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Marton Béla szenzációs nyilatkozata 
a diktatórikus törekvések ellen

Szeged vasárnap táviratban 
kért védelmet Budapesttől 
a fenyegető árveszély ellen

Vasárnapra virradó éjszaka a pesti vár
megyeháza épülete előtt kerékpáros postai 
küldönc állott meg és becsöngetett a kapun. 
A vármegyeház épületében egymásután gyul
ladtak ki a lámpák és hamarosan ébren 
volt Ney Géza, Pestvármegye főjegyzője is, 
akinek a küldönc szegedi táviratot adott át.

A táviratot Pálfy József, Szeged polgár
mestere küldötte Erdélyi Lóránt alis
pánnak és sürgős Intézkedést kért a _____ ____________ _ ,.OJ w .......
váratlanul föllépett legnjabb árvízre- tegyen meg minden hivatalos InttttkedésL

szedetem, i borzalmas erővel terjesz
kedő belvizek ellen.

A távirat szerint Pest vármegye felől nagy 
sebességgel zúdulnak nz utóbbi napok eső
zései alatt megduzzadt belvizek Szeged ta
nyavilága felé, amelynek felső részeit már 
nagyrészben elöntötte a viz. Kérte a polgár
mester, hogy amcnyiben törvényellenes, 
erőszakos beavatkozás történt voina Pest 
vármegye területén, úgy az alispánt hivatal

Fegyveres őrség a gátakon!
ítvfzveszedelem idején
már többször előfordult, hogy egyes 
birtokosok területeik megmentése érde
kében, a gátakat és a vizeket fenntartó, 
magasabban fekvő utakat átvágták, 
hogy Igy a felduzzadt víztömeg más te

rületekre zúduljon.
Szeged polgármeste most ezek ellen az eset
leges önkénykedések és törvényellenességek 

ellen kért sürgős védelmet.
Az alispán! ' hivatalban azonnal meg

kezdődött a niqnka és
körtelefonok, körtávlratok futottak szét 
" kérdéses területek valamennyi főszol
gabíróihoz, akiket felhívtak arra, hogy

Országos riport a vizekről
X többnapos országos esőzések hntása 

ílatt újabb aggasztó árvizhirekről várt je
lentést a földmivelésügyi minisztérium víz
rajzi osztálya. A Hétfői Napló érdeklődé
ire a földmivelésügyi minisztérium vasár
nap délben a folyók vízállásáról a követ- 
fcező tájékoztatást adta:

—• A Felsőduna Bécsig egy-két centiméter
rel apadt. Pozsonytól Dunaremetélg 7—24 
centiméterrel emelkedett a Duna szintje. 
Komáromnál 5 centiméteres apadást mérték 
Budapesten pedig 11 centiméterrel szállott 

a Duna víztömegeinek magassága. A va
sárnap befutott jelentések alapján arra lehet 
következtetni, hogy

■z árhullám már lassan elvonuL
’ A Tisza Tokajig apad. Záhonyig egé- 

"wn alacsony a vízállás. Tokajtól lefelé 
16 centinkéiért áradt vasárnapra a Tisza, 

‘jegeden 16 centiméter volt a vizszint emel
kedése.

- Legfeltűnőbbek a Miskolc környékéről 
befutott jelentések. A Sajó, amely elöntötte 
‘•onodmegye tekintélyes részét és szomba
ton ismét apadni kezdett.

Szeged tanyavilága menekül!
Szeged, március' 7.

,. é.4 Hétfői Napló tudósítójának tetefón- 
McntéseJ Szeged tanyavilágának vasárnapja 
állandó izgalom és rettegés közepette telt 

A szombaton előtört és
^Wt vármegye felől mind nagyobb tö
megben közeledő belvizek elől szekere
in, lóháton éa gyalog meneküllek ■ 

■*  VAgatabban fekvő városrészek felé. 

minden lehető eszközzel akadályozzák 
meg az árvfzveszedelemtől megrémült 
emberek törvénybe ütköző mentési kí

sérleteit

A táviratok még hajnal előtt megérkeztek 
és Pestmegye déli részében jóformán ugyan
abban az órában fegyveres őrök indultak 
el n gátakra és a magasan feltöltött utakra.

A fegyveres őrségek vasárnapra virradó 
éjszaka fáklyák mellett őrizték a gáta

kat
és igy az alispáni hivatal intézkedése után 
nem történhetett semmiféle törvénytelen be
avatkozás.

vasárnap éjszaka megint megáradt, 
szombaton már Csehszlovákiából Is érkez
tek jelentések arról, hogy az utóbbi napok 
esőzéseinek hatalmas víztömegei aggasztó 
mértékben megárasztották a Sajót. Bánré
vénél 35 centiméterrel emelkedett vasár
napra a vízállás és a folyó megint kilépett 
a medréből.

— A többi folyónál jelentéktelen apadás 
vagy áradás mutatkozott vasárnap.

A legriasztóbb jelentések Szeged kör
nyékéről érkeztek

a földmivelésügyi minisztériumba. A táv
iratok szerint Kiskunhalas felöl kiterjedt 
területen nagytömegű belvizek áradnak a 
szegedi tanyák felé, amelyek egyrészét már 
él is öntötte a viz. A legnagyobb árvizvesze- 
delem ezen a környéken mutatkozik.

A Hétfői Napló vasárnap mozgósította vi
déki szerkesztőségeit, amelyek az ország kü
lönböző pontjairól

helyszíni riportokban számolnak be 
a hatalmas méreteket öltő árvizveszedelem 
pusztításairól:

A tanyavilágban plterjedt az a vélemény, 
hogy Pest vármegye területén álvágták a 
gátakat s ezért zúdult olyan váratlanul a 
hatalmas víztömeg Csongrád vármegyére.

Szeged felsőtanyai körzete minden ol
dalról el van zárva a világtól.

A kétségbees-jtt gazdák közül többen úgy 
próbálták menteni földjeiket, hogy átvág
ták a töltéseket, ez azonban csak rövid

ideig segített, mert az egész vasárnap fo
lyamán egyre Özönlő víz Ismét elárasztott 
mindent

A tanyák népe rögtönzött tutajokon 
próbálja kimenteni elöntött házaiból 

holmijait
A szeged! mérnökhivatal bizottsága va

sárnap ismét kiszállt az árvizsujtotta terü
letekre és

aegélyesapalokat szerveztek,
nehogy Ismét előforduljanak gátvágások. 
A veszedelem Kistelek környékén rendkí
vül nagy, több mint ezer hold áll vlz alatt. 
Sándorjaivá környékén vasárnap délben 
több épület omlolt össze. Hogy sebesülés 
történt-e, arról még nem érkezett jelentés, 
mert ezzel a környékkel

Miskolc felé közeledik az áradás
Miskolc, március 7.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonje
lentése.) Rövid ideig tartó apadás után

a Sajó vasárnapra virradó éjszaka Is
mét óriási mértékben megáradt

Bánrévén vasárnap hajnalban ismét elérte 
legmagasabb vízállását és teljesen elöntötte 
Í kiszélesedett árterületet. A gáton lévő
'soltónál hajnalban 35 centiméterrel emel

kedett a viz s újabb nagy területeket ön

Szolnok, Kecskemét, Debrecen, Baja, 
Győr és a Jászság veszedelme

Kecskemét, márc. 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Vasárnap délben a kecskeméti 
városházára befutott a hír, hogy

a határban tizenkétezer hold került 
viz alá éa 1200 gazdasági épületbe tört 

be az árvíz.
A Cigányvdrost is teljesen elöntötte a víz
tömeg, amely néhány helyen több méter 
mély. A kecskeméti külvárosban

negyvenöt ház omlott be
és háromszázötven család vált hajlékta
lanná.

Debrecen, március 7.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Debrecenben és környékén két 
nap óta jóformán egyfolytában zuhog qz 
eső. A kültelki utcákat miár elöntötte a víz, 
úgyhogy az úttestek járhatatlanok. Különö
sen súlyos a helyzet Szotyortclcpcn éa a 
debreceni téglavető telepen.

Ennek a két városrésznek lakói lázas 
munkával gátakat emelnek, hogy a vta 

terjedését megakadályozzák.
Ha az esőzés folytatódk, több külvárosi 

utcának házai is viz alá kerülhetnek.
Szolnob, március 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 
tése.) Millérlaposon vasárnap

ezer holdat elöntött a talajvíz.

teljesen megszakadt minden összeköt
tetés. 1

Ugyanekkor veszedelmesen árad a Tiszti 
is, amely vasárnapra már több mint hat 
méterrel volt magasabb a rendes nyári víz
állásnál. A Tisza gátjai 8—9 méter maga
sak, úgyhogy a várost közvetlen veszedelem 
még ncm fenyegeti, de Szeged fölött és 
alatt a mélyebb területekbe már

a legkisebb vtzemelkerlés esetén Is bo- 
törhet az ár!

Attól tartanak, hogy az esőzések alatt meg- 
duzzadt mellékfolyók még újabb nagy víz
mennyiséget fognak a Tiszába zúdítani.

Több mint ötezer hold föld áll viz alatt 
és legtöbb helyen meghaladja a másfél mé
tert a víz mélysége.

tött el. A Sajó újabb emelkedést a Vay-utt 
bararkktelcp lakóit, mintegy

háromszáz családot fenyegeti.
A hajnali órákban munkások vonultak ki, 
hogy gátat emeljenek a barakktelep meg- 
védelmezésére.

A Csorba-telep nagyrésze víz alá került 
vasárnap ég hatvan házba betört a viz,

a lakás nélkül maradt családokat várost 
lakásokba szállásolták cl.

A jászsági belvizlevezető társulat hatalmat 
szivattyút állított föl s igy próbálják csök
kenteni a veszedelmet.

Jászberény körül tízezer hold viz alaü 
áll. A várost veszedelem fenyegette, de

Jákóhalmánál átvágták a gátakat és 
Igy az ár Jászberény helyett a környék

beli földekre zudult, 
kétszáz tanyát elöntött. A Jászságban össze- 
sen harmincezer hold áll viz alatt. Fricd- 
uialszkg Ferenc jászberényi polgármester 
egész vasárnap a veszélyeztetett területeket 
járta és irányította a mentők munkáját.

Baja, március 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A háromnapos országos eső hi
hetetlen arányokban megduzzasztottu a kis
kunhalasi belvizeket, amelyek sokszáz ta
nyát öntöttek cl és zártok el a külvilágtól. 
Sok ház összeomlott, a lakókat egymásután 
lakoltatják ki.

Kiskunhalastól Szegedig csónakkal 
lehet közlekedni.

A kunszentmiklósi dunavölgyi lecsapoló 
társulat csatornája Kunszent mi ki ás, Fűlöp- 
szállás és Szabadszállás körül • nyolcezer 
holdat árasztott eL

Győr, március 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A buda pest—bécsi vasútvonal 
mentén fekvő Győrszentivány községben
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Wlecced&s - Bent Ml lesz veled emberke?
A rohanó, Ideges élet, rendszertelen táplál-1 Tartson tehát 4—0 hetes tavaszi Ivókúrát a 
koz ás, a sok munka korán megbénítja a Mira glaubersős gyógyvízzel, mely a tulhl- 
szervezel működését. Anyagcsere-, emész- zás. epe, gyomorbajok biztos gyógyszere, 
téri-, és vérkeringési zavarok lépnek fel. | Kérdezze meg orvosát!AZ IGÉNYES 

KÖZÖNSÉG AUTÓJA.

.Eladási Irfttpont: VI, Ctata-utca 29. Telefon: 2-908-90.
Városi lerakat: V., Mária Valéria-ulca 10. Tele,on: 1-827-32.

lévő tizenkét tó vasárnap kiöntött és It 
elárasztotta az egész községet, |

Pestkörnyéki utcák vlz alatt
De nemcsak ridéken, hanem o táváros 

környékén Is veszedelmes helyzetet terem
tett a belek óta tarló országos esőzés. Sok 
helyen elöntötte az utcákat a megduzzadt 
talajvíz, ax alacsonyabban fekvő pincék 
pedig megteltek rizsei.

PMtnzeatlőrtacen, Kispesten és Sorok*  
uÉr-Ujtelepen egéaa utcák állanak a 

viz alatt!
’A legsúlyosabb a helyzet Kispesten, ahol

Már rend van a vasutakon
Az országszerte pusztító árvizek a vo

natközlekedésben Is zavarokat okoztak. 
Félő volt, hogv Drégelypaldnkon kivül 
Szolnok, Kecskemét, Miskolc és Szeged 
környékén is meggátolja a forgalom nor
mális lebonyolítását az egyre fenyegető ár- 
yirveszedelem.

Vasárnapra azonban kiderült, hogy
■ vasútvonalak mentén mindenütt si

kerűit elhárítani a veszélyt

A politikai pártok 
vasárnapi tüntetése 
a szélsőségek ellen

Mozgalmas napja volt vasárnap a magyar 
politikai életnek. A képviselőhöz húsvéti 
szünetre készülődik — c hét végén már 
meg h kezdik a vakációt — de úgy lét- 
zrlk, az idén ■— talán n nagyhetet kivéve, 
»— nem igen lesz csöndcsség u (toll tik álam. 
Mólt, hogv n NÉP szervezkedése ,— Da
rányi Kálmán miniszterelnök intenciójá- 
Im»z híven — s rendes mederbe terelődött 
és a meggyőzés eszközeivel, nem pedig 
köztisztviselők Cs élharcosok igénvbevé- 
lével történik, ax ellenzéki pártok is foko- 
vottalib kedvet kaptuk ahhoz, hogy nyilvá
nos gyűléseken, képviselői beszámolókon 
folytassák és cröttcljesebbé tegyék szer- 
veskedéaükct.

Vasárnap a kereszténypárt és a kis- 
gasdapárt több helyen tartott gyűlést. Már 
szombaton nagygyűlése volt nz Egyesült 
Keresztény Pártnak Győrben, nhol Emszt 
Sándor és Friedrich István beszéltek és 
Emszt Sándor beszéde alknlmnt adott arra, 
hogy bizonyos megállapításaira politikai 
körökben felügyeljenek

Petrovdcz Gyula 
a kótyagosok puccsáről

'Mutter Antal vasárnap délelőtt beszámoló
gyűlést tartott a Beniczky-utcai moziban, 
melyen felszólalt Toperctcr Akosnó is, majd 
Petrovdcz Gyula mondott hosszabb beszé
det, melyben foglalkozott a németországi 
állapotokkal is.

— Értetlenül állok — mondotta —- és 
nem tudom megérteni Németországot, amely 
a szovjettel szemben háborút hirdet s 
amelynek óriási érdeke, hogy Európában n 
marxizmus fejlődését megakadályozza. Ér
tetlenül állok a német kulturhnrccnl szem- 
ben. amelv olt az iskolákat fojtogatja.

Minden kercazténvjettcgtl Ifjúsági egye
sületet feloszlattak, mlndrn If jvaágt fo
lyóiratot elkoboztak. F.zer apácánál töb
bel fosztottak meg a tanítás lehetősé- 

' «*<»!•
pedig ha a srovjet ellen akarnak harcolni, 
azt csak a kereszt jelében tehetik. Majd bő
szé It Németország terjeszkedési szándéká
ról, végfii rétéit az utóbbi napok esemé- 
nyeire is.

— Rend és békesség nem lesz — mon
dotta, —■ amig tekintélyünk nem lesz.

As elmnlt napokbnn azt láttuk, hogy 
agy pár hólyagos tmLcr fegyverrs puca

1937. ívi lypuiainál mérsékelt 
árak. Legnagyobb typui- 
válanlék melleit legmodernebb 
•zerkesilést és rég hírneves 
minőséget nyújt.

lsek házból kilakoltatták a lakókat, mert 
házak összeomlásától tartanak.

a

a

tűzoltókat hívták ki azért, mert
■ folytonos esőzés ahiinosta ■ Kossuth

Lajos-utea 220. száma házat.
falakon repedések támadtak és minden 

pillanatban attól lehetett tartani, hogy az 
épület összeomlik.

A tűzoltók feltámasztották a bodüléssei 
fenyegető falakat és kilakoltatták a lakó
kat.

és semmi eshetőség sincs arra, hogy a köz
lekedésben az árvíz zavarokat idézzen elő. 
A MÁV műszaki munkásai éjjel és nappal 
tartó munkával vasárnap délutánra

helyreállították a megrongált vasúti 
töltési Drégelypalánknál

és 5 óra 32 perckór menetrendszerinti pon
tossággal ismét megindulhatott a személy
vonat.

esőt akar csinálni.
Minden közösséget megtagadunk ezekkel és 
nem helyes a kesztyűs kéz politikája. Ha a 
kormányelnök urnák mondanivalója van, 
ne a barátaival mondassa el, hogy pénzek 
jönnek be Magyarországra, hanem mondja 

ameg u valutaügyészséghck, rendőrségnek, 
karhatalmi alakulatoknak és

kérlelhetetlenül irtson ki minden törek
vést, amely a rendet és törvényes kor

mányzást felborítani igyekszik.
Parancsurnlmi rendszerrel csak szolganépe- 
két lehet kormányozni, a azabndságszerető 
magyar nemzetet ncm.

Majd azzal fejezte be beszédét, hogy a 
napokban üljük meg a szabadság ünnepét, 
gondoljunk arra, hogy minden parancs
uralmi rendszer elsősorban a gondolat sza
badságát és a sajtó szabadságát akarja 
megfojtani. 

Nyilasok a kisgazdapárt 
hajduszoboszlói gyűlésén

Vasárnap délelőtt alakuló zyülést tartott 
Hajdúszoboszlón a független kisgazdapárt, 
amelyen nagyon sokan jelentek meg és már 
az illés kezdete előtt bizonyos jelek arra 
mutattak, hogy

a nyilasok megpróbálják megzavarni a 
kisgazdapárt alakuló gyűlését.

Tildy Zoltán volt az első szónok, nlű is
mertette n független kisgazdapárt program
ját. Beszéde elejét aránylag csöndben hall
gatták nz ülésteremben elhelyezett nyilasok 
is. Sót amikor arról beszólt, hogy azért kö
vetelik a titkos választójogot, mert ellene 
vannak a diktatúrának, nkkor nz összes je- 
lenvoltak lelkesen megtapsolták.

Az utána kővetkező Juliász-K'agy Sándort 
már az első mondatánál próbálták megza*  
varnlt

— Ml van a sstdókérdésselt — kiáltották 
közbe.

— Ml a földkérdés rendezése révén véd
jük a magyar fajt —- mondotta Juhás:-Nagy 
Sándor — és nem helyezünk mást e kérdés 
elé.

Nem as okvetetleukedő gyQlttlkMfe ét 
kUlllnbtiző kereszteknek falra való les- 
tése a magy-m- politikai élet problémája.

Már lizen’l évvel ezelőtt alakitolt szövetsé-,............ „.............  ,
fel a felforgató törekvések ellen. Akkor bal- Horváth Zoltán,

oldalról jött a veszély, most jobboldalról. 
(Erre a kijelentésre a nyilasok nagy taps
ban törtek ki. Nagynehezen helyreállott a 
csend s ekkor Tildy Zoltán hangja süvített 
bele a terembe:

— Ml as? Már a felforgatta Is éljen?!)
Kun Béla ugyancsak a diktatúrákról be

szélt, az ö szavait is próbálták megzavarni, 
azonban Kun Béla clhallgattatta n közbe
szólókat, úgy, hogy végül feltűnő csendben 
hallgatták meg.

Annál erőteljesebben zúgott fel a zaj Vá- 
sáry József felsőházi tag felszólalásakor és 
beszédo folyamán többször valóságos szó
harc fejlődött ki a nyilasok és n kisgazda
pártiak között, majd amikor Kálmán Fe
renc, a hajdumegye! független kisgazdapárt 
igazgatója arról beszélt,

hogy se nyilaskeresztre, se horogke
resztre, se kaszáskeresztre nincs szük
ség, hanem busakeresztre van szükség, 

újból nagy zajongásba kezdtek a jelen volt 
nyilasok. Végül azonban elcsendesedtek és 
a gyűlés minden különösebb rendzavarás 
nélkül ért véget

ífrí/ gráf politikai cselédjévé 
akarja tenni a magyar népet 

— mondja Tildy Zoltán
A Független Kisgazdapárt vasárnap dél

után Derecske községben tartott nagygyű
lést, amelyen Bajcsy-Zsilinszkg Endre ar
ról beszélt, hogy Idegen pénzzel akarnak 
itt olyan pártokat szervezni, amelynek cél
jaiba ncm láthatunk be.

Utána Tildy Zoltán mondott nagyhatású 
beszédet.

— Vigyázzanak, — mondotta többek kö
zött —, akik a jelszavakat hangozhatják.

Veszedelmes játékot űznek ezek úgy a 
jobboldaliság, mint a tájvédelem fo

galmával
s egyáltalán mindr.n jelszóval, amely nem 
egyéb, mint üres szólam.

Egy gróf politikai cselédjévé akarja 
tenni a magyar népet Diktatúrát akar.

Vegyék tudomásul, akik ezt hirdetik, hogy 
számoljanak Darányi becsületes és alkot
mányos érzésévé) és a magyar néppel.

Utána Vásáry József felsőházi tag, majd 
Kun Béla és végül Mofzes János beszélt

— Az egész szervezkedés hátterében — 
mondotta Mojzes — azokat a diktatúrára 
törekvő társaságokat látjuk, akiknek ke
zéből Gömbös Gyula halálával kiesett a ha
talom és amint

azelőtt megkísérelték a diktatúrát fe
lülről, megpróbálják most alulról meg

csinálni.
Ez azonban nem fog sikerülni nekik, fegy
veres csapatokat Sturmtruppen és Sturm- 
abteilung mintájúra szerveznek a MOVE- 
ban. Ezt is meg kell szüntetni.

A gyűlés minden zavaró incidens nélkül 
véget

Vitéz Makray Lajos: 
a vadhajtásokkal való 

leszámolásról
egyesült keresztény párt vasárnap

írt

Áz ____ ____ .
Szegeden és Szeged környékén összesen hat 
zászlóbontó-gyÜlést tartott. A gyűléseken 
Makray Lajos, Homonnay Tivadar, Tanffer 
Gábor és Meizler Károly országgyűlési 
képviselők vetlek részt, akiket a szegedi 
pályaudvaron ünnepélyesen , fogadtak. A 
nagygyűlést Mester János dr. egyetemi ta
nár nyitotta meg és felolvasta Líchy János 
gróf táviratát, hogy betegsége minit nem 
vehet részt a szegedi nagygyűlésen.

Ezután vitéz Makray Lajos tartott nagy
hatású bestédet.

