
beledöbben a harmincötezer ember félel
metes tömegének különös szépségébe. A 
legnagyobb sportesemények nemzetközi, 
tarka képe kavarog azokon a szűk tisztá
sokon, amelyeket a közlekedés számára 
tartottak fenn. Itt ülnek tanyát az alkalmi 
zAszlóárusok, akik fillérekért árulják n ho
rogkeresztes zászlót. Nagyon kevés a vevő
jük, a pályán mégis sok a német zászló. 
Ezeket ugyanis a kiilönvonatokkal és autó- 
cárokkal megérkezett mintegy

négyezer német vendég 
hozta magával. Az amatőrmeccs végén tíz
perces szünet következik, várják a kor
mányzót. Érkezése előtt néhány perccel a 
németek egyik meghízottja kedves, közvet
len humorral telített üdvözlőbeszédet mond 
a mega Ionon keresztül, amely élénk de
rültséget kelt.

Zsúfolt a pálya — 
fotóriporterekkel

Kirobog a német legénység, ami annak 
jele, hogy a kormányzó érkezését jelezték. 
A pirosgalléros, fehéringii

német válogatottat feltűnően gyenge 
taps köszönti.

A jóltáplált német válogatott karfelcme- 
léssel üdvözli u közönséget, miközben kö
zel tízezer fényképész veszi őket a lencse 
füzével célba. Hí a snim túlzott is. meg
állapítható, hogy alig volt még Magyaror
szágon olyan esemény, ami ilyen tömeg
ben tudta volna mozgósítani a nagy buz
galommal dolgozó fotográfusokat. Szinte 
eltűnik közöltük a német válogatott, sőt 
csakhamar a megérkező magyar tizenegy 
is. A pályára lépő meggypiros trikós fut
ballistáinkat félelmetes orkánban leldii- 
hörgő Huj-huj-hajrá! fogadja. Alighogy ez 
elül, n magyar csapul csodacentere, Sárosi 
dr kapja meg a maga külön üdvözlését, 
amit a percekig tarló gyorsiitemü „Gyiiz- 
ka-Gyur-ka, Gyurka" szavalókórus jelez. 
Továbbfolytathatnák ezt. de a nibgatónon 
felcsendül a német himnusz. Dcutschland, 
l)< ntschland ilber allét' — hangzik a hang
szórókból, majd nem sokkal késeibb a ven
dég németek ajkáról is. Megérkezik a kor 
Hiányzó s a díszsátorban a politikai élet 
számos kiválósága, élén Gömbös Gyula

miniszterelnökkel mély tisztelettel fogadja. 
A díszpáholyban helyet foglalt még

Bornemisza Géza iparügyi, Lázár Andor 
igazságügyi és Winchkler István kereske
delmi miniszter. A német követséget 
Schnurre követség! tanácsos, Friderici tá
bornok, katonai attasé képviselte. Az elő
kelőségeket Usetty Béla dr. országgyűlési 
képviselő, az MLSz elnöke fogadta.

Vége a német himnusznak, pár pillanat 
múlva felcsendül a magyar nemzeti ima. 
Lélekbemarkoló jelenet ez, amikor

minden előzetes megállapodás nélkül 
több mint harmincezer torok énekli a 

Himnusz szövegét,
ezt az elképzelhetetlenül csodálatos szim
fóniát a harmincezres orkeszter szívből 
jövő előadásában. Könnyesek a szemek s 
az akkordok lassan halnak el a tavasz kez
detén, a napsütésben és — a hideg északi 
szélben. Már csak pillanatok választanak 
el a sport nagy ünnepnapjának tulajdon
képpeni lényegétől- a kétszer tizenegy fut- 
ballmester összecsapásától. Olyan hírek ke
ringtek hétközben, hogy ezen a mérkőzésen 
tüntetéssel is számolnia kell a rendfenn
tartás közegeinek. Vaklárma volt, mert

az egész mérkőzés folyamán egyetlen
egy zavaró hang sem szakította meg a 
két nemzet legjobb futballistáinak küz- 

• delmét.
Kifut a pályára Christ, a mérkőzés cseh-

Csodás kezdés - gél - egyenlítés, 
azután: alig több mint semmi

Geltcsch lábáról magasba röppen a labda, 
majd Dudás csípi el, aki Sárosihoz passzol. 
Gyurka mintegy negyven méterre áll a kapu
tól, maga elé pöccinti a labdát s

irtózatos lövést küld a néniéi kapura, 
amelyet Sonnrein csak levegőben úszva tud 
kimenteni. Dübörgő tapsorkánnal honorálja a 
közönség a remek látványt. Még fél perc sem 
telt cl, amikor Turay Toldihoz passzol, ő 
viszont borzalmas erejű, gyilkos bombát lő,

Turay (I) oldallabdáját Dudás (2) előre vágja. Munkertről (3) Titkos (4) elé pattan a labda. 
Ö elkanyarodik Münzcnberg (5) és Toldi (0) előtt, középre húz és félelmetes bombát küld 
Sold (fii és Sárosi (7) között Sonnrein (8) kapujába. 1:0. I. félidő Ifi. perc. (Copyright by

Hétfői Napló —System Horváth.'/

amely azonban a német kapu felső sarka mel
lett süvít el. Most nngyerejü német ellen
támadás következik.

Szepan és Ix*nz  mesteri iigvcsséggel keze
lik a labdát,

mint n szélvés*  törnek a magyar kapu felé, 
végül is a tuleröscn előreadott passzt Szabó 
fogja cl Ujtn a németek vannak frontban, 
mos, Elitemnek egy magas labdáját húzza le 
Szabó, mielőtt Szepan tejelhetne. \ fürge né
niét csatárok szokatlan erővel támadják a ma
gyar kapust, aki ida oda ugrik, hogy ki ne 
rúgják kezéből a labdát, végül js, mint a disz
koszt. röpíti Dudáshoz. Remekül passzolnak a 
németek, mindenki megállapítja, hogy sokat 
javultak az utóbbi esztendők alatt és valóban 
vérbeli leegyszerűsített futballt játszanak. Most 
( seb késlekedik. Műnkért könnyűszerrel sze
reli Is. Kardos álmos eleidéihez küldött passzai 
idéznek elő bosszúságot.

Szédületesen nagy az iram

és szlvgyönyörködtctően szép a játék. Most 
patt labdát fordulásból emel át az öt támadó

szlovák bírája, majd két magyar segítő*  
társa. Most már a szokott ütemben pereg
nek a képek, amit a közönség lázas izgal
ma kisér. Dehát választani kell, hiába a 
sürgetés, néhány kedves és kötelező szokás 
lebonyolítása hátra van. Christ int, Sárosi 
odafut, kezetfognak, aztán kezetfog a né
met csapatkapitány is és máris röpül a 
csillogó pénzdarab, amelynek útját Sárosi 
nagy’ figyelemmel kiséri. ö hajol föléje 
először.

Harmincezer szempár lesi ezt a mozza
natot lélegzetvisszafojtott csendben.

