
ÁRA FILLÉR

HÉTFŐI NfiPLÜ
AXV7" lWo/>am 7 szám | MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEL | Budapest, 1937 február 15

Páratlan futballbotrány Szombathelyen

Negyedmillió pengős 
valutabotránnyá dagadt 
a Berényi-iigy rejtélye 
Vasárnap őrizetbe vettek két tőzsdést

Vasárnap újabb szenzációs eseményei 
voltak annak a bűnügynek, amely napok 
óta foglalkoztatja a közvéleményt. A vasár
napi nyomozás kiderítette, hogy a jelenték
telennek látszó illegitim pengöfelszabaditási 
ügylet mögött
; milyen szerteágazó valutabünügy húzó

dik meg.

Vasárnap délelőtt i 
előállítanak

nyékét vásároltak a valutákért..............
nyéket azután a svájci bankokban letétbe 
helyezték s a kötvények szelvényeit értéke
sítették. A kötvényszelvények értékét azon
ban csak a Nemzeti Bank engedélye alap
ján lehet felvenni.

A kötvénysiberek bűnszövetkezete a 
Magyar Nemzeti Bank meghamisított 
engedélyblankettáival Budapesten fel
vette zárolt pengőszámláról a kötvény

szelvények ellenértékét.
Megállapították, hogy ezek «z engedély
blanketták hamisak.

két tőzsdést
[ A délelőtti órákban két újabb előállítás 
történt a valutaűgyészségen:

két volt tőzsdést kisértek be ■ detek
tívek.

■Az a gyanú ellenük, hogy mindketten részt- 
veltek abban a nagyszabású kötvénysibo- 
lási bűncselekményben, amelynek minden 
részlete tisztán áll már a nyomozó hatósá
gok előtt.

A kötvényslboló társaság zugforgalom
ban valutákat vásárolt

Budapesten. Ezeket a valutákat Svájcba 
csempészték, itt különféle magyar kötvé-

Negyed milliós slbolásl
A két előállított tőzsdést azzal gyanúsít

ják, hogy ezekben a tiltott machinációkban 
részük volt, jól ismerik annak a bűnszövet
kezetnek a tagjait, akik a kötvénysibolást 
végezték és ezzel

Kiderült az is, hová vezetnek a bűnügy 
szálai és megállapították azt is, hogy itt 
nem csupán valutatörvénybe ütköző bűn
cselekményekről, hanem sorozatos okirat- 
hamisitásokról van szó.

Vasárnap már kora délelőtt Kotsis Mik
lós dr. ügyészségi alelnök bent volt a hi
vatalában s a detektívek is munkához 
láttak.

A kőivé-

nyivel, aki átlőtt mellel fékezik az Üj-Szent 
János-kórházban.

Vasárnap délben detektívek mentek ki

a kórházba, hogy Berényit kihallgas
sák. Herényi állapota azonban olyan 

súlyos, hogy nem lehet kihallgatni.

Oorner, a bunda és a kötvénysibolás
Dr. Dorner István, a valutaügybe kevere

dett tőzsdebizományos egész vasárnap ott
hon tartózkodott Tátra-ulcai lakásán. 
Ügyvédje, Seres Dezső dr. és hozzátartozói 
voltak nála. A harmincegyesztendős Dor
ner István egyezményes tőzsdeügynök volt 
s hatalmas arányú tőzsdeüzleteket intézett 
mindaddig, amig egy kötvénycsempészési 
bűnügynek nem lett gyanúsítottja. Ebben 
a bűnügyben

Dornert négyhóhapi fogházra ítélték.
Miután büntetését kitöltötte, összes ügyfe
leivel kiegyezett s azóta kisebb tőzsdei üz
letek közvetítésével foglalkozott. Dorner 
István vasárnap hozzátartozói előtt kétség
beesetten jelentette ki;

Mit mond Kotsis Ügyészségi alelnök?
Benyik Márián kívül a szerteágazó bűn

ügynek még több gyanúsítottját keresik. A 
vasárnap előállított tőzsdések vallomása 
alapján a hét elején újabb gyanúsítottakat 
kitérnek a valutaügyészségre.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt dr. 
Kotsis Miklós ügyészségi alelnökkel, aki a 
következőket mondotta:

I
Az orvosok felvilágosítása szerint jövő hő*  
ten már olyan állapotban lesz Berényl Tt 
Pál, hogy kihallgatása megtörténhet.

— Berényit hosszú évek óta Ismerem, 
régi jó ismerősöm Lonkay szücsmester is« 
Nekem mindössze az volt a szerepem eb*  
ben az egész ügyben, hogy

megkértek Berényirs való hivatkozás
sal, szerezzek egy bundát kölesén egy 

leánynak. I
Lonkagt megkértem, kölcsönözze a bundát^ 
de fogalmam sem volt arról, hogy köt- 
vénysibolósi bűnügy vagy bármilyen mát 
manipuláció lesz ebből a bundakölcsönzés
ből. Csak pár nappal később, mikor elő
állítottak, tudtam meg, hogy voltaképpen 
mi történt. Nekem semmiféle szereplő 
nincs ebben az egész ügyben.

— A hit közepén olyan stádiumban lest 
a nyomozás, hogy a nyilvánosságot tájé
koztathatjuk erről a valutabűnűgyrőt. A’ 
nyomozás megállapításai szerint külföldre 
is elvezetnek a bűnügy szálai s ezért még 
napokig tart, amig a vizsgálatról a nyilad*  
nosság felvilágosítást kap, i

pengőkiajánlás bűncselekményét követ
ték el.

U tőzsdések lakásán házkutatást tartottak, 
különböző iratokat, üzleti könyveket foglal
tak le. A házkutatás eredményeként a de
tektívek vasárnap délben már több megha
misított cngedélyblanketta birtokában vol- 
’ak s megállapították, hogy ezekkel a ki
tünően sikerült hamisítványokkal történ- 
téntek zárolt pengőfelszabaditások, mind
edig, amig most a Községi Takarékpénztár 
tisztviselőinek éberségén meghiúsult a husz- 
Pzer pengős újabb zárolt pengőfelszabadi- 
tás.

A nyomozás kideritete azt is, hogy 
körülbelül 250.000 pengőt tesz ki u a. 

üssieg,
bmclpei „ kötvény,iberek tuyfvrgatomban 
wutaviMrbisra t> külföldi kötvénymant- 
fvlöclökra fordítottak.

Detektívek az öngyilkos 
inéi

^sánap már tisztán Állt a valutaügyész- 
’ég elölt, voltaképpen ml a szerepe dr. Be- 
ttngi T. Pálnak, a Községi Takarckpénz- 
rr cégvezetőjének ebben az egész ügyben. 
Amikor a Községi Takarékpénztárnál a 
’iatalkorti leány a kölcsönkapott elegáns 
Lindában jelentkezett, hamis útlevéllel iga- 
’ , magát és a hamis engedélyblankettá- 
*al * húszezer pengőt fel akarta venni, 

hivatkozott Berényl T. Pálra
' dr. Dorner István tőzsdebizományosra, 

nyomozás most azt igyekszik megállapi- 
10,ly a fintalkoru leány, illetve meg- 
milyen összeköttetésben voltak Béré-

Schuschnigg kancellár 
vasárnapi nagy beszéde 
a német-osztrák viszonyról, a monarchista 
államformáról és a politikai békéről

Bécs, február 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Schuschnigg kancellár vasárnap 
délben nagy beszédet tartott az időszerű 
bel- és külpolitikai kérdésekről

monarchista propagandával ég szélső
jobboldali mozgolódásokkal 

kapcsolatban.
A kancellár a Hazafias Front korzetveze- 

tőinek országos kongresszusán mondotta el 
beszédét, amelyet valamennyi osztrák rádió
állomás is közve titett.

Schuschnigg kancellár másfél órás be
szédben számolt be a bel- és külpoliti

kai helyzetről,
s szavait állandóan félbeszakította a meg
jelentek lelkes éljenzése.

A kancellár mindenekelőtt Ausztria gaz
dasági helyzetét ismertette. Ausztria bel- és 
külpolitikai helyzete az utóbbi években 
minden irányban megnyugodott. A külpoli
tikában megteremtették a római jegyző 
könwek államainak szoros egyúttnuikodé- 
sét s a három állam barátsága azóta min
denképpen bevált. Hogg Magyarországgal,

ezzel a sok megpróbáltatásban megacélozó- 
dott és Ausztriával sorsközösségben élő ál
lammal milyen szoros és kipróbált barátság 
köti össze az osztrák nemzetet, azt nem is 
kell külön megemlíteni, — mondotta 
Schuschnigg kancellár.

A német-osztrák viszonyról
szólva, a kancellár nagy nyomatékkai hang
súlyozta az osztrák állam pémet jellegét és 
kijelentette, hogy a kormány tovább akarja 
fejleszteni az 1936 julius 11-iki egyezmény 
alapján kialakult német-osztrák kapcsola
tokat.

Az időszerű belpolitikai kérdések Ismer
tetése során Schuschnigg kancellár minde
nekelőtt

a monarebsta államforma kérdéséről 
nyilatkozott

és kijelentette, hogy
as államforma kérdését Ausztriában 
egyes-egyedttl aa osztrák nép fogja el
dönteni és pedig kizárólag alkotmányos 

alapon.
A belpolitikai megbékélésről szólva, 

Schuschnigg kancellár meleg szavakkal

fordult a munkássághoz és kijelentette< 
hogy

a munkásosztály számára Ausztriában 
minden kapu nyitva álL

A kommunizmus semmiféle árnyalata 
sem honosodhat meg a jövőben Auszt

riában.
Az utóbbi időben oly sokat emlegetett 

jobboldali mozgalommal kapcsolatban n 
kancellár leszögezte, hogy nem tartja cél
szerűnek az úgynevezett politikamentes 
egyesületek alakítását. Ezeknek az egyesü
leteknek az a céljuk, hogy bevonják az 
épitőmunkába a nacionalista köröket, ami*  
vei szemben meg kell állapítania, hogy

az osztrák nemzeti szocialisták szá
mára, épp úgy mint minden más oszt
rák állampolgár számára, elengedhetet
len követelmény, hogy az osztrák füg
getlenség és önállóság hitvallása alap
ján álljon és lemondjon minden külön 
politizálásról a Hazafias Front kere

tein kívül.
A kancellár beszédét s kongresszus pers 

ükig tartó telkes tapssal fogadta.
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A nagy kérdés

Miképen akadályozza meg
Darányi a szélsőséges agitációt

GyomeswRlís
esetén reggel, éhgyomorra 2—3 deci MIR 1 keserüvlzet Igyonl

T.asvin-I.nsan a politikai ólet mind moz- 
galinnsnbh U^z ér. ha a pártok cgymásközll 
politikai harcai r! Is tompultak kissé; ha az 
ellenzék lANioztett fegyverre! várja is o 
Darányi-kormány mun'.ájót; a politika 
vizei mégis fodrosodnak, úgyhogy a most 
jövendő idők politikai tekintetben meglehe
tősen mozgalmasnak ígérkeznek.

Vasárnap nagyon sok szó esett politikai 
körökben Darányi Kálmán miniszterelnök 
hntározoifihnngu nyilatlatzatárrtl, amelyben 
kijelent-ttc. hogy

ngy n baloldali S7él«.ő*ó/ek  ellen, mint 
a nylinskrresztcsckkri szemben a lég- 

erélyesebben fel fog lépni, 
aminthogy ugyanebben a nyilatkozatban a 
NÉP felé is foglaltatott egy intelem, helye
sebben nem « a NÉP, hanem a párt sz.él- 
Miséges érzelmi képviselői feló is, amikor 
elég érthetően azt mondja nyilatkozatá
ban, hogy

nem tehető ft-l, hogy valaki, nklnek 
ellenkező nézete lenne, továbbra Is tagja 
maradna a Ne.oizrll Egység Pártjának.
A szélsőségekre vonatkozó kijelentés nem 

halott nieglepet'‘j!a' )t a magyar politikai 
életre: a miniszterelnöknek ezt a felfogását 
ismerte és tudta mindenki, mert nemcsak 
mint miniszterektől, hanoin egész politikai 
pályafutása alatt mindig azt bizonyította, 
hogy

semmiféle aaé hős égés politikai áram
lat nem tnlAJhal benne pártfogóra.

A NÉP felé küldftlt üzenet virágnyelven 
mégis csak azt jelenti, hogy

akinek ellenkező a felfogása, az men
jen ki a póriból, 

mert ez esetben valóban áll az a tétel, 
hogy, ha kevesebben lesznek, akkor erőseb
bek is lesznek.

Antal István vezérszónok az 
ajánlási javaslat vitájában

A képviselőházban ezen a héten, kedden 
megindul az ajánlási törvényjavaslat vitája, 
amelyet bátran nevezhetünk a választójogi 
harc első felvonásának. Kétségtelen, hogy 
ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalása 
meg fogja szólaltatni az összes vezető po
litikusokat és talán ki fog majd derülni a 
vita bezárása után felszólaló miniszterel

nök-belügyminiszter beszédéből, hogy tu
lajdonképpen

a nagy elvi vonatkozdankbaa milyen 
választójogot hoz majd a Darányi

kömény.
Politikai körökben ugy tudják, hogy 
Bethlen István gróf már el is készítette 
választójogi elgondolásait, amelyeket azon
ban — mielőtt a miniszterelnökkel ismer
tetne — le fog tárgyalni a polgári ellenzéki 
pártokkal, különösen Eckhardt Tiborral, 
a független kisgazdapárt vezérével, úgyhogy 
azután a kormánynak módjában lesz tel
jesen megismerni az ellenzék kívánságait a 
választójogra vonatkozólag.

A keddi ül'-sen Lányi Márton előadó — 
értesülésünk szerint — husz-huszonöt per
cig tartó beszédben fogja Ismertetni az 
ajánlási törvény javaslatot s utána az ellen
zék részéről Sulyok Dezső vagy Soltész Já
nos lesz az első szónok, mig

A NÉP vezérszónoka Antal látván t*»i,  
akinek ez lesz a képviselőházban a szOzbe- 
széde. Antal az ajánlási törvényjavaslat 
kapcsán ki fog térni a magyar alkotmányos 
élet választójogi harcainak történetére.

Ipolyszalkai „nehézségek"
Az elmúlt héten majdnem felborult a po

litikai béke a parlament két legnagyobb 
ellenzéki pártja között az ipolyszalkai vá
lasztás körül. A független kisgazdapárt 
ugyanis kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
szombathelyi kerületben a kereszténypárt 
jelöltjét, C.sekontcs Iván grófot támogatja, 
ezzel szemben azonban azt követelte, hogy 
nz ipolyszalkai kerületben a kereszténypárt 
támogassa Mátfffy Gézát, a kisgazdapárt 
jelöltjét. Csik László dr. fellépése Ipoly- 
szalkán volt az ütközőpont, annál is Inkább, 
mert Makray Lajos, a kereszténypárt legfris
sebb tagja, nmikor n béketárgyalások foly
tak Eckhardt Tibor és Széchenyi György 
gróf között, kijelentette, hogy párthatáro
zat ide, párthatározat oda,

a maga részéről lemegy a kerületbe éa 
támogatja Csik László jelöltségét

Ugy látszik azonban, hogy Makray Is, Csik 
László is jobb belátásra tért, mert vasár
napra már nyilvánosságra került, hogy

Csik László nem lép fel Ipoljraaalkáa 
a igy a NÉP hivatalos jelöltjének csu

pán Mátéffy Gézával, a kisgazdapárt 
hivatalos jelöltjével kell megküzdenie 

a mandátumért.
A harc kétségtelenül nagyon erős lesz és a 
helyzet Nagy Emil részére — mint ő maga 
a Ház folyosóján kijelentette — meglehe
tősen kritikus, mert a kerület tizenhárom 
községét inár megszállották a kisgazdapárti 
képviselők, mig neki bizony pénteken is 

meglehetős nagy nehézséggel sikerült 
néhány NEP-képviselől kapacitálni arra, 
hogy legalább a veszélyesebb községe
ket vegyék kissé gondjaikba a válasz

tási harc alatt.
Eckhardt Tibor személyesen — bár nagy 

súlyt helyez Mátifíy Géza megválasztására 
— valószínűleg nem vesz részt a választási 
küzdelemben Nagy Emilre való tekintettel, 
akivel a Revíziós Ligában már hosszú évek 
óta együtt dolgozik s Így nem tartja ildo
mosnak, hogy Nagy Emil megválasztása 
ellen saját személyében Is belevesse magát 
a választási küzdelembe.

Ezek az időközi választások különben 
csak apró, jelentéktelen epizódjai a politikai 
atmoszférának, mert a legközelebbi jövőben 
a politikái élet nyugalma és nyugtalansága 
azon a két szemponton dől el, hogy elsősor
ban Darányi Kálmán miniszterelnök nyilat
kozatához híven

mlképea fog gátat vetni aa országban 
nyíltan és a föld alatt folyó szélsőséges 

Bgltáelónak,

másrészt, hogy milyen választójogot fog 
hozni, olyant-e, amely legalább néhány év
tizedre kikapcsolja és nyugvópontra hozza 
a magyar politikának ezt a nagy fontosság’! 
problémáját .

Vasárnapi kortesgyülések 
a szombathelyi és ipolyszalka 

kerületben
komba tliely, február 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tété.) Délelőtt a kulturház nagytermében tar
totta meg programbeszédét Halta Aurél keres
kedelmi államtitkár és azon felszólalat Bor
nemisza Géza, a kereskedelmi minisztérium 
vezetésével megbízott ipnrügyl miniszter is.

A nagygyűlést Csupor Sándor nyitotta meg, 
majd

Halta Aurél
államtitkár mondotta el programbeszédét. 
Hangoztatta, hogy egységes közvéleményre 
van szükség és as ellentétek kiküszöbölésével 
és lebontásával megértést és harmóniát kell 
létrehozni, hogy dolgozni, teremteni lehessen 
ebben az országban.

Utána
Bornemisza Gésa

miniszter állott fel szólásra.
— Hatla Aurél programja — mondotta —, 

annak a keresztény nemzeti alapon álló népi

Darányi, Bornemisza és Fabinyi 
a Baross Szövetség ünnepen

Vasárnap Mte tartotta a Baross Szövetség 
négy napig tartó évi közgyűlésének ünnepi 
záróülését tlovstky János elnöklete alatt. A 
diszüléa alkalmából a Vigadó nagyterme nagy- 
liánul előkelő közönséggel telt meg, akiknek 
soraiban olt láttuk dr. vitéz József Ferenc 
főherceget, Seridi hercegprímást, a kormány 
Ingjnit, számos országgyűlési képviselőt és 
főrendiházi tagot, a főváros vezetőségét és a 
kereskedelem éa iparosság kiválóságait. 
Ilovszky megnyitóbeszéde után a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta az összes határozati 
javaslatokat, többek között a kereskedelem
nek képesítéshez kötését, a kötelező teljes va
sárnapi muhkassünet elrendelését és az adó
kérdésben ítélkezési joggal biró középfoka 
Köiignrga I ási Bíróság felállítására vonatkozó 
indítványokat.

A aáróűléaen vitéz dr. József Ferenc főher
ceg tartott a szövetség jelentőségéről a nem
zeti élet szempontjából magnassárnyalásu be
szédet.

Ezután a arövetaég levelezőfagjnlvá válasz
tották dt. Laky Dezső műegyetemi tanárt, az 
IÖKSz elnökét, dr. báró Kruchtna Károly és 
dr. Arkay Ferenc miniszteri osztályfőnöküket, 
Mi háló vili Zsiginond kanonokot, az Actio Ca- 
lollca igazgatóját, dr. Krúdy Ferenc oratág- 
gyílléal képviselőt, az árelemző bizottság elnö
két, fíafnhs Ferenc országgy. képviselőt és 
dr. Wünscher Frigyest, a Hangya vezérigazga
tóját, akisnek levelezőlapéin okmányét La- 
•nőtte Károly alpolgármester adta át beszéd 
kíséretében. Majd a Raroea-érdemláncokat 
nyújtotta át beszéd kíséretében dr. Winchkler 
latrán nv. miniatűr.

Aronuldftcot kaptak: Seridi Juartlnlán, bí
boros, hercegprímás. dr. Darányi Kálmán m. 
klr. miniszterelnök, dr. Senn Ottó államtitkár, 
a Máv. elnök Iga agató Ja, Szendy Károly polgár
mester. KrdstMncor kapott/ Majthinyi Béla 
kormányfötarácaos, gyógyárunagykrreakedő.

Serédi JusiUnián a kitüntetettek nevében 
mondott köszönetét.

A kösgyüifst 1(100 terítéke*  estebéd kö-l 

politikának programja, amellyel Darányi Kál
mán miniszterelnök állott a magyar nip elé. 
Darányi Kálmán miniszterelnök kijelentése, 
fcjgy nálunk Magyarországon a világnézeti 
harc már eldőlt a keresztény nemzeti gondolat 
javára, tény és ezt nem lehet kétségbevonn*  
mert

nincs szükség világnézet! harcban abban 
az értelemben, ahogy az ma egyes európai 

államokban dúl.
A pártonWvüli keresztény programmal fel

lépett Csekoiti.cs Iván gróf vasárnap a szom
bathelyi kerülőihez tartozó községekben tartott 
programbeszédet.

Nagy Emil volt igazságügy miniszter, a NÉP 
hivatalos jelöltje, vasárnap Nagymaroson tar
tott programbeszédet, amelyen megjelent Lá
zár Andor iga2sí.gügyminisztcr is.

Nagy Emil közel másfél óráig komoly éa 
tréfás változatokban ismertette programját, 
majd utána Lázár Andor igazságügyminiszter 
szólalt fel, aki melegen a választók bizalmába 
ajánlotta Nagy Emil nyugalmazott minisztert.

A Független Kisgazdapárt jelöltje, Mátéffy 
Géza vasárnap a kerület több községében tar
tott programbeszédet

Csokoládéhamisitó 
banda utánnyomoznak

Példátlanul álló élelmiszerhamlsitási ügyben 
nyomoznak napok óta nagy apparátussal Új
pesten.

Csokoládéhamisitó banda után kutat ■ 
rendőrség,

Ai újpesti tisztiorvosi hivatalhoz néhány 
nappal ezelőtt névtelen feljelentés érkezett, 
amelynek írója beszámolt arról, hogy Újpesten 
több helyen, magánlakásokban, meg nem en
gedett anyagok felhasználásával csokoládét 
gyártanak és

a selejtes árut a főváros környékén, Bu
dapesten és a távolabbi környéken hozzák 

forgalomba
A bejelentés nyomán megindult a nyomozás, 

több helyen lefoglaltak csokoládéárut, amely
ről az első pillanatban meg lehetőit állapítani, 
hogy nem tiszta csokoládéból készültek. Ennek 
ellenére is

az Országos Kémiai Intézethez küldték fel 
a lefoglalt cflokoládékészitménycket vegy- 

elemzés végett.
Azok ellen, akiknél a gyanús élelmiszereket 
találták, a Kémiai Intézet vegyvizsgálati ered
ményének megérkezése után megindítják az el
járást.

A zngesokoládéűzemek közül egyet máris 
lelepleztek,

egy szoba-konyhás lakásba éppen akkor mén*  
lek be az újpesti vásárfelügyelőség emberei, 
amikor ott

mosóteknőben caokolddémaMzát gyúrtak.
Itt is lefoglalták a félig kész gyártmányokat, 
amelyeket vegyvizsgálatnak vetnek alá. Annyit 
sikerült máris megállapítani, hogy az Igy ősz- 
szckotyvasztolt silány masszát külföldi cím
kével hozták forgalomba .

vette, amelyen Stendg Károly polgármester a 
kormányzóra mondott pohárköszöntőt, dr. 
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter üdvözölte 
a közgyűlés kitűntetfjeit, Bornemisza Géza ke
reskedelmi és iparügyi miniszter tartott ser- 
legbeszédél, majd Darányi Kálmán szólalt fel 
és elismerő szavakkal méltatta a szövetség 
működését éa a magyar kercakedelem és Ipa
rosság működésének államfentarló fontossá
gát.