— Ml izembcnállunk mondotta Makray 
— a liberalizmus elkorcsosodott és eltor
zult formájával. Ellene vagyunk a szívtelen 
kapitalizmusnak, ellene vagyunk n bolse- 
vizmus brutális, nyers, istentelen és termé
szetellenes irányúnak,

de ugyanúgy ellene vagyunk horog
keresztes Irányzatnak, amely gazda
ságilag nagyon közel áll a bolsevta- 

muaboz.
— A mi helyzetünk a kormánnyal szem

ben az — mondta befejezésül vitéz Makray 
Lajos —. hogy ellene vagyunk minden té
továzásnak, mellette vagyunk azonban még 
pedig teljes erőnkkel

a vad hajtásokkal való leszámolás 
mellett.

Utána Tauffer Gábor, Homonnay Tiva
dar és .Meliler Károly beszéltek még.

Agyalágyult desperadok 
mindig akadnak

A független kisgazdapárt vasárnap Kis
kunfélegyházán is tartott gyűlést, amelyen 

a kerület képviselője is-

azokkal szemben,

mertette a politikai helyzetet és azt a r#. 
ményét fejezte ki, hogy Darányi Kálmán 
kormányával együtt tudni fogja kötelességét 
és erélyesebben lép fel azokkal szemben, 
akik akár jobbról, akár balról szélsőséges 
izgatást űznek.

Dinnyés Lajos beszélt 
Összeesküvésről, amellyel

Inkább orvosi szempontból kell foglal
kozni, mint büntetőjogi szempontból.

Agyalágyult desparádók — mondotta 
mindig akadtak, akadnak és fognak akadni.

A gyűlés után ezerteritékcs bankett volt, 
amelyen számos felköszöntö hangzott el.

Hudaörsön is nagysikerű gyűlést tartott 
a kisgazda párt, amelyen Láng Lénárt és 
Czirjak' Antal országgyűlési képviselők 
mondottak beszédet.

■z operettszeríl

Emszt Sándor
és Friedrich István Kispesten

A kereszténypárt Kispesten tartott va. 
sárnap délután népgyülést, amelyen Tóbter 
János beszámolt választóinak.

Emszt Sándor arról beszélt, hogy Do 
rányi Kálmán kormánya még nem csinált 
semmit, de miután már rosszabb Időket Is 
láttunk — mondotta —, tehát örülnünk 
kell neki. Utána Friedrich István beszélt, 
aki ugyancsak a kormány politikájával 
foglalkozott.

Beavatott hely Emszt Sándor 
győri beszédéről

Az utolsó napok politikai eseményei utón 
nem kis érdeklődést kelteti az egyesült 
kereszténypárt győri gyűlésén Emszt Sán
dor felszólalása, amely a politikai kérdé
seken tülnienöleg a telepítési szakkérdést 
is bírálat tárgyává tette és oly értelmű ki
jelentést tett, mintha mind a mai napig 
egyetlenegy embert sem telepítettek volna.

Emszt Sándor ezen kijelentésére beava
tott helyről siettek az adatok puszta fel
sorolásává) rögtön megadni a választ és 
hivatkoztak Darányi Kálmán miniszterel
nök egyik korábbi bejelentésére, amelyből 
közismertté vált az a tény, hogy

múlt év július t-étől ezév kezdetéig a 
vásárlásból és elővásárlásból szármázd 
ingatlanokból 2230 családnak juttattak 

főidet.
Reá mulattak arra is, hogy a telepitetteknek 
ebből a számából 2140 család mint tulaj
donos, 90 család pedig mint haszonbérlő 
jutott földhöz.

A megszerzett területekből, — amely 
említett idő alatt 11.734 katasztrálls hold- 
nyi mezőgazdasági ingatlant tett ki —■ 
mintegy

10.605 katasztrálls holdat 
adtak ki az uj blrtokszerzők tulajdonába

A kormány „izgatott" 
viselkedése

Ezekből az adatokból arra a köveiket 
tetésre jutottak beavatott helyen, hogy, 
Emszt Sándor — említett kijelentésének 

megtételekor, hogy mai napig egyetlen 
embert sem telepi tettek —- nyilvánvalóan 
jóhiszemű tévedés áldozata lett, éppúgy

mint 
hogy 
nyék

abban a másik kijelentésében K 
aa elmúlt héten bizonyos esemé- 
folytán a kormány „izgatottan 

viselkedett* 4.
nézve megálllapitják, hogy nen>Erre i___„ , ..„B,

események voltak, hanem álhirek és kü« 
lönféle kombinációk, amelyek

korántsem okoztak izgalmat ■ kor
mány körében.

Ugvnnnylra nem, hogy azok
■ legutóbbi minisztertanácson még 

szóba sem kerültek.
Egyébként a sajtó képviselői — 

mindennap érintkeztek a parlament folyo
sóján, söl a minisztériumokban is a kor
mány tagjaival — semmiféle ilyen >*# “*’ 
mát nem láttak, sót ellenkezőiig a foly°*  
»ón és a Házon kívül terjesztett alaptalan 
hírek inkább derültséget keltettek a kor
mány körében, semmit nyugtalanságot.

Személyi kombinációk, 
találgatások 

múlt hel! rémhírterjesztéssel kapeso4
latban bizonyos személyi kombinációk 1» 
nyilvánosságra kerültek egyes állítólag kü
szöbön álló változásokról. Ezekre vonat
kozólag — a főispán! kombinációkat *•  
beleértve — a kormányhoz közelálló hely
ről azt a felvilágosítást kaptuk, hogy ■ 
nyilvánosságra került személyi kombiná
ciók pusztán találgatások.
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Marton Béla nagy beszéde 
a diktatórikus törekvések ellen

„Nekünk nem kell külföldre menni eszmékért!**
’ 'A Marton Béla elnöklete alatt álló Nem- 
tett Munkaközpont vasárnap délelőttre or
szágos nagygyűlést hivott össze a JMV 
gépgyári kolónia nagytermébe. A gyűlésre 
nagyszámú rendőrséget vezényeltek ki, 

azonban rendzavarás nem fordult elő.
A színpadot nemzeti szinti zászlókkal és 

e munkaközpont jelvényeivel, plakátjaival 
díszítették fel. Féltizenegy felé járt az idő, 
amikor megérkezett Marton Béla vezérka
rával Szeder János, Fricke Valér, Boczo- 
nády Szabó Imre, Benárd Ágoston, Ronkay 
Ferenc, Brogly József és Hertelendy Mik
lós országgyűlési képviselők, valamint vi- 
téz Juhász Jenő, dr. Köucsligety Miklós 
bizottsági tagok és Seftsik György volt 
képviselő társaságában.

A hallgatóság első sorában foglalt helyet 
Marton Béla édesanyja is, aki most hal
lotta fját először nagygyűlésen beszélni.

A gyűlés résztvevői felemelt jobbkar
ral köszöntötték Martont és vezérkarát 
és ők is igy viszonozták az üdvözlést

Az iparűgvi minisztert Hammer Géza mi
niszteri tanácsos képviselte. Marton elnöki 
megnyitójában üdvözölte a hallgatóságot, 
majd megnyitotta a gyűlést. Molnár Sán
dor dr., a Munkaközpont igazgatója, be
számolójában azt hangoztatta, hogy sok ül
döztetés, intrika és meg nem értés kisérte 
a nemzeti alapon álló munkásság útját, 
mire 1935 novemberében keresztül tudták 
vinni, hogy alapszabályai lehessenek az 
egyesületnek. Ezután a pesti és vidéki szer- 
yezkedésről emlékezett meg,

megdicsérte Bornemisza Géza minise
iért,

akiben a munkásság megértő, szociális 
gondolkodású és cselekvő embert talált. 
Ezután bejelentette, hogy most különösen 
a pestkörnyéki szervezésre és arra fektetik 
a fősúlyt, hogy a textilgyárakban az ide
gen szövőmesterek helyébe magyar szövő
mestereket állítsanak be.

Tiz vidéki és több pestkörnyéki kikül
dött felszólalása után

Marton Béla állott fel szólásra és kö
zel kétórás beszédet mondott.

— Történelmi idők történelmi órájában 
jöttünk össze — kezdte beszédét —, de 
most nem a politikus, hanem a fajtájába 
szerelmes magyar ember áll előttetek, aki 
kél célt tűzött maga elé, hogy nemzetének 
és a magyar munkásságnak fáradhatatlan 
harcos katonája legyen. Mielőtt bármihez 
is hozzákezdenénk és rózsás álmokba rin
gatnánk magunkat,

szükségünk van a belső revízióra, 
hogy a saját fészkünkben megértessük ma
gunkat és közös nevezőre hozzunk vala
mennyi hasonló gondolkodású magyart. A 
Nemzeti Munkaközpont nem tartozik egy 
párthoz sem, ön:'Hó szakmai szövetség, 
amelynek az a célja, hogy polgárrá tegye 
a munkást,

kikapcsol programmjából minden dik
tatórikus törekvést, egy világnézeti ala
pon áll, a magyar nemzeti világnézet 
alapján. Sem Róma, sem Berlin nem 
érdekel bennünket mint világnézeti 
programúi — mondotta felemelt han
gon —, nekünk nem kell külföldre 

menni eszmékért,
az ezeréves magyar nemzet ki tudja ter
melni a programmot.

Ezután arról beszélt, hogy a demokrácia 
és a szociáldemokrata párt lealkonyulóban 
van és mindenütt a nacionalista gondolat 
igyekszik erőre kapni. Azt is fejtegette, 
hogy nem helyes meghatározás jobboldal
ról cs baloldalról beszélni, hiszen

sok monoklls ficsur Is Jobboldalinak 
tartja magát, holott az Igazi naciona
lista gon olknzf.su politikus ' elfordul 

ezektől az emberektől.
A liberalizmus, Marton fejtegetése szerint, 
csak a zsidóság érdekeit szolgálta. Ezután 
őzt hangoztatta, ha a magyar munkás 
megtér a vörös lobogó alól, még ha előző
leg akármilyen harcos baloldali yo.lt is, 
százszor többet ér neki, mint a melldön
gető, monoklis hazafi. A jövedelem és va- 
gyonelosztás igazságossá tételét segélyek és 
alamizsna helyett uj gazdasági rend, tör
vénybe iktatott szociális intézkedések be
vezetését sürgette. A munkásasszonyt vissza 
kell adni a családnak, az álláshalmozást 
meg kell szüntetni.

Bejelentette ezután, hogy
■ Turul Szövetség és ■ Magyar Jövő 
Szövetség mnnkáscsoportjui ■ közel

jövőben csatlakoznak hozzájuk 
és baráti tárgyalások folynak a keresztény
szocialista párttal is. Figyelmeztetést inté
zett Marton Béla a nagytőkéhez és a 
munkaadókhoz, hogy jól vigyázzanak, 
kikre bízzák a munkások sorsát, mert nem 
szabad előfordulni annak, hogy

ügynökökből lett vezérlfazgalók kl- 
uzsorázzák ■ munkásságot.

Végül fegyelmet és rendet kért a hallgató
ságtól.

Több felszólalás után határozati javas
latot fogadtak el, amelyet hétfőn délelőtt 
egy küldöttség Darányi Kálmán miniszter
elnökhöz juttat A határozati javaslatban 
többek közt a munka szabadságának tör
vényes biztosítását, a munkaközvetítés ál
lamosítását, a fcéregyeztetö bizottság fel
állítását, a családi bérrendszernek az ipari

Szabadlábra helyezték 
a röpíratos 

pécsi orvostanhallgatót
Pécs, március 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A pécsvidéki bányászsztrájk ügyé
ben vasárnap nem történt lényegesebb 
fordulat.

A bányászok továbbra Is szolidárisak el
bocsátott társaikkal. A Dunagőzhajózási 
Társaság részéről viszont továbbra is tartja 
magát az az álláspont, hogy az elbocsátott 
munkásokat, akiket a sztrájkmozgalom 
legfőbb vezéreinek tekintetnek, nem veszik 
vissza.

Peyer Károly országgyűlési képviselő 
vasárnap egész nap a bányavidéket 
Járta Bertrand Antal, a bányamunká
sok szövetségének főtitkára és Tolnay 
Imre, a pécsi bányászok titkára kísé

retében.

a— —ae

Éjszakai csata 
az Andráss^kávéház 
birtokáért,
háttérben egy maziválíalattal

pártot, amely túlnyomórészt Meskó rokon
ságából és barátaiból all és igy valósággal 
‘családi pártnak számit.

Az Andrássy-uti volt Drechífcr-kávéház. 
amelyet most Andi sy-kávéháznak hívnak, 
furcsa és kissé rejt^.yes hátterű összetűzés 
színhelye volt. A kávéháziján tegnap a késő 
éjszakai órákban megjelent kengyel Lajos 
több úr kíséretében, akik az egyikben egy 
bokszbajnokot ismertek (el és

távozásra szólította fel a kávéháx 
vendégeit.

König Fülöp, a kávéház felelős Igazgatója 
tiltakozott ez ellen és mindenáron meg 
akarta akadályozni, hogy a kávéházat le
zárják. Lengyel Lajos rendőröket hívott, 
akik előtt König Fülöp ismételten kijelen
tette, hogy a kávéházat nem engedi bezárni 
és nem enged

46 családot az utcára tenni.
Ezután Lengyelék eltávoztak.

A furcsa affér előzményei a következők: 
A kávéház tulajdonosa a Terrasz Káuéház 
és Vendéglő R. T„ törvényszékileg l ejegy
zett igazgatója König Fülöp. A Terrasz 
részvénypakettjének többsége nemrégiben 
Lengyel Lajos családjának birtokába ke
rült, akik azonban még nem fizették ki ed
dig a részvények teljes vételárát, nem hív
ták össze az igazgatósági ülést és nem is 
jegyeztek be a törvényszéken a kávéház 
számára uj felelős igazgatót.

Közben a részvénytársaságot bizonyos

OTl-tartozások és adók miatt a transzferá
lás veszélye fenyegette és emiatt a Pénz
intézeti Központ, az Andrássy-ut 21. számú 
épület tulajdonosa

felmondással élt.
A tartozásokért a régi igazgatóság felelős 
és ez eddig még mindig részletfizetésekkel 
el tudta intézni, hogy negyvenhat család 
kenyerét megmentette és a kávéház üzlet
meneteiét biztosítsa. A P. K. azonban ez
úttal ragaszkodott a szerződés betűihez és 
a felmondást érvényesíteni akarta.

A háztulajdonosnál
egy moziérdekeltség Jelentkezett, amely 
a kávéházat mozihelyiséggé akarja át

alakítani.
A moziengedély tulajdonosa, Illetve érde
keltsége kisebb lelépést már felajánlott a 
Terrasz rt. régi tulajdonosainak, akik azon
ban ezt nem fogadták el.

Most a különböző peres eljárások során 
azt fogják tisztázni, vájjon Lengyelék

miért akarták hirtelen a kávébázat 
lecsukni,

amelynek következménye az rt. csődje és 
46 család kenyerének elvesztése lett volna, 
nem beszélve arról, hogy Budapest egyik 
legrégibb és tradiciós múltú kávéháza ke
rült volna a kalapács alá.

Zl fiatal Meskó Zoltán 
otthagyta édesapja pártját 
és uj pártot alakított

A fővárosban és a vidéken naponta ala
kulnak, gyüléseznek újabb és ujahb nyilas
keresztes pártok és valójában az a helyzet, 
hogy

ma már Jóformán több a párt és a 
vezér, mini a tulajdonképpeni tag.

Még a legbeavatottabbak sora tudják, 
hogy mennyi is a különböző nyilaspúrlok 
jelenlegi létszáma. Van Fes/e/ícs-párt, Ba- 
logh-pkrl, Böszörményi-nck is volt pártja, 
MesAó-nak is van pártja, sőt vasárnap de
rült ki, hogy a sok pórt nemcsak a vezérek 
személyében nem tud megegyezni, hanem 
például

Meskó pártjában apa és fin kiízütt 
nézclcltéréa támadt az elvek miatt.

A fiatal Meskó tulcnyhénck és maradinak 
találja apja programját, ezért otthagyta a

MÁGNÁSés bányászmunkások részére való fokoza
tos bevezetését, a fizetéses szabadság ki
terjesztését az ipari és a bányászmunkás
ságra, azonkívül

■ sztrájk és a munkáskizárűsl Jog meg
szüntetését kérték.

Az elnöklő Marton Béla indítványára a 
nagygyűlés táviratilag üdvözölte a minisz
terelnököt és az iparügyi minisztert

KEVEREK

•/.kg 3.70

MEINL GYULA r.-t. 
. Magyarország legnagyobb .
I^^^kávésza'wzletéböl

Házról-házra Járták a bányászok szegényes 
hajlékait, igyekeztek megnyugtatni őket, 
élelmiszerrel látták el az éhező családokat, 
de a hangulat még mindig nagyon elkese
redett.

Vasárnap éjszaka Pécsre érkezik Eszter
gályos János képviselő, aki hétfőn reggel 
újabb tárgyalásokat kéz a DGT igazgató
ságával.

A vasárnap eseményeihez tartozik kü
lönben az is, hogy

a rendőrség szabadlábra helyezte 
Kraszkó János orvostanhallgatót, 

aki Izgató tárgyi! röpcédulákat osztogatott 
a bányászok között. Az orvostanhallgató 
ellen azonban izgatás cimén tovább is fo
lyik az eljárás.

Ifj. Meskó Zoltán vasárnap pár fiatal 
hívével megalakította a Magyar Szo

cialista Pártot.
Már összeadtak plakátra Is és a közeli 

napokhan pártjuk programját kiragasztják 
a főváros utcám. Érdekes, hogy ifj. MejA-ő 
Zoltánnak, aki (adtunkkal a IX. kerületi 
elöljáróság tisztviselője,

hivatali elfoglaltsága mellett még párt- 
vezérsé^re is akad Ideje és hogy pro
gramjában, mint hírlik, a magántulaj
don korlátozását és megszorítását 

hirdeti.
Kiváncsiak vagyunk, hogy mit szólnak 

ifj. Meskó Zoltán pártvezérségéhez és elvei
hez felettesei, hiszen programja és műkö
dése merőben ellentétben áll azzal a pro
grammal, amit a főváros vezetősége hirdet.

Meglepő fordulat 
a Nilotay-Vukov 
perben

A büntető törvényszék Méhes tanácsa 
nemrég tárgyalta nzt a feltűnő rágalmazást 
pert, amelvct Mi'otay István főszerkesztő 
indított Vukov Lukács ellen. Vukov röpira- 
tot adott ki és ebben súlyosan sértő formá
ban foglalkozott Milbta'y személyével.’

A törvényszéki tárgyaláson Vukov védője 
terjedelmes bizonyítási indítványt terjesz
tett elő. Egész sereg előkelő politikus és 
közéleti férfi kihallgatását kérte. Milotay 
ügyvédje hozzájárult a legteljesebb bizonyí
táshoz és részletes ellenbizonyítási indít
ványt tett, ugyancsak sok tanúra hivatko
zott.

A Méhes-tanács helyt adott az összes bizo
nyítási indítványoknak és március 17-ikére 
tűzte ki az ujahb tárgyalást. Ezen a tárgya
láson került volna sor a bizonyítási eljárás 
lefolytatására, a tanuk kihallgatására.

Információink szerint most Vukov védője 
és Milotay jogi képviselőié nzt kérték, hogy 
halásszák el a március 17-ikére kitűzött fő
tárgyalást. A törvényszék ánrills közepére 
mór cl is napolta a főtároyalást.

Hir szerint az áprilisi főtárgyalás megtar
tására már nem kerül sor, mert pcrenkivűH 
megegyezés készül az ügyben.

Melegebb idő
A Meteorológiai Intézet Jelenti vasárnap:
Hazánkban az éjjel folyamán a nyugati 

határszélen mínusz 4, mínusz 5 fokos 
talajmenti lehűlés volt, az ország keleti 
felén a hőmérséklet plusz 2, plusz 5 fokot 
mutatott a fagypont felelt. Vasárnap reggel 
már csak keleten esett az eső.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let plusz 8 Celzius fok, a tengerszintre át
számított légnyomás 758 mm, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:

Tovább gyengülő északnyugati azét. 
Keleten még eső, nyugaton változó fel
hőzet, Az éjjeli hőmérséklet keleten Is 
csökken, a nappali hőmérséklet kissé 

emelkedik.

yii,mücziüi8o
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letekhez ét a külföldi kolóniákhoz tartozó 
hölgyek és urak szombaton hangversenyt 
rendeznek a Fészekben a szegénysorsu ma- 
gyár művészek támogatására. Gőmöry-Laiml 
László követ konferál, Antónia Widmar 
olasz sajtóattasé felolvasóit tart, a finn kö
vet felesége dalokul nd elő. A hangverseny 
titán vacsora és tánc következik. Meghívókat 
a Fészek titkárságánál kelt kérni.

II.
Megjelent a gátból almanach uj kötete. 

Körülbelül 1.100 oldal. A neveket, rangokat 
és címeket soroló hasábokon világtörténel
met fedezhet fel a figyelmes olvasó. A tava
lyi kötetben Etiópia kerek három oladlon 
lyi kötetben Etiópia kerek három oldalon 
hiányzik. Beszámol a könyv az angol trón
változások bonyodalmairól is. Van azután a 
függelékben egy döbbenetes bejegyzés. Eb
ben a függelékben sorolják fel a nyomta
tás alatt közbejött változásokat, összesen 
négy sor hozza tudomására at olvasónak, 
hagy miy a gólból almanach sajtó alatt 
volt, meghall kél spanyol herceg: egyiket 
Madridban mint túszt végezték ki, a mási
kat is agyonlövették a milicisták.

III.
Minden külön értesítés helyett: vissza

vonhatatlanul és végérvényesen eladó Mu
rát! Lili híres, szép vörös autója. A kocsi 
mindennap délelőtt 1f-—1-lg a Pesti Színház 
elölt áll. 4 művésznő személyesen tárgyal a 
vei jkkel.

IV.
Windlschgraett Lajos hercegről már régen 

nem hallottunk. Jóideje csöndesen, vissza- 
vonultán Pártiban élt. A herceg tegnapelőtt 
váratlanul Budapestre érkezett. 4 muzuem- 
utcai Károlyi-palotában szállt meg. Magán
ügyeit intézi Budapesten. Pár nap múlva 
visszamegy l'árisba.