Máskor talán nem kelt ekkora hatást a 
sorsolás, most azonban az élesen tűző nap
fény és a vele szembefujó szél kettős nagy 
dilemmáját kell eldöntenie a magyar csa
pat kapitányának. Nincs idő a megbeszé
lésére annak, hogy a két rossz közül me
lyiket válassza. Ebben ö szuverén ur és 
habozás nélkül a nap segítségét választja, 
amely tehát az első félidőben a németek 
látását fogja zavarni. Még néhány pillanat, 
a rendőrség erélyes kézzel tereli le a pá
lyáról a fotóriporterek népes hadát. (Más
kor egy meccsen nincs annyi néző, mint 
amennyi fotográfus most a hálók mögé vo
nult.) Aztán élesen hasit a sip bántó 
hangja a pillanatnyi csöndbe... A német 
Len: lábáról utrakel az első passz és 
nyomban felharsan a vértforraló Huj-huj- 
hajrá! magyaros riadója. Megkezdődött!

ismét Szepan fut meg, Bírónak ugyancsak 
minden tudására szükség van, hogy ártalmat
lanná tegye a lenszőke német csatárt. Sold 
szöktetésével ismét Szepan van tiizvonalban 
és kapásból dobja frontba Elbernt, szerencsére 
őt Vágó „teszi hidegre". Most ismét Szabói 
támadjak, aki Gellesch elől alig tud átsurranni.1 
Szédületesen nagyiramu a meccs és csodálatot 
kelt a németek technikai képzettsége. A 13. 
percnél tart a játék és Sárosi egy Turaytól ka-

Münzenbergen, majd rástnrtol a levegőben 
lebegő labdára és kapásból küldi Cschhez, 
akinek a lövése azonban Műnkért mellére röp
pen és végül Sonnrein zsákmánya lesz. A né
met kapus kirúgása Kardoshoz röppen, ő 
viszont Toldihoz passzol és a Fradi-tank re
mek lövése a német kapust gyomron , találja, 
de végül is sikerül elfognia a labdát. Most

Sárosi csodás fejese
érdemelne gólt, de a labda kapu mellett jut ki 
a mezőnyből. Nincs egy pillanatra se megállás, 
nincs gondolkodásra idő, mert

a németek, mint a ketrecükből kiengedett 
tigrisek, rohannak minden labdára és a 

lelkűket beleadják a játékba.
A Ifi. pereljen Turaytól indul cl a labda 
Dudáshoz, aki Toldit nkarja kedvező helyzetbe 
hozni, azonban a labda mellette clsurran és 
Munkerthez száll, akinek felszabadító rúgása 
szél ellen Titkoshoz csavarodik.

A kitűnő Hungária balszélső néhány lépést 
lesi a labdával, majd hirtelen kieseiéül 
Milnrenbergert, jobbra kanyarodik cihái 

Műnkért és Sold előtt és egészen a közép
csatár helyére fut be, ahonnan jobblábbal 
irtózatosan megpofozza a labdát, úgyhogy 
az mint a nyíl, repül a német háló bal

sarkába. 1:0.
Sonnrein kapus mintegy három métert uszptt 
a levegőben, de tehetetlen volt a nagyszerű 
lövedékkel szemben. Egetrengetö tapsorkán, 
percekig tartó ünneplés tölti be az impozáns 
pályát.

A díszpáholyban Horthy Miklós kormányzó 
Is felemelkedik bársonyszékéből és őszinte 
lelkesedéssel, melegen tapsol a magyar si

kerhez.
A közönség ütemes tapsvihara újra és újra 
végigdübörög a pólyán, hurrázás. tempózás bá
beli nyelvzavara tölti be a levegőt s most van 
az a lélektani pillanat, amikor a meccset meg 
lehet nyerni, csak még egy kis akarás, még egy 
kis energiatöbblet és a hetvenmilliós német bi
rodalom nagy-a tartott futballja a porban he
ver. Azonban, sajnos, a magyar csapot várat
lanul visszaesik, sok fals és ellenfélhez küldött 
passz bontja meg a játék egységét és a csatár
sor percek alatt szétesik. A rukkoló lelkes hal
fok tömik még a csatársort labdákkal, de a 
támadóláncban nincs meg már az egység, nem 
tudják a labdát tartani s a masszív német vé
delem kénye-kedve szerint rombol. Szabót újra 
támadják, alig tud kikecmeregni a németek 
gyűrűjéből. Végül becsapja az őt támadó 
Elbernt, látszólag balra ugrik a labdával $ egy 
szempillantás alatt a beugrasztott németek 
mellett jobboldalon rúgja ki a mezőnybe. A 
német csapat most mutatja meg igazán orosz
lánkörmeit, rendkívül gyorsak, szorgalmasak, 
minden labdára rástartolnak, veszedelmes fut
ballisták. Mi lesz itt a második félidőben, ha 
majd nap és szél ellen is kell játszania a ma
gyar csapatnak.

Kardos bődületesen rossz.
Előfordul például, hogy Kitzinger elesik a lab
dával, amely Kardosé, lenne, azonban a fürge 
német hirtelen macskaügyességgel talpra szök
ken, elveszi Kardostól a labdái és máris szök
teti Urbant. A következő percben ismét baj 
van, ahelyett, hogy passzolna, addig tartogatja 
magánál a labdát, amig elveszik tőle. Most már 
a közönség annyira Kardos-ellenes, hogy leg
közelebbi hibájánál, egy ellajhárkodott táma
dásnál egyszerre húszezer torok szidalmazza.

A 31. percnél tartunk, amikor
Szabó röviden rúg ki egy labdát, Sold fogja, 
Turay hiába igyekszik szerelni, a német 
középfedezet Urbánhoz juttatja, aki átját
szik Sebesen és Vágón, szerencsétlensé
günkre Turay elcsúszik s az ő elmaradt 
közbelépése újabb egérutat enged turbán
nak, aki most már elegáns mozdulatokkal 
közeledik a magyar kapu felé. Szabó této
vázik, majd hirtelen futásnak indul, de. két
szer is megpcrdiil maga körül, ugy, hogy 
amikor Vrbán lába lövésre lendül, Szabó 
azt sem tudja, hol a labda. Pedig az már 

a magyar kapuban táncol. 1:1.
A sok-sokezer német zászlócska előkerül és 
német vendégeink örömujjongva lelkesítik 
fiaikat.

Kardost lekUldik,
Sztancsik a helyettes

A 34. percben Dietz Károly szövetségi kapi
tány a taccsvonalhoz fut, Kardost magához 
inti és lekiiidia pályáról. .’ közönség egy része 
megéljenzi és megtapsolja a kapitányt. A kö
vetkező másodpercben Sztancsik fut kardos 
helyére, azonban Christ biró nem engedi játék
hoz, mert szabály, hogy amig a labda a játék
térről nem került ki. nincs cserének helye. Ez 
a következő pillanatokban megtörténik és 
Sztancsik elfoglalhatja helyét. Sztancsik bemu
tatkozása jól sikerül, mert azonnal hatalmas 
lövést küld a kapura, ami Műnkért kezére re
pül, tipikusan rálött labda, de a közönség kó
rusban zengi:

— Tizenegyes! Tizencgyesl
A játékvezető azonban továbbot int, jelezve, 

hogy nem volt szándékos a hendsz. Most Sárosi 
tiz lépésről a kapus hasába céloz, majd Sztan
csik remek passza jut Sárosihoz, akinek lövése 
a kapu előtt süvít cl. Ezután ismét Titkos 
vonja magára a figyelmei, csodásán iveit be
adását a német kapus magasan ugorva, ujj
heggyel kaparitja el. Most Sztancsiknak egy 
passza megy az ellenfélhez, máris kész a rossz- 
májuság:

— Hol a kardos! Hol a Kardos?!
Az utolsó percek ismét a viharzó német len

dületet mutatják be a káprázatos technikája, 
de lényegesen lassúbb magyarokkal szemben. 
Minden emóció nélkül változatos középjálék- 
kai ér véget o félidő, amelynek az első negyed
órája még csodás iramban pergett le, később 
azonban percről percre lanyhult Brrrrr! Mi 
lesz itt a második félidőben? ...