Három a tánc!
de osak

egy a táncosnő:
EleanorPowel!
Táncra születtem!

főszerep ője

Prolongálva 3-lk hétre
Metró—Qo dwyn—Mayír-tUm

METRÓ FILMPALOTA
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Véres kardpárbajt vívott 
vasárnap vitéz Vásony 
György és Sárga Ferenc 

■*e k«,,®,,,ssy_.p,,,er.®yöray vezette az atnegyedfrrás 
párbajt Tizennégy menetben csaptak össze az 
ellenfelek - V£sa>ny György súlyos megsebesülésé
vel végződött a párviadal

Vasárnap reggel félkilenckor egymásután 
több autó állt meg a Váci-utca 36. számú 
ház előtt. Az autókból jólöltözött urak 
szálltak ki és besiettek a kapun. Az ér
kezők között feltűnt egy nyúlánk, magas 
férfi: vitéz Jekelfalussy-Piller György test
őrszázados, a vívás világbajnoka. Kisvár
tatva még egv- ismerős arc tűnt fel: egy 
zömök, pápaszemes fiatalember, dr. Sárga 
Ferenc. Az urak valamennyien a házban 
lévő /ío'Á'ossy-féle vívóterembe siettek, ahol 
Rákossá mester halála óta vitéz Szombat
helyi Béla működik:

kardpárbajra érkeztek, vitéz Vásony 
György PK tisztviselő és dr. Sárga Fe
renc álltak egymással szemben, mint 

ellenfelek.

hajtőtől lefelé a szem irányában, hosz- 
szu sebet ejtett rajta.

Jekclfalu-ssy-Piller György megállította a 
párbiijt, az orvosok ismét elősietlek és be
kötözték vitéz Vásony Györgyöt. Jókora 
gézkötést kapott. A segédek között ekkor 
rövid tárgyalás kezdődött, amelybe bele
vonták az orvosokat is, majd kérdést in
tézlek a felekhez, akik hajlandónak mutat
koztak továbbfolytatni a párviadalt.

Vitéz Vásony György és Sárga Ferenc

erre újra kiálltak és megint összecsaptak.
Az újabb menetek Dmét kisebb sérü
lésekkel végződtek, egyik a másik után 

következett,
a heves összecsapások alatt vitéz Vásony 
György fején a gézkötés teljesen átázott a 
vértöl.

A tizennegyedik menetet Is megvívták 
már,

reggel kilenctől negyed tizenegyig 
csattogtak kardjaik,

amikor az orvosok újra megvizsgálták vi
téz Vásony Györgyöt és konstatálták nála a 
végklmerüiést. Közölték is ezt a segédekkel, 
akik azután vitéz Vásony harcképtelenségé
vel befejezettnek nyilvánították a párvia
dalt.

A megbízottak ekkor újabb békítési kí
sérletet tettek,

a felek azonban nem voltak hajlandók 
kibékülni

és az ötnegyedórás véres párbaj végeztével 
segédeik és orvosaik kíséretében külön- 
külön hagyták el a váciutcai vívótermet.

A tétlenért betörőkre

A riporter:
Mi a titka annak, hogy 100 éves 
kort ért el ?

A 100 éves:
Ettem, ittam, dohányoztam, 
amennyi csak jól esett; de soha 
nem mulasztottam el Aspirint*)  
bevenni I

•) F o n f o s t
Aspirin-tabletták kizá
rólag a „SlayvC kereszttel 
valódiak!

A lovaglás ügy előzményei a sokat emle
getett Sárga-ügyre nyúlnak vissza, de a 
tulajdonképpeni affér rnéhány nappal ez
előtt zajlott le. Vitéz Vásony Györgyöt an
nakidején Sárga Ferenc ügyében tanúként 
kihallgatták és a vallomása kedvezőtlen 
volt Sárgára nézve.

Jól ismerték egymást, annakidején mind
ketten bejáratosak voltak Darkó Magda 
családjához. Most, hogy hosszú idő óta 
nem I tták egymást, vitéz Vásony György 
köszönt régi ismerősének, Sárga Ferenc dr. 
azonban nem fogadta a köszönést, sőt éles 
szavakban fakadt ki. Vásony felelősségre 
vonta,

Sárga erre súlyosan sértő kifejezéseket 
hasznúit vele szemben.

'Az autóbuszon lezajlóit affér folytatása az 
lelt, hogy vitéz Vásony György természete
sen elégtételt kért Sárga Fcrenctöl.

Vitéz Vásony György megbízásából vitéz 
'Jekelfalussy-Piller György testőrszázados és 
Veöreös-Kovách Loránd százados provokál
ták Sárgát, aki dr. Földváry Miklós ügy
védet és Olinkieivicz Sándor gyógy  szerészt 
nevezte meg megbízottnak. A megbízottak 
összeüllek, több tárgyalást is tartottak, 
majd fegyveres elégtételadásban állapodlak 
meg és megszabták a feltételeket:

kardpárbaj, kis bandázzsal, nehéz lo
vassági kardokkal, végkimerülésig.

Vasárnap reggel kilenc órára tűzték ki a 
párbaj időpontját. Sárga Ferenc orvosa dr. 
ÍMiiller Iván, Vásony Györgyé pedig dr. 
Kratochivill Ferenc volt, a párbajt Jekel- 
falussy-Piller György vezette.

Az ellenfelek, a párbajsegédek és vitéz 
'Szombathelyi Béla egyaránt

szlgoruan ügyeltek arra, hogy avatat
lan ember ne tegye a lábát a terembe, 

hogy ezzel is minden tekintetben ragasz
kodjanak a párbajszabályokhoz. A készülő 
párbajról különben a szereplőkön kívül 
senki sem tudott és a gondosan őrzött aj
tókon senki emberfia kíváncsiskodó nem 
juthatott volna be.

Pontosan kilenc óra voltt, amikor az el
lenfelek karddal a kézben felálltak egy
mással szemben. A vezető segéd megtette a 
Szokásos kisérlctct:

— Figyelmeztetem az urakat, hogy a 
törvény a párviadalt tiltja. A kiállással lo- 
*agias kötelezettségüknek eleget tettek. 
Hajlandók-e kibékülni?

Vitéz Vásony György és Sárga Ferenc 
egyszerre válaszoltak:

— Nem!
Jekelfalussy-Piller György erre kiadta a 

vezényszót és a két ellenfél összecsapott. 
Mind a kelten

azonnal hevesen támadtak 
és az Összecsapás első percében mind a 
kelten horzsolásokat és lapos vágásokat 
kaptak. A vezető segéd állj-t vezényelt. Az 
orvosok odasiettek, első segítségben része
lhetek a párbajozókat.

Alig egy percnyi szünet után a második 
menet következeit, azután újabb és újabb 
menetek, horzsolásokkal, apró sérülésekkel, 
Inpos vágásokkal.

A hetedik menetben Sárga Ferenc 
kardja fején találta vitéz Vásony Györ
gyöt, a homlokát érte a penge éa a

zárta a lakást, amelyet 
ki akartak fosztani

A figyelmes szomszéd rendőrkézre Juttatta a betörőket
Vasárnap hajnalban a Tömő-utca 56. sz. 

házban két veszedelmes betörő került a ha
tóság kezére. Szabó István géplakatost illeti 
ezért elismerés, aki éberségével és lélekje
lenlétével juttatta rendőrkézre a két betö
rőt.

A Tömő-utca 56. számú ház első emele
tén lakik Kallivoda Alajos müszerészüzlet- 
lulajdonos. Kallivodáék szombat este nem 
tartózkodtak odahaza és távozásuk előli 
beszóltak szomszédjukhoz, Szabó István 
géplakatoshoz, hogy későn jönnek haza, 
megmondták a címet is, hogy hol tartóz
kodnak, mert vendéget vártak és azt akar
ták, hogy’ vendégük utánuk menjen.

Alig félórával Kallivodáék távozása után 
Szabó is el akart távozni otthonról s ekkor 
észrevette, hogy szomszédjának lakásából 
világosság szűrődik ki. Szabó, aki rosszat 
sejtett, a folyosón Kallivodáék lakásának 
ablakához sompolygott és a leeresztett fiig- 
gönyrésen át megdöbbenve látta, hogy Kal
livodáék lakásában két férfi tartózkodik, 
akik

lázasan kutatják át a szekrényeket.
Azt Is észrevette, hogy az asztal közepére

lepedőt teritettek s a szekrényből kiszedett 
holmit ebbe rakják bele.

Szabó hirtelen elhatározással visszasie
tett lakásába s onnan egy drótból készüli 
lakatosszerszámot, úgynevezett sperhaknit 
hozott ki, amelynek segítségével

rázárta az ajtót a Kallivodáék lakásá
ban tartózkodó két férfire,

azután sietve bezáratta a házmesterrel a 
kaput, ő maga pedig rendőrért futott.

Néhány perc múlva két rendőrrel tért 
vissza, akikkel behatoltak Kallivodáék la
kásába, ahol a két betörő mitsem sejtve 
rakosgatott tovább. A betörök a rendőrök 
láttára

fölemelték kezüket,
megadták magukat és minden további nél
kül beismerték, hogy ki akarták fosztani 
.Kalliypdiék lakását.

A főkapitányságra, állították elő őket, 
ahol kiderüli, hogy’ egyik Dúlva István 23 
éves kereskedősegéd, társa pedig Dalik Jenő 
23 éves hentessegéd. Mind a ketten

Ismert betörők,
akik már Igegn sokszor voltak büntetve. — 
Mind a két betörőt letartóztatták.

Autó és motorkerékpár 
halálos karambolja 
a Lipót-köruton

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
két óra tájban a Lípőf-köruton, mikor a 
közeli kávéházakból hazafelé indult a pub
likum nagyrésze és valóságos nappali élet 
zajlott, egyszerre csak mentőautó sziréná
zása hasított bele a levegőbe: a Markó-\ 
utca felől egymásután két vörőszászlős szi
rénázó mentőautó robogott a Szemere-utca 
felé. Nngy riadalom támadt, percek alatt 
óriási tömeg csödült össze a Club-kávéluiz 
környékén, ahol egy felborult motorkerék
párt láttak és

a sürtl embergyürü közepén húrom 
vérbefagyott sebesültet kötözlek a 

mentők.
Éjszaka két órakor a Nyugati pályaudvar 

irányából a Margithid felé robogott az 
MD. 055. rendszámú oldalkocsis motor
kerékpár. Stencel Kornél huszonhétéves 
fogtechnikus vezette a motort, mögötte 
Horváth Ernő harmincéves szabó ült, az 
oldalkocsiban pedig Stencel menyasszonya, 
Gigor Jánosné.

Steneel nngy Iramban hajtott, hatvan
kilométeres sebességgel robogott a 

motorkerékpár.
I Ugyancsak a Nyugati felöl a Margithid irá

* MOULIil ROIIGE február 15-én, hétfőn bemutatja 
az évad alágerrovüjét
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nyába tartott egy szürketaxL stencel 
előzni akart és gyors iramban

jobbra kanyarodott, hogy a szürketaxi 
elé kerüljön.

Abban a percben a taxi sofőrje észrevette, 
hogy a Srenicre-utcából kifordul a Lipót- 
körútra az AC. 815. rendszámú autó, ame
lyet Székely István cipőgyáros vezetett. A 
taxisofőr azonnal lassított. Stencel ezalatt 
már előzőit,

nem vette észre, hogy Székely István 
kocsija kibukkant a Szemere-utca tor
kolatából és a következő pillanatban 

teljes erővel belerohant a magán
autóba.

Az összeütközés borzalmas erővel tör
tént: a motorkerékpár szaltót irt le és föl
borult, három utasa a szó szoros értelmé
ben kiröpült motorból,

tlz-lizenkét métert repültek a levegő
ben a lökés majdnem a ('.sáky-utcáig 
dobta őket, ott zuhantak le véresen, 
összetört testtel a járda szegélykövé

hez!
Székely István cipőgyáros leugrott a ko

csijáról ,a Club-kávé ház előtti telefonfül- 
kéz rohant és a mentőket hívta. Pár pilla
nat múlva már megjöttek a mentők és hoz
záfogtak az elsősegélynyújtáshoz. Egymás
után kötözték be a húrom sebesültet. Hor
váth Ernő járt legrosszabbul: koponyaalapi 
tűrést szenvedett, egész testét sebek borí
tották. A mentők első segítségben részesí
tették, autóba emelték és azonnal elindultak 
vele a Rókus-kórház felé,

haldokolt, mire elhelyezték ■ kór
házban.

A másik mentőautóval érkezett orvosok 
ezalatt (Hgornét és Stencelt kötözték be. 
Gigor Jánosné mellkasa bezuzódott és két 
karja eltörött, Stencel Kornél bordái bezu- 
zódtak és az arcán súlyos sérüléseket szen
vedett,

20 darabból álló csomagolás P UO
2 darabból álló csomagolás P 0.24

Ezt a két sebesültet is a /?őA*ut-kórházb&  
vitték a mentők, közben pedig már meg
kezdődött a rendőri vizsgálat, hogy tisztáz
zák, hogyan történt a karambol. A rendőri 
vizsgálat megállapítása szerint

a szerencsétlenség oka az volt, hogy a 
motorkerékpár a megengedettnél na

gyobb sebességgel rohant, 
ezenfelül Stencel elővigyázatlan volt, mert 
nem figyelt az útkereszteződésre.

au ———mmc

Felrobbant egy 
motorkerékpár 

vezetője halálra égett
Debrecen, febr. 14.

(A Hétfői napló tudósítójának tele főnje*  
leütése.) Szombaton késő este a debreceni 
Böszörményi-utón egy szénásszekérbe ro 
hant egy motorkerékpár. Felrobbant a mo
tor, a kiömlött benzin meggyulladt és 

eszméletlenül zuhant nz. égő benzln- 
folyóba

a motor vezetője, Habiak József őrvezefő 
és Kinyik József őrvezető, aki Babiak mö
gött ült. A szénásszekérről leesett Bonzst 
Andor korcsmáros és Kovács Lajos kocsis.

A két katonát életveszélyes állapotban 
szállították kórházba és Habiak

vasárnap reggelre meghalt.
A korcsmáros és a kocsis is súlyosan meg*  
sérült.

szövi keresztűl-kasu! a levegőt 
Másodpercenként 300.000 km 
sebességgel cikáznak felettünk 
rádióhullámok és viszik a híreket, 
a kultúrát és a szórakozást a 
világ minden tájára. A valódi 
vllágvételt a rövidhullám köz
vetíti Tartson lépést; vegyen 
55-ös ORION RÁDIÓT 
mely különleges rövidhullámú 
résszel készült luxus-suoer

EGYENÁRAMHOZ UNIVERZÁLIS

ORION RÁDIÓT
Készségesen aemuiaija: 

a Magy. ktr. éa udvari HangazergyAr 
VII., Rákóczl-ut eo.
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HoiV'tl Miklós kormányzó és III. Lipót 

belga király fóuidnóksége alatt megnyílt a 
Nemzeti Szalonban a belga képzőművészek 
nagystílű kiállítása.

II.
Vasárnap este előkelő társaság gyűlt ősz- 

stc a budapesti német követség palotájában. 
Mackcnsen György követ műsoros estélyt 
rendezett a Budapesten tartózkodó Reuss 
herceg tiszteletére. Ilcuss Henrik herceg a 
mai Németország színházi kultúrájának 
Irányításában főszerepet visz. A Magyar 
Stlnháztudományi és Szinpadmüvészctl 
Társaság meghívására kedden az Akadémián 
előadást tart ezzel a címmel: Kultúra és 
színház a mai Németországban. Az előadás 
után lláman Bálint kultuszminiszter ban
kettet rendez lleuss herceg tiszteletére.

III.
Weiss Fülöp unokája, Bíró Pál ország- 

gyűlési képviselő lánya, Biró Marietta nem 
tartozik a „csakbálotó" társaságbeli urilá- 
nyak közé, ő komoly életpályára készül: 
banktanulmányokat folytat. A nagypapa 
bankelnök, a papa a Rimamurányi elnöke, 
as Ifjú hölgy különben li tehetséges, a 
nagypapától és papától Is örökölt hozzá 
egy adagot — egészen biztos, hogy ö lesz 
az első budapesti bankigazgató-kisasszony.

IV.
Nagyban kavarog a vihar Vágó MAry, n 

szép szőke primadonna körül. Ma, hétfőn 
lesz u Móniin Rnuge uj revfljének premierje. 
Az. utolsó Jelmezes főpróbán Vágó Míiry 
vőlegénye, egy fiatal gyáros, kijelentette, 
nem tűri, hogy rgyszAI kombinéban lépjen 
n publikum elé- Vagy én, vagy a kombiné 
— állította fel a követelést és Vágó MAry 
(hiába a színésznő csak egyel ismer: a sze
repet) — a kombinál választotta. A fiatal 
gyáros erre jcgyességfclbontó levéllel vála
szolt. Vasárnapig pontosan egy tucat levelet 
és sürgönyt kézbesített a posta a Moulin 
Rangénak-. engedékenyebb szívd vőlegény- 
jelöltek jelentkeztek Vágó Mörynekl

V.
As „Idegenforgalmi" Miklós Elemér most 

Rámában járt. Viktor Ernáiméi császár
király kihallgatáson fogadta. Miklós Elemér 
nemcsak Idegenforgalmát, de iró Is, két 
könyvét ajánlotta fel az olasz királynak, aki 
kegyes volt elfogadni.

VI.
Júlia hollandi trónörőkösnö budapesti 

kéjourja nem malik el nyomtalanul a divat- 
szalónokban. Németalföld leendő király
nőjének kedvenc színe a sárga, még szál
lodai lakosztályát is sárga tearózsákkal dl- 
szitletle. A tavaszi „öltözködési kampány"- 
ta megszületett az uj szín: a JuUa-sdrya.

VH.
Dlrözversenyben gyönyörködik minden 

este n Parisette publikuma: Vörös Anikó 
éi Barabás Sári énekel.

Vili.
Győrből Írják a Kisnaplónak: Vasárnap 

nyilt meg a Képzőművészeti Tanács égisze 
alatt a magyar mesterek győri képkiállllása. 
Hosszú esztendők óta panaszkodnak a pik
torok, hogy zugügynökök és ál-mükereske- 
(lök lepik el a vidéki városokat és értékte
len piciteket sóznak a müpárlolá publikum 
nyakába. Szüle Péter vezetésével már ré
gebben akció indult, bűnvádi feljelentéseket 
teltek, n kultuszminiszter védelmét kérték. 
A Képzőművészeti Tanács végül rájött arra, 
ha a művészek fel akarják venni a versenyt 
a glccsgy árosok kai, akkor személyesen kell 
megjelenniük n harctéren, rendezzenek ki
állításokat a vidéki városokban,, vigyék a 
valódi művészeiét maguk a publikum elé. 
A győri kiállítás az első állomás. A kiállító 
piktorok között van Glati Oszkár, Rudnay 
Gyula, Szille Péter és Tihanyi János Lajos.

• **J* * <

BAKTER: A kakas csípje meg magukat 
Lepcses szomszéd csak nem Pesten vótak 
mesén?

ÖRZSI: De még mlllen egésségügyi já
ratba!

BAKTER: No fene, no fene. Mirü van 
szó?

LEPCSES: Hát nem óvasta? PetravAc 
képviselik úr igen büdösnek tanájja a kő
bányai serléshizlaló telepet.

BAKTER: Nojszen nincs is annak rózsa- 
illattva.

LEPCSES: Tehátlan aztat követöll a Pet- 
rovác, hogy helezzék el a hizlalót Pestríil 
vidékre.

BAKTER: Csudállatias dolog! Csak egyet 
nem értek: mér ütik bele maguk az orru
kat?

ÖRZSI: Mink? 0 akarja beleütni az or
runkba. Képes idehelezni azt a hizlalót Bo
rocskára. S gondúja, hogy ami a pestiek
nek trágya, annekünk vanília??

LEPCSES; Biz. ez Ippen ollan, mint mi
kor surbankó kölök koromba odabc dógoz- 
lam Szombnthelen a savnnyílló-gyárba. Ec- 
ccr, ahogy a fölnök úr nézi a munkát, láty- 
lya, hogy az egyik kúposzta-tuposójány 
igen lustán tipródik s a keszkenőjét a képe 
cló tarlya. Persze odaszól néki: „Mi van 
veled Rozi?" — „Hát" — aszongya a jány, 
— „megindút az orrom vére." — „Hinnye 
a nyüslödet", — mordul ró a fölnök úr, — 
„arra nem gondúsz, hogy élekbe vagy s 
összcmocskílod? Rögvest gyere ki onnaj, 
oszt mars a vöröskáposztába"’

BAKTER: Hogy a fénye tutulla ki. — 
Oszt azontúl mi újság, Pesten, Lepcses 
szomszéd?

ÖRZSI: Nagy a panasz a Darányi minisz
terelnök ellen. Mer hogy a nyilasok ollan 
szervezkedést űznek, a Darányi meg csak 
hallgat.

BAKTER: Magyar ember keveset s^ől, 
antul többet gondul.

LEPCSES: Hájjá túggya, eccer a csornai 
vásárbul gyütek haza szekérén Kummogó 
Csepű Antal, meg Bodag Mártony. Ölek, 
pipáltak. Eccer megszólal Bodag: „Mongya 
sógor, nem szüremkedett össze a maga fe
lesége, avval a réceorrú kisbíróval9" Erre 
nagy csönd lett köztük. Mikor estetájt 
hazaértek, nszongya Kummogó igen fözán- 
dorodva: „Ifunnaj képzeli ez.tct sógor?" Hát 
Bodag vállat rántott, leszállt s elment. De 
vasárnap dilelött, a köpködőn, odaszólt 
Kummogónak: „Mer láttam űket a kukori
cásban csókulódni."

ÖRZSI: Emlékezek. Hat hét múlva Kum
mogó megverte az asszonyt.

BAKTER: Mer nz illen dolgokat meg köll 
gondóni. — Arrul mit hallottak, hogy a 
pécsi szinigazgntót cenzúrázzák?

ÖRZSI: Az óm. Akármit jádzlk a szín
házim, a városi tanács jól össresziggya érte.

LEPCSES: lllenforma ember vót az a

Bécsi orvos kokaincsempész 
bandáját hajszolják Budapesten

A főkapitányság közigazgatási osztályán a 
kóbilószcr-üzérek ügyeivel foglalkozó osz
tály detektivjcl vasárnap reggel nagy mun
kába fogtak: hajszát indítottak egy bécsi 
orvos kokaincsempész bandájának fölkuta
tására.

Néhány hét óta nagyon megélénkült az 
élet a nemzetközi kábítószer-frontokon. Kül
földön egymásután több kábltószercscmpész 
társaságot lepleztek le. Ezek a bandák való
ságos

nemzetközi hálózatot alkotnak
és a társaság tagjai hol itt, hol ott bukkan
nak fel. A különféle államok rendőrségei 
összeköttetést tartanak fenn egymással, hogy

cseplészi Locsmándi Józsi. Akármit végzett 
a fia, megnézte, oszt aszonta: „Emmá me
gen raniaty munkai" Eccer a gyerek oda- 
állt eléje: „Mongya idesapán, mi vóna, ha 
magának kifolna a szeme világa?" -— „Hát 
avvóna" — felelt Locsmándi, — „ho‘ nem 
látnék." — „Biz a' Jó vóna mostan" — 
morgott a fia, — „mer uj ajtót csináltam a 
présházra." •

ÖRZSI: így jár aki folton őlégedetlen- 
kedik.

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Arrul mi 
hír, hogy abba az Abesszínijába egy olasz 
repülőgépet megtámadott c‘ rettentő nagy 
sasmadár?

ÖRZSI: Még az egyik pilótának a szemit 
is kirúgta.

BAKTER: Az ecet egye ki a szivltl — Mit 
szól ehhöz Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Hát aztat, hogy messzi van 
az az Abesszínia.

BAKTER: Oszt messziről gyűlt ember 
sokat mondhat, úgy-e?

LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer Fancsali 
Motyó Réniékhöz beállított e‘ vánduló le
gény. Az asszony egyedül vót otthun. A 
vánduló elmonta, hogy Amerikábú gyűlt 
haza, de mán igyekszik is vissza. „Hejnye" 
— örvendezett Fancsaliné, — „odaki él a 
íljam, de szívesen küdenék néki e‘ kis ha- 
zaji hurkál-kolbászt-niiecymást, nem vinné 
el egyúlba?" — „Dehonnem!" — szíveske
dett az ámerikás, osztón hóna alá kanya- 
rítvón amit az asszony összepakút, elment.