V.
fíríMy István, a színházi világ bródyplsfája 

és Mődchen fúr allcs-e, (iró, rendező, szí
nész. konferanszié, szlnházgrfíndoló, díszlet- 
rendező, fllmember, költő és muzsikus egy
személyiben) édes kis könyvet irt . Ez a 
elme: Mindenki benne van ... Molnár Fe
renc a kupléstrófák zeneszerzője, Gaál 
Franci a színpadról lekergetett növendék, 
fütty Lya a görl, Áhrahám Pál a félénk, 
Iterdő muzsikus, a felfedezett Rökk Marika, 
siker és bukás, pénz és koplalás, Operahá: 
és ligeti színkör, kavargó tarkaság, hazug, 
de mégis kápráztató csillogás, keserű gyö
nyörűség, bódlló, jóízű méreg — minden, 
amit ezzel az egy szóval felölnek ncy: szín
ház. Mindenki benne nun ebben a pompás 
kis könyvben. Mindenki olvassa el!

VL
Két uj adalék at „1‘rlnök a színpadon" 

című közkedvelt rónaiunkhoz: 1. Tarnóczay 
'Annáról, aki most a Magyar Színházban fő
szerepet kapóit, kiderült, hogy méltóságot 
asszony: Jcszcnák János Mró felesége. 2. 
‘4 Színművészeti Akadémián most vizsgázott 
Özabó Klári elsőéves növendék. AzonftlÜl, 
hogy kiváltságoson tehetséges, még egy ne
vezetessége van a szép szőke kisasszonynak: 
a papája miniszteri tanácsos, n mamája 
bárónő.

VII.
Az irodalmi báró érdekes kérésiét fordult 

a postavezérigazgalósághoz. Azt kérte, né
zésének budai palotájába olyan tele/ón- 
drótot, amelynek végére két készüléket te
het szerelni. Az egyik készülék az emeleten 
legyen az ő dolgozószobájában, a másik 
a földszinten, a felesége lakosztályában. Igy 
ha valaki felhívja a bárót, a felesége Is fel
veheti a tclefónkagylót és hallhatja, hogy 
mit bestéinek. At eddig egyedülálló kérés 
finom titka és magyarázata: a Mró kijelen
tette a feleségének, neki nincsen előtte titka, 
a Mróné végighallgathat fa minden beszélge
tését.

Vili.
Kiderült, hogy Budapesten és az ország

ban közel száz színész és színésznő van, aki
titkos képzőművész, szobrász, festő, Ipar- 
művész. Bátor Gizi és Muráit Lili most 
megszervezik őket és a ,Jdúterem"-ben meg
rendezik a Színészek képzőművészeti kiállí
tását.

BAKTER: A sárgalábú kiskokos csípje 
meg magukat Lepcses szomszéd, igaz-c 
hogy megen Pesten jártak?

ÖRZSI: S ha még tunná kivel beszéltünk! 
BAKTER: Bök kénesé ki!
ÖRZSI; Hát a Darányi miniszterelnök 

úrral.
BAKTER: Hinnyc a szén védésit I Ammá 

nagy sor. Oszt mit mondott neki, Lépcsős 
szomszéd?

LEPCSES: Mondok: „önagyméltóságos
kegyelmes urnin, óvásom az újságba, hogy 
a németek oszik ám mán a kukoricás ke
nyeret, meg osztán vaj sincs arrafelé, ami
ből ládzik, hogy a diktatérijábuI nem lehet 
jóllakni. Tehátlan méii tisztelettel esede
zem, tessen jól ódalbarúgni azokat az ille
tőket, akik nálunk is be akarják hozni a 
koplulásl, mert azt is egye meg a radai 
rosseb, akinek jobban Ízlik n máié, mint a 
koknstéjjel, varjúvajjal sütött foszlóskalács. 
Ifaggyúk meg csak a náci dógokat azok
nak, akik kifundállák. Nékik legyen meg a 
faj, nekünk legyen meg a vaj; legyen üvék 
a mentalitás, legyen miénk az italmentés!"

BAKTER: No fene, no fene! Oszt a Da
rányi mit szót erre?

LEPCSES: Azt, amit mindig mond. 
Aszongya: „A rendet fönt tartyuk.“

BAKTER: Igen beles. — S azontúl mi 
újság Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Igen sokat beszéltek a rosszá 
sikerűt fővárosi szanálásai!.

BAKTER: Ugyan mongyák meg mán: ml 
vót az a szanálás?

LEPCSES: Hót hogy nz állam beleavat
kozott a Főváros ügyeibe.

BAKTER: Accsak szép az államiul. Hogy 
a sok gongva baja mellett, még n Főváros
sal Is foglalkozik.

LEPCSES: Csak lassan avval a foglalko
zással. Eccer a kispaskonyi Decit Ragyák 
l’Alné bement a városba nz Engelpáccer 
íidvégyhöz, hogv aszongya két krumpli se 
fér meg egy zsákba, ha a Jóisten nem üi ■> 
cfiúccaéba: íí bizony cl akar váhkoznl az 
óráiul. — „Oszt mér?" — kérdezte Engel- 
puccer, — „tán nem foglalkozik magával 
az ura?" •— „Áztat nem mondhatnám" — 
tiltakozott Rogyákné, — „mer tennap is 
Inpickán vágott a kapanyéllel".

ÖRZSI: Drága kincs nz ollan ember, 
fődbe kéne ásni, hogy cl ne lopják.

RAKTÉR. Hót arrul mit hallottak, hogy 
n román dijákok Igencsak összc-nylszabol- 
ták a profccconikat?

ÖRZSI: Még az egyik filllt is lekanyarí- 
tolták.

HHvesemmtti,Orzsiuei es a komámmal, a Bahierrei
WiéPünk PÓDIUM KABARÉ-ban

Lepcses szomszéd

Hazastarsak nyilvános csataja 
rendőri beavatkozással

a titokban elfogyasztott szalámi miatt
Egv budapesti magántisztviselő és felesége, 

alti ugyanc«ak tisztviselőnő, néhány hónapnál 
ereid’’ elhatározták, hogy részben egészségi, 
részben takarékossági okokból

áttérnek a Mesérdlrta étrendre.
Elhatározásukat egy Ideig szigorúan be Is 

tartották, kizárólag növényi anyagokkal táp
lálkoztak.

Egy este a férfi a szokottnál korábban jött 
haza. Kiment a konvhába, ahol felesége a kü
lönböző főzelékekből ét gyümölcsökből álló 
vacsorát készítette. A tisztviselő elé megdöb
bentő látvány tárult a konyhában: felesége,

mlkötbea a bkaérdhta vaeaaHt héaattetta,
— taalámll avttt

A felháborodott hivatalnok ógörög sors-

éa uraim!
Jöjjenek velem pénteken

A35Z0IIV0K PARADICSOMÜmi

BAKTER: Ez a hála, hogy tanfttya ükét? 
LEPCSES: Nézze csak, eccer Pipanyűvő 

nos di' lnkötoles Ha, e’ jókora 
kővel ugy kupán hagylgálta tanéttó urat, 
hogy három hétig nyomta ulánna az ágyat.
— „Ilcjnye, te anyaszomoríttó, csöndör- 
fárasztó betyár te" —■ mordult a fiára Pipa- 
nyűvő, — „mér hagyítottad meg ippen 
aztat, aki annyit kínlódik, dógozik, tárad 
tevéled?" — „Hát azér" — monta a kölök,
— „mer azt akartam, hogy c’ kicsit pi- 
hennyen".

ÖRZSI: Jaj az az istentelen fattyú!
BAKTER: Ilát abbul mi igaz, hogy a két 

nyilasvezér, a Bnrcsay meg n Mcskő, ollan 
csúnyán pörlekettek a bíróság előtt?

LEPCSES: Biz annyi rondaságot montak 
azok egymásra, hogyha csak a negyedrésze 
igaz, hát mlndakettőt a legdermesztöbb téli 
napon Is nyugodtan ki lehet tenni a köz
megvetésnek.

BAKTER: Oszt hunnnn vették azokat a 
piszkolódásokat?

LEPCSES: Hájjá tuggya, tavai nálunk is 
az n kaszásköröszlös Fölhőrúgó Benyó Gá
bor, meg a lapátkörösztös Czofel Késő 
Gyula összeszórakoztak a vonaton, oszt 
igen fájn böcsülclsértéseket eresztettek meg 
egymás aptyával, annyával és minden retye- 
rutyájóval kapcsolatba. Hát ott ült a kópé
ba egy bizonyos órenstájn nevezetű vigéc, 
oszt szép csöndessen megkérdezte Felhő- 
rúgótul: — „Maga zsidó?" — „Nem én!*- — 
monta mérgesen a kaszás. „Hát tán maga 
zsidó?" —- faggatta a másik antiszemitát. 
Persze az is tagatta. — „No, akkor nem 
értem" — csudálkozolt órenstájn, Ó „mér 
mongyák mostan egymásra ugyanazt, amit 
eddig mindig énrám montak!"

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is mán.
BAKTER: Várgyon, várgyon. Még csak 

aztat mongya meg Lepcses szomszéd, mér 
monta a Éalviny miniszterelnök, hogy még 
nincs itt az ideje a békítésnek a panyolok 
közt?

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
egy pesti úr ült a Tómszedli kocsmájába, 
oszt ahogy kinéz, az ablakon, Láttya, hogy 
két berúgott gazda bicskával ront egymás
nak, egy harmadik meg csöndesen pipálva 
szemléli, amint derekassan fasérozzák egy
mást. Persze a pesti úr kikiált a pipáshoz, 
aszongya: — „Mér nem lép közbe?" — 
„Még nincs itt az ideje" — szólt vissza az 
illető. — „Hát mikor lesz itt az ideje?" — 
mérgelődött a pesti úr, — „ha majd agyon
szúrják egymást?" — „Akkor", — bólintott 
a pipás, — „mer én a helbéli koporsó- 
készittő vagyok". — Oszt Isten velünk.

tragédiákba Illő hangon hordta le „hltehngyott" 
feleségét és felszólította arra, hogy — azonnal 
dobja ki a „bicsérdistáhot méltatlan eledelt". 
A feleség nem tágított és kijelentette, hogy 
elég voR már neki fílcsérdy mester tanaibóí, 
megeszi a szalámit. A férj erre egyszerűen ki
kapta felesége kezéből a szalámi'kenyeret és 
a sremétlódába dobta.

Az asszony haragjában felkapta a sodrőfát 
fs azzal

kiverte férjét az udvarra.
A konvbaajtó előtt tovább verte a hicsérdlsta 

Usztviselöt a sodrófával, úgyhogy az kétségbe
esetten segítségéit kiáltozott.

A házbeliek nem tudták lecsillapítani a har
cias menyecskét, ugy, hogy kénytelenek voltak 
rendőrt hívni. Az asszony a rendőrre is rá-

Hortensa Raky

Állami oHenorcón alatt álló telepünkrő'

Rlpárta PortAUs alanyon éa hasai alma ég 
KUkeres vessatf <*  mindenfajta Őszibarack- 

k rendkívül leszállított Árban kaphatók
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támadt és addig ellenkezett, amíg 
előállították a legközelebbi őrszobára.

Eljárás Indult ellene hatóság ellen elkövetett 
erőszak vétsége elmén.

Amire az asszony az őrszobáról hazakerült, 
férjét már nem találta a közös lakásban. A 
magántisztviselő elköltözött és ügyvédje utján 
megindította felesége ellen a válópert. A híva- 
lalnoknŐ viszont ideiglenes nőtartás elmén in
dított polgári pert bicsérdlatn férje ellen és 
havi 120 pengő tartásdíj&t követelt tőle.

E héten tárgyalta a központi járásbíróság a 
pert. Tanuk egész sora vallotta, hogy

nem az emlékezetes botrány volt az egyet
len példa arra, hogy a hivatalnokod súlyo

san Inzultálla férjét.
Az asszony viszont azt hangoztatta, hogy az 

ellentéteket minden alkalommal az robbantotta 
ki, hogy férje őt erőszakkal akarta kényszerí
teni arra, hogy bicsérdista legyen.

A bíróság 
elutasította a tartásdíjpert 

azzal nz indokolással, hogy érdemtelen a tar*  
túsdijra az asszony, aki a házastársi meg
becsülés követelményeit sértő magatartást tn- 
niisit. A Bicsérdy-cUenes feleség fellebbezett 
az Ítélet ellen.

Feltámadt a „halálra- 
gázolt" Járóka 
cigányprímás

Különös bonyodalom egy halálos 
villamosgázolás körül

A pesti cigány-negyed
nek: a Dankó Pista-
utcának és környékének 
érdekes szenzációja vari. 
Másról sem esik szó a 
mőrék és rómák között, 
mint Járóka István ci
gányprímás „feltámadá
sáról".

A rajkózenekar kb
prímásának, a színpadról Is népszerű Járóka 
Lacinak az édesapjáról megdöbbentő hír tér 
jedt el a múlt vasárnap. Izgatottan tárgyalták 
a cigányzenészek a szomorú hirt, hogy Kő
bányán

halálragáiolta ■ villamos.
A rendőri jelentés szerint Járóka szombaton 

éjszaka Kőbányán muzsikált és közben bort és 
pálinkát fogyasztott. Egyedül haladt hazafelé 
hűséges kísérőjével, hegedűjével a hóna alatt 
a Mop/ódí-ulon, amikor erőt vett rajta a fá
radtság. Nem habozott sokáig, lefeküdt a töl
tésre, amelyen villamos sínek vezetnek keresz
tül. A cigány elaludt a síneken és az arrahalaló 
utolsó 2H-as kocsi

derékban kettészelte.
A r.'ndflri bizottság átkutatta a halott zsebelt 

és a különböző iratokból megállapították ki
létét. Az ngnoszkálás szerint Járóka István 
cigányprímás, a 13 éves Járóka Laci édesapja 
volt a halott. A család elsiratta és meg Is gyá
szolta a tragikus körülmények között elhunyt 
családfőt.

A gyászoló Járóka-család c^ak akkor lepő
dött meg igazán, amikor a halálos gázolás után 

harmadnap hazatért az elhunyt családfő. 
Először szellemjárásra gondoltak, keresztet 

hánytak magukra, de azután mégis meggyő
ződtek arról, hogy tényleg az Igazi Járóka, » 
kis prímás apja került haza. Rövidesen meg
oldódott a rejtély. Járóka egy

Ismerősének több iratot adott át
egy szerződési ügyből kifolyólag. Ezt a cigány
zenészt gázolta el azután a villamos, ö maga 
pedig

három napig vidéken muzsikált egy lakú
dalomban,

amit nem közölt előre a családjával Ebből 
keletkezett azután a sok bonyodalom.

— Az Országoa Mezőgazdasági Kiállítás nz 
idén igen gazdag és anyaga kiváló minőségit 
lesz. Többek között haromfikiállítás, lóklállí- 
tás, különféle lovasmérkőzések és mutatvá
nyok, halászat! kiállítói, vadászati és méhé
szeti csoport, valamint a tenyészállatcsoport'’k 
n mezőgazdaság minden ágát felölelő kiállí
tási csoportjel fogják kiegészíteni az idel 
mezőgazdasági kiállítást. A kísérletügyi Intéz
mények együttes kiállítása idén a kukorica 
helyes termesztését és felhasználását fogj*  
tanulságos anyaggal bemutatni.

— Van-e ember, aki ne szeretne ntaznl, 
világot látni, új tx-nvomásokat, tapa»z*a' a,°' 
kát gyűltem? Alig képzelhető el, hogy ilyenek 
sokan akadjanak, de sajnos csak i.agyon ké
véi embernek aadtlk meg, hogy ezek a vág)®*  
teljesüljenek is. A legtöbben egész életükben 
csak titkos sóvárgással gondolnak messze vi
lágrészek titokzatos világára. Van azonban egv 
mód, melynek segítségével mindenki részes® 
lehet eteknek a távoli országok életének kul- 
túráénak. Az Orion-rádiókészfllékek külön- 
leges rövidhullámú kiképzése, lehetővé teszi, 
hogy távoli világrészek auóállomásának 
likus műsorait vehossük rövidhullámon. H*> ‘* 
gassa meg az Orion-rádlókat rövidhullámon ** 
Orion rádiókereskedőknél.
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GrófSaréc/»eny/Györcrv 
fe/fönő lovagias ügyi 
Balta Borisszái

' Társasági körökben és a politikai élet
ben feltűnést íor kelteni az a lovagin, ilgy, 
■melyről a Hltlói Kaplú vasárnap kapott 
információt

Gróf Széchenyi György országgyűlési 
képviselő és Dalia Borisz, az ismert fia

tal publicista a szereplői nz ügynek.
Amikor Széchenyi György gróf átvette a 

Korunk Szava cimü katolikus folyóirat 
szerkesztését, Dalia Borisz kivált a laptól 
és barátaival uj katolikus folyóiratot ala- 
alapitolt. lg}’ született meg az Uj Kor. A 
két nívós, előkelő folyóirat szerkesztői

éles szembenállást mutattak cgymássaL
Nemrég személyes térre csaptak át azok 
az ellentétek, amelyek Széchenyi György 
és Dalia Borisz között keletkeztek. Perek 
indultak, majd a harcban álló felek

választott bíróságot hívtak egybe,
hogy ez döntsön a felmerült differenciák 
ügyében.

A választott bíróság Srekfü Gyula egye
temi tanár elnöklésével összeült, többször 
tanácskozott, de mielőtt végképpen dön-

tőtt volna, meglepő fordulat történt:
Bállá Borisz provokáltatla Széchenyi 

György grófot.
A provokátorra az adott okot, hogy Szé
chenyi lapjában oluan cikket irt, amelyet 
Bállá sértőnek talált magára.

Miután a felek megnevezték segédeiket, 
megindultak a tárgyalások a lovagias ügy
ben. A megbízottak vasárnap is hosszasan 
tanácskoztak. Információnk szerint a tár
gyalások a legrövidebb időn belül befeje
ződnek és

és ezen a héten sor kerül a fegyveres 
elégtételadásra.

Ez a lovagias ügy és készülő párbaj 
azért kelt feltűnést, mert a szembenálló fe
lek, mint a katolikus szellemi élet reprezen
tánsai,

elvben párbajellencs álláspontot kép
viselnek.

Széchenyi György gróf azonban emléklapos 
liszt. Balta Boriszt pedig társadalmi állása 
ugyancsak arra kötelezi, hogy a lovagias 
szabályoknak megfelelően intézze el ezt 
az ügyet.

NEMES ELEGANCIA 
W ÉS CÉLSZERŰSÉG 
hatásosan jellemzik a tavasz klasszikusan

szép nói divatját, melyet
a finom angol kabát
a tailleur-costume és
a selyem Surah vagy cachemlre-jersey blouse

előkeljen juttat kifejezésre.
Valódi angol, eredeti francia és kiváló minőségű belföldi keimo- 

ujdonságaim és selyemkűlönlegességeim

AZ IDÉNY LEGSIKERÜLTEBB 
DIVATKREÁCIÓ3T FORMÁLJÁK

és dús választékban, pazar divatszinskálában, ötletesen gazdag mintáza*  
tokban állnak rendelkezésre.

Az árak a gazdasági viszonyoknak megfelelően az igényekhez alkal
mazkodnak.

BRAMMER ÖDÖN
női és férfidivatkelme különlegességek áruháza

IV., Petőfi Sándor-utca 20.

Titkos névházassági börzét 
leplezett le a rendőrség

A Külföldieket Ellenőrző Országos Köz
ponti Hatóság mellé beosztott detektívek 
pár nap óta nagy munkában vannak. Az 
összes idegenellenőrzö detektívek talpon 
állnak, hogy- megállapítsák, kik azok a kül
földi honos nők, akik az utóbbi időben 
úgynevezett névházasságot kötöttek,

bol működik Budapesten az a házas
sági börze, 

ahol ezeket a házasságokat létrehozzák és 
kik azok az emberek, akiknek ez jól jöve
delmező foglalkozása lett.

A rendőrség munkájának érdekes előz
ményei vannak. A A’eok-hoz egyre-másra 
érkeztek névtelen feljelentések külföldi ho
nos nők ellen, akik foglalkozásukra nézve 
mint nevelőnők vagy varrónők vannak be
jelentve, azon lián

valójában semmi foglalkozásuk nincs, 
sőt többször összeütközésbe kerültek az 
erkölcsrendészettel, vagy más hatóság

gal.
Amikor ezeket a nőket beidézték és kihall
gatták, majdnem mind azt hangoztatták, 
hogy bosszú müve az ellenük tett feljelen
tés, tisztességes életet élnék és éppen a kö
zeljövőben készülnek házasságot kötni ma
gyar állampolgárral.

Több kiutasítás előtt álló nő később tény
leg be is igazolta, hogy

már nem lehet kiutasítani az ország-

bői, mert férjhez ment és férje után 
ő is magyar állampolgár lett.

Az idegenellenőrzö tisztviselőinek feltűnt 
ez a nagy házassági láz és különösen figyel
mesek lettek arra, hogy

többnyire azok mentek férjhez valósá
gos amerikai gyorsasággal, akiknek va

lami bajuk volt az állampolgárság 
körül.

A névtelen levelek egész tömege is arra 
hívta fel a hatóság figyelmét, hogy Buda
pesten házassági börze működik, ahol

állásnélküli férfiak 50 tői 200 pengőig 
terjedő összegért hajlandók névházas

ságot kölni
kiutasítás előtt álló külföldi nőkkel.

A levelek egyike-másika meg is nevezeti 
több személyt, akik mér kétszer-háromszor 
is „nősültek**  pénzért.

A rendőrség egy ilyen természetű ké
szülő házasságról is értesült, amely szom
baton lett volna. Az iratokat a detektívek 
lefoglalták az egyik kerületi elöljáróságnál, 
de

■ njeityrspár" Időközben tudomást szer
zett, hogy baj van a házasság körűi és 

eltűntek Budapestről.
A detektívek a héten több helyen rajta

ütésszerű razziát tartanak, hogy’ leleplez
zék a házassági börzéket és kézrekeritsék 
az egész társaságot

Gróf Eszterházy Tamás ellen 
megszüntették a csődeljárást

Fényes szerződési ajánlattal Amerikába hívták, de nem megy: 
szorgalmasan dolgozik, hogy rendezze hatmilliópengös adósságát

Gróf Eszterházy Tamás sokat emlege
tett. régen húzódó ügyében az utóbbi he
tekben egymást követték az érdekes ese
mények és most következett el a legmegle
pőbb fordulat:

kUIünös bonyodalom után megszűntet
ték a csődeljárást Tamás gróffal 

szemben!
Eszterházy Tamás gróf körülbelül 6 mil- 

lió^ pengővel tartozik hitelezőinek. Hosszú 
időn át tárgyaltak a gróf és a hitelezők 
megbízottai a kibontakozásról. Esztcrházy 
Tamásnak

a hatalmas hltbizományon kívül tizen- 
kélezerholdas szabad birtoka Is van, 

ehhez a szabad birtokhoz tartozik a deve- 
cseri kastély berendezése is. A kibontako-

zási tárgyalások lassan mentek, közben 
több hitelező perelt, árverést tűzettek ki és 
cl is árverezték a szabad birtok fölszerelé
sének, valamint a devecseri kastély beren
dezésének egyrószét.