Olimpiai vraylB
III. forduló 
szelvénye

1936 március 16.
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A magyar „Bregurak**  letargikus 
hangulatban megszerzik a váratlan 

győzelmet
Szünet után a pályára vonuló német csapat 

tagjai vezetőikkel együtt a kormányzói dísz
páholy elé vonulnak és ott felemelt kézzel 
üdvözlik Magyarország kormányzóját. A kö
zönség megtapsolja n vendégjátékosokat. Majd 
Sárost indítja el a labdát a következő négy- 
von öt percre, Sztancsik—Cseh—Toldi a lnbda 
útja, de alattomos német fault következik, 
úgyhogy szabadrúgáshoz jutunk. Turay husz- 
méteres bombája azonban kapu fölé kerül. A 
németek testi erejük teljes kihasználásával 
játszanak. Műnkért fellöki Sztancsikot, de 
Toldi szabadrúgása túl mély és n lábakban 
akad meg. Lcnz hatalmas bombáját Szabó 
mágnesként húzza le. Majd Urban támadása 
kornerhez juttatja a németeket, amit Turay 
tisztáz.

öreguras a Játék, nincs benne sennni 
Iram.

A magyar csapat elhibázott taktikával ját
szik. minden labdát felemelnek, pedig a leve
gőben a németek az urak. Turaynak egy rósz- 
szul sikerült hazaadása kornert hoz a néme
tek részére, ezt viszont Biró szabadítja fel. 
Most

Urban fut le szélsebesen a halszélen, Se
bes és Vágó mindent elkövetnek, hogy ut- 
J’t állják, de ez nem sikerül, újabb és 
újabb egérutat nyer, majd félmagasan 
centerét, ezt viszont Bíró kapásból igyek
szik mezőnybe Juttatni, azonban borzal
mas luftot rúg, úgyhogy a falsos labda 
most Lcnzhcz röppen, őt érintve viszont 

a sarokba pereg. 1:2,
Szinte rossz volt nézni, hogy az erőtlen labda 
miiyen lassú döcögőssel jutott el a hálóba. Gól 
után magyar támadások tüzesednek, a néme
tek sokat faultolnak, azonban a biró mindent 
elnéz, a németeknek mindent szabad. A kö
zönség fütyül, pfujol, a biró széttárja a kezét, 
hogy nem történt semmi igazságtalanság. Most 

lélegzetelállító pillanat
következik: Lcnz és Szepan veszedelmes gyor
sasággal futnak végig, szinte lehengerlik a ma
gyar védelmet, mér csak Szabó van előttük, 
aki kétségbeejtő helyzetében kirohan, mire 
Szepan itlózatosat lő, a labda Szabó hóna 
alatt röppen el és a felsőlécen explodál, on
nan az ötös vonalon guggoló Szabóhoz per
dül, aki örömmel szorítja keblére. Valljuk be: 
nagy „mázli" volL A következő percben meg
van a kiegyenlítés:

Titkos remek beadása nyomán óriási tu
multus támad a német kapu elölt, Sztan- 
cslk lábáról Cseh elé pereg a labda, aki 
hidegvérrel, laposan a sarokba teszi. 2:2.
A gyors siker szárnyakat ad a magyar csa

patnak, a közönség pedig bódultán hajrázza- 
tempózza, győzelemre kergeti a magyar fiukat.

Közönségsikerre pályázik 
a bíró

A magyar csapat szárnyait azonban a bíró 
Igyekszik lelördelni, faultokat. ofTszájdokat, 
kornerokat tüntet cl a pálya színéről, úgyhogy 
a közönség elégedetlenkedő zajongása most 
már nagyobb mérveket ölt. Egyszerre harminc
ezer torokból röppen ki a „Piuj!" szó. Sárosi 
egy támadásnál belesodródik az erős bek- 
kekbe, sántikál is néhány percig, majd abba
hagyja a lábhuzúst és tovább Játszik. Cseh 
szép lövése érdemélne gólt, de a német kapus 
macskaügyességgcl elcsípi. A magyar csapat a 
többet támadó most,

Dudás abszolút ur a pályán, 
újra és újra frontbadobja Toldit, de a magyar 
tank most többször összeomlik a döntő mo
mentumokban A Játék egyáltalában nem tet
szetős, de erőteljes és sok-sok izgalmat rejt 
magában. Már bomladozik a tribün, sokan el
indulnak, hogy idejében villamoshoz jussanak. 
Minden okuk meg is van ró, mert Elbem mint 
a nyúl fut le a jobbszélen, pazar centerezése 
a lécet sorolva, röpül a kapu mögé. A 40. perc 
meghozza a magyar csapat diadalát. A némete
ken ekkor már az ernyedtség minden jele mu
tatkozik.

Dudás szép tslnörpasszal szökteti Titkost, 
aki Milnzenbcrg mellett élhez, majd remek 
beadást küld közvetlenül a kapu elé. 
Sárosi és Sztancsik fejelésre várja a lab
dái, • kapus kifutna, hogy elhokszolja, 
azonban Toldi elzárja előle a védési lehe
tőséget, úgyhogy a labda pontosan Sárosi 
mellére röppen, aki fordul egyet és beviszi 

a labdát a német kapuba. 8:2.
Az örömujjongás és a diadalmámor most 
ünneppé crősbödik, a kalapok, botok, eser
nyők a levegőbe rebbennek és megszólal a 
bömbölő kórus:

— Ne-gye-di-ketl Negge-dl-ketl
A negyedik gól valóban a levegőben úszik, 

de újra jön egy egyperces német nyomás és 
örülnünk kell, hogy megszabadultunk a ki
egyenlítéstől. Most a hátralevő húrom perc 

tüzes magyar finis 
jegyében lelik el, gólhelyzetekkel fűszerezve, 
azonban minden gólalkalmat elidcgcskedtek n 
magyar csatárok. (Jgy kellett volna végig Ját
szani!) Amikor Christ bíró hármas sipjclzéswl 
a meccset befejezi, ezren és ezren futnak be 
az üde gyeppázsitra, vúllukra kapják Titkost, 
a meccs hősit, össze vissza csókolják és ugy 
viszik az öltözőbe. De kijut az ünneplésből n 
többieknek is. csókok özöne és válíveregetés 
forrnáj bán A német csapat szomorúan, orr
lógatva Jut cl az öltözőjébe, ahol bosszúson 
csapkodják le a földre trikóikat. Majd a cipők 
durrogása következett, alig tudták lecscndcsl- 
teni őket. Ezzel szemben a magyar öltöző o 
Mgsúg U ör< ramámor képét mutatja. A vezetők 
és az egyesületi elnökök egymásután Jönnek 
be éa gratulálnak mind saj’t fiaiknak, mind 
pedig a más egyesületben Játékosoknak. Pár 

perc múlva víg nóta zaja veri fel a csendet, a 
magyar csapat örömdalokra gyújt...