ÖRZSI: Haj, a csöndőrfárasztó betyár!
LEPCSES: Persze, mikor Fancsali haza- 

ffyütt s meghallotta a dógot, menten bicig- 
lire pattant, hogy elcsípje a frakkját. Meg 
s tanulta. De amíg alkudozott vele, a ván

duló fölugrott a biciglire, oszt agyesz-bu- 
cycsz, a csomaggal együtt clnyargalt. Fan
csali igen röstelte az Úgyetlenségit, ezér hát 
mikor hazaért aszonta a feleséginek. „Odr 
atlam néki a biciglit is, hogy a gyerekünk 
gyorsabban megkapja a csomagot."

ÖRZSI: Az hát. Oszt gyerünk aptya.
BAKTER: Várjon csak. — Mongya Lep

cses szomszéd, igaz hogy Bethlen Pista má 
két hónapja nem vót a képvisellőházba?

LEPCSES: Igaz bizony.
BAKTER: Hm. ünéki költött vóna meg

csinálni az uj választójogot, úgy-e? Ila most 
mai nélküle csinálják meg, mit fog szólni?

LEPCSES: Hájjá tugova, mikorába az o 
Hátvlszembe Lapát! Mihál hazagvütt kül- 
órszágbul, ilthun e‘ szép kis újszülött gye
reket tanált. — „Ni csak" — szólt a fele
séginek, — „hogyan leheccséges ez a cse
csemő, mikor én két esztendeje nem vó- 
tam Ilthun?" Az asszony ránézett s nagy
mérgesen felelt: — „Jó nézne ki az Úris
ten mikor gyereket akar teremteni, oszt 
arra kéne várni, amíg maga hazagyün!" — 

• No minden jól!

nagyobb eredménnyel vegyék fel a küzdel 
met a kábltószerüzérek ellen. A rendőri 
munka egyik gócpontja Berlinben van, ahol 
külön rendőrségi iroda foglalkozik a kóbitó- 
szer-ügyek nemzetközi nyomozásának irá
nyításával.

Ez a berlini központ vasárnap rádlo- 
grammot küldött a budapesti rendőr

ségnek.
A rádiogramm szerint a nemzetközi üzé

rek után folytatott nyomozás során egy 
messziágazó szervezet nyomára bukkantak. 
A társaság

egyik vezetője dr. Teichberg Gyula 
bécsi orvos, akivel együtt dolgozik há-

Elgöltöxünfj!
április havában 
Kossuth Lajosa. 14-16. sz. alá

Figyelje árainkat
Molnár Béla
rom lengyel származású kereskedő:
Teltelbauin Leiser, Horovltz Lázár és 

Iíatz Leó.
Ennek a csempcszlársaságnak tagjait ke

resi a berlini rendőrség. Dr. Teichberg Gyula 
•s húrom társa azonban eltűnt és az adatok 
izerint lehet, hogy Magyarországon tartóz
kodnak.

A rádiogramm megérkezése után a fő- 
kapitányság azonnal értesítette a közigazga- 
’.ási osztály kokain-detektiujeit, ukik hozzá
fogtak a nyomozáshoz. Az idegenellenőrző 
hivatalban nyilvántartják a külföldieket, itt 
sem dr. Teichberg, sem három társa nem 
szerepel. Lehet, hogy

ha valóban Budapesten tartózkodnak, 
álnéven jöttek Magyarországra.

Vasárnap a szállodákban és egyéb helye- 
ken megkezdődött utánuk a hajtóvadászat

Fájdalomdij
vagy

segítség?
Fiatal házaspár válóperére vezetnek vissza 

azok az események, amelyek most a törvény
szék elé kerültek.

B. Lajosné, egy pesti kereskedő 25 áves fel*  
sége elhatározta, hogy

elválik férjétől.
A férj azonban semmiképpen sem akart 

válni. Hosszas tárgyalások kezdődtek a házas, 
társak közt s végül is egyezség jött létre:

— .4 férj beleegyezik a sima válásba, a fele, 
ség pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a 
válás után, mihelyt anyagi viszonyát lehetővé 
teszik, 20 ezer pengőt fizet a férjnek.

Az asszony kötelezvényt állított ki a 20 ezer 
pengőről, majd

négy darab ötezerpengős váltót adott 
férjének.

A váltók teljesen szabályszerűek voltak, de 
•lem voltuk lejáratra kiállítva.

Ilyen előzmények után megindult a válóper 
’s szabályszerűen be is fejeződött Az elvált 
atalasszony átvette édesapja üzletét. Az asz. 
zony szorgalma és ambíciója a régi elhanya*  

Jóit boltból hamarosan virágzó vállalatot esi- 
nőit. Amint ezt az elvált férj megtudta, nyom
ián

Jelentkezett volt feleségénél és pénzt 
követelt tőle.

Arra kérte, hogy legalább egy ötezerpengős 
váltót váltson be neki. Az asszony azonban 
erre nem volt hajlandó. A férj minden eszköz
zel igyekezeti feleségét kapacitálni, hogy pénzt 
kapjon tőle. Kért, könyörgött, fenyegetődzölt 
Egymást követték a viharos, izgalmas jele
netek,

de az asszony nem fizetett, hanem a tör
vényszékhez fordult és meglepő pert indí

tott férje ellen.
Az asszony ezeket adta elő a bíróság előtt:
— Férjem valósággal megzsarolt engem 20 

’zer pengő erejéig. Nem volt hajlandó máskép 
elválni, csak akkor, ha ilyen kötelezettséget 
vállalok Válásunk óta mást sem tesz, mint 
napról-napra zaklat, követelőzik, valóságoí 
lokol lett az életem. A válás fejében kicsikart 
kötelezvény és váltó

turpls cauzdt képeznek, 
ezért arra kérem a bíróságot, hogy köteltzrs 
volt férjemet a váltók visszaadására.

A férj az asszony előadásával szemben Igy 
védekezett a törvényszéken:

— Feleségemet rajongásig szerettem és ami
kor el kellett tőle válnom, valósággal fizikai
lag, lelkileg összeomlottam.

Egzisztenciámat feladtam, a legbizony
talanabb helyzetbe Jutottam.

A válás után feleségem családja látta telje! 
összeomlásomat és súlyos helyzetemet, ezért 
felajánlotta, hogy bizonytalan lojóratra

20 ezer pengős kölcsönt folyósít nekem 
és erre feleségem kötelezettséget vállalt. Most, 
amikor egzisztenciám megalapozására pénzre 
lett volna szükségem, Ilyen ürüggyel és valót
lan mesével próbálnak kibújni a kötelezettség 
alól és még ellenem indítanak perit

A törvényszék a felek előadása után • furcsa 
perben

bizonyítást rendel el
annak tisztázására, hogy csakugyan a válás 
fejében kérte és kapta-e a férj a SO ezer pengő 
értékű váltott 

~ Villamos főzés, Mnksülés é> háztartási 
készülékek bemutatása. Az V., Honvéd-utca
22. sz. alatti elektromos kióllitáson a heten
ként szerdán délután %6 órai kezdettel tar*  
tandó bemutató előadáson és a minden hétfőn^ 
csütörtökön és pénteken délelőtt %IO órakor 
kezdődő főzési gyakorlatokon azalagoa fánk, 
egyéb tésrtnnenuiek és húsok sütését valamint 
a villamos hóztnrlósl készülékeket is bemutat*  
Iák. Belépés, ruhatár díjtalan. A kiállítás nyitva 
hétköznapokon d e. 8—2 és d u. 4—7 óráig,

— „SnperO" elnevezéssel most hozta ki a ve
zérképviselő a Nemzetközi Gépkereskedelmi Bt- 
utján a Generál Motoros a legujabb fi hengerel 
Opebkoesit a modern autó legmagasabb ki<va» 
talményének megfelelő műszaki megoldásban.
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Három veszedelmes 
rablómerénylet 
a főváros határában

' Szombatról vasárnapra virradóra három 
veszedelmes rablómerénylet történt Pest- 
izentlőrincen, Kispesten és Pestszenterzsé- 
beten.

Petszentlőrincen, a Horthy Miklós-ut 52. 
számú házban levő Weiss Péter-féle festék- 
és vasáruüzletben, ahol Weiss Péter egye
dül tartózkodott, szombaton pontosan zá
rás előtt öt perccel megjelent egy férfi és 
mint akinek a foga vérzik, zsebkendőjét 
szája elé tartva, többféle árut kért Weiss- 
töl. t

Weiss összerakta a pultra a kívánt por
tékát, mire a féitfl zsebkendőjét még min
dig a szája előtt tartva, igy szólt hozzá:

— Csomagolja össze kérem, dolgom van 
még a szomszédban, azután visszajövök, el
viszem nz árut és kifizetem.

Weiss már zárni akarta üzletét, azonban 
mintegy negyedóra hosszáig még várt nz 
üzlet ajtajában. Már éppen visszafordult, 
hogv lehúzza a redőnyt, amikor két férfi 
lépett be az üzletébe. Az egyik a zsebken- 
dős férfi volt, a másik pedig egy ennél ina 
gasnbb ember, aki kalapját erősen a sze
mére húzta.

— Hol az áru? — kérdezte az először itt 
járt férfi, majd a pulthoz lépett, ahová kö
vette őt Weiss is és a két ember beszélgetni 
kezdett egymással. Egyszeresek a másik 
férfi

hátulról átnyalábolta Welsa Pétert, 
majd befogta a száját.

Ebben a pillanatban az először ott járt 
ember a pénztár fiókjához ugrott és az ott- 
Jévö aznapi bevételt — körülbelül öt-hat 
pengőt — kimarkolta, azután társa segít
ségével

összekötözte a kereskedőt, ronggyal 
betömte a száját,

azután mindketten elmenekültek.
A kereskedő hosszas küzdelem után ki

szabadította magát kötelékéből, kirohant 
az utcára és rendőr után kiáltott, azonban 
mire segítség érkezett, két merénylőjének 
nyomaveszett

Rablómerénylet
* traflkosnő ellen

Mig a pestszentlőrinci rendőrség Weiss 
Péter merénylőjét hajszolta, közben tíz óra 
tájban még egy rablómerénylet történt — 
Pestszenterzsébeten, a Vas Gereben-utca 17. 
számú ház előtt.

Tar Ilona ötven év körüli traflkosnő1 
szombaton este 10 órakor szállott le Pest
szenterzsébeten a villamosról és retikiiljét, 
amelyben 80 pengő aznapi bevétele volt, 
magához szorítva, gyalogosan sietett haza
felé.

Amikor a Vas Gereben-utca 17. számú 
házhoz ért, a kapumélyedésből hirtelen 
elébe ugrott egy jói öltözött 20—25 év kö
rüli, magas termetű fiatalember és kezeit 
széttárva, elállotta Tar Ilona útját.

— Ide a pénzt tmare,glMó,jzi áeTcmw
— Ide a pénzt, mert agyonütlekl — kiál

lotta a merénylő.
A következő pillanatban

’ ■ traflkosnő areába csapott éa kitépve 
kezéből retiküljét,

Zsákmányával elmenekült.
Az ütés erejétől Tar Ilona a földre zu

hant s mire a szerencsétlen asszony magá
hoz tért és segítségért kiáltott, a merénylő
nek nyomaveszett.

Ledobták a kerékpárjáról 
és kirabolták

Hajnalban háromnegyedháromkor újabb 
rablótámadás színhelye volt Kispest város.

Szolgálati helyiről sietett lakására kerék- 
párján Kollarlt, Ferenc 40 éves fegyver
mester. Amikor az Üllöi-ut és Határ-ut sar
kához ért, alig néhány lépésnyire a váni- 
örbódétól, kél térti, akik a járdán halad- 
lak, a kocsiutra ugrottak és

lelökték Kollarltsot a kerékpárjáról.
— Rohanj el a kerékpárral, én majd el

bánok velel — hallotta a sötétben Kolla- 
rits, a következő pillanatban egy hatalma*  
termetű erős férfi nekiugrott, rátérdelt a 
mellére és

elrabolta zsebében lévő összehajtott 
aktatáskáját, 

amelyben 85 pengő készpénz és különböző 
iratok voltak.

Közben a másik merénylő Kollarits ke
rékpárjával elszáguldott PestszenÜőrinc 
irányába. Kollarits Gyula birokrakelt tá

madójával, aki dúlt kodás közben cipője 
sarkával úgy rúgta fejbe Kollaritsot, hogy 
a szerencsétlen ember aléltan maradt az 
úttesten.

Néhány perc múlva egy járókelő vette 
észre a földön fekvő embert, aki már ekkor 
magához tért és föl akart a földről tápász- 
kodni. Elmondotta, hogy ml történt vele,

Vasárnap eltemették
a kis Ádám Tibort, az arénauti 

autókatasztrófa áldozatát
Az édesanyja még most sem

Az arénauti aluljáróban történt borzal
mas közlekedési katasztrófa szomorú epiló
gusa játszódott le vasárnap délben a rákos
keresztúri temetőben. Délben kisérték 
utolsó útjára a halálautó kis áldozatát: a 
négyesztendös Ádám Tibort.

A törvényszéki orvostani intézet halottas 
házában történt az egyházi szertartás. A 
bcszentelés és a pap búcsúztató imája után 
a halottszállítók

leszögezték as egyszerű, gyalulatlan 
kis koporsót.

Xddm Jenő gyárimunkás, a tragikus sorsú 
fiúcska édesap ja előzőleg még egyszer 
utoljára megcsókolta a gyermek homlokát, 
azután fuldokló zokogásban tört ki.

— Istenem, mit vétettem ellened, hogy 
ilyen csapást mértél rám — mondogatta 
elhaló, fuldokló hangon a szerencsétlen 
ember.

Rokonok, házbeliek, egyszerű angyalföldi 
munkásemberek álltak Adóm mellett és 
igyekeztek vigasztalni. Felsegítették a villa
mosra és végig mellette maradtak és vi
gyáztak rá.

A gyüjtőfogház kis kápolnájának órája 
pontosan delet mutatott, amikor

megszólalt a lélekharang, 
utolsó Isten-hozzádot mondva az uj ha
lottnak. Ádám Tibort a temető végében, a 
gyermekparcellában hántolták el, sírjára 
nem került koszorú,

csak pár szál virág.
Egyszerű kisemberek kegyeletének jeléül.

A hármas gázolás életbeniaradt áldoza
tainak, Ádám Jenönének és ötéves Jenő 
fiának az állapota vasárnapra lényegesen 
javult. Mindketten

eszméletre tértek

Isméi ctfv szenzáció
< Rxltéczl-uf Erz«£bel-li#rt<f zárkán:

Metfn-Y>Íí ax

EMKE GRIECinsBmgauuaraaumrasusHBKms
Tánc reggel 5 éráig! 

Garay jazz!
HegedűsÉ v& cs Szániltó Gryt<la énekel

mire azonnal rendőrt hívtak, de a táma
dóknak nyomaveszett.

A budapesti iőkapitányság, amely mind 
a három rablómerényletről értesült, azon
nal riadóautón küldött ki rendőröket a há
rom merénylet színhelyére, hogy

hajtórazziával kerítsék kézre a vak
merő utonállókat.

A rendőrök munkája azonban vasárnap! 
délelőttig nem vezetett erelményre. Az öt 
rablótámadót detektívek hajszolják foko- 
zot eréllyel.

tadja, hogy meghalt a kis fíu 
és az orvosok szerint most már állandósul 
a javulás náluk.

Az asszony a női sebészeten, fia a „H“- 
jelzésű gyermekpavillonban fekszik. Va
sárnap délelőtt egy detektiv Járt kinn n 
kórházban, hogy kikérdezze Ádámnét a 
gázolás körülményeire vonatkozólag.

Ádámné, aki
még nem tudja, hogy egyik fia meghalt, 

izgatottan fordult a detektivhez:
— Hol vannak a yyermeketmf Nem le

hetne őket is idehozni? Csak nincs valami 
komolyabb bajuk?

Egymásután törtek elő a kérdések. A 
rendőrségi ember igyekezett megnyugtatni, 
hogy jól érzik magukat, csak jelentéktelen 
sérüléseik vannak, de

a szegény asszony minden áron látni 
akarta őket

és amikor nem teljesítették kérését, kétség
beesetten sírni kezdett. Jó félóra múlva 
nyugodott csak meg kissé és akkor folytat
hatták a kikérdezést.

Ádámné bevásárolni volt gyermekeivel és 
hazafelé indultak Angyalföldre, amikor a 
szerencsétlenség történt.

— Arra emlékszem csak, hogy Tibiké 
megránotta a szoknyámat és azt mondja, 
hogy „mama, az a bácsi felénk jön egy 
autóval.” Másra nem emlékszem, elsötétült 
előttem minden és amikor felébredtem, itt 
találtam magam a kórházban — fejezte be 
vallomását.

A gázolás aktáit különben vasárnap
áttették a főkapitányságról az ügyész

ségre
és ott döntenek majd, hogy Darázs Lajos 
soffőrön kivül terhel-e mást is felelősség a 
történtekért.

Szenzációs bírói Ítélet 
a kormányíötanácsosi 

kinevezésről
Társasági körökben, a közgazdasági vi

lágban beszélni fognak arról a feltűnően 
érdekes bírói Ítéletről, amely most hangzott 
cl a budapesti törvényszéken.

Egy korn.óuyfőtanácsosl kinevezé*  kö
rül Indult pereskedés.

Egy pesti vállalat egykori vezérigazgatója 
beperelte egy nagy részvénytársaság köz
tiszteletben álló, rokonszenves elnökét. A' 
volt vezérigazgató ötezer pengőt követelt « 
részvénytársasági elnöktől.

Keresetében előadta, hogy ő eljárt ar el
nök kormányfőtanácsosi kinevezése ügyé
ben. Eljárását az elnök megbízásából vé
gezte s ezért az elnök

jutalmat ígért neki s vállalkozott arra 
Is, hogy költségeit megtéríti.

A jutalom és a költségmegtérités azonbaa 
elmaradt, mivel pedig az elnök erre vonat
kozóan olyan Ígéretet tett, amely kötelezi Öt 
és a bíróság előtt is érvényesíthető, exért 
kéri a törvényszéket, hogy

Ítélje meg eljárásának Jutalmát éa 
költségeit? az ötezer pengők (

A részvénytársaság elnöke ügyvédje ut
ján ezeket adta elő a törvényszsék előtt:

— A követeléssel szemben érdemben nem 
kívánok semmiféle védekezést előterjeszte
ni, mert hiszen

a Jóerkölcaöke ütközik
az olyan eljárás, amelyről a felperes beszél 
itt. Már pedig jóerkölcsökbe ütköző követe
lést megítélni nem lehet.

— Semmiféle illegitim, erkölcstelen eljá
rásról nincs szól — replikázott a volt ve- 
zéigazgató ügyvédje.

Fodor Lajos dr. törvényszéki bíró meg
hallgatta a feleket s az ügyvédek újabb fel- 
szólalása után a tárgyalást berekesztette « 
nyomban kihirdette Ítéletét, amely a követ
kezőképpen szólt:

— Amikor az államfő a felelős kormány, 
előterjesztése alapján kitüntetést, rendjelet, 
kinevezést eszközöl, elhatározása teljesen 
szuverén, s ennek befolyásolására eljárni 
nem lehet.

Ilyen ügyben tehát nem érvényesíthető 
semmiféle követelés, nem merülhet fel 
semmiféle olyan kiadás, amelyet bírói 

utón érvényesíteni lehetne.
Ezért a volt vezérigazgatót a törvényszélt 
elutasította keresetével, anélkül, hogy ér
demben vizsgálta volna, felmerültek-e költ
ségei, kiadásai s történt-c Ígéret az eljárás 
jutalmazására.

Ezzel az érdekes Ítélettel végződött a tör
vényszék előtt a kormányfőtanácsosi kine
vezés körül keletkezeit per. |

rí

Megbízható minőségek! 
Hatalmas választéki Olcsó árak!
Ráktai-ut
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Szamba!-vaédtnnp a I.loyd-palota kűlön- 
termében tizennégy csapat részvételével 
rendezte meg a Hrltlge Siöttetifff (t világ- 
bajnok-tág próhanertcnyél. Itt nem a (na
púink eröttlezohyftit akarta Összemérni a 
szövetségi kapitány, hanem egytészt az 
egyet rendszerek közötti különbségeket 
megállapítani, másrésit a bllágbajnokság 
technikai lebonyolításának a főpróbája volt 
ez. Kitűnő alakulom volt itt megállapítani 
ei:t, hogy milyen óriási félkész üllséget, ko
moly, hónapokig tarló munkát és nagy be- 
tanitoll rendezői gárdát igényel a világbaj
nokság lebonyolítása. A próbaverseny első 
félideje után az eredmények: MTK I. iOO 
pontiul, MTK II. 370, Készek 260, t)SC I. 
2.»t, f)SC II. 253, Orvosi Kaszinó 240, 
HM PC 2-7.9. Ilölgyválogatott 330. Külön ki 
kell rtnclnünk l'abinytié, fjfjhő kitfínő 
szerepléséi, akiknek okvetlen helyük van a 
válogatott hOlgycüapalban. A rendezés «/• 
ezrrilsége még ti külföldön sokat szerepelt 
krék jelüket is meglepte, ami a két Harvas 
nagyszerű munkáját dicséri,

*
riírrtflnnnl gazdag dljar.áaaal rendezi 

meg h Hétfői Napló
ÁPRILIS S-AN Éfl 4-ftN IDEI VÁLLA
LATI Hpll)(iE-€SAPATVER8ENYÉT.

A Hétfői Napló pompán, nagy erllM- 
serlegét védi n győztes csapni, tagjai 
pedig ilMteieWijul hasonló kicsinyített, 
gyönyörű kivitelű ezlhtkupát kap mik. 
Ezenkívül még Itat team rémesül remek 
díjazásban; a rendezőség még külön 
gondoskodott ragyogó női dijakról Is, 
amlnl a tavalyi Vállalati Versenyen 
szereplő összes hölgyek Is szebbnél 
szelik dijukul kaptak.

A bankverseny Idén elmaradt a ezért 
a Hétfői Napló alkalmat kíván nyílj- 
tani a kitűnő brinkcsapatok mérkőzé
sére is, külön difiit tűzvén ki ,41 legjobb 
Ininkcsapat**  számára Is. Három szak
mai iilj Is szerepel a versenyben! a biz
tosítók, a gyárak és orvosi intézmények 
díjul.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét 
arra, hogy a Vállalatok alkalmazottai
nak hozzátartozói Is reprezentálhatják 
a vállalat színeit. A verseny kizárásos 
Jéflettll. Egy csapatban legfeljebb két 
budapesti i Isőoszlrtlyit, vagy „listázott**  
tcrsenyrő Szerepelhet.

Az Idei legnagyobb magyar brldge- 
vrrseny disrelnőket Kállny Tibor ny. 
pénzügyminiszter, a Rrldge Szövetség 
elnöke.

A verseny elnöke: dormándl Dór- 
mándy <«éza, ny. tábornok, ■ Rrldge 
Szil vétség Ügyvezető elnöke. A Jury 
elnöke: dr. Pélcry Jenő, szövetségi 
kapitány,

A verseny részleteit feltételeire leg
közelebb vlMizntérünk, addig is min
dennemű felvllá-fosllást rovatvezetőnk 
telefonon késrsé'fesert megad a déli 
órákban. (1-308 !W.)

♦
Megjön az. osztrák szövetség prnpozi- 

rió 1 a bárom csapatos osztrák-magyar 
mérkőzésekre. Előrelátható terminus: Ápri
lis 10 II. Játszik a két férfi és hölgvváln- 
gátolt és egy úgynevezett esi kórsa pnt, ki- 
tárókig 30 éven aluliak részvételével.

