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Izgalmas derbiben győzött a Hungária

Újra kimondották a sztrájkot 
a pécsi szocialista bányászok

Pécs, február 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése. Vasárnap újabb fordulat követke
zett be a pécsi bányászpk sztrájkja ügyé- 
ben:

a munkások elhatározták, hogy nem 
nyugszanak bele a szombati döntésbe 
és folytatják a sztrájkot. A munkások
nak most már az a követelése, hogy az 
elbocsátott bányászokat ismét szer

ződtessék.
Á szombati békés megegyezés után igen 

tiAgy izgalmat okozott ez a fordulat, ame
lyet nz vezetett be, hogy száznegyvenhat 
munkásnak kikézbesitették az azonnali ha
tályra szóló felmondólevelet. Az elbocsátá
sok miatt, elkeseredett hangulat lett úrrá a 
bányászokon.

Mindenki azt hangoztatta, hogy 
szolidaritást kell vállalni 

w száznegyverjhaí elbocsátott emberrel és 
addig nem szabad dolgozni tovább, mig 
őket ismét nem szerződtetik.

Az elbocsátottak nybmban felkeresték a 
szociáldemokrata bányamunkás szövetség 
titkárát, Tolnay Józsefet. Elkeseredett han
gon panaszkodtak neki,

nem értik, miért esett rájuk a felmon
dások alkalmával a bányatársaság vá

lasztása,
soha nem vettek részt semmiféle rendbon
tásban. Miért büntetik őket.

Tolnay csitilani igyekezett őket, azután 
gyűlés tartására kért és kapott engedélyt.

Vasárnap délután négy órakor Mecsek-^ 
Szabolcson folyt le az izgalmakban bő

velkedő gyűlés,
amelyen azután elhatározták, hogy nem 
veszik fel a munkát és folytatják a sztráj
kot.

A környékbeli községek szociáldemokrata 
bányászlakosságának jelentékeny része el
jött a gyűlésre, több mint ezer ember.

Nagy karhatalmat vezényeltek ki a 
gyűlésre, hogy elejét vegyék minden 

rendbontásnak.
Izzó hangulatban Tolnay több mint egy

órás beszédben ismertette a helyzetet. El
mondotta a munkásoknak, mint folytak 1c 
az egyeztető tanácskozások:

• DGT eredetileg csak 2 százalékos bér
emelést akart adni és 500 embert szán
dékozott elbocsátani és csak az Ipar
ügyi miniszter egyenes kivánságára- 
emelték fel 8 százalékra a béremelést 
Az elbocsátásokkal kapcsolatban pedig az 

Iparügyi miniszter ahhoz adta beleegyezé
sét, hogy csak azokat a munkásokat bo
rsássák el a bányatársaság szolgálatából, 
akik az éhségsztrájkot előkészítették.

Feltette ezután a kérdést: azonositja-e 
magát a munkásság az elbocsátott száz- 
hegyvenhat emberrel?

Az egybegyűlt szociáldemokrata bányá
szok tömege egyhangúlag döntött: azo
nosítja magát az elbocsátottakkal és 
addig nem hajlandó dolgozni, amig a 
száznegyvenhat ember vissza nem kapja 

a kenyerét
Tolnay beszéde után Dobó István rendőr- 

Jarácsos szólt a munkásokhoz. Nyugalomra 
intette és ■ • •

felszólította őket hogy tartózkodjanak 
« rendzavarásoktól, .csendesen menje
nek haza éa hétfőn reggel azokat, akik 
■ döntés ellenére mégis dolgozni sac- 
•etnének, ne gátolják meg abban, hogy 

a tárnákba leroenjenck. [
Vasárnap délután egyébként .
Festetics Domonkos országgyűlési kép- I

viselő végigjárta a bányavidék közsé
geit

és a bányamunkásság szociális helyzetére 
vonatkozólag adatokat gyűjtött.

Több helyen beszélt is a munkásokkal és 
ígéretet tett nekik, hogy lépéseket tesz az 
ügyökben és

biztosnak tartja, hogy az elbocsátottak 
egyrészét visszatartják állásukban 

és csak azoknál nem vonják vissza a fel
mondást, akik Vasason resztvettek az 
éhségsztrájk rendezésében.

Matolcsy Mátyás dr és Rajniss Ferenc 
országgyűlési képviselő szintén lent 

jártak vasárnap a bányavidéken.
A Hétfő'. Napló munkatársa beszélt Sík 

Jenő dr.-ral, a DGT pécsi igazgatóságának 
ügyészével, aki kijelentette, hogy a bányá
ban hétfőn réggel megindítják az özemet 
és a száznegyvenhat munkást azért bocsé-

tották el, mert veszélyeztették a termelés 
nyugodt menetét

Ezzel szemben
a szociáldemokrata szakszervezeti mun
kásság állni fogja elhatározását és a 
gyűlésen történtek értelmében reggel 

nem száll le a bányába,
a nemszakszervezeti munkások ellenben 
hajlandók felvenni a munkát.

Hivatalos Jelentés
Pécs, február 28.

A Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki 
bányatelepein rend és nyugalom van. A 
szociáldemokrata szakszervezeti munkásság 
az elbocsátott bányászokkal való együtt
érzésének kifejezésére élhatározta, hogv 
hólnap reggel nem száll le a bányába, ezzel 
szemben, a nemszaksaewezeti munkások 
|e akarnak szállni a bányába.

Bornemisza Géza nyilatkozata 
a bujtogatők megbüntetéséről és 

a kormány energikus intézkedéséről
Bornemisza Géza, Iparügyi miniszter va

sárnap délelőtt tíz órakor felkereste hivata
lában Darányi Kálmán miniszterelnököt, 
akinál körülbelül félóráig tartózkodott és a 
pécsi bányászsztrájkkal kapcsolatos esemé
nyekről tájékoztatta a miniszterelnököt. A 
Sándor-palotából való távozása után a Hét
fői Napló munkatársa beszélt

BORNEMISZA GÉZA Iparflgyl minisz
terrel,

aki a pécsi eseményekre vonatkozólag a kő
vetkezőket mondotta munkatársunknak:

— Darányi Kálmán miniszterelnököt 
tájékoztattam a pécsi bányászszlrájk 
ügyéről. Remélhető, hogy a munkát

hétfőn zavartalanul meg fogják kex 
denl, dacára, hogy a bujtogatókat, akik 
a Thoman-aknában leterrorirálták mun
kástársaikat, semmi körülmények kö
zött sem engedik le többé a bányába*  
Ahhoz, hogy azok, akik belevitték mun- 
kástársaikat az éhségsztrájkba, meg
büntessenek, feltétlenül ragaszkodnunk 
kell és reméljük, hogy a józan mun
kásság nem fog velük szolidaritást vál
lalni és igy ezektől megtisztítva a dol
gozni akaró munkásságot, megkezdőd
hetik újra a pécsi bányákban Is a 
munka. Ha ebben a feltevésben csalód
nánk, abban az esetben a kormány a 
legenergikusabb intézkedéseket fogja 
megtenni ateklntetben, hogy a rend és 
a nyugalom a pécsi bányákban is hely- 
reőMjoii.

Az iparügyi miniszternek ez a Nyilatko
zata . mindenesetre azt jelenti; hogy mig 
egyrészt a munkásság jogos bérkövetelése 
most már teljesülni fog,, másrészt, hogy a 
kormánynak elhatározott szándéka, hogy

preventív eszközökkel elejét vegye ■ 
pécsi bányászok közé furakodott izga- 

tók munkájának.
Egyébként a pécsi bányászsztrájk ügye 

szerdán a képviselőház elé kerül, amennyi
ben eddig hat képviselő éspedig Brogly Jó
zsef, Baross Endre, Matolcsy Mátyás, Ha- 
monnay Tivadar, Rajniss Ferenc és Peyee 
Károly

jegyeztek be Interpellációt a pécsi bá
nyászsztrájk ügyében.

ÜK

Győzött a NÉP
Szombathelyen és Ipolyszalkán

A szombathelyi és az Ipolyszalkai Hírű
iéiben vasárnap folyt le a képviselőválasz
tás A Korma Miklós lemondásával meg
üresedett szombathelyi kerületben Hn«a 
Aurél kereskedelmi államtitkár, a AEP hi
vatalos jelöltje és vele szemben a keresz
tény ellenzék részéről Csekonica Iván grót 
lépett fel. Csekonica már az általános vá
lasztások alkalmával is próbálkozott Korma 
Miklós volt belügyminiszterrel szemben, ak
kor azonban kllátáslalannnk látta a küz
delmet és később a kőszegi kerületben lé- 
pett fel. Németh Imrével szemben, de Itt is 
elbukott.

Kilenc órakor kezdődött a s/ayazás é« az 
elsők közölt szavazott le Holla Aurélra 
Grösa József mogyéspüspok, akt szavazatá
val mindenesetre dokumentálj akarta 
Halta Auréllal szemben szimpátiáját. 1 élliz 
z—mór főhh mint ezcrliatszázan sza-ómkor már több mint ezerhatszázan 
vártak le és pedig:

Hallá Aurélra
Caekonlca Ivánra

Tíz ómkor a szavazatok 
kezö volt:

Halta
Csekonlca

Tizenegy órakor:
Halta
Csekonica

10Ő1
586

állása a követ-

1443
804

3057

1111

már 
Holla 
kapta

7437
3141

11180
5390 

közel hotezer 
Aurél, aki igy 
meg a szom-

a többsége, ugy. hogy a választás finise 
mindvégig izgalmas volt.

Délelőtt tiz órakor a 
következő:

Nagy Emil 
Mátéffy Géza

Féltizcnkettőkor:
Nagy Emil 
Mátéffy

Délután két órakor:
Nagy Emil
Mátéffy

szavazatok állása a

3598 
2203

Két órakor: 
Halta 
Csekonica

Három órakor:
Halta 
Csekonica

Este nyolc órakor:
Halta 
Csekonica

Nyolc órakor tehát 
szótöbbséggel vezetett 
fölényes győzelemmel 
bathelyi mandátumot.

Nagy Emil: 187 szótöbbség
Az ipolyszalkai kerületben — amelynek 

a főpolgármesterré kinevezett Karafláth 
Jenő volt ii képviselője —, a NÉP részéről 
Nagy Emil Volt igazságügyminiszter lépett 
fel, akivel szemben mint kisgazdapárti je
lölt, Mátéffy Géza vette fel a küzdelmet.

Az ipolyszalkai kerület minden községé
ben már a mai választási napot megelőzően 
nagyon kiélésedéit- a választási küzdelem, 
ugy, hogy vasárnap majdnem a szavazás 
egész tartama, alatt teljesen bizonytalan volt 
a helyzet atekintetben, hogy melyik jelölt 
kerül ki győztesen a meglehetősen erős vá
lasztási harcból. Bár a kora délelőtti órák
ban Nagy Emil NEP-jelölt előnyben volt, 
a délután folyamán már egy kissé csökkent

3660
3225

Délután 3 órakor Ismét nagy előnyt szer
zett Nagy Emil. Már csak két községben 
folyt a szavazás, mert a kerület 8200 szava
zójából több mint 7300-an már leszavaz
tuk. A szavazatok állása ekkor- a következő:

Nagy EmU 3834
Mátéffy 3508

Délután öt órára befejeződött a szava- 
Összesen 7851 szavazatot adtak le,

Nagy Emil 4010
Mátéffy Géza 3832

szavazatot kapott, úgyhogy Nagy Emilt 18? 
szótöbbséggel megválasztották az ipolyszal
kai. kerület kénviselőjévé.

A szombathelyi és ipolyszalkai kettős 
győzelem híre nagy örömet kelteit a Nép
ben. Általános vélemény különben, hogy 
Nagy Emil és Halló Aurél a kormánypárt 
mérsékelt szárnyát erősítik.

zás.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1037 március t,

Minden igényt kielégít a

Wlucedet -Jtewz
legújabb typusaival
1.7-7.7liter hengerűrtartalomig

45.000 km-ig service 
rendkívül kedveid teltételek melleit

Eladáei kőipont: VI., C<ala-utca 29. Telefon; 29-08-90.
Városi lerakat; V., Mária Valéria-utca 10. Telefon: 18-27-32.

Rák óczy Imre sajtófőnök 
a Névtelen Újságírót Ünnepelte 
a tiszteletére rendezett banketten

A /Mfrio-klubhun vasárnap este Rákóczg 
Imre miniszteri tanácsos, a miniszterclnők- 
»égl sajtóosztály veretűje tiszteletére tartót- 
lak mintegy kétszézfőnyi közönség előtt ün
nepi vacsorát, Dr. Tóth László üdvözölte 
Rákóczg Imrtt.

BÁKÓGZY IMBE 
mlalMleri tanácsos

megköszönve as üdvözlést, hivatkozott 
arra, hogy nemcsak Ünnepi alkalmakkor 
érti magát az írók, művészek és hírlapírók 
hivatásából tartozónak, hanem igazi nosz
talgiával is, mely elfogja mindig azokAt,

akik a gondolatban és írásban a lélek 
szabadságát látják.

Nem akarja, hogy ma közöttük politiká
ról essék szó s ezért felszólalása egyszerű 
fámájának az rr/sdpfrd és n sajtóelőadó egy
máshoz való viszonyát választotta.

Az nem lehet elég, hogy tiszteljük — 
mondotta —, nekünk szeretnünk Is kell a 
hírlapiról kötelességteljcsttés feladatait. A 
közéleti alkotást elősegítő újságírói kezde
ményezéseket éppúgy, mint a bírálat cél
jait Meg kell becsülnünk az újságíró véle- 
ményét és képzdetviUgát. Látjuk, hogy

a köcétetrt mennyire termékenyíti az 
újságíró tevékenysége.

Véleményt formál, elörelrndit nemes törek
véseket gátat vet hibáknak. Az újságíró 
költői álmokat Is sző velünk a nemzet meg-, 
ujhadásáról. '

Botrányokozásért elítélték 
kibédi dr. Madaras Józsefet 
és dr. Tábori Miklóst

Érdekes klhágásl ügyet tárgyalt a VII. 
kerületi rendőrkapitányságon dr. Gáspár 
rendőrkapitány, rendőri büntetőbiró. A 
pesti társaság két ismert tagja: ifj. kibédi 
dr. Madaras jór.sct ügy vési és dr. Tábori 
Miklós magánzó állottak vádlottként a 
rendőrbiró előtt egy. éjszakai afférból ki
folyólag.

A rendörblról tárgyalás előzményei feb
ruár 10 érc nyúlnak vissza. Ezen az éjsza
kán a Hatni ügyvéd és barátja egy Rákóczi- 
pti vendéglőben szórakozott. Először töb- 
bcdmAgukkal voltak, de záróra felé már 
rsak kelten maradink. Mind n kelten jó 
hangulatban voltak, cigány mellett mulat
tak, majd amikor a cigány —-n zárórára 
hivatkozva —- ncm volt hajlandó tovább 
muzsikálni,

•lóváltds keletkezett.
Ezt n vesrekedést csakhamar leszerelték n 
pincérek, de pór perccel később ujahb affér 
támadt. A fizetés körül támadt differencia. 
Ugyanis

■ löpfacér M pengő körüli összeget 
Mázni főtt a két urnák azokért • poha
rakért ét egyéb tárgyakért, amelyeket 
aa ójasaka folyamán összetörtek. Esi 

aa ÖMKCgrl nem akarták kiflsrtnl.
Hangos szóváltás keletkezett ■ főpincér és 
• két vendég között és különösen a fiatal 
Ügyvéd volt igen hangos. Lezsldósta n Iá
pincért éi az üíletnezetöt, sértő kifejezése- 
k«t is használt, majd tcttlcgcsségrc került 
a sor.

A pincérek la védekestek és csakhamar 
általános verekedéssé fajult a helyset.

'A tulajdonos rendőrt hlvolt, oki azután vé
gátvételt a verekedésnek és igazoltatta iu 
egéss társaságot. Az ügynek n rendőrbiró 
előtt lelt folytatása.

Kihallgatták az intézkedő rendőrt, a vert- 
'déglős személy tétét, több szemtanút és 
*tána dr. Madaras és dr, Tábori kihallga

— Bosszú éveken át rajta tartani a ke
zet az ország ütőerén és érezni abból a ma
gyar erők lüktetését: a legnagyobb élmény. 
Objektívnak lenni, ez a legtöbb, amit a köz 
javára és magunk fegyelmezésére elérhe
tünk. Igazságérzettel keresni és elismerni 
másokban is a tiszteletreméltó szemponto
kat s megvédeni — sokszor a magunk fel
fogásával szemben .— a mások elveit: ál
landó birkózás a lelkiismerettel és a fele
lősséggel.

— Munkánk, tetteink, politikai meggyő
ződésünk, világnézetünk forrása legyen az 
örök nemzet. Az ezeréves magyar gondolat, 
mely az ország alkotmányos szabadságát és 
európai arculatát jelenti.

Szavait Rákóczg Imre azzal fejezte be, 
hogy

köszönti a magyar újságírót. A névte
lent, a közkatonákat

Ebben az országban, akik rohannak nappal 
és harcot vivnak éjjel. És túl a határokon, 
akik elvéreznek és túl a tengerin, okik ott 
élnek — magyarok.

— Isten adjon a magyar újságírónak — 
mondotta — tiszta lelkiismeretet és öntsön 
a szivébe bátorságot, hogy

meggyőződése szerin*  mindig azt ír
hassa, ami a haza üdvére van és a 

nemzet boldogulását szolgálja.
A hallgatóság lelkesen megtapsolta Rá- 

kóczy Imre beszédét. Az ünneplő közönség 
a késő éjjeli órákig maradt együtt.

tására került a sor. A két fiatalember már 
ncm igen emlékezett a történtekre.

A rendőrbiró ezután meghozta Ítéletét:
dr. kibédi Madaras Józsefet száz pengő 
pénzbüntetésre, dr. Tábori Miklóst pe
dig ötven pengőre ítélte nyilvános he
lyen történt botráuyokozásért A fő
pincért és az üzletvezetőt felmentették.

Mind n két elitéit fellebbezést jelentett be 
nz Ítélet ellen és igy nz ügy rövidesen má
sodfokon n főkapitány elé kerül.

Félholtra verte
legjobb barfitjfit, 

aki beárulta a pénzügyőröknek
Gyöngyös, február 28.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak fele/on- 
jelentése.) Véres események tartják liga- 
lombon Jdszárokszátlás községet. A pénz
ügyőrök SruJt Ferenc földmlvesnél több 
mázsa szüzdohdnyt koboztak cl és egy do- 
hdnyvdgó gépet foglaltak le.

Szűk megtudta, hogy
egyik legjobb barátja

l’il József jelentette fel őt a pénzügvi ha
tóságoknál. erre vasárnapra virradó éjszaka 
lerontott Vtl József lakására és egy hatal
mas husánggal

fél holtra verte.
t’ttt.

Vti feleségének sikoltozására összesza
ladtak a szomszédok, akik csak hosszas 
küzdelem ntán tudták megfékezni az őr
jöngve csapkodó Szűk Ferencet. t.'ll József 
.állapot.^ életveszélyes. A cscndörség a nyo
mozást megindította.

A vadMzastörs súlyos
Daliás merényletének titkát 
ma tisztázza a büníetötorvényszék

Egy hatalmas angyalföldi bérkaszárnya 
egyik lakásának földszinten lévő kis albér
leti szobájában rövid idővel ezelőtt egy haj
nalban Simó Ignácné titokzatos körülmé
nyek között követett el

baliús merényletet 
vadházastársa ellen. Simóné évek óta együtt 
élt Markovics Gyula napszámossal. Az egész 
házban tudták, hogy nagyon rosszul élnek, 

Néhány héttel ezelőtt egy hajnalban bor
zalmas orditás hal'atszott ki Simóné és 
Markovics szobájából. A következő pilla
natban felcsapódott a szoba ajtaja és

segítségért kiáltozva, véres fejjel tá- 
molygolt ki az udvarra a napszámos. 

Néhány lépést tett, majd Összeesett.
A mentők kórházba szállították, ahol meg
állapították az orvosok, hogy Markovics 
Gyulát baltává’, fejbevágták és rendkívül 
súlyosan megsérült. Sokáig nem lehetett ki
hallgatni, élet és halál között lebegett, amig 
most végre félig-ineddig meggyógyult.

Az emlékezetes hajnalon, néhány perccel 
azután, hogy Markovics eszméletlenül össze
esett, már jelentkezett is a rendőrségen Simó 
Ignácné és sírva bevallotta, hogy összeve
szett vadházastársával, aki öt meg akarta 
verni, amiro

önvédelemből felkapta a haltát és a nap
számos fejéhez vágta.

Amikor a kórházban Markovics Gyulát

Elmenekült 
Madridból a vörös 

védelmi tanács
Madrid, február 28.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A madridi vörös védelmi tanács 
vasárnap a fővárosból

áthelyezte főhadiszállását az egyik 
Madrid körüli községbe, 

tekintettel a főváros fenyegetett helyzetére.
Madridban vasárnap újból fellángolt a 

harc.
A nemzeti csapatok nehéz tüzérsége a 

város középső részét bombázta.
A kár óriási. A bombázásnak sok halálos 
áldozata van.

A*  északt harctéren újabb heves csaták 
folytak. «a

Viharos 
ipartestületi közgyűlés

Szekszárdon
Szckszárd, február 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Viharos közgyűlést tartott vasárnap dél
után két órakor a szekszárdi Általános Ipartcs- 
lület Szabó Gyula elnöklete alatt. Már az el
nöki bejelentéseknél, amikor az elnök az ipar
ügyi miniszternek egy leiratát akarta ismer
tetni. nagy kavarodás keletkezett a láthatólag 
egyforma arányban jelenlévő elnökpártiak és 
ellenfeleik között, úgyhogy

majdnem tettlegességre került a sor, külö
nösen, amikor hangos vitatkozás támadt 
ns elnök és dr. Zslgmond Ferenc iparható

ság! biztos között.
Az egyik Ipartestületi tag ekkor azt indítvá

nyozta. hogy zárják ki a közgyűlésből n kar-

először kihallgatták, a férfi egészen máskép 
adta elő a történteket, mint Simóné. Azt 
mondotta, hogy véletlenül semmiféle össze
koccanás nem volt köztük, ő nyugodtan 
aludt és a vele együtt élő asszony

álmában támadt rá a fejszével.
Simoné, amikor újra kihallgatták, leghatá- 
rozotlabban megmaradt első vallomása niel- 
lett és bizonyítékként arra hivatkozott, 
hogy amikor önmaga ellen megtelte a fel- 
jelentést, a rendőrségen ütések nyomát ál
lapították meg rajta.

Az ügyészség ennek ellenére 
gyilkosság kísérlete 

címén emelt vádat az asszony ellen. Simó 
Ignácné a súlyos váddal terhelten ma, hét- 
jön kerül a budapesti büntetőtörvényszék 
Schadl-tanácsa elé, ahol tisztázni fogják, 
hogy verekedés előzte-e meg a baltás táma
dást, vagy pedig a napszámos mond-e iga- 
zat, amikor azt állítja, hogy vadházastársa, 
mialatt aludt, meg akarta öt gyilkolni.

influenza
Betegek gyakran szenvedneH 
székrekedésben. Ilyenkor vigyázni 
kell a rendes emésztésre. 
Influenzánál
szükségesa 

zall közönséget és a sajtót Erre névszerinti 
szavazást kértek, amit az elnök sehogyiem 
akart elrendelni, viszont az Iparhatóság! biztos 
elrendelte a névszerinti szavazást.

A névszerinti szavazás elrendelési! miatt az 
elnök éles támadást intézett az Iparhatósági 
biztos ellen, aki nyomban felállolt éa 

bejelentette a közgyűlésnek, hogy a ható
sági közeg megsértéséért büntető feljelen

tést tesz az elnök ellen.
Közben 66 szavazatt.nl 64 ellen elvetették a 

nyilvánossúg kizárására vonatkozó indítványt, 
mire nz elnökellcnes csoport aláírási ivet kö- 
rözött,

amelyben felszólítják az elnököt, hogy 
mondjon le

« ezt az ivet még ott a helyszínen átnyujtotlák’ 
az elnöknek.

Szabó eleget Is tett a felszólításnak és 
lemondott az Ipartestületi elnökségről.

Erre n bejelentésre lecsendcsedett a közgyih 
lés izgatott hangulata és letárgyalták a költség- 
vetést.

Tűz a józsefkörúti 
újságpalotában 

Vasárnap este értesítették a tűzoltóságot, 
hogy a József-köruti Stádium-újságpalota 
nyomdaépülelénck Rökk Szilárd-utcai front- 

ahol a papirraktár, a gépterem és a 
sajtótermek vannak, tűz ütött ki.

A tűz ^keletkezési fészke a pincében volt, 
a liftház faalkatrésze rohamosan tovább 

égett
<5s csakhamar a harmadik emeleti szedő
teremben is észrevették, hogy a liftházból 
füst tör elő. A nyomdászok a nagy füstben 
nem tudtak dolgozni, kitódultak a fo1yo< 
sóra, mig az oltási munkálatok folytak.

Több mint félóra hosszat dolgoztak í 
tűzoltók, mire

sikerült a tüzet eloltani és Ismét helyre
állt a nyomdában a nyugalom.

A tüzet valószínűleg rövidzárlat idézte elö«

szavazatt.nl
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Vihar, röpiratháboru, 
rendőrségi feiielentés 
az orvosok vasárnapi 
közgyűlésén 
és választásán

Vasárnap két Izgalmas eseménye volt a 
budapesti orvosoknak. Vasárnapra tűzte ki 
ugyanis az Országos Orvosi Kamara első 
közgyűlését és ugyanekkor tartották a Bu
dapesti Orvosi Kamara közgyűlési kikül
dötteinek és a lemondott dr. Engel Antal 
főtitkárnak a helyébe az uj főtitkár meg
választását. A választást és a közgyűlést 
napokon keresztül tartó

izgalmas agitáció, röpiratháboru előzte 
meg.