A fiatal gróf ezután minden lehetőt el
követett, hogy rendezze adósságait. A pápai 
várkastély a hitbizományhoz tartozik. Esz
terházy Tamás hivatalos utón

a kastélyberendezés hitbizományi jelle
gének megszüntetését kérte, hogy ezt 
eladhassa vagy elúrvereztesse és a 

pénzt a hitelezők rendelkezésére 
bocsássa,

de a kérése eredménytelen maradt.
Ugyanebben az időben néhány hitelező 

csődkérclmet nyújtott be Esztcrházy Tamás

■I KIK l’O'.TAMK MJI Kl'í V/ I Mi .
Tá’besaélö:
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gróffal szemben. Külföldi és belföldi pénz
emberek és vállalkozók kérték a csődeljá
rást, de a kérvényezők között volt egyik 
régi barátja, Salm Hermann gróf is, akinek 
tízezer pengős követelése állt fenn. Viszont 
több nagyhitelező nem csatlakozott a csőd
kéréshez,

köztük Vilmos főherceg, a lengyel trón 
egykori jelöltje,

akinek Eszterházy Tamás nem kevesebbel, 
mint kerek t millió pengővel tartozott.

Salm Hermann gróf és még egy-két hite
lező utóbb visszavonta a csődkérvényt, de 
a többi hitelező kérésére tovább folyt az el
járás a budapesti törvényszéken. Több tár
gyalást is tartottak. Esztcrházy Tamás jogi 
képviselője ezeken a tárgyalásokon több
ször is bejelentette, bőgj’ a gróf haladékot 
kér, rövidesen fizetni fog. A hitelezők vár
tak is, halasztották a dolgot, az ügyek 
azonban úgy alakultak, hogy

a grófnak még sem volt módjában 
fizetni

és a birói eljárás már-már a befejezéshez 
közeledett

Mielőtt azonban a bíróság meghozta 
volna, a döntését, Esztcrházy Tajná?.. ügy
védje uj bejelentéssel állt elő: illetékességi 
kifogást emelt a budapesti törvényszékkel 
szemben. Arra hivatkozott, hogy

Eszterházy Tamás gróf nem budapesti 
lakos,

tehát nincs helye annak, hogy a budapesti 
törvényszék foglalkozzon az ellene beadott 
csődkérelemmel. A meglepő bejelentés után 
a hitelezők is ellenérvekkel álltak elő:

bemutatták a budapesti főkapitányság 
bejelentő hivatalából szerzett bejelentő

lap-másolatot*  
amelyen az állt, hogy gróf Eszterházy Ta
másnak Budapesten bejelentett lakása van 
az Eszterházy-utca 30. számú házban. A 
gróf ügyvédjének ez ellen is volt megfelelő 
érvelése. Arra hivatkozott, a bejelentőlap 
adatai megfelelnek a valóságnak, de ez 
már idejét múlta dolog. Eszterházy Tamás 
időközben végleg elköltözött Budapestről, 
feladta az Eszterházy-utcai lakást.

Ilyen bonyodalmak után most hozta meg 
döntését a törvényszék: kimondotta, hogy 
Eszterházy Tamás kifogása helytálló, 

valóban nem lakik Budapesten, tehát a 
budapesti törvényszék ncm Illetékes az 
ő ügyében és nyomban megszüntette 

vele szemben a csődeljárást.
Ezzel a döntéssel az egész hitelezői kom 

plekszum uj megoldás elé került. Ebben a 
pillanatban Eszterházy Tamással szemben 
semmiféle csődeljárás ncm folyik és ha a 
hitelezők uj eljárást akarnak indítani, ak
kor nz egészet elölről kezdhetik, a vesz
prémi bírósághoz fordulhatnak, Eszterházy 
Tamás ugyanis Pápán lakik és ez a vesz
prémi törvényszék területéhez tartozik.

A fiatal gróf különben 
teljesen visszavonultan él a pápai vár
kastélyban, még u tájékára sem jön 

Budapestnek.
Szerényen, csöndesen él, szorgalmasan dol
gozik, szemmel kiséri a gazdaság legnpró- 
lékosabb ügyeit is. A munkája annyira le
köti, hogy jóformán senkivel sem érintke
zik, társaságokba sem jár, senkit se fogad, 
ö sem megy látogatóba./Nemrégiben

egy amerikai váll.-tllyízó különös aján
lottal tapogotódzolt (Evlerház.y Tamás 

baráti kojélyrtr,'
Az amerikai ur Newyorkban lakberendező 
vállalatot akart alapítani. A terve az. hogy 
a milliomosok számára tervez és rendez be 
palotákat és nyaralókat. Arra gondolt, 
Eszterházy Tamás talán társulna ebhez a 
vállalkozáshoz,

klmenne vele Amerikába és nemcsak 
mint társ dolgozna, hanem mint mű
vészeti tanácsadó működne mellette és 
ketlen együtt szállíthatnák az amerikai 
milliomosoknak a palotákat: téglától

kezdve egészen a Bcmbrandt-képeklg.
Fényes szerződést ajánlott, de Tamás gróf 
barátai megmagyarázták neki, ne is men
jen Pápára az ajánlattal, mert Eszterházy 
Tamás egészen biztosan elutasítja. Nem 
megy Amerikába, szorgalmasan, keményen 
dolgozik, rendezni fogja 6 millió pengős 
adósságát.

Selyemliarisnyákat lopott 
egy előkelő bécsi nagy
iparos felesége

Bécs, március 7.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Különös 

váddal terhelten állott tegnap a bécsi első 
kerületi járásbíróság előtt egy előkelő nagy
iparos fiatal felesége, akit az osztrák fővá
ros mondain köreiben jól ismernek. K. N. 
asszony a Mariahilferstrassen lévő nagy 
áruházban bevásárlás közben, egy őrizetlen 
pillanatban

három pár selyemharisnyát csúsztatott 
a ridikűljébe s ezért került lopás miatt 

a biró elé.
A kiszolgáló segéd vallomása szerint K, 

N. válogatás közben tüntette el a harisnyá
kat. A segéd azonnal odahivatta az áruház
ban szolgálatot teljesítő detektívet, aki ns 
irodába kísérte és ott igazoltatta a megtó- 
vedt hölgyet. A biró tekintettel K. N. asz- 
szony büntetlen előéletére, mindössze

két napi elzárásra
ítélte, amit a drága prémekbe burkolt urinő 
hangos zokogással vett tudomásul.

Kiesett a villamosból 
a Fasor-szanatórium 

gondnoka
A Ferencváros egyik vendéglőjébe akart 

utazni villamoson vasárnap az éjjeli órák
ban Horvátovics József, n Fasor-szanató
rium gondnoka. A pótkocsi első perronjára 
szállott fel és nekitámaszkodott annak az 
ajtónak, amely a kocsiút felé nyílik,

A villamos már a Fcrenc-körül 8. szám 
előtt halasit, amikor

• kocsiajtó hirtelen kinyílt
s a következő pillanatban Ilorvátovics Jó
zsef

kizuhant az úttestre.
A kocsit azonnal megállították, majd ki

hívták a mentőket, akik Horvátovicsot
súlyos sérülésekkel

a gondjaira bízott Fasor-szanatóriumba szál
lították. A szerencsétlenség ügyében a rend
őrség megindította a vizsgálatot.

VÁMc'NG - &A#

Március havi műsorunk vezet! 
Világvárosi hangulat! 

GERŰ- VERTES-OIÚSI 
hangulatot zenekara 

ZENEI GEülELIGI



6 HÉTFŐI NAPLŐ Budapetl, 1837 mJrcltu g.

Örömmel Jelenthetjük, hogy a Hétfői 
Napló

IL VÁLLALATI BRIDGE CSAPAT- 
VERSENYE,

nmeivel április 3—4-én tartunk meg a 
Lloyd-palota dunaparti dlsztermébeu, pá
ratlan sikert ígér. A meghívók e héten men
nek azét. Az érdeklődők kívánságára Is
mertetjük a veraenyjóték rendszerét. A ver- 
»eny tebonyolilása svájci rendszer szerint 
történik. A rsapatok az első fordulóban 
norsolds szerint Játszanak egymás ellen 8 
leosztáson mérkőzést. A győztesek 0, aa e|- 
dönteltenesek (3 mercaponlig) 1, n veszte
sek 2 pont veszteséget szenvednek. A ké
sőbbi fordulókban azok a csapatok kerül
nek egymással szembe, amelyeknek eddigi 
eredményei egymáshoz legközelebb feksze
nek. (Vesztett pont és meerapont tekinteté
ben.) Két egymásután! fordulóban ugyan
ér m csapatok egymás ellen nem játszhat
nak, hacsak nem a végső döntőről van sró. 
Amelyik csapat U pont veszteséget szenved, 
a versenyből kiesik. A legtovább állva ma
radó csapat a győztes, lm az utolsó két ma-. 
pút egyszerre csík ki, győztes a Jobb meccs
pontoz. A helyezéseket ugyancsak n kiesé
hek végső sorrendje dönti el.

Nevezési díj csapatonként 18 pengő. — 
Nevezési zárlat április hó 1. — Meghívó 
Igényelhető és felvilágosítás szerezhető ki
adóhivatalunkban, Erzsébrt-kttrnf 28. 
(1308- M.) *

Cohen Rafael, a magyar válogatott kapi
tánya a következő nyilatkozatot küldte be 
hozzánk:

A múlt héten támadás érte a „Fészek" 
csapatát, illetve annak licitálási rendszerét. 

Ahogy a múltban nem tettem, ugy a jövő
ben sem jogok ezekre a tendenciózus heálli- 
fásokra annál kevésbé válaszolni, meri a 
„Fészek" csapat licitálási rendszerérőt csak 
olyanokkal szállhatok vitába, akik ezt a 
hozzáértők által kipróbált rendszert ismerik. 
A bridgcközvflcmény megnyugtatására csu
pán annuk megállapítására szorítkozom? 
hogy a bajnokcsapatot ezek az állandó kis 
csipkelődések semmiesetre sem fogják cél- 
kitűzéseiben megállítani. A? együttes a jő’ 
vőben Is mindent el Jog követni, hogy hiva
tásának eleget téve, a magyar bridge. hír
nevéhez méltán szerepeljen és fejlődjék.

Csapatunk rendszerét szakértelemmel ren
delkező játékosok állították össze a rendel
kezésre álló dús tapasztalatok alapján és 
nyugodt lelkihmercttcl állíthatom, hogy a 
rendszernek eddig egy meccspont vesztesé
get sem Irhatok terhére.

Bizonyára csak különös véletlen folytán 
esett össze a szigorú bírálat megjelenésének 
időpontja rendszerünk nyomtatott kiadásá
val, mégis megnyugtatom a cikk íróját, 
hogy oz nem azért jelent meg nyomtatás
ban, hogy hasonló munkák terjesztésének 
versenyében részt vegyen, hanem a „Fészek" 
csapat őszinte barátainak kérésére és mind
össze 200 számozott példányban

A magyar válogatott csapat pedig a tőle 
megszokott akartcrővel, buzgalommal és 
ambícióval készül továbbra is a közeledő 
budapesti világbajnokságokra. És én hiszem 
és remélem, hogy a magyar csapat at el- 
kővetkező nehéz küzdelmekben olyan he
lyezést fog elérni, amellyel a vetünk érző 
magyar brtdgetdrsadalom megelégedéséi 
fogja kiérdemelni. *
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Treff az adó. Nyugat káró bubival Indul, 
Eaiak—IMI nem ed ki UtéM.

★

A Lipótvárosi Polgári Kaszinó felvételét 
kérte a Bridge Szövetségbe és egyben már
cius 21-én a szövetségi egyesületek tagjai 
részére kiírandó páros-verseny rendezésére 
kert engedélyt A verseny fővédnöke: Ö««- 
senye! Zenó. a Közmunkatanács és as 
l.l'K elnöke.

♦
TW. Molnár Harry március 20—itten at tea- 

•olt játékosok kizárásával kiosttoti lappal kis 
maiőnyü pároi-versenvt rendcj pazar díja
zással- Nevezni tehet: 11 24 41.

HÖLGYEIM!
KELL MA KELME-TANÁCS?!

Most már minden hétnek, sut nap
nak megvan a maga érdeklődési köre. 
— Eddig az izgatott bennünket, hogy 
mit hozott Pária, mi lesz az uj divat. 
Most azonban már ezeretnők konkreti
zálni egy kicsit: milyen uj divat
án vágok tesznek s milyen színek?

llogy kronologikus sorrendben ha
ladjunk, a tavaszi kabátra, kosztümre 
kivétel nélkül tweedet és flancllt aján
lanak. A diagonal főleg fekete-fehér 
sötétkék-fehér színekben dominál. De 
nem marad sokkal hátrább mögöttük 
a skót tweed sem és a sottis mint min
den évben, az idén is uralja az őt meg
illető helyet. I)e azért nehogy azt 
higyje valaki, hogy az uni puha 
gyapjukabát-anvagok nem mennek. 
Dehogyis nemi Sőt divatosabbak, 
mint valaha. Gyönyörűek a világos 
szinü, hosszú,nyitott kabátok a velük 
harmonizáló sötétebb tónusu, sima, 
sziikreszabott gyapjú zsorzsett ruhák
kal.

A későbbi koinpléanyagokra is kell 
már gondolnunk, amelyhez creppes 
szövésű gyapjút ajánlanak s ezt nyu
godtan elfogadhatjuk, mert gyönyörű. 
Csupa puha, simuló anyag. A fel
tűnőbben öltözködő hölgyek számára 
a piszkossárga 1937. sláger színe. 
Míg az egyszerűséget kedvelők kiél
hetik magukat a sötétkék-fehér piké 
és fehér linón tteszeállitásban. Renge
teg a sötétkék. Bolero, kosztüm, kabát
ruha, kompié mind-mind sötétkék; 
beláthatatlan tenger, fehér tarajos 
habokkal... A be ige és a szürke nagy 
harcban állanak, nem tudni még 
melyik kerül ki győztesen. Majd meg
látjuk... Egy uj piros síin is felbuk
kant : a cerisz és tégla vegyüléke. 
A zöld szintén favorizált szín lett min
den árnyalatban.

Május felé ismét jókedvűen fogjuk 
az impriméket köszöntenU mint nyári 
garderobunk elmaradhatatlan darab- 
ját. 'Áá imprimé azzal a változással 
jelenik meg az idén, hogy nincsenek 
elszórt mintái, hanem egészen sűrű, 
egymásba folyó körök, kockák, vona
lak díszítik. Nagyon felkapott lesz a 
csikós crcppes ímprimv. Nagy virá
gokat és egyáltalában virágokat kizá

Detektívek keresik 
a gimnazistát, aki a Dunába 
lökte a kis Tóth Lajcsit

Kitüntetést kap Fonó Katica,
Nincs boldogabb ember ebben a percben 

Rudapestcn, mint Fonó Miklós gépgyáros 
éa a felesége, az ó lányuk Fonó Katica 
mentette meg élete kockáztatásával a 
nyolcesztcndós Tóth Lajcsit, akit játék köz
ben egy Hu a Dunába lökött Fonó Ka
tica, az Erzrébet-llccum növendékére, akire 
a szülei joggal olyan büszkék, nagyon sze
rény leány, nőin dicsekszik, sőt túlzásba 
viszi a szerénységet, azt mondja: nem olyan 
nagy dolog az egész, ő jól úszik, köteles
sége volt segíteni a fuldokló kisfiún.

Fonóék lakásán harmadik napja állan
dóan csöng a telefon, ismeretlen emberek 
mutatkoznak be és gratulálnak Fonó Ka
talinnak. A bátor kisleány nem fogadhatja 
személyesen u gratulációkat, nem mehet u 
telefonhoz, ágyban fekszik,

■ jeges dunai fürdő szerencsére nem 
Járt komoly következménnyel, de mégis 
megviselte egy kissé a dolog, a szillel 
ágybafektették és nem Is engedik egy 

pár napig Iskolába.
Az. Erzsébet leányllccum növendékei igy 
nem is ünnepelhették Fonó Katicát, de 
nagyon büszkék rá, alig várják, hogy be
jöjjön az iskolába, meleg szeretettel, (in 
ncplésscl akarják fogadni. Az hkolalársak 
ünneplésén kívül Is lesz még folytatása az 
életmentésnek: a bátor diáklányt

Illetékes helyen kitüntetésre terjesztik 
elő

és biztos, hogy megkapja • jól megérdemelt 
kitüntetést.

Tóth lujjcsi dunai kalandjának van 
azonban második oldala Is. A kisfiú, mi
kor a Dunából kifogták és magához tért, 
elmondotta az eset történetét. Elmesélte, 
hogy többen Játszottak a Dnnaparton, egy 
bot miatt összekapott egy nagyobb fiúval, 
akinek

• nevét nem Ismeri, csak annyit tud

rólag nagyesti ruhákon látunk majd, 
sőt ezeket is legtöbbször ugy alkal
mazzák, hogy a sima sötét tüllre, vagy 
muszlinra applikálnak körül nagy 
imprimó virág-arragementokat. Sok im- 
prímé az angol koronázás jegyében 
készült : koronás, jogaros és palástos 
minták.

Az idén teljesen fejlesztették a 
tavalyi nagy dirndli-divatot. Ezek ér
dekes, törökös mintájú domború anya
gokból készülnek, amelyeket nem
csak trottőr viseletre, hanem nehéz 
omló selymekből még nagyesti célokra 
is felhasználnak. Nagyon szépek ezek 
a kelmék : a domború nyomású virá
gok ugy hatnak rajtuk, mintha mind
egyik külön-kiilön rá volna téve az 
anyagra.

Á lenvászon, a nyomott vászon és 
a piké a lehető legnagyobb divat. 
Igen sűrűn szerepel a virágos piké-bluz 
és a sima ruhához hordott hosszú 
nyitott piké-kabát. A fehér piké mint 
blúz, de főleg diszként fordul elő 
„nagy mennyiségben”.

A kioké uj elnevezést kapott: craklé 
as uj neve. (De minket asszonyokat 
nehéz lenne becsapni ezzel a névvel. 
Kioké, az mégis csak kioké).

Do ki tudná még felsorolni azt a 
rengeteg uj és régi anyagot, ami diva
tos lesz. Kihagytam pl. a pettyeset, 
a csikósat, a jerseyt, amelyek magától 
érthetően divatosak lesznek.

(Dr. Dévainé Erdős Böske).
★

Méretes 1, 2, és 3-án mutatta he az And- 
rássy-uti Geiger-szalon tavaszi és nyári kol
lekcióját olyan sikerrel, amire eddig meg 
példa nem volt. Kollekciójának minden egyes 
dnrabja az Ízlést, finomságot viseli magán. 
Sötétkék-fehér, rózsaszín-sötétkék .halványkék
sötétkék összeállításai felejthetetlenek, nem
különben pazar estélyi ruhái. A Geigcr-szalon 
az érdeklődőknek naponta bemutatja kollek
cióját. Hölgyeim! meg kell nézni!

★

Az idei divatbemutatókon különösen szépek 
és fessek voltak a mnnnekenek, Érdeklődé
sünkre meg tudtuk, hogy ennek különös oka 
volt; ugyanis mindegyik lőrinci Hilda által 
készített fűzőben jelent meg. (Haris-bazár 1. 
T. 2.) Lőrinci Hilda gyönyörűen dolgozik, Íz
lésesen és főleg roppant mérsékelt áron. Min
den hölgy győződjék meg róla.

az életmentő, bátor diáklány 
róla, hogy állítólag giinnázista 

és ez ti kisfiú lökte l»c a Dunába. Az (igy 
most n rendőrség elé került. A főkapitány
ságon nyomozást indítottak és 

detektívek keresik az állítólagos glin- 
názistát, nki Tóth Lajcsit a Dunába 

taszította.
Tóth Lajos éppen ugy, mint nz élet

mentő diáklány, gyöngélkedik, szüleinek 
.Vdría-téri lakásán fekszik, eddig még nem 
tudták kikérdezni. Amig erre sor kerül, a 
detektívek a dunaparti játszadozásnál sze
replő többi gyereket kérdezik ki sorra és 
érdeklődnek tőlük, nem tudják-e, ki volt 
az a fiú, akit Tóth Lajcsi omleget.

Több név is fölbukkant már, 
valószínű, hogy rövidesen megtalálják n 
fiút és eljárás indul ellene a fiatalkorúak 
bíróságánál.