♦
A tátrai hrldgefornán * Allühő formában 

tévő MIK képviseli n magyar színeket. Még 
e«y magyar csapat Imi 11 latsáról van aró. Dr. 
•éttrv Jmlt, Darvas Róbert, Fvrcneal (lyHrgy. 
Klór I és.lő, dZ Szigeti Pál, gróf Zichy Ede al 
egyiibes tagjai,

♦
Miklós Tibor, n mcssteföldft szaladt kllfíhő 

magyar !<ndgr játékot küld üdvősletrt a Hftjói 
Napló ullúh a magyar brldge társmlalomhuk. 
Merítő ci'i városában telepedett lé, ahol már it 
legjobb brúlge Csapat tngf.i. Ha nt Idén tiem 
í», de temélt, hogy jövőre Oslóban már jut 
stani fog Mcxlco cinéiben a világbajnokságon.

D1VATBESZÁMOLÓ
A RIVIÉRÁRÓL

Nizza, 1937. február.
Gyönyörű napsütésben, tavaszi me

leg időben szemléiéin a legújabb párisi 
divatot* azt a divatot, amelyet a 
felső tízezer elfogadott. Legalább is 
átmenetileg... Mi fog ezután ebből 
három hét múlva itthon „kialakulni”, 
az a pesti hölgyek jőizlésétől függ. 
Mert itt, a tündér! kép ragyogásában, 
valósággal ráveti magát mindenki a 
iegnjabbfa,amit Pária hozott, tekintet 
nélkül arra, hogy szép-e és sikkcs-e 
Az uj kreáció.

Amint például ezt az amerikai höl
gyet nézem az elegáns étterem terra- 
szán, piros plisszirozott szoknyában, 
rövid piros spencerében és kanárisárga 
blúzában, biztos vagyok benne, hogy 
ez a toilette nem fog nálunk nagy 
sikerrel szerepelni. De az a középkék 
kabát sem, amit ugyancsak egy ame
rikai hölgy visel, széles carminpiros 
bársony kihajtóval,

Azért pesti szemmel mégis nyugod
tan megállapíthatjuk az uj divatról, 
hogy mire kialakul, egészen biztosan 
szép lesz. Az átmeneti kabátok uj szint 
kaptak, szintúgy a kosztümök: a 
narancs és beige közötti árnyalatokat 
lanszirozzák. Szürke kosztümöt, vagy 
kabátot úgyszólván, alig látni. Na
gyon tetszik mindenkinek a virágos 
selyemvászon, amiből rövid és hosszú, 
sveifolt, elől nyitott kabátokat készí
tenek, amely alatt sötét, vagy pasztell- 
íziflii ruhákat viselnek. Ez biztosan 
sláger lesz!

Á kék és zöld minden árnyalatát 
is megtaláljuk vékony szövet-kompié - 

vásírollunH KIÉIN ANTAL
KÖZ6AZDASÁ6

A Leszámitolóbank 
zárszámadása

A’ vezető fővárosi pénzintézetek között az 
utolsó években a Magyar Leszámítoló és 
Pénwáltóbank-nnk sikerült üzletkörét a leg
erőteljesebben bővíteni. Ez az expanzív üz
letpolitika kifejezésre jut az intézet 193Ű. évi 
inéricgébéfl Is, amely nz fizletóllomáhyoknak 
nz egész vonalon való emelkedését mutatja, 
így hé intézet betétállománya 121.7 millióról 
/?4.A millió P-re növekedett. Ez a betétfejló- 
dt’s nz Iflöö-o*  év tőkeképződésének közismert 
slagnációja mellett igen figyelemreméltó.

Az intézet 19.3Ö, évi tiszta nyeresége 1.31 
millió pengő, az előző évi 1.17 millióval 
szemben. Az. üzleti feleslegnek ez a 12 szá
zalék kőrtili emelkedése megfelel a lényege
sen nagyobbodóit forgalomnak. Az elért núe- 
reséglöbbletel csaknem teljes egészében a kö
vetkező üzletéit számlájáfa vételik elő.

A Vam/ar Leszámítoló- és Pénzváltó.fiánk 
Iflrtzgnlósáfla febrtlór fi-ón Madardisy-fíeck Mor
céi báró dr. elnöklete alatt megtartott ülésen 
megállapította ni 193Ü. tlr.telév mérlegét és zár
számadásait, amelyek szerint a tiszta nyeréséi.' 
1,310.075.49 pcriflŐ az elÓíő évi 1,172.(15(1.87 
pengővel szemben. Elhatározta nz Igazgatóság, 
Imgy a február 20-án megtnrlftndó 07. rendes 
közgyűlésen 1.50 pergő osztalék kiűzetését (ta- 
vnl.V szintén t.Sö pengő) fogja javasolni, továbbá 
hogy 200.000.— pengő a tartalékalap növelé
sére, 400.000.— pengő a nyugaijtartaíék javéra. 
50.000.— pengő pedig a Madarussy-RéCk Miksa 
báró scgélvnlap javára fordlttassék és az 1037. 
év számlájára 9HÜ.O7O.IÍ pengő f tavaly 129 067.59 
pengő). Ithál 137.Síi.öt pengővel nagyobb ősz
szeg vitessék elő.

A mérleg adatni! összefoglalva, Jéllemíő adat
ként jelentkezik a betétállomány Ismételt emel

A szent hazugság
A vtldghiríl „Wiener Stingerknaben" közre- 
miiködísével készült tilm. A főszerepekben 
a bécsi Burglhsater és Deulsches Volkstheater 
ismert srinészei

az Urániában csiiiorioksn nremieri

kát, ruha- és bőhátu kabátokat, vagy 
ruhát és bolerót készítenek belőlük. 
A tavasz első futárja : a sottis is nagy 
mértékben képviselteti magát. Ha nem 
is alkot szerves egészet (értsd : egész 
ruhát), de mint disz annál többször 
szerepel. A téli fekete ruhákra sottis 
gallér, öv és manzsetta keiül, a kosz
tümök blúzai is gyakran sottisból 
készülnek.

Fantasztikus arányban szerepel a 
szőrme. Nérz, perzsa, breitschwanz, 
kék és ezüstróka. 5—8 rókából Össze
dolgozott kepp, meg se kottyan. Skun- 
sót, vakondot és sealt alig látni.

Este mindenki kiöltözik és mulatni 
megy. A hölgyek kivétel nélkül grand 
toiletteben. De milyenekben! Mellet
tem ült a kaszinóban egy hölgy fehér 
muszlinbársony uszályos ruhában, föl- 
digérŐ hermelin belépővel és legalább 
50—40.000 pengőt érő ékszerrel. Imp- 
rímé esti ruhákat is láttam már, ame
lyeknek legtöbbje elől rövid, hátul 
nagyon hosszú és borzasztó gloknis 
fazonban készült. Megjegyzem, a nagy 
dekoltázsoktól alig látom a ruhát.

Nagyon sok a lenge muszlin és ez 
Úgy látszik, még nyáron is erősen tar
tani fogja magát.

( Dr. Dévainé Erdős Böske.) 

•k
Sugár Vilmos, a Deák Ferenc-iu, Deák-tér 

sarkán Ietft Sugár cég főnöke, külföldi bevá
sárló körútjáról visszaérkezett, ahonnét sike
rült maflával hozma a legújabb divntu francia 
ói angol ruha, kOSítllm, kabát, szövet és se
lyem különlegességeket, melyeknek megtekin
tését nz elegáns ItOlgyMözOhoég szives figyelmé- 

1 be ajánlja.

iiuatarunazanan
KIRÁLY-UTCA 49. te.

kedése, amivel karöltve a váltótdrea szaporulata 
állapítható meg, ami az üzletkör további kiter
jedéséről és úgy a tőkéjét elhelyező közönség, 
mint a hitelt igénylő feleknek a bank tránt meg- 
nyilvánuló bizalmáról, illetőleg Igényeinek az 
intézel résréröl Való kielégítéséről tesz tanúsá
got. Megelégedéssel konstatálható ezek után, 
hogy nz intézet az elmuit évben is megfelelhe
tett mindazon feladatoknak, amelyekét át or
szág közgazdasága és ügyfelet érdekében ma
gára vállalt. A fokozott forgalom a nyereség- és 
vcszleség-számta adataiban is megnyilvánul és 
h tavalyival egyenlő nagyságú osztalék megálla
pítása mellett a folyó évre szóló magasabb nyo- 
reségeJövitell és megfelelő tartalékolásokat is 
telt lehetővé.

A MOKTAR 
nagy üzleti eredményei

A Magyar Országod Központi Takarék
pénztár fejlődését, hagy belső erejét, üz
leti tevékenységének állandó növekedését 
igazolja az 1936. évről a most kiadott mér
leg is. Az Intézet nyeresége növekedett, 
forgalma ismét emelkedett és a MOKTAR 
számadásai minden Irányban Visszatükrö
zik a gazdasági helyzet javulásánáak ko
moly jeleit. Különösen megnyilatkozik ez 
a betétállomány növekedésében, miután az 
intézetnél njtíbb tőkék helyezkedtek el, 
amelyeknek kialakulása valóban örvende
tes. Éppen ilyen örvendetes, hogy a 
MOKTAR a maga hitelellátó tevékenységét 
egyre szélesebb alapra helyezi és nagy
mértékben áll rendelkezésére minden ko
moly termelőmunkának. Mindennek a 
nagyarányú tevékenységnek eredményeit 
az igazgatóság jelentése a következőkben 
foglalja össze:

A Magyat OrstÓgas KőzpoMI Takdrékpént- 
tár Igazgatósága február 10-én tartott ülésében 
állapította meg a múlt év mérlegét, a «Ar- 
számadások 873.53Ü.4.3 pengő nyereséget mutat
nak, 5O.1Í0.53 pengővel többet, mint at 1935. év

I

íjnMtHsWiuHi": aa >
jíBmífestttt unnetem F DU Z .. 
ptnli s> warkárteróX

lV„Hk á^tten3.T«l.: 1-805-19 éssMiküzletekben.MonorlMag; 
Bákóe>!-«t 7, Mandiner Ödön összes üzleteiben

Annak az általános konjunklura-iavuláshak, 
mely a gazdasági világválság lassú elvonulásá
val összefuggöleg hazánkban is egyre több gaz 
dnságl vonatkozásban mutatkozott, a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár elmúlt évi 
üzletmenetére is megvolt a hatása. Jclíl ezt a 
tiszta nyereségnek körülbelül 10%-nyi növeke
dése és az üzleieredmény-számlán a jövedelem 
oldalon minden tételnek emelkedése. A belföldi 
tőkeképződésnek bár lassú, de állandó erősbő- 
i’ését mutatja, hogy könyv- és folyószátnla- 
betéiesei 1936. végén 3,000.000 pengőnél nagyobb 
tökét kamatoztattak a takarékpénztárnál, mint
1935. év végén. Ha mindezzel szeiv'a.n az inté
zet gondjaira bízott idegen tőkék összegszerűleg 
visszaesést mutatnak, ez annak az Örvendetes
nek mondható körülménynek a következménye, 
hogy a belföldiek betéteinek jelentékeny emelke
dését túlhaladta az a csökkenés, mely az inté
zet egyéb kötelezettségeinél, külföldi adósságok 
soronkivüli kedvező leépítése, de főleg a kül
földi valuták, nevezetesen a svájci frank és hol
landi forint devalvációja következtében állt elő. 
E különbözet tartalékolásáról az intézet az ak
tívák oldalán gondoskodott, ami egyes vagyon- 
leielek összegszerűségének csökkenését vonta 
természetesen maga után. A mezőgazdasági és 
ipari konjunktúra javulása az intézet érdek
körébe tartozó vállalatok értékében jelentékeny 
emelkedést okozott. A tőzsdén jegyzett vállala
tok papírjainál ez számottevő árjolyumtmelke- 
détben mutatkozott. Mind-e körülmények együtt 
oly vagyoni szaporodást, a tartalékok olymérvü 
megnövekedését eredményezték, hogy az 1930. 
év az intézet egész kivételes benső megerősödé
sének esztendeje lett.

Noha az osztalék emeléséra lett volttá fed*  
zet, az igazgatóság a február 23-án tartandó 
köígyülésneli osztalékul úgy rtiint tavaly, rész
vényenként 1 pengőnek, összesen 200.000 pengő
nek kifizetését jogja javasolni. Indítványozni 
fogja e mellett, hogy a külön tartalék 100.000 
pengővel dotállassók, a nyugdijp..íztárba 80.000, 
az alkalmazottak segélyalapjába 20.000 pengő 
uialiasíék, 40.000 pengő pedig a hivatalnokok 
külön jutalmazására fordiltassék. E szociális 
jellegű átutalások összesen 40.000 pengő több- 
lejét tcsznék ki. k .

A Magyar-Olan Bank Részvénytársaság fo
lyó hó 9 én tartott XVlt, évi rendes közgyű
lése az igazgatóság valamennyi javaslatát egy- 
hanflUlng elfogadta és ennek alapján elhatá
rozta, hogy osztalék fejében folyó hó 10-töl 
kefdődőleg részvényenként P 1.50 fizettes
sék ki.

A Hant Bank Bf. Siécit Pál kincstári főtan*"  
esős elnöklete alatt tartotta XL11. üzletévi ren
des közgyűlését. A közgyűlés az igazgatóság 
jelentését egyhangúlag tudomásul vette, az
1936. üzletévre vonatkozó mérleget elfogadta 
s elhatározta, hogy a kimutatott 481.143.04 
pengő tiázta nyereségből osztalékra részbé- 
rtyctíkénf 1 pengő, vagyis Összesen 2ŐO.OOO 
pengő fordlttassék és 10fl.410.04 pengő aí
1937. üzietév számlájára vitessék át. Az osíta- 
lék a 42. sí. osztalékstélvény beszolgáltatása 
ellenében a társaság pénztáránál február 15-tól 
kezdődőleg kerül kifizetésre.

*
A Magyar Pamutipar Rt. Igárgatóíágánfllf 

szombaton tartott ütésén Szurday Róbert vétér- 
Igazgató egészségi állapotára váló tekintettel 
vezérigazgatói tisztsége alól való felmentését és 
nyugdíjaztatását kérte. Az Igazgatóság SÉurdav 
vezérigazgató bejelentését nagy sajnálattal vette 
tudomásul és a vállalat érdekében több év- 
tizeden át kifejlett eredményes működéséért 
hálás köszönetét fejezte ki Át Igazgatóság et 
alkalommal felkérte Szurday vezérigazgatót, 
hogy értékes szaktudásával, mint az igazgató
ság alelnöke és a végrehajtóbizottság tagja 
továbbra is álljon a vállalat rendelkezésére és 
egyesületi tevékenységében a vállalat érdekeit 
támogassa.

Az igazgatóság ugyaftertn ülésén a vállalat 
eddigi vezérigazgatóhelyettesét, Gómperi Ervint 
vezérigazgatóvá kinevezte.

Építészek, építőmestereit. 
vaiisiKozöh, építőiparosok 1

Ah ösSípb síakómberek eíámára 
nélkillözhatellen leni a rövidesen 

megjelenő

ÉPÍTŐIPARI 
MÉZIKÖNVU
(KöltségsíómitáR a fnaffasdpités- 
ben II. bővített és javítót kiadása) 
Epiiőipurí szabvány költségveté
sek! é itőipari egyaégártébiázft- 
tok. — Építőipari szaknévsor! 
4itor díjtalan eógbaltifaftlukl 

tlávitoibtn: QO.—
••4W : P SB.—

Masn>n«-IMI« » s,M«a «gyld«|a 
bekUldóse mtoldit.

A flMfól NAplí kiadóhivatalába#
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Meghívta
azután öt lövéssel 
letemette orvosát

Kíroiyváros, február 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Rejtélyes gyilkosság ügyében 
folytat nyomozást vasárnap reggel óta a ju
goszláv rendőrség.

Popovics Milán huszonhatéves magán
tisztviselő pár nappal ezelőtt szobát vett ki 
Károlyvúros egyik szállodájában. A szálloda 
alkalmazottai előtt többször hangoztatta, 
hogy gyógykezeltetni akarja magát.

Vasárnap reggel elköldetett dr BicMcr 
Iván orvosért és kérte, hogy azonnal siessen 
hozzá, mert sürgős orvosi beavatkozásra van 
;r»kség. Pár percig tartózkodott az örvös a 
magántisztviselő szobájában, mikor a szál
loda alkalmazottai

gyón egymásutánban hat revolverdör
renést hallottak.

Rémülten siettek a Sibbába, ahol
Popovksot A? dr. Blchlert holtan találták.

A rendőrség megállapította, hogy Popo- 
vics

Öt lövéssel agyonlőtte az orvosi, 
azután a revolvet utolsó golyójával saját 
szivét lőtte keresztül.

A nyomozás eddig még semmiféle olyan 
adatot nem talált, amelynek alapján vilá
gosság derülne a rejtélyes gyilkosság és ön
gyilkosság indilóokárá.

Betörő & Comp
Harminc lakást fosztott ki a lég- 

tomásznö és idomított kutyája
Veszedelmes tolvajnő került kézre SerfőtÓ 

Hona 3fl éves tovotlmultu artistanő személyé
ben. Ak elegánsán öltözködő kalandornö a 
büdal villákat fosztogatta és a pestkörnyéki 
helységeket Is nagy előszeretettel kereste fel,

SerfözŐ Ilona, aki régebben vidéki cirku
szoknál mint légtornásznő működött, kitünően 
idomított

kutyája segítségével követte el a sorozatos 
lopásokat.

A kutya Játszi könnyedséggel ugrott be a 
nyitott kbtáköh és á közelben lévő ruhaneműé
in és más holmikat

szájába véve kivitte az utcán várakozó 
gazdájának.

Más esetekben nz „őrtálló'*  szerepét töltötte 
ta és ha valaki közeledett, hangot ugatással 
hívta fel az artistanő figyelmét, hogy 

meneküljön,
mert baj van.. A veszedelmes tolvajnő közel 
hafmlnc laká!ibáh és Villábáh „dolgozott". ö 
járt azonkívül a budai péküzletekhen is, Ahol 
több helyen a pénztárt fosztotta ki.

Serfőtö Ilona a lakásfbsztogatásokon kívül 
,* a Szentendrei templomba Is betört, 

betört, 
ahonnan értékes kegyszereket vitt el.

A házkutatás során a lakásán elrejtve meg
találták a templomi kegytárgyakat, átohklvül 
tök ruhaneműt és más tárgyat is. Serfözö 
Ilona a lopött holmi nagyrészét értékesítette 
és a pénzt mulatozásokra köllölte. Találtak 
ftála égy noteszt, amelyben pontosan fcl- 
jegyeste azokat a helyeket, Ahol „látogatást

A vakmerő tolvalhőt letartóztatta a réndöt- 
•ég és a pestvidéki ügyészség fogházába 
kísérték.

Hárommillió voltos 
mesterséges villámcsoda 
« párisi világkiállításon

Pária, február Í4.
fá Hétfői Napló tufiósitőjálól.) A készülő 

•ráhcla világszenzáció, a párisi világkiállítás 
’álépllésének munkálatéi Léón Blufn francia 
tmhlMterelhök legutóbbi érdekes beszéde utón 
Bl*g  hatalmasabb Iramban folyik. Több mini

llteíer munkás
•mrgoskodik éjjel nappal a Trocadero állvá
nyai körül és miután a francia miniszterelnöki 
Mszéd hatása kiáll kötelezték rtiagükat, hogy 
•negyvenórás hiUrtkádÖn kívül túlórát iá lel- 
Hdv'K'k. 'óbb miül bizonyosra vehető, hogy
• RiélliláSt ai élőre meghatározott Időpöntbah,

ínéi, (, ttó|Slc hjjllní.
.*"<>»'  « MtpylIU nípj. köteledig. , klíl- 

leroivléh cityre HApotShSdbb.n .lakúinak 
. & ♦ll»BWM«4cl6Jllial( Érdeke) kiállítói valíbán a muuésict és d 

•íchna-o csodáfáiMh ígérkezik. A legnagyobb 
}’"®kció a felfedelíthtk pávillonfn léit, Ahol 
wnbek között egy hatalmas eléktrostatikuí 
tép fogja

hárommnitó váltba MHteHfttéí Vlftíta- 
eaodájávai 

jJjKj11"1"! a MMatökat. A hatalmai gépet, 
a kV, Vn,tóg ÓVegkfetréc zár cl a nézők elöl,
* A<tír‘dJ,ja' Wivt PÍW»«or terveit®,
fcviká POVtíiöhjábáh kfllöhbrii több*
»/ . élŐrtllilSök éj érdekesnél érdekesebb fii*
Méh? közönséget a tudomány1

gifiittttitttintttuiiiittittiitUHiuiiiUttiiífírniuiiitittiiiiínmfnmtttitnminmaititii
— te . _ Ingyen Ttw«n,33»»ke4rataMny a

ceehexluvAk ráálltakon. hajó éi ... 
kon.I'’a»>lv4nj’ok6efemUgi>BÍV«ok: Magyar*  
Csehlb'lavkk BrreikedelMM KoraarA- 
MULUpest, V.. UpiH-ttrut 10. (Tel.t 12-31-71). „ClFl” CWtohsfclovAk idegenforgHln*!  
IrvNAban, V„ JóweMér 8. Tel.: 18-O8-S1) 
nz ÖMzea bndapmti é» vidéki MÁV men*tj«gy-  
IrodAkban. VÁsArigasolvÁnyak Ara I*  6.

íj Z«ffoV«u>« me*  « favcrc*/  .....|
| PRÁGÁI NEMZETKÖZI ;
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Héthetes diadalut után vasár*  
nap megérkeztek Amerikából 
az Egyetemi Énekkarok

befutott

és nem- 
szálltnk

n

Vasárnap délben a keleti pályaudvar nem- 
zetiszlnii lobogókkal díszített érkezési oldala 
előtt diszrühás lovasrendőrök álltak örségt-t. 
Bent a pályaudvar épületében pedig zászlók 
alatt felsorakozva a budapesti egyetemi 
énekkarok diáksapkás tagjai várakoztak.

A párisi gyorssal érkezeit meg hét hétig 
tarló diadalut után a budapesti egye
temi énekkarok férfikórusa, amely nagy 

sikerrel szerepelt Amerikában.
Két óra után néhány perccel 

vonat. Az énekkar tagjai
amerikai csillagos lobogókkal 
zetiszlnii zúsziókkul a kézben 

le különkovsijtikból.
Négyes sorokba álltak és zárt rendben 

vonultak be az érkezési oldal várócsarno
kába, ahol ünnepélyesen fogadták őket. Az 
énekkar itthon maradt tagjai elénekelték a 
Hiszekegyet, majd az üdvözlő beszédek 
következtek. A kultuszminisztérium nevében 
Fütty Szánthó Endre mondott beszédet, 
majd pedig Pataky Arnold, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem rektora és Szabó Gusz
táv, a József nádor műegyetem rektora 
mondott beszédet. A fogadtatáson megjelent 
Schiller Dezső alpolgármester is.

A köszöntő beszéllek re Lány Elemér, az 
énekkar egyik elnöke válaszolt, azután

fclzendlilt a Himnusz, 
majd az énekkar tágjai a Hősök terére 
mentek.

A Hősök terén Ismét felcsendült az ének
kar tagjainak hangja. Azután koszorút tet
tek le az emlékre.

A diadaluljáról visszatért énekkar kar
nagya, Vaszy Viktor az amerikai útról 

érdekes és Izgalmas részleteket mesélt 
el a Hétfői Napló munkatársának:

—- Az amerikai magyar lapok azt Írták 
rólunk, hogy

Kossuth amerikai útja óta az amerikai 
magyarságnak .nem volt olyan nagy

EXPORTVÁSÁRT

jelentőségű eseménye, mint as Egye
temi Énekkarok hangversenyszereplése.
Több mint tizenegy városban adtunk 

hangversenyt. New-Yorkban La Guardia 
nolgórmesler fogadott bennünket. Trenton- 
ban HofTmann kormányzó, aki a Lindbergh- ) 
bébi elrablásának ügyében vezette a vizsgá- , 
latot, szintén fogadott bennünket. Jártunk

Fehér Házban is,
Rooseveltné kijelentette, hogy jövőre 
két flát Budapestre küldi és Rita kéri 
ar énekkar tagjait, hogy a fiukat kalau

zolják Budapestén,
— Néwyorki hangversenyünket kilencven I 

zenekrillkus is végighallgatta és egyhangúan 1 «... ,o
att Írták, hogy a budapesti egyetemi fnek- JSrult. hosy CMk magynr „érzők mflvéft 
karok a világ egyik legjobb férfikórusa. I............ .. *" .......................k

A

Hamistanuzásért 
feljelentették 
az indiszkrét Don Jüant

Egy izgalmas Válóper! tárgyalás után pél
dátlan feljelentés érkezett a főkApítAiiy- 
ságra: aZ BhsZOPy ügy védje

hamistanuzás bűntettéért feljelentette ■ 
férj koronatanúját.

aki miatt a válást a feleség 
mondották.