Az Országos Orvost Kamara első közgyű
lését délelőtt tiz órakor tartották az Orvos 
Egyesület Szentkirályi-utcai épületében, a 
.Scmme/meü-leremben. A közgyűlésre nyolc 
kerületi kamara és az Országos Kamara 
megbízottait hívták meg. Százharminchá- 
roin kamarai választmányi tag közül száz
tizenegyen jelentek meg.

Verebéig Tibor dr. nagyhatású beszédét 
lelkes éljenzéssel fogadták a kiküldöttek. 
Utána dr. Bakács György titkár tette meg 
jelentését. Bejelentette, hogy az első köz
gyűlés tárgy sorozatán szerepelt

a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabály
zat, a kerületi kamarák, valamint az 
Országos Kamara ügyrendjének megal
kotása és az 1937. évi költségvetés meg

szavazása.
u-

Kivonul az ellenzék
r A titkár bejelentését több közbeszólás ki
kérte.

Többen hangosan
követelték, hogy vegyék le ezt a bá
rom pontot a tárgysorozatról, mert 
különben kivonulnak a további tanács

kozásról.
'Az elnök többszöri csengetés utón tudta 
csak újra helyreállítani a nyugalmat, majd 
engedélyt adott dr. Iván Lajosnak, az EPOL 
megbízottjának, hogy fölolvassa deklará
cióját. Dr. Iván kifejtette, hogy’ több or
vosnak, nevezetesen az EPOL tagjainak az 
az álláspontjuk, hogy

ezeket a fontos kérdéseket nem lehet a 
mai ülés keretén belül letárgyalni, 

mert azokat a kiküldöttek pem tudták 
kellőkép áltanulmányozni. Egyúttal beje
lentette azt is, ha mégis napirenden tarta
nák ezeket a kérdéseket, ugy a maguk ré
széről a további tanácskozásokon nem 
vesznek részt.

Újabb izgatott közbeszólótok követték ezt 
a bejelentést, majd Verebéig professzor 
Szavazásra tette fel, hogy letárgyalják-e — 
vagy sem a három plnntot. A szavazásnál 
nyolcvanén a letárgyalás melleit, harminc
hármán pedig ellene döntöttek, mire

az ellenzéki tagok hangosan tiltakozva, 
elhagyták a helyiséget és a további 

tanácskozásokon nem is vettek részt.
Rövid szünet után Meskó Zoltán dr., a 

szegedi kamara elnöke beszélt és még né
hány fölszólalás után a kamarai közgyűlés 
délután négy órakor ért véget

Az EPOL részéről kijelentették, hogy a 
vasárnapi eseményekbe nem nyugszanak 
bele és

_ a belügyminiszterhez fellebbeznek.
Szerintük csak a kerületi kamarák elnökei 
kapták meg a fegyelmi szabályzatot és 
egyéb tárgyalásra kerülő anyagot, de art 
is csak az eredeti példányt, a lényegesen 
módosított tervezetet már azok sem látták, 
a többi kiküldöttek pedig egyáltalán nem 
ismerték. ' ■

Ezzel szemben a kamara vezetősége azt 
hangoztatja, hogv a tanácskozásokon, 
amelyeken a módosításokat letárgyalták. 
»z EPOL vezetőségének tagjai, dr. Antal 
Lajos és mások is résztvettek és tudomásul 
vették az összes határozatot.

Scrba&llnak az orvosok
A másik esemény, a választás színhelye 

a Reáltanoda-utcai EŐ/nöa-rcálgimnázium 
tornaterme volt, ahol tiz szavazófülkét ren
dezlek he és mindegyikbe egy lepecsételt 
urnát helyeztek.

A 222 közgyűlési kiküldött és ugyancny- 
uyi póttag megválasztása lajstromos lista 
alapján történt A választáson három párt 
indult:

a MONE, az EPOL és a Szabad Orvos
választók Pártja.

főtitkári tisztségre, amelynek elnyerésé
hez abszolút többségre van szükség, két 
hivatalos jelölt indult: dr. Keleti József, az 
Jí/Í, p0* o'v^zövetség főtitkára, akit a 

ielölt és dr. Gyertyámosi János, az 
L és a pártonkivüli orvosok jelöltje.

heggel nyolc órakor, amikor kinyitották 
* választási helyiséget már tömegesen je
lentkeztek az orvosok. Az érdeklődés a déli 

órákban még jobban fokozódott és nem 
egyszer

a kivezényelt rendőröknek kellett sor
baállítani a jelentkezőket, 

nehogy fennakadás történjék.
A délelőtt folyamán két érdekes bejelen

tés érkezett a választási elnökhöz. Jelen
tették, hogy az EPOL röpcédulákat oszto
gat az iskola elölt és arra szólítja fel az 
orvosokat, hogy keresztjüket az első koc
kába tegyék és szavazzanak az ő jelölt
jükre, dr. Gyertuániosi Jánosra. A válasz
tási elnök azonnal intézkedett

Rendőrrel Igazoltatta a rüpcédulaoszto- 
gatót,

aki igazolta, hogy a röpcédulák terjeszté
sére polgármesteri engedélye van az EPOL- 
nak. Erre ugy intézkedtek, hogy a röpcé
dulákat továbbra is terjesztheti, de csak 
harminc méter távolságban az iskolától.

Gyalázkodó röpirat
A másik bejelentés már sokkal súlyosabb 

természetű volt. Közölték, hogy
iöbb fővárosi orvos géppel írott és sok
szorosított röpcédulát kapott, amely
ben súlyosan sértő kitételek vannak 
az EPOL jelöltjére, dr. Gyertyámosi 

Jánosra vonatkozólag.
Ezen a röpcédulán aláíróként „szakorvosi 
blokk' szerepelt. Ezekről a röpcédulákról 
rövidesen értesült dr. Gyertyámosi, aki 
ügyvédjével együtt

a rendőrségre sietett és feljelentést tett 
ismeretlen tettesek**  ellen rágalmazás 

címén.
Megállapították ugyanis, hogy szakorvosi 
blokk cimü orvosszövetség nincs Budapes
ten, sem a vidéken és a röpcédulák hát
terében valószínűleg a EPOL jelöltjének el
lenségei állanak. A 4448 budapesti orvos

A valutarendörség hetekig nyomozta: 

mi történt egy felszámolás alatt 
lévő filmvállalat kétezer fontjával

A budapesti valutarendörség egy felszá
molás alatt lévő filmváJJalat külföldi üzle
teivel kapcsolatban indított nyomozást. Mint 
a legtöbb valútaügyci, ezt is

névtelen, bizalmas bejelentés Indította cl.
A bejelentés ugy szólt, hogy a filmvállalat 
jelentős üzleteket bonyolított le, 

sokezer pengő értékű valuta külföldi 
kifizetéséről diszponált anélkül, hogy 

ezt a Nemzeti Banknak bejelentette 
volna.

Ilyen előzmények után indult meg a vizs
gálat. A valutarendörség detektivjei a film
vállalat üzleti könyveit, levelezéseit lefog
lalták és szakértők bevonásával hetekig ta
nulmányozták. A vizsgálat eddig azt álla
pította meg, hogy körülbelül

kétezer fontra tehető azoknak az üzle
teknek összege, amelyeket a vállalat a 

kritikus Időben lebonyolított.

Halálra gázolta a villamos 
Járóka György cigány- 
prímást^ Járóka Laci kis prímás apját

Vasárnapra virradóra háromnegyed há
rom órakor borzalmas villamosszerencsét
lenség történt Kőbányán, a Salgótarjáni 
utón. Egy 28-as villamos valósággal

feldarabolta Járóka György 44 éves 
cigányprímást.

Járóka György a főváros egyik vendéglő
jében muzslkálgatott esténként. Munkája 
befejeztével rendszerint gyalog indult haza
felé Kőbányára, ahol a Salgótarjáni-uton 
van a lakása. Szombaton késő éjszaka vég
zett Járóka éj kissé italosán indult hazafelé. 
Amikor a Snlgótarjáni-utnak ahhoz a ré
széhez ért, ahol az államvasutak X. szánni 
kapuja van, amely mellett töltés húzódik 
végig, minden valószínűség szerint

Uhu állapotban lefeküdt a sínekre.
Ugyanekkor haladt Kőbánya felé egy 

26-os jelzésű villamos különjárata, amelyet 
Lax Adolf 36 éves koesivezetö vezetett. 
A vezető, a járatlan utón mintegy 25 kilo
méter sebességgel haladt kocsijával. Ami

meg fogaid
z/#/ . Z l

^4-épségét egész életedre!
Sokan igen korán veszítik el fogaikat, 
mert ápolásukkal nem törődnek. Aránylag 
kevesen tesznek csak valamit a veszedel
mes fogkő ellen, mely a fogakat fokoza
tosan lazítja, sőt elvesztésüket is okozza. 
Erős és egészséges fogakat biztosíts

KÁLÓD ONT
közül igen sokan leszavaztak.

Este nyolc órakor zárták le a szava
zást,

ezután felnyitották a tiz szavazófülkében 
elhelyezett urnákat és valamennyi szavazó
lapot egy nagy ládában helyezték cl. Kilenc 
óra után kezdődött meg a leadott szavaza
tok összeszámlálása.

A végleges hiteles eredményt lapzártáig 
még nem hirdették ki.

A filinvállalat vezetői a leghatározottab
ban tiltakoztak nz ellen, hogy bármiféle 
valutabüncselekményt követtek volna el. 
Külföldi üzleteik jórészét még akkor kötöt
ték, amikor erre semmiféle engedély nem 
kellett.

— 11a a később kötött üzleteket a Nem
zeti Banknál nem is jelentettük be, ezért 
sem lehet felelősségre vonni már bennün
ket, mert

ez a mulasztás kihágást képez, amely 
már elévült

— hangzott a vállalat vezetőinek meglepő 
védekezése.

A valutarendőrség a filmvállalatnál lefog
lalt könyveket, üzleti levelezéseket vissza
adta a filmválinlat vezetőinek, az ügyet

a járásbírósághoz tette át,
mert megállapította, hogy valóban csak ki
hágásról lehet szó.

kor a X. számú MAV-kapuhoz ért, az elhú
zódó töltés árnyékában haladt, nagyott zök
kent a villamos mire Lax lefékezte kocsiját.

Azt hitte, hogy valami fadarab vagy kő 
hever kocsij;. előtt és ezért leszállt, hogy 
megnézze, miért zökkent a kocsi. Ekkor 
megdöbbenve vette észre, hogy embert gá
zolt, aki nyöszörögve,

vértócuiban fekszik a kocsi mentődesz- 
kája alatt.

Azonnal értesítették a tűzoltókat és a 
mentőket, akik pillanatok alatt a helyszínen 
is termettek és leemelték a villamost az 

Hites Bawron-Peirtan 

Roval Szállóban

alatta fekvő, vérző férfiről. A mentők meg*  
állapították, hogy a szerencsétlen embernek’

Jobb lábfejét, balkarját és jobb keze- 
fejét metszette le a villamos kereke, 

azonkívül koponyaalapi törést is szenved 
deli.

Haladéktalanul első segélyben részesítet
ték, azután befektették a inentőkocsiba és 
indullak vele a közelben lévő Horthy Mik- 
lós-kórház felé. Alig haladt azonban a 
mentőkocsi néhány lépést, amikor a sze
rencsétlen ember

meghalt.
A zsebében lévő iratokból megállapították, 
hogy a szerencsétlen véget ért ember Járóka 
György 44 éves rigányprimás,

Járóka Lacinak, a nagyszerű kis prí
másnak édesapja.

A rendőrség orvosa megvizsgálta a holt- 
tesiet, amely erősen alkoholszagú volt. Ki
hallgatták a kocsi vezetőt, aki azonban nem 
lehet a szerencsétlenségről, mert a szeren
csétlen ember sérüléseiből és a test fekvésé
ből megállapították, hogy csakis ugy történ
hetett a szerencsétlenség, hogy öntudatlan 
állapotban a sínekre feküdt.

Hajsza a bank
csalók ál-Bodor 
Míhálynéja után

Az elmegyógyintézetben ápolt bábaasz- 
szony példáját követve, két pénzügynöki 
Hummcr Simon és Szanlszló Sándor két 
ízben kísérelte meg, hogy n Magygr-Cseh 
Iparbankból 9000—9000 pengőt kebelezte*-  
sen be egyrészt Erős Péter, másrészt Bodor 
Mihályné ingatlanára.

Barabás Béla dr. rendőrkapitány mind a 
kettőt elfogatta. Kikérdezésük során kide
rült, hogy Szanlszló adta ki magát Erős 
Péternek. Megállapították azt is, hogy

Bodor Mihályné nevében egyik 'nőisme, 
résüket szerepeltették, akinek ezért ■ 

szívességért két pengőt fizetlek.
A rendőrség a két pénzügynököt letartóz
tatta és nyomozást indított, hogy felkú- 
tassa az ál Bodor Mihálynét.

Vasárnap három usszonyt is állítottak 
elő a főkapitányságra, 

akik Hummer és Szanlszló ismeretségi kő. 
rébe tartoztak, kiderült azonban, hogy a 
húrom asszony közül egyik sem azonos 
azzal, aki Bodor Mihályné nevében az ügy
ben szerepelt.

Vasárnap délután vidékre utaztak ■ 
detektívek, 

mert olyan körülmény jutott a tudomá
sukra, amelyek szerint valószínű, hogy a 
szélhámosok társnője vidéken . tartózkodik.

amerikai néger 
zenekarát

március 
hónapra 
prolongáltuk
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I.
Strln Aliról, a világhírű tudót szombaton 

kihallgatáson unit Darányi Kálmán minisz
terelnöknél ót vasárnap reggel elutazott 
Dóctbe.

11
Amerika egyik legnagyobb rádiótdrsasága, 

n Columbia Rroadcasting Company, száz 
adóállomás tartozik a kötelékébe. Mr. 
Gaerchingrr, a Columbia igazgatója, vasár- 
nap Debrecenben ót a Hortobágyon járt. 
Magyar előadást akar közvetíteni a Colum
bia száz állomátn számára.

Modern függöny anyug.,. 
MOrSiel kítlmunku

Lipótvárosi Fonal Rt
V, Llpót-körut 25.

Mintákat vidékre készséggel kflldflnk t

testületek fúzióját végre fogja hajtani.

Hl.
Gyönyörű kit villa ópúit a hegyvidéken, 

a Varázs-utcában. Gróf Széchenyi Gyula 
tervezte. Pár héttel ezelőtt már be tt költöz
tek a lakók: ifjú Károlyi Gyula gróf ét fe
lesége, Horthy Paulettc.

IV.
Fekete Bulck-koctl gördült be tegnap egy 

ferencvárosi autóféngezőmühely udvarába. 
Sokat emlegetett hírét kocsi, a NÉP propa- 
gandaautóju. Nem is olyan régen rádióadó
éi vevőállomás meg hangszóró volt o kocsi 
tetejére szerelve, ezen a kocsin száguldoz- 
tak Marton Réláék szerte at országban. 
'Most leépítették a kocsit, leszerelték róla a 
rádiűapparálust, leszerelték a hangszórót is 
é*  a: egykor hírét autót eladták. Clvilkocsi 
lett a propagandaautóból. Sic Irántit.. .

V.
Csillogó kristály borítja csak a testét a 

hc'vvorki Zlegfield-srAnhKt elragadó szép
ségű táncos primadonnáiénak, Grnce 
O Briannnk, aki a fénypontja az Arizona 
márciusi rekord műsorának. Kívüle még 10 
pompás nlfrakció és Mist Arizona nagvha- 
fást! rcvükőlteményei: nz „Ékszerkor etta" 
é» a .JJüvé^zcilinder" szerepelnek a gazdag 
műsorban.

VT.
Hiába, mindig mondtuk, hogy et a Krmisz 

Ki mi (zamatos pesti táj szólással), nem egy 
elveszett ember. Kéné pármai herceg, Zita 
királyné fivére alig egy napot volt Buda
pesten és majdnem at egész napot Krautz 
bilid l'irsosttgában töltötte.'

VII.
Érdekes vendégünk volt. Japán magyar- 

Prszági ét ausztriai követsége Pécsben revi
deál. Most Budapesten járt a követség ka
tonai altatója, Yugo Saigo herceg, őrnagy. 
Budapesti tartózkodása alatt magántársasá
gokban Is vendégeskedett,

J Vili.
Schubert József, a kitűnő úszót portve tér 

felesége számára öt emeletet bérpalota épül 
a Vérmezőnél. Külön nevezetessége is van a 
palotának. Otven kocsira berendezett hiper
modern gázfűtéses garázs lesz a házban és 
vitéz Martsckényi Imre országgyűlési kép
viselő tervezte, aki „civilben" kiváló mér-

BAKTER: Uccu, nini, Lepcses szomszéd, 
maguk má megen Pesten jártak, igaz-e?

ÖRZSI: Úgy járunk mink oda föl, hájjá, 
mint a maga orra alá a törkő-pálinkn.

BAKTER: Szóval gyakorta. — Oszt minő 
célirányzat végett tisztölték, meg a fővárost?

ÖRZSI: A pécsvidéki bányászok miatt.
BAKTER: No csak.
LEPCSES: Igen. Mer azér vótak úgy 

fözándorodva a bányászok, mivel má megen 
kevesebbre fogták a bérüket. Ezér osztón 
én elmontam a bányaigazgató urnák e*  tör-, 
ténetet.

BAKTER: De aztat mán én is igen aka- 
ródzok hallani.

LEPCES: Hájjá, tuggya, eccer n Három
szemű Serke kocsmájába azon vót n világ- 
zás, hogy mi is az a iét-minyimum? Hál 
aszongya Cápanéző Docskó Jáno.% hogy 
hát a Iét-minyimum az a kevéske kereset, 
amibül nem lehet már egy krajcárt se le
csípni, mivel akkor a megélhetés főborul. 
— „Dchonnem lehet lecsípni!" —- szólt 
közbe Madzagrágó Balog Dani. — „Teszem 
föl, a kutyának négy láb a Iét-minyimum, 
igaz-c? Oszt mégis látható kutya, aki há
rom lábon vagy kettőn ugra-bugrál!" — 
„Ühfim" •— vágott vissza Cápanéző —, „de 
egy lábon soha!"

ÖRZSI: Ilót bizony azok a bányászok 
ollan szegények, hogy egy garasér bolhát 
hajtanának Becsbe.

BAKTER: N'ono. — Oszt azontúl mi újság 
Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Az egyetemi zavargásokrul be
szélnek még mindig.

BAKTER: Meg kuli érteni aztat. A fiatal
ság még nem igen tud a maga lábán járni.

ÖRZSI: De a más tyúkszembe lépni 
mán tud.. -----,T

LEPCSES: Lássa csak, ippen műikor 
figyelem a pitarajtóbul, hogv’ az egyeszten- 
dós unokámhoz útkajdá! a GÖrőncsérék kis 
Böskéje, hogy aszongya: „Józsika, gyere át 
fogócskát jádzani!' A csöpp unokám meg 
visszásé jpít, aszongya: „A töjösztanyád 
téjgye, iszen én méd jájnl szc tudót!"

BAKTER: Ellenbctesen a káromkodás 
mán egész jól mén néki. — Hát az igaz 
vóna, hogy a Kémerl Nagy Imre lezsidózoil 
egy moziigazgatót?

ÖRZSI: Még hozzá, akirű kiderűt, hogy 
ezredes úr.

LEPCSES: Kedvelt mondása a magyar 
embernek. Eccer KŐgyökvakaró- Kovács 
Gyula összetűzött a vonaton egy úriember
rel. Szó szót követett, végül KŐgyökvakaró

nagy mérgibe odaszólt, hogy aszongya: 
„Maga zsidó!" — „Hinnye a szenvedésit"
— káromkodott az úriember — „én báró 
Ezmcgez vagyok, mór mongya maga ne
kem aztat, hogy zsidó?!4 — „Hát azér"
— felelte KŐgyökvakaró —, „mer ha 
nszondom, hogy „maga báró", azon nem 
sértődik meg."

BAKTER: Jól megfelelt a betyár. — 
Ami! mit hallottak, hogy abba a Londonba 
deróthálót feszítlenck ki a légitámadás 
ellen?

ÖRZSI: Benne vót az újságba.
BAKTER: Rossz jel az, hajjal Ollan elÖ- 

érzelein van, hogy a békesség igen rogya
dozó lábon áll ebbe az Ejurópába.

LEPCSES: Maga is úgy beszél, mint az 
a bizonyos a tehenyrül. Mer az úgy vót, 
hogy özvegy Csabodáné tanáljkozott a ker
tek ajján GatyalengetÖ Simon Pállal, aki 
odaszólt néki: „Hájjá csak, lelkem asszony
ság, nékem rossz előérzetem van afTelül, 
hogy u maga tehenyinck valami bájjá 
esett." —- „Jézus segíjj" — jajdult Csa
bodáné —, „mirül gondujja? — „Hát arrul"
— monta Gatyalengető —, „hogy ahun hoz

zák néki a bűrit."
BAKTER: Átlőne a dógát. — Hát az igaz 

vóna, hogy a Darányi most mán gátat vet 
a szélsőséges izgatásnak?

ÖRZSI: Ippen ideje mán. I
LEPCSES: Eztet monta az a paskonyi 

Kotra Gábor is. Mer a felesége ott fekütt a 
ravatalon, llál eccer csak nagyot prüsszen 
a halott, oszt fölébred. Az ura meg nagy 
mérgessen rájahörkcn: „Ippen ideje, hogy 
fötámacc, oszt megmondod, hogy hova a 
hajderménkiibe dugtad az ünneplő kalapo
mat, mer ebbe az ócskába én cl nem mének 
a temetésedre!"

ÖRZSI: Hogy a fenve tutulla ki! — Oszt 
gyerünk, nptya.

BAKTER: Megájjon csak. — Mit szól 
ahhoz, Lepcses szomszéd, hogy az a mis
kolci Bátori nyilas kéményseprő alfűrer 
mán kilenc hónapot ült süllős testi sértés 
miatt.

LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer bíró elé 
kertit ez a Bélfacsaró Szabó Gyula. Ahogy 
ottan pörlekennek, aszongya a fölpörös: 
„Tessen tekintetbe venni, bíró úr, hogy az 
ellenfelem mán egy esztendőt ült süllős 
testi sértés végeit!" — „Hát" — aszongya a 
bíró —, „mit szól ehhöz, Bélfacsaró?" — 
„Aztat szólom" — mordult a derék em
ber —, „hogy ahogy a fölpöröst nézem, 
fogok én még ülni szándékos emberölésér 
is." — Hasolló jókat és Isten magával.

Mozit akar csinálni a Lipótvárosban egy 
érdekeltség. A házban, ahol a mozi meg
telepedni akar, kit kávéház oan, erre is 
szükségük volna. Csalogatják, kinálgatják 
a kávéház tulajdonosát, lelépést ígérnek 
neki. Lapzártakor már harmincezer pengő
nél tart a moziérdckelfség.

X.
Tomboló siker jegyében zajlott la a 

fregrescóban Budapest legünnepeltobb dlző- 
zének. Fellegi Terinek premierje. A 
A egresen publikuma szűnni nem akaró 
Inpasai jutalmazta minden számát. Példát- 
lan ünneplésben volt része, amikor finom 
ötlettel ibolyacsokrokat osztogatott a kö
zönségnek, viszonzásul a lelkes fogadta
tásért.

XI.
Gazdát éteréit egy ház a Kapás-utcában. 

TÁra OŐ.OOfl pengő. .4: uj tulajdonos: Bár- 
song Rózsi. xir

Hitvesemmel,Orzsiueies a komimmal,a Bakerrel 
mindened fedünk PÓDIUM KABARÉ-ban 

Lepcses szomszéd 
..............................    — ........T11111 ' " 1 ' ' 

Viharos vasárnapi gyűlésen 
az ipartestiiletek egyesítését 
határozták el az úri és női 
fodrászok

'A híres bankvezér megbisdst adott epy 
szakvállalatnak, hogy budai villája szüle- 
rénjét építsék át gáz- és bombabiztos féde
rekké O az első budapesti magánember, 
akinek „komfortos" fedezék épül.

• »**

'Sfsíst.1^

Nagy izgalmak között tartotta meg vasár
nap közgyűlését a budapesti hölgyfodrász 
ipartestület. Már a gyűlést megelőzően éles, 
késhegyig menő harcok dúllak az ipartes
tület tagjai között. A hölgyfodrászok egy 
része azt hangoztatta, hogy a testvér ipar
testülettel, az uriíodrúszok ipnrtestületésel 
fuzionálni kell, annál is inkább, mivel a 
fodrászok legnagyobb része egyszerre úri
éi nöi-íodrász. A másik rész ezzel szemben 
az hangoztatta, hogv két teljesen különböző 
iparról san szó s czéit lehetetlen a fúzió. Az 
ellentétek a közgyűlésen zajos jelenetek
ben robbantak ki.

Félő volt, hogy a gyűlés nyugodt lefo- 
l>talt m elaöluMg nem tud|a bliloaltani 

■ ezért rendőröket kértek.
Rendőrségi asszisztenciával folyt le azután 
a kora reggeltől a déli órákig tartó gyűlés, 
amelyen

eldőli a fúzió sorsa.
I Vdpd Viktor elnöki megnyitójával kezdő- 
Időit el a nagvfontosságu gyűlés, ezekulán 
| három fuziópárti szónok beszélt: Henog

József, Ecker Bálint és Friedrich Ferenc, 
akit nz ellenzék viharos közbeszólásokkal 
állandóan megzavart.

— Nem kontár az az url-fodrász, aki 
női fodrászatot űz —

mondotta Friedrich többek között.
Erre a fuzióellcncs párt tagjai felugrot

tak székeikről. Vad kiabálás támadt. .4 sike- 
titő lármában percekig nem lehet a szónok 
egyetlen mondatát megérteni. Az elnök: 
nagvnehezen helyreállítja a rendet és ez
után Jonuk József, Schilló István és Áldor- 
fui István szólaltak fel a fúzió ellen, Őkel is

állandóan megszakították a fuzióspár- 
tlak közbeszóltad.