Bornemisza Géza kereskedelemügyi minisz
ter rendeletét intézett Szeged város polgár
mesteréhez és rendőrfőkapitányához, amely 
ben közölte, hogy szabályozta a május 26-án 
kezdődő és junius 6-ig tarló IX. Szegedi Ipán 
Vásárt. Közölte egyben art is, hogy a Vásár 
látogatói számára május 23—junius 8 közötti 
időre 50 százalékos utazási kedvezményt en
gedélyezett. A rendek! részletesen Intézkedik 
a Szegedi Ipari Vásárról. Célját abban Jelöli 
meg, hogy a magyar kézmflveslpar, háziipar, 
iparművészet és népművészet termékeit meg
ismertesse. Kifejelt tton- a magvnr ipar pro. 
pagálásának szolgálatába állította a miniszter 
a Szegedi Ipari Vásárt. A rendelkezés kitér 
jed a Vásáron való részvételre is, szabályozta 
a jelentkezés feltételeit ée ugy intézkedik, hogv 
« különböző kedvezményekre csak azok tart
hatnak Igényt, okik március 15-ig jelentkez
nek a Vásáron való részvételre. Végül ugv a 
szep-dl ipartestíltet elnökségét, mint a Vásár 
rendezőbizottságát egyetemlegesen felelőssé

• minisH<í a ügyeinek gondos
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KÖZ6AZDASÁ8
2.39 millió oengó nyerésén 
a Hitelbank 1936. évi mérle

gében
A Magyar Általános Hitelbank zárszániadii# 

a tavalyi 3,4041.217 pengővel szemben i,169fílfí 
pengő tiszta nyereséget tűntet fel. melyből a: 
igazgatóság javaslata szerint 700.000 pengő « 
tartalékalapok, l millió pengő a nyugdíjalapok 
javadalmazására forditlatik és a fennmaradó 
2,489.959 pengő pedig nz 1037-es Üzletévre vite. 
tik elő. Az igazgatóság tehát az összes szem- 
pontok alapos mérlegelése után, figyelemmel 
az ezen kérdéssel összefüggő általános hitel- 
politikai érdekekre, ugy határozott, hogy osr- 
tal/.k fizetését ebben az évben sem hozza ja
vaslatba és ennek megfelelően tantiéme folyó, 
sitásúra sem kerül -sor. A tavalyi mérlegadatok
kal összehasonlítva a takarék- és folyószámla
betétek állománya 199.2 millióról 208.5 millió 
pengőre emelkedett, míg az egyéb hitelezők 
tétele 4.7.9 millió pengőről 29.5 millió pengőre 
csökkent. A pénztári készletek, giro- és bank
követelések 21.2 millió pengős tétele, az adó
sok állományának és a váltótárcának 214.6 
millió pengős együttes összege, úgyszintén a*,  
értékpapírok és érdekeltségek összesen 58,1 
millió pengővel kimutatott együlte*  tétele n 
tavalyi állapottal szemben nem mutat lénye
ges eltolódást. Az értékpapírok és érdekeltsé
gek értékelése már az előző mérlegben is az 
1935. december 31-i tőzsdei árfolyamoknál lé- 
nyegesen alacsonyabban történt: az e réven 
képződött belső tartalék igen tekintélyes mérv
ben megnövekedett, mert az 1936. év folyamán 
beállott igen jelentékeny árfolyamemelkedések 
egyáltalában nem vétettek figyelembe. A Hitel
banknak a magyar gazdasági élet minden ága
zatát /előlelő emelkedő forgalmú üzleti tevé
kenységének alapját elsősorban a bank üzlet
feleinek állandóan bővülő kárt, nemkülönben 
az intézet érdekköréhez tartozó vállalatok ké
pezik, úgyhogy az intézet gazdasági tevékeny
ségének e két fontos tényezőjéhez fűződő kap- 
csolatait á bank továbbra Is változatlan gon
dossággal kívánja ápolni.

A Belvárosi Takarék
pénztár r. t. közgyűlése

A Belvárosi Takarékpénztár Rt. 1937 március 
6-án tartotta Ijedtr Lajos dr. tlnökléaévcl 44. 
évi rendes közgyűlését A közgyűlés megnyitása 
után az elnök elsősorban a múlt éviién elhunyt 
nagynevű elődjéről, Székely Fcienc m- kit 
udvari tanácsosról emlékezett meg.

A közgyűlés, amelyen a részvényesek nagy 
számmal vettek részi, az igazgatóság javaslatait 
egyhangúlag elfogadta és határozatikig ki- 
m« .Ka, hogy a még mindig bizonytalan gazda
sági helyzetre való tekintettel, valamint a hitel
élet vezető tényezőinek elgondolását követve, 
annak ellenére, hogy ax elért nyereség erl lehe
tővé tenné, a takarékpénztár osztalék fizetésé
től eltekint és az elért tiszta nyereséget ezúttal 
is az intézet belső erejének gyarapítására 
használja fel.

A választások során a közgyűlés a lelépő 
Igazgatósági, feliigyelöbirotlsági és választmányi 
tagokul újból megválasztotta.

A Salgó-Tarjánl Kőseénbánya B. T. Chorin 
Ferenc dr. m. kir. titkos tanácsos, felsőházi 
tag elnöklete alatt most tartott 69-ik rendes 
évi közgyűlése megállapította az 1986. évi zár
számadásokat és a lefolyt űztetévre részvé
nyenként 1-75 pengő osztalék fizetését hatá
rozta el. A közgyűlés az Igazgatóságba uj ta
gul vitéz nagybányai ifj. Horthy Miklós urat 
választotta meg. A megállapított osztalék f- 
hó O-ától kerül beváltásra.

★
A Gschwlndt-ffle szesz-, élesztő-, likőr- 

rumgyár Ilt. f. évi március 6-án tartott rendes 
évi közgyűlése az 1936. évre részvényenkint <0 
pengő, hányadrészenként 8 pengő osztalék kifi
zetését határozta el. A .szelvények folyó évi jnáf*  
ctus hő 8-tól kezdve kerülnek beváltásra a rész
vénytársaság központi irodájában (IX., Ipar
utca 17.) és a Keroskedelmi Banknál.

★
A Hungária műtrágya-, kénsav- és venni- 

ipar Rt. 1937 március hó 6-án tartott igaz
gatósági ülése megállapította az 1936. űzletévről 
szóló mérleget és javasolni fogja az 1937 már
cius hó 20-ra egybehívandó évi rendes közgyű
lésnek, hogy az értékcsökkenési alapnak 760.0M 
pengővel, valamint a kétes követelések tarta
lékalapjának 450.000 pengővel való dotálása 
utón fennmaradó 257.895.58 pengő tiszta nyere
ség — tekintettel a még folyamatban lé* 1”' 
gyárkiböviUsekre —, az 1037. üzletévre méret
tessék elő.

★

Most terjesztették fel a kereakedelemOgyl 
minisztériumhoz dr. Hajdú Miklósnak, a Ma
gyar Tudakozódó Fgytet vezérigazgatójának 
beszámolója keretében a februárt hónap fi
zetésképtelenségeiről szóló jelentést. A fiwM*  
képtelenségek számé februárban a januári hó
nappal szemben 27.71 százalékot enökkené*  
mntat és az elmúlt két hónafban 17.49 Máza
iéi-. a csökkenés aa 1936. év ugyanezen Idő
szakával szemben.

*
A kőművesmesterek a Budapesti Nemzetközi 

Vásár ideje alatt országos építőipari nagygyö- 
li st rendeznek. A nagygyűlés főtárgyai as 
építőipar gyakorlásának törvényes szabályo
zása és az építőipar gazdasági kérdései Ifi
nek. A kőművesmesterek e hó 21-én tartják 
50 éves jubiláris közgyűlésüket.
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Büzbombás 
tüntetés

a bécsi legitimista 
na£y&yülésen

Bécs, műre. 7.
(.4 Hétfői Napló tudósítóidnak telefonje- 

tentésg.) Az osztrák legitimsták vasárnap 
délben a Renz-cirkuszban nagygyűlést tar
tatták. Wiesner lovag, az osztrák legitimis- 
szövetségeknek több mint háromezer tagja 
jelent meg. A nagygyűlést az antilegitimis- 
ták meg aknrták zavarni,

büzbombás tüntetést rendeztek,
a szétdobált büzbombák elviselhetetlenné 
tették a levegőt, ugy, hogy a gyűlést meg 
kellett szakitani.

Később rendet teremtettek, a gyűlést foly
tatták, Wiesner lovag, az osztrák legitims
ták vezére nagy beszédet mondott, amelyen 
a császári ház tagjainak emlékét idézte.

Több felszólalás után a gyűlés résztve
vői felvonultak Bécs utcáin.

édességek
minden jobb szakmabeli üzletben 

és
Krlszfina-krt 119. (Karácsonyi-u. sarok.) 

II., Zsigmond-u. 15. (Margit-körut sarok.) 
IV., Kecskeinéli-utca 14. 
TV., Muzeum-körút 27. 

VII., Erzséhet-körut 22.
VIII., Rákóczi-ut 41. sz. a.

DREHER-cukrosboliban!
— SÍRÓ ELNÖK A SOPRONI KAMARA 

KÖZGYŰLÉSÉN. Most tartotta meg alakuló 
közgyűlését a soproni kamara, amelyen négy 
vármegye kamarai tagjai jelentek meg. A 
közgyűlés rendkívül izzó hangulatban folyt 
le. A kamara ugyanis emelte a költségveté
sét éí ennék a fedezésére az eddigi kamarai 
illetékeknek egy százalékkal való fölemelését 
javasolta. Nagykanizsa kamarai tagjai tilta
koztak ez ellen. Több felszólalás után Szé
kely Géza kamarai elnök emelkedőit szó
lásra és drámai jelenet következett. Az elnök 
a nyiJt közgyűlésen sírva fakadt és kérte, 
fogadja el az illetékemelés javaslatát. A ta
gok megdöbbenéssel nézték a jelenetet és 
annyira elérzékenyedlck, hogy a nagykani
zsai kamarai tagok kivételével még azok is 
megszavazták az emelést, akik ellene voltak. 
A’ngpAonúsa és Zala kamarai tagjai azonban 
nem hagyják annyiban a dolgot. A napok
ban összeül az elöljárósága ülés, ezen tilta
koznak at illetékemelés e.llcn és tiltakozá
sukat minden társtestülelnek megküldik 
hasonló állásfoglalás végett. A kamarai ha
tározat tehát még mesze van a jogerősség- 
től.

— Pokolgép robbant a francia-spanyol 
határon. A francia-spanyol határon Cerberc 
állomáson vasárnap hajnalban egyik vonat 
kocsijában vámvizsgálat közben egy pokol
gép felrobbant. A perpignani spanyol kon
zulátus kertjében óraszerkezettel ellátott 
pokolgépet találtak.

— A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 
A RENDELETEK ELLEN. A Budapesti 
Ügyvédi Kamara 1936. évről szóló jelentése 
vizsgálja a magyar jogélet mozzanatait és 
az igazságszolgáltatás intézményeit Meg
állapítja, hogy a rendelctekkel való kor
mányzás a rendkívüli válságos eseteken 
kívül már minden térre átcsapott és maguk 
a törvények is mind sűrűbben kerettörvé
nyek. Kifogásolja a jelentés, hogy a kor
mányzat minduntalan belenyúl ez autonó
mia körébe. Ilyenek a Pliönii-rendeletek 
is, amelyek az általános szerződési szabad
ig nyiit megtagadását foglalják magukba. 
Az országgyűlés által most letárgyalt uj 
ügyvédi Rendtartásról éles bírálatot mond 
a jelentés.

immcipfi HUiönieoessÉDeu.
Ka-Sa gyógyclpöle

KALMÁR, (Peloti Sándor "l**bárói.)  
Megnyitó 4 r a k !

—- Előadás. Dr. Bodrogiul József egyet, ma
gántanár, az OMKE adóügyi szakértője, már- 
cius hó li án este 8 órakor „As aktuális adó
kérdésekről" Vll„ Almásay-lér 12 U. alatt. • 
Magyar Festékkereskedők Országos Egyesülete 
helyiségeiben előadást tart, melyre az egyesület 
vendégeket szívesen láL

— Márciusban Is — mint mindig — a Tabán- 
kárban szórakozik a legjobban Budapest vrl 
közönsége.

Somlay Arthur 
boxpárbaja egy pincérrel 

a Berlini-téri művész- 
kávéházban
A kiiziinség fenyegetően lépett fel 
a Vígszínház művészével szemben

Példátlan botrány színhelye volt szom
baton éjféltájban a Berlini-téri Vigszinház- 
kávéház, amely az utóbbi időben irók, mű
vészek, színészek kedves találkozóhelye. A 
Vígszínház előadása után ide tért be va 
csorázni Somlay Arthur, a jelek szerint 
T"en morózus és ingerlékeny állapotban. 
Először Ujházy-lcvcst kért s miután a pin
cér köz.ölte, hogy ez már elfogyott, lacipc- 
csenyét rendelt, amely tudvalevőén frissen 
készülő étel és ennek elkészítésére várni 
kell. Néhány percnyi várakozás után Som
lay magához intette az őt kiszolgáló Ni- 
ckelsburger István pincért és

repcpdukálhatatlan szavak kíséretében 
hangosan felelősségre vonta a késede

lemért.
A pincér tisz.teletteljesen válaszolt és 

megpróbálta megértetni a művésszel, hogy 
nyersen nem hozhatja ki a húst, mire Som
lay Arthur idegesen fölugrott az asztaltól 
és kisietett a ruhatárba. Innen azonban 
cgypár pillanat múlva vissza fordult, szét
tárta a kávéház szárnyasajtaját és hango
san elkiáltotta magát:

— Ide gyere, te gazember, engem akarsz 
kioktatni! — kiáltott a pincérre.

A zsúfolt kávéház közönsége dermedten 
figyelte a pillanatok alatt lejátszódó ese
ményt. Somlay ugyanis gallérjánál fogva 
megfogta a pincért és

teljes erővel Icboksrolta,
úgyhogy ez tántorogva esett neki egy asz
talnak. A pincér azonban keménykötésü 
legénynek bizonyult,

nekingrott Somlay Arthumak, akire 
ütést mért le.

A közelben tartózkodók azonnal a vereke
dők közé vetették magukat éa lefogták 
Somlay Arthurl, akit kifelé vonszoltak a 
ruhatáir felé. Közbep a kávéház előkelő és 
mondén közönsége konsternálva nézte vé
gig a nem éppen épületes látványt,

Marlene Díetrích
Charles Bover

szines csodafilmje:

műm KERTJE
Rendezte: RICHARD BOLHSLAWpKY

HOLNAP PREMIER!
Váltsa meg jegyit előre I

ROYALAPOLLO ♦ CORSO
Holnap este >4 8 <Ss ’/JtO órakor Holnap J,7,és 9 órakor

fenyegetően lépett fel Somlay Arthur- 
ral szemben,

akit közben sikerült a ruhatárban kissé le- 
csendesíteni.

Pár pillanat múlva Somlay vette kalap
ját, kabátját és eltávozott az éjszakai bot
rány színhelyéről.

— Nagykanizsa magának kéri Lispét! 
Nagykanizsáról Írja a Hétfői Napló tudósí
tója: A lispei olaj fúrások sikere valósággal 
felvillanyozta Nagykanizsa hangulatát. Mi
alatt a milliós költséggel járó kutatások ja
vában folynak, már megkezdődött a versen
gés, hogy’ merre vezessék majd a kitermelt 
nyersanyagot a központi fővonalhoz. Nagy
kanizsán egyöntetű a vélemény, hogy Lipsc 
fekvése kizárólag Nagykanizsát predeszti
nálja erre u szerepre. A város a Budapest— 
bécsi vonal főütöerén van, innen lehet lég' 
könnyebben megközelíteni IAspét. A vezeté
ket tehát okvetlen Nagykanizsáig kell lefek
tetni. Az elszegényedett várost ez valóság
gal megmentené. A lispei olajtelep termékei
vel kapcsolatban alakuló uj gyárvállalatok 
egész forgalma Nagykanizsán keresztül bo
nyolódna le. Csak Nagykanizsa jöhet számí
tásba. Mutatja ezt az is, hogv az olajl'urás- 
nál dolgozó angol mérnökök családjukkal 
együtt Nagykanizsán laknak, a város min
den reménysége most Bethlen István gróf
ban van, bíznak benne, hogy megszerzi és 
megmentéi Lispét NSűgkanlzso szánjára.

Zaj és lárma ellent kiállítás nyílt meg 
Rudapeaten. Vasárnap délután nyiit meg « 
Népegészségügyi Múzeumban a kontinens első 
xaj- és lármaeílenes kiállítása. Az érdekes kiál
lításon grafikonok, gipszábrák különféle készü
lékek mutatják be és érzékeltetik azt a rom
boló munkát, amelyet a lárma az ember ideg
zetében véghezvisz, A lárma elleni hadjáratban 
Amerika és Németország járnak elől, hazánk
ban még kezdetleges az ellenes való küzdelem 
és csak ezután Iridul meg az erőteljesebb pro
paganda a zaj és lárma ellen.

Byönyörüformai Lényege*ajitások!

Évi add 80 pengd. rogyazztis kb. 8 fit
ÁRA 4900 pengő.

Fdképvíselet:

HAHN ARTHUR eaTÁRSAI
VL, AndrAssy-ut 10.—Telefon *1-136-19

Újabb gyilkos
ságokat vallott be 
a szolnoki rém

Szolnok, márc. 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 

leütése.) Egész Szolnokot lázban tartják a 
Szunyog-ügy fejleményei. Most négy esz
tendeje meggyilkolva találták Szolnok ha
tárában Szabó József gazdasági cselédet. 
Azt hitték, sosem kerül meg a tettes. Két 
héttel ezelőtt azonban kiderült, hogy a 
gyilkos Szúnyog Lajos törökszentmiklósi 
legény, aki most egy rablás miatt a váci 
fegyházban ül.

A fegyházban kihallgatták Szúnyogot, aki 
beismerte a szolnoki gyilkosságot, de

nagy megdöbbenésre bevallotta azt la. 
hogy ezt megelőzően Érd mellett klra- 

, holta és megölte Köles Ferenc gazdál
kodót, azután Csákberény határában 

egy ismeretlen csavargóval végzett, 
Tőrökszentmiklós határában leütött As ki
rabolt egv pásztort, Kunszentmártonban 
pedig kirabolta Pintér Balázsné korcsmá- 
rosnéL

Az igazságügymlnlsztrr engedélyével 
helyazinlszcmie-köcutra vitték Szú

nyog Lajost.
Szombaton Érden járlak vele a csendőrök, 
vasárnap Csdkbérényben, hétfőn pedig 
Szolnokra kisérik, ahol cl játszatják vele a 
gyilkosság történetét.

Jack mn
zenekara
természetesen

a metropoie aa
szállt.

— Közmunkákat követel ■ debreceni 
építőmunkásság. Vasárnap izgalmas nagy
gyűlést tartottak Debrecen építőipari mun
kásai. Élesen támadták a város vezetősé
gét, amely három éve nem irt ki közmun
kákat. Elhatározták, hogy dr. Kölcsey Sán
dor polgármesternek áladják munkaköny
veiket, hogy a polgármester lássa, hogy 
legtöbbjük évenként csak két-hdrom hetet 
dolgozik. Fáy István főispántól is segítsé
get kérnek.

— Házasság. Dr. Cziffra András minisz
teri segédtitkár, ny. főispán fia, március 
10-én este 6 órakor esküszik n belvárosi 
plébániatemplomban örök hűséget Mattin- 
sich Dórának, n miniszterelnökségi sajtó
osztály tisztviselőnőjének, néhai dr. Mattia- 
sich Dezső közjegyző leányának.

— Visszahelyezték zászlórúdjára az el
lopott miskolci országzászlót. Az ellopott 
és nemrég titokzatosan megkerült miskolci 
országzászlót vasárnap délelőtt ünnepség 
keretében helyezték vissza a zászlórúd™. 
Frontharcos diszszázad vitte végig a vám
son a lobogót. Az ünnepségen Vidacs János 
Országzászló bizottsági elnök és Zóliorszky 
Gyula frontharcos szövetségi alelnök mon
dott beszédet A rendőrség még mindig 
nyomozza az Országzászló tolvajait.

— Sárga veszedelem kettő 1*  fenyegeti a fe
hér embert. Az ejtvik a sárga faj támadása, tá
vol Keletről A másik már közelebb fekvő baj, 
a sárgaság. mint betegség. Ma azonban már az 
ellen is kőnnven védekezhetünk, mert a glnn- 
bersóban rendkívül gazdag „Mira gyógyvíz” 
gyógyítja a sói ga* ’got, a gyomor- és epebajo- 
hat. Kérdezze meg orvosát!

— Szabályozza emésztését Darmollal. melv 
tetszés szerint adagolható és testét megkönnyíti 
és megfiatalítja anélkül, hogv drasztikusan 
halna 'agy a használata megszokássá hálnék.
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Színházi hét
ELRAGADTATVA TAPSOL 

Jnck llilloniiak és zenekarának 
fickók ezek, mindegyik külön 
hangszernek. N/húnv ni” 
tűk 
különös, ir|iík 
liölf’y" énc.'iinü 
amikor a Városi Szinhái kóuönsó 
ralvnl szinte a színpadhoz szegezd e 
jí-nrkart. amelynek a programm 
Vt: n négy öt ráadást h................
rezignáchual élluiiilja i 
ki-.-.ső zenekar bizony 
hit. ii' esedett szmokingok, kissé gyi 
mellek feszítenek a ' 
hölgyek toalettjeiről 
Ez a zenekar, amely 
pi's.'ibb, egy kis áldozatkészséggel 
lehelne. Miért ncru?

RÖKK MARIKA nagy bonyodalmat oko l 
/■ ti a Mütiótr Színház és Török Rezső, a ki
váló Írói kizőtt. így van ez, ha a c/r.éurnő 
rMÍtor/ntja a darabol, nem a színigazgatót Az] 
történt ugyanis, hogy Török Rezsőnek szer- 
zódi’ti*  volt n Nilvész Színházzal, hogy karú- 
• snnykor kihozza a „Kati kisasszony**  cimü 
ojx ri :tj't, amelyhez muzsikát Elsemann Mi
hály iit Miután ez nem történt meg, Török 
Rezső kétezer pengő pönálét követed a b'.ió- 
ság utján a Mii vész Színháztól, amelynek ignz- 
gníósi'.ga azzal védekezik, hogy Rökk Marika, 
n szerzödlctell primadonna először Török 
Rezső Kati kisnssz.ony“ cimü darabját válasz
totta ki, mbulvún, hogy ennek főszerepét 
akarja eljátszani. Erre lckf,tÓ:t. k n darabot, 
mikor azonban Rökk Marika Berlinből haza- 
jött, váratlanul n Beniitzky-operctt melleit 
ilünlött. R< kk Marikának ez a .szeszélye már 
eddig is sokba került a Művész Színháznak.
3
*■*•  A MAGYAR ROMANTIKUS BALETT 

végre megszületik. Tro’anoff, a magyarrá vált 
crn.sz balcttnicstor ii Városi Színházban 19-én 
mutatja lm növendékeivel a magyar roman
tikus balett költeményét és ezt a Hangvcr- 
scnyzcnckar Slrasscr István vezetésével kiséri. 
Miután n klasszikus táncnak az egyetlen ott
hona eddig az opera volt, ez <uiní 
megbecsülendő kísérlet, miután ' 
balettel külföldi körútra Indul, ] 
magyar stilizált táncot.