Szomorú kritika
A magyar csatársor belső hármasa Igen 

gyengén játszott. Gyenge játékán Kardosnak 
Sztancsikkal való kicserélése sem segített

A főváros futballja
diadalmaskodott a vidék felett 
az első olimpiai hadgyakorlaton

BUDAPEST—VIDÉK 3:0 (2:0)
Közel 20.C00 néző szorong együtt fél 2 óra

kor, amikor nagy tapsvihar közt pályára lép
nek az e'őmérkőzés harcosai. Meggypiros tri
kóban Budapest fiai.

Éles szél söpör végig a Hungária-utl pályán, 
nmikor elindul a labda 90 perces útjára. Azon
nal szembetűnővé válik a fővárosiak nagyobb 
összeszokottsága. Fölénybe is kerülnek. Kállai 
mór u 2. percben remek helyzetbe kerül, de 
lövése a léc mellett süvít el. Öldöklő iram. Bu 
fiapest komoly, erős szél cllenj átszik, de igy 
is ur a pályán. A 10. percben esik a vezetögóí:

Kállai kitűnő keresztlabdát ad Kiásnék, aki 
kiugrik a tétovázó vidéki bekkek köti és 

máris bent a gól. 1:0.
Az iram nem lanyhul egy pillanatra sem. a 

vidékiek mindent megkísértenek a kiegyenli- 
dc vérbeli gólhelyzetet nem tudnak ősz-

A TESTVÉRHARC ELSŐ GÖIJA

Bokor (1) labdáját Kolozsvári (2) rögtön Készeihez (3) (ólja, aki oldalra küldi KáUa
Innen keresztbe száll a labda Kovács (6) és Négyc.ssy (7) előtt Klssher (5). A Fradi csatár 
nem hibáz és Serényi (8) hasán kaparhatja ki az elad gólt I. félidő 10. pere. (Copyright by 

Hétfői Napló —- System Horváth.)

Ismét csillog a szegedi csatársor
SZEGED—ATTILA 2:1 (2.0)

Miskolc, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Alig ölszazfönyi közönség volt kiváncsi 
az Attilára, amelyet már az északi sportmel- 
ropólisban is músodligós csapatnak tartanak. 
A leromlott Szeged Is fölényesen bánt cl a 
miskolci csapattal s megérdemelten vitte haza 
a két pontot. Különösen a szegedi csatársor 
briNirozott. Elég gyakran támad! az Attila- 
csatársor is, de ugylátszik elfelejtették a gól
lövés tudományát, teljesen tehetetleneknek bi
zonyultak a kapu előli. Kél Allila-helyzel 
után a 8. percben látszólag veszélytelen táma
dást vezetett Szeged, 
taghot. aki egyedül futott le is vi'dheictien

Sz/A'/af elengedte Vas-1nz Attilát, amely fejvesztetten Igyekszik újabb 
............. 1 "jóitól mentesíteni a hálóját, ami sikerűi Is.

Düntö változás előtt áll a magyar futball
A lebukó társadalmi sportegyletek szerepét a cég
csapatok veszik át — ’
halálra menő harc

nagyegyletek kivételével ma minden első
vonalbeli futhallegyesület a csőd szélén All. A 
nyomor kényszerfuziókba kergeti a több év
tizedes múlttal rendelkező patinás kluboka' 
is. Már nem is ezer, de száz pengőkön mull! 
egy-cgy vasárnapi mérkőzés sorsa. Adósság., 
adósság, pimasz és gyötrő gondok ütöttek ta
nyát a futball egykor büszke fellegváraiban. 
Ugyanekkor pedig teljes csendben, majdnem 
azt mondhatnék, a nyilvánosság kizárásával 
fejlődnek,

szaporodnak a cégcsupatok. a vállalati 
együttesek, amelyek a Játékosnak állást, 

sőt még külön pénzjutalmat la adnak.

A futball döntő változások előtt áll. átalakul 
és a „nagyok" kivitelűvel mcgúlilihatailannl 
lejtőre sodorja a társadalmi aportegyleteket, 
amelyeket eddig az áldozatkészség tartott élet
ben.

Ugyanakkor, amikor nálunk ez a folyamat 
most érleli a vihart. Becsben már sokkal éle
sebben mutatja a Jövő fejlődés profilját Ádáz 
ho c kezdődött a llgacgylctek és a cigcsapa 
tok között. A liga tagjai egybehangzóan azt 
állítják, hogy nz állást <s külön fizetést ígérő 
cégejapatok elhódítják a legjobb Játékosokat 
és ilymódon

Titkos végig Jő volt. Cseh azonban nagyon be
húzódott. A fedezetsorban Túrái Igen sokat 
dolgozott, de Dudás és Sebes nem tudta eléggé 
fogni a gyors németeket. Vágó biztos pont 
veit a védelemben, _ Bíró is Jól Játszóit, 
kevés hib't vételt és Szerencsétlenségére egyik 
ilyen hibájából gól lett. Szabó kifutásaival 
többször könnyelműsködöti.

A német csapatban a körvctlen védelem jól 
/átszőtt, de a szerencse Is sokszor melláállt. 
A fedezetsor gyors, munkabíró és erőteljes 
Játékosokból fiit. A csatársorból csupán a hal
szárny tűnt ki. A közönség sokszor szorongva 
ügyelte a magyar csapat Játékát, de szükség 

szehozni. Ezzel szemben a budapestiek mind 
veszélyesebbek. Készéi sarokralartó, éles lö
vése érdemelne gólt, a kitűnő Berényi azonban y 
régiétott robinzonáddal ártalmatlanná tette.
28. percben újabb eredményt ír el Budapest '

Kiss rutinra valló paaazál Kállai Jól veszi 
át, lüvése védhctcllcii 2:0.

Az utolsó tíz perciten a vidékiek is lőhetné
nek gólt, de Zsengellér két alkalommal is köz
vetlen közelről téveszt.

Szünet után a budapestiek széllel hátban 
Játszanak. Azt hinné a néző, hogy a nagy szél
től támogatva a fővárosiak fogják továbbra ii 
Uralni a Játékot, ehelyett nz ős vidék minden 
erejét Intbavetve, sokkal Jobb játékkal fö
lénybe kerül, de nincs szerencséjük a tűzijá
tékban. Egy alkalommal n kapujához szegzett 
budapesti csapat kapuja előtt 15 fejelés volt 
egymásután, anélkül, hogy gólba röppent volna 
a labda. A pesti csapat csak ritkán tud veszé
lyes helyzetet összehozni, szinte szétesik a csa
pat a vidékiek energiája alatt. A 40. percet mu
tatja az óramutató, amikor johbszárnyl buda
pesti támadás hoz egy kis változatosságot a já
tékba, Készei áttörni készül, de Négyessy gán
csolja. Kétségtelen 11-est

Készei áll neki a labdának éa élesen lövi a 
Jnbbsarokba. 3:0.