Végül at elnökválasztásra került sor. A régi 
elnökség és a fuzióspárt jelöltje Ilufnagel 
József mérkőztek egymással.

A szavazásból Hufnógrl József került 
ki győztesen.

404 szavazattal 130 ellenében megválasztot
ták az ipnrtestűlet uj elnökéül. Alelnök 
Herzog József lett. Az uj elnökség

• hölgy-fodrász és férfi-fodrász Ipar-

s igy a jövőben csak egv ipartestület lesz, 
amelynek kebelén belül két külön szakosz. 
tályt szerveznek meg a férfi- és női-fodrá< 
szók számára.

Ferenczy főkapitány, 
a film

és az árvalány levele
Meghaló levél érkezett Ferenczg Tibor 

dr. főkapitány elmére. Kispestről jött a le
vél, egy fiatal leány irta. Udvariasan bocsá
natot kér a főkapitánytól, hogy levelével 
zavarja és a többi között ezt Írja::

— Szegény árvalány vagyok, se apám, se 
anyám. Most egy hozzátartozómnál lakom. 
Reggeltől estig dolgozom, de sajnos, alig 
keresek heti tíz pengőt. Ebből nem tudok 
megélni, a hozzátartozómnak pedig nem 
akarok tovább a terhére lenni. Sokat gon
dolkoztam már, hogy mitévő legyek, min
dennel próbálkoztam, de sehogysein sike
rült tisztességes munkával, becsületesen 
több keresethez jutnom. Moziban voltam 
egyszer,

a filmhíradón láttam méltóságos nrat, 
láttam, hogy milyen jóságos arca van. 

sokat hallottam már arról, hogy milyen jó 
ember, ezért vettem a bátorságot, hogy 
méltósúgos úrhoz forduljak cs szépen meg
megkérjem, ha lehet, tessék rajtam valaho
gyan segíteni . ..

A kispesti fiatal leány megírta a nevét 
és a pontos lakáscímét is A levél a főka
pitányság életvédelmi osztályára került, 
Ott most kivizsgálják a dolgot, 

utánajárnak és megpróbálják, hátha 
segíthetnek a kispesti lányon, 

akit a filmhíradón látott jóságos arc irá
nyított kérésével Ferenczy főkapitányhoz. 
Talán akad gyáros, kereskedő vagy iparos, 
aki jobb alkalmazást tud adni ennek a de
rék, becsületes szegény lánynak. A cimét 
és a nevét megkaphatja a rendőrségen.

Álbetörést rendezett 
a már kifosztott üzlet*  
ben egy bűnszövet

kezet
Markrefíer Ferenc festékkereskedő pír nap

pal ezelőtt, amikor a Podmaniczky-utca 59, 
számú házban lévő üzletéi reggel ki ekarts 
nyitni, észrevette, hogy betörők jártak a helyi
ségben. Ismeretlen tettesek felnyitották az üzlet 
ajtaját, azután bejutva a helyiségbe, ott min
dent feldúltak. A betörést azonnal jelentette s 
főkapitányságnak és a helyszínre kiszállott de
tektívek arra az érdekes felfedezésre jutottak*  
hogy

• betörőknek kulota volt az összes 
zárakhoz.

Ezen a nyomon elindulva a detektívek rövi
desen kinyomozták a tetteseket és megállapi- 
pitották a „betörés" érdekes előzményeit is.

A festékkereskedés két inasa megismerkedett 
Vas Pál és Xölei Pál festősegédekkel. Többször 
voltak együtt mulatni és később barátságba 
kerültek velük. Egyszer csak a két állástalan 
segéd azzal a kéréssel állott elő, hogy

festékre lenne szükségük, 
d» nem tudnak azonnal fizetni, csak később, 
Megállapodást kötöttek az inasokkal, akik he
tenként kétszer nagyobb mennyiségű festéket 
szállítottak Vasnak és Zöleinek.

Az inasok természetesen 
lopás utján Jutottak ■ festékhez 

és attól féltek, hogy leleplezik Őket és ezért < 
két segéddel egyetértve

álbetörést rendeztek, 
art a látszatot színlelve, mintha betörők vitték' 
volna el a több hordó festéket. Tervük azon
ban a rendőrség éberségén meghiúsult és ugy 
a két Inas, mint az értelmi szerzők, Vas és 
Zölei a rendőrségre kerültek. A két segédet le
tartóztatták, a fiatalkorú Inasokat a fiatal*  
korúak bíróságának adták át.

— Bottal főzőtanfolyamok. A „Volt Iskolatárs- 
nők Szövetsége" március első hetében a követ
kező főzőtanfolyamokat nyitja meg. 1. Hala
dók részére minden kedden és pénteken dél
után 5—8-ig. A tanfolyam március 2-án kezdő
dik és hat hétig tart. Tandíj 20 P. 2. Egytál
étel, garszon tanfolyam minden hétfőn és pén
teken délután 5—8-ig. A tanfolyam márciu*  
1-én kezdődik és négy hétig tart Tandii 1*  P- 
3. Különlegességi tanfolyam minden kedden és 
pénteken délelőtt 10—1-ig. A tanfolyam már
cius 2-án kezdődik és négy hétig tart. Tandíj 
12 P. 4. Háztartási alkalmazottak tanfolyama 
minden szerdán d. u. ő—8-ig. A tanfolyam már
cius 3-án kezdődik és hat hétig tart. Tandij 
8 P. Beiratkozni lehel minden hétköznap d. * 
4—ö-ig, vagy közvetlen a tanfolyam megkez
dése előtt a II. kor., Batthyány-u. 8, zzám alatt, 
az Igazgatót irodában. (Telefon: 1-518 801 A 
tandíjban a belrásl díj és az anyagmegtéritél 
ia benfogiallatik.
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Óriási valutacsempészést 

lepleztek le Bécsben
Magyarországra Is kiterjed a vizsgálat

Bécs, február 28.
A bécsi rendőrség egy nagyarányú deviza

csempészési bűnügyben kezdett nyomozást. 
A vizsgálat szálai

kiterjednek az utódállamokra és Ma
gyarországra is.

Feldktrch határállomáson néhány héttel ez
előtt letartóztatták Ií. Ifclén bécsi asszonyt, 
akinél

13.500 zloty összegű valutát találtak, 
amelyet át akart csempészni a határon.

Detektívek kincskereső körútja 
angyalföldi nők lakásán

A pozsonyi rendőrség vasárnap értesí
tette a budapesti főkapitányságot Mcszlényi 
József rovott múltú magán hivatalnok, az is
mert kasszafuró elfogatásiról.

Meszlényl és társa, Kádár Mihály, mint 
a rendőrség megállapította, az utóbbi idő
ben több nagyszabású kasszafurást és be
törést követlek el Budapesten, majd vi
dékre telték út működésük színhelyét.

ők fosztották ki a celldlimtílki ékszer
üzletet és a sárvári templomot is.

Sfeszféngi és Kádár a múlt hét keddjélől 
csütörtökig Szombathelyen tartózkodón, ott 
álnéven lakást vettek ki és a rendőrség a 
házkutatás során megtalálta egy bőröndbe 
elrejtve Meszlényi összcí betörőszerszámait 
és a sárvári templomból ellopott kelyhekel 
is. A veszedelmes betörök valahogy neszét 
vették, hogy a szombathelyi rendőrség is 
nyomukban van. mire átszöktek a haláron 
és Pozsonyba menekültek, ahol Meszlényit

Lenyelte a hamis kétpengőst 
a leleplezett pénzhamisítónő

Vasárnap reggel Halbrohr Ferenc Mo- 
gyoródi-ul 92. számú házban lévő fűszer
üzletében kávét és cukrot vásárolt egy asz- 
szony. Kétpengössel fizetett. A kereskedő 
megnézte az érmét és azonnal észrevette, 
hogy az hamis. Visszaadta az asszonynak, 
aki zavartan dadogva azt hajtogatta, hogy 
ó is valahol kapta a hamis pénzt. Zavará
ban a nő táskájába dugta az érmét, ott
hagyta az üzletben vásárolt portékát és el
szaladt.

Ez a viselkedése tette gyanússá. A fü- 
ízerkereskedö utána szaladt,

elfogta és rendőrnek adta át.
Az asszonyt előállították a XIV. kerületi 
rendőrkapitányságra, ahol jegyzőkönyvet 
vettek fel az ügyről. A no kihallgatása köz
ben rendkívül izgatottan viselkedett és 
egyszerre

felkapta a rendőrtiszt-viselő asztalán el
helyezett hamis kétpengőst és — le- 

! nyelte.
A kapitányságon ekkor már biztosak vol

tak abban, hogy nem véletlenül került az 
előállított' nőhöz a hamis pénz. Bevitték az

tüntetés 
Sopronban 

tss Lovagias ügy ellen
Sopron, február 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az ország különböző helyein 1»- 
*ajló botrányok után most Sopronban ren
dezlek n Lovagias ügy cimü film ellen vi
haros tüntetést, amelynek során már bűz
bombák is robbantak.

A soproni Elit-mozi valamennyi jegye el
kelt a szombat esti nyolcórás előadásra. A 
filmszínház zsúfolásig megtelt előcsarnoká
ban

már jóval ez előadás megkezdése előtt 
izgatott, feszült volt a hangulat, 

hiert n városban már napok óta elterjedt a 
hir, hogy a Lovagias ügy előadása ellen 
tüntetések készülnek. A tüntetés tényleg be 
is következett: háromnegyed nyolc órakor 
diákok érkeztek a mozi elé és néma csend
ben fől-alá vonultak az előadás kczdeté.'C 
'árakozó közönség közölt. Egyetlen hangos 
szó sem esett és a színház a hirdetett időben 

pontosau meg Is kezdte az előadást.
A filmszínház vezetősége és a közönség, 

*niely még mindig tartott az esetleges bot

Az ügynek eleinte nem tulajdonítottak na
gyobb fontosságot, a nyomozás további so
rán azonban kiderült, hogy

a letartóztatott asszony egy nagy de- 
vizacscmpész-szervezethez tartozik.

A nyomozás érdekében a gazdasági rendőr
ség egyelőre még nem akar bővebb fel
világosításokat adni, annyit azonban már 
közöltek, hogy

nem sejtett arányú valutabünögjbcn 
folyik ez a nyomozás.

szombaton elfogták, míg társa továbbme
nekült.

A budapesti rendőrség a pozsonyi rend
őrség átirata alapján vasárnap

három helyen tartott házkutatást 
Budapesten.

így detektívek jártak Meszlényl feleségének 
Iieitcr Ferenc-utcai lakásán, azonkívül a 
Béfcc-utcában és a Szent László-uton, a be
törőkirály nőismerőseinél. A házkutatások 
sorún a detektívek Meszlényiné Lakásán nem 
találtak semmi gyanús tárgyat, ellenben

a másik két nőnél értékes ékszerről, 
czllst- és aranynemüekről szóló zálog

cédulákat foglallak le, 
amelyekről az a gyanú, hogy az ellopott 
tárgyak értékesítéséből származnak.

Ezt a két nőt a detektívek előállították a 
főkapitányságra és kihallgatásuk vasárnap 
egész nap folyt.

asszonyt a főkapitányságra, ahol kihallga
tása során állandóan más és más nevel 
mondott. Az ujjlenyomat alapján megálla
pították, hogy az előállított nő nem más, 
mint Zelicska Istvánná született Gajdos 
Éva 34 éves ügynöknő, aki

férjével együtt egyike a leghirhedtebb 
pénzhamisítóknak.

Ilamispénz gyártásáért és forgalombahoza- 
taláért már négy ízben. Ítélték el, legutóbb 
a múlt esztendőben ült négy hónapot. Fér
jét rövid idővel ezelőtt ugyancsak pénzha
misításért háromévi /egyházra ítélték és je
lenleg is ül.

Az asszonyt őrizetbevették és a rabkór
házba szállították, ahol megpróbálják meg
szabadítani a lenyelt bűnjeltől. Közben Ze- 
licskáné lakásán

házkutatást tartottak és több hamis 
képengőst találtak.

A pénzhamisitógépet nem találták meg Ze- 
licskánénál. Balószinünek tartják, hogy a 
gép az asszony egy pestszenterzséheti isme
rősének és többszörös bűntársának lakásán 
van. A nyomozás folyik.

ránytól, lassan-lassan megnyugodott és mi
kor szünetig minden zavar nélkül pergett 
a /Hm, teljesen felengedett az ideges fe
szültség.

Végefclé járt már a Lovagias ügy perge- 
tcse, amikor

egyszerre gyors egymásutánban több 
csáttanús hangzott. A nézők soraiból 
többen felugrottak. Idegesen néztek kö
rül, aztán egyszerre a terem több he
lyén fojtó, orrfacsaró bűz kezdett ter- 

jcngenl.
Több asszonv hangos sikoltozással ugrott 
fői helyéről és ahogy nz orrfacsaró, köny- 
nyertető gáz egyre jobban betöltötte a ter
met. mind nagyobb és nagyobb lelt a zavar 
és fejetlenség. Percek alatt

kitört a botrány, mindenki felállt a 
helyéről, kiabálva, szitkozódva, arcát 
zsebkendőjébe temetve, igyekezett a ki

járat felé.
A következő pillanatban kigyulladtak a vil
lanylámpák, kinyitották az összes kapukat 
és a közönség kitódulhatott a bűzös néző
térről a szabad levegőre.

hár ereso m s i k
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A büzbombás tüntetés hatása alatt az 
Elit-mozgó vezetősége azonnal sürgős meg
beszélést tartott, amelynek eredményeként

■ Lovagias ügyet azonnal levették a 
műsorról, 

úgy hogy szombat este már nem is tartot
ták meg az utolsó előadást.

Vasárnap azután a büzbombás tüntetés 
dolgában váratlan és rendkívül érdekes 
fordulat történt. Többtagú diákküldöttség 
jelent meg a mozi igazgatóságánál és a 
bajtársi egyesületek nevében sajnálkozását 
fejezte ki a moziban történlek miatt.

Kijelentették a küldöttség tagjai, hogy 
ők csupán a mozi előtti néma tüntetést

Debrecen kritikus vasárnapján 
a rendőrség elejét vette a nyilasok 
és szocialisták összecsapásának

Debrecen, február 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A város szociáldemokrata képvi
selője, dr. Györki Imre vasárnapra tűzte ki 
beszámolóját a munkásotthonban.

A lakosság nagy izgalommal várta a be
számolót, annál is inkább, mert a nyilasok 
főfészkében az elvakult agitáció következté
ben attól lehetett tartani, hogy a miskolci
hoz hasonló események következnek be. 
A rendőrség már a kora reggeli órákban 
megszállta a várost.

Gyalogos, lovas és kerékpáros rendőrök 
tömege lepte cl a munkásotthon környé
két, ahol az összes bejáratoknál a Mun
kás Testedző Egylet birkózói és bok
szoló! helyezkedtek el, hogy eltávolítsák 
az épületből a nem kívánatos elemeket.
A. nyilasok kisebb csoportokban kezdtek 

gyülekezni a környéken, de amikor látták, 
hogy a munkások is felkészülnek és a rend
őrség sem tűri a rendbontást, az első fel
szólításra

szétoszlottak és nem Is mutatkoztak 
egész nap.

Ugylátszik, belátták, hogy a legkisebb 
rendbontási szándékuk szomorú következ
ménnyel járhat.

Györki Imre beszámolójára eljöttek Kar
kas István, .Valósíts Géza és Esztergályos 
János szociáldemokrata képviselők is. Több 
hiint háromezer ember szorongott a munkás
otthon nagytermében és a folyosókon.

Györki nagyobb beszédben vázolta a po
litikai helyzetet. Beszélt arról, hogy úgy 
látja, Darányi jószándéku ember, de nem 
tud megbirkózni a saját pártjával, amely 
irtózik a titkos választástól. Farkas István 
a nyilas agitációvnl szállt szembe. Malasits 
Géza a földmunkások nyomoráról beszélt. 
Esztergályos János a pécsi bányászsztrájk 
kai foglalkozott. Kijelentette, bármikor haj
landó bizonyítani, hogy

a sztrájkot titokzatos célzattal túloldali

Aleiier Bancing..
viszontlátjuk Önt és minden kedves régi pesti ismerősünket!
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szervezték meg. de a bűzbomba dobd- 
kist nem tartják méltónak a főiskolai 

és egyetemi Ifjúsághoz.
Éppen ezért kötelességüknek tartják, hogy 
a darab azonnali levétele miatt okozott 
kárt legalább részben megtérítsék a film
színháznak és ezért a vasárnapesti elő
adásra száz darab elsőrangú jegyet vásá
rolnak.

A diákság tényleg meg Is vásárolta a 
jegyeket

és a vasárnapesti előadásra száz diák vo
nult fel. A rendőrség erélyes nyomozást 
folytat a bűzbomba dobúlók kézrelcerité- 
sőre.

azsenprovokatőrök rendezték.
A kartellek megrendszabályozását sür

gette, majd azt állította, hogy négy esztendő 
alatt a kormány a szociális bajok enyhítése 
helyett hétmillió pengőt fordított rendelke
zési és sajtóalapra.

Gyűlés után a közönség a legnagyobb 
rendben szétoszlott, úgyhogy a kivezényelt 
nagyszámú rendőrségnek semmi dolga nem 
akadt.

Barna Sáöfir
mMirö 
hawrása

Vasárnap délelőtt a FóA’us-kórház ön
gyilkos osztályán meghalt Barna Gábor 40 
éves hírlapíró, aki szombaton este leugrott 
a Dohává-utca 46. számú ház harmadik 
emeletéről.

A .szerencsétlen Barna Gábor a békeidők 
legkiválóbb riporterének,

Barna Izidornak, a híres Barna Dóri
nak volt a íia.

Édesapja Kiss Józseffel együtt alapította a 
Hét cimü irodalmi lapot és a köréje gyűlő 
irodalmi társaságot. Barna Dóri volt n mo
dern riportázs megalapítója, ö szerkesztette 
az egykori Esti Újságot, az. első bulvár
lapot, amelynek mintájára készültek később 
a külföldi bulvárlapok is.

Fián, a tragikussorsu
Barna Gáboron súlyos Ideghaj vett erői, 

az utóbbi hónapokban már orvosi kezelés 
alatt is állott.

Szombaton este édesanyjával elbeszélge
tett, azután hirtelen felkelt az. asztaltól, ki
ment a folyosóra és levelei te magát az ud
varra. Temetéséről hétfőn intézkednek.

Hermann leopoidl 
. Mllskaja
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II. VÁLLALATI BRIDGE-CSAPAT- 
VERSENYÉTŐL,

de niiírLi óriási az érdeklődés; a eanpalok 
megkezdték n szervezkedést, sőt már tréning- 
parliierckct la keresnek.

Felhívjuk n érdeklődők figyelmét arra, 
hogy ■ vállalatok alkalmazottainak közvet
len hozzátartozói is reprezentálhatják a vál
lalat színeit. A hölgyekre nincs korlátozás. 
Alapelv csupán, hogy egy csapatban legfel
jebb két elaŐMztályu játékos vehet részt.

I’gy a csapatok ÖMzeállltása, mint bár
mely kérdésben telefonon Is (1-308-96) 
készséggel adunk feIvilágosiidat.

A monstre bridge verseny színhelye a 
Lloyd-pnlota dunapartl díszterme.

A*  verseny komolyságát és szakszerű le
vezetését biztosítja a zsűri összeállítása. A 
zsílrl elnöke a Ilrldge Szövetség kapitányai 
Dr. I’élery Jenő; tagjait Dr. Karon Sándor, 
Dr. Hudovernlg László, Keleti Andor. Dr. 
Kótzlán Imre. Dr. Kun Miklós, Dr. Molnár 
Ilarry, l»r. I’rtfl Andor, Dr. Paul Steril, az 
osztrák IJrldgrsztlvelség elnöke. Szabó Nán
dor é« Dr. Szigeti Pál.

Nevezési tárlat április hó 1. Meghívó
igényién kiadóhivatalunkban: Erasébct-körul 
28.

'f ♦
FELADVÁNY

487543
9 AK
0 «
♦ DB

♦ AKD CSUK 4 B 10 Ö

O D B 10 8 5 3 i 1 9 94

0 A 5 s « 3
♦ - Ml. 4*  K876

♦ -
V 72
0 52
4*  A 100452

Treff ar. adu. Nyugat pikk királlyal Indul. 
Far.sk—Dél kilenc Ütést csinál.

♦
A Tátrai bridgc-tnrnárál Darvas Róbert 

n AöoefAcxó táviratban számol be: a Tátra- 
kupa bridgeverseny elődöntőiében harma
dik forduló után ar MTK veretlenül veret 
348 ponttal. Második Teschen 300, harma
dik prágai hölgyek*  293. Wien a hatodik he
lyen 973 ponttal,

♦
A Magyar Unió Klubban nagy Izgalmak 

mellell zajlott le n srokAsos házi hrldgever- 
seny. A bankvezérek megelőzték vállalatai- 
Int, mert azok csak április 3 -4-én vesz
nek részt n Hétfői Napló II. Vállalati Ver
senyén. Az értékes gyönyörű első dijat 
f'llmann István, n Fegyvergyár ügyvezető 
igazgatója és I.aczkó VHmosné nyerték. 
A második díj győztese Heveti Iván ós Rei- 
mann Ernőné, a harmadik dijat Hollót 
Ödön házaspár nyerte cl.

★

Dr. Pétére Jenő, szövetségi kapitány, * 
DSC. csapatát felkérte cgv N» leosztásos tré
ningre a válogatott csapat ellen.

★
A szövetségi kapitány a Hétfői Napló ut

ján felkéri a „csikókéról" tagjait a ma. 
hétfőn este 9 ómkor megtartandó triál- 
mérkőzésen való pontos megjelenésre.

*
Dr. Hudovernlg László, n "MAC csapat ki

tűnő tagja mcllhártyagyiillnddsban, magos 
lázban fekszik lakásán. A bridgezők nagy 
tábora aggódó szeretettel várja a közszere
tetnek Örvendő népszerű szövetségi vezető 
állapotának javulásáról szóló híreket.

★
Lukács Lászlót, a: ismert it népszerű pia- 

'fond bridjejátékosunkat kitüntetés érte: kitűnő 
mankó/a rlismeréséüt a Moktár cégvezetővé 
nevezte kt Baráti köre n közszeretetnek ör
vendő tözsdediszponenst ma ette a Royal kü
löntermében banketten fogja ünnepelni. Gra
tulálunk!

Ar. «s évben március 17—22 rendezendő 
negyvenhetedik országos mrrőgnrdnsógi kiállt- 
lót éz tcnyészállatvásár látogatóinak elszátláso. 
/dzrtt a kiállítás renderóbiioltságAnak felkéré
sére er év|,rn is Budapest székesfőváros Ide
genforgalmi llixatala 'Misiin magára. Ajánla
tos. hogy a kiállítás látogatói szállAsigényükét 
már jo előre bejelentsék Budapest Székesfővá
ros Idegenforgalmi Hivatalánál (Budapest, V., 
Deák Perem-utca 2. ■ interurbán telefon 
18-12-13', amely azokat postafordultával elin
tézi és választ ad. A kiállítás Időpontjában 
M\t o» kedvesmi nyes utasásra jogosító Igáról- 
i'dnpol; 1 M pengő pnstabélveg beküldése elle
nében a kiállítás rendcaőbírntlsAgánál (Buda
pest. IX.. Köztelek-utca R) kaphatók A «»om- 
aaédos államokban biztosított utazási kedvet- 
tnények igém bevételére jogosító ivarolványok 
A vásár külföldi megbízottéinál kaphatók.

PÁRISI DIVATNAPLÓ-TÖREDÉK
Pária, 1937 febr. 26.

Még most sem tértem egészen ma
gamhoz. Valami varázslatos káprázat 
alatt ériem még mindig magamat, 
miután öt nagy bemutatót jártam ina 
végig. Nem tudok eligazodni ebben 
a ruharengetegben éa megőrülök, ha 
arra gondolok, hogy melyiket válasz- 
szám magamnak, hogy a legszebb 
legyek.

Egy kis rendet gyorsan ebben az 
őrülten vágtató agyamban. Nézzük 
először, mi tetszett a legjobban, azután 
majd rostálunk.

Először is ott volt az a gyönyörű 
zöldkockás, háromrészes ensemble. Jól 
állana nekem az a bőhátu hosszú 
köpeny és alatta a sima, zöld szoknya, 
hozzá ujjatlan férfimellény. Alája 
felvehetném a tavalyi fehér, hosszu- 
ujju linón blúzomat, most az idén 
úgyis minden blúz linón. Legfeljebb 
egy kis hímzett gallérkát vennék rá, 
meg a gombokat cserélném ki. Esetleg 
az egészet át is alakíthatnám...

Nagyon drukkolok, hogy a szegény 
nagyanyámtól örökölt légcsipke blúzt 
meg nagy gallért nem ették-e ki a 
padláson a molyok. Itt minden nagy
szalonban légcsipke-komplékat és blú
zokat mutattak, sőt rengeteg toiletten 
applikációk is voltak belőle. Ha ép 
állapotban megtalálom otthon ezt a 
csipkét, megcsináltathatom belőle azt 
a Piguet-modellt, amely úgy tetszett

BINÉTts BARNA
DEÁK FEREHC-UTCA18. SZÁM
női dJvatkülönlegossóaej, tavaszi újdon
ságok. kosztüm-, kabát, és komplé- 
anvagok, selymok mar raktáron vannak 
nagy választókban

Szigorú vizsgálat a 
főkapitányságon a doktordijnokok 

panaszos levele miatt
Ki küldte Darányi Kálmánnak a fegyelmet 
sértő gépírásos beadványt?

A főkapitányság fegyelmi osztályának 
tisztviselői vasárnap nagyszabású munkába 
fogtak; egy panaszoslevél keletkezésének és 
elküldésének hátterét akarják tisztázni.