KAII ÍHÉDABAnfiYXn BT. 
amely eredeti ötletekkel 
magyar kabarét, ugyanilyen 
Rí' a szerzőkből szellemi 
Pódium nyíltan 
irodalmi darabnyárat, 
titkolt bécsi működéséről 
ta'i különböző plágiumvádak 
ul............... . i. ..
nélj.1 
volt 
egy

Budapest 
Ördöngős 

m övé sze a 
érnek. Néliánv nrtlstazsenf is akad köz- 

<> n legnagyobb meglepetést egy egészen 
le uyugixllan, „baritonnangu 
szele keltette. Ugyanakkor, 

c topsvilia- 
ezt a jazz.

befejez? sej 
kell adnia — néntii 

meg, hogy a vagyont! 
• cseppet sem

hungszer nagymesterein, a| 
pedig ne is beszéljünk, 
egyedülállóan a legpon)-] 

tlp-top is;

egyetlen oL 
iái is inkább 
Trojanoff n 
bemutatni i>

A Pódium, 
teremtette ujja a 

ötlettel „préseli 
termékeiket, A 

megvalósította az e.trpiénj/1 
amelynek Állítólagos, 
” mnyi mindent ír- 

kiílönl i'.zö plágiumvádak kapcsán, az. 
itóhhi időben. A Pódium ugyanis • nyiltun'rsl- 

' .i a dolgot. A napokban tizennégy Írót hi- 
meg uzsonnára. amely tulajdonképpen 

Kai nródnrahgyár rt alakuló ülése volt 
H. kr.fi László kezdte kiosztani az ötleteket, 
nnielyckct egyes írok regtön magukévá tettek 
s elvállalták kidolgozását. Az. írók azután 
egymásután vetették fel a különböző jclenc- 
tet, tréfa, sanzónöllclckct. Mindegyiknek gaz- 

:n akadt, egyúttal el volt vetve a Pódium 
következő műsorának gondja.

5. NrmsY Érdekes mm

d lelőtt a VIII. kerületi anyakönyvve/ctö előtt 
házass'got köt. ii Molnár Fsa, a kitűnő divat 
rajzolónő I’rlkay István tevfilmárnökkel. A 
fiatal asszonyka szülei 7 jfo/ndr László, a 
Ma-.-var Színház kitűnő művésze és felesége, 
Hát'iory Gíza Gratulálunk! — A Fehér Hollók 
a Zenénk ad.in ián, a tavasz első napján, már
cius 15-én müvésrdéhiliint rendeznek n leg- 
r.énszerűhb sztárok fellépésével. — Ncrini 
(Misnrr) Mária, a kiváló*  mezzoszoprán éne
kesnő március 20 An tartja n Vigadóban 
egyetlen órla és dalestjét. — Megjelent Dénes 
Gyula ,.ö és Ők” cimü regénye, amelyet szín 

külcsregénynek harangoztak be. Az él
vezetes és ötletes könyv valóban színházi té
májú, de ncm kulcsregényl • I

* Boccaccio az Urániában. A iegkedvcl-l 
fel b müsordarabja volt nz opereltszinpa-l 
dóknak évtizedeken ót Suppé Eoccncciója.l 
amely azonban nem tévesztendő össze azzal 
a flhnóriássnl, amely nemrégen készült el 
Herlert Mtisch rendezésében nz I FA neu- 
Labelsl ergi műtermében. Ez teljesen uj tör- 
Und, amelv a hatszáz év előtt élt ferarrni 
törvényszéki írnokról. Pclrvccióról szól, aki 
Boccaccio név alatt irta ar akkori kort meg
botránkoztató, de igen szívesen olvasott tőr-! 
t éneiéi I. Erek a történetek természetesen. 
Borcacio személyes kalandjai voltuk, amc-j 
beket most viszonlléitvnk a vásznon. Franz 
Dodié s/ikr.Vóiui elmés muzsikája festi alá 
ezt n parodisztikusnn megírt és játszott tör
ténetei. amelynek főszereplői Willy Fritsch.
llrli Finkcnzcllcr és Pnul Kcmpf.

a színházi szeczáclók:

1. Murát! Lili távozni akar a Vígszínháztól, 
mzrt Bulla Elműt szerződtették

FÉLTVE ÖRZÖTT TITOK még az az 
affér, amely igazgatói szobák párnázott aj
tói mögött folyt le a Vígszínház vezetői és 
Muráli IJIi közöl! A fiatal színésznő, aki 
az utóbbi években üstökösszerű gyorsaság
gal túrit fel a pesti színházi égbolton, várat- 

I tanul súlyos ellent élbe keveredett azzal a 
színházzal, ahol rövid színészi pályájának 
legnagyobb sikereit aratta. Az ősszelüzés 
oka Bulla Elma kétszáz estére szóló szer
ződése a Vígszínházzal. Amikor a Vígszín
ház egyre mozgékonyabb igazgatósága kö
rülbelül egy hónappal ezelőtt leszerződtette 
a Belvárosi Színház nagyszerű és nagynevű 
művésznőjét, Bulla Elműt, a rendkívül te
hetséges, de. ugyanilyen impulziv Murát! 
Üli úgy érezte, hogy ez a szerződtetés az 
ö pozícióját ingatja meg n Vígszínház szín
házaiban. Miután Bajor Gizi és Darvas Lili 
is kél-két darabra szerződött a Vígszínház
hoz, Muráli Lili azt hitte, hogy Bulla Elma 
azt a helyet fogja elvenni előle, amelyet ő 
eddig nagyon kitünően elfoglalt. Mikor ezirá- 
nyu aggodalmait közölte a Vígszínház igaz
gatóságával, természetesen megnyugtató 
választ kapott, hiszen jövőre sem Bajor, 
sem Darvas Lili szerződése meg ncm bizto
sított, továbbá az igazgatóság két színház
zal rendelkezik s ezekben szükség van első
rendű színésznőkre. Muráit Lilit azonban 
ezek az érvek csak átmenetileg nyugtatták 
meg, de a vélt sérelme csiráit tovább hor
dozta magában. Igy érkezeit cl a János 
cimü darab premierje, s amikor a darab 
váratlan gyorsasággal lekerült a színház 
műsoráról, megérlelődött benne az elhatá
rozás, hogy bármilyen utón is felbontja 
szerződését a Vígszínházzal, ahol a jövőt, 
saját számára nem t art ja biztosítottnak. 
Ilyen értelemben levelet is irt a Vígszínház 
igazgatóságának s a levélben ezekre az in
dokokra hivatkozva kérte a szerződés fel
bontását. A Vígszínház igazgatósága azon
ban valószínűen nem hajlandó a ké
résnek eleget lenni, miután Muráli 
Ulinek még egy évre szóló szerződése van 
és a kitűnő fiatal művésznő közreműködé
sére’ feltétlenül számit ‘jövő évi ■ műsorter
vei etében is. A teljesség kedvéért megem
lítjük, hogy a kitűnő fiatal színésznő egyéb
ként a Pesti Színházban szorgalmasan pró
bálja az „lllatszcrtűr" cimü darab női fő
szerepét.

2. Novellái hősnője, a Csille 
lesz, NI őri ez Zsigmond 

harmadik felesége
SZÍNHÁZI ÉS IRODALMI Űrökben 

hosszabb ideje suttogják azt a meglepően 
érdekes hirt, hogy Móricz Zsigmond, a ro
bosztus erejű kiváló író, házassági és ér
zelmi életében meglepő változás történt. 
A nagy iró, aki itgylátszik, nemcsak Írá
saiban, hanem magánélet'ben sem tud 
megalkudni, békés egyetértéssel /elbontja 
azt a házassági köteléket, amely öt Si
mányi Máriához, a magyar drámai szín
padok e nagynevű volt tag’ához fűzi. Mi
után a házastársak ezt a kérdést egymás 
között a legnagyobb egyetértéssel már le
tárgyalták és ennek konzekvenciáit Mó
ricz Zsigmond már le is vonva, elköltözött 
a közös otthonból, nem maradt titok az 
sem, hogy a magyar színházi, irodalmi és 
művészi élet e két reprezentánsának kü
lönválása miért történt.

AKIK SZORGALMASAN OLVASSÁK 
— és ki ne olvasná — Móricz Zslgmond 
őserejű írásait, meglepetéssel figyel fel 
arra a novellaciklusra, amely egy Csibe 
nevű külvárosi fiatal leányalak apró tör
téneteit dolgozza fel művészien. Ez a kis 
dgrólszakadt varrólány egy külvárosi műn- 
káscsntádnál kap otthont, de aki fiatal 
életének minden magnbizásával, ártatlan
ságával és érintetlen leikével vágyódik ki 
a szegényes környezetből a /óbb és ma
gasabb nívójú életkörülmények közé, égé-

Könnyes bupsu 
,,boszorl<ányirtó“ 
Laxnar bácsitól

Szombaton napvilágot látott az a hir, hogy 
Lakner Artúr, a gyerekek népszerű szóra’xo£- 
tatója tiz éve működő

gyermekszlnházút feladja
és vasárnap délelőtt bncsuelöadást tart a Víg. 
színházban. Lakner Artúr, aki tiz éves műkö
dése alatt teljesen uj alapra helyezte a gyer- 

szén biztosan helyet fog kapni az iroda
lomtörténetben. Egyelőre azonban sem a 
kis varróleány, sem a nagy iró ncm 
ilyen távoli megtiszteltetésre gondol, 
nem arra, hogy e rövid, röpke életben /.c-ntül történő nevelését, — aki például 
rcssék és találják meg a boldogságot. íízr'"'“ i
a történet magánügy lenne akkor, ha nem 
Móricz Zslgmond lenne hőse, az o 
Móricz Zsigmond, aki mindnyájunké, m«-L.si 
gyúróké. Hogy Móricz Zsigmond nyújtod-8díle)gtt 
tan dolgozhassák és a magyár irodalmat f 
minden gátlás nélkül gazdagíthassa mű-| 
vészetinek termésével, ezért ..........
áldozatot kell hoznia annak az nssrony-l 
nal;, aki a nagy iró első feleségének há
láin után elfoglalta helyét az iró oldalán 
és lemondva a színpadról, saját egyéni 
érvényesüléséről, évek hosszú során át az 
iró gazdag alkotó tehetségének szolgála
tába állította lenyűgözően érdekes egyé
niségét.

3. Megszólal Pallós István: 
nevetek a képtelen vádakon!

ÓRIÁSI FELTŰNÉST KELTETT a mull 
hetekben az a hir, hogy Korda Sándor 
londoni filmgyártása csődbe jutott és egy 
Londonból keltezett cikk egyenesen vissza
éléssel vádolla meg Pallós Istvánt, a 
London Film Ltd. magyar származása 
vezérigazgatóját, Korda munkatársát. Pal
lós Amerikában járt és nem felelhetett a 
vádakra. Londoni tudósitópk, Elek János 
felkereste Pallós Istvánt, akitől ezekre a 
vádakra, illetve a Korda-fii mgyárt ás össze
omlására a következő rendkívül érdekes 
nyilatkozatot kapta:

— Annyi amit mondhatok: nevetek a 
képtelen vádakon. Sajnos, csak az. szomo
rít el, hogy a támadás otthonról jött. Ncm 
tudom, mi érielme lehet egy idegen világ 
nehézségeivel küzdő három magyar hely
zetét rágalmakkal megnehezíteni, különö
sen akkor, amikor Korda Sándor, Biró 
Lajos és csekélységem — szerénytelenség 
nélkül — csak barátokat és megbecsülést 
szereztünk országunknak azzal, amit csi
náltunk.

— Ha úgy gondolja, hogy eddigi hallga
tásom — aminek oka távollétem — Korda 
és Biró megtett nyilatkozataival szemben 
rejtélyes, úgy pár szóban felelek a vádak
ra. Úgy tudom, hogy először a gyár to
vábbi működését vonták kétségbe az 
anyagi gondok miatt. Hát kérem, a gyár, 
amint látja, — még áll és minden stúdió
ban folyik a munka Rövidesen nagyobb 
produkciókkal jövünk ki, mint amilyene
ket eddig alkötturik. Ami pedig az én sze
mélyemet illeti, hogy a filmgyár építkezé
sei körül jutalékokat vettam fel, erre nézve 
közölhetem, hogy az építkezéseket 
nem én intéztem. Én nem szerződ
tettem senkit és ncm fizettem senkinek. 
Hollywoodból hívtak ide tervezőket és egy 
angol építkezési vállalat kapott megbízást 
a tervek keresztülvitelére. Ez minden, amit 
én tudok. Most már csak támadóimnak 
ke'.l tudnia, hogy az építkezések milyen 
momentumában jutottam hozzá jutalék
hoz. Rágalmazóim ellen egyébként föl
jelentést teszek.

Ezekutdn felkerestük London tegmegbiz- 
hatóbb információs irodáját, ahol a követ
kező felvilágosítást adták:

„A London Film Produktion Ltd., amely
nek a magyar származású Alexander Korda 
a vezetője, eggjike a kereskedelmi élet leg
megbízhatóbb cégeinek s minőség szem
pontjából elsők között áll. Teljesen 
h i t e Ik é p e s. Egy filmje most fut és 
nyolc felvétel alatt van.” A felvilúgositás 
további adatat számok, amelyek az alap
tőkét, az alkalmazottak számát, a beren
dezés értékét mutatják.

A három derék magyar ur tehát e pilla
natban nyolc filmet gyárt Londonban. Le
het, hogy Anglia képtelenül gazdag, de 
nálunk, szegény Magyarországon egy film
gyári csőd egészen máskép néz kL

c z

't'Hdése alatt teljesen uj alapra helyezte a yyer- 
ha-ameAek szórakoztatását és a mulatságon kérész. 

" " [ n boszor
kányokat kiirtotta a gyermekdarabokból, — 
ezzel az elhatározásával valósággal megdöb

bentette azokat a szülőket, akiknek vasárnap 
délelőtti programjuk volt mindig Lakner tá
rsi gyermeksz.inháza. A Vígszínház vasárnap 
.úóívlCd zsúfolásig megtelt és a közönség 
! szűnni r.em akaró ovációval

ugylátszik Ifcgadta a népszerű Lakner bácsit. A közönség
soraiban ezúttal több művészi előkelőség, né
hány pesti színigazgató, Antaifia Antal dr. mi
niszteri tanácsos, a Színész Szövetség kormány
biztosa is helyetfoglalt. Az előadásnak oly 
ragy sikere volt és a gyerekek könnyes bú
csaja annyira meghatotta Lakner Artúrt, — 
alánok mint elsőrangú filmszakembernek; 
mátirányu elfoglaltsága teszi lehetetlenné a 
"ycrmeszinháznál való bajlódását, — hogy el
határozta,

ez évben még tovább folytatja színházát, 
ha ritkább előadásokkal is.

— Tiz év alatt rendkívül sok örömhen és 
bánatban volt részem, — mondotta Lakner Ar
túr. — Kis közönségemnek ez az őszinte saj
nálkozása azonban mélyen meghatott. Szetetem 
a gyerekeket, szeretem, ha jól és okosan szó
rakoznak, ezért csináltam mindent, soha Jiaxz- 
nőm nem volt belőle. Csak munkám, rengeteg 
munkám ■..

CjlllOíAjJ/'uk

» * &
hogy e hét két grand guignol-filmje között 
bizony nehéz a választás. Mindkettő máskép 
akarja borzongatni az emberek idegeit. 
Számunkra mindenesetre nagyobb meglepe
tést hozott

AZ ÖRDÖG BÁBUJA
cimü grand guignol. Valakinek eszébe jutott 
a szörnyű ötlet és miután a föld szűk » 
folyton szaporodó emberek számára, leki
csinyíti az embereket is, hogy könnyebben 
elférjenek a földgolyón. Ezt a képtelen ta
lálmányt szerzi meg bosszúja számára egy 
ártatlanul elitéit fegyenc, aki a legvérfa
gyasztóbb módon végez árulóival, ellenfelei
vel. A fotográfiai trükkök szenzációsak. 
Lyon Barrymoore csodálatos képességű szí
nész. A Metro-ban nagy sikere vau a fűm
nek. Ugyancsak óriási érdeklődés mellett a 
Rádius-ban fut

MEFISZTÓ AZ OPERÁBAN
cimü bűnügyi történet, ahol a kedves és 
okos Charlie Chan bogozza ki egy Faust- 
előadás két főszereplője halálának titkát. 
E~y megőrült baritonistát Boris Karlofí ala
kit megdöbbentő szuggesztivilással.

A múlt század hetvenes éveiben játszódik 
le 

század hetvenes éveiben játszódik

A LÁZADÓ ASSZONY
Ki is ez a lázadó asszony, akit 

emberismerete, világos éleslátása 
társadalmi konvenciók fölé emel,

története, 
okossága, 
az akkori 
ugv I o7v mefbotránkozik rajta az t'.i esz*  
mik előtt ridegen elzárkózó Anglia? Ahogy 
a lázadó asszony korának meg voltak a 
maga konvenciói, úgy ütközik ezekkel össze 
a hajdan „lázadó asszony'*  le'nva, aki 
most már anyja ósdinak vélt élet fel fogása 
ellen támad. A két generáció között mindig 
tátongó óriási szakadékot csak az emberi 
bölcsesség hídja kötheti össze és ezt ebben 
a filmben egy diplomata fölényes, okos, 
bölcs figurája jelképezi. A film, amely c 
nroblémán felül is változatos, okos, bizony 
kitűnő főszereplőre talált Kathcrinc Hep*  
bum személyében, akinek érdekes arca, ko
molyabb feladatokat kereső színészi képes
sége megtalálta az utat a közönség érte’mé- 
bez és szivéhez. Partnere. Berbert Mcrshalt, 
nvugodt, fölényes játéka tette tcl'essé a kü
lönben kifogástalan együttest. A film Hen 
tetszik a Fórum-filmszínház közönségének.

R ndezte: Alexander Wohlholf — A főszerepekben: 
Hans Adalbert*  Scliletow, Helnrlch George

Öreg ember nem vén ember
(Tik-lak)

_ . _ Magyar vlglá ók —.A föazeropekben:
RÓZSAHEGYI, PAGER, SOMOGYI ERZSI, GÓZOM

Csütörtöktől OMNIA
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Három érdekes ügy 
a törvényszék előtt

1.

Egy Fóti-uti kocsmában rövtf idővel ezelőtt 
Tóth Kálmán ékszerügynök. hogy megriasszon 
két egymással összeverekedő társaságot a 
mennyezetbe lőtt. Ezután elment, de este visz- 
szatért a vendéglőbe. Előzőleg kijelentette, hogy 

„alaposan kikészítem azt a bandát**.
Záróra után a kocsma előtt Tóth agyonlőtte 

Igaz Gáspár soffőrt. Szemtanúja nincs a véres 
esetnek, Tóth és védője, dr. Traytler Endre azt 
akarják bizonyítani, hogy az ügynök önvéde
lemből lőtte le a soffőrt. aki késsel támadt rá 

Holnap, kedden tárgyalja 
az ügyet a bíintefőtörvínyszék Várady-Brenner 
tanácsa.

2,

A Hcrmes Bank kárára elkövetett 118.000 
pengős csalás ügyé.t

kedden kezdi tárgyalni a vádtanáea, 
•mely a vádirat ellen beadott kifogásokról fog 
dönteni, a nagy anyagra való tekintettel, előre
láthatólag háromnapos tárgyalás után.

Az egyik fővádlott védője védence elmeálla
potának megvizsgálását kéri, azt állítva, hogy 
az egyetlen tagadásban lévő vádlott,

dr. Erdély Henrik Ügyvéd, elmebeteg.
A családilag terhelt ember a fogházban több 

hangos jelenetet rendezett védőivel, akiket ál- 
landóan váltogat. Egv különös mániája is van: 

belenként 3—4 pár cipőt rendel 
és ezek közül egyik sem nyeri meg tetszését, 
minden cipő leszállításánál botrányt rögtönöz.

3.

Egy reggel az egyik angyalföldi utcán arccal 
egy pocsolyába fordulva holtan találták Vargha 
nevű vasúti tisztviselőt .Kiderült, hogy Vargha 
előző este ittas volt és összeszólalkozott néhány 
fiatalemberrel.

E bűzben arculütfttték, amitől a pocsolyába 
szédült és ■ vizbe fulladt

A társaság tagjai: Márton Antal hentessegéd, 
Horváth János iparostanonc és két fiatalkorú, 
Vargha különös halála miatt ma,

hétfőn kerülnek a büntetőtftrvényszék 
Vúrady-Brenner tanácsa elé.

'A fiatalemberek bevallják, hogy találkoztak az 
ittas Varghával, azt is tudják, hogy egyikük 
megütötte a tisztviselőt, de nem emlékeznek rá, 
hogv melyikük. .

TÖLTŐTOLL JAVÍTÁSOK 

papírÁruház
Kossuth Lajos-utca 20
(Astória-szállóval szemben)MINERVA

— Kiss József ereklyemuzcum Miskolcon. A 
miskolci Izraelita Tanítóképző Intézetben va
sárnap délelőtt Kiss József halálának 15-ik év
fordulója alkalmából megnyitották a költő első 
ercklyemuzeumát. Salamon Etel tanárnő mon
dott ünnepi megnyitó beszédet, majd több Kiss 
József-verset szavaltak, köztük az eddig isme
retién Hamupipőke című költeményt, amelyet 
feleségéhez irt Kiss József. Az ünnepség Silber- 
tnann Alice tanárnő beszédével ért véget

Szocialista gyűlés 
Győrben

Győr, máre. 7.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

'? Vasárnap a szociáldemokrata párt nagy
gyűlést tartolt a vasmunkások otthonában. Sok 
ezer munkás vett részt a gyűlésen, amely a 
legnagyobb rendben folyt le. Malasits Géza 
országgyűlési képviselő

élesen kikelt a DGT osztrák vezetősége 
ellen

és drámai szavakkal vázolta azt a nyomort, 
•melyben a pécsvldékl bányászok élnek. Ker
tész Miklós szólalt fel ezután, aki rámutatott 
arra, hogy Európaszerte a legtöbb államban 
h«8y fegyverkezés folyik, ezzel szemben a szo
ciáldemokrácia nem nz öldöklésnek, hanem a 
békének cs munka becsületének a híve. —

— Beugrott a nyitott sírba az öngyilkos leány 
édesanyja. Lakki Mária 18 éves szép kanizsai 
leány, aki az egyik áruházban volt alkalmazva, 
snegmérgezte magát és meghalt. Tegnap volt a 
temetése. Javában folyt az egyházi szertartás 
és a közönség a nyitott sírnál imádkozott, ami
kor a koporsót leeresztették, a halott leány 
édesanyja egyszerre sikoltássnl a nyitott sorba 
^/rott, rúborull a koporsóra éa görcsösen át- 
"lelte. Nagy pánik támadt, a gyászoló közön
ség között. A sirásó végűi kiemelte a közel két 
reétcr mélységből a fuldokló és zokogó édes
anyát. A megrendítő Jelenetet zokogva nézte a 
gyászoló közönség.

— Vasárnap megnyílt a Bécsi Vásár. Dr. 
Taucher kereskedelmi miniszter vasárnap 
megnyitotta a 32-ik Bécsi Nemzetközi Vá
sárt.