A hátralévő percek a budapestiek fölényében 
zajlanak le, újabb eredmény nélkül.

gólt lőtt. 1.-0. Ismét az Attilát látjuk néhány 
percen keresztül frontban, de a Szeged csak
hamar álveszi a iátik irányításút. Somogyi 
harminc méterről küldött szabadrúgása a Jobb 
kapufa éléről a felső kapufára perdül, ott 
láncol egyet, majd kisodródik a kapu elé. A 
Szeged gólt reklamál, de Vasi bíró nem adja 
meg. Ezután Vastagh beadása Tombúet elé 
kerül, aki védhetetlenül hálóba lövi. 2.O.

Szünet után a miskolci csapat összeszedi 
magát és a 3. percben Darázs bombalövéssel 
szép gólt szerez. 2:1. Az Attila még többször 
támadáshoz jut, de a szegedi csapat végül 
nagy fölénybe kerül, szinte kapujához szegzi

Bécsben már áll az életre-

az osztrák profilúiba!) legnagyobb veszé
lyét jelentik.

A bécsi első liga elhatározta, hogy a Szövet 
éget a IcgsürgöscbLcn felszólítja a cselek- 

•ésre. Értesüléseink szerint nem kevesebbet 
forralnak a régcsapatok ellen, mint

a hujnokl küzdelmekből való kizárás 
indítványát. Ez van Bécsben. Jól-c vagy rósz 
szül, az ó dolguk és bajuk. A knfentesek el
készüllek már arra Is, hogy

az oaztrák válogatottba Meinl előbb-ulóbb 
cégtatballlstál állít,
tehetségéit csakis cégcsapatokbanmert a friss 

találhatók.
Bár bein közömbös a szomszéd ország fut 

halijának alakulása a mi szempontunkból 
sem. ezuital mégis ugy véljük, hogy óvakodni 
kell minden utánzástól, mert a magyar futball 
jövőjét — egy esetleges átmeneti visszaeséstől 
eltekintve —

nem veszélyeztetik, sőt felvirágoztatják a 
cég- éa vállalati csapatok.

Az elfogult bírálók zajosan argumentálnak 
amellett, hogy például szüksége volt-e a fut- 
I adnak a vasutasok csapatára: a Törekvésre. 
amikor —• íme! — a lista alján kullog és a 
kiesést csak csoda árán kerülheti el. Etttl m

13

W Gól 'Pont

HUNGÁRIA 10 88:0 37
2 FERENCVÁROS 10 77:30 31
3 ÚJPEST 19 50:23
4 PHÖBUS 19 50:41 23
5 KISPEST 19 43:89
8 III. KÉR FC 19 30:44
7 SZEGED 19 28:31 18
8 BOCSKAI t» 35:88
9 BUDAFOK 18 ♦0:52

10 SOROKSÁR 10 31-51
11 BUDAI 11 18 25:35 *3
12 SBTC 19 20^9 ♦0
13 TÖREKVÉS 13 21:58 19
14 ATTILA 10 10:50 4

Hungária—Phöbus, Kispest—Attila (egv pár. 
’v nl. Újpest—Ferencváros. Soroksár—SSfC, 
Szeged—Budai, Bocskai—Törekvés, Budafok— 
lií. kér. Előlállók a pályaválasztók.

egyoldalú állásponttal szemben a leghatáro
zottabban szembe kell szállni. A magyar fut- 
Lalinak igenis nagy szüksége van a Törek
vésre! Ha nem Is a szervezkedés lassún'gába 
belebukott Törekvésre, de arra a másikra, 
amelyik sekezer vasutas futballista közüf vá
logathat. Pontosan arra a Törekvésre mn 
szükség, amelyik a múltban oly nagy játék
erőt k. pviselt és nem kevesebb, mint

27 válogatott világnugyságnt neveit fcL 
Az ilyen csapatokra égetően szükségünk van, 
szemben azokkal a halódéi társadalmi egyle
tekkel. amelyek már csak emlékként cipelik 
magukkal a ..társadalmi" jelzőt, egyébként 
azonban magukra marnotan jövőtlenül buk
dácsolnak az adósságcsinálús Örvényei köz tt.

A folyamat egyébként is megindult s ez el
len nincs mit tenni. A gyári és cégcsapatok 
mind több és több nézőt hódítanak el a hi
vatásos labdarugók produkciótól. Egyelőm 
nem azért, mert ott jobb futballt mutathatná
nak n nézőnek. A cégekhez, gyárakhoz, vál
lalatokhoz tartozó munkások, tisztviselők és 
hozzátartozóik rövid ellenállás után behódol
nak, részlvesznek a vállalati csapatok társa
dalmi életében, önképzőköreiken, könyvtárai
kon, műkedvelő színészetükön és ezer más 
kulturális intézményeiken keresztül eggyé- 
forrnak lassan a sporlszakosztóllyal. mégha 
olt nem Is találnak klasszis-futballistákat De 
találnak és még többet fognak találni majd 
ekkor, ha nyilvánvalóvá válik, hogy más he
lyen, mint vállalati csapatban Dem „rezon"*  
Játszani.

A Hnngárláimk és n Ferencvárosnak ninca 
mitől tartani.

ök megélnek, mert harcuk egymással mindig 
a magyar futball vezérmotivuma marad. A 
többiekre azonban szomorú sors vár. Helyükbe 
Jönnek a cégcsapatok, az erős amatőregyletek, 
amelyek szükségképpen szintén összefüggnek 
valamilyen állásladó intézménnyel A Törek
vések, az. Elektromosok, a ccgcsapatok előtt 
áll nyitva az ut éppúgy, mint Ausztriában, 
Franciaországban. Ha ezekhez még az egész
séges vidéki futball és a pestkörnyéki helysé
gek (Kispest, Budafok, Pesterzsébet stty kö
zönséggel rendelkező futballja csatlakozik, 
akkor valóban nem lehet könnyeket sírni az 
clmulók, a gyengék és nz adósok miatt

101 méteres ugrás!
Laibnchból Jelentik i As osztrák Bradl a mai 

slversenycn a siegráa világrekordját 98 méter
ről 101 méterre javította. (A nemzetközi sző- 
vétség éppen most készül megtiltani a 8) mé
teren felüli ugrásokat. Ugy látszik, ez sürgős 
munkata ösztönözte az osztrák síugrót.)