Egy józsefvárosi vendéglős 
hajnalban ment fel üzletéből 
kisérte öt egyik alkalmazottja ik. A bontó
per keresete szerint, amikor a lakás elé 
érlek,

a konyhaablakon akkor ugrott M B. Á. 
állásnélküli napszámos,

akivel a vendéglők már régóta gyanúsította

hibájából ki-

égy napon 
lakásába. El

GIBBS 
FOGSZAPPAN 

leSZAlllTOTT 

REKLÁMÁRON 
CSAK MÁRCIUS 1S-I9I

H1BBS
w

Sikerünkre azonban az a legjettem- 
r New-Yorkban

nagy kang- 
kgtávolabbl 
ICM.

zŐbb, hogy 1939-re, amikor 
világkiállítást rendeznek,

meghívást kuptunk egy 
verseny-turnéra, amelynek 

állomása Kalifornia
—- Nekem viszont máris szerződésem vnh 
zsebemben, amely a jövő szezonra ár ól: * a

filharmonikusok zenekarát viszem Ameriká
ba koncert-turnéra.

— Sikerünkhöz azt hiszem az is bozzí-

énekeltük, Bartókot, Kodályt, Lisztet, 

feleségét.
Az asszony n leghatározottabban tagadta, 

hogy nála volt r munkás és esküdőlőtt, 
hogy mindig hii volt férjéhez. A vendéglős 
ózonban az eset után elhagyta a közös Iá
kést és megindította az assznoy ellen h 
válópert. Rendkívül izgalmas volt a böntó- 
per tárgyalása: a feleség sírva adta tiŐ, 
hogy ura már régóta meg akar Szabadulni 
tőle és ezért

6 rendezte meg az egéaz hajnali Hrne-

A férj viszont nzt hangoztatta, hogv fel®4 
sége régóta csalja őt R. A.-val, már hóna
pok óla gyanakodott, de csak az emlékeze
tes hajnali jelenet szolgáltatott neki végle
ges bizOnyitékot.

Kihallgatták ezután B. 4.-t, akt beval
lotta, hogy azon « bizonyos éjszakán, mint 
máskor is gyakran,

mialatt a férj a vendéglőben dolgozott, 
az asszonynál volt.

A feleség sírva tiltakozott ét eüefi. A drá
mai azémbesitési jelenet erédménttélenfi! 
znjlott lé, mindketten fenntartották vhltö*  
másükat...

A vendéglős alkalmazottja á hajnali ta
lálkozást éppen úgy mondta el, mint a 
férj. A bíró mindkét tanút megesketté val
lomására és

azzal a per «orsa eHBtt:
a férj válókeresetónck helyt Adott a blróxíg 
és az asszony hibájából bontotta fel a hd- 
zasságot. A felség frilébberetl ók Italét el
len.

A Válás kimondását követő napon A vtn- 
déglősné Ügyvédje megjelent a rendőrségen 
és feljelentette a férjet hamii tqntriásra oöló 
rábírásért és u napszámost hamis tanú- 
zásért. A feljelentés szerint

együtt eazelték ki as egész JeteárteK 
amelynek eredményéként a vendéglői ki
vált féleségétől. A vlüsgálat megindult.

! s tudja

i»b Konyha.
a cigány,
aiazz

K



SZÍNHÁZ}
Színházi hét

1- I-BEM1EB A PÓDIUMBAN. Néhány 

hónapja, hogy megnyílt a Pódium, amely 
az el<i pillanattól kezdve számottevő té
nyezője lelt Budapest színházi életének. Az 
ötlet, szellem, n mngusrcndü fintorok mű
vészi tálalása kapott itt színpadot, úgyhogy 
ma már, amikor a harmadik műsornál tar
tanak, nemcsak sikk elmenni a Pódiumba, 
hanem utdósággal kötelessége mindenkinek, 
aki Budapest színházi életiben mindig 
mi Iáit akar maradni Szándékosan nem 
irom, hogy kabaré, amely műfaj kissé le
járt és kissé diszkrcdlttált is. Több és ke
vesebb n kabarénál, valahogyan nz az ér
zése nz cnilicrnck, mintha ötletes, szellemes 
emberek agytrösztje termelné ki spontán a 
közönség előtt mindazt, amit n kitűnő szi- 
nészgárda előad. Békelfy László, eme agy
tröszt elnöke, vitriolba mártott humorával 
ítélkezik élők és holtak felett. Csodálom, 
hogy nem kapott egy sereg rágalmazúsi 
pert, mert bizony senki sem szereli, ha az 
igazat megmond jók a szemébe. Békeffy 
pedig megmondja... Bajos volna elso
rolni a bombasikerü tréfák és villanásnyi 
ötletek sziporkáinak címét és szerzőit. 
Csak ugy találomra kiragadtunk egyet- 
egyet. Tapsoltunk Tarák Rezső Lepcsccs 
tréfájának, Eri Halász Imre, Faragét Dezső 
György, Kellér Dezső egy-cgy pompás jele
netének. Kitűnő nz utólérhetctlcnül aranyos 
Kiss Manyi, majd Kandón Vilmos, Kondor 
Ibolya, Keléig László, Boros Géza, Unger 
István, Andatj és jóformán a műsor minden 
egyes szereplője. Azt hisszük, hogy nz idén 
már nem lesz szüksége uj műsorra a Pódi
umnak.

2» HELTAI JENŐ személyes felügyelete 
mellett folynak n próbák az Andrássy-uti Szín
házban, altot a ,,Tündérlaki lányok" ünnepi 
bemutatójára készülnek A küllő néhány hó 
nnpp.il ezelőtt teljesen átdolgozta a békeévek 
nagysikerű színdarabját, amelynek annak ide
jén n Vígszínház közönsége tapsolt. A darabot 
(lótli Sándor rendezi és ugy volt, hogy egyik 
főszerepét játssza is. A szerződésnek azonban 
nem tehet eleget, mert az ,.Egy pohár vízben" 
olyan sikere van, hogy nem rnnradhat ki a 
darabból, Helyette Mihályiig Béla játssza cl nz 
Öreg búréi szerepét. A premiert nagy érdeklő
déssel várják.

EZZEL SEM MENTIK MEG A BECSI 
OPERETTET. Bécs városa a művészi bécsi 
operettnivó fenntartása érdekében operett
pályázatot Irt ki. A győzte*  librettó szerzői 
400, .300, illetve 20 schilling jutalmat kapnak.

d- EGY FfiNZCSOPOHT hluvítr, ki akarja 

bérelni a Hóval Orfeumot, amelyet a Vigszin 
házék teljesen feladtak Hajmásig Bonn, a 
mngvnr származásit bécsi énekesnő főszereplé
sével Gyöngy Pál uj operettjét készülnek elő
adni. *

IGNACZ ROZSA, a Nemzeti Színház ki- 
táléi művésznője, regényt irt, amely husvétra 
jelenik meg a könyvpiacon. A regény cime: 
Anyanyelvű magyar és a 027—2K-ns években 
Kolozsvárott játszódik le a diáktüntetések 
Idején. A kiváló színésznőnek ez nz első re
génye, de irodalmi munkásságot már tizen- 
hároméves kora óta folytatott részint n Brassói 
Lapokban, részint egy fővárosi napilapban. 
Regényét irodalmi és művészi körök nagv ér
deklődéssel várják.

6. * FonVM FILMSZÍNHÁZ kM,mértan 

előzékeny igazgatósága saját filmje premiér- 
Íi-re elfelejtette meghívni Hunyadi Sándort, a 

iváló Írót. Vtolsó pillanatban küldtek érte 
autót, hogy elvigyék n premierre, de nz Írót 
jmár nem találták meg.

Fllmfrlvételek ■ Keleti pályaudvaron. Teg
nap éjjel, amikor nz éjszakai expressz beérke
zett a keleti pályaudvarra, különös események 
játszódtak le u perronon, amelyet pillanatok 
•lati nappali fény árasztott el. A vasutasok 
értetlenül .néztek egymásra, neih tudták, mi
ről van szó, azt hitték, valami különleges, ma 
gas vendég érkezik váratlanul. Pedig nem tör
tént más, mint nz I I A most készülő buda
pesti filmjének, Vaszary János ..Rád bízom a 
feleségem'' nek utolsó zárőjclenctét forgatták 
le. Az éjjeli felvételen résztvettek a főszerep
lők, de kinn volt az egész gyártási vezérkar 
is.

Rio ni haton

ÜNNEPI ELŐADÁS
keretébon a s

Andrassy-uii Színházban
keriií°>z1nro: Holtfll JCllÖ vígjáték*

limdfirlahl lányon
Rendelő: «0TH NÁNDOR

F 6 • ». errnlők Turay Ida. VltvAry Mariska. 
Mlha’vfl •»*!•«.  Nrvnyrl V rra. ah Hanti,Rtil««u, 
tlsroM, KuvAta Terin, Vl«y Hőin. Svn|>l<>u<-*nv  

Evu, Könny Márta.

Dtazlclterrr<6 VPOH TIBOR

HÉTFŐI NAPLÓ

1. A szerző a függöny előtt
és a kulisszák mögött

TALÁN csak abban hasonlítanak 
egymáshoz a színpadi szerzők, amikor fal
fehéren, frukkosan, szemükben a bukds 
félelmével vagy a siker mámorával, meg
hajolnak a függöny előtt. A közönség, na
gyon helyesen, csak igy ismeri a lobogó
ba ja, ősz fürtű, kopasz, sovány vagy kövér 
szerzőket, akik a kulisszák mögött ünnepi 
frakkjukat levéve, bizony egészen más 
arcot mulatnak egymás felé. E pillanat
ban ugyanis a Színpadi Szerzők Egyesü
lete, amely a színpadra dolgozó magyar 
írók egyetlen érdekszövetsége, belső és 
ádáz harcok színhelye. Plágiumvádakat 
vagdosnak egymás fejéhez, legkülönbö
zőbb intrikákat folytatnak le és gucrilla- 
harcot vívnak meg leshelyeikről. Ezek 
pedig e héten már odavezettek, hogy — 
mint értesülünk —, C s a t li ó Kálmán és 
F ö l d c s Imre, a színpadi szerzők kél 
elnöke, képtelen betölteni tovább tisztjét 
és otthagyja helyét. Tisztjük pedig jófor
mán semmi más nem volt, mint a szín
padi szerzők százféle érdekeltségű, száz
féle célú széthúzó erőit valahogyan össze
fogni.

Molnár, Zilahy, 
Fodor, Bús 
Fekete nem fizet

AZ ELNÖKI TISZT
SÉGEKRŐL VALÓ LE
MONDÁS főoka az, 
hogy az irók egyrésze 

és éppen a világsikert aratott irók, ma
gukra nézve nem tartják érvényesnek a 
színpadi szerzők határozatait. írjuk' ki 
nyíltan. Molnár Ferenc, Z il a h y La
jos, Fodor László, B u s-F c k e t e nem 
óhajtják tantiemjük három százalékát 
színpadi szerzők „behajtó irodájának” 
rendelkezésére bocsátani. Azzal az indok
kal, hogy nem hajlandók betekintést en
gedni darabjaik üzleti eredményébe, ami
ből természetesen következtetni lehet a 
darab prosperitására. Tudni kell azt, hogy 
a színpadi szerzők „tantiembehajtó iro
dát” létesítettek abban az időben, amikor 
még nem tőkeerős kezek, hanem külön
böző alkalmi vállalkozások vezették a szín
házakat. A sorozatos szinházbukások ide
jén természetesen az irók károsodtak leg
többet, akik hosszú hónapok munkájának 
gyümölcsét nyújtották át a szinházaknak, 
anélkül, hogy ebből egy falatnyit harap
hattak volna. Ezekben a válságos időkben 
a „tantiembehajtó iroda” vitézül teljesí
tette feladatát, inkasszált a szerzőknek, 
amennyit lehetett, hűségesen sáfárkodott 
a pénzzel s most ugy látszik, miután a 
mór megtette kötelességét, — mehet. A 
legkitűnőbb és a legnagyobbsikerü szín
padi irók nem hajlandók áldozatot hozni
többé a magyar szerzők kollektív érde
keiért.

UGYANAKKOR, amikor 
Két veszteit éppen a plágiumvádak} 

plágiumper következtében robbant 
ki a Színpadi Szerzők 

Egyesületének válsága, 11 a I o g h Árpúd 
törvényszéki biró két plágiumperben ho
zott felmentő ítéletet. Beszámoltunk arról, 
hogy a Paramount, illetve Székely János 
iró Vágy cimü filmje ellen plágiumpert 
indított László Miklós, a kitűnő színész- 
iró. röviddel utána azonban Segesdg 
László is csatlakozott a perhez. A tőroény- 
szék előtt ugy a Paramount, mint Székely 
János azzal védekezett, hogy sem Segesdy, 
sem László müvéről nem volt tudomása, a 
Vágy cimü film témája, ötlete és meséje 
igen régi keletű. 1905-ben egy francia, Max 
Maurey irta meg először, 1907-ben könyv
alakban is megjeleni, viszont — és most 
jön a meglepetés — az élet utánozta az 
irodalmat, mert 1908-ban az esemény való
ban megtörtént Odesszában. Es a bűnügy 
hire annak idején az egész világsajtót be
járta. A törvényszék ez alapon ugy László 
Miklóst, mint Segcsdyt elutasította kere
setével.

amíg kíméletlenül 
Baj van a taxi- — lehet, hogy joggal — 

gavallér körül Bús Fekete László és a 
bécsi szindarabgyár el

len zuhognak a plágiumvádak, burkolt for
mában és nobilis hangon jelentkezett egy 
színpadi szerző, László Aladár, aki követ
kezők közlésére kéri fel e sorok íróját:

— Mintán ugy hallottam, hogy Szilágyi 
László nagyrabecsült és kitűnő kollegám 
„Taxigavallér” címen darabot ír. kötelessé
gemnek tartom közölni félreértések elkerü
lése végett már most, hogy tavaly szeptem
berben „Taxigavallér” cimü darabomat egy 
nemyorki filmgyár részére elküldöttem és 
c filmgyár szeptember 12-én ezt a darabot 
ott copyrightolta.

SXILÁlÁ I I.AS7.l.Ct ezzel kapcsolatban a 
következőket jelentette ki; __

Kűlönvéleménu 
Peéry Piri 
ügyben

— Igenis, befejeztem Taxigavallér cimü 
zenés vígjátékomat, amelyhez az alapötletet 
a két hónappal ezelőtt Budapesten létesült 
taxigavallér-kölcsönzö iroda adta. Nem 
valószínű tehát, hogy László Aladár darab
jának meséje és az enyétné azonos lenne. 
László Aladár — mint mondja — egy éve 
irta meg darabját, valószínűleg a Neiv- 
Yorkban vagy Londonban létező hasonló 
intézmény kapcsán. Az én témám azonban 
speciálisan a két hónap óta létesített pesti 
Intézettel kapcsolatos.

2. Az Édes Anna 
édes-mostohája

— MILYEN A KOSZTOLÁNYI DARAB? 
— kérdezik lépten-nyomon, ugy mintha a 
költő még most is köztük élne. Pedig nem 
történt semmi más, mint szegény jó Kosz
tolányit utólérte az igazi költő végzete, müve 
túlélte őt. Ed i Annája, akit hosszú évek
kel ezelőtt kézenfogva bevezetett a világiro
dalomba, és néhány hónappal halála előtt 
újra szült a színpadra, még csecsemőkorá
ban mostohát kapott. Lakatos László 
féltő gonddal nevelte fel ezt a tragédiát 
sorsú leányt, aki Bulla Elma alakjában 
vált élő valósággá előttünk. A főpróba 
után ismét átolvastam a regényt és igy 
megállapíthattam, hogy Lakatos László 
nem dramatizált, hanem darabot irt. 
amelybe lehetőleg igyekezett átmenteni a 
költő szellemét. Édes mostohájává vált a: 
Édes Annának, de a regénynek korszellemét 
teljesen elhanyagolta. Lehet, hogy ez már 
nem fért be a darabba, de viszont túlságo
san kidolgozta a csclédkinzó hiszterika 
„naccsága” patologikus figuráját.

Ezen a ponton azon
ban álljunk meg egy 
pillanatra és mond
junk ellent annak a

hozsannarengetegnek, amely P e é r y Pirit 
első nagy drámai szerepében ünnepelte. Az 
elsők között voltunk, akik ezt a különös, 
fakóhangu, szívvel teli, érdekes müvészegyé- 
niséget elismertük. Most azonban nem tu
dunk tapsolni neki. Peéry Pirit komikának 
könyvelték cl eddig s ő természetesen nagy 
hévvel vetette rá magát arra a feladatra, 
amely a komika vagy a komikus álmát, a 
drámai szerepkört jelentette számára. Sza
bad azt mondani: Peéry Piri tuldrámá- 
zott a célon, s még most is remegnek 
az idegeim, ha arra a félőrült fúriára gon
dotok, aki kilenc képen át gyötörte nemcsak 
a kis cselédjét, hanem a közönséget is. 
Lehet azonban, hogy Lakatos László igy 
irta a szerepet, hogy annál inkább indo
kolttá tegye a szelíd és passzív kis cseléd
lány nagysága-gyilkosságát, de ezzel — sze 
rintem — a drámai hatás kedvéért megha
misította a regény tendenciáját. Mig Kosz
tolányi Dezső általános emberi sorsokat ve
tett papírra Édes Anna és nagyságája tra
gédiájában, addig a darab egy félig bomlott
agyú, elhanyagolt asszony hisztérikus túl- 
tengését és egy szegény cseléd kezdődő 
anyaságának idegizgalmában elkövetett 
gyilkosságát állítja színpadra. Es Peéry Piri 
ott' tévedett, ahol a latin olvasókönyvben 
színész, aki nem tudott visítani, ezért a 
köpenye alá malacot rejtett, hogy ez visít
son helyette. Túl élethűen visított — ki
fütyülte a közönség. Peéry Piri is túl élethű 
volt ahhoz, hogy megnyugodjon a közön
ség ebben a gyötrődő és gyötrclmes figurá
ban.

Bulla Elma éppen az ellenkező végleten 
hibázott. Túl halk volt, túl passzió akkor 
is, amikor szerepe ezt nem kívánta. Nem 
láttam benne az életösztön kavargó viharát. 
Nem lehet azonban elfelejteni' szemének 
tündért sugarát, gazdag hangskálájának 
e0V~*gu  finom rezdülését. Nemesen egyszerű 
és opálszineiben is tündöklik.

Észre kellett venni Bársony István 
rendezésének kitűnő produktumait, igy A r- 
pád Margitnak remekbeszabott cselédjét, 
Vidor Ferike egészen magasrendü szín
játszását, Bo rag Lajos nemes passzivitá
sát, Fenyő Emil és Básthy Lajos jól 
meglátott és jó! megformált alakját. Dicsér
jük még meg Baróthy, ller kg József, 
Simon Zsuzsa, Dajbukót Ilona, R a f- 
f a y Blanka és Kántor Prpa egy-egy ka
binet alakítását. Mindent összevéve az Édes 
Annát meg kell nézni, valami vei több, va
lamivel kevesebb mint a szórakozás — ne
kem élmény volt.

IM O Z I
A két uj magyar filmje:

LOVAGIAS ÜGY
Szögezzük le rögtön az elején, nem nagy, 

igényű a film, de nagyon szórakoztató és 
kellemes. Hunyadi Sándor, aki több darab, 
javai bebizonyította, hogy közel tud fér
kőzni a közönség szivéhez és érzi a kispolgár 
problémáját is, a „Lovagias ügy“ cimü szín
darabjában n pesti élet Chaplinjét rajzolja 
meg egy harminc évig egy helyben, dereka- 
san dolgozó könyvelő figurájában. Ez a kis- 
polgár, akit már annyit rugdalt és vert a 
sors, most a valóságban kapja a pofont. Az 
afTérhez kapcsolt lovagias képzetek azután 
kilendítik ezt a szegény figurát a megszokott 
életéből, hősies pathosszal otthagyja iróasz- 
lalát, nem mer családtagjainak szemébe 
nézni, mert azt hiszi, hogy a rajta esett és 
még meg nem torolt sérelemről beszél az 
egész város. A kis affér nagy tragédiává lesz 
a szegény kispolgár lelkében. Nos, ezt a 
tragédiát, illetve tragikomédiát látjuk le
folyni premier-planokhan Kabos Gyula ar- 
rán, mimikáján, szemrebbenésén, gesztusai
ban. Kabos Gyulát, akit eddig a magyar 
Pallenbergnek hívtak, most nyugodtan elő- 
léptethetjük. Kabos Gyula a Lovagias ügy. 
ben a magyar film Chaplin-ji-vé vált. Sok 
filmet játszott végig jót-rosszat, sokat bolon
dozott, bohóckodott, komédiázott, de soha 
a filmen ennyire meg nem találta magát, 
mint most. .4 Lovagias ügy szinészhöse 
Kabos Gyula! Perczel Zitának is szolgáltas
sunk elégtételt, aki mintha szintén meg
találta volna önmagát. Mosolygós, kedves, 
közvetlen, emberi és emellett tündérszép, 
Ráday Imre jampccból komoly férfivá érett 
figurájának metamorfózisát pompásan állí
totta elénk. Rendkívül szimpatikus és meg
nyerő. Gombaszögi Ella, Sziklag Szeréna, 
Gázon, Salamon és Keleti tetszett még na
gyon u közönségnek, amely láthatóan jól 
mulat és szórakozik. Székely István finom
vonalú rendezése mellett meg kell dicsér
nünk Gál Ernőt, a gyártás vezetőjét, aki 
most azért kap dicséretet, mert láthatóan 
szerény eszközök mellett is versenyképesen 
jó filmet produkált. Márkus Alfréd ragyogó 
dalbetéteket irt. Kár, hogy a nyárról szóló 
dalát télen a jégpályán éneklik. Megjegyzé
sünk még, hogy kissé soknak találtuk a rek
lámot a filmben. Ezt a részt nyugodtan ki 
lehet vágni, nem f.vjja reklamálni a közön
ség, amely különben kellemesen és vidáman 
szórakozik.

hogy a hét legmüvészibb éa legérdekesebS 
filmje

A BURGSZINHÁZ
A film cselekménye a XIX. század legutolsó 

éveiben játszik. A film, amelynek alaphangja 
drámai, de édes humorral és szatírával van 
átszőve, a színpad forró levegőjét leheli a 
nézőtérre. Hőse az öregedő színész, a Burg- 
színház egy öregedő, körülrajongott tagja. -*  
Werner Krauss — aki már tűi van a férfikor 
delén, mikor utoléri n halálos és szinte gyó- 
gyithalatlanu] nngy szerelem. Werner Krauss 
drámai erőtől duzzadó alakítása a legnagyobb 
élmény. A Kamara, Décsi, Átrium játssza

PEZSGŐKERINGű 
címen zenés vígjátékot mutat be a City él 
Omnia. Strnuss bécsi keríngői és az amerikai 
ritmusú jazz keveredik egy karriertörténet alá
festésében. Gladys Sivarthout operaénekesíiő 
elragadó. Nagyon szép a mulatságos kétfclvo- 
nósos Popeye és Szindbád cimü színes trükk-
film.

A MENEKÜLŐ SZERELEM 
cimü filmet a Rádiósban lábuk. Érdekes tár' 
sadalmi színmű. Hőse egy szenvedő asszonyt 
aki a sors különös fordulata folytán kényte
len visszavonulni mindentől, a színpadtól, s 
társaságtól, szávai mindattól, ami az életet 
Icntctte számára. Egy újságíró — Lukács Pál 
— rendkívül szimpatikus figurájának tapso
lunk a filmen, amely érdeke*,  izgalmas é*  
drámai. Kny Francit remek nő.