— A Népművelési Bizottság diétás előadás
sorozata keretében dr Mikes Margit a cukor
betegek diétájáról hétfő helyeit március 10-én, 
szerdán este 6 órakor tart előadást a 
müvek Vf., Vilmos császár út 3. sz. 
előadótermében. Napijegy 80 fillér.
v ~' A Ford-kocsik sikerének titka a 
rnra-anyag mellett az erős motor, a kocsi 
súlyához viszonyítva. Egy összehasonlítás meg
mutatja, hogy a Ford-kocsiknál a mótor egy 
lóerejére, lényegesen kisebb kocsisúly esik, 
mint a legtöbb más gyártmánynál. Ezért van 
az, hogy a Ford-kocsi nehéz utakon minden 
akadályt legyőz, normálos utakon podlg csak 
mérsékelten van megterhelve mólorja, kis fór- 
dulatszámmnl járhat, kevesebbet fogyaszt és 
•okkal tartósabb,

Gáz 
alatti

hírét 
kocsi

HÉTFŐI NAPLÓ,

Két súlyos motorkerékpár**  
szerencsétlenség történt 
vasárnap Pestkörnyéken

Vasárnap délelőtt Amftrrw Lajos har
mincéves vecsés-ganztelepi lakos BS 549. 
számú motorkerékpárjával robogott Pesl- 
szentlőrincről Vecsés felé. A motorkerékpár 
oldalkocsijában ült Ambrus egy barátja. A 
vasúti átjárónál eddig még tisztázatlan mó
don felmondta a szolgálatot a motor fékje 
és

■ jármű hatvan kilométer sebességgel 
nckirobogott a sorompó vasoszlopának.
A motor kerékpár darabokra tört, Ambrus 

koponyaalapi törést és súlyos belső és 
külső sérüléseket szenvedett. Társának 
semmi baja sem történt. Ambrus Lajost a 
mentők a Szent Ldpdn-kórházba szállították.

Vasárnap délután a csepeli Rákóczi-utról |

Nem jelezte, hogy fordul és így 
a háta mögött robogó motorkerékpár 

elütötte.
Benkovlcs súlyos zúzott sérüléseket szen

vedett. A motort Révai József gépész ve
zette és az oldalkocsiban Hirschfeld Ármin
ná nevű uriasszony ült. Az összeütközés 
pillanatában Révai hirtelen fékezett, Hirsch- 
feldné kirepült az úttestre és eszméletlenül 
terült el a földön.

Koponyaalapi törést szenvedett és arca 
összeroncsolódott

annyira, hogy férje, aki a közelben lévő 
lakásukról a szerencsétlenség színhelyére 
sietett, csak ruháiról Ismerte fel. Révainak 

, . ---  - —r— --------------- — .nem történt semmi baja. A szerencsétlen
ifjabb Renkovics Gergely gyárimunkds ke- asszonyt a csepeli Weiss Manfréd-kórházbn 
rékpárjAval befordult a Szent László-utra. | szállították, életveszélyes állapotban.

Nyilas-gyűlés a Ferencvárosban 
„Népszava" éltetéssel 
és feltűnő kijelentésekkel

A soroksáriutl Ferencvárosi Filmszínház
ban vasárnap délelőtt nemzeti szocialista 
gyűlés volt. Ezúttal nem gróf Festetics 
Sándor pártja, hanem az ellen-nyilaspárt, 
ifj. Balogh István debreceni váci képviselő 
hívei rendezték a gyűlést. Mintegy száz
ötvenen jelentek meg a külvárosi moziban, 
de ezeknek

többsége nem voR nyilas, 
amint az kiderült a gyűlés során, amikor 
a szónokok nagyhangú bejelentéseit taps 
helyeit viharos derültséggel fogadták.

Kelemen Pál nyitotta meg a gyűlést, 
majd Kapus György támadta a szociál
demokratákat és a zsidókat. Támadása 
azonban nem maradt válasz nélkül, mert 
egyszerre a terem egyik sarkában, mintegy 

tizenöt fiatalember kórusbnn éljenezni 
kezdte q „Népszavát**.

A nyilasok erre nagy lármát rendeztek és 
meg akarták rohanni a szocialista csopor
tot. Tekintettel arra, hogy erős rendőri ké
szültség ügyelt a gyűlés rendjére, össze
ütközésre nem került a sor és a szociál
demokraták végül is kivonultak a helyi
ségből.

Schmidt János felszólalása utón általá
nos meglepetést és sok derültséget kelteit 
Apród József beszéde. A náciszónok kö 
zölte, hogy Vágó Béla egykori kommunista 
népbiztos agitátoriskolájában tanult; szo
cialista volt, de ki kellett lépnie a pártból, 
mert kommunistának tartották. Ezután

a kommunistákhoz csatlakozott, de ott

Tavaszt ankdó az Árverést Csarnokban. 
Érdekes és változatos anyagból óllitota össze' 
vasárnap megnyílt nukcióját az Árverési Csar
nok vezetősége. Különös értékei a kiállításnak 
Munkácsy Mihály. Lietzenmayer Sándor, Dihary 
Sándor, borsos József és Sptínyik Béla festmé
nyei, továbbá ritka kelctázsiai műtárgyak, ezüs
tök, porcellánok és egy érdekes kis egykori 
hímzésekkel dis/itett .Mária Tcrézia-korabcli 
jarasztszoha. Március 10 ig tekinthető meg a 
elállítás, lt—23-ig tartják az árverést.

— Kelemen Kornélt megválasztották a 
Józsefvárosi reformátusok uj gondnokává. 
Darányi Kálmán miniszterelnököt tudvalé
vőén a budapest-józsef városi református 
egyházközség mehivta a főgondnoki székbe. 
A miniszterelnök előzőleg gondnoka volt 
ennek az eklézsiának. Megüresedett gond
noki helyére vasárnap délben Halka Lajos 
dr. presbiter, főorvos javaslatára Kelemen 
Kornél országgyűlési képviselői, nz Orszá
gos Testnevelési Tanács elnökét választot
ták.

azt mondták rá, hogy anarchista. így 
jutott el a nemzeti szocializmushoz.

A derültség elérte tetőpontját, amikor a 
szónok közölte, hogy — büszke „politikai 
múltjára".

Milisán György után Varga Károly, az 
országos központ vezetője többek közt ki
jelentette, hogy „vérbenforgó szemű rend
zavarók” az ő pártjukban is vannak.

— A vezérek ideje lejárt •— mon
dotta

vezér a nyilasok között csak as lehet, 
akit százezer fegyveres ember kiállt ki 

vezérnek a Vérmezőn.
Közölte egyébként, hogy rövidesen nyl- 

laskeresztes zászló fog lobogni minden 
magyarországi középületen. Befejezésül til
takozott a vád ellen, hogy a nyilasok gu
ruló márkát kapnak. Felszólította a közön
séget, hogy bizonyítsák ennek a vádnak 
tarthatatlanságát azzal, hogy adakoznak a 
pártnak a kijáratnál elhelyezett perselyek 
utján.

Tekintette! a nagy rendőri készültségre, 
csendben oszlott szét a gyűlés.

ÍW
Y életmód zavarja az emésztést. 

Székrekedés a vért beszennyezi.
I . Következménye fej- és derékfájás, 
1^. aranyér, önnek --------------
|r li i e g 11 a

— EztistkoMorus gazdák Nyergen jfalun. 
Nyergesujfalun vasárnap tartották a gazdasági 
tanfolyam záróvizsgáját. 45 gazda nyerte cl az 
„ezüstkoszorus gazda" címet. A földművelés
ügyi miniszter képviseletében dr. Frey Vilmos 
alispán elnökölt a záróvizsgán.

— Jótékony-est a mlnlszterelnökné ré- 
dőségével. A dr. Darányi Kálmánná veze
tése alatt álló HudapeSt-József várost Refor
mátus Egyházközség Nöl Tábora, a minisz
terelnök feleségének védőségével szerdán, 
10-én este félhatkor, az Eszterházy-ulca 4. 
sz. Tisztviselő Kaszinóban műsoros estét 
rendez.

— Fiirdőalkalmazoltak a képesítésűn kft- 
lésért. A magyarországi fűrdőnlkalmazottak, 
masszőrök, úszómesterek és a többi szakkép
zett gyógyfürdői munkás vasárnap délután or
szágos kongresszust tartott Rabay Béla elnök
letével. A kongresszus szónokai a fürdőszolqá- 
lat képesítéshez kölesét és n munkabérek mini
malizálását kérték. Figyelemreméltó az a fel
szólalás is, amely n budapesti fürdők egységes 
nyitási és zárási Idejét javasolta.
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Visszavonhatatlanul 
csak március 19 tg 
kapható leszállítóit 

reklámáron ■

GIBBS 
FOGSZAPPAN

Fenyves Andor
18 éves 
Hubay=növendélc 
szenzációs karrierje

A budapesti Zeneakadémia művészi hír
neve és tekintélye egy szegény budapesti 
fiatalember külföldi karrierjét alapozta 
most meg.

Zenei körökben sokat beszélnek most 
ról a nem mindennapi szerződésről, amit <

■ magyar Zeneművészeti Főiskola egyik 
most végzett 18 éves növendéke és egy 

nagy angol zenekar kötött
A fiatalembert Fenyves Andornak hívják 

s a szerződés értelmében a Tel-Altiban éa 
Jeruzsálemben működő angol zenekar kon
certmestere lett. Már meg is érkezett Jeru
zsálembe és

nagy sikerrel elkezdte művészi munká
ját

Az Ifjú koncertmester a világhírű mngyaf 
művésznek, Hubay Jenőnek volt a tanilá 
ványa.

Szerződtetését mesterének kttezönhett
Az történt ugyanis, hogy Hubayt kérték 
meg, hogy tanítványai közűi ajánljon vala
kit erre az állásra. A nngy mester

a 18 éves fiatalembert találta legalkal
masabbnak

a nagy zene! tudást, kultúrát éa művészi 
készséget Igénylő pozícióra, mert 18 éves 
kora ellenére már liegediiinüvészi és zene
tanári oklevelét megszerezte.

Fenyves Andor, aki Fenyves Sándor nyu
galmazott postataknrékpénztári tisztviselő*  
nek a fia, zenekarával nemsokára London
ban fog játszani.

— MEGHALT BRABECZ GYULA At-
TÁBORNAGY, fírabecz Gyula nyugalmazott

C?5»\*y3?£\  altábornagy hosszú betegeskedés után el- 
hunilf . zemnlénmetrvei Nádon, ahol a ténv*hunyt a zemplénmegyei Nádon, ahol a tény*  
leges szolgálatból történt visszavonulása óta 
szőlőgazdasággal foglalkozott. Kedden dél
után 1/«3 órakor temetik el a rnádi családi 
sírboltban n megboldogultat, akivel a béke
beli katonavilág ismert, jellegzetes egyéni*  
sége száll sírba, özvegyén kívül gyermekei:' 
fírabecz Alfréd, a Magyar Általános Hitel
bank helyettes igazgatója és vágvecsei Wel- 
lisch Andorné, szüleit It fírabecz Alice gyá
szolják.

..óterrut
FAL- SS BUTORBURKOLASOK

BEMÜTATÓHELYISÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.

TELEFON 1-154-18

— Halálozás. Szántó Bcrnardné 75 éves ko
rában szombaton meghalt. Az elhunytban Szántó 
Armand iró édesanyját gyászolja.

— Elgázolt nz autó egy soffőrt. Az Olasz fa*  
sor 25. számú húz előtt n HL 090. rendszámú 
személyautó elgázolta Jakab Zoltán 37 évet 
soffőrt, amint n járdáról lelépett. Jakabot élel- 
veszélyes sérüléssel az Uj Szent János-kórházba 
vitték. A vizsgálat megindult.

— Lugkó és Duna. Wersltz Józsefné. gyári
munkás 48 éves felesége Csepelen, nz Erdősor
utca 18. sz. házban levő lakásán öngyilkossági 
szándékból lugkövet Ivott. A mentők súlyos 
állapotban vitték a Róktis-kórházba. — A Fe
renc József-hidról a Dunába ugrott Szabd La
jos 32 éves napszámos. A csobbanásra figyel
mes lett a közelben horgonyzó Sajó motoros
mentő legénysége és kimentette n vizbeugrott 
embert. A mcnlők a Rókusba vitték.

— Aki háztartást vezet... A mai kor igé
nyeit leginkább kielégítő villamos háztartási 
segédeszközök, készülékek láthatók az Elek
tromos Művek V., Honvéd ucca 22. szám alatti 
kiállításán. Különösképpen felhívjuk figyel
mét azoknak, nkik háztartást vezetnek, hogv 
sok újat tanulhatnak, ha résztvesznek nz 
’llanl, minden szerdán délután S6 órakor, 
továbbá hétfőn, csütörtökön és pénteken 
délelőtt J4I0 órakor kezdődő villamos főző
előadáson. Leveles vajas tészta, kuglóf, kép- 
siselő-fánk. torták és különféle húsok sütése. 
Belépés, ruhatár díjtalan.



A Ferencváros lecsúszott az élről I
A titkos tipp: az Elektromos kéretlenül Is 
a Hungária bajnokságának útját egyengette

> papírforma fnrdul<tnak elkeresztelt vasárnap tem kímélte merj nagycsapatainkat at ijede
lemtől. tőt a vereségtől tem. A legnagyobb meglepetést az Elektromos szolgáltatta, amely 
k/tmillra fektette a zöld-fehér orostli nt. A Ferencváros újabb vereségének, ugylátszik, 
mélyebb okai lehetnek, bár amiről már hetekkel ezelőtt számot adtunk — a haljsor tel
jesen értéktelen voltára —, bekövetkezett, Mindenki nagy meccsnek várta a Budai— 
Bocskai találkozást, azonban ez a játék közel sem volt olyan nívós, mint a futballinyencek 
hitték, Különben a budaiak teljesen rászolgállak az értékes két pontra, amellyel minden 
bizonnyal elkerülik a kiesés veszélyét. A Hungáriánál rosszul indult a játék, a közön
ség rengeteget bosszankodott a cscltő-botló csatársor meddőségén, a második félidőben 
azonban — ugylátszik a szünet! fejmosás következtében — a góltankok alaposan össze
szedték magukat s valósággal szórták a gólokat. Az Újpest elegáns, nagyvonalú játékkal 
győzőit Budafokon, a 7:0 ás gólarány még kevésnek is mondható. A Szeged és a Nemzeti 
a tlszamcnti futballmetropollsban ütközött meg egymással s ez a küzdelem reális pont

osztozkodással ért véget. A Phöbus biztosan győzött a Szombathely ellen

A „Loja-huszárok" a köhögés 
ötösfogat ellen

a Hungária krekkjeire. A második félidő
ben frissebben mozognak a csatárok, de 
egyelőre késik az eredmény A lövések 
mellé, fölé és oldalhá óra mennek. A 19. 
percben Kardost faultolják. Titkos hosszan 
iveit szabadrúgását Müller angol hidegvér
rel befejeli. 3:1. Kardos továbbra is vágya
kozva fixirozza a jó budai „Schillert". Kor- 
nerek tömege után Kardos—Cseh—Müller 
összjátékból a jobbösszekölő védhetetlen 
gólt ragaszt a háló jobbsarkába. 4:1. A gól
lövés hevében baja eshetett Wudi nadrág
jának, mert uj nadrágot dobnak be és ő 
egy kis osztrák Iskoláslányt megszégyenítő 
szendeséggel vált nadrágot a nagytribün 
előtt. A Hungária-rohamckat csak időnként 
szekitja meg egy-egy kerületi támadás.

Titkos lövése kísértetiesen suhan el a bal 
kapufa tövében. IJjabb gól esik a közönség 
engesztelésére. Titkos a taccsvonalról host- 
szu beadást küld a kapu felé, Müller bele
fejel és kész a gól. 6:1. A bizonytalanul 
játszó Zimonyi csak fault árán tudja meg. 
akasztani Tamásit. Tiszta tizenegyes. A 
büntetőt Komáromi előírás szerint teszi a 
balsarokba. 6:2. A legközelebbi Hungária- 
attak Müller—Cseh lábán keresztül Titkos
hoz kerül s a szélső nyugodtan leállítja a 
labdát, céloz és rezeg a háló. 6:2. Ezután 
tréningszerii passzolgatás folyik a csatárok 
és halfok között a közönség nagy derült, 
sége közepette. Kardos nagy bombája a 
felső sarok fölött süvít Egészen pazar 
Cseh—Müller tűzijáték után Wudi hatal
mas gólt ragaszt a léc alá. 7:2, A gólözön*  
ben felbuzdulva, Biró is előretör és min
denáron gólt akar rúgni, de a lövés hosszú. 
Az utolsó percben Sas rohamoz, beadását 
Müller hatalmas erővel vágja a kapura, a 
kapus reflexszerü mozdulattal öklözi a lab
dát a befutó Matyi elé, aki beállítja a vég
eredményt. 8:2.

BIT) Al—- BOCSKAI 3:1 (2:0)
A legendás hirü Bocskai legénységét 

nagy érdeklődés várta Budapesten, uhol 
erre a vasárnapra a sorsolás szeszélye a ki
esési zónóban libegő Budai tizenegyeket 
állította szembe vele. Ezek kitettek ma
gukért és hátuk mögött a megsemmisülés 
rémének korbácssuhogására olyan parázs 
tómndó futballt prezentáltak a Bocskainak, 
amivel azt nemcsak meglepték, hanem 
meg is verték. Már az első percben gólra 
számit a nép, amikor Rökk támadása nyo
mán Lyka labdája a felső kapufán csattan 
el. Tovább tart a nyomás és a „Lója hu
szárok" egy pillanatig sem engedik ki a 
vezénylő szerepét kezűkből. Szuhai meleg 
helyzetben fejel mellé, erre a Bocskai jobb
szárnyának támadása a válasz. I)e nem sok 
jót hoz, ami magyarázható, mert a jobb
szárnyat kél halszélső: Hevesi és Hajdú 
alkotja. Ennélfogva

„krlu-s" as ötösfogat.
A hetedik percben vun miért köhögniük, 
mert Rökk befelé dribliz s a labdája gyors 
iramban teszi meg nz utat Lyka, Vermes és 
Szuhai lábán,

végül In Szilháttól gurulva tart a kapu 
sarkára s hogy még nagyobb legyen a 
cécó, Róna kapus elegánsan bc.segitl. 

1:0.
Középjáték folyik ezután, sok Bocskai- 
driblivel, de határozott Budai-fölénnyel. A 
magyar Uraké: Szuhai, nngy gólt lőne, de 
offszájdon akad cl. A Budai minden részé
ben jobb, sőt határozott klasszisfölény mu
tatkozik a javukra. Még offszájdgólra is 
telik. Igaz, hogy ezt nagy vita követi, míg
nem a vitát a 28. percben egy érvényes gól 
oszlatja el.
. Szuhai Vermesnek játszik ki, ő lapo-

san lő, a vetődő kapus Rökk elé tudja 
csuk tolni a labdát és innen, két mé
terről már nem lehet eltéveszteni ■ 

hálót. 2:0.
A Bocskai most átforgatja a csapatát, 
vagyis rendbeszedi és ismét Hevesi, Tinta, 
Teleki, Takács, Hajdú csatársorra) játszik. 
Ennek a szünet után meg is van az ered
ménye, mert sokkal tüzesebben támadnak. 
Egy nehéz helyzetet Havas hárít el bokszo
lással. A Bocskai tovább rohamoz és ha 
pontozással meccset lehelne nyerni, most 
győztes lenne, mert ha gólt nem is, annál 
több komért ért el. A kapusuk azért bi
zonytalan és jó alföldi „kiejtéssel" kezeli 
a labdát, ami ismételten derültséget kelt n 
perfekt labdakezeléshez szokott pesti kö
zönség soraiban. Hogy egy kis vér is foly
jék, Győri orra gondoskodik róla: lulhevo- 
sen igyekezett az ütközés törvényét tanul
mányozni érzékeny testrésze és az egyik 
Bocskai-csatár lába közölt. Percekig tart, 
mig a kísérletet, ugy-ahogy, hatástalanítják 
és Győrit — akár egy jó paplant — aláno
sán kivattázva ismét az arénába lökik. Ün
neplés fogadja, amit csakhamar zajongás 
vált föl: a nép haragja Salgó biró ellen for
dul, mert tévedett. Állítólag. A biró is em
ber. Közben folyik tovább a Bocskai táma
dássorozata, sok nagy helyzet marad kiak
názatlanul, a pech is odaszegő^lik melléjük, 
egész a 30. percig, amikor

Hevesi szabadrúgását Takács, najdu elé 
tálalja, neki még van ideje, lábváltásra 
Is s aztán éles, védhetetlen labda fúró

dik a balsarokba. 2:1.
A meccs végéig a Bocskai támad, de ezzel 
még nem lehet meccset nyerni, ha elmarad 
a gól. Már pedig ez elmaradt és a két drága 
pont a budaiaké lelt.