Néhány nappal azután, hogy Kozma Mik
lós lemondott és a belügyminisztérium ve
zetését Darányi Kálmán miniszterelnök 
vette át. géppel irt négyoldalas panaszos
levél érkezett a miniszterelnök-belügymi
niszter címére.

Nyílt segély kiáltás Darányi Kálmán 
miniszterelnök és belügyminiszter urnák

—- ez a levél címzése.
A levélíró keserű hangon panaszkodik n 

doktori diplomával rendelkező rendőrdijno- 
kok és rendőrségi kezelők sorsáról. Elpana- 
srolin. hogy n doktori diplomával rendel
kező dijnokok és kezelők, akik már hosszú 
évek óta állnak a rendőrség szolgálatában, 
rsak nagyon nehezen részesülnek előmene
telben, amikor fogaimazógynkornokokat ne
veztek ki, közölök esek néhúnyan kapták 
meg azt a rangot, többnyire kívülről hoz
ták az uj fogalnmzógynkornokokat. A pa
naszos levél szerkesztője, akit az ügy ttgy- 
látszik nagvon elkeserített, eröshangu kifn- 
kadásokat használt Ferencry Tibor főkapi
tánnyal szemben.

A panaszos levél azonban nemcsak Dará
nyi Kálmán rímére ment, hanem megkapta 
néhány budapesti napilap szerkesztősége is. 
A borítékban kísérőlevél is volt, amelynek 
írója azt kérte, hogy a lapok foglalkozzanak 
a doktori diplomás rendőrdljnokok szomorú 
helyzetével.

A négyoldalas, géppel irt levél aláírása 
ez volt:

Dr. Kezelő János és társai, artllclnk, 
testvéreink, gyermekeink éa türelmes 
menyasszonyaink. A keltezés pedig Igy 
szól: Budapest, Kálvária-tér 937. szám.

A lxndvány végig gépírással készült, csak 
a „Dr. Kezelő János" szavak szerepelnek 
Írott hetükkel, de természetesen ncm eredeti 
kézírással, mert a panaszos levél több pél
dányban készült és igv az aláirás litogra
fált.

Ezzel n les éllel kapcsolatban most vizs
gálat indult a főkapitányságon. A panaszos
levél hangja ugyanis tok tekintetben térti a 
fegyelmet és ezért tisztázni akarják, ki a 
hvél szerzője, az álnevű „Dr. Kezelő Já- 

nekem : beíge légcsipke ruha, hosszú, 
fekete, gyapju-georgétte hosszú kabát 
légcsipke applikációkkal. Ugyanezt lát
tam rózsaszín és fekete színben is. 
Egyben elhatároztam, hogy minden 
öröklött holmira nagyon fogok vi
gyázni. Amint hazamegyek, azonnal 
felmegyek a padlásra és megnézem, 
hogy a krinolin ruhának, amelyet déd- 
nagyanyámtól örököltem, jók-e még 
a drótjai. Mert mit lehessen tudni?...

Ha egy kicsit nyugodtabban átfon
tolom a dolgot, valószínűleg első dol
gom lesz otthon, hogy szürke flancll- 
ruhát csináltatok magamnak, három- 
szinu : kék, korall és zöld tressz dí
szekkel, az övön és a szoknyaalján is 
hasonló élénkítéssel.

Borzasztó, milyen szintobzódás lesz 
az idén. Minden a színeken alapszik. 
Három-négy szín egy ruhán meg se 
kottyan.

Lehet azért, hogy mégsem ezt a 
ruhát választom, hanem inkább azt a 
kétszínű, rózsaszín és halványkék ösz- 
szeállitásu kis kosztümöt, ahol tégla
laponként változnak a színek. Roppant 
érdekes. Kicsit feltűnő ugyan, de Is
tenem, végtére még sem nézhetek 
mindig úgy ki, mintha a saját ük
anyám lennék...

(Dr. Dévai né Erdős Böske.)

Takarékos családok
tavaszi bevásárlásaikat olcsón

Klem Antal 
selyem, szövet, vászon, kelengye, 
fehérnemű és női konfekció üzleté

ben eszközük

KlrAIy-utca 49. (A Teréztemplomnál) 

nos“, ki küldötte el a sokszorosított levelet 
a miniszterelnök-belügyminiszter és a szer
kesztőségek címére.

A személyes kihallgatásokon kívül
Írógépszakértőt és Írásszakértőt Is bele

vonnak a munkába, 
hogy minél sürgősebben kiderítsék a pana
szos levél szerkesztőjét. 

KÖZGAZDASÁG
Hárommillió pengővel emelke- 
pelt a Magyar Általános Takarék

pénztár belétállománya
A Magyar Általános Takarékpénztár — cí

mében viselt jellegének és több mint félszáza
dos tradícióinak megfelelően —. tevékeny
ségének súlypontját mindig a betétgyűjtésre 
helyezte.

Az intézet takarékpénztári Jellegét mi
sem jellemzi jobban, mint hogy nz egész 
betétállományból 34.9 millió, vagyis 62.25 
százalék állandó természetű betétkönyvecs
kékre esik, sőt nz 1936. évi betétgyarapodás
ból, amely körülbelül 3 millió pengőt tesz ki. 
2.24 millió pengő, azaz 77 százalék takarék
ig téli könyvekben nyert elhelyezést. A közön
ség széles köreinek érdeklődését és egyben nz 
intézet takarékbetétállományának kedvező és 
egészséges megosztottságát bizonyltja viszont 
az a lény, hogy n betétek 21.192 darnb állag 
1645 pengős betétből levődnek össze.

Az intézet nyeresége n lefolyt évben 1.13 
millió pengőről 1.46 millió pengőre emelke
dett.

A Magyar Általános Takarékpénzlár rész
vényesei és betevői az elért üzleti eredmé
nyért bizonyára elismeréssel adóznak majd 
nz intézet elnökének, Horváth Lipót dr.-nak 
és vezérigazgatójának, Halász Manónak. A 
magyar pénzügyi éleinek ez a két kiválósága 
rendkívüli energiával és körültekintéssel, az 
intézet nemes tradícióinak szem előtt tartá
sával biztosították 1936-ban is nzt nz előkelő 
pozíciót, nmeivel a takarékpénztár félszázad 
óta a gazdasági életben elfoglal.

az 8Aösz miaoos ei- f ~ f)D * 
terjedt ló Hirnouew ’v fidTJrgfi gs 
biziiatösága alaplín:
Mez iguzdasAgl Rt., Bpeat,
IV.,Hajó-utca2.Tel.: t-SOő-19 ésszaküzletBkben.MonoriMa'- 
Uákóczl-ut 7, Mauthncr Üdöa óiwea Üzleteiben *

A Magyar Általános Takarékpénztár Rész
vénytársaság igazgatósága február 26-án tartott 
ülésében megállapította az 1936. űzletév mérle
géi. A nyereség tulajdonképpen 1,146 469.26 
jtengő (tavaly 1,133.496.45), amelyből a nyug
díjpénztárnak mérlegen belül 159.000.— pengni 
utallak át (tavaly 160.000.— pengőt), 462.679.2.1 
pengőt leírásokra és tartalékolásokra forditot- 
!nk (tavaly 471.368.29 pengőt), úgy, hogy a 
közgyűlés rendelkezésére 524.658.35 pengő 
tiszta nyereség (tavaly 502.128.16 pengő) áll. 
Azonkívül belső tartalékolásokat és az értékpa- 
pirállománynál leírásokat eszközöltek. Az igaz
gatóság a március 16-ra egybehívandó 55-ik 
rendes közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a 
kimutatott tiszta nyereségből a tartalékalap 
növelésére — úgy mint tavaly — 100.000.-—
pengő fordlttassék. a vállalati nyugdíjpénztár 
erősítésére további 75.000.— pengő (tavaly 
05.000.— pengő) utaltassék át, osztalék fejében 
pedig részvényenként — ugv mint tavaly — 
75 fillér — 300.000 pengő fizettessék ki már
cius 17-től kezdve.

★

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
dr. Metzlcr Jenő vezérigazgató elnöklete alatt 
e hó 23-án tartotta meg 65. évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlés nz Igazgatóság összes 
javaslatait változatlanul elfogadta és elhaló- 
rozta, hogy a kimutatott 873.535.43 pengő nye
reségből az osztalékszelvényeknek e hónap 
24-étőt történd beváltására, úgy mint az előző 
évben, darabonként egy pengő, vagyis összesen 
200.000 pengő fordlttassék, a külön tartalék 
100.000 pengővel dotáltassék, a takarékpénztár 
nyugdíjpénztárába 80.000 pengő, az alkalma
zottak segélyezésére szánt alapba 20.000 pengő 
utaltassék és 40.000 pengő a hivatalnokok kü
lön jutalmazására fordittasséfc, a fennmaradó 
398.181.48 pengő pedig az 1937-i üzlelév szám
lájára vitessék elő. A megejtett választások 
folyamán nz Igazgatóságba egyhangúlag Bes
senyei) Ferenc, dr. Delmár Emil, Haggen- 
machcr Henrik és Schimanek Emil njbói, dr. 
Hofer Rudolf és dr. Pfersich René uj tagok
ként megválaszlattak. Végül a választmányba 
dr. P. Abrahám Béla, Dán Béla, Lingel Károly, 
Marenchich Oltó és Szontágh Jenő régi tagok 
újból, továbbá Balázs László, Eszenyi Jenő, 
dr. Frankéi Pál, Nagykovdcsy Milenko, dr. 
Olgyay István, dr. Opplcr Emil, Pekáry Ist
ván, dr. Perger Ferenc, Ranzenberger János. 
Trunkó Jenő, dr. Tuzson János, dr. Vámosig 
Zoltán, vitéz Verebéig László, dr. Zádor Béla 
és dr. Zimmermann Ágost uj tagokul egyhan
gúlag megválasztattak.

A Magyar nitelezől Védegylet márcJua hó 
legelső napjaiban tartja incg évi rendes köz
gyűlését, amelyen az elnökségről lemondott 
Szurday Róbert országgyűlési képviselő helyett 
uj elnököt választanak. Ax érdekelteknek sike
rült Ágoston Manót, a Kispesti Teslilgyér 
vezérigazgatóját ezen tisztség elfogadására 
megnyerni és így Ágoston egyhangú megvá
lasztása befejezett ténynek tekinthető. Ágoston 
Manónak, ennek a kiváló kapaclásn és széles 
láóköríl kitűnő üzletembernek ■ bekapcsoló
dása kétségtelenül nagy nyeresége lest a ma
gyar hiteléletnek.

Ma, hétfőn este tartfa Igazgatósági ülését a 
Magántisztviselők Országos Nyugdíjintézete. Az 
egyesület 21 millió aranykorona vagyonából 
hadikölcsőnben, székesfővárosi kölcsönben es 
egyéb értékpapírban 21 millió pengőt vesztett, 
.4 nyugdíjintézet elnöksége Ábray nyugalma
zott államtitkár vezetésével holnap, kedden fel
keresi Szendy polgármestert, az egyesület bir
tokában levő 560.600 aranykorona székesfővá
rosi kölcsönkötvények ügyében.

*
Az uj magyar müselyemkartdlbez minden 

inüselyemgyár csatlakozott és megegyezést lé
tesítettek müselyem, krepdesin és marokén- 
anyagokra vonatkozólag. Az értékesítésre vo
natkozólag is megtörtént az egyezményes meg
állapodás: az összes gyártásra kerülő anyagot 
kizáróing a kartell központi hivatala utján 
lehet értékesíteni.

★

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 
czévl klizgylilését, értesülésünk szerint, a hó 
második felében tartja.

★
Befejezett ténynek lehet tekinteni, hogy az 

olcsó szövetakció április 20 án veszi kezdetét 
s ebből a kereskedelemre egymillió méter, a 
szövetkezetekre pedig fétmillió méter jut. Ed 
a: olcsó molinót csupán a vidéken és a fövái 
ros környékén hozhatják forgalomba.

•k
A Pénzintézetek Országos Biztosító Intézete 

o hó 31-én rendkívüli közgyűlést tart, melyen 
a társaság alaptőkéjét 490.000 pengőről 
600000 pengőre emeli fel. Ezzel az alaptőke- 
emeléssel a társaság dijtartalékni és egyéb 
biztonsági alapjai elérik a 3 millió pengőt.

★
A Budapesti Bádogos és Szerelők Ipartestig 

lete vasárnap délelőtt Pdkozdy Árpád elnök
letével tartotta rendes évi közgyűlését. A« el
nök javaslatára elhatározták, hogy az IparÜg.'*  
minisztériumot kérik meg az ingyenes vizvete*  
(ékszereiének betiltására. Az utolsó Időkben 
ugyanis a háztulajdonosok ujrendazerú rtz- 
vezelékekel szereltetnek fel, amelyek nagyobb 
megtakarításokat tesznek lehetővé". A szerelő
nek munkadíj helyett a megtaknritis egy há
nyadát adják. Az egvre erősebben terjedő uj 
rendszernek akarnak most gátat vetni.
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Hidegebb idő
r 'A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap:

Az időjárás Európaszerte változékony és 
csapadékos. Hazánk szélvédett fekvése kö
vetkeztében nálunk még meglehetősen 
gyenge a légáramlás, csak n hegyekről je
lentenek erős déli szelet. Sok helyen volt 
kisebb eső, az Alföld egyes részein 5 mm-t 
meghaladó mennyiség cselt. A hőmérséklet 
n hegyeken az olvadáspont fölé emelke
dett, de a hóréteg vastagsága még mindig 
jelentékeny.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 7 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 753 mm. mérsékelten sülyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
■ Élénkebb szél. Főkép az ország nyíl*  
’ gáti felében esős, a hegyeken havas eső. 
) A hőmérséklet csökken.

— PAPOKAT SZENTELT VASÁRNAP 
Budapesten a hercegrimás. serérfi 
Jusztinián Magyarország bíboros hercegprí
mása vasárnap korán reggel Budapestre; 
érkezett. Délelőtt fényes papi segédlettel 
szentmisét pontifikáit a hívők seregétől 
zsúfolt Egyetemi-templomban és ennek ke
retében pappá szentelte a Központi Pap
nevelőintézet huszonhét végzett növendékét.

— graziam állapota váratla
nul ROSSZABBODOTT. Grazlani tábor
nagy állapotában váratlanul rosszabbodás 
állott be. A gránátszilánkok n tüdőbe jutot
tak és seblázat idéztek elő.

— Mulatozás után a csónakból a Dunába 
esett és elmerült. Szombat délután Vargha 
János újpesti timársegéd négy társával 
együtt átevezett Óbudára. Késő éjszakáig 
mulatoztak, aztán visszaeveztek az újpesti 
oldalra. Mind a négyen kiszálltak a ladik
ból, amikor Vargha Jánosnak eszébe ju
tott, hogy egy csomagot felejtett a csónak
ban. Alig lépett vissza az ingó járműbe, mi
kor a csónak megbillent alatta és Vargha a 
Dunába esett. Társai azonnal segítségére 
Mellek, de Vargha Jánost nyomtalanul el
nyelte a víz.

— Kasszufurás a budafoki városházán. A 
budafoki városházán ismeretlen tettes fel- 
lörle az egyik páncélszekrényt, ahonnan 
1300 pengőt és ékszereket vitt el. A másik 
pénzszekrényt, amelyben 50.000 pengő volt, 
érintetlenül hagyta.

Kettős gyilkosság az Operában! 
Két Mefiszlő a színpadon ?

Ki ölte meg Me fisz tőt ? 
Ki a tettes ?

Az első sablonmentes 
bűnügyi film!

Az üldöző éa üldözött szerepében, 
két kiváló művész párharca.

Izgalom, rejtély, fordulati 
Feszültség,

Meglepetés! 
Szerelem, humor:

A newyorki mozik ellen 
sorozatos gázbombás 
merényletet követtek el 
vasárnap éjjel

Newyork, február 28.
Vasárnapra virradó éjszaka a Broadway 

számos mozgófényképszinházában egyidő- 
ben könnygázfakasztó bombákat és büz- 
bombákat robbantottak. Pontban éjjel 
II órakor mintegy összebeszélésre, követték 
el ezeket a büzbombás merényleteket.

Az egyik nagy mozivállalat valamennyi 
winházában követték el a merénylete
ket,- amelyek a nézők soraiban vad 

pánikot idéztek elő.
Az elviselhetetlen bűz miatt az előadásokat 
nem is tudták folytatni. A merényletek 
Newyork egész éjszakai életét felbolygatták. 
A Broadwayn nagy izgalmat keltettek a 
mentőkocsik kivonulásai. Kivonult ugyanis

Newyorknak csaknem valamennyi mentő
őrsége.

A merényletek színhelyéről több mint 
szás sebesültet vittek a mentőállomá
sokra, 35-nek as állapota annyira sú
lyos ▼olt, hogy kórházba kellett őket 

szállítani,
A rendőrség azonnal megindította a nyo

mozást. Azt hiszik, hogy a merényleteket 
vagy a vállalat elbocsátott alkalmazottul 
követték el, hogy ily módon bosszút álljanak 
vagy pedig

egy uaroló genszterbandn
akar ilyen eszközökkel a vállalat vezetőire 
hatni.

Vezet a tompaszőke, 
a világosbarna és a bronz
Frizurabemutató a fodrdszversenyen

Estélyiruhás hölgyek és urak nagy tö
mege állta körűi vasárnap délután a Gél- 
lért-szálló kupolacsarnokában fölállított 
emelvényt, amelyen körülbelül százötven 
úri és högyfodrász harmincas turnusokban

versenyzett ■ legtökéletesebb fodrász 
elméért.

A fodrászipartestületnek nemzetközi nagy 
versenye volt, amelyen olasz, osztrák és né
met versenyzők is resztvettek. Az indulók
nak nemcsak a hölgyfodrászatban kellett 
remekelni, hanem az urifodrászatban is 
meg kellett mutatnlok tudományukat. Volt 
női hajvágóverseny, férfi hajvágóverseny, 
viz- és vasondulálóverseny és verseny- 
berctválás.

Az újszerű, összetett verseny nagy közön
séget vonzott, sokszáz férfi és női fodrász 
jött el a versenyre, hogy megtudják,

milyen divatot kreált Páriában ■ fod
rászok világszövetsége, ■ knlapsxalon- 

tulajdonosokkal karöltve.

A két szakma mesterei ugyanis Páriában 
együttesen beszélik meg azt, hogy milyen 
lesz a divat. A legérdekesebbek a hajszínek, 

vezet a tompaszöke, a világosbarna éa 
a bronz. Fekete nincs. Kiment a di

vatból.

A legtágalrb teret engedik a fantáziának kü
lönösen az estélyi hajviseletekben, ahol a 
frizura díszítésére a ruha színével azonos 
dekorációkat használnak fel.

Egyébként a haj, a nyaknál két centire 
fel van vágva. A hajat kiritkitják amerikai 
szisztéma szerint, azután hullámokba gön
dörifik s minden egyet hullám gyűrűben 
végződik.

A nemzetközi versenyek győztesei nz 
osztrák Hess Georg, az olasz Mathias Didio 
s a német Anny Lent felvették a küzdel
met a magyar sampíonnal, Btczá Istvánnal.

Nagy izgalommal várták a késő délutáni 
órákban a legutóbbi bécsi borotválóverseny 
világrekorderét is, *égül  kiderült, hogy 
odahaza maradt.

Késő este hirdették ki a verseny eredmé
nyét a azután sor került az est nagy attrak
ciójára, a fodrászbálra, amelyet

látványa*,  érdeke*  tánco*  revfi vete
tett be.

Tizenhat diszmagyarba öltözött pár vonult 
be a csarnokba, régi magyar táncokat mu
tattak be, majd átcsaptak gyors csárdásba 
s ezzel kezdetét vette a bál, amelyen hiva
talból már résztvett a fúzióra készülő 
férfifodrászipartestület és női fodrászipar- 
teetület vezetősége, is éj a külföldi ven
dégek.

— FÁBIÁN BÉLA BESZÁMOLÓJA RÁ
KOSCSABÁN. Fábián Béla képviselő vasár
nap délután négy órakor bcszámoiógyülést 
tartott Rákoscsabán, amelyen óriási tömeg 
jeleut meg. Fábián Béla beszédében külö
nösen a szélsőséges izgatásokról, az egye
temi zavargásokról és a felelőtlen elemek 
rendbontásairól beszélt. Azt hangoztatta, 
hogy az ország ahelyett, hogy a legégetőbb 
gazdasági problémákkal foglalkozhatna, el 
van foglalva a rakoncátlankodók megféke
zésével. Utána Apponyi György gróf szólalt 
fel. A lelkes hangulatú gyűlés után a gyű
lés előtti térségen a nagyszámban egybe
gyűlt közönség még külön is ünnepelte Fá
bián Bélát cs Apponyi György grófot.

— Szódásüveggel fejbevágták. Simoniét Béla 
26 évei kelmefestő egy pestszenlerzséheli kocs
mában mulatozás közben három ismeretlen 
emberrel Összeveszett. Az egyik férfi egy 
szódásüveggel úgy vágta fejbe Simonictot, hogy 
eaméletleniil összeesett. A mentők életveszélyes 
állapotban vitlék az Dtoón-kórMzba.

— MIm Bayron néger-zenekarát, az óriási 
sikerre való tekintettel — közkívánatra — 
március hónapra is szerződtette a Royal Étter
mek igazgatósága.

— Meg kell tek.ntenl a László és Fekete eég 
(IV., Petőfi Sándor-u. 14—16) most beérkezett 
tavaszi szövet- és selyemkülőnlegességeit. Ha
talmas választék, nagyfokú iriés, alacsony 
árak.

— Leopoldl Budapesten. Rövid vendégjá
tékra eljött Budapestre, Leopoldl Európa leg
kedveltebb, legvidámabb énekese, akinek min
denkori szereplése a zongora mellett — való
ságos élmény. Nem jött egyedül, partnere, 
Milskaja is ilt van és Budapest biztosan a leg
nagyobb örömmel fogadja őket.

— Háztulajdonos, házgondnok urak! Ház
kezelési nyomtatványok, hatóságilag előirt 
lakónyilvántartási könyvek Minerva Papiráru
háznál, Kossuth Lajos-utca 20.

— A NEMZETI BANKOT ÉS A SZÍNHÁ
ZAKAT TÁ’dADTÁK A BÉKÉSCSABAI 
NYILASGYÜLÉSEN. A békéscsabai Vigadó
ban a nyilasok vasárnapi gyűlésére gróf 
Festetics Sándor nem jött el. Dücső Jánosné 
kijelentette, hogy az egész világon nincs 
nála nagyobb antiszemita. Azt hangoztatta, 
hogy keresztény szülő nem engedheti gye
rekét színházba, mert — a színház deslrtidl, 
Svaszta Gyula a bankok államosítását kö
vetelte, N. Schalz József, a német agitátor
iskolát végzett szervező pedig azt állította, 
hogy a Nemzeti Bank részvénytöbbsége 
nemzetközi zsidó bankárok kezében van. 
Gyűlés után a nácik kénytelenek voltak tel
jes rendben szétoszolnl, mert a Vigadót 
nagy rendőri készültség vette körül. A „ve
zérek" ezután Gyulára utaztak, ahol ugyan
csak nyilas gyűlés volt

— Magyaroraoág éa ■ DunavWgy problémája. 
A Hétfői Társaság hétfő esti összejövetelén fél 
9 órakor a Royal-száltó különtermében vitéz 
dr. Makray Lajos prépost, országgyűlést kép
viselő ^Magyarország és a Dunavölgg problé
máin" elmen tart nagy érdeklődéssel várt 
előadást

— Sevenfllal mérgezte meg magát Janiét 
István 52 éves pedikűrös a Dob ucc*  74. szám 
alatti lakásán tevenállal megmérgezte magát. 
Eszméletlen állapotban vitlék a mentők a 
Rókus-kórházba.

— Féa/képpályáut A Magyar-Osztrák Al
pesi Egyesület íényképpályázatot hirdet kizá
rólag ausztriai képek részére. A pályázaton 
bárki réaztvehet. A rendező egyesület nagyon 
értékes dijakat tűzött ki, pl. vasúti éa hajó- 
szabadjegyek, !4 napos Ingyen tartózkodást 
különféle osztrák szállodákban, köztük első
rangú vezető szállodákban, pl. Südbahnhotcl 
Semmerlng, Golfhotel Iglerhof IgU, atb. A pá
lyázat prospektusa március közepén jelenik 
meg. Akik a pályásaton részt óhajtanak venni, 
levelezőlapon igényeljék a prospektus megkül
dését a Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület tit
kárságánál (VI., AndráMy-ut 28).

Tavaszi angol szövetül dokitok beérkeztek.

Nagymeső tt. É,
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SÍTÚRÁK
AUSZTRIÁBA
A MMgTar-Osztrők Alpesi EtfycstUet rendé- 
séaőbcn. Indnlís minden szombaton. OüsúöHiiég ........ .... ..tel,os ellAtAsoei 111. oszt

ARTHVRHAl'S. 1! 
BERWANG. UK 
Fl.ATTMTZ. IUI 
GAI.Tt’R. 180(1 m.
GERLOSPLATTE. 1711 
GRIES IM SELLRAIN. KM 
HOCHSÖLDEN 2078 ni.
KÖLNERHAUS. 2OC0 m. 
MALLNITZ. 12 OS 
MARIAZELE. S70 
PREBiCHL. 1227 
RVPER Í'IHAA.’S, 1350 
SEMMEHING. 1008 
VÉNT, IMI m. . 
WESTENDORF. SM 
ZEI.I. AM SEE. 7(1 
ZCKS AM ARLBEKG 17M m 
Fo1vl1á-,’o8!táwal szolgálnak: OsxlrAk Forgalmi 
Iroda VI.. AnrlráMV-nt 2S. „Forfatt44 ntazAal 
iroda Mária Vnléria-ntca 13. „ttapld44 utaxdal 

írodu Harminead-utca 2.