A Mi>i*  nővér Mjtóbcmutatőja. óriási ér' 
deklődés mellett mutatták be a sajtónak és *
filn. szakmának a legújabban elkészült „millió*  
magyar filméia Mária nővért, amelyet a 
Hunniában forgattak le Hegedűs Ferenc pro
ducer vezetésével é*  Gcrtlcr Viktor rendezésé
ben. A Mária nővér a szakmai bemutatón 
minden eddigit meghaladó nagy sikert aratott.

ELSŐ műsorunk óriási 
sikert aratott

MÁSODIK műsorunk jobb volt 
mint az első

HARMADI lí uj műsorunk felill- 
n múlja az első kettőt

PÓDIUM*  BÉKEFFlkonlerá.
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Nem változik 
a hőmérséklet

A Meteorológiai Intézet jelenti;
Vasárnap reggel az északi szél különösen 

a nyugati megyékben még élénk volt. Amig 
a Dunántúl és keleten az időjárás jobbára 
borús volt, addig az Alföld közepén túlnyo
móan derült idő uralkodott.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 0 fok Ce|siu», a tengerszintre átszámított 
légnyomás 764 milliméter, erősen emelkedő 
irányzatú.

Várható időjárás a kővetkező 24 órára:
Elénkebb északi-északnyugati szél, vál- 
lozó felhőzet. Főleg délen kisebb eső, 
északkeleten némi havas cső, hó. A hő

mérséklet nem változik lényegesen.

Nagysikerű debreceni képrejtvényverse- 
njiink befejezéseként az elmúlt héten meg
ejtettük a nyertesek kisorsolását. A renge
teg beérkezett megfejtés közül százul kisor
soltunk és a száz nyertes címére egyidejű
leg elküldtük a Hétfői Napló értékesnél ér
tékesebb ajándékait.

— MOZITl'Z KÍNÁBAN: 700 HALOTT. 
Antungból, a korea—mandzsunál határról 
jelentik, hogy az ottani kinai színházban 
előadás közben tűz ütött ki. A tűznek, ed
digi megállapítások szerint 100 áldozata 
wm. A romok alatt még kétszáz holttest 
fekszik.

A Petiit! Társaság ülése. Vasárnap felol
vasó illést tartott a Petőfi Társaság. Császár 
Elemér nyitotta meg az ülést, utána Havas 
István Puskin halálának százéves évfordulójá
ról emlékezett meg.

— Bizományi árut kapnak e kbFaflkosok. 
A Baross Szövetség dolninyárus csoportja va
sárnap tartotta közgyűlését. Szentesi Sándor 
beszámolt a szövetség elmúlt évi működéséről 
Bejelentette, hogy a pénzügyminiszter megvaló
sítja a dohányárusok bizományi áruval való 
ellátását.

— Eppler Sándor előadása. A pesti Izr. hit
község és országos i:;r. patronázs egyesület 
szociális tanfolyamán hétfőn, o hó 15-én és 
csütörtökön, 18-án délután 6 órakor Eppler
Sándor, a pesti izr. hitközség főtitkára „A 

zsidó felekezet gondozó munkája" címmel a 
Wesselényi n. 44 sz. alatti iskola II, emeleti 
előadótermében előadást tart.

— Tiiz egy fiiszerllzletben. A Thököly-ut és 
Stefánia-ut sarkán lévő füszeriizletben vasár
nap délelőtt tűs támadt. Mire a tűzoltók kivo
nultak, az üzlet személyzete eloltotta a tüzet.

— Kötelező betegség-, baleset- és aggkori 
biztosi fást követelnek a házfelügyelők. A Hát
felügyelők Nemzeti és Gazdasági Egyesülete 
vasárnap délelőtt tartotta közgyűlését, anie- 
tyon követelték a házfelügyelők részére a kö
telező betegség-, baleset- és aggkor! biztosítás 
bevezetését, A közgyűlés megválasztotta di6z- 
olnökül dr. Usetty Béla országgyűlési képvise
lőt és dr. Szende Dezső Pest vm. tb. főügyé
szét, elnökül Erdei Józsefet. Társelnökök Slel- 
ner János és Székely Simon, ftgyv, elnök KI- 
fáig János, alelnökök Madácsy István és Jaj- 
ezag Sándor, a főtitkár Susztrovits Károly.

töltötoll JAVÍTÁSOK MlHEDIIA papiraruhaz■ MbJM Kossuth I.uíon-Uten 20
■ «■■■ Ólai*  WV (Astoria szül lóval széniben)

— MEGALAKULT AZ ÁLLÁSNÉLKÜLI TA
NÍTÓK EGYESÜLETE. Tízezer Állásnélküli ta
nító kérvénye fekszik a kultuszminisztérium
ban és tízezer állásnélküli tanító várja az el
helyezkedését, Az állásnélküliek ezrei most 
szervezkedni kezdtek, megalakították nz állás
nélküli tanítók országos szövetségét, amely va
sárnap tartotta alakuló kögyiilését. A Tanítók 
Házának nagytermében volt az alakuló ülés, 
"melyen a szövetség szervező munkálatait 
*égző három-négyszáz állásnélküli tanító és 
tanítónő vett részt. Csiky Kálmán nyitotta 
meg a gyűlést, aki beszédében azt hangoztatta, 
hogy egész sereg olyan munkakör van, me
lyet tanítónak kellene ellátni. Ilyen a gyer
meknyaraltatási akciók lebonyolítása, mesedél- 
titánok rendezése és a népművelési tanfolya
mok előadói tisztje. Az egyesület azért fog 
küzdeni, hogy az állásnélküliek ezrei közül 
válasszanak ki pedagógusokat at ilyen mun
kákra. Ezekutón megalakították a tisztikart, 
elnöke lett Csiky Kálmán, ügyvezető elnök 
Pdí-for Lajos, alelnök Törők István Vince és 
főtitkár Holéczy Géza.

“• Ma esti programún ki az Emka Grill a 
Bákóczi-ut és Erzsébet-körul sarkin, ahol reg- 
£’*•  5 óráig táncolhatunk. Garny jazzt Hegedűs 
fcva és Szánthő Gyula énekel.

önálló és kezdő masamód

kézilányokat 
felveszünk
Kívánatra 6vea szerxö- 
■Utt adunk

— farsangi szégyen, Közönség. 
KÍNZÁS. A Hétfői Napló legutóbbi száma 
már hangot adott annak az elégedetlen
ségnek, amellyel a nagyközönség a buda
pesti rádió m lisorössze állítását kiséri. Alig 
negyvennnyole óra telt el ennek a közhan
gulatot híven kifejező cikknek megjele
nése óta és a rádió máris csattanó paint-et 
szolgáltatott kritikánkhoz — alulmúlta 
önmagát. Hushagyókedden „farsangi es
tet" közvetítettek. A farsangot azonban 
félreértették a mfisoröss-eállitók: azt hit
ték ugyanis, hogy olyan álarcos mulatság 
a farsang, amelyen <l közönség idiótának, 
de legjobb esetben óvodai növendéknek 
maszkírozza magát. Mert azt a „farsangi 
estet" csak koruknál vagy elmeállapotuk
nál fogva korlátolt hallgatók találhatták 
mulatságosnak. Akiknek többlámpás ké
szülékük van, kétségbeesett tárcsázással 
menekültek Budapesttől, de a szegény 
detektorosok, ha rádiót akartak hallgatni, 
kedden este, harmadfélórás kostolóban 
részesültek a legmodernebb kinzószer 
gyötrelmeiről. Mert a Budapestről közve
tített zenei és prózai mókákért bizonyára 
megverték volna a komédiásokat, ha a 
mucsui vándorcirkuszban elő merték 
volna adni ezeket a sületlenségeket. A 
texasi varietében pedig hasonló produk
cióért halomra lőtték volna az artistákat. 
A rádtóigazgatóság bizony — ismét visz- 
sjaélt azzal, hogy a hanghullámok nem 
közvetítik el a leadóállomásra sem a 
füttyöt sem a pisszegést, sem a szidal
makat. De még mindezt könnyebben el- 
viseltük volna, mi, szegény havi kellő 
negyvenért szenvedő rádióelőfizetők, mint 
—- a nyilvános megszégyenítést. A kül
föld előtt. Mert nem ál all oltók két idegen 
nyelven is bekonferálni a hushagyókeddi 
zagyvaságot, hogy azt higyje a külföld, 
hogy ez a mi rádiónk csúcsteljesítménye... 
Holott... Ha a rádió híi tükre lenne a 
magyar művészetnek, a háromnyelvű 
bemondások hallatára nem pirulnánk, 
hanem büszkén ülnénk a készülék előtt.

Ax ülő 
életmód zavarja az emésztést 
Székrekedés 3 vért beszennyezi 
Következménye fej- és derékfájás 

önnek

— Glattfeldcr püspök a két táborra sza
kadt emberiségről. Glattfelder Gyula csanádi 
megyéspüspök vasárnap a győri kulturház 
nagytermében a holsevizmus elleni harcról 
tartott előadást. Rámutatott árrá, hogy olyan 
nagy lehetőség nyílik szoctálls alkotásokra, 
hogy az erőszak alkalmazásának a világ
nézeti harcban nincs helye. A mai küzdel
mes idő nem a fajok harcának korszaka. 
Nem politikai, nem gazdasági és nem 
faji harcok dúlnak manapság, hanem 
világnézeti harcok. A két táborra sza
kadt emberiség élethalálküzdelmének korát 
éljük. A hallgatóság nagy tapssal fogadta a 
püspök érdekes fejtegetéseit.

Rejtélyes halál
Debrecen, február 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Fazekas Imre 68 éves jómódú 
hajdúböszörményi nyugalmazott főtisztvi
selő, a helybeli tisztifőügyész apósa, meg
hagyta a háztartási alkalmazottnak, hogy 
vasárnap kora reggel keltse fel, mert el
utazik. A leány vasárnap hajnalban a 
fürdőszoba padlóján fekve,

vértócsában, holtan találta Fazekast.
Szörnyű vágott és szúrt sebek látszottak 
nyakán, oldalán és mellén. A földön mel
lette egy éles konyhakés hevert.

Azonnal megindult a vizsgálat, de még 
nem sikerült tisztázni, hogy a tekintélyes, 
idősebb főtisztviselő

öngyilkos lett-e vagy bűntény áldozata?
A tisztiorvos szerint öngyilkosság történt, 
de csak a boncolás fogja kimondani a 
döntő szót abban a kérdésben, hogy miként 
halt meg Fazekas Imre.

— Leugrott a községháza épületéből az 
ékszertolvaj legény. A biharkeresztesi csend
őrök elfogták Medgyessy Sándor 20 éves 
gazdalegényt, akit nagynénje jelentett föl, 
mert tőle unokaöccse 2000 pengő értékű ék
szert ellopott. Medgyessy kihallgatása köz
ben vAlláva! hetörte a községháza elsőemelell 
ablakát és azon keresztül az utcára vetette 
magát. Koponyáját Összezúzta és meghalt.

NŐIKALAP Jelentkezés

WŐBÖS anikó és BAKABÁS sári
ÉNEKEL A

PA KISETTE káaéhAzbak
Délután a zongorán A': BKRETVAS 

Egry Mária színésznő 
atyjának tragikus halála

Eger, február 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Tragikus esemény történt vasár
nap Egerben:

hivatali szobájában az Íróasztala mel
lett hirtelen rosszul lett, összeesett és 
meghalt dr. Limán Emil egri pénzügy

igazgató.

Limán Emil dr. most ötvenkétéves volt, 
köztiszteletben és becsülésben állt Egerben 
és a város egész környékén. Kitűnő tisztvi
selő volt, nagy megértéssel és jóakarattal

— FELMENTETTÉK A BRÜNNI FÉRJ
GYILKOS ASSZONYT. Egy hétig tartó 
szenzációs főtárgyalás után vasárnap este 
hirdetett Ítéletet a brünni esküdtbiróság 
Wclgo János tön őnyszékl főtanácsos fele
ségnek bünperében, Á Untul Welgoné Cerny 
Vencel munkanélküli öntősegéddel meg
ölette 58 éves férjét. Az esküdtbiróság az 
asszonyt felmcntetlc, azzal, hogy ellenállha
tatlan kényszer hatása alatt vette rá Cernyt 
a gyikossságru. Cerny harminc évi börtön
büntetést kapott.

— Két uj detektlvfőcsoportvezető a fő
kapitányságon. Futó Imre detcktlvföfel- 
ügyelő a budapesti főkapitányság gyilkos
ság! bűnügyekben nyomozó dclcktivfőcso- 
jortjának vezetője lett. Nemes Sándor de- 
’ektivfőfolügyelöl, aki eddig más beosztás
ban működött, berendelték a főkapitány
ságra és itt ugyancsak deleklivfőcsoport 
vezetői megbízást kapott. A delektlvtestület 
körében Fuó Imre és Nemes Sándor meg
bízatása őszinte örömet keltett.

— Szerelmi bánatában megmérgezte magát. 
Torma Margit kispesti 25 éves munkásnő sze
relmi bánatában megmérgezte magét. A men
tők a Horthy Miklós kórházba szállították.

ma olyan, mint a gyönyörű MARION DAVIES
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intézte a polgárság adóügyeit ezen a kényes 
poszton.

A családja résztvclt Eger társadalmi éle
tében is. Limán Emil leánya színésznő: 
Egry Mária, a budapesti Művész Színház 
kitűnő tintái művésznője, nki a filmen is 
szép sikert aratott, legutóbb nz Aranyéin- 
bérben Noémi szerepét alakította.

Tragikus véletlen, hogy Egerben éppen 
most játsszák az Aranyembert.

Egry Mária ’ asárnap délután és este is 
Mlépett a Művész Színházban. A családja 
ugylátszik vasárnap estig kíméletből nem 
közölte vele a lesújtó gyászhirt.

— Háromezren szuvaztak le vasárnap « 
Budai Izraelita Hitközség választásán. A 
belügyminiszter három hónappal ezelőtt be
tiltotta a Budai Izraelita Hitközség kép,viselő, 
testület! választását. Minden eddigit felül
múló érdeklődés mellett vasárnap tartották 
meg a választást, amelyet élénk agitáció elő
zött meg. Két tábor ütközött meg a választá
son, amely vasárnap reggel kilenctől este 
hétig tartott és hétfőn reggel kilenctől este 
hétig folytatódik. Az egyik tábor a Budai 
Hitközség további önállóságának hivő. En
nek a pártnak vezérei dr. Kriszhabcr Adolf, 
<lr. Csobádi Samu és Gesztet Ferenc. A má
sik párt együttműködést akar megvalósítani 
a Pesti Izraelita Hitközséggel. Ennek lista
vezetői a következők: Szántó Jenő, Alapi] 
Béla, Bródy Ernő, Pfeiffcr Ignác, Sós Ármin. 
Ltinzcr Pál. fíalkányl Kálmán, Csepeli Weiss 
Alfonz, Stein Emil, Hatvány Bertalan. Va- 
sárnap a két szavazóhelyiségben, a Zslg« 
mond-utcában és a VAll-ulon több mint há
romezren szavaztak le. Az éles küzdelem, a 
többség hangulatából Ítélve, az együttműkö
dést megvalósítani kívánó párt győzelmét 
fogja hozni.

IV., Petőfi Sándor-u. 14-16. Tol. 1-887-16.

Uj vigjátékuk a

ü mm
holnap, kedden 
kerül bemutatásra Budapest 
két nagy filmszínházában



A „tizenhármak" dermesztő fordulója

Az Újpestnek és a Hungáriának 
három értékes pontja befagyott 
Debrecenben bravúros nyitány, mig a Hungária-uton 
a szokott meglepetés zavarta a „nagyok" számításait

Az őszi szerón utolsó fordulója hatul mos meglepetésekben bővelkedett. Debre
cenben maradt a: Újpest mindkét pontja és elhullatott egy-egy drága pontot a Hun
gária és a Szeged a Ferencváros nagy örömére. A Fradi méltóságteljesen foglalta el 
megérdemelt első helyét a tabella élén az őszi eredmények alapján és a legtöbb esély- 
lyvl indul a bajnokságért. Vaskos meglepetés az amatőr Elektromos megsemmisítő 
győzelme a profi Kispest ellen.

Támolyogva öleli át a kapufát, majd 
areát a tenyerébe temeti s percekig 
tart, amig aléltságából magához tér.

A játék azonban nem szünetelt ezalatt, 
mert a Hungária-kapu közben felszaba- 
dúlt. Most a Hungária nagy fölénybe ke
rül, lövés-lövést követ, de igazi gólhelyzet 
mégsem adódik, mert a budaiak jó véde
kező taktikája minden komolyabb veszélyt 
már csirájában elfojt.

Húsz percen keresztül tart a Hungária 
ostoroma

s csak az utolsó percben szabadul fel a 
Budai 11, amikor is Rökk újabb két nagy 
gólhelyzetet hagy kihasználatlanul.

Nem volt nagy meccs. Igazi szezóneleji 
forma jellemezte a Hungáriát. A Budai csa
paton meglátszott, hogy két-három héttel 
előre van tréningjében. Az igyekezetük, a 
nagy akarásuk gyümölcse a szerzett pont...,

Oszlóban a máltai legenda... 
a Budai egy percig sem hitt benne

HUNGÁRIA—BUDAI 11 1:1 (1:1)
A közel ötezer főnyi közönség nagy óvá- 

dóval fogadja a bajnok jelölt Hungáriát. 
A csípős, hideg szélben fényképészek ost
romolják a kékfehér csapatot, amely a biró 
szavára hamarosan felállt s megkezdődik a 
Játék. A budaiak Vermes révén vezetik nz 
első nagy támndást és Mandl gikszere csak
nem galibái csinál. Az ellentámadás igen 
szép Cseh oxfordpasszsnl juttatja Kardos
hoz a labdái, aki — a kapu torkából fölé- 
emel. A budaiak meglepően jó kondícióban 
mozognak, különösen

Szuhal, a középcsatár nagyszerű és len
dületes

labdaátvitclcl keltenek általános feltűnést. 
Meg is kérdezi egy kevésbé tájékozott:

— Hová való ez a Szuhai? Újpestről 
jött?

— Honnan jöhetett volna?
J. A kellemetlen szél a Hungária felé segíti

EGY GÖL, AMELY

egy egészen könnyűnek látszó labdát, ame
lyet Keresztes egészen közelről lö kapu 
mellé. A félidő utolsó perceiben a Hungá
ria rohamoz, Csehnek van egy szép kiug
rása, de a befejező akció erőtlen. Előbb 
Bíró, majd Mand csinál nagy gikszert, de 
szerencsére nincs belőle baj. Az utolsó má
sodpercekben Cseh kicsalja Havast a kapu
jából, majd Müllcrhez passzol, akinek éles, 
jól helyezett lövése már biztos gólnak lát
szik, amikor Győri belcugrik a lövésbe és 
sikerül azt kornerra fejelni. Letelt az.fidö, 
a kornerrugásra sem kerül a sor.

Szünet után Sas vezeti az első szép tá
madást, lövése azonban Havas kezébe per
dül. Most egy humoros jelenet következik: 
Titkosról leszakadt a nadrág és nem cse
kély küzdelmébe kerül, amig rendbe hozza 
magát. Turaynak egy nagy hibájából 
mes jut szóhoz, lefut egészen a kapu 
káig, amikor átpasszol Rökknek, aki

PONTOT MENT...

Havat

Schuster,

Egyetlen gólt tudott csuk összehozni ■ nagy Hungária • ezzel megmentett
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Kardot
"Kováét

a lubdót.. 
formásak.

Mintha

A budai támadások erőteljesek,

tizenegy oroazlánbArbe bujt 
fenegyerek

budai becsületért, szinte íróhozkiizdene a
•cm engedik jutni egyelőre a kékfehér csa
patot. A 21. percnél tart a jálék, amikor

Luts Keresztest ugratja ki, fi Bíró elöl 
Szukáihoz passzol. Hklnck rettentő ere
jű bombáját Szabó képtelen kifogni. 

1:0.
Továbbra is a budaiak vannak frontban és 
Vermes gólba is lövi a labdát, azonban 
Barna biró Icsúllás cinión érvényteleníti. 
Meg kell említeni, hogy már másodpercek 
előtt leállította a biró a játékot, de a budai 
csatárok, úgy látszik, nem hallották. Állan
dó budai ostrom nlntt van a Hungária ka
puja. Egyszerű, szisztematikus támadásso
rozat zudul Szabó kapujára. Végre a 31. 
percben

Turay lekapcsolja a budai csatársort, 
hátmudju a labdát Dudáshoz, aki 
Schuster mellett Ismét Turnyhoz Jut
tatja. ö viszont Sast dobja ki előnyös 
helyzetbe. A kis fürge szélső leperdült 
beadása Győri és Kovács előtt Kardos
hoz jut, aki mintegy tíz méterről véd- 
hcletlcnül lövi be a kiegyenlítő gólt. 

1:1.
Szuhai Ismét és ismét veszélyesnek mutat
kozik, egészen modern csntárstilusban mm 
annyira a technikára, mint inkább a leegy
szerűsített gólszerzésre állítja Le magát. A 
X». percben ismét nagy helyzet adódik n 
Hungária kapuja előtt, a budaiaknak al 
kalmük lenne másodszor Is a vezetéshez 
jutni, mert

gólt.

Szabó kiejt

Szezóneleji forma a „szezonvégi" 
meccsen

FERENCVÁROS—m. KÉR. FC 5:0 (3:0)
Mintha Szibéria fagyos Ichelletét érezné 

az ember, olyan jeges szél szánt végig a 
pályán, de a nézők ezrei kitartanak a kel
lemetlenül csipös időben. Ezek az elszánt 
nézők bizony sokkal jobb játékot érdemel
tek ......................................   ’ , x‘volna, mint amilyet felszolgált a két

nert rúg. A lapda merész ívben száll Hoff- 
mann elé, aki kapásból Sárosihoz továb
bítja. Gyurkában van lélekjelenlét, mert a 
kapuban tömörülő játékosok között ponto
san a balsarokba fejeli a labdát. 3:0. Szü
net után Háda kifutással tisztáz, egy veszé
lyes baloldali kerületi támadást. Hosszú 
ideig csúnya, csapkodó mezőnyjáték folyik, 
amelyhez a közönség füttykoncertje szol
gáltatja a zenét. A 19. percben végre egy 
remekbeszabott gól adódik. Kemény villám

Tihaméry bírd

. Sárost dr

Kemény

Budavárt

ROBBANÖ TOLDI-BOMBA
Sárosi dr. önzetlen és Toldihoz csúsztat aa 

az akció végén ■ a tanktól szédítő bomba zu- 
■ dul a hálóba. 4:0. Második félidő 19. pere. 
| (Copyright by Hétfői Napló. — Sustem Hor- 
I váth.)

két lépésről borzasztó erejű lövést küld 
a kapura. Szabó talán nem Is látja, 
mert a labda ■ homlokát telibe találja.

csapat. Az óbudaiak formájáról nem is le
het beszélni, mert a legkezdetlegesebb já
tékot nyújtották. A győztes Ferencváros is 
szezóneleji formában van s a nagy gól- 
arányu győzelem ellenére sem mutatott 
meggyőző játékot. A mérkőzés elején Toldi 
viharos kitörése kelt izgalmat, de nagy 
bombáját „mellreszivja" a kitünően védő 
Budavári. Döntő fölénybe kerül a Ferenc
város, de Kiss, a tréningmeccsek hőse, egy
másután rontja el a kínálkozó kitűnő hely
zeteket. Nehezen akar megszületni az első 
gól, végül a 16. percben vezetéshez jut a 
Fradi. Táncos ügyesen Sárosi elé csúsz
tatja a labdát és Gyurka fordulásból hatal
mas bombát zúdít a jobb felső sarokba. 
1:0. Továbbra is a Ferencváros támad, az 
óbudai csapat minden energiája a kapkodó 
védekezésben merül ki. A 27. percben 
Szadovszky hibásan ad haza egy labdát, 
Kemény eléri és nagy eleganciával Kiss fe
jére ível. A szőke összekötő fejéről a labda 
a hálóba liuz. 2:0. Táncos ötméteres bom
báját remek védéssel hárítja kornerre 
Budavári. A félidő vége felé Táncos kor-

Hová- utaz/zunk HuAuéiku?

Kérje fenti utalótok _ r* Utaxlil Irodájától
részleges prospektuséit a f iTxi/jfvciA » Andrásánál 18. szám 

kTOWW?  Telelőn 1-234-81 —.