A VÁC kiíeéí magáért 
ünnepélyes külsőségek közfitt tartotta 

meg a VÁC harmincéves jubileumának meg
örökítésért vasárnap délelőtt a Városi Szín
házban nagyszabású tornamatinéját. A néző
teret zsúfolásig megtöltötte a lelkes közön
ség. Megjelent Kelemen Kornél dr., az OTT 
elnöke is Kuncze Gézái a MOTESz alelnöke. 
Dr. Párkány Frigyes, a VÁC elnöke heve- 
tttöbcszédében a nagymultu egyesület törté
netét foglalta össze és további lankadatlan 
munkára szántotta fel a hircs társadalmi 
egyesület tagjait. Utána Kiéin Elek alelnök 
üdvözölte Kelemen Kornélt, akit egyébként 
a zsúfolt nézőtér feltűnő lelkesedéssel ünne
pelt. A VÁC dtszcsapata tomboló sikert ara
tott a bemutatott élőképpel. Magyarruhás lá
ngok, remek huszárunifermisük feszültek a 
pazar fényben tündöklő színpadon. Tízperces 
vastaps honorálta a kitűnő számot, Szent- 
Iványi Kálmán frenetikus sikerű konferán- 
szál vezették he ezután a többi számokat. 
Tökéletes szabadgyakorlatok, szertorna és 
talajlorna, mafd az utánpótlás következett a 
maga bűbájos produkcióival. 9-4 éves tor- 
nászmüuészek. élükön egy alig totyogó, 
szőke bébivel ámulatba ejtették az igényes 
közönséget. A nagysikerű sportünnepet palo
tás fejezte be, amely harmonikus befejezőit 
volt a kitűnő Rendezésben lezallctt matiné
nak. A spcrtbell előkészítés nehéz munkája 
Dflckstetn Zoltán és felesége szakértelmét 
dicséri. ________

A Mogvar Országos Torn’sz Szövetség va
sárnap d< luté.n rendezte n BTC tornatermében 
a Bud.vx-st kerületi Ifjúsági egyéni és Buca- 
nest vidéki kerület ba'nokl versenyeit. Részle*  
les eredmények: Budapest kerület: összetett 
versenyben I. Patnkv ÍC6 2. — Budapest vi
dék! körűiét: összetett verseny: t. Kovács 98A.
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A ring vtrzű Dalnokai pazar 
sporttal növeltek népszerűségüket

Magyarország egyéni bokazbajnokságainuk 
küzdelmeit vasárnap folytatták a Beszkárt- 
pálya tornatermében,' amely zsúfolásig megtelt 
közönséggel Több mint ezren voltak kíván*  
rsiak az ökölvivóhajnokság döntőire és a 
díszpáholyban nz olimpiai bizottság tagjain 
kívül számos előkelőség in megjelent. A rész*  
letea eredmények a következők:

Mgsiily: Bajnok: Szántó (FTC)t 2. Szabó 
(Beszkárt). Szántó és Szabó egymás elleni küz
delmének első két menete Szántó fölényét mu
tálta Szabó a harmadik menetben feljött, de 
mór nem tudott annyira felülkerekedni, hogy 
megváltoztatta volna a sorrendet. Érdekei, 
hogy belharc alig volt.

Hnnlamsuly: Bajnok Kubinyi (NSC); 2. Bondy 
(B -Vasutas). Kubinyi és Bondy lépett ezután a 
ringbe. Első menetben csak kóstolgatták egy
mást, feltűnő kevés volt az akció. A második 
menetben Bondy néhány ütést bevitt a váráara 
lovagoló Kuhinyivnl szemben, a harmadik me
netben azonban elvitathatatlanná vált Kubinyi 
fölénye.

Pehelysúlyt Bajnok Szabó (BTK); 2. Frigy*'*  
(Beszkárt). Az első menetben Frigyes „szür
kült", Szabó inkább ütésre ment, n második 
menetben Szabó szédületes erejű egyenesekkel 
főldreküldtc Frigyest, aki hamarosan feljön, 
de nem tudja behozni Szabó pontelőnyét.

Először játszanak ping pong 
döntőt a magyar csapat nélkül

A profiligában 
minden csendes...

Nagytétény—Erzsébet 1:0 (0:0). Az otthon 
játszó Nagytétény győzelme nagy meglepetés.

Var FC—Drogulaták 8:2 (1:1). A Droguis*  
ták védelme gyengén játszott.

■r — *
A BTC komoly 

bajnok jelölt lett!
A BTC az EMTK fölött aratott győzelmével 

bebizonyította, hogy komolyan kell számolni 
vele.

BTC—EMTK 2:0 (1.-0). Biztos győzelem. A 
gólokat Lengyel és Füstös rúgta.

88 FC—FVSK 1:1 (1:0). A budai együttes 
győzelmet érdemelt volna. Góllövö: Csánk, ill • 
Jancsi.

p o at*  i mb
CSEHSZLOVÁK FUTBALL

DFC Praga—Viktória Pilsen 1:1: Slavia 
Praga—Tcplitzi FK 4:3, Moravska Slavia— 
Sparta Praga 1:3: SK Prostejov—DFV Saaz 
2:0 AFK KolinEÖSK Bratislava 2:3; SK Pilsen 
—SK Nachod 1:2; SK Kladno—Zidcnice 
Rrünn 3:3.

MÁR A RAPID IS?
A bécsi futballvaaárnap egyetlen érdekessége 

a Rapid veresége volt a Sportclubtól 2:1 arány
ban. A többi eredmények: Vienna—WAC 4:0, 
Admira- -Wacker 2:1. Favoritén—Libertás 3:2, 
FC WIEN—llakoah 2:1.

Harmadik forduld
A dilit betűvel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 

a „Carmen” egyik ze neszé ma állítható össze.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUlNTEZET R T. KŐRFORuOGEPF.IN,

Könnyüsuly: Bajnok Harangi (HÍÁV); 2. Kő- 
vnry II. (Beszkárt). Mindhárom menetben 
nagy Harangi-fölény. Kövúry arcát elborítja a 
vér, de yégigküzdi a meccsel.

Weltersul.v: Bajnok Oláh (BTK); 2 Múndi 
(FTCi. Gyönyörű küzdelem! Pörölyszerüen 
zuhognak az ütések, Mándi egy pillanatra a 
földre esik, de feléled. Nagyon erős támadá
sok vannak mindkét részről. Az est legszebb 
meccse, végül is kis pontkülönbséggel Oláh 
javára dől el.

Középsuly: Bajnok Varga HAC, 2. Erdős < 
BTK. Gyengcnivöju mérkőzés, inkább vereke
dés, mint ökölvívás volt.

Klsnebézsuly: Bajnok: Szolnoki Beszkárt, 2. 
Németh, Nagykanizsa. Nérheth fogyatékos tech
nikáját fejeléssel igyekezett pótolni. A biró 
többször meginti. A harmadik menetben a vi
déki flu valósággal pofozógéppé válik.

Nehézsúly: Bajnok:' Nagy B-Vasutas, 2. As- 
kenázi BTK. Szép mérkőzés, amelyen Nagy meg
érdemelten győzött. A harmadik menetben As- 
kenázi szemhéja erősen felrepedt és vérzett.

Ezután a helyezettek küzdelmére került a 
sor. A légsulyban Kiss BTK, a pehelysúlyban 
Marúczy HAC,, a weltersulyban Kőv.áry 
Beszkárt s a középsulyban Jeles BTK szerezte 
meg a harmadik helyet.