Árva Piroska
a halálba indult...
Vasárnap hajnalban az újpesti összekötő 

hídról egy fiatal leány a Dunába akart ug
rani. Az őrszemes rendőr észrevette és

leszedte a híd karfájáról.
Személyi adatait nem volt hajlandó meg
mondani és könyörgött a rendőrnek, hogy 
hagyja meghalni, ugy sincs már semmi 
öröme az életben.

A rendőr előállította a főkapitányságra, 
ahol azután megállapították személyazo
nosságát. Szebeny Piroska tizenkilencéves 
varrónő volt az életunt leány, aki Újpesten, 
nz Árpád-\dca 20. számú házban lakik*  
Sírva mondta el a rendőrségen, hogy

alig két hét alatt elvesztette a szüleit 
és efelett! elkeseredésében akart megválni 
az élettől.

Édesanyja szivszélhödésben halt meg, 
édesapja pedig, aki lakatosmester volt és 
végigharcolta a háborút, súlyos idegbeteg 
volt, tébolydába szállították és ott halt 
meg pár nappal ezelőtt.

Szebeny Piroskát, akinek most már 
egyetlen hozzátartor.ójn sincs, • rendőrség 
a Mngdofna-otthonban helyezte el.

HALÁLBAGÁZOLT AZ AUTÓBUSZ 
EGY ÖTÉVES KISLÁNYT. A Prdfrr-utca 
28. számú házból vasárnap délután kisza
ladt Lublcs Fánci, egy soffőr ötéves kis
lánya. Egyenesen az arra robogó BX. 530. 
számú, tizennégves jelzésű autóbusz alá 
rohant a kislány. Az autóbusz halálra gá
zolta.

— Megmérgezte magát egy Umert párisi 
énekesnő. Oswald Marienne Ismert párisi 
énekesnő a Malin jelentése szerint öngyil
kossági szándékból nagymennyiségű altatót 
vett be. Súlyos állapotban szállították be az 
az egyik párisi klinikára.

....... .........ny.■lr JE*Férfi-
télikabátok 

ingek 
alsónadrágok 

pizsamák 
köntösök 
kalapok 

nyakkendők 
kesztyűk 

zsebkendők 
zoknik 

Cipők stb.
nagy választékban
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SZÍNHÁZ

* budapfiti zeneélet, 
bizonyítéka, mint nz, 
derekán kitűnik, hogy 

koncertterein. Zenei kő-

Kétszeradtákki egy estére 
a Városi Színházat 

Szerencsésen megoldódott 
a különös affér

Hogy milyen fejlett 
annak mi sem nagyobb 
hogy ilyenkor, n szezon 
kevés n fő véznában................... ....... ...............
rökbm n napokn».n sokat beszéltek egv aíTér- 
rőt, amely a Városi Színház igazgatósága és 
egv fiatal, tehetsegei magyar karmester között 
tört ki.

A karmester hangversenye számára le
kötötte a színházat,

•miié egy külföldi produkció számára, amely
nek ugyanarra a napra kell q színház,

jóval magasabb bérért Mintán
tellek.

A külföldi ajánlat olyan csábitó 
l'dld Aurél már már a karmester 
perét is majdnem' megkorkázlatla. 
percben azopbnn, győzőit a józan

ajánlatot

volt, hogy 
kártérítési 

Az ulolsó 
. . . . , — belátó*  és
szenvedélyes viták titán megoldották a gordiusl 
csoryóh n mngvnr karmester hangversenyét 
egv félórával korábban kezdi és ezáltal lehetővé 
válik, hogy

■ külföldi együttes éjszakai koncertet ad 
ugyanazon az estén.

Ilvképpen nincs a tcreintz*sben  nyertes, csak 
l'tild Aurél, akinek igy sikerül egy hétköznapon 
kótszep is kiadnia színházát. At egész dolog 
bán ez. a legérdekesebb, hogy nem is olyan ré
gen komoly körük komoly formában arról be
széltek. Imgv a Városi Színházat mint fölösle
ges építményt le kell bontani.,.

Színházi hét
L ..SZERELMES LEVÉL.- Ketdjak

--------- ----- ---------- ------olt 
hogy lúthy János ragyogó szövegkönyve olyan 
elmés, fordulatos, kerek, hogy igazán rossz 
muzsikát nem is leheléit volna hoz.zá Írni. Es 
I" „v gróf Etzierliázy Ferencnek nem sikerült 
igazán jó muzsikát Imi hozzá, ez semmieseire 
nem a szándékon midőn. Gróf KtzlerMzy ko
rú ’y készitltségii, nagyon képzelt, müveit mu
zsikus, aki a komponálás mesterségbeli részét 
hiánytalanul elsajátította. Ez a nngy dologbell 
tudás elbírja azt az őszinte kritikai is, amely 
nvillan kimondja, hogy az itteni tzlkra bizony 
hiányzik ebből a muzsikából. A zeneszerző öt. 
b-tri nem annyira n saját invenció forrósából! 
bazognok, mint Inkább a hangszerelés, a rit
mikai és dinamikai feldolgozás területein mo
zognak. Eklektikus ez a zene, amely Puccinit, 
Strauss ilirhárdot, Wagnert tekinti ideáljának. 
Az Operaház előadása ezúttal is brilliáns.

SZ.ÍLIy KAROLA, az "Oprraház flnne 
pclt priinnballerínájn a ltőzöuség és a sajtó 
elölt táoenüivészctéböl immár évek óin úgy
szólván naponta vizsgázik. A zenekrjlikusok n 
legjelesebb osztályzatot már régen kiállították 
számára. A közeljövőben Szalay Karola azon
ban kénytelen megint cgv zenekritikus elé 
állni és cgv miit tantárgyból vizsgázni. A kri
tikus dr. Ybl Ervin, aki „mellesleg" n miivé- 
nzr-ttörlénei egyetemi tanára és akinél Szalay 
Karola hölcsészluillgntónőnck a napokban kell 
kollokválnia. Alig kétséges, hogy a népszerű 
tiJozopteniő ezt a vizsgát Is sikeresen ki fogja

A HÉT egyik érdekes zenei eseménye 
volt Marithy Szánt hó Erzsi ária- és dalestje a 
Zeneakadémián. A kiváló ílatal énekesnő, aki 
most érkezett haza féléves németországi turné
járól, egyetlen budapesti szereplése után Hol
landiába induj hungversenvkörutra.

4. A SZÍNPAD ÉS AZ ÉLET találkozik cső
dé latosan ebben a kis törteuetben, amely az 
1 dc» Annáról, illetve ennek kitűnő .szereplőjé
ről, Szathmári/ Margitról szó). A kitűnő szí- 
ne.vznő egy orvos feleségét játssza, akinek egy 
fhdnl színésszel vnn veszedelmes flörtje. Szom
bat este beállított öltözőjébe egy kísirlszemii 
tumsszang, Hki összekulcsolt kezekkel kérte, 
hogv valahogyan változtassa meg maszkját és 
ha lehel, modorát és néhány gesztuiát is, mert 
vbi <-n férje, aki szintén egy krisztinavárosi 
diplomás, ráismert. Pénteken látták az Ed-s 
Annát és az előadás után óriási otlér kereke
dett férjével s ha Igv megy a dolog, el is kell 
válnia. S/.itlniuíry Margit ugyanis nemcsak 
hogy rendkívül hasonlít erre az urinsszonyra, 
hanem mozdulatai és bosxédmodora is azonos 
és ami a legnagyobb baj. nz úrasszonynak hn- 
aoul.i ügye támadt régebben egy fiatal színész- 
ázol. A fi'rj azt hiszi, hogv Lakatos László ezt 
■ törli n» t< t dolgozta fel színpadra. A meg 
érlő Szalhntáry Margit vasárnaptól kezdve 
^zmíi felfogásban" játssza szerepét.

ÁPRILIS 10. Ez a Royal-Szinházhan be- 
tnulctnndó Szilágyi—Kellér—Gyöngy l'ál ope
rett premierdáli-ma. Vasárnap megállapodtak 
llajmissy Ilonéval, aki a főszerepet játssza. •— 
Az ()rs:dgo» Vagyar l'ihnegye.nilet film- és 
•zinpndkép/őiskolája vasárnap tartotta vizsga 
előadását. Tarnay Ernő növendékei az Érett
ségit játszották és nz előadáson, ami n lég- 
mgvohb ritknsm?. megjelentek hivatalos funk- 
riouáriusok is. így U’fassirs l-író, Hadsz Ala- 
<l..r kultuszniinis/lérjiiini államtitkár, akik me- 
Jrpe» gratulállak n főrendező-tanárnak a sike
res előadáshoz. Különösen R’lkny Ilonát, fiú- 
da-i Lujzát, Székely Klárit. Kellnrr Gusztávot 
és Forpdc*  Gyulát dicsérjük meg.

Március
G-7-8-8.

» Vátoul 
Sslnhftzbnn

HÉTFŐS NAPLÓ

MOZI

(Az Amerikai Elektra vasárnapi bemutatója)

színész, matróz és ki 
írói karriert.

AMERIKÁRÓL TUDJ EK, hogy a kor
látlan lehetőségek, a rekordok hazája. Ott 
épült a I e g magasabb felhőkarcoló, a l e g- 
hosszabb idd, ott száguld a leggyorsabb, 
legkényelmesebb vonat, olt terem a I e g- 
nagyobb gyümölcs és amikor már minden 
fokozás megszűnik: ez Amerikai A rekor
dok hazája, ugylátszik, nem engedte át 
másnak a I e g hosszabb színdarab dicső
ségét sem. Eugen O’N e 111, aki lm, ezzel 
az uj rekorddal ajándékozta meg Ameri
kát, mégsem tudlu legyőzni Németh An- 
talt, a Ncíitzt-fi Színház igazgatóját, aki 
ráduplázott Amerika büszke rekordjára, 
Mig O'Ne.ll az Amerikai Elektra drámai tri
lógiáját tizennégy felvonásban három 
estére szánta és így is játszotta Ame
rika, addig Németh Antal egy este mu
tatta be ezt a szellemi boxuiadalt tizennégy 
menetben. Este héttől éjfélutánig harcolt, 
verejtékezett, lihegett a magyar színészet 
all round bajnokcsapata és valljuk be, ez 
is a lég nagyobb csodának számit, hogy 
az utolsó gongütéskor a közönség nem 
hevert leütve, ájulton és tehetetlenül a po
rondon — a nézőtéren. Nem bizony, ugy- 
látszik, a mi közönségünk a l e g türelme
sebb és ezt a „I e g“-rekordot megirigyel
heti tőlünk Amerika is.

O'NÉILL azonban nemcsak távirásí 
rekorder, hanem nagy művész is, bár 
nem ismerjük legemberibb művét, az Em- 
percr John néger drámáját, de megcsodál
hattuk annakidején a Vígszínházban a Kü
lönös közjátékot. Hányatott, zaklatott, ti
pikusan amerikai élet után — volt hiva
talnok, aranyásó, 
tudja, még mi — „csinált' 
Halálos betegen, gyilkos kórral a tüdejében 
találta meg önmagában az írót és a kórházi 
ágyon keresztül érkezett a Nobel-dij mér
hetetlen erkölcsi és tekintélyes anyagi di
csőségéhez. Ha mindezt nem tudnánk róla, 
most a Nemzeti Színház nézőterén rémül
ten, csodálkozva csapnánk össze a tenye
rünket: lehetetlen, hogy ez a darab se- 
gilette volna a Nobel-dijlioz ezt az ameri
kai gentlemant. Mert ez a dráma inkább 
rémdrdma, amit H a r s á-n-y I Zsolt fordí
tott és Németh Antal rendezett (nem 
amit O’Neill irt!), olyan, mint egy izgal
mas füzetes regény, amelyet este lefekvés 
előtt kézbefogunk s azután nem tudunk 
letenni. Végigborzongjuk, végigéljük a tő
lünk teljesen távoleső, idegen emberek éle
tét, végiggyőtrődjük szenvedéseiket és a 
végén, mikor letettük a regényt —• nem 
tadunk elaludni. O’Neill utalt darabja el
mében Elektrára, illetve az Atridák sors
tragédiájára, amely mint gimnazista emlék 
már lassanként cltokosodott emlékezetünk 
poros rekeszében, de amely annakidején a 
maga természetellenes és minden emberi 
érzést megcsufoló viszonyaiban és vonat
kozásaiban alaposat megrémítette a haj
lékony diáklelkcket.

Ezra Mannon a tábornokot (Agamcm- 
non) hazatérőben itt is megöli felesége, 
Christine (Klytümncstra), hogy kedveséé, 
Brant kapitányé (Aigls(os) lehessen. Itt is 
természetellenes gyűlölettel fordul ellene 
lánya, Lavinia (Elektra), aki öccsével, 
Orinnal (Orestcsszel) együtt a fúriák és 
erynnisek lelki démonaival birkózik. Orin, 
a fin, aki kissé gyűlöli apját, de a vérfer
tőzés határáig imádja anyját, gyilkossá 
lesz, anyját halálba kergeti, maga is a ha
lálba menekül azért, mert bár bosszúja 
igazságosnak láts.ik, mégis az emberi és 
isteni törvények ellen vétett.

BŰNBEN CSAK BŰN FOGANHAT: ez 
ókori Elektrának nischylosi tár

améig azóta is uralkodik a világ 
drámái felett. Ha a három

részes darab tizennégy felvonásának mese
szövevényéből és csclekményrcngetegéből 
kihámozzuk azt az igazságot, rá kell jön
nünk arra, hagy vagy H a r sá n y i Zsolt, 
vagy N é m e t h Antal ezt a darabot 
alaposon m e g k u r t i t o 11 a A sú
lyos atmoszférája színpadon nők, férfiak 
gyűlölködnek, csókolnak és gyilkolnak. 
A darab nem indokolja eléggé, hogy miért 
csap ilyen magasan az indulatok hulláma, 
miért lobog a gyűlölet lángja és ezért a 
közönség nem érti világosan, hogy mi ker
gette csak a hossznnnk élő Elektra-I.aviniát 
a csendes őrületbe. Valahogyan csak a 
mese v á z át kopt u k és nélkülöznünk 
kellett az iró lelki motiválását, indokolá
sát, amely a Külső és látható dráma mel
lett a lélek tragédiá’ál is érthetővé, indo
koltabbá és elfogad hatóbbá tette volna a
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drámájából. Igaz, 
áldozatokairekord

ELŐADÁS IGAZI
szere-

MARGIT AZ
Ch'ristine-Klylűmnestra

hanem fizikai

közönség számára is. Pontosabban: Shake
speare bármily drámája tartalmát ha cl-i 
mondjuk, ez rémdrámónak I.... '
mondanivalója, etikai és erkölcsi tanítása 
nélkül. Éppen ez 'maradt ki szerintünk a 
pesti elöaausban O’Neill 
hogy a 
k i v á n.

MAKAY
Il&NÖJE. .... ____ „
pét játssza és megrendültén vesszük tudo
másul, hogy a színpadon Jászai Mari 
vagy Márkus Emília egyenes utóda 
szmetett meg ezzel a szereppel. Csodálatos 
a színész sorsa. Első ifjúságában alig vet
ték észre, második sorba szorították a di
vatos sztárok mögé. Mit érezhetett ez a 
színésznő, aki ostoba, fecsegő vígjátékok 
szépasszonyaként tengett-lengett a szin- 
paaokon, amikor lelkében ilyen tehetség 
langja lobogott. Lehet az is, hogy csak 
most érett meg idáig, hogy elhisszük neki 
minden kimondott szavát a színpadon, 
hogy ellenállhatatlanul sodor magával az 
a trugikui hév és lendület, amely a legtisz
tább művészet régióiba röpíti a nézőt.

BAJOR GIZI vörös parókájával, amely 
lényétől tökéletesen idegen, idegen volt 
számunkra is. Igaz, hogy túlságosan nehéz 
és hálátlan egy olyan leány figurát megraj
zolni a színpadon, aki csak gyűlöl és 
bosszúért szomjazik. Bajor e’üstesengésü 
hangskálájából bizony hiányzik a gyűlölet 
sötét tónusa és igy nem csoaa, ha különö
sen a második részben, amikor ez az érzés 
fúriaként uralkodik Lavinián, többször 
gikszert fog. Azonban igy is csodálatosan 
izgalmas és érdekes volt az alakítása, 
amely már a szerep nagy terjedelménél 
fogva is nemcsak művészi, ' 
erőpróbája is volt a magyar színpadok eme 
egészen különálló értékének.

A TÖBBIEK gyűjtőnév alá csak hely
szűke miatt sorozzuk C sortot Gyulát, 
aki megrendítő és robosztus volt és aki 
talán a legelőbb alakja ennek az együttes
nek. T i már József az anyai szoknya 
mellett nevelkedett, a még mindig szép 
mamába halálosan beleszerelmesedett és 
több mint fiúi féltékenységgel rajongó Orin- 
Orcstcsc szinte patologikuson hű fi
gura. Pályája egyik legnagyobb sikere ez 
az alakítás. U r ay Tivadar a régi kiasz- 
szikns szerepei emlékét hozza vissza gyö
nyörű deklamálásával. Az együttesből még 
nagyon megdicsérjük a bájos és finom 
Szörényi Évát, Hosszú Zoltánt. 
Vargha Mátyás díszletei tökéletesen 
illenek O’Neill drámai trilógiájának ke
gyetlenül súlyos levegőjéhez, amelyben a 
szenvedélyes gyűlölet magva Jogán meg és 
terebélyesedik ki.

2. Szenvedélyes szeretet 
játéka

SZÉP ERNŐ, szemben O’Nelll-el, a sze
rétéire tanít a Vígszínházban. A szenve
délyes szeretet re. Szép Ernő szerény, 
szelíd, csendes költő. Elképzelem, hogy 
bocsánatot kér a cigarettájától, mielőtt rá
gyújt és gondolatban a tehéntől is, amely 
tejcskávéhoz segilettc. Bocsánatot kér a 
közönségtől is, amely megváltja a jegyét 
és beül a Vígszínházba, hogy a fi ár am
iével ü lóherét végignézze. Szép Ernőnek 
azonban nem kellene ilyen szerénynek 
lennie, már ami a darabját illeti. Csupa 
költészet, lehcUetflnom Ura, hétköznapi 
gondok, bajok s örömök versbeszedésc ez 
a darab, amelynek a Vígszínház ilyen fé
nyes és ragyogó keretet adott. Darab? 
Nem is az, élőképek sorozata ez az őszülő 
Íróról s a bimbózó fiatalságában felkinál- 
kozó ifjú szlninövényröl, akiket nagy igye
kezettel forgat a színpad. Nem gyilkos ez 
a mondat, csak jellemző: a színpad mindig 
forog, a darab pedig állt Ez azonban csak 
fölmenti ez irót és elismeri azt a mérhetet
lenül nagyúri gesztusát, amellyel a kínál
kozó cselekmények és színpadi hatások 
eszközeit elveti, hogy a költészet, a szép 
szó s az irói mondanivaló minden raffinált 
eszköz nélkül kerüljön az iró leikétől a 
közönség szivéig. Szombathelyi Blan
ka a szininövendék alakjában élete első 
főszerepét játssza. Bár néha-néha meg- 
csuklik térde a nagy teher alatt, bátran é.t 
nz igazi elhivatottság sztiymájdval a hom
lokán harcolja ki a sikert. Somló Ist
ván az iró passzió szerepét férfiason, sok 
ökonómiával igyekezett megoldani, ' * 
néha túlságosan fáradtnak látszott, 
csak Kabos Gyula és K e l e I y László, 
J n st h Gyula, Súlya k Mária éi az igen 
kedves E s t e r h á : y Ilona figurájára fi
gyeltünk fel, akiket az Írével és a fősze
replőkkel epyült lelkesen ünnepelt a Víg
színház közönsége.

látszik, nr wjszor íi jogsai

bár
Még

EZEN NEVETTEK LEGTÖBBET ' 
E HÉTEN:

HETENKÉNT EGY5ZF,R 
láthatom i

Nem tagadjuk, inkább szórakozni szere, 
lünk a moziban, mint kritikus szemmél 
vizsgálódni. A magyar filmeket bizony so\.

. 1 gyanakvással fogadtuk és
csak nz utóbbi idők filniirremierjei győztek 
meg arról, hogy a magyar filmgyártás egy. 
alánt jól fejlődik a dráma és a vígjáték 
felé. Azt a könnyű és finom vígjátéki ha
tárt azonban, amit például egy francia 
vagy amerikai film jelentett, bizony eddig 
nem igen tudtuk elérni, mert a létekből 
fakudó mosolyt sivár, szegenyszagu és öt- 
lelteién operetthatások pótolták.

♦
Ez azonban háF Istennek már a mupj 

és most alaposan megvigasztalódtunk » 
„Hetenként egyszer láthatom" cimü film 
premierjén. íme, egy vígjáték, amely egész- 
séges, vidám és tehetséges! Szerzők: Lőrinc 
Miklós és Nóli Károly. Zeneszámai ellenére 
nem pályázik opereltbabérokra és első, lég- 
nagyobb érdeme, hogy maradéktalanul szó
rakoztat. Olyan, mint egy pohár tiszta víz, 
üde, üdítő, friss! Az embernek valahogyan 
nz az érzése, hogy nem is filmet néz, nem 
azt, hogy heteken át emberek százai „esi- 
nálták", hanem ugy érezzük magunkat, 
mintha egy kitűnő, mulatságos társaságban 
ülnénk, ahol spontán születnek meg a jó- 
kcdélvü emberek viccei, rögtönzései. Olyan 
ez a film, mintha színészek, akiknek mind
egyike a legkitűnőbb komikus, odaálltak 
volna a filmfel vevőgép elé és azt mondták 
volna: no mostan szórakozzunk. Bizony jó 
a nevetőkkel együtt nevetni. Éppen ezért jó 
munkát végzett 'Szlatinay, a rendező.

Kabos, Salamon, Gárdonyi, Máig Gerí 
négy komikus figuráján rekordot nevetett 
a közönség, Vaszary Piri mint ieánynevelő- 
intézeti tanárnő egymaga versenyre kelt a 
négy komikus centercsatárral. Rcrczel Zita, 
ahogyan kell, nagyon szép és kedves, Fői- 
dessy Géza jóképű szerelmesszinész, akit 
Budapest hamarosan megszeret. Kis epizód- 
figurákban Rajna Alice és Keleti László 
tűntek ki. Kabos zálogházi jelenete, ahogy 
a becsüsről festett képet becsapja, nagy 
egyest érdemel. A film indítása a szüzsé- 
irók becsületére válik: randevúra sétáló 
lábak, amelyekről kiderül, hogy zálogházak 
előtt járnak fel és alá. A dekoráció Buda*  
pcst-Kékes. A fotográfia éles, szép és vilá
gos. Megjegyeztünk egy jó tangót is.

♦ i
Tény, ez emberek nevetve kütdik effVJ 

mást a Décsihe és a Kamarába: menj, nézd 
meg ezt a filnict, jót kacaghatsz, igazán 
elfeledheted minden bánatodat, bajodat. 
Ma pedig a jókedv, a mosoly a legnagyobb 
kincs. Nem csodálnám, ha idegorvosok re*  
ceptre imák a film címét .

illetve konstatáljuk a
MÁRIA NŐVÉR

hatalmas és mindent átütő sikerét. Az ew 
igazi magyar vüágfilmct, amelyet a RW*  
Apolló után most nz Átrium is műsorára ven. 
jogosan kitüntető érdeklődéssel fogadta • 
nagyközönség. — A Corsóban

REMBRANDT
élete elevenedik meg előttünk. Állitóteg ennék 
a monumentális filmnek elkészítése ingán*  
meg anyagilag Londonban Kordúékat. Valóba0 
pazar fényűzés uralkodik a filmben díszletben*  
jelmezben és művészi munkában. A mibi'íd 
alkotás áhítata érződik a film kockáin és saj
nos, ez a portéka nem tömegáru. A Pp*11' 
Illetve a Corso-mozi válogatott ízléses közön
sége azonban jól vigyázott: naprój-napra n^S" 
tölti a nézőterei és élvezi Korda Sándor ren
dezői, valamint a főszereplő Charles La’<(7M0'’ 
színészi' remekét. — A bél lcgizgalmasabD 
filmje az Urániában pereg. Cime:

SZABADSÁG, SZERELEM.
A lengyel szabadságharc hősi époszn ez a Hlnk 

anélkül azonban, hogy történelmi igényekkel 
lépne fel. Ez a film kevesebb és több cnnvL 
Súlyos dráma, amely a kél címszó körül bonyo
lódik. Hallatlanul izgalmas, átütő erejű 
vegkőnyv lúg lehetőséget nyújt a színészeknek- 
E filmben lelt világhírű Willv Blrgel, aki 
már egy sorhnn van a legjobbakkal. Hősi kW- 
delme a szerelem és a kötelességtudás közo't 
a Icgs-ebb színészt teljesítmény. A női fő
szereplő Hansi Knoteck tündéiden bájos. Vik
tor Staal és Ursula Grabley is megérdemli 
minden elismerésünket. Ken kétséges, hegy rt, 
a film at Uránia egyik legnagyobb ttherlP'i 
növi ki magát. — Kellemes és vidám Fara* 
mount-vigjátekot láttunk a Metro-bau. Címe:

NÁSZÚT A HÓBAN.
Egy rakoncátlan filmsztárról siói, aki régre 
emberére talál. A derű és a mosnia filmje r« 
Vrtn néhány ötlete, amely külön-külön is 
adna egy egy Allagfilmet.
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Óriási folt a Napon
Vasárnap délben egy százezer kilométer 

átmérőjű folt haladt át a Nup középső, te
hát n Földhöz legközelebb álló délkörén, 
egy kisebb folt kíséretében. Az óriási nap
folt, amely az elmúlt félév legnagyobbika, 
a napkorong egytizenötödrészét teszi ki 
és hétszer nagyobb, mint a Föld. Körülbe
lül hat napig még jól lesz látható szabad 
izemmel is tiszta időben, természetesen sö
tét üvegen át. Hónapok óta mindig láthatók 
a Napon foltok, egy hete pedig különösen 
nagy számban, ami a 10—12 évenként meg
ismétlődő napfoltmaximummal függ össze. 
Az óriási napfoltok közeledésével egyidejű
leg néha ciklonok, földrengések, északi
fény és mágnestű kilengése jelentkezik.