Mára. 14—mire. 34. 17 nsp Végig Olaszországon Szicíliába 
(Venezla—Bologna—Flrenae—ltrtmii 
—Napoll—Taormlnn) M. N. B. enu- 6H0

P 380.-

mire. 21 —márc 31. 10 nap Abbázia m. n. b Ong. a. mi. P 111.-

inárc. 21—márc. 30. 10 nap RapalfO M N. B agg. •> 6R7. P 141.-

márc. 21—márc. 30. 10 nap San Ramo m. n. b. eng. «■. M7. P 151.-

márc. 21—márc. 30. 10 nap
M. N. B eng. «i. 5t>7.

Olaszország (Venealn-Bologna- 
Flrcnze—Róma-Napoll—Cnprlj

P 930.-

márc. 21—márc. 30. 10 n2n Luxushajóulazás Raguiéba
M. N. B. eng. m M7. P 259.-

márc. 21—márc. 30. 10 nap Észak oasz tavak
(Milano—Verona) M. N. B. eng. n. M7. P 222.-

márc. 21 —április 5. 16 nap Abbázia m. n. b «ng.«» w?. P 180.—

márc. 21 —április 5. 16 nap RapallO M. N. B eng <1 M7. P 232.-

márc. 21 —április 5. 16 nap San Romo m. n n «ng. ». m: P 242.-

márc. 21—április S. 16 nap Sestrlero-Ctavlers
M. N B eng. n. BOT P 272.-

márc. 21 —április 5. 16 nap 7 nap Gavlereban és 7 rap
Sin Ramoban m. n b eng m iw: P 902.-

márelss 10-április 2. 21 nap
Algír k. N. H. eng a 671
(l.uvas haJóutasAs a FUldkUzI ten
geren Aa autóüt a Naaharábnnl

P 1090.-

március 24—április 7. 15 nap Madeira m n. b «nr ws P 404.-

gyorsan viharzik le tr halszélért, "futtában 
Sárosihoz passzol, aki a tiszta Toldi elé 
ejti a labdát. A nagy rösscl futó Géza ka
pásból irtózatos bombát ragaszt a bal felső 
sarokba. 4:0. Kiss elbuktatása miatt meg
ítélt 11-esböl Sárosi fclsősarkos lövéssel 
beállítja a végeredményt. 5:0. Az utolsó gól 
után a pályán egy kis tömegverekedéssel 
szórakoztatják egymást a játékosok. Tiha- 
méry biró a csomóba szalad és Kisst le- 
küldi a pályáról. A közönség „ritmikus 
kritikát" mond a bíróról, amiért a jó 
Tihaméry megsértődik és néhány percen 
keresztül szünetelteti a játékot. Az utolsó 
percekben eredménytelen ferencvárosi tá
madások.

Turay II. Jobb mint Solti?
PHÖBUS—BUDAFOK 4:1 (2:1)

A kitűnő állapotban lévő pályán fölényes és 
biztos győzelmet aratott a Phöbus a több tar
talékkal kiálló Budafok fölött. Phöbus-táma- 
dásokkal indult a mérkőzés és a 4. percben 
Nyilas végzetes hendszet vét. A büntetőrugást 
Béky Íveli a 16-os vonal oldaláról Turay H- 
felé és a center a hálóba fejel. 1:0. További 
Phöbus-támadások során Tőrös II. ofszájdgólt 
ér cl, majd hatalmas nagy lövését Raskó bra
vúrosan menti kornerre. A 34. percben Megyeri 
szökteti Szikárt, aki tő. A lövést Raskó röviden 
üti Turay II elé és a center lövése menthetet
len. 2:0. Ezután a Budafok támad és a 36. 
percben Szeder elfut, kitűnő beadását Monos
tori befejeli. 2:1. Szünet után a Budafok tá
rnád erősen, Szeder egy lépésről hibáz. A 0. 
percben Megyeri szabadrugást ivei Turay Ih 
elé, a kapus rosszul helyezkedik és a „kis- 
császár1' kihasználja a helyezkedést hibát. 3:1. 
Ezután óriási ziccert hagy ki P. Szabó. A kö
zönség bosszankodik, de bosszankodásáért kár
pótolja ismét Turay, aki Béky passiót nagy lö
véssel juttatja a hálóba. 4:1. A mezőny legjobb 
ember Turay II. volt, jól játszott Fekete, Csi
kós, Nyilas és a 39 fokos lázzal játszó Sós.

|»im Gól Pont

FERENCVÁROS 14 43:16 23
2 PHÖBUS 14 30:16 se
3 HUNGÁRIA 13 47:15 19
4 ÚJPEST 14 45:22 19
5 SZEGED 14 23: IN IN
6 NEMZETI 14 28:24 18
7 BOCSKAI 13 31:20 10
8 ELEKTROMOS 14 29:27 15
9 SZOMBATHELY 14 24:37 14

10 BUDAFOK 14 29:47 13
11 KISPEST 14 40:44 12
12 BUDAI ..11“ 14 22:32 11
13 III. KERÜLET 9:45 6
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Debrecen a halott Sabarla szellemét 

Idézte
BOCSKAI—ÚJPEST 4:2 (4:1) 

Debrecen, február 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A tizenhármai létszámú Nemzeti 
Liga verető csapataira rossz órák járlak 
az őszi szezón utolsó fordulójában. így az 
Újpest, a többszörös bajnok, a legendás
hírű lilafehér csapat csaknem katasztrofális 
verest get szenvedett a szinte transzban ját
szó Bocskaitól. A pálya zsúfolásig meg
lelt, sőt a nézők közöt helyezkedett el a vá
ros vezetősége is.

Könnyű havazásban
indult meg a mérkőzés és szállongó hópi- 
hék végigkísérték a csapatok küzdelmét... 
eltemették Újpest nagyon értékes bajnoki 
pontját. Már az első percekben a Bocskai 
kezébe kerül a dirigensi pálca s néni kell 
sokáig várni az első számú meglepetésre: a 
4. percben Palotás szabadrúgását Teleki 
habozás nélkül küldi a hálóba. 1:0. Erre 
egy fergeteges Kocsis-támadás a válasz s 
ezután a 11. percben következik a máso
dik számú meglepetés, amely pontos mása 
az előző gólnak. Most Takács lövi a szabad
rúgást és Tinta a gólszerző. 2:0. Ez az 
eredmény rózsaszínű szemüveget varázsol 
a debreceni drukkerek szemére, de még ez 
sem kellene ahhoz, hogy a játékot élveze
tesnek és változatosnak találják. Hullámzik 
n játék, csak a szerencse nem, amely ezút
tal az egységesebb csapatot támogatja. Bár 
a 30. percben Kocsis szabadrúgását csak 
nehezen védik, a további eredmény mégis 
a kéksárgák gólarányát növeli. A 38. perc
ben szép Takács—Finta—Te/eAí-összjáték 
alakul ki és a metsteri center lábáról befu- 
ródtk a hálóba a mcccsdöntő és az újpesti 
kedélyeket végleg letörő harmadik gól. 3:0.

Neccss amelyet a bíróságon folytatnak
SZEGED—SZOMBATHELY 2:2 (2:0) 

Szombathely, február 14.
f.t Hétfőt NapU tudósítójának telefonjelcn- 

the.) Több mint kéteocr főnyi közönség volt 
kiváncsi a dermesztő hidegben a szezónnyitó 
bajnoki meccsre, amely az első perctől az 
utolsóig réglátott irgalmak közt folyt le. Az 
első félidőben a Szöged csapnia, a második
ban pedig a vendéglátók voltak fölényben s 
mindent egybevetve, az eredmény Igazságosnak 
mondható.

Sok-qok durvaság
csúszott be már az eteő félidőben a játékba, 
amely azonban a szezónkezdeti formákat fl- 
gyélembevévc, határozottan élvezetes és nem 
vértan niós volt. A 18. percben a szegediek ér
ték el a vezető gólt olyképpen, hogy Miklósi 
busz méterről kapura irányított lövése Iván 
lábát érte és onnan perdült a lalwla a bal alsó 
sarokba, Öngól! 1:0. Változatos küzdelem után 
két perccel a félidő befejezése előtt Paár 
faultja miatt szabadrúgáshoz jutottak a sze
gediek, a labda a szombathelyi kapus melléről 
Gyarmati elé perdült, aki a felső hálóba 
lőtte 2:0.

Szünet után felforgatott csapattal játszottak 
n szegediek. Lassanként Szombathely együttese 
vette át n játék irányítóról. A 17. percben 
Gazdag—Nagy összjátékából, utóbbinak éles 
lövése a hal alsó kapufa éléről jut a hálóba. 
3:1. Szombathely csapata most egyre veszélye

í--------------------
Uram!

Ön Is tudja, hogy a borotválkozás egy 
mindennapos művelet, nem kell 
tehát Önnek ezzel pepecselni, nem 
kell önnek percekig az arcbőrét 
dörzsölni,

Borotválkozzék Hezollte-Rapld arc
ápoló gyorsborotvakrémmel, viz, 

Huppan és ecset nélkül 1 perc alatt.

Nem pattan fel, nem ég az arcbőre, 
nem rontja a penge vagy n beretva 
élét és állandó használatnál az arc
bőre jól ápolt és üde lest.

Próbadoboz 94 fillér és ezt Is vissza
téríti azután bármely szaküzlet 
bagy a készítő eredeti tubus vagy 
doboz vásárlásánál.

Eredeti csomagolások! nagy tubus 

33 fitt., nagy doboz P 1.50, óriási 
tubus P J,—, óriást doboz P 3.—.

Kapható minden szakŰzMben és a 

késtilő dr. Hol cser vegyész illat- 
nettórában, VI., Teréz-kŐrut 3.

\_________ _________ —i

Ezen már nem sokat segit nz sem, hogy egy 
perccel később a Bocskai-kapu előtt nagy 
kavarodás támad és ezt az előrehuzódó 
Szűcs jól használja ki. Lövése gól. 3:1. Is
mét egy perc s a Bocskai nem enged a 
magadiktálta iramból, llajdu viharsebesen 
száguld végig és pontos beadása kegyetlen 
erővel suhan Takács lábáról a hálóba. 4:1. 
Már csak öt perc van hátra s bár a Bocs
kai erősen szorongat, a meglepett és föl
zaklatott újpestieknek van erejük a soro
zatos veszélyek elhárításához

A szünet után ismét a Bocskai lendül 
előre, de aztán belátva n nagyarányú ve
retéből kínálkozó előnyüket, a védelembe 
vonul, ami természetesen az újpestieket 
juttatja szóhoz. A 16. percben még újabb 
gólal fenyeget Takács lövése s azután 
llajdu labdája, amelyet Joós csak a vona
lon ment, ezzel azonban vége is a Bocskai 
kezdeményezésének. Az Újpest gyötrődik, 
igyekszik megmenteni legalább az egyik 
pontot, de minthogy újabb gólt csak a 39 
percben érnek el ugy, hogy Adóm átadását 
Kállai küldi a hálóba, már elkéstek a finis
sel. 4:2. Ez az eredmény aztán már nem 
is változik.

A Bocskai a győzelmét annak köszön
heti, hogy egységesebb volt.

Különösen az uj kapus, Kósa és a közvet
len védelem volt a sziklaszilárd alapja a 
Bocskai győzelmének. Rajtuk kívül Teleki 
játszott mesteri finomsággal s megértő 
partnereket talált Takácsban és Fintában. 
Az újpestiek közül

egyedül Szűcs 
játéka emelkedett ki, mig a többiek szezón- 
eleji formáról tettek tanúságot.

sebb A 30. percben Raffay kornert vét, a jól 
1 iveit labda Puárhoz. jut, akinek a lövése ugyan
csak a kapu éuéről megy a hálóba. 2:2. Szom
bathely nagy fölénybe kerül és emberfeletti 
küzdelmet folytat a győztes gólért, amit azon
ban a szegedi védelem sikerrel paríroz.

Még az első félidőben játszódott le as a 
kínos botrány, amelynek minden bizonnyal 
folytatása lesz ugy a szövetségben, mint 
a büntető bíróságnál. .Miklósi, a szegedi 
csapat egyik játékosa egy összecsapásnál 
sérülten terült el a földiin, mikor Is Mar
kovié*  Szilárd, a Szeged FC tlgjvozelű el
nöke, Szeged város műszaki főtanácsosa 
ijedten futott a pályára, hogy sérült játé
kosának segítségére legyen. Körben vala
mi megjegyzést tehetett Krasznaira, a 
szombathelyiek egyik hátvédjére, aki dü
hösen a szegedi elnökhöz ugrott, torkon- 
rngadta és goromba mozdulatokkal túsz- 
kotta ki a pályáról, úgyhogy Markovira 
Szilárdnak közben a kalapja Is a földre 
esett. Mindez pillanatok alatt zajlott le, 
úgyhogy sem a játékvezető biró, sem pe
dig a rendőrség nem avatkozott bele a 

durva Inzultusba.
Mérkőzés végén azután folytatása lett ennek a 
botrányos jelenetnek, amennyiben Markovié*  
Szilárd állítólag többek előtt

sértő kifejezéseket 
használt a szombathelyi vezetőségre Vonatko
zóan, amiért neki nem szolgáltattak elégtételt. 
.4 Hétfői Napló munkatársa ugy értesült, hogy 
Markovié*  Szil úr dót feljelentik u sértések miatt.

...tehát szükség van 
az amatőrökre a Nemzeti 

Bajnokságban!
ELEKTROMOS—KISPEST (010)

A játék még sárlengerben kezdődött. Ebben 
a periódusban nagyon jól játszott az Elektro
mos. A széllel Is inog kellelt birkóznia, de még 
orra is telt az erejéből. Az idén először pályára 
lépő Lengyelben sorra megakadlak a kispesti 
támadások. Határozott fölényben játszottak az 
Elektromosok, de ez csak üres innlaszt maradt, 
mert a sok Jó helyzetet sorra elilgvellcnkcdték 
n csatárok. Kiss Bandi egy lefutás utáni haj
meresztő ügyetlenségével egyenesen iskolát 
csinált.

Szünet után a játékosok azt vették észre, 
hogy kőkeményre fagyott rögön játszanak. Mi
alatt a kispesti játékosok azon törték n fejü
ket, hogy vájjon a játék heve szdritolta-e fel 
oly hirtelen a pályát, SzendrÖdl egy 1« méte
res szabad rugóst a sarokba zúdított, 1:0. A de
rék kispestiek most meg azon kezdenek töp
rengeni, hogy miképen is került a labda a 
kapujukba. A töprengésükből két perc 
múlva megint Szendrődi rázza fel Őket, aki a 
félig alvó békék közt bombagólt ragaszt n Sa
rokba. 2:0. A kispestiek most igazában feléb
rednek. A szél ellen is nagy fölényt harcolnak 
ki. — Kár. hogy et nem kerül a bajnoki ta
bellába — sóhajtja a kispesti „drukkersereg“ 
egyik Ingja Egy offazójd gólig még telik a 
kispesti őserőből Most Gulyás kapuson All a 
világ szeme. Ment is mindent, menthetőt és 
menthetetlent. A kispestieket Pfander óvja 
meg a további hiábavaló fóradn'máktól: lefut 
és at előzékenyen eléje siető kapus mellett 
a kapuba gurítja a labdát. 8X1. Most mór a 
kispestiek belátják, hogy hiába: abba ia hagy
ják az élet-halál harcot.

Kispest—Újpest (szombaton). Budai- Nemrrt/,1 
Phúbus—Ferencváros, Hungária—Budafok, Bocs-1 

kal-Szombathelg, Szeged—111. kér. FC, I

LASI! VILÁGREKORDDAL GYŐZÖTT 
BOSTONBAN

Igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a 
bostoni nagy kétmérföldes nemzetközi ver
seny Iránt. A versenyt Lasb nyerte meg 8 
perc 48 mp-es eredménnyel, amely u.| vi
lágrekord. Az eddigi világrekord 8.58.2 mp 
volt. Szabó lemaradt.

CSEHSZLOVÁK BAJNOKI EREDMÉNYEK
Prágából jelentik: Vasárnap a csehszlo

vák futballhajnokság is megindult. A Slavla 
5:0-ra győzött a Prostejov ellen, a Zldenice 
3:2*fe  a Pilscn ellen, a Viktória Ziskov 
3:1-re verte a Viktória Pihent, a Bratislava 
2:0-rn a Kiad nőt és a Nachod 5:0-ás győ
zelmet aratott a Moravska Slavia ellen, A 
Sparta barátságos mérkőzés során 7:2-re 
verte Teplitzet.

VIzIpólómérkőzéMk. A székesfőváros vízi
póló vándordíjáért vasárnap este n következő 
meccseket játszották: MTK—FTC 3:3 (2:0). A 
gólokat Vadas II., Vadas I... Zólyomi, illetve 
Lúgos, Szendőri és Hool dobták. — BEAC— 
111. kér TVK 4:2 (3.O). Góldobók: Zabrák (2), 
Hollósy, Lcngváry ]!., illetve llolba és Krausz.

Autó és motorsport szmz^cK:
8zDv8ts6fiet aiasitettak

Az autó és motorsportban egy idő óta ér
dekes mozgolódás észlelhető. Egyre növekszik 
azoknak a tábora, akik ugy vélik, hogy n 
magyar autó- és motorsport lassú sorvadása, 
vagy legalább is kétségtelen stagnálása annak 
tudható be, hogy ennek a sportágnak 

nincsen szövetségi szervezete.
A KMAC csupán egyesillet és nem szövetség 
s ha több kevesebb sikerrel igyekszik is u 
szövetségi funkció látszatát igazolni, végered
ményben csak szükségmegoldás, aminek fel
számolását az egyetemes sport érdekében meg 
kell kezdeni.

A hazai autó- és motorsport egyik kima
gasló tekintélyének érdekes nyilatkozata, amit 
a Hétfői Napló munkatársa előtt tett, szintén 
ezt Igazolja

—- Nem kétséges, hogy az a nagy lendület 
— mondotta —, ami izgalmas várakozással 
töltött el valamennyiünket, amikor Andrásai 
Mihály gróf az ügyek vezetését kézbevette, 
megállóit. Nem célon: felesleges vihnrok ki
robbantása, igy tehát nem is firtatom azok
nak az okoknak eredetét, amelyek a tavalyi 
Grand Prlx közben és után, sőt még ma is 
a nagyvonalú tervekkel foglalkozó gróf mun

A Nemzeti pompás fegyverténye
A magyar futballnak azok a vezérel, akik

nek nagyon kevés a közük az élősporthoz, há
rem inkább a sportpolitika zavaros labirintu
sában van meglepő tájékozódási képességük, 
ki akarják mondani a halálos Ítéletet az úgy
nevezett „gyökértclen" kbzépptofi csapatokra. 
Hogy a gyökérnélküli fából néha nagyon dús 
és édes gyümölcsök Is teremhetnek, megmu
tatta a „győkértelen" Nemzeti a belgrádi ful- 
bulltornún, ahonnan már sok „jól begyökere
zett" nagy csapatunk tért haza vérző orrai. A 
Nemzeti kitűnő csapata a BASIC után vasár
nap a Jugoslavlját intézte el fölényesen saját 
otthonában és ezzel nagy dicsőséget Muriéit 
a magyar futballsportnak.

Futball rendőri felügyelet alatt 
Arról tudunk, hogy Délamertkában a 

futbatlközönség szenvedélye elképzelhetet
len formákat ölt és a rendőrség csak har
cászati felkészültséggel tudja fékentartani 
a tömegeket. Európában az ilyen arányú 
védőintézkedések eddig ismeretlenek vol
tak. Most atonban Írországban délameri- 
kai kontúrokban bontakozott ki a rendőr
ség felkészülése a belfasti ir kupameccsre. 
Autós és motoros rendőrosztagok végelát
hatatlan karavánja szállta meg a pálya 
környékét és kőnnybombákkal felszerelt 
rendőrök álltak a közönség soraiba.

Botrány nem volt, egyesek szerint azért, 
mert a nézőtéren több volt a rendőr, mint 
a drukker.

Tizenltílence2er pengő 
•percenként!

k aportszlárok közül Joe Ixiuls, a néger 
boxolóórlás tartja a rekordot kereset dol
gában. A véglett munkája után számítva 
percenként tlrehklleneezer pengőt kere
sett eddig. Mint egy meteor tilnt fel a bo- 
xolás egén et a néger és egészen rövid 
Időre zsugorodott össze tüneményes pálya- 
ntása és vele hallatlan keresete. Amíg a 

Schmellng-mcccsig el’utoll, mindössze két 
év telt el éa ezalatt :öbb mint három és 
félmillió pengő bevétele volt. Tavaly 
aránylag keveset kerete IL „Mindössze" 
egymillió háromstátezer pengő Ütötte a 
markát.

A számok hiteletek, mert az USA kér
lelhetetlen adóhatóságai tartják számon 
Joe Louls magánpénztárának tartalmát.

DÖNTETLENÜL VÉGZŐDÖTT 
AZ OSZTRÁK FUTBALLDERBY

Récshől jelenük: Vasárnap játszották le as 
Adudra—Auslrhi osztrák derbyinérlfűzést, mely 
óriási küzdelmet eredményezett. Az első fél
időben az Ac’mirn lényegesen többet támadott 
és a félidő l:0-ra zárult az 6 javára. Szili éi 
után uz Auslría volt a többet támadó és sike
rült is kiegyenlítenie. így végeredményben a 
nagy meccs 1:1 arányban döntetlenül végső
dön. A többi bajnoki mérkőzés eredményét 
Wacker—Ilnhoah <3:1 (3:1). Floridádért—Ra
pid 2:1 (2:6), Vienna—Sport Club 3:0 (3:0).

Az MTK II. osztályú kardvlvó versenyét 
Hidas (UTE) nyerte.

káját lefékezték. Mi, akik ismerjük 
a kulisszák mögötti erők játékát, 

nem csod'lkozunk azon, hogy sok tekintetben 
sikertelen minden próbálkozás s hogy egyebet 
ne mondjak: az Idei Grand Prix megrendezé
sére irányuló hangulatkeltés Is meddő tevé
kenység. Ehhez intenzív, sok egyesülettel, 
egyenlő versenyzést feltételekkel biztosított 
szövetségi .élet kellene. Minthogy ez nincs, 
nem lehet komoly sportéletről sem szó. Nem 
véletlen az, hogy

nincsenek versenyzőink,
s nkik csodálatos véletlenként mégis ki-kitün*  
bek, egyhamar elvesztik a kedvüket. Elég ba 
Hartmann esetére célzok és csupán annyit 
kérdezek, hogy a másfóllftcres kategóriában, 
ahol verhetetlen, miért nem indulhatott el a 
Grand Prixe-n.

— Beható megbeszéléseket folytatunk most 
— folytatta érdekes nyilatkozatul informáto
runk —- s ez nrrn irányul, hogy <*gy  táborba 
gyűjtsük azokat, akik a Szikkadó sportunk 
mezőin u| vetéssel termékeny korszakot akar
nak megkezdeni. Egyetlen feltételünk lesz: 
az autó- és motorsport' szövetségének elisme
rését kérjük a felettes sporthatúságlól.

NEMZETI—JUGOSLA VI JA 3:1 (2:0)
Mély tninjou játszotta le rendkívül iz

galmas és szépségekben bővelkedő második 
nemzetközi mérkőzését a Nemzeti csapata. A 
nehéz talaj ellenére u Nemzeti hnlfsora végig 
uralta a mezőnyt. Az első gólt Kisalngl sze
rezte meg, majd Feryvcsl jultntott egy telje
sen jogos ég a jugoszláv bíró által objektívért 
megítélt 11-cst a Jiigoslnvija hálójába. Félidő 
végéig a Nemzeti támad veszélyesebben. Szü
net után a közönség hutalmna buzdítása mel
leit feljön a honi csapat Is, de a Nemzeti vé
delme jól áll n lábán. Ebben a félidőben kö
rülbelül egyenlőik nz erőviszonyok és Kis- 
alagl újabb góljára a vendéglátók Is megszer
zik tlszteletgól  jukat.