AKI SZEMMEL VÉDI A TIZENEGYEST...
A futvallpápák megdönthetetlen véleménye 

szerint a tizenegyest nem lehet jól védeni, csak 
rosszul lehet rúgni. Néhány kapuinak egészen 
különös módszerei vannak, mikor ilyen büntető- 
rúgással kerülnek szembe. Az egyik angol ama
tőrcsapat kapusa, H. J. Rickett — például 
arról híres, hogy a tizenegyest — szemmel védi. 
És ami még csodálatosabb: sikerrel. A mondák 
szerint Rickettnek csak rá kell néznie a tizen
egyest lövő játékosra és már ki is védte a lö
vést. Az illető csatár ugyanis a „csodakapus" 
nézésétől annyira megzavarodik, hogy a bűn- 
tetőrugást föltétlenül a kapus kezébe irányítja. 
Rickett különös tehetségét legutóbb kipróbál
ták, tizenkét különböző futball játékos rúgott 
tizenegyest a kapujába. A tizenkét lövés közül 
mindössze egy sikerült, de erről is azt mond
ják, hogy csak azért lett gól belőle, nserí 
Rickettnek két tizenegyes között nem volt elég 
ideje szuggerálni a játékost.

Vitéz Bartha nyerte a Honvédtisztek pár baj- 
tőrversenyét. A HTVK párbajtőrversenyét va
sárnap rendezte a Váci-utcai vívótermében. A 
versenyt vitéz Bartha HTVK nyerte.

Elek Ilona a válogató vlvóverseny győztese. 
A Vívó Szövetség vasárnapi válogató b’hlgy- 
versenyén kitűnő formát mutattak az Elek- 
testvérek. Elek Ilona lett a győztes.

A magyar tekézők fiatal szövetsége március 
17-én hatalmas erőpróba és tanulás elé állítja 
a versenyzőket. A világbajnok német váloga
tott csapat ellen szállnak harcba Budapesten. 
A csata színhelye: Baross-tér 10. Ideje: dél
után 5 óra.

Prága, március 13.
Szombaton késő este még a következő asztali 

tennisz-csapatmérkőzcs eredmények voltak:
Swaythling serlegmérkőzések: Ausztria—Cseh

ország 5:0, VSA—Németország 5:3.
Corbillon Serleg-mérkőzések: USA—Anglia 

3:1.
Csehország—Magyarország: 8«t,

részletek: Ketnerova—Fcrenczi 21/13, 21/17,
Schwing—Gál 22/20, 21/18, Ketnerova, Schmi- 
dova—Mednvánszkv, Gál 21/19, 21/19. Francia
ország—Litvánia 3:0, Németország-Ausztria 
3:2.

Vasárnapi eredmények: Swaythling Serleg
mérkőzések: Anglia—Németország 5:1, Ausz

A Thomka-verseny
flntshőse: Csapiár

A BEAC vasárnap délelőtt a rákosi gya
korlótéren 6300 m távolságon mezei futóver
senyt rendezett vitéz Thomka Áron, a hősi 
halált halt főiskolai futóbajnok emlékére. A 
hűvös, szeles időben 65 versenyző vett részt 
a küzdelemben. A MAC egyedül Csapiárt in
dította, aki nagy küzdelem árán 10 méterrel 
győzte le Hernádit (TSE). A csapatversenyt 
az MTK nyerte. Eredmények: Egyénileg: 1. 
Csapiár MAC 20 p 57.4 mp, 2. Hernádi TSE 
21 p, 3. Fischer MTK 21 p 21.6 mp. Csapat
versenyben: 1. MTK 54 ponttal, 2. Törekvés 
SE 64 ponttal, 3. BBTE 72 ponttal.

Una Signal 23*2!
Una Signal nagyszerű teljesítménye volt a 

vasárnapi ügetőversenynap kiemelkedő sport
eseménye. A kitűnő amerikai (igaz, hogy túl 
jó starttal) ismét olyan időt futott, amit csak 
egészen kivételes képességű ügetöktől láttunk.

A nap egyébként még a nagyobb mezőnyü 
versenyekben sem hozott különösebb megüe- 
petést, s végig minden versenyben fogadott 
ló győzött

Részletes eredmények*
I. FUTAM. Zagyva díj. 1. Balta (6:10) Ko

vács II., 2. Bosiljka (5) Maszár F„ 3. SMly (4) 
Raymer. F. m.; Ágnes (4) Kovács J., Séma 
(2K) FftHi. Biztosan. T«4.: 10:23, 12. 16.
Olasz 36. Befutó: 90. Idő: 29.3. Lefolvás: 
Bállá a startnál megcsinálja a szokásos hi
báját de igy is könnyen nyer,

II. FUTAM. Háromévesek versenye. 1. Bekl 
(25-í) Kovács II., 2. Thymian (8) Feiser. 3. 
Brokát (12) Wiesner. F. m.: Pletyka (l‘/<) 
ZwHIinger, Jóság (4) Raymer, Elégia (10) 
Marschall, Margit (3) Vorst. Küzdelem. Tót • 
10:22, 18,18, 25. Olasz: 10:39. Befutó; 10:151. 
Idő: 34.8. Lefolyás: Thymian és Beki külön 
versenyt futottak, Beki az utolsó métereken 
kerül fölénybe.

III. FUTAM. Amateurhajtás. 1. Flfl (pari) 
Földi. 2. Gladiátor (6) Baranyai. 3. Zápor (161 
Vecsekiöi. F. m.: Groo-Peggy (3) Vadnay, Or
gona (16) Gella, Revízió (8) Székely K„ Sal- 
via (12) Bognár, Bohém (4) Soldos. RibiHió
(2) Weiss. Könnyen Tót.: 10:16. 12, 25. 16. 
Olasz 10:96. Befutó: 10:106 és 62. Idő: 34.1. 
Lefolyás: Fifi sétálva nyer.

IV. FUTAM. Rácvárosi díj. 1. Bakafántoa
(3) Raymer, 2. Imréd II. (12) Benkö, 3. Edö- 
mér (2%) Maszár I. F. m.: Szendrö (6) Mar
schall, Pozsony (6) Marton, Niagara (8) Ko 
vács I., Anlsette (2) Jónás J.. Árvácska (16) 
Hévizy, Rizikó (6) Feiser, Uganda (20) Jónás. 
Föur (8) Simkó. Igen könnyen. Tót.: 10:46. 
17, 35. 22. Olasz: 10:106. Befutó: 10:300 és 
137. Idő: 35.6, Lefolyás: Bakafánfos egyedül 
jött el a starttól.

V. FUTAM. Mechanikus handicap. 1. Ollvla 
(pari) Benkö, 2. Oda (2«) Feiser, 3. Ica (5) 
ZwikUnger. F. m.: Kurucz (20) Marék. Favo
rité (4) TopUchar. Vág (8) Kovács J„ Leopárd 
(16) Raymer. Odilbb (5) Steinitz. Mlnor (20) 
Simkó. Glória (8) Jónás. H. Boriska (12) Ko- 
vács I., Ragyogó (83) Vorst. Sámson (100) 
Maszár I. Erős küzdelem. Tót.: 10:19, 11, 13.
13. Olasz 10:43. Befutó:. 10:25. 31. Idő: 30.1. 
.efolyás: Ódát Olivia csak az utolsó métere

ken tudja megverni.
VI. FUTAM. Nemzetközi verseny. 1. Una*  

Signal (8) Niernberger. 2. Rolf (4) Raymer. 
3. Erich U, (1%) Kovács. F. m.: Delilá (2) 
Jónás, Magvas (8) Zwillinger, Rómeó (1%) 
Feiscr. Erős küzdelem. Tót.: 10:69. 26 20 
Olasz: 10:43. Befutó: 10:484. Idő: 23.2. ' Le
folyás: Una Signal a startnál nyerte meg a 
versenyt.