BBBAZIAIdeális üdülőhely
1)H. HORVÁTH
Szanatórium és panzió 

Közvetlen a tengerparton. Orvod diéták, meleg tengeri für
dők. Mérnökeit előszezonárak. Felvilágosítás : Britannia 
Szállodában, <1. e. 11 órától 3 óráig. Telefon 1-206-46.

— Elnök választ ás a Debreceni Gazdasági 
Egyesijeiben. A Debreceni Gazdasági Egyesü
let vasárnap tartotta elnökválasztását, amelyet 
nagy izgalmak előztek meg. A mindvégig izgal
mas választás során Jóna István helyébe nagy
többséggel Polgára István földbirtokost válasz
tották meg elnöknek.

— .Szolnoki gimnazista szerencsétlensége 
a tornateremben. Vasárnap délelőtt a szolnoki 
reálgimnázium tornatermében a nyújtóról le
esett dr. Bukó Ferenc törvényszéki biró tízéves 
Lóránt ncvfi fia. A gyérének súlyos és élet
veszélyes sérüléseket szenvedett. Szülei laká
sára szállitották.

..éterrút
FAL- ÉS BUTORBURKOLASOK

BEMUTATÓHELYISÉGE
VI., O-UTCA 4. SZ.

TELEFON 1-1M-Í6

— I.ugköves szerelmi dráma a Csáky orcában. 
Vasárnap délután Horváth Jcnöné elvált asz- 
Bzony uzsonnára hívta meg Csáky ucca 19. 
számú házban lévő lakására Stradova Sándor 
feslösegédet, akivel már hosszabb benső barát
ságot tarlóit fenn. Kávézás közben marólúggal 
telt bögrét kapott fel és tartalmát szó nélkül 
a férfi arcába öntötte. Stradova Sándor hangos 
Sikoltással ugróit fel az asztal mellöl és esz
méletlenül -összerogyott, A kórházban eszmé
letre térítették Stradova Sándort, aki elmon
dotta. hogy*  Horváth Jenőné arra akarta rá
tenni, hogy váljon el a feleségétől. Nemrégiben 
n-igy veszekedés volt köztük s azért történi 
a lúgköves merénylet. Stradova súlyos sérfllé- 
*-’ket szenvedett. Horváth Jenönéj vasárnap 
délután detektivék állították ülő főkapitány
szí központi ügyeletére.

— Buda legyen a magyar főváros neve. 
Dr. Széli Sándor tb. főszolgabíró március 6-án 
este fél nyolckor a Terézvárosi Kaszinóban ér- 
dekc-s előadásban fogja bizonyítani, hogy hiba 
°elt a három város egyesítésekor a: ősi Buda

helyett Budapest nevel adni a magyar 
fuvarosnak. A magyar főváros ősi nevének 
yisszaállilásn érdekében megindult akció egyik 
rMtgs_ láncszeme ex nz előadás._____________
HÁZKF7FIÍSHF7 HáaMrWayvak. házbémyngták.

n c n L L E LE 3 fi E L Lakónyilvántartást könyvek. 
íftIMEDIIA PAPIRARUHAZ 
EllaaSwÍL.fllI££ Kossuth balos-utca 20 •■IlIlbllWll (Astória-szállóval szemben)

Fiat nz uj salsonban, a januári és feb
ruári eladásokból következtethető prognóíis 
•lerlnt. a mull évi forgalmat is t’J fogja ha- 
'adni. Három bevált típusával kezdi meg a nagy 

Byár az évet. A Magyarországon több mint 
00 példányban elterjedt, közmondásos sikerű 

t’a.illája mellé mint még kisebb, de nagytelje- 
•mnényü kocsi a gyorsan népszerűvé vált 
••"’ ns, felfelé pedig mint legmodernebb és so- 

, utánzóit középkocsi, az 1500-os sorakozik, 
'elvnek feltűnő sikere a montercarlói csillag- 
“r"n újból igazolta mintaszerű szerkezetének 

előnyeit.
~7 Aki háztartást vezet... A mai kor igé- 

n/eit leginkább kielégítő villamos háztartási 
•egédeszkőzölc. készülékek láthatók az Elektro- 
T1 Müvek V., Honvéd-u. 22. ez. alatti kiállító- 
•n- különösképpen felhívjuk figyelmét azok- 

,..ak'k háztartást vezetnek, hogy sok újat 
snulhatnak, ha résstvesznek az ottani, minden 

•ix.jz **•  l/,fi órakor kezdődő villámot főző- 
?on‘ ^cvde»-vnjas tészta, kuglóf, képviselő- 
jor,Ak különféle huso’ sütése. Belépés, 

»uh«tár díjtalan.

A váciuti patikarablás 
hét vádlottja felett 
holnap ítélkezik a Tábla

Emlékezetes az a raffinált módon elköve
tett patikarablás, amelyet Hanics Albert 
ószeres követett el egy váciuti gyógyszertár
ban, ahonnan ravasz trükkel elrabolta a 
kézikasszáf. A váciuti rablást

a hírhedt vádutcai ékszerlopás mintá
jára

követték el. A bűncselekmény csak második 
kísérletre sikerült.

Elsőizhcn Molnár Gyula üveges, Jandura 
Gyula vásári árus, Diósig József vaseszter
gályos és Molnár Lajos laboráns kísérelték 
meg a váciutcai fogáshoz hasonló telcíon- 
trükkel elvinni a gyógyszertár kéziknsszáját. 
Ez a bűncselekmény meghiúsult. A kísér
letért a büntető törvényszék Molnár Gyulát 
és Jandurát hét-hét, Dióssyt pedig tizhónapi 
börtönre itélle. Molnár Lajos laleoráns, aki 
valamikor a váciuti patikának alkalmazottja 
volt és a helyszín ismeretében kieszelte a 
bűncselekmény tervét, hathónapi börtönnel 
sújtották.

A négytagú társaság sikertelen kísérleté
nek tapasztalatain okulva, röviddel ezután 
Hanics Albert ószeres betért a palikába. 
Ugyanekkor megszólalt a gyógy szert árban 
a telefon és

Adler Tibor és Fejér György
a montccarlól Sporting Club után a

New-York kávéház
márványtermében

Kávéházi árak

— Százkilencven hanglemez. Valameny- 
nyi külföldi rádióleadóállomásnak meg
vannak a maga specialitásai, amelyek 
egyéni szint adnak műsorának. És Buda
pestnek .. Nem akarjuk rádióleadónk 
specialitásának bélyegezni a legutóbb 
boncolt „vidám estéket”. Nem ... A pesti 
rádió specialitása: a hanglemez. Egyént 
bélyegét tehát et a müsorszárn jelenti, 
ami minden, csak nem egyéni teljesít
mény. Minden inkább. De leginkább 
olcsó. A takarékossággal nem is fukar
kodnak a műsor összeállítói. Egyetlen hét 
alatt 190 hanglemezt közvetítettek. És, 
hogy ennek se legyen individuális „ma
gyar ize”, gondosan ügyeltek arra, hogy 
a 190 hanglemez közül — legalább 18ö 
külföldi legyen! És az a szomorú hogy u 
hallgatók kénytelenek fellélegezni, ha a 
„Rádió Budapest” bejelenti, hogy hangle
mezeket közvetít. Mert ha valóban 
„egyéni” műsort adnak le... Nem, in
kább maradjunk a kipróbált hangleme
zeknél ..«
— REJTÉLYES. ÉJSZAKAI TÁMADÁS 

GYÖNGYÖS ELSŐ VIRILISTÁJA ELLEN. 
Vasárnapra virradóra ismeretlen tettesek 
megtámadták és kőzáporral életveszélycsen 
'megsebesítették vitéz Keresztesi János bér
háztulajdonost, Gyöngyös város elfő viri
listáját. Egy félkilós kő fején, egy másik 
szemen találta vitéz Keresztesit, aki nyom
ban összeesett. Félórával később vérbe
fagyva talált rá nz egyik vámtiszt.

— VÉRES UTCAI TÜNTETÉS BELG- 
RÁDBAN. Vasárnap n jugoszláv fasiszták 
gyűlést tartottak egy belgrádi mozgóban. 
A gyűlés megkezdése előtt többszáz főnyi 
tömeg gyűlt össze a mozgó előtt, majd ösz- 
szeverekedett a gyűlés résztvevőivel A vé
res utcai tüntetésekben és verekedésekben 
többen megsebesültek.

__ Nem engedelmeskedett a rendőrnek — 
ötven pengőre ítélték. Fodor György íém- 
ártigyáros autójával a kőrútról egy utcába 
akart befordulni, azonban nem mutatta a 
fordulás irányát. Az Őrszemes rendőr iga
zoltatni nkarta, de Eodor a hajtási igazol
ványhoz mellékelt betétlap átadását meg
tagadta. Rendőrbiróság elé került a dolog, 
ahol a fémárugyáróst 50 pengő pénzbír
ságra Ítélték azért, mert megtagadta a ren
dőrnek az engedelmességet.

— Megőrült a bébigyilkos Hauptmann 
védője. Reilly dr., a Lindbcrgh-bébi gyilko
sának. a kivégzett Ilauptmann Brúnónak 
védője vasárnap megőrült. Az ügyvédet pár 
nap elölt letartóztatták, mert a 1 Hó lag 
Hauptmann titkos bűntársait nem fedte fel. 
Vasárnap Reilly dr. elméje elborult s a fog
házból elmegyógyintézetbe vil.ék.

— Olcsó Otazós Prágába. A csehszlovák vas
utak a Vásár alkalmából 60 százalékos kedvez- 
ménvt nyújtanak. A Prágai Vásár ,é,ofaldl M 
többi európai vasutakon, halón » repülőjára
tokon I*  Jelentős - 25%-60%-lg terjedő - 
kedvezményt élveznek. Felvilágosításokkal szol
sálnak: Magvar-Cichsslovák Kereskedelmi Ka- 
mn. v.. IJpól-kDrul 10. Tel.: 1-201-71 í, 
.CIFI“ Csehszlovák Fürdőiroda, V., Józscf-lér 

8. Telefon: 1-803 81. 

a hátsó fülkébe, ahol a telefonon kívül 
a kézikassza is volt, egy hang vltéa 

Székelyt kérte

a készülékhez. A gyógyszerész kérdésére 
Hantos azt mondta, hogy ő vitéz Székely és 
igy sikerült bejutnia a fűikébe. Amikor ott 
egyedül maradt, kabátja alá rejtette a kézi
kasszát és elmenekült a patikából.

A nyomozás során azonban elfogták és 
a gyógyszerész felismerte. A büntetölör- 
vényszék Hanicsot kétévi és kéthónapl bör
tönre ilélte, Tóth Sándor orgazdát pedig 
hét, Marosiné nevű orgazdát háromhónapi 
börtönbüntetésser sújtotta.

Sem a kísérlet, sem a patikarablás ügyé
ben még nem jogerős az Ítélet, ugv az 
ügyész, mint a védők: dr. Traytler Endre és 
dr. Lázár Ernő fellebbeztek. Tekintve, hogy 
közben a vád és a védelem U uj adatokat 
szerzett be, a táblán is szóbeli tárgyalás 
lesz, ahol kihallgatják ismét minő a hét 
vádlottat, valamint tanuk egész sorát.

Holnap, kedden

kezdi meg a tábla A'ecsfcéz-ttinácsn a mon- 
streper tárgyalását.

— BÁRÓ SKERLECZ IVÁN LETT A 
TISZA ISTVÁN TÁRSASKÖR ELNÖKE. 
Vasárnap délben tartotta a Tisza István 
Társaskör évi közgyűlését, amelyen a tagok 
nagyszámban jelentek meg. A közgyűlés 
Hornyánszky Lajos megnyitó szavaival 
kezdődött. Kegyeletei szavakkal emlékezett 
meg Berzeviczy Albertnek, a társaskör né
hai elnökinek liajálárfil. A Tisza István 
Társaskör elnökévé Skerlecz Jván báró, 
volt liorvát bánt, Tisza István gróf egyik 
legbizalmasabb munkatársát választotta meg 
n közgyűlés. Az uj igazgatóság tagjává vá
lasztották a következőket: Igazgatók:
Beöthy László, Bethlen István gróf, hámori 
Biró Pál dr., Harkányi János báró, Hor
nyánszky Lajos, Percnyi Zsigmond báró. 
Számvizsgálóbizottsági tagok: egy évre: 
/luer György dr., Gcrő Géza dr., György 
Lajos, Leilgeb Imre, Zsolnay Andor. Vá
lasztmányi tagok három évre: Bethlen 
András gróf, Eellner Sándor, Gorove László 
dr., Herczcy Ferenc, Horváth Elek, Jekel- 
falussy Zoltán, báró Korányi Sándor dr., 
Kruchina Manó. Lukács György, Nyegre 
László, Rakovszky Iván dr., Ráday Gedeon 
gróf. Ravasz László dr., Skerlecz Iván báró, 
Scitovszky Tibor dr., Söpkéz Sándor, Tóth- 
várady-Asboth István. Válaszmányi tagok 
két évre: I’rátcr Jenő, Voinovic.h Géza dr.. 
egy évre: Posch Gyula dr., háznagy három 
évre: Fráter Iván dr.

— Elfogták a Halter-piael kocáik tolvajait. 
A Hallcr-piacl fuvarosok kocsijairól hosszabb 
idő óta lopkodták ismeretlen tettesek az áru
kat. A rendőrség detektiveket Átlátott lesbe, 
akik tetten kapták Kéfer Károly 23 éves nap
számost. amint egy őrizctlen kocsiról leemelt 
egy ládát. Kéfer Dobos Gyula nevű társit is 
elfogták. Töredelmesen bevallották, hogy 
körülbelül százötven esetben dézsmálták meg 
a gazdátlanul maradi kocsikat. Mind a kettőt 
letartóztatták.

— Megjelent a Mugy«r Sajtó Évkönyve. 
Sziklay János és Szász Menyhért szerkesz
tésében megjelent a Magyar Sajtó Évköny
vének 1037-es évfolyama. 1849 magyar
nyelvű újság pontos adatai szerepelnek 
benne. A Magyar Sajtó Évkönyve páratla
nul értékes útikalauz. Nélkülözhetetlen min
den olyan intézmény és vállalat számára, 
amely a sajtóélettel bármilyen vonatkozás
ban van. A nagy napilapoktól kezdve egé
szen a legkisebb amerikai magyar munkás- 
ujságig, minden lapról pontos, megbízható 
és precíz tájékoztatást ad. A huszonnégy iv 
terjedelmű könyv megrendelhető „A Sajtó” 
kiadóhivatalában, VI., Aradi-utca 8.

— MAC-estély a Dunapalotában. A Magyar 
Athlctikai Club rendező-bizottsága, amely tár
sadalmi működésével Budapest úri társadalmá
nak sok szép programot adott, mielőtt működési 
terét a MAC gyönyörű szigeti palotájába át- 
Ionná, 1907 március hó 1-én a Dunapalotáhan 
tartandó estélyen gyűjti egybe az elmúlt báli 
szezon legszebb lónyait, bólktrálynőlt és a 
MAC-estélyek elmaradhatatlan legjobb férflgár- 
dájót. Az estély reggel 3 óráig tart, azt szinte 
búlszcrüve avatva. A rendező bizottság a IV., 
Gróf Károlyi ucós 24. szóm alatti titkári hiva
talban működik Telefon: 1-854-M, ahol a meg- 
hlvólgénylésekct és asztalfoglalásokat is Intézik.

— Az Eternit-Müvek fal- és butorburkolisok 
ó-utca 4. száni alatti bemuiatóhelyiségére ez
úttal is felhívjuk t. olvasóink figyelmét.

A többi főszerepekben:

ElisabethAllan 
Donald Crisp
Bemutató előadás
ma este y. 10 órakor

Premier keddenl
PATRIA FILM
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Uiabb fricskát kapott a célfutball maszlagja;

Sziporkázó testcselek, színes trükkök és 
ötletes passzjáték mámorában született meg 

a Hungária derbigyőzelme
A Fradi feliavult A Phöbus szárnyait lenyesték a debreceni észfutballisták
'A tavasz első derbije Újpesten zajlott le, ahol a vendég Hungária alaposan rácáfolt az 
eddigi „bemelegítő meccsek" gyenge formáira és saját oroszlánbarlangjában késztette meg
adásra a favoritnak kikiáltott Illa-fehéreket. A Hungária szellemdus, ötletektől sziporkázó 
művészetének a diadala ez, a fizikális túlsúly és a célfutball felett. Ismét komoly bajnok
jelöltté avanzsált ezzel a Hungária, a vesztett pontok alapján s jobb gólarányával máris első. 
A lercncváros Is nagyot javult, különösen Sárosi remek formábaszökkenése örvendetes. A 
Hildái „//“ ezzel szentben letargikuson engedte át magát a vereség nyomasztó érzésének. Rá 
sem lehetett ismerni/ A Phöbus debreceni kirándulása balsikerrel járt, a nagyobb technika 
és iskolázottság megérdemelt sikere a Mocskai 2:0ás győzelme. A Nemzeti is rászolgált a 
két értékes pontra az Elektromossal szemben s a Kispest mérsékelt teljesítményével is bizto

sította győzelmét a „halálraítélt" 111. kerületiek ellen.

A szellem győzött az erő felett
i HUNGÁRIA—ÚJPEST 3:1 (0:0)

Az újpesti pólya rendezői kara kitelt ma
gáért: a körülményekhez képest — látha
tóan nagy munkával — igen jó pályát vará
zsolt elő a derbi csapatai számára. A pálya 
talaját végig vastagon fclhintclték fűrész
porral, úgyhogy az a nedvesség legnagyobb 
részéi magába szívta és igy tűrhető volt a 
talaj. (Tahin a multévi 1:5-ös eredmény 
hatása látszott meg a gigászi munkán?)

Hosszú ideig csak tapogatózik a két csa

ahol Szabó a hálóba kapaszkodva, nevetve 
várja. Cseh Matyi megint zavart kelt Joós 
álláp egy kornerra tartó labdát, Matyi ezt 
nem nézi tétlenül, odaront és kornervonal- 
ról a kapu felé irányítja a labdát, de ad
dig már Hóri is észbekap és elébe vetődik, 
igy a labda kornerra kerül. Az újpesti bal- 
szárny támadása után 
lapos beadást a kapu 
kaputól egy méterre a 
dály nélkül átsiklik és

Tóth közelről küld 
torkába, a labda a 

lábak erdejében aka- 
taccsra kerül. Az uj-

BEREPÜL AZ ELSŐ DERBI GÓL

’A Metlemes hozásuk végére Cseh tett pontot. Sőt, két pontot, Srfles és Futó körött a 
lövés dermesstő nyugalommal fut cl as álmélkodó Hóri mellett. II. félidő 2. perc. (Copyright 

by Hétfői Napló — System Horváth.)

Kilenc emberrel Is támad a Hungária, 
majd a kiszállított játékosokkal kiegé
szülve — kissé visszaesik. Veszedelmes új
pesti támadást Vincze ront el. Az Újpest 
szorongat. Az agilis Vincze komért erősza
kol ki, de a hátrahuzódott Müller tisztázza 
a helyzetet. Az újpesti offenzívat Sas várat
lan rohama szakítja félbe. A kis szélső lövi 
a labdát Titkosnak, ez vissza Müllernek, 
de a lövés tulmagas. Újabb meleg újpesti 
attak következik. Kocsis többszörös remek 
testcsellel tör a kapura, de

Kis, aki a meccs hősének nevezhető, 
őnfeláldozóan ment. Sas—Cseh—Müller-
akcióból kapu fölé kerül a labda. A játék 
változatos, erős és határozottan szép, a kö
zönség valósággal élvez. Nagy reményekkel 
kecsegtet Titkos erőteljes lefutása, de 
Cseh közben faultol és oda a helyzet. Bal
oldali újpesti támadás következik és ez a 
támadás meghozza a kiegyenlítést.

A tehetséges Tóth Sebes elől álvágja 
jobboldalra a labdát, a teljesen fedezet
lenül hagyott Kocsishoz, akinek igazí
tani is van ideje. A közeli erős lövés 
Szabó kezeit elsodorva Jut a hálóba. 

1:1.
Az egyenlítés után idegesek lesznek a játé
kosok és óriási harc fejlődik ki a végső 
győzelemért. Minden játékos érzi, hogy az 
a csapat nyeri meg a meccset, amely a kö
vetkező gólt eléri. Cseh pompás labdát tá
lal a kényelmes Kardos elé, de Pistának 
ugy látszik „lazsa" a talaj. Szűcs hosszú 
lövése a felső sarok mellett száll el. A biró 
lefújja Serest, mert páros lábbal ugrik 
Titkosba. Seres sértődötten magyaráz a bí
rónak, hogy — sáros lábbal és nem páros 
lábbal ugrott. Egyre hevesebbek az újpesti 
rohamok, mert Túrái — talán a rúgás ha
tása alatt — teljesen eltűnt a mezőnyből és 
a középen tátongó óriási lyukon egymás
után gördülhetnek akadálytalanul az új
pesti támadások. Vincze óriási lendülettel 
tör a Hungária-kapura, de Biró faultolja a 
tizenhatos vonalon. Sokáig készülődnek n 
szabadrúgásnak, mert a sorfal tulközel áll 
fel és a biró kilenc méterre dirigálja a

védővonalat. LXscngcllér áll neki a labdának' 
és irtózatos erejű lövése a sorfal fölött g 
felső kapulécről vágódik ki. Amikor Sebes 
a mezőnybe dirigálja a labdát, nagy kő 
esik le a Hüngária-drukkerck szivéről. Biró 
elgáncsolja a kapu közelében a tizenhatos 
vonal oldalán Kocsist, de o szabadrúgás 
túljut a gólvonalon. Művészi színvonalú 
Hungária-támadás Cseh Matyi offszájdra 
ugrásán leheli ki lelkét. Sok a fütty. A biró 
feleslegesen fütyűrészik tilinkóján és ez n 
játék szépségének a rovására megy. Már a 
fault kísérletét is lefújja. Jobboldali újpesti 
támadás komért hoz, a korner után perce
kig pattog a labda a kapu torkában, míg 
Kállai gyönyörű hátrafejeléssel felszaba
dítja az erősen szorongatott Hungária-ka- 
pút. Az újpesti támadások erősek, de erő
ből mennek. Ezzel szemben a Hungária 
labdamüvészci könnyed eleganciával, ügyes 
testcselekkel teremtenek meleg helyzeteket 
Titkos leszáguld Kardos szöktelésével, tál
cán teszi a labdát Cseh elé, de Matyi lövés 
helyett gyengén gurit és Hóri ölbekaphatja 
zsákmányát. Nyomban utána Müller bízó- 
nyittatja be, hogy nemcsak magasan tud 
lőni, hanem gyengén gurítani is képes. A 
36. percet mutatja az óra mutatója, amikor

Kardos, ez a ragyogó magyar tehetség 
szellemes és ötletes trükksorozattal 
megszédül az újpesti védelmet. A re
mek testesei után a játékosok és a kö
zönség csak azt látja, hogy Titkosnak 
teljesen szabad az útja. Áz ágyús lábú 
szélső lép néhányat a labdával és lapos, 
erős lövése a bal sarokba vágódik. Az 
erős lövés Hóri kezét valósággal átlyu

kasztotta. 2:1.
Nagy az öröm a Hungária-táborban. A kék
fehérek közönsége mintha megnőtt volna, 
hatalmas biztatással tüzeli további ered
ményre a csapatot. A mindent elsöprő bit
tatásnak meg is van az eredménye, mert 
közvetlenül a gól után Cseh Kardos labdá
jával majdnem beszalad a kapuba és Futó 
csak utolsó pillanatban tud eredményesen 
közbelépni. Az utolsó tiz percben a veszé
lyesnél veszélyesebb újpesti támadásokat 
tüzes Hungária-rohamok váltják fel. A 40. 
percben

Dudás és Kocsis kíméletlen Összecsa
pásából szabadrúgáshoz jut a Hungária. 
Biró ivei! a szabadrúgást és a hosszú 
labda Müller lábán keresztül a lehetet
len szögben álló és erősen lefogott 
Cseh elé kerül, de ■ trükkös Matyit 
sem a nehéz szög, sem a díszes kiséret 
nem akadályozza meg abban, hogy • 
labdát a kapunak háttal állva, a bal 

sarokba csavarja. 3:1.
Győzött a Hungária! Kz utolsó percekig a 
fellelkesült Hungária támad, majd meccs 
végén, hatalmas ováció közben, egymást 
ölelgetve hagyják el a játékterek

pat egyik sem tud „maradandót alkotni". 
Gólhelyzetbe is csak nagvsokára jutnak a 
csapatok. Vinczéé a kezdeményezés dicső
sége. aki Kocsis mesésen eléje adott labdá
ját bombaként zúdította Szabó kapujára. I 
„Tóni" azonban mesés vetődéssel kivédlo a 
gyilkos lövést. Nemsokára megint hatalmas 
veszélyben van a Hungária kapuja. Kocsis 
beadását Kállai Tóth elé küldi, Kiss két
ségbeesetten ugrik oda. hogv mentse a hely
zetet, el is éri a labdát, de már arra nincs 
ereje, hogy a mezőnybe továbbítsa s két
ségbeesett mozdulatával éppen Tóth elé he
lyezi a labdát s ez hatalmas lövést ereszt 
meg a kapura, de a labda külső hálót ér.