A legelőkelőbb profi
Rlchard Lygon, Beauchamps cári fia, 

aki születésénél fogva tagja nz angol felső 
tízezernek, szerződést Irl nlá és fizetéses 
Játékosa lelt a Worchesler City rögbi- 
csapatának. Ennek ellenére som vesztette 
el népszerűségét a magas körök előtt, sőt 
a koronázási ünnepségeken Is előkelő sze
repe lesz. Angliában tehát nem másod
rendű ember u profi...

A sportszerűség királya
Most került nyilvánosságra Lord Burgh- 

ley, a 400 méteres gátfutás angol fejedel
mének emlékirata, amely érdekes és jel- 
leintő történeteket közöl az angolok sport
szerű felfogásáról. A losangclesi olimpián 
történt, hogy nem kötelezték a diszfclvo- 
nuldsra azokat a versenyzőket, akik a 
megnyitás után már versenyeztek Is. Az 
indok Kalifornia tikkasztó melege és a 
dlszfelvomtlás három és félórás Időtarta
ma volt. Lord Burghley is azok kö-.ölt sze
repelt, akik felmentési kaplak, nehogy ki
fárasszák magukat. Nagy feltűnést kellett 
'chál, amikor at angol csapatban mégis 
'eltűnt a nngy futó alakja. Megkérdezték 
'itánn, miért vállntta a neni kőtelező tor- 
tatát. A felelet rövid volt: ..Sportszerűtlen 
lett volna, hn távolmaradók, mert leg
nagyobb riválisom, az amerikai Taylor 
résztvett a menetben. 1 vitte n csillagos 
lobogót." Lord Burghley e gesztus után 
óriási küzdelemben centiméterekkel veszí
tette el a versenyt Taylor mögött. Be meg
szerezte at egész tporlvlldg elismerését. S 
ez is valami.. ,
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Elvi harc: a B-liga,
tárgyi haszon: a társelnökség

Meglepő fordulat a futballparlament frakció-politikájában
A aporlközönség nem panazzlcodhat nálunk, 

ha nz élő aport nem szolgál szenzációkkal, 
pótolja azt n zöldasztal matadorainak, a 
xporlpolilikusoknak érdekes társasjátéka. Mára 
itt nz uj „sport-szenzi": Xtarnóczay hajlandó 
tórselnöksigel vállalni az MLSz-ben s ennek 
ellenében megszünteti az ellenzéki politikát.

Szenzációs ez a fordulat, mert hasonló fel
tűnés közben néhány hónappal előbb ennek 
pontosan nz ellenkezője történi: a fővárosi 
Amatőrök kirohantak a Vadász-utcai fellegvár
ból azzal, hogy nem vállalhatnak felelősséget 
az elnökséggel. Azóta sem változott az elnök
ség, de változott Zsarnóczayék felfogása és 
kitört az „elvi harc" a B-liga felállítása körül. 
Ennek nz „elvi harcnak" lenne „tárgyi haszna" 
a társelnökség, ha ugyan bekövetkezik.

Hozzászokott már a közönség a futballban 
a drihlikhez, hiszen ez a játék egyik lényeges 
fegyvere. De sohasem szerette, ha nem a pá
lyán, hanem a zöldasztal mellett dribliztek. 
Sajnos, most a szövetség berkeiben ez a csele
zés ütött tanyát. Olyan életbevágóan fontos 
Időket él a labdarúgás és olyan nagy felada
tokat kell megoldania, hogy Indokolt az aggo
dalom. ami úrrá lett a kevésszámú szakértők 
seregében a különféle sakkhuzások láttán.

A BIJC-NAK SEM MENT ELŐSZŰR
B. Vasutas— BLK 8:1 (2:0). A BVSC kikö

szörülte n múltbeli csorbát. Góllövő: Haraszti 
j2), Bodnár, Hl. Lukács I.

A MASZ északnyugati kerülete közgyűlésén, 
amely Székesfehérvárott folyt le, dr. Köhler 
Jenő törvényszéki tanácselnök, a kerület el
nöke közölte, hogy a jövő évi Székesfehérváron 
lezajló Szent István jubiláns ünnepségek kap
csán a Stájcr-Dunóntul atlétikai viadalt az uj 
fedett sportcsarnokban fogják megrendezni. (?)

A Magyar SiazBvelaég ugrőveraenyét Ványa 
(UTE) nyerte 332.0 ponttal. A mülesikló ver
senyt Szalny (Hófutók), a hölgyek versenyét 
Eleöd (BB'IE) nyerte.

Tehetséget kutatott a KAOE. Hideg szélben 
tartották meg n KAOE tehetségkutató mezei 
futóversenyét, amelyet Szabó Ferenc nyert meg 
8 perc. 22.6 mp-es Idővel. A győztes kitíinö 
mozgású futó, aki szakember kezében nagy 
futóvá nőheti ki magát. A seniorversenyt 
Szklepics Győző nyerte Ray István előtt 17 p 
04.6 mp. idővel.

Hídvégi a szokások rabja: 
isméé rekordot javított
Vasárnap délelőtt jubileumi gyorskor

csolyázó versenyt rendezett a BKE tízezer 
méteren. Ezt immár harmadszor és végle
gesen Hídvégi nyerte 18 p. 18.8 mp. mn- 
gyiir rekordidő nlntt. Mögötte Engedi és 
Lindncr futott be. Az 500 méteres háziver
senyt H’fn/ncr nyerte, A versenyeket díj
kiosztás követte, amelyet ünnepélye® külső
ségek között tartottak meg s ha nem is 
zavarta, de csökkentette nz örömöt az a 
körülmény, hogv Hídvégi nem kapott 
aranyérmet rekordjáért. mert nem számi
tollak rá. Pedig hál

Hídvégi a szokások rabja
M a rekordja igv most sem maradt cl. Pa
naszkodott is, hogy rossz jégen, kellemet
len széllel szemben is sikerült rekordot ja
vítania, mégsem került ki n világbajnok
ságra, holott jó helyezésre lett volna 
esélye.

Érdekes hir szállott szerte vasárnap a 
„jegesek" körében: dr. Lator Géza minisz
teri osztálytanácsos, o MOKS: hokizóinak 
ügyvezető elnöke, váratlanul megnősült. 
Érdekes az is, hogy nyomban vonatra ült 
és Híresükkel együtt Berlinbe utazott. 
Hiába, a sport nz első... Nagv az öröm 
egyébként, hogy Híresük útlevele körül fel
merült „szakítás" simán végeiért. A meny
asszony szakította el az útlevelet, de utóbb 
meglakiilt és n neves játékos uj útlevéllel 
indulhatott Berlinbe s onnan a világbaj
nokságra. A német fővárosban találkoznak 
a Stockholmból jövő válogatottakkal és 
együtt folytatják Útjukat. Az első ellenfél 
Bnmánla s hogy mennyire komolyan kell 
venni, azt a tegnapi, Csehszlovákiával szem
ben elért 1:1 -es eredményük is igazolja.

A magyar jégen minden csendes, de nz 
eredetileg 21-ére tervezett szezonzárást egy 
héttel későbbre szerelnék kitolni. Éjjeli fa- 
gyasztf.ssal próbálkoznak most, éjjel a fa- 
gyasztóáram olcsóbb. A szombat-vasárnapi 
jégünr.eoélyre egyébként tekintélyes anyagi 
áldozatok árán biztosították a Becsben 
időző jégsztúrok szereplését. Jön fíclter, 
ar amerikai bajnoknő, Ily Holzmann jég
táncosnő. továbbá Ahvard, Putzingcr és a 
Ptntsin testvérek.

Meglepődve kérdezik, hogy ml ízűkiég van 
újabb tárielnökref Sportbciileg vizsgáztak az 
amatőrök az olimpia előtt és alatt. Megbuktak 
és bebizonyították, hogy ma még kevés a 
szakértelmük ahhoz, hogy egy olyan kompli
kált gépezetet, mint amilyen a magyar futball, 
kellően vezethessenek. A közelmúltban az is 
megtörtént, hogy Zsarnóczayék kivonultak a 
szövetségből, mert nem vállaltak felelősséget 
a munkáért. Onnan vonultak ki, ahová — a 
hírek szerint — most társelnökséggel vonulná
nak vissza. Vizsgáztak tehát a következetes
ségből Is.

Végül pedig állást foglaltak a B-liga felállí
tása ellen, amit pedig Usetty elnök minden
áron keresztül akar vinni. így vizsgáztak az 
elnök iránt tartozó bizalom kérdésében is.

Ezek után joggal kérdheti a tárgyilagos 
sportember: mi szükség van egy újabb tiszt- 
sigret Ezer más gond van itt a futball nya
kán, de valamennyi között az a legjclentékte- 
lenebb, hogy tizen reprezentálnak-e vagy tizen
kettőn. Általában az a vélemény alakult ki, 
hogy nem újabb társelnökre van szükség, ha
nem inkább arra, hogy az alszövetségi elnökök 
közül néhány önkéntes nyugdíjba menjen.

Sporttalan husvét
Alig hat hét és Itt a husvét — sportprogram 

nélkül. Szinte hihetetlen, a legkedvezőbb ket
tős ünnepen egyetlen sportág sem akar Buda
pesten szerepelni. A futball egyszerűen hátat- 
fordit a fővárosnak husvétkor Idegenbe men
nek, ott nem kell testnevelési járulékot fizetni 
és adókat leróni. Télen, havas és lucskos, 
nyaktörő pólyán játszanak, jó időben kül
földre mennek. Sajnos, a balkezes sportpoli
tika, a felsőbb sporthatóságok közönye némán 
tűri ezt.

Feltűnő azonban, hogy a futball konkuren
ciájától mentesített kettős ünnep a többi sport
ágaknak nem jött kapóra. Egyedül csak a kézi- 
labdások tárgyasainak a német válogatottal, 
de alighanem ez sem válik valóra. Pedig nincs 
olyan sportág, amely ne hasznosíthatná ezt 
az időt.

Az úszók, akik oly jelentős támogatásban 
részesülnek, csakúgy starthoz állhatnánnk, 
mint a nagy sikerrel szerepelt botolók. De 
nem járnának rosszul a birkózók, vivők és 
tornászok sem. Husvétkor lenne n legjobb al
kalom arra, hogy az ntlétaszövelség bemu
tassa n kosárlabdások népszerű sportját. És 
igy tovább.

Képtelenségnek tartja minden Józan •port
ember, hogy éppen a húsvéti időket hagyják 
kihnsználatlanul, amikor pedig a futball nem 
vonja el a közönség figyelmét a többi sport
ágtól. Ugv látszik, azoknak lesz igazuk, akik 
e furcsa közöny mögött reális indokokat ke
resnek. Így magyarázat nz is, hogy a húsvéti 
ünnepeket a szövetségek vezetői magánügyek 
elintézésére használják s inkább a versenyző
ket is kéretlen vakációra küldik, semhogy a 
rendezés munkájával bajlódjanak.

— Az 1937. évi tavaszi prágai vásár ked
vező kilátásai. Európa egyik legnagyobb ipari 
vására, a prágai nemzetközi mintavásár ez- 
idén március 5-étöl március 14-éig fog tartani, 
közvetlenül a lipcsei vásár után. Körülbelül 
3000 kiállító fog e vásáron résztvenni, akik 
nz óriási vásárpalotában a legismertebb cseh
szlovák termékeket — mint üveg-, porcellán-, 
ékszeráró, játékszerek és háztnrtási cikkeket, 
sU>. — fogják bemutatni.

— A világ minden pontját behálózza ma már 
n rádióállomások leadásainak láthatatlan hul- 
lámlöinege. Ez a rendkívül sűrű rádióhálózat 
természetesen jóval bonyolultabb feladatokat 
rótt n rádiókészülékek konsruktőrjeire, mint a 
rádiózás régebbi idején. Ma már tökéletes ér
zékenységgel, szelektivitással, hangszinezettel 
kell a rádiónak bírnia, hogy az adóállomások 
hatalmas tömegéből tényleg élvezhetőén vá
laszthassuk ki n bennünket érdeklő műsort. 
Különösen fontos ez n rövidhullámok vételénél, 
ahol jóval több állomásnak távoli világrészek
ből érkező gyenge hullámait kell a készülék
nek tökéletes élvezhetőséggel és hangerővel 
behozni. Ezért az Orion-gyúr idei rádiókészü
lékeinél különös gondot fordított a kifogásta
lan rövidhullám-vételre. Az uj Orion rádiók 
rövidhullámon tökéletesen veszik nz egész világ 
műsorát.

— AuMtrlábnn Is kaphatók a világhírű ma
gyar MIHA-virek. Főlernknt: Mattoni—Ungnr 
ásványviznngykercskcdő, Wien, I., Jnsomirgott- 
strnsse 4.

— Diétás konyhatechnika a háztartásban. 
Dr. Mikes Margit előadásainak második soro
zata február 15-én, délután 6 órakor kezdődik. 
Február 15. Só- és fehérjeszegény étrendek 
vcsebctcgségeknél. Február 22. Hidaló- és so- 
vónyitókurák. Március 1. Purinszcgény étrend. 
(Köszvényesck diétája.) Március 8. Cukorbete
gek diétája. Március 22. Különleges étrendek. 
(Májkurák, nyerskoszt.) Tandíj 1.50 pengő, 
napijegy 60 fillér. Az előadássorozatot a Nép
művelési Bizottság rendezi a Gázmüvek, VJ., 
Vilmos császárul 3. szám alatti bemutató
helyiségében.

— Kartotékrendszerek orvosok, flgyvédek, 
kereskedők, iparvállalatok részére: Minerva 
l’apiráruházbnn, Kossuth l.ajos-utca 20.

— Asplrin tabletták vásárlásánál nagyon 
kell vigyázni a minden tablettán látható Baver- 
keresztre. Asplrin tabletták kitűnő hatásúak 
fájdalmak, meghűlés és tagfájdalmak ellen. 
Két tabletta eredeti papírzacskóban 24 fillérbe 
kerül; a 20 darabot tartalmazó eredeti doboz 

1 *’ra 1 '“pi‘11 1 l>>,n^ Rl) fillér.

Jól sikerüli
Jó mezőnyök, szép küzdelmek, reális ered

mények jellemezték a vasárnapi versenyeket. 
Az első futamban a végig könnyű nyerő Ver
béna az utolsó tiz méteren beugrott és kika
pott Leventétől. A második futam nagy mező
nyében erősen lefogadott Margit S. durva hi
bát csinált a startnál, de még igy is nyerni 
tudott nagyszerű második körével. A harma
dik versenyben az első esélyű Groo Peggy 
csődöt mondott, a második esélyű Jankát pedig 
megverte a végig vezető Bohém. A váratlan 
győzelem harmincszoros kvótát eredményezett 
a Bajnok-mén híveinek. Lúgosban reális esély 
nyerte a Ilandicapet. A főversenyt Bulla már 
a startnál megnyerte. Varázsló, ha nehezen is, 
de megnyerte handicap jét. t anoda nagy stílus
ban nyerte a Sorrento-dijt. > A Guardian Trusl- 
ivadék komoly esély a Tavaszi handicapben. 
Oculi csak nagy szerencsével jutott a Handicap 
dijához, mert a nyerő Szélhámost többszöri 
galoppozása miatt diszkvalifikálták, a második 
Imréd II. pedig pont a célban ugrott. A nap 
utolsói versenyét a reália esélyű Ádám nyerte 
az indokolatlanul favorizált Poczok ellen.

Részletes eredmények:
Háromévesek versenye. 1. Levente (2) Zwil

llnger. 2. Verbéna (5:10) Maszór F. 3. Maros 
(5) Marschall. F. m.: Kelevés (3) Raymer, 
Picque Dám (10) Zwillinger T. Küzdelem 36, 
14, 12. Olasz 35. Befutó 62. Idő 37.1.

Mecsek-dlj. 1. Margit (4) Marschall. 2. Céda 
(12) Marschall R. 3. Capua (4) Maszár I. F. m.. 
Dusán (8) Zwillinger, Kamat (6) Benkő, Risikó 
(5) Feiser, Ipoly (1%) Zwillinger T., Szendrő 
(12) Hévizy, Vakarcs (10) Tresó, Balbó (12) 
Fiszter, Zengő (10) Jónás F., Bajadére (4) Va
dász. Biztosan. 30. 19, 60, 20. Olasz 214. Be
futó 928. 53. Idő 35.2.

Vickert-dIJ. 1 Bohém (10) Soldos. 2. .Tanka 
(l‘/«) Zwillinger. 3. Groo Peggy (pari) Feiser. 
F. ni.: Edömér (5) Maszár I„ Gladiátor (10) 
Mauser, Bosiljka (5) Maszár F. Könnyen. 297, 
43, 14. Olasz 26. Befutó 804. Idő 31.2.

Handlcap. 1. Lúgos (4) Maszár I. 2. Vág 
(pari) Feiser. 3. Minor (4) Kovács F. F. m.: 
Penny (2Vá) Jónás, Vadorzó (10) Wiesner, 
Guardian Todd (10) Vorst, Ördöglánya (16) 
Marék, Odább (16) Steinitz, Irénke (5) Mar
schall, Szeszélyes (10) Maszár F. Biztosan. 66, 
18, 13, 17. Olasz 44. Befutó 113, 230. Idő 32.5.

Nemzetközi verseny. 1. Bállá (6:10) Kovács
11. 2. Elvira (2) Feiser. 3. Csákány (8) Síró. 
F. m.: Galagonya (4) Kovács F., András (8) 
Mauser, Bolond (4) Steinitz, Orsolya (10) Mar
schall, Tündér (25) Maszár F. Könnyen. 18,
12, 11, 17. Olasz 19. Befutó 16, 45. Idő 29.5.

VI. Mechanikus handlcap. 1. Varázsló (pari) 
Tomann. 2. Spllka (2%) Jónás. 3. Ágnes (8) 
Kovács J. F m.: Borka (5) Steinitz, Leó (2) 
Maszár I., Zápor (10) Wiesner, Hopper (4) 
Kovács II., Tigris (20) Síró. Küzdelem. 10:22, 
14. 15, 31. Olasz: 10:44. Befutók: 10:37, 112. 
Idő: 33.1.

VU. Sorrento-dij. 1. Tanoda (2) Raymer. 2. 
Kundry (5) Zwillinger. 3. Bicskás (10) Tomann. 
F. m.: Varázs (5) Bedekovfcs, Egyetlen (3)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiniiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiniiiiiHiiniiiiinininiiiiiiiiHiiiiiiiifiiiiiiiiiflitiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiD

TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1.Az ókor legnagyobb ál- 
lamférfia, a „haza atyja". Po
litikai tevékenysége mellett 
egyike a legkiválóbb történet
íróknak. A galliai háború és 
i polgárháború történetét irta 

meg összesen 10 kötetben. Kr. 
e. 44. március 15-én gyilkol
ták meg 11.Város és erőd a 
hasonnevű félsziget északke
leti partján Arábiában. A 
Vörös-tenger kijáratának kul
csa 12.Társadalombiztositó 13. 
Istentisztelet 14.Spanyol ur 15. 
Kisfaludy Károly tragédiája 16, 
Folytonossági hiány 17.Nehi 
képes tovább haladni 18.Dóra 
becézve 2O.Betü 21.Gazember 
jelzője 22J.ear — mássalhang
zói 23.Angol női név. A ma
gyar „Anna" változata 24.Uj 
— németül M.Cigarellát a do
hányos 26.Helyhatározószó 
28.JelcnIeg nagy divatja van 
(névelővel) 29.Minden nap igy 
végződik SO.Régi hosszmérlék 
31.Ránc — szélei SS.Sándor 
Mátyás monogramja 34.Jelt 
ad SS.Azonos belük SB.Amiböl 
a dolgok kiindulnak 87.Keservesen sir SO.Gyii- 
molcs 40.Spanyol női név 41.A „Vasgváros" 
Írója 42.Azonos betűk 43.1gekötö 44.Görög pre
pozíció (...bázis) 45.Ö — németül.

FÜGGŐLEGES:
LDélspanyolországi tartomány és hasonnevű 

székvárosa. Xercsi, san-lucari és san-mariai 
borai világhírűek 2.Polgár fizeti S.Német egve- 
temi város i.Ásit B.Erröl a folyóról a Bibliában 
olvashatunk 6.1 jpesti sportegysei 7.Bnjorországi 
város a Bódcni-tó melleit. Á tó egyik szigetén 
terül el és a szárazfölddel viadukt köti össze. 
Az Aligau felé irányuló forgalom kiinduló 
állomása 8.Német viszonvszó •.Hátborzongató 
csend jelzője lO.Bctü (fon.) 12. H, — keverve

versenynap
Baik, Hanne the Great (10) Fityó, Csipke 
(l'/í) Steinitz, Pajtás (2JÍ) Kovács II. Könnyén. 
10:42, 18, 22, 30. Olasz: 10:51. Befutók: 10:125^ 
453. Idő: 32.2.

Vili. Handlcap. 1. Ocull (4) Zwilllnger. 2. 
Rejtély (3) Mann. 3. Csongor (16) Steinitz. 
F. in.: Ugyanis (1%) Feiser, Imréd II. (2) 
Benkő. Toti (12) Földi, Arató (10) Wiesner, 
Szélhámos (3) Jónás, Gyarmati (10) Tomann. 
— 10:38, 13, 14, 56. Olasz: 10:45. Befutó: 10:88 
és 1510. Idő: 36.7.

IX. Eurjaspusztai díj. 1. Ádám (l’/4) Zv.ll- 
'inger. 2. Elsőm (5) Filvó. 3. Benedek (4) 
Feiser. F. m : Poczok (pari) Raymer, Nemes 
(4) Bcnkő, Fölír (16) Kovács F., Délceg (6) 
Jónás, Dtindi (10) Vorst. Biztosan. 10:26, 13 
15, 17. Olasz: 10:73. Befutó: 10:79 és 55. Idő; 
31.8,

A megujhodoti osztrák versenyözem kezdi 
czidén a galoppszezont a patinás múltú Przed- 
swit-handlcappel. Az Aiagról nevezett lovak 
közül: Trainp, Formás, Karolinger, Prímás, 
Thank you és üstökös vesznek részt a mai 
tervek szerint a versenyben.

♦
Csaba és Csilla eladása, — melyet mint <1 

holtszezon legnagyobb üzletét emlegették 
galoppberkekben — nem perfektuálódott. Hogy 
a klasszikus versenyt nyert Csaba ét a még 
jobb lónak ígérkező testvére miért maradtak 
Alagon, azt nem tudjuk, de azt hisszük, hogy 
azok a szerencsésebbek, akiknek a „nyakán' 
maradt a két ló.

♦

Feisertől nehéz lesz elvenni a Tavaszi ham 
dlcapet. A most nagy formában lévő idomár
nak három olyan jó ügetője van a nevezettek 
közölt, mint: Liberly Manőver, Oda és Elvira.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szerkesztó ts kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatalt

Budapest, VIL kér, Erzsébet-körut 28. szánk
(Hétköznap éa vasárnap déli 12 óráig: 

Telefoni 1-308-90.
Vasárnap délután I órától:

VL kér. Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-246-81.

Vasárnap délutón fél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 1-245-U

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 8 pengő. — Egyes szám ára: Magyarorszá- 
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Grnzcbcn. Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár, Németország
ban U PL*  Olaszországban 1 líra, Romániában 4 leli 

Csehszlovák iában 1-20 ók.

lS.Hárfa van ilyen IS.Minden idők egyik leg
nagyobb gondolkodója, a kriticizmus rendsze
rének megalkotója lO.Növénv része ^.Bölcses
ségéről hircs bibliai uralkodó 18. Nőd név 19- 
Az. USA tizenhatodik elnök®, ö mondta ki «• 
rabszolgák teljes felszabadítását az Unió álla
maiban. 1865 áprilisában -egy Wilkes Boolh 
nevű színész a washingtoni Ford-szlnházban 
meggyilkolta 21.ÉgiteM 22-Lakat 24.Divalos 
lánc 26.Napszak névelővel 27.Kcreskedelmi társa
ság rövidítése 28.Tiltószó 20.A Svájci Alpok 
egy része 30.Jupiter kedvose Sl.Mutatószó 32. 
Meghatóit ember szemén csillog S4.Földbe ve
rik SS.Női név 36.Magára — udvariasabban 38. 
Színpadias felkiáltás 39.Lcar —, vége 41.Keresz- 
tűl 42.Fclkiállús
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