VII. FVrAM. Handicap. t. ördüglánya (2)
Kovács II.. 2. Marlene (2%) Jónás, 3. Good- 
Trott (10) Raymer. F. m.: Púris (25) Kovács 
I. Rejtély (20) Mann, Marlene B. (4) Baik, 
Z.A?ie í?'1 Fchcr’ Vártleány (6) Hauser, Spilka 
(10) Jónás J., ta\ it—. n. .
Tol.: 1C:“. *.?  „„
10:87, 147. Idő: 29.8. L_r.^I'.. * 
gyón megszalad a mezőnytől, a második kör- 
nen OrdÖglánya beéri.

VIII. FUTAM. Monorl dij. 1. Pajtás (5:101 
Zwi.lmgcr, 2. Varázs (8) Bedekovics, ? Galn- 
;-°nya Í8i Kovács F„ F. m.: Alsós (4) Kaliln-

’TJj1?! Raymcr> Vgyanls (4) Jónás, 
i u.róny (10) Jón; s J. Könnyen. Tol.: 1013 
■J '1 \ ’r’-. ,9:37- npfutÓ 10:’>4. Idő
Jl.4. Lefolyás: Pajtásnak csők séta volt a 
verseny. 

Röpke (6) Vorst. Biztosan.
10:,M*,J].  ISL22, Olao: 10:00 Befutó: 

1Í3. X.3. Lefolyás: Marlene na-

tria—Jugoszlávia 5:1, USA—Belgium 5:1, Ro
mánia—Lettország 5:1.

A döntőbe tehát Románia és Ausztria csa
pata került.

A döntőt még vasárnap késő este lejátszók.
Corbillon Serleg-mérkőzések: Magyarország- 

Litvánia 3:0, Ausztria—Belgium 3:0, Francia
ország—Hollandia 3:1, Csehország—Anglia 3:1,

Az asztali tenniszcsapat világbajnoki verseny 
csoporteredménye a következő: A) csoport: 1. 
Románia (5 győz). 2. Lengyelország (4). 3.
Magyarország (4). 4. Franciaország (4). 5. Lit
vánia (2). 6. Lettország (l). 7. Hollandia (0).

Igy tehát Magyarország ezúttal először nem 
vett részt a sorozatos vereségek miatt a döntő 
küzdelemben.

A Thomka-verseny után került sor a főis
kolai kezdők mezei futóversenyéle, amelyben 
13-an vettek részt. A távolság 2100 m volt. — 
Eredmény: 1. Lovász MAFC 7 p 20.4 mp. Csa
patversenyben: 1. MAFC 8 ponttal.

Az MTE vasárnap délelőtt újonc mezei futó
versenyt rendezett a rákosi réten. 25 induló 
közül: 1. Knebl 8 p 03 mp, 2. Kósa 8 p 12 mp, 
3. Gáspár. A távolság kb. 2.5 km volt.

Jól sikerült a NTE női atlétika versenye, A 
Nemzeti Torna Egylet vasárnap fedettpálya 
női atlétikán versenyt rendezett. A helyből tá- 
yolugrásban Vértcsy Katalin győzött 246 cm-el, 
a magasugrásban Csák Ibolya 155 cm-el, a 
sulydobásban Kael Anna 1030 cm-el és a távol- 
ugrásban Szentkirályi Margit 44 cm-el.

IX. FUTAM. Bravn a díj. 1. Lord of Pa*  
műk. (7:10) Simkó, 2. Félix (1%) Jónás, 3. 
Eladó (6) Baik. F. m.: Peggy (16) Treso, Bo
tond (4) Steinitz, Rikkants (10) Hauser. 
Könnyen. Tót.: 10:20. 10, 11. Olasz: 10:33. 
Befutó: 10:46. Idő: 28.3. Lefolyás: Másfél
körön át Félix vezet, de ott beugrik s Lord 
of Pamuk könnyen veri.

X. FUTAM. Eladóverseny. 1. Prímás (5) 
Kovács J., 2. Krilatica (2%) Maszár I., 3. Olt 
(1H) Niernberg. F. m.: Nagybánhegyes (25) 
Mann, Pajkos (4) Jónás, Arditti (18) Siró, 
Ophdian (2J4) Simkó. Biztosan. 10:88, 17, 13,
12. Olasz: 10:38. Befutó: 10:279. Idő: 299. 
Lefolyás: Prímás másfélkor után élre áll és 
biztosan nyer Krilatica ellen.

Március 19-én és 22-én 
délután fél 8 órakor 

iigetőversenyek
Hírek

A RÁKOSI DIJ mezőnye kezd kialakulni. 
Babieka II.-f, mivel Steczák Marost lovagolja, 
Bözödi üli. A Hujber-istállóból most már vég
legesen Checky indul a versenyben. Tammuz, 
az előzetes favorit kiábrándítóan szerepelt 
pénteki munkájában. Többször kitört, de 
emellett ugrani sem tud. Nem hisszük, hogy 
starthoz áll a Rákosi díjban. Böske valószínű 
távolmaradása folytán Hauser előreláthatólag 
Soubrettet lovagolja. Az eddigi munkák alap
ján három crack között van a verseny, ezek: 
Checky, Babieka II. és Soubrette.

CSIRKEFOGÓT, a hadsereg! istálló kiváló 
ugrólovát étidén Edelmayer készíti elő verse
nyeire.

CSILLAG távolmarad a Pestmegyei handicap 
startjától.

CSUTA második claimjét a Clara-istálló kö
tötte le.

BÖSKE az Infortuné gátversenyre készül.
NEM BAJ valószínűleg nem a Rákosi díj

ban, hanem a Megnyitó versenyben áll start
hoz.

A PESTMEGYEI HANDICAP jelöltjei kö
zül: Poczkos, Búbos és Alsó dolgoznak leg
tetszetősebben. Jól mozog Rajta is, de ez ál
lítólag az Áprilisi nagy handicapben áll start
hoz.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

HB. F.I.EK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztőséi és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erufbel körút 18. uim
Vasárnap d. a. 2 tói kezdve:

VI.,  kér.. Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon : 30K

Vasárnap (d. u 2 lől):
AZ El.öFiziTFs

ia ,,Í7U‘' LfO'es szóm ára: Magvarorisá- 
8 >u Ki lltlér Aus trhrtinn 2o Gresehen Franciaország- 
™ A LrfBnkA, J"«°«lávl/ban 2.50 dinár. Németország

ban 15 Pt. Olmorszáitban 1 líra. Romániában 5 lei, 
Cschsilo váltjában 1.20 ók

96.

245 -81. 106—48.
AHA:

ní lMPEST' v'. *R‘oh>tca s. - kvőmdakazgatAi havas m.