A nagytribünről mindenki gólt látott. 
egetverő a rivalgds, hogy aztán annál na
gyobb legyen a csalódás. Az újpesti kapu 
is rövidesen nagy harcok színhelye lesz. 
Seres egv nlkalommal kétségbeesett elvelő- 
déssel fejeli cl a pompásan, éppen Titkos 
lábára szóló labdát. Az. Újpest kevesebb, 
de veszélyesebb támadásai sorra

a mesésen védő Szabón
akadnak meg. A 17. percben járunk, ami
kor Vincze nngy lövése a védőkről Tóthoz 
pattan, aki azt kapósból zúdítja a kapura. 
A labda már túl is jut a meglepetésében 
moccanni sem tudó Szabón, az újpestiek 
már mily lélegzetet is vettek az örömrival- 
gátra, mikor

Kiss az utolsó pillanatban gólvonalról 
vlssrarugja a labdát.

Cseh is észrevételt magát. Az Újpest kapuja 
előtt, 16 oson belül midig cselezget, inig 
egyedül kerül szembe Mórival, aki lábára 
veti magát. Ezalatt már nz újpesti védők is 
rajtuk vannak, ugy, hogy egy kellőre kés/, 
n „kicsi a rakdf-jóték. Az újpestiekből 
egyszerre tör ki a megkönnyebbülés sóhaja, 
mikor a csomó legaljáról Hóri kerül elő a 
labdával együtt Hóri kirúgja a labdát, u 
bíró azonban előbb már lefújta a helyréiét. 
A füttyöt Kocsis nem hallja s viharsebesen 
száguld egyedül a labdával a kapu felé,

pesti drukkerek még most is törik a fejű
ket, hagy hogy mehetett át annyi láb kö
zött a labda.

Aa újpestiekben most megfagy a vér. 
Kardos kitör, Móri eléje fut s a 16-oson 
elölte éri el a labdát s oly szerencsétlenül 
rúgja a mezőny jelé, hogy az a csatár lá
bába pattan s onnan az üres kapu felé. Egy 
lélegzet sem hullik addig, inig meg lehet 
állapítani, hogy a kapu mellé pattan a 
labda. Az utolsó percekhen véteti magát 
észre Titkos, aki előbb Serest, majd Futót 
kicselezi s nehéz szögből ugyan, de éles 
bombát zudit llori mellett a kapu felé, ez 
azonban a felső léc mellett süvít el.

Az izgalmakban bővelkedő, de meddő 
első félidő utáni szünetben a füttyöskedvii 
Újvári bíráskodásáról folyik az eszmecsere. 
A vita azzal zárult, hogy pártatlan, de tul- 
szigoru biró Vjvdry és Lublóvárynak, a sza- 
kálas ckszrrgondnoknak, határozottan sze
rencséje volt, hogy nem hozzá került. Köz
ben vadonatúj mészcsikoknt kap a fűrész
porral tarkított pálya és megindul a gyil
kos, idegölő küzdelem a drága bajnoki 
pontokért. Már az első Hungária támadás 
eredményes.

Müller és Kardos, a „Hungária-istálló" 
kél primadonnája remek pasasokkal tör 
előre a középen. Kardos váratlan lab
dával Titkost szabadra játssza, a bal
szélső rohan, faképnél hagyja Serest és 
kitűnő érzékkel tálal Cseh elé. Kelten 
is vannak Matyin, de hiába — mert a 
két védőjátékos között Is megtalálja aa 

üdvözítő rést. 1:0.
Ezzel a lövéssel Matyi ismét a Hungória- 
közönség kedvencévé lesz pillanatok alatt 
és az a kőtőnrég, omc/y a múlt héten 
botokat lengetett a „falurossza" felé, most 
csókokat integet a gólszerző felé. Gól után 
nagy az izgalom, inért az Újpest kíméletle
nül erős Játékba kezd. Előbb Sebes orra 
• rzi nz újpesti keménységet, majd Vincze 
rúgja meg csúnyán Túráit, hogy le kell 
vinni a pályáról.

Csoda történt: három-bekk rendszerrel 
is győzött a Fradi

FERENCVÁROS—BUDAI „11“ 0:1 (5:1)

A tavasz első langyos leheltet*  suhogott 
végig a napsugaras vasárnap délután az 
MTK-pályán, ahova a derbi miatt mind
össze háromezres publikum vándorolt ki. 
Főként Fradi-dnikkerek. A Fradi ugyanis 
füklmélés céljából helyezte át a budaiak el- 

meccsét a Hungária-utra, élvezve a

lete ezúttal a sárbaragadt. Egy támadójel*  
legü csapattal szemben azonban nagyon 
sulvos hibának bizonyult volna ez a há- 
rombekk-rendszer, mert gyakran előfor
dult, hogy a centerhalf és a csatársor kö
zött hatvan-hetven méteres ür tátongott.

Toldi egy csodás nagy bombalövésével 
indult meg a játék, azonban Havas kapus 
ügyesen fogta a mcglepetésszerü löveget. A

FEJJEL IS LEHET GÓLT CSINÁLNI

A remekül játszó Sárost dr. számára már 
ger védőórlzete. Szép fejese védlietetlenül köt

— System Horváth.)

kezdés után 4 perccel sem gond Lntz és Btrf-
ki a hálóban. 1.-0. (Copyright by Hétfői Napié

kékfehérek vendégszeretetét. Mindkét csa
pat az előre beharangozott összeállításban 
áll fel, de már meccs előtt híre járt, hogy 

a Fradi uj taktikát próbál ki, 
Korányi és Tátrai közé harmadik bekknek 
hátravonja Polgárt. Ez bizony nagyon hely
telen elgondolásnak bizonyult és ezúttal 
csak azért vezetett eredményre, mert a bu
daiak máskor megcsodált nagyszerű lendü-

4. percnél tartott a játék, amikor HámoH 
Tátrait küldte harcba, az ő keresztlabdájá
val Kemény kft-három lépést tett előre, 
majd szépen iveit beadást küldött a kö- 
répre, Sárosi erre nagy rössel rá'sHirtolt él 
mintegy tiz méterről remik fejesgólt ra
gasztott a budai hálóba. 1:0. Már a követ
kező percben njabb zöldfehér támadást 
akart Burger felszabadítani, de a kW**
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erőteljesen belevágja Sárost lábába, amely 
onnan „gellert" kapva ivei Iámét a hálóba. 
2:0. A Fradi zsinórpasszokkal operál, de a 
pálya egyes részein oly sáros, hogy bizony 
művészet néhány méterre is továbbítani a 
labdát. A 14. percben Szuhai tankszerücn 
lerázza magáról Polgárt s 15 méterről éles 
jobbsarkos bombagólt lő a ferencvárosi ka
puba. Háda meg sem kísérelte a védést. 
2:1. A 10. percben esik a meccs legszebb 
gólja: Kiss Táncost ugrasztja ki, ő viszont 
hosszú szöktetést küld a túloldalra Kemény
hez, aki visszajátszik Táncoshoz. A kis 
fürge jobbszélső ekkor már középre húzó
dott, Sárosi viszont a jobbszélre kanyarodva 
kapja a labdát, remekbeszabott beadást 
küld, amelyet Kemény éles szögben lő a 
balsarokba. 3:1. Két perc múlva 20 méteres 
szabadrúgást lő Sárosi, a labdát átemeli a

Titáni küzdelemben a Bocskai 
törlesztette a Fradi adósságát

BOCSKAI—PHÖBUS 2:0 (0:0)
Debrecen, február 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Titáni küzdelemben csapott össze 
a két csapat rekordközönség előtt, remek 
időben s

olyan harcot vívott, amire Debrecenben 
még példa nem volt.

Már az első félidőben látszott, hogy a 
Bocskai presztízskérdést csinál a két pont
ból. Egyik rohammal a másik után fojtotta 
a Phöbusba a kétségtelenül meglévő nagy 
tudást. A huszáros ostromok alatt és a 
bombák rengetegében a pesti villamoscsa- 
pat csak nehezen találta meg lelki egyen
súlyát A félidő derekán ocsúdott fel a 
meddő debreceni támadások szédületéből s 
cgv-két helyzetben megmutatta az oroszlán
körmeit. A szerencse azonban egyik csapa
tot sem segítette a gól elölt s igy azután 
bármily heves volt az Iram és bármennyi 
gólhelyzet adódott, az első félidő az idegek 
játékának különös alakulásából gólnélküli 
döntetlen maradt

A szünet után a Phöbus mindenáron ki 
akarta harcolni a győzelmet a a megindí
tott támadásaival igyekezett zavart kelteni 
a Bocskai védőformációiban. Nem volt si
kere. Az első negyedóra elmúltával Teleki 
indítja meg a vésztjósló támadást,

passza Bereczliez száll, aki a remekül 
védő Csikós fölött véd hetet len bombát 

zugát a felső sarokba. 1:0.
'A nagy tét első fele már siketült a Bocs

Tavasz ébredése... durva meccsen 
szerzett pontokat a Nemzeti

NEMZETI—ELEKTROMOS 3:1 fO«l)
Gyönyörű időben, sáros pályán ütközött meg 

a „gyökértelenek" és a „gyökeresek" csapata 
és nyilván Zsarnóc.zayék bosszantására — a 
ggökértelenek nyerték meg a nehéz ütközetet 
a sok botránnyal tarkított kilencven perc 
alatt; Az első negyedóra unalmas, a második 
rz Elektromosé, míg a harmadik a Nemzetié. 
A 17. percben Pákozdy beadásából Kiss lövi 
nagy tumultusban a vezető gólt. 0:1. Ezután 
Kisalagi megsérül, tíz percre kiáll, hogy az
után visszajőve, eredménytelenül játsszák le a 
szimpla félidőt

A szünet után mintha kicserélnék a Nemzeti 
csapatát, nagy nyomással fekszik az Elektro
mosok kapujára, két kapufájuk Is akad, egy
szer meg a göröngyről .pattan ki a labda és 
sima Nemzeti-győzelemnek látszik az ügy, ha 
az Elektromosok nem lennének, durvák. Igaz, 
hogy a Nemzetiek sem kímélik a kapust. A 8. 
percben Gulyás kapus csodás robinzomiddal 
ment egy gólt, do a 11. percben Pátmándy 
hendsze miatt megítélt tizenegyest már nem 
tudja oédéni. Fenyvesi belövi. 1:1. Sok durva
ság közben folyik tovább a játék, hogy a 20. 
percben el is.dőljön- .Horváth fut le, estében 
adja be a labdát, amely egész a kapufáig gu
rul s ott meg is állna, de a befutó Kocsis kép
telen lefékezni és saját hálójába küldi a nagy 
iram az ártatlan labdát. 2:1.

Mátrait most durvaságért IcküMI a bíró, 
de a fegyelmezetlen Játékon nem akar le

menni.
Közben újabb botrány kerekedik, mert Páz- 
mándy hátulról Icteritl Fenyvesit. A közönség 
*ajong, a játékosok összefutnak, rendőrsisnk 
iiiiiiiintininiiiiiiiniiuininiiiiiHiiiiniiiiiiiintiiiiiitiniiiiiumimiiiii)

kláték Goi Hont

1 FERENCVÁROS 16 5126 25
2 HUNGÁRIA 15 53:18 23
3 PHÖBUS Irt 33:20 22
4 ÚJPEST irt 50 27 21
5 nemzeti 16 84:28 21
6 BOCSKAI 15 8021 20
7 SZEGED 15 2(118 20
8 ELEKTROMOS 15 30 30 15
9 kispest Irt 44 48 14

10 SZÓMBA FHELY 15 25 40 14
11 buiiafok 15 3150 13
12 bvoai „11- 16 26:41 12
13 Hl. KERÜLET 16 9:50 6

•.^^l^k—Ulpcst, Elektromos—Ferencváros, 
Dd ' Szeged—-Nemzeti, Hun-... DocsKm, ötegea—ncmzeu, r 
garia—m, kér. FC, Phöbus—Szombathely.

falankuon, amely ugy esik a kapuba, 
mintha ejtőernyővel

érkezett volna. 4:1. Sárost remek zsonglőr
művészete állandó frontban tartja a csapl
tot. Befejezés előtt néhány perccel a lösze- 
relt Toldit tartják a budai bekkek, Keresz
tes is segíteni akar, de a hazaadása az üres 
kapuba gurul 5:1. öngól.

Szünet után mindkét csapat leáll, a Fe
rencváros állandó ostrom alatt tartja a hu- 
dal kaput, de jelentősebb esemény a 31. 
percig nem akad. Ekkor Sárost egyéni ak 
dóval éri el a hatodik gólt. 6:1. A meccs 
hátralevő részében Rőkk sérülése jelent fel
jegyzésre méltó eseményt, akit kivisznek s 
már vissza sem tér. Vasa, Antal bírónak 
még az ilyen könnyüfajsuiyu meccs is túl- 
nehének bizonyult. Állandó füttykoncert kí
sérte ítélkezéseit.

kainak. Újjáélednek és pazar ostromba 
fognak. Egyik helyzet a másik után pör
köli a levegőt a Phöbus-kapu előtt s még 
arra is van idegük, hogy Teleki harminc 
méterről próbáljon bombát elhelyezni o 
kéksárgák kapujába. A 27. percben dől el 
az érdekes meccs sorsa.

Hevesi éa Finis, e két sokat Ígérő okos 
rsatár pazar összjátékkal nyomul előre 
a villamosok kapuja felé, aztán Fintá- 
lói a labda Takács felé lendül, nagy 
erővel mozdul meg a felsőtest és egy 
elszánt mozdulat ulán szinte villanás
szerűen fut a fejeslabda a Phöbus 
hálójába, hogy eldöntse a nagy érdek
lődéssel várt mérkőzés eredményét. 

2:0.
Most már nem segít semmi sirás, de még 
a kemény játék sem, legfeljebb Vágó 
sínyli meg, akinek lábán csattan el egy rú
gás. Percekig áll a játék, majd folytatódik 
a végső kifejtés felé, amely vitathatatlanná 
teszi a Bocskai értékes győzelmét. Finta 
bombája fenyeget újabb góllal, aztán még 
egv intermezzo: P. Szabó és Kása közt, akit 
labdástól együtt nyomott o földre az öreg 
szélső lendülete. Vége a játéknak és vége 
a Phöbus két pontjának is. Nincs vita: 
még a Phöbus nobilis vezetőt Is elismerik, 
hogy joggal győzött a szép és finom futballt 
játszó debreceni csapat.

Ugylátszik, a Bocskaitól tavasszal még 
sok csodát várhat a futballközönség meg
lepetésekre felkészült közönsége.

csillog a pályán * csak percek múlva Indulhat 
meg a játék, akkor is csak ugy, hogy Mátrait 
csaknem erőszakosan kell eltávolitani a pályá
ról. Az Elektromos kevésszer támad, de. olyan
kor gólszagu minden mozdulata. Még egyenlít
hetne is, de kengyel labdája a kapufán csat
tan cl. A befejezés előtt esik az. utolsó gól: 
Fenyvesi bombalövését Gulyás kiüti, de a labda 
Horváth elő perdül s a szélső elől nincs ment
ség. 3:1.

A „győkértelenek" megérdemelték a győzel
met.

A „halálraítéltek" 
Ismét veszítettek

KISPEST—ni. KERÜLET 2:9 (2:0)
Ettől a mérkőzéstől nem várt sok meg

lepetést a futball közönsége. A halálraítélt 
óbudaiak dicséirclrcméltó elszántsággal igye
keztek ugyan megállítani a Kispest győze
lemre törő szekerét, de a motorizált vörös
feketék beváltották a hozzájuk fűzött remé
nyedet. Szóhoz sem engedték jutni Óbuda 
futballjának képviselőit s már az első fél
időben elintézték a bajnoki pontok sorsát. 
A 14. percben Serény hosszú labdával szá
guld le a szélen és beadását a feltűnően jól 
játszó Diri tíz méterről juttatja a hálóba. 
1:0. Állandó támadásban van a Kispest és 
a második tizennégy perc végén nagy tu
multusba keveri össze az óbudai védőket, 
ugy, hogy Dérinek három lépésről kényel
mes góllövési alkalma nyílik. Nem is hagyja 
ki. 2:0. Végig a Kispest marad fölényben.

A szünet után nincs újabb eredmény, 
csak sok a durvaság, ami a biró áléit játék
vezetésének tudható be. Két tizenegyesgyu- 
nus helyzet is adódik, de elmaradnak a bün
tetők. Nem maradnak el ellenben a kis
pesti támadások, amelyek egyoldalú fut- 
ballá minősitik a második félidőt is.

Izgalmas mérkőzést jáfsrnnak kedden reggel 
félkilenc óraker a Millenáris-pályán as Emke- 
káuéhás és a Caprl-mulató lelkes plncérspor- 
tolói. Búr munka után édes a pihenés, ők 
mégis nyomban • szolgálat befejezése után 
felőlük a szögesclpőt s kilencven percig nagy 
igyekezettel rúgják a labdát. As érdekes mér
kőzés a két szórakozóhely törzsközönségét is 
magmoagaltn s az előjelek után Mélvb nagy
számban . keresik, fel • szokatlanul érdekes 
meccs színhelyét.

Lehullt a lepel
a tehetetlen góllövőkről

Kiss Gyula szenzációs véleménye a korán tönkretett 
lábakról és a tréningrendszerek erőszakosságairól

A futballbajnokság Izgalmas meglepetései, a 
nagy csapatok váratlan vereségei ismét felszínre 
vetették a vitaanyagot: mi az oka annak, hogy 
a magyar játékosanyag hadilábon áll a góllövés 
tudományával! Ez n kérdés felvetődött már az 
angol pteccs után Is, amikor éppen a Hétfői 
Napló hasábjain jelent meg Schafíer Alfréd, n 
Hungária kiváló trénerének szenzációs nyilat
kozata. Ebben megállapította a szakértő, hogy 
játékosaink azért nem tudnak lőni, mert agyon
játszatják őket. A Hétfői Napló cikkét akkor 
neves külföldi lapok is átvették és valóságos 
európai vita indult meg Schaffer nyilatkozata 
nyomán.

Most, hogy újult erővel tört ki a vita a meddő 
csatárjáték fontos problémájában, még Schaffer 
kétségkívül helytálló megállapításainál is érde
kesebb és átfdgóbb szakértői véleményt sikerült 
szereznünk

KISS GYULÁTÓL, 
az egykori kapitánytól, akinek jelentéseiben 
már sok-sok évvel előbb szerepeltek e szomo
rúan mai kérdések.

— Rengeteg szót pa-nroltak már a magyar 
Játékosok csökkent lövőképességére — mon
dotta Klsa Gyula, — de a baj gyökeréig még 
senki aem hatolt le. Nem tudnak kapuralöni 
a Játékosok'? Nosza, állítsuk csak őket lövő
tréningbe, hadd tanulják meg a lövést. Ez

Támogatás helyett jótanács
Savanyu mosolyt keltett az OTT elnöké

nek nyilatkozata a futball ügyeiről. .4 tájéko
zatlanság, ami e szózatból kicsendül, koránt
sem lepte meg a legnagyobb magyar sport
ág vezetőit és híveit. A futball és az OTT 
között immár egy évtizede oly széles ür tá
tong, hogy a nagy szakadék egyik partjáról 
a másikra csak sasszemek láthatnak át. En
nek hiányában érthető az az ex-kathedra nyi
latkozat, amely 1 millió 300 ezer pengős be
vétellel gyanúsította meg a futballt. Bár igaz 
lenne! — sóhajtják a bőrlabda árnyékában a 
vezetők. Sajnos, ez csak hangulatkeltő be
mondás és nem tény. Hogy honnan vették a 
millión felüli házszámot, az rejtély. Mini

Megdöbbentő tervet terjesztett elő a rrngán- 
autösok egyetlen Crdekköpvlselelt megbízottja:

emeljék lél 9 fillérrel a benzin árát
Az autó-éi motorsportunk feltűnő hanyatlása 

komoly gondot okoz minden érdckellnck. Ál
landó fejtörésben élnek, hogyan lehetne újabb 
lendületet gerjeszteni a lankadt motoros életbe. 
Egyik ankét a másikat éri, képtelennél képtele
nebb fejlesztési tervek bukkannak fel rövid 
tiszavirág életre. A legutóbbi ankét azután 

meglepő szenzációval 
szolgált. Abban mór megállapodtak, hogy a fej
lődés legfőbb akadálya az ut- és kövezetvám és 
abban sem volt véleményeltérés, hogy eltörlése 
óriási mértékben emelné a forgalmat. Az igy 
kieső jövedelem pótlására nézve azonban nem 
tudtak megfelelő fedezetet megjelölni.

Annál feltűnőbb volt a KMAC vezértltkárá- 
nak előadott tervezete, amely most valósággal 
forradalmi hangulatot teremtett nemcsak n 
KMAC szőkébb keretei, de az ország meglévő 
autósainak soraiban is. Véleménye szerint — 
ahogy azt nz ankéton kifejtette a miniszteriális 
megbízottak előtt is —

el kell ugyan törölni aa uf- és kövezet
vámokat, de ugyanakkor a magánautósok

A lornász-vAsz valöűi kórlapja
Őszinte leleplezés arról, hogy miért tizedeiteh 
meg világhírű olimpiai tornászainkat

A közelmúlt legizgalmasabb aportbotrányn 
kétségkívül a tornászok otthonának falni között 
dűbörgött. Az olimpia tornószkerel állítólagos 
iportszeriitlen viselkedéséért nz OTT büntetést 
sürgctell. A szőkébb vezérkar kivizsgálta az 
esetet és jelentéktelenségének megfelelően 
enyhe, inkább fonna! Ítéletet hozott, nehogy az. 
OTT ismert érzékenységén csorba essék. E.n- 
Összeült a lornúsz-pnrlanicnt, ahol már politi
kai tagozódása van ennek n fehér sportnak is 
és példátlan könyörtelenséggel versenyzőink 
szinc-javát több hónapra, félévre eltiltotta n 
versenyzéstől.

Mindeddig a közvélemény tanácstalanul állott 
az eseményekkel szemben Senki sem tudta, ml 
történt, de mindenki sejtette, hogy a háttérben 
viharos erőit mozdultak meg Teliki gróf és 
Sodz főtitkár megbuktatására s ennek nz akció
nak a levét isszák most keserű szájjal a tor
nászok.

Felkerestük a tornászsport egyik kiváló te
kintélyét, aki • Hétfői Napló utján leplezi le 
az egész mozgalom vésztjósló hátterét.

Harmincezer tornászt érint
e» a mozgalom, Igy tehát nem érdektelen Infor
mátorunk megdöbbentő rajta.

— Az Orr-böl Indult ki az egész ügy, — 
mondotta bevezetőül — ahol valóságos meg
ütközést keltett Moson—Vas—Sopr<m-megye 
főispánjának levele. Ebben bepanaszolta a ÍÖ- 
itpán a Magyaróváron Időző tornászokat és n 
levélhez mallékolte egy helyi ojség tévedésektől 
hemzsegő tudósítását. Hogy odalent nem volt 
semmi dárldö, nz már -abból Is kiderül, hogy

a vllágreatára készülő tornászaink napi 
élelmére 1 pengő 50 fillért adtak fejenként 

ma a rendszer, amely vakon Igyekszik gyó
gyítani a tüneteket még mielőtt dlugnózla 
lenne. Nem az a baj, hogy keveset lődöznek 
a játékosok! Éppen ellenkezően. Aa a mér
hetetlenül nagy hiba, hogy már kisgyerekkor
ban rúgják ii rongylabdút, majd u futballt, 
reggeltől estig egy kapum játszanak a gyere
kek és f«r<lü.ők, mind gólt aknr lőni a ezzel 
mire felnő, s uz első vonalba kerül, teljesen 
lerontotta a Iáhát, az inait, a bokáját, aa 
izmait. Nemhogy kevés lenne a lőgyakorlat, 
híméin sürgős beavatkozást kíván a lövési 
düh megfékezése. A mi korunkban olyan lé- 
le'metes lövők voltak, uklkel még Kohut sem 
közelített meg. Ennek nz volt a titka, hogy 
később kezdtük a futballt és nem tettük 
tönkre a lábunkat a felesleges lövöldözéssel. 
A lövés annál, akinél rendben van a boka, 
nz In, az izom, a fizikum s akinél nincs hiba 
a labdakezelésben — egyszerű ábécé, alap
művelet, a futball alfája. A mai Játékosaink 
nem tehetetlenek, hanctn egynzerlicn tullrénl- 
rozott, rosszlúhu játékosok, akiket bűn to
vábbi lőgyakorlatokkal sanyargatni. Minden 
szakértő rájön erre, ha egy kicsit gondolkozik.
Kiss Gyula meglepő, de cáfolhatallanul ala

pos megállapítása bizonyára nagy feltűnést fog 
kelteni s talán nyugvópontra juttatja az áldat
lan vitát és a sok hibás tréningvezetést is.

ahogy rejtély az is, hogy milyen logika 
szülte az anyagi támogatás helyett „lekül
dött" jótanácsot: nyújtson jobb játékot a 
futball, akkor több lesz a bevétel.

Aki csak egy kicsit is érti a népszerű játék 
titkait, az nagyon jól tudja, hogy pénz nél
kül nem lehet jó futballt játszani. Mint ahogy 
pénz nélkül sportcsarnokot is csak igém! le
het, de felépíteni nem. Jótanácsokkal el von 
látva a futball. Hong egyebet ne mondjunk, 
nem egy jó tanács a Testnevelési Tanács! 
Támogatás kellene es nem naiv ^bemondá
sok", amelyeknek bölcsője alighanem ott 
van, ahod az emlékezetes MLSZ—OTT affért 
dajkálták a magyar-román mérkőzés idején. 
Akkor is melléfogott az OTT, most (s et tör
tént. Nyilván a szokások rabja az OTT szak
értői kara.

számára 9 fillérrel fel kell emelni a ben
zin árát.

Már az ankéton is feltűnést keltett, hogy ezt 
a drágítást tervet éppen a magánautósok egyet
len érdekképviseleti szervének kiküldöttje ter
jeszti elő, akinek voltakép köröuiszakadtáig 
kellene harcolnia a benzinárak emelése ellen.

Nem érdekük sem az. autósoknak, sem a 
benzinvállalatoknnk az árak újabb feltornázása, 
mert ettől a forgalom további csökkenését 
várják.

Tudomásunk szerint nem osztja ezt az állás- 
pontot a KMAC vezérkara sem, mert semmi
esetre sem tartja szerencsésnek, hogy bármilyen 
újabb terhek kirovását éppen az autósok védel
mére alakult szerv szorgalmazza. így tehát 
egyelőre rejtély, hogy milyen alapon történt a 
vezértitkár felszólalása, amely ugyan alkalmas 
volt arra, hogy a hatóságoknak egy ölletet ad
jon, de ugyanakkor alkalmas volt arra Is, hogy’ 
az ország motorsporlhivelnck bizalmát kissé 
megingassa a KMAC néhány kiUöu utón járó 
vezérkedőjénck szakértelmében.

s csak később toldották meg kénytelenségből 
még égv pengővel. Tornászaink mindössze két
szer maradtak ki 11 óráig. Egyszer egy .va
csora, másodszor pedig Krizmanlc.h főművezető 
miatt, akit kikisértek a Ppstre Induló vonatá
hoz. Ebből vádat kovácsolni is Ítéletet kipré
selni politikum nélkül nem lehetett.

— Mégis mcgtörlént s ml mindannyian tud
juk, hogy ml a célja. Soós Géza „elfürészelése" 
s lm szükséges, Teleki gróf letnondatósa. Csak 
Igy kerítheti kezébe h halaimat az a csoport, 
umely a BBTE mögött áll. Tudomásunk van 
imir arról is, hogy országos Ifjúsági művezetőül 
ifj. Kmetykó Lajost fogják jelölni, főtitkárul 
pedig valószínűen Béli Miklóst választják.

— Ez a valódi háttere a nagy botránynak, 
atnclv még korántsem ért véget. Nyolc eszten
deje vesztették el n hatalmat ezek aa erők és 
most Igy akarják visszaszerezni. Hogy a leg
jobb erők kilövése után hogyan akarnak majd 
prodkulálni Is, az rejtély, mint ahogy rejtély 
volt 1928 előtt a tornászsport tetszhalála Is.

Eddig tart n nyilatkozat, ami egyszeriben uj 
oldaláról világítja meg az egész kényes esetet 
s amiből egyelőre csak az bizonyos, hogy a 
világhírű tornászsportunk Indokolatlan válságba 
került. oatamBMim

ll:7-re győztek a Lapterjesztők boxolól. A 
Lapterjesztők SC-Ja nz FTC ököhívóhal mérte 
össze erejét s változatos küzdelem nán 11:7.re 
győzte le a Zöldfebérck empnlát. A LSC csa
patából Báron II., Rúzsa ll., Ebcrgényl, Soltész 
és Vitus győzött, nz FTC csapalóból Fellegi, 
Rnrlnka és Csontos. Kittől*  (LSC)—Jocllch 
(FTC) mérkőzés eldöntetlen volt.
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Hel^szlnlje]entésJ_ondonból^

Tündér nyerte a lóversenyt
Forradalom a jeghokivilág 
bajnokság kulisszái mögött
Anglia és Kanada kizárását követelik a kontinens csapa
tai — Csődöt mondott az angol rendezés

és n levegő forrósága miatt tüdőnk csak per
cekig bírja az iramot. Hogy hol az öltöző vagy 
más helyiség, azt legfeljebb kitaláljuk. így aztán 
egy gonwlyagbau zsúfolódnak az összes küzdő 
felek és senki sem tudja mit tegyen.

Háray játék közben szerzett impozánsan kék 
monoklival a szeme alatt bólogatva helyesel és 
még a panaszok egész tömegét fiiznó hozzá, de 
végül meggondolja magát és a csapatról beszél.

— Eddig aránylag formáján felül szerepelt a 
csapni. Mégsem tudjuk felvenni a versenyt a 
lakást, ellátást és fizetést huzó csapatokkal, de 
igy is előrejutunk. A Liga jövőre a csehszlová
koknak Ítélte oda a rendezést és ezzel hallga
tólagosan elismerte a Jelenlegi csődöt.

— Humoros volt, hogy a románok elleni 
meorsen a hasonló színek miatt egv itteni csa
pat dresszében jászottunk, hátunkon a kanadai 
tagok neveivel. A közönség is igy biztatott min
ket. Végül megsúgom, hogy már megegyeztünk 
n többiekkel, hogy amennyiben nem megy ke
resztül javaslatunk, egyöntetűen távol maradunk 
a világbajnokságoktól!

csa-

London, február 26.
Forradalom lángol a jéghnkklvilágbajnokság 

kulisszái mögött: Kanada és Anglia csapatának 
kizárását követelik a kontinentális csapatok. A 
váratlan követelésnek két oka van, ugyani a 
proílefapon álló és fizetést hűtő játékosokkal 
szemben nem akarnak kiállni az együttesek, 
másrészt a hihetetlenül rossz és csődbe fulladt 
üzleti szellemű rendezést kifogásolják.

A középdöntő sorsolása miatt tegnap este 
összeült a Nemzetközi Jéghokki laga. A kon
gresszusra siető megbízottak közül senki sem 
sejtette talán, hogy n békés megbeszélés jegyé
ben Összeülő tanácskozás milyen páratlan fór- 
mdalomnak lesz színhelye. Még a napirend 1c- 
tárgynldsa előtt n kontinentális csapatok meg
bízásából Csehszlovákia megbízottja indítványt 
tett két ország: Kanada és Anglia kizárására.

Két indok került hivatalos formában meg
vitatásra: a fent nevezeti két csapat tagjai heti 
50 pengő fizetést kapnak, ezenkívül a Liga 
hivatalos döntése ellenére nz angol csapat fize
tett kanadai gárdával állt ki. E két érv ellen 
felhoxni semmit sem lehet, mert megfelel a 
valóságnak. Hivatalos vizsgálat dönti majd el 
■ kérdési, s ezt n nyilvánosság legteljesebb ki
zárásával Intézik, igy hót semmi hir nem szivá
roghat ki a csukott njtók mögül.

Munkatársunk nz ügyben felkereste nz ügy 
kivizsgálásával megbízott Poplimount belga al- 
elnököt, nkl következőket mondta el:

— Az elhangzott kérésnek,, Illetve forradalmi 
Követelésnek alapját csak ezután vizsgáljuk ki 
fs ennek elébe vágni nem szeretnék. Tényként 
inegállapitom, hogy a valószínűség az, hogy, a 
jpváslat helytálló és ha ennek hivatalos fonná- 
h»n nem is adunk helyt, az Indítványozó 
palok

■z ügyet bojkottal Intézik el,
amit már tudunk.

Ezután felkerestük n magyarokat, hogy 
falják ösbzo nz Általános 
Ab fíáray-l találjuk meg n . . ,.................
legjobb szállójában, az Imperlalban. Itt vannak 
nz összes nemzetek küzdő csapatni elszállásol
va. Csak ugy dől belőlük n panasz. Először 
Jeney mondja el véleményét. Beteg balkönyöke 
és jobblóbn dinnvenagyságura dagadt az angol 
mcccscn rázuhant kaputól.

— Egy mondat n rendezésre: csőd az egész 
ophalónU Űztél nz egész és semmi más! Először 
Is a csapatokat egyórányira a pólyáktól helyez
ték el, de ez a kisebbik baj. Se tolmácsunk, se 
v^ntönk. de még csak programunk süiccgn é*  
hogy mikor játstunk, azt csak utolsó percben 
tudjuk meg. Nem törődtek a kóntlnéntálls cá
pátokkal nu:g nz étkezésben sam. A pálya, bár- 
meijnyfre is tökéletes, de zárt és a dohányzás

Szabó Miklós negyedik lett

fog-
panaszokat. Jeney-t 
Ibissel Square egyik

Amerika 1500 m-es bajnokságában
Ncwyork, február 28. 1

(A Hétfői Napló tudósítójától.) At. anterlkul 
fcdeltpálj ■bajnokságok során a szókszoros 
magyar bajnok. Szabó Miklós at 1500 méteres 
távon vett részt, amelyrn rajta kívül Cunning- 
ham, Wenzkc, Beceall és Sanromani vett részt. 
As első 500 méteren Szabó óriási harcot vívott 
■ nagy favoritokkal, ezer méter után élre Is 
ment, de as óriási formát kllfotó Sanromani 
1200 nál elhúzott mellette és elsőnek szakította 
ál a célszalagot a S p 51.2 mp-es Idővel sze
rezte meg Amerika fcdcttpályabnjnokl elmét 
ezen a távon. Szabó csak 1400 méternél sm- 
kadt le a többiektől, de végül ia negyedik he
lyen mintegy tizenkét méterrel maradt el n 
győztes Sanromanltól. Szabónak, mint negye
diknek, az Idejét hivatalosan nem mérték. 
Magánmérések szerint 3 p 53-7 mp futott Szabó.

f PONTOT ADOTT LE A PAMUTIPAR
Biró-csoport. URAK—HAC 3:1 (2:1). GSE— 

Tarul 5:1 (3:1). Postás—ZSE elmaradt. Test
vériség—UTE 3:2. Barátságos mérkőzés. Pa
mutipar— BVSC 0:0.

Pártos-csoport: FTC—F.MTK 2:0 (0:0). MAFC 
SzAC 3:2 (2:1). WSC-BTC 2:1 (1:1). Törek 
vé^-MTK 5:0 (2:0). MÁVAG—SzFC 2:1 (1:0).

Barátságos mérkőzés : Szürketaxi—BMTE
8:8 (2:1). .

Profiliga eredmények i SBTC—Vác FC 7:5 
(4.3). Etc FC—Váci Reménység (5:1 (2:1). 
Nagytétény—Droguistúk 2:0 (1:0).

38 NÉZŐ A TENNISZBAJNOKSÁGON
A fedett tennlszpAIya bajnokságok küzdel

meit vasárnap 38, azaz harmincnyolc főnyi kö
zönség előtt rendezték meg az Iparosaitokban. 
Mozié kell tennünk, hogy belépődíj nem volt. 
A férő egye*  bajnokságot Dalloi MAC nyerte 
Romhányl MAC ellen 6:3. 6:4, 6:3 arányban, 
a férflpáros döntőben a Dallal—Pethö íritTma- 
daras pár gyóiötl a Gábory—Romhányi klub- 
Urs-pór ellen 6:4, 6:2, 6.1 aránybon.

As MTK III. osztálya kardvivóversenyét 
B4 induló közül Sopront UTE nyerte.

A bankliga kardvlvóbajnokl versenyének 
gvőitese Rónay Postatakarék, 2. Korda OKH, 
8L Jele Fostata karók.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCINTÉZET R.-T. KÖRFORGÓGÉPEIN, BUÖAPEST, VI, ARADI UTCA 8.

Elek János.
KANADA VISSZAHÓDÍTOTTA 

A JÉGKORONGVILAGBAJNOKSÁGOT
Londonból jelentik: A jégkorongvilágbajnok

ság utolsó mérkőzését vasárnap játszották le 
Kanada ós Svájc között. Á mérkőzést a fáradt 
kanadai csapat 2:1 arányban a maga javára 
fordította, de eiz a győzelem nem volt könnyű. 
A jégkorongvi,1ágbajnokságot tehát Kanada 
nyerte, amely visszahódította a büszke bajnoki 
elmet Angliától Az Európa-bajnbkság győztese 
Anglia, 2. Svájc, 3. Németország, 4. Magyaror
szág, 5. Csehszlovákin, 6. Franciaország, 7. 
Lengyckirszág, 8. Norvégia. 9. Svédország, 10. 
Románia.

MAGYARORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA OK)
Londonból jelentik: A jégbokkl világbajnoki 

torna utolsó találkozójában Magyarország és 
Csehszlovákia válogatott csapatai a meghmtz- 
szabbltáa ellenére is 0:0 aránvu döntetlent ér
tek cl.

Bezárt a müjég
Az első melegebb tavaszi 

bezárta kapuit és búcsúzóul ______ ______
délután hatalmas közönség jelenlétében kitü
nően sikerük záróiiijnepélyt rendezett. A záró

gárda melett bécsi műkorcsolyázó^ is szóra- 
kbztátták a közönségéi. A Véső e.Mi órákig 
tarló zóróiinncpély a legteljesebb közönség
eikért hozta.

napsugárra a jég 
a BKE vasárnap 

ünnepélyan a teljes megjár műkorcsolyázó

Ae 1500 méteres síkfutásban a 3 p 51.2 
mp-el győztes Sanromani mögött 2. az olasz 
Beécall, 8. az amerikai Wenzke, 4. Szabó Mik
lós.

Burcke 206 cm...
Meadows 434 cm.!!!

Amerika fedettpályabajnokságalről újabb 
ragyogó eredmények érkeztek. Burcke 200 
cm-el nyerte a magasugrást, Johnson és az 
olimpiai győztes Al Brltton előtt. A rúdugrás
ban Meadows olimpiai bajnok 434 cm-es ug
rással győzött a japán Oe ellen, aki 428 centi
métert sitt át A 60 méteres gátfutásban Sam 
Allén 6.8 mp-es uj .........................................világrekordot állított fel.

VIENNA ÉS A RAPID
Ujabh meglepetések voltak

KIKAPOTT A
Bécsből jelentik: .... .. __ _______ _______

nz osztrák lignbajnokságban. amelynek vasár
napi eredményei a következők: Wacker—Rapid 
3:0 (3:0), Austria—Vienna 2:1 (1:0), Adinira— 
Floridsdorf 6:0 (3X1), Libertás—Hakoah 4-2 
(3:0), Wien—Post 2:1 (1:1).

PONTOT ADOTT LE A SPARTA ÉS A 
SLAV1A

Prágából jelentik:’ A Ugabajnokl meccsek 
során a Sparta 2:2-re végzett ■ Bratislavával, 
n Slávia pedig a 1:1-re a Viktria Ziskovval. A 
Nahod 3:1-re verto Ungvári, mig a Moravska 
Slovia—Zidenicc meccs 1:0 állásnál félbesza
kadt.

A tátraszéplakl 18 kilométeres slfutóverseny- 
ben Balatoni Levente harmadik helyen vég- 
ictt 1 óra 55 p és 45 mp-es Idővel. Vánva ne
gyedik. A győztes Mihalák ideje 1 óra 29 perc 
44 mp. A szeniorok versenyét Székely nyerte, 
nz ifjúsági verseyben az UTE-ista Katona má
sodik lett.

BOXHARC A TÚRÁÉRT
Az északi túrára való előkészületek aorán 

tartott válogató boxvcrseny eredményei a kö
vetkezők: Énekes II. győz Lován ellen. Lakat— 
döntetlen. Nándi győz Brafh ellen. Nagy győz 
Szolnoki ellen, Benc Waczalekkel szemben. 
Podány Szabó ellen, aki a versenvt feladta. 
Irigyet legyőzte Kissi. Kubinyi a BTK-ista 
Kitti és Szigeti győzcdelmcskedelt Jáklcs felett.

A ragyogó Idő hatalmas tömeget csalt ki a 
pályára, melynek mindhárom helye zsúfolásig 
megtelt. A versenyek kissé puha pályán végig 
reális eredménnyel zárultak. Az első versenyt 
Tempó D. olyan nagy stílusban nyerte, hogy 
benne évjáratának egyik legjobb lovát kell 
látnunk. A Mátra díjban a lefogadott Cazar vé
gig vezetve könnyen győzött. Az amatőrök kö
zött a legkönnyebb hajtás: Pajtás nvert. Az 
első handicapben a régen esedékes Ágnes be
vezetett. A H. P. díjban a régen futott Uzsorás 
győzött igen könnyen. A Nemzetközi handi- 
capet csak nagy szerencsével nyerte a reás fa
vorit Tündér, mivel a már nyerőnek látszó 
Opál az ulolsó métereken beugrott, s ezért a 
második díjtól ,is elütötték. A Velencei dijat 
dalagonya nyerte nagy stílusban. A nap máso
dik bandlcapjét Hopper nyerte szép küzdelem 
után a titkos tlp Toti ellen. A nap utolsó ver
senyében Főur éó Benedek külön versenyt 
futottak.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. Tempó D. (6) 

Raymer, 2. Uly (1%) Kovács II., 3. Lisolctte 
(5) Zwillinger. F. ni.: Maros (1>£) Marschall, 
Ulica (2%) Feiser, Gynlla (12) Vorst, Mfidy 
leánya (6) Maszár F. Könnyen. 10:76, 16, 21, 
19. Olasz: 10:96. Befutó: 10:309. Idő: 33.2.

II. Mátra díj. 1. CHzar (1%) Kovács II., 2. 
Zengő (5) Istók, 3. Ipoly F. (5) Zwillinger T. 
F. m.: Ildikó (5) Feiser, Jóság (8) Raymer, 
Buzakalász (2%) Jónás F., Balbo (16) Fisztcr, 
Céda (4) Marschall, Siheder (12) Benkö, Szél
hámos (6) Jónás, Nagybánhcgycs (16) Bede- 
kovics, Orgona (8) Gállá. Könnyen. 10:23, 17, 
33, 21. Olasz: 10:122. Befutók: 10:332, 91. 
Idő: 35.5.

HL Amateurverseny. 1. Pajtás (6) Gállá, 2. 
Ribilio (pari) Montag, 3. Mucs (2J4) Földi. 
F. ni.: Zápor (10) Vecseklőy, Bicskás (10) Var
sányi, Caid II. (6) Szöllőssy, írónké (2) Bo- 
gyay, Bohém (6) Soldos. Könnyen. 10:106, 28, 
19, 19. Olasz; 10:55. Befutók: 10:342, 312. 
Idő: 32.8.

Március 2, 4 és 7-én d. u. 163-kor
•• - —űgetöversenyek

IV. Handlcap. 1. Ágnes (pari) Kovács J., 2.
Rota (4) Jónás, 3. Murán? (8) Wiesner. F. m.: 
Fifi . (8) Raj-mer. Minor (4) Simkó, ördög
lánya (8) Marék, Mátka (10) MaSzár J., Guar- 
dinn Todd (10) Vorst. Simba (?)' Fityó, Li- 
herly Manőver (12) FeUtf. Könnyen. 10:22, 15, 
17, 27. Olasz: 10:52. Befutók: 10:63, 91.
Idő; 32.3.

V. H. P. dl). 1. Uzsorás (2) Feiser, 2. Egerla 
(pari) Raymer, 3. Penny (10) Jónás. F. ni.: 
Happy End (10) Marschall, Gina (4) Wiesner, 
Csalán (6) Kovács II. Biztosan. 10:28, 16, 12. 
Olasz: 10:28. Befutó: 10:51. Idő: 29.8.

VI. Nemzetközi mechanikus handlcap. 1. 
Tündér (5:10) Maszár F., 2. Csákány (3) Siró,
3. Szeszélyes (50) Maszár I. F. m.r Opál (5) 
Jónás. Küzdelem. 10:11. Olasz: 10:11. Befutó: 
10:18. Idő: 28.7.

VII. Velencei ellj. I. Galagonya (1K) Kovács 
F., 2. Egyetlen (5) Baik, 3. Hanna the Great 
(8) Fitvó. F. m. Edömér (3) Maszár I., Lát- 
rány (12) Jónás, Paris (10) Marschall, Dré
gely (8) Zwilinger, Varázsfuvola (IM) Ko
vács II. Könnyen. 10:34, IS, 17, 18. Olasz: 
10:66. Befutók: 10:155, 153. Idő: 28.7.
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TÖRJE a f
VÍZSZINTES:

Szép női név idegene- 
10. Exotlkus növény. 12. 
Asdni", a müzenében.

1.
sen. ....__
„Hajősdal", « mM.CUBUeiM 
Leggtöbbször a velencei gon
dolások dnlait stilizálja. Igen 
híres dal az,mely Offenbach 
HoíTmann meséiben van. 14. 
Művelet a szalonnával. 15. 
Len-, pamut- és vászonáru 
gyűjtőneve. 16. Sallang része. 
17. Szigetcsoport a Csendes- 
Óceánban. 18. Az északomé- 
rikai háborúban a déli álla
mok főparancsnoka. 19. Kis 
katonai egység (névelővel). 
20. Japán pénz. 21. Nyitott. 
22. A hangsúly latin neve. Az 
időmértékfes verselésben fon
tos szerepe van. 23. Nem pon- 
tosan. 25. Lábba) lapos. 28. 
O’«sx férfinév. 39. Csarnoki 
elárusítóhely. 81. Hónap — 
franciául. 32. Azonos belük. 
33. Fenyiti. 34. Félig angyal. 
35. Franciaország főfolyója 
amely az ország belsejét a 
tengerrel köti össze. Igen fon- 
• zLi kereskedelem szempont- 
Jzb6L”' SS* A’ e®vik nőmet

"• r-«toylr« Hl-
,akja- Tarnscom Tarlarin. 38. Híres ké

szülék neve (névelővel.) 89. Filmről is ismeri 
magyar színész. A Vígszínház taggja. 40 A 
fÖldrá?riPnévkín/i,er‘ na^s*8«-  <1- Idegen 
földrajzi név (Délafrika és Délamerika),

FÜGGŐLEGES:
1. Híres ez a láma. 2. Petőfi szerint: Fbv

A klasszikus spanyol festészet egyik8 nncv 
"‘"Jja 8. mnrsl" 9. Hit. 11. ... pBté = "?e 
ssekedés. 12. Spanovlország legforgalmasabb ki-

VIII. Handlcap. 1. Hopper (4) Kovács II., 1 
Toti (4) Földi, 3. K. L. (3) Simkó. F. nv: Rej. 
tély (4) Mann, Echo fia (12) Kappel, Gyarmati 
(5) Tomann, Spilka (1H) Jónás, Dundi (5) 
Vorst, Timidé II. (10) Benkö, Borka (8) Mon. 
tagh. Küzdelem. 10:84, 20, 23, 20. Olasz: 10:75 
Befutók: 10:391, 261. Idő: 33.4.

IX. Szödvárdombt dij 1. Főur (3) Kovács J,
2. Benedek (l’/<) Feiser, 3. Délceg (10) Jónás. 
F. m.: Elsőm (5) Fit.vó, Poczok (3) Raymer, 
Éviké (12) Wiesner, Nemes (6) Benkő, Csön- 
gór (12) Montagh, Princcsdn (4) Kovács II 
Kundry (6) Zwillinger. Biztosan. 10:52, 18, 15 
41. Olasz: 10:51. Befutók: 10:91, 993. Idő: 33.4,

Budapesti ügetőverseny Egyesület vasán 
tartotta évi rendes közgyűlését. Az lgaz>

2100 Felser 
2100 Raymer
2100 Kovács n.
2100 Baik 
2120 Hauser 
2140 Marék

akadályokon bravúros k5ny« 
át lovaival Jeney István fő. 
melletti Tor d| Qulntoi ver-

A
nap OT -. __ ____
gat ás ág tagjaivá Kohut Adorjánt (elnök), Pe- 
káry István (Ügyvezető lg.), Wampetich Ká
rolyt, Szakách Ernőt és vitéz Márky Barnát 
választották.

A Tavaszi handicapben, mely vasárnap kerül 
eldöntésre az ügető pályán, az alábbi mezőny 
várható starthoz:

Liberty Hanover 
Tanoda 
Beki 
Egyetlen 
András 
Oda

A legnehezebb 
nyedséggel jutott 
hadnagy a Róma . ____  ...
senypályán. A hazautazást már nem tudta ilyen 
szerencsésen megúszni. Rajka és Magyaróvár 
között ugyanis egy az utón kercsztbefordult 
ökrösszekér miatt könnyen végzetessé válható 
autószerencsétlenség áldozatai lehettek volna 
Ifjú feleségével, Bczzegh-Huszág Évával egye
temben. A szerencse azonban itt fwm hagytael 
a fiatal párt s bár a könnyű kis D. K. W. két
szer is megfordult a levegőben a minden ablaka 
porrá tört, az autó két utasának csodával hn- 
táros szerencsével 6emmi baja nem történt.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkfeutlk:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ 
Feleifi*  Bzerlceutó te kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
8zerkeutfi*ég  é*  kiadóhivatalt

Budapest, VIL kcrH Erzsébet-körut 28. szánk 
Lllétkfiznap éa vaaárnap déli U óráig; 

Telefoni 1-308-96.
▼aaórnap délután 1 ftritóti 

ker^ Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomdaj. 
Telefon: 1-100-43 ás 1-245-81.

▼aaárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefont 1-100-42. 1-100-43. 1-1(10-44 és 1-2454L

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengfi. — Egyes szám óra: Magyaroíjzó- 
Er>n 10 fillér. Ausztriában 20 Grotchen, Franciaornáfr 

an 1 frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németorizáit twu 15 PL. Olaszországban ’ “ " .... ...

VI.

Jlaswrszáuban J íir», Romániában 5 14 
Csehszlovákiában 1.20 ék.

kötője. 13. A spanyol regényirodalom hslhslal- 
Ionja. Örökké élő hőse: Don Quijote, a busképü 
lovag. 15. Rossznlóan figyelmezteti. 17. Jog — 
latinul, genitivusban („Corpus ........ "). 18. A«
ilyen jegy két útra érvényes. 20. Kevert „ásó". 
21. A juhféle állatok hímje. 24. Magyar lírikus. 
Híres „Toborzó“-jának első sora igy hangzik! 
.,A szép fényes kalonának, nrany gyöngy 
vere ...“ Ezt n dalt Arany János zenésiletló 
meg. 25. Alak, ábrázat. 26. Női név. 27. Francia 
étkezés. 29. Teljes, összes — németül. 89-Vonat 
— franciául. 32. Ady női eszményképe. Hozzá 
irta gyönyörű szerelmi költeményéit (ék. hiba)- 
33. Női név. 35. Vissza: ügyész képviseli ezt. 86. 
Hely, helység — németül.

— NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M,