EGY A NYOLC KÖZÜL

Matyi fordulásból lódítja szélre a labdái és Titkos vihara előtt nlnes gát — egészen a 
hálóig. 1:1. Első félidő 10. pere. (Copyright by Hétfői Napló. — Sgstem Horváth)

A Budafok eddigi legnagyobb veresége

A Hungária Idegtépő játék után 
ontotta a gólokat

HUNGÁRIA—TIL KÉR. FC 8:2 (2:1)

A Hungária csikós Ingben Játszik s mert 
a Kerület dressze ugyancsak kék-fehér, az 
óbudai gárda egyszínű kék trikót húz ma
gára. Mái nz első percekben beszedi obiigát 
ébresztő gólját n Hungária. Sorozatos vé
delmi hiba folytán Vértesnek van alkalma 
közelről a hálóba bombázni. 0:1. Gól után 
állandósulnak a Hungaria-tómadások és hat 
percnyi ostrom után a 10. percben már 
megszületik a kiegyenlítés. Müller és Cseh 
ppnlOl passzjálcka után Matyi fordulásból 
„ezer pengős" labdát tálal Titkos elé, aki 
tank módjára robog az óbudai kapura. A 
robusztus szélső leráz magáról minden védő 
játékost és közelről óriási erővel lövi a há
lóba a kiegyenlítő gólt. 1:1. A Kerület jól 
áll a lábán, lelkesen küzd minden labdáért 
és Biró e.^y támadásnál csak az utolsó pil
lanatban tud hazajótszuni a fürge Tamási 
elöl, Cseh pazarul teszi tisztára Wudit, de 
nem elég gyors u llungária-istálló osztrák 
teli vér je. .A bajnok jelölt kényelmes, pon
tatlanok a | asszok, és a lelkes Kerület 
egyelőre többet támad. Hibák tömege kor
it 'csalja fc la llungárin-közönség idegeit. 
Titkos egyedül vcrvkszl le magát a kapu 
elé és ez az igyekezet nagyon tetszik a meg
gyötört közönségnek. Végre Zimonyi hasz- 
tudható labdát ad Sasnak, a kis szélső re
mekül törtei a vonal mentén és pontos be
adásit Kardos felugorva, élesen fejeli a 
hálóba. 2:1. Túrái vérző lábbal rövid időre 
kiáll s helyette Cseh játszik centcrhalfot. 
Sas Igyekezete mellett kínos kontrasztként 
ordít ki Müller öreguras, kényelmes játéka. 
Kis ’sunya hibája majdnem megbosszulja 
n.ngát, de végül is Biró tisztázza a meleg 
hi’.yzctcL Jobboldali Hungária-támadásnál

a kerületi védelem kézzel akasztja meg az 
akciót a kapu előtt, amiért a biró ll-est 
ítél. Müller a tizenegyest utcahosszal mellé
lövi. Állandó a Hungária-nyomás, de a 
belső csatárok valósággal kéjelegve hárfáz- 
n.nk h szegény közönség idegein. Cseh a 
futballmü vészel csimborasszóját nyújtja, 
amikor egy lépésről toronymagasan fölé lő. 
A Hungária lépésben játszik és a játék in
kább néz ki dunaparti korzózásnak, mint 
bajnoki meccsnek. Kardos mozgására még 
a korzózás is enyhe kifejezés. Szinte a ke
zébe kívánkozik egy pohár forró gyógyvíz 
és szabályos ivókúrában gyönyörködhetne 
a bosszúságát hangos hahotába ölő közön
ség Szünetben alapos fejmosásban része
sül a csapat és ez a fejmosás üditölcg bal

ÚJPEST—BUDAFOK 7:0 (4:0)
Az a közel háromezer főnyi budafoki 

drukker, aki vasárnap a kis dunamenti 
sporttelepre kizarándokoit, bizakodással te
kintett a nagy Újpest elleni meccs elé, pont 
ettől a mérkőzéstől várta a lelkes nézősereg, 
hogy kedvenc csapata a kiesés kráterétől 
egy lépéssel tovább jut. Azonban alig kéz-1 
dödött el a játék, le kellett, hogy mondjon 
erről a merész és röpke álomról, mert a 
lila-fehérek olyan parádés játékkal rukkol
tak ki ezúttal, hogy nem a gyenge napot 
kifogó Budafok ellen, de az élsorban lévő 
csapatokkal szemben is diadalra vitték 
volna színeiket.

Az Újpest nélkülözte Serest és Vincét, de 
ez a hendikep egy pillanatig sem látszott 
meg a csapaton. A remek, tavaszias verő
fényben a sorsolás Újpestnek kedvezett s 
a Budafok élesen tűző nap és erőteljes szél 
ellen indította meg a labdát kilencven per
ces útjára. Óriási elánnal feküdt bele a bu
dafoki csapat, de ez az ostrom csak pár 
percig tart, mert az Újpest oroszlánkörmei 
már a 9. percben érvényre jutnak, amikor 
Kocsisnak a kornerét a bekkek elnézik, a 
labda a kapuvonalon hosszában végig gu
rul ugy, hogy Zsengelérnek csak a lábát 
kell betenni s már megvan a vezetése. 1:0. 
A további ostrom a 24. percben érik góllá, 
nmikor Tóth rettentő erejű bombája Raskó 
kezeiről kornerre perdül, ezt szintén Ko
csis Íveli, Kállai az előbbi jelenetet másolja 
le, amikor kapuvonalról hálóba gördíti a 
labdát. 2:0. Még újabb félperc sem leik el, 
ide-oda cikkázik a labda. Tóth és Zsengéi-

lér nagyszerű össz játéka után Kállaihoz 
röppen, aki kapásból remek gólt ragaszt a 
megdermedt budafoki védelem ámulatára. 
3:0.

A 45. percnél tart a játék, amikor Szálát 
szabadrúgását Pusztát hosszú fejesgóllá ér*  
tékesiti. 4:0.

Szünet után mindenki a Budafok feljt< 
vulását várja, azonban ez nem következik 
be. A helyi csapat enerváltan csetlik-bollik 
a továbbiakban is s az Újpest akár két
számjegyű győzelmet Is arathatott volna. A 
2. percben Tóth átadására Kocsis rá fut, « 
labdát a kornervonalon csipl e Is rendkívül 
éles szögből, éles felsőlécet súroló bombát 
lő. 5:0. Pusztai a ziccerkihagyás terén kü
lön művészetet mutat be, amikor egy lépés
ről kapu fölé emeli a labdát Néhány p*ro  
múlva azonban Tóth beadását Pusztai rí
mekül helyezi a hálóba. 6:0. Az Újpest ál
landó és nyomasztó fölényben harcol vé
gig, a budafoki játékosok szinte szoborrá 
meredve nézik a remek keresztpasszok 
egész sorát. A 23. percben ismét Tóth a 
kezdeményező s Kállai sodorja be gólba a 
labdát, amely már tulgurul a gólvonalon, 
amikor Pusztai odaérkezik és beljebb s*  
gitt. 7:0. Budafok csak itt-ott kísérletezik 
tgy-egy támadással, de azokat már a nagy
szerűen játszó Futó és a szintén kitűnő 
Joós teszik ártalmatlanná.

néhány- Uely
áll rendel köztere a

a ragusal, rapi’.lól te római utakn, valamint nz ftsaak-olasa tavakhoz.

Jehntk zd'x sürgősen a 8 órai Ujoóg Utazási Irodájában (VI., Andrtesy út 16 
Telefon 12 >9-80

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: IfláfC US 12.

I Játék üol .ont

1 1IUNGARIA 10 6120 25
2 FERENCVÁROS 17 Ö2 22 25
3 PHÖBUS 17 37.21 24
4 ÚJPEST 17 57 27 23
5 NEMZETI 17 35 29 22
6 SZEGED 10 27 19 21
7 BOCSKAI 10 37 23 J0
8 ELEKTROMOS 16 32 31 17
9 SZOMBATHELY 17 26 41 15

10 KISPEST 1(1 44 48 14
11 BUDAI „11- 17 2842 14
12 BUDAFOK 17 31 57 14
13 111. KERÜLET 17 11;58 6

Ferencváros—Szeged. Nemzeti—Kispest. Hl 
kér. FC—Budafok. Bocskai—Elektromos. P* 10* 
bús-Budai „11". Szombathely—Újpest.
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Bornemisza miniszter 
jelenlétében az Elektro
mosok alaposan ellátták 
a baját a beteg Fradinak

ELEKTROMOS MÜVEK—FERENCVÁROS 
2:1 (2:0)

Ai állóhely közflnsóRól kellemetlen meg- 
lepetés érte: csak kiválasetollaknak slke. 
riilt agy elhelyezkcdnlök. hogy jól láthat
ták a pályát. Sok volt emiatt a panasz, de 
nem lehetett segíteni a dolgon. Pedig u 
rendezőség igazán kitett magáért. A talaj 
kifogástalan volt, az Ülőhelyeken példás 
volt a rend.

A megafonon lánczene szól, mikor mél
tóságteljesen kivonul a zöld-fehér csapat. 
Csak nagysokára veszik észre az emberek, 
hogy a méltóságteljes, szinte gyászos kivo
nulásnak az az oka, hogy a menetet Vsclty 
Béla dr., az MLSz elnöke vezeti. Az üdvöz
lések, fényképezés, beszédek, zászlócscre 

KornerWH pattog a Labda a fejétvesztett Fradi-védők között, mígnem Kplom váry tneg- 
találja a rést és süvít a gól. 1:0. Első félidő 15. perc. (Copyright bg Hétfői Napló — 

Sgstem Horoáth)

ntán az ünnepséget egy Mentőn hang zárja 
be:

— Elég a dumából!
A megjelent előkelőségek: Bornemisza 
Gésa Iparügyi miniszter, Plősz Pál, az 
Elektromos Müvek vezérigazgatója, dr. 

Vsetly Béla
a díszpáholyba vonulnak és a játékosok 
eleget tesznek a stentori hang kívánalmá
nak, megkezdik a játékot. Kemény hozza 
lázba először a közönséget: elfut, Gulyás 
korán eléje fut, — a láz 40 fokon felülire 
emelkedik az Elektromosoknál — a csatár 
lő, a kapus mellett suhan el a labda. A 
közeli templom harangjainak a pálya felé 
hozza a szél a hangját. Vájjon kit fogaik 
temetni? A Fradi hívei biztosak a dolguk
ban, a csapat ugy dolgozik, mint egy kro
nométer. Gulyás, az Elektromosok kapusa 
kellemetlen perceket szerez egyszeregyszer 
a közönségnek: Toldi bombáját könnyedén 
akarja fogni, kiejti, előre pattan, Sárost 
dr. már rajta is van, de a kapus javít, rá
dobja magát a lábára és megfogja a lab
dát. Sárost dr. elegánsan kikerüli. Minek 
is? l’ri mórion is elintézik majd a derék 
amatőröket...

Az Elektromosok tisztelet teljesen véde
keznek, csak egyszer-egyszer tesznek láto
gatást a nagy Fradi kapuja előtt. A 15. 
perecben járunk, amikor komért „tisztelet- 
lenkednek" ki.

Buzássy komerét Teres Korányiba 
j rúgja, róla Pfandler elé pattan a labda. 
{ A szélső igazgat éa bombáz. Most Lyka 
| kerül a labda útjába a róla Kolozsvári 
' elé gurul. A veterán játékos nem sokai
• cicomás, hanem rögtön lő • a labda a

lábak közt a sarokba repül. 1:0.
A Fradit meglepi a váratlan gól. Ész

bontó fejjátékkal megy most előre a csatár
sor, az Elektromosok közbe sem tudnak 
lépni, ugy látszik, hogy fejjel beviszik a 
•alxlát, mikor Pázmándy tisztázza a helyze
tet. Kprnerre megy a labda s most megint 
jóidéig pattog a Fradi-csalárok fejéről a 
kapu felé, míg az apró Mclicharik köz- 
derültségre a gólvonalon állva kifejeli.

Kemény megint nagy helyzetbe kerül: 
elfut, Gulyás későn vetődik a lövésére a » 
l’bda a kapus háta mögött a kapufára » 
onnan ugy pattan le, hogy épen a gólvona 
Ion áll meg. Sárost és Toldi már dübörög 

n kapu felé, mikor Gulyás fektéből el
dobja magát és magéhoz kaparintja a láb 
dát. de közhen az egyik csatár lába őt éri.

Ismét Kemény hozza veszélybe a kapui: 
elfutás után élesen bombáz, Gulyás kiejti a 
labdát, az Elektromosok minden halászéin 
•z égnek áll, de szerencsére még van ideje
• labdára dobni magát. Gulyás sokat futkos 
ki a kuckójából s láthatóan minden egyes 
esetben rosszul. Ha mozdul, a drukkerek 
egyszerre szívják n fogukat. Kocsist fel- 
bosszantja a bíró, mire nagy mérgesen a 
Margitszigeti nagyszállót veszi célba. Nem 
*ok hiányzik... Jóidőbe lelik, mig ki
halásszák a labdát a Dunából. Toldi forgo- 
lódik, elszcdik tőle a labdát, mire borzasztó

méregbe jön. Hiába toporzékol, nem tudja 
kidiihöngeni magát, de annál Inkább Szend- 
rődi, aki

Kolozsvári rcmekszép labdáját kapás
ból ugy zúdítja a hálóba, hogy Háda 

oda se szagol. 2:0.
Most már elementáris erővel tombol az 

Elektromos közönség. A Fradi komolyra 
veszi a dolgot s most már nagy erővel lá
máit Egyik támadása a másikat éri. Toldi 
három Ízben is szabadrúgáshoz jut, de kő 
vctkezetescn mindig a jobb kapufa mellé 
küldi a labdát.

Szünet után rá sem lehet Ismerni a Fmdi- 
ra. Egyik fergeteges támadást a másik után 
zúdítja a kapu felé, óriási r nyomás, de 
eredmény nincs. Most Gulyás emberfeletti

munkát végez- Egyik lövéa a másikat éri, 
valóságos pergőtűz zudul a kapura, de min
dig a helyén van. Kemény lövése ugy lát
szik, hogy készületlenül találja, lassan veti 
magát és csak kiütni tudja a labdát. Tán
cos eszeveszetten rohan a pompásan guruló 
labdára, de ott van már Melicharik is és a 
kapus elé pöcköli a labdát, aki Táncos lá
bára veti magát és megfogja a labdát.

A közönség nem ért egyet Gombos bíró 
több ítéletével, amely többször alapta

lanul sújtja az Elektromost.
Nem egyszer valósággal tombol a közönség. 
Gulyás ragyogóan véd. Tánczos négy méter
ről élesen fejelt labdáját pompásan fogja, 
amiért fergeteges tapsot kap. Az Elektromo
sok védekezésbe vonulnak, csak három csa
táruk marad elől. A pergőtűz változatlanul 
tart s ugy látszik, hogy csak pillanatok kér
dése nz öszeroppanás, de minden lövés em
berbe megy, vagy a pompás Gulyás — akire 
most rá sem lehet ismerni —, mindent véd. 
Toldi sarokba lőtt hatalmas bombáját a sa
rokból kelt kitolnia.

A gyér Elektromos támadások majdnem 
eredményt hoznak: Teres labdája at offszáj- 
dón álló Szendrődi elé kerül. A biró nem 
fuj, a csatár igazit, négy lépésről lő, de ép
pen Hádábal Toldi újabb bombáját Gulyás 
Sárosi elé gurítja, a center viharsebesen ro« 
bog, de Lengyel az orra elől komerre pöc- 
centi a labdát. Korányi nagy dühében csú
nyán fellöki Buzássyt, majd belelép, mire 
nagy a zsivaj. A 50. percben Nagy tumultus 
keletkezik az Elektromos kapuja elölt:

IÍLss kényelmes csavart labdát küld sa
rok felé. Gulyás éppen ott áll, még a 
bajuszát Is klpödflrhctné, de ott von baj
keverőnek Kocsis Is, aki magánszorga
lomból helefejcl a labdába a az a sa

rokba pattau. 2:1. öngól.
Most indul csak meg nz igazi Fradl-ostrom. 
Egyik lövés n másikat éri, de a félig tá- 
molygó Elektromos-védelem még mindig 
elég erős ahhoz, hogy cmrgakadályozza ax 
egyenlítést.

Bornemisza miniszter szerencsét hozott 
az Elektromosnak ...

Erős meccsben két gél 
osztotta el a pontokat

SZEGED—NEMZETI 1:1 (1:0)
Szeged, március 7.

M Hétfői Napló tudói,Hójának telefon
jelentése.) Napsütéses tavaszi Időben, de az 
csőtől felázott nehéz talajon folyt le a 
mérkőzés háromezer néxő jelenlétében. 
Mérkőzés elején a Szeged támad ós a 10. 
percben majdnem vezetéshez jut öngól ré
vén. Kővágó ugyanis hátrafelé fejelve ad 
hata egy labdát és a v 'dheletlen fejest 
csak a kapufa mentette meg a biztos gól
tól. A szegedi csatárok továbbra rohamoz
nak. mig végül jobboldali támadás során 
Borótl Ügyesen átemeli a védők feje fölött 
a labdát és a tizenegyei pont tájékáról a 
beadást Berec: remek fejessel küldi a há
lóba. 1:0. Gól után a Nemzett felnyomni,

egymásután vezeti veszélyesnél-veszélyesebb 
támadásait és mintegy negyedórán keresz
tül teljesen beszórtja a helyi csapatot. A 
Szeged védelme a játék e periódusában 
emberfelettit nyújtott. Szünet után tovább
folytatódik a Nemzeti rohama és a pesti 
csapa szemmelláthatólag ambicionálja a 
kiegyenlítést. Mintegy félórai játék után 
érik csak meg a támadások gyümölcse. A 
29. percben nagy tumultus keletkezik a 
szegedi kapu előtt és a láberdő között a 
szemfüles Bihámi tiz lépésről a hálóba

„Dán puszi" a Phöbus-pályán
PHÖBUS—SZOMBATHELY 4:1 (8:1)

Phöbus-támadásokkal indul a mérkőzés 
és a kéksárga villamoscsapat már n beve
zető ukciókban sem akarja kétségben 
hagyni híveit a mérkőzés kimenetele iránt 
s a 2. percben Béky révén erőteljes táma
dást indít a szombathelyiek kapuja ellen. 
A szélső lábáról a beadás mintaszerűen 
száll középre,

ott már Tőrös II. várja, hajlik a derék 
• nagy lendülettel csapódik a fej ■ 
labdához és éles ívben röppen a fejes

gól a hálóba. 1:0.
A gól újabb erőt ad a Phöbusnak, tovább 
tart a fölénye, ami újabb gólokat Is hoz
hatna, ha a többi közt például Szikár lab
dájának a kapufa nem állná útját Aztán 
meg Tőrös II. emeli fölé jó helyzetben a 
labdái Jó negyedóráig tart a szombat
helyiek gyúrása, mig végül kiszabadulnak 
belőle és a gyengélkedő Phöbus-védelem 
mellett néhány kornerrel bizonyítanak ve
szélyes támadókészségűkről. Ezt Bikynek 
egy a jobb kapufája ellensúlyozza. A 21. 
percben azonban váratlanul egyenlítenek a 
szombathelyiek.

GombkOtő faultja miatt szabadrúgás
ból Lovász jut labdához, levágta! vele 
beadása az ügyetlenkedő védelem mel
lett Szabó fejéről a hálóba pattan. 1:L

Nem sokáig kell várni a válaszra, Béky el
fog egy reménytelen labdát a vonalon, be
adását

Túrái IL laposan, csuka fejsze rüen fe
jeli be a hálóba. 2:1.

Nem sok az izgalom s ezen még ax újabb 
gól sem segít. A 33. percben P. Szabó há

Különvonatot indít
a Hétfői Napló Bécsbe
a húsvéti íutballtornára

Husvétkor Itthon nem lesz semmi érde
kes labdarugóesemény, mert két vezető 
csapatunk,

o Ferencváros és ■ Hungária Bécsben 
vendégszerepel.

A zöld-fehérek és a kék-fehérek a kétnapos 
bécsi nemzetközi futballtornán vesznek 
részt s ax egyik napon a Rapiddal, a másik 
napon pedig az Austriával mérkőznek.

A két egyesület barátai a Hétfői Napló 
különvonatán az érdekes mérkőzésekre 

fe elkísérhetik csapatukat.
A Hétfőt Naplót a különvonat megszerve

zésénél az a szempont vezette, hogy minél 
olcsóbb árat

állapíthasson meg, hogy a szerényebb 
anyagi viszonyok között élő drukkerek is

Szomorú kilátásai vannak az osztrák 
válogatottnak az olaszokkal szemben

Bécs, március 7.
(A Hétfőt Napló bécsi tudósítójától.) Az oszt- 

rák labdarugó szövetség multhetl, csütörtöki 
ülésén a választmány egyhangúlag elhatározta, 
hogy az. elhunyt Metsl Hugó tisztségeit nem 
töltik be, mert az osztrák sportélet ebben n 
pillanatban nem rendelkezik olyan kimagasló 
szakemberrel, aki a szövetségi főtitkár és kapi
tány szerepét As feladatát egy személyben el
végezni tudná. A főtitkári teendőket belföld! 
ügyekben Liegl titkár, külföldiekben pedig dr. 
Ebcrstaller elnök és Fríckeis választmányi tag 
végzik, a válogatást pedig nz elnökség ejti meg 
az úgynevezett manögerkomllé segítségével, 
ami annyit Jelent, hogy a válogatás előtt n 
managerek referálnak az egyes játékosok for
májáról é*  kvalitásáról,

• HXÖvetség elnöksége pedig raen referátu
mok alapján állítja össze a csapatot

Labdarugó körökben meglehetős pesszimiz
mussal fogadtál: ezt a kétségtelenül bürokrati
kus válogatási rendszert, amely rövidesen élet
be lép, hiszen alig pár bét választ cl az o.sit- 
rák-oiasz válogatott mérkőzéstől. Általában az 
a nézet, hogy ez a válogatást rendszer nem 
fog beválni,

rengeteg nézeteltérésre ad majd okot 
s ennél mégis helyesebb egy szövetségi kapi
tány kinevezése, aki aztán nemcsak megejti a 
válogatást, de azért a felelősséget Is válldja.

Érdekes megemlíteni, hogy Láng, az Au itt r (a 
és Schfinrcktr. a Rapid intézői máris kijelen
tettél:, hogy • tervezett mnnnger-komitébnn 

nem vesznek részt, 

küldi • labdái, hl. A kiegyenlítésre észbe
kap a Szeged, erősiti az Iramot és a hátra
levő negyedórán keresztül szegedi ostrom 
alatt áll a Nemzeti kapuja. Az utolsó perc
ben csaknem sikerül a Szeged-nek a meccs
döntő gól. Nagy remek lefutásából a ki
tűnő helyzetben lévő Korányt II hajszál
lal a kapu mellé lövi a bietos gólnak látszó 
labdát. A játék nem volt szép, erős és ke
mény belemenések jellemezték a mérkőzési 
és a bírónak gyakran kellett figyelmez
tetnie az izgatott játékosokat.

rom védőt játszik át és középre emelt lab
dáját

Tőrös n. Ismét fejjel juttatja a hálóba. 
3:1.

Három Phöbus-gól: mindhárom fejjel s még 
mondják, hogy nem „fejes legények" a kék
sárgák. P. Szabó már a negyediket Is fejjel 
helyezné el n hálóba, de a felhőkbe röppen 
a labda. Egy kicsit bosszankodnak, de az- 
táu megbocsátanak a balszélsőnek, akiről 
az utóbbi órákban oly sok kerge hir látott 
napvilágot.

A szünet után az első esemény Szikár 
ravasz dribllje, amely három emberen ke
resztül is sikerül, hogy aztán négy méter
ről a kapus kezébe kerüljön a labda. Ezt 
követi Megyeri buszonötméteres szabad
rúgása. Majd uz izgalmat fokozza Lovász 
fejőse, amely alig kerül mellé. A 14. perc
ben

megcsonkítják a Pliöbust
Sas ki akarja rúgni a labdát, ámde Túrát
11. folyton zavarja. Buda rohan a segítsé
gére kapusának, mire Túrái II. a közismert 
„dán puszit" alkalmazza a tavaszi zson
gásban. (A „dán puszi**  egy erélyes és erő
teljes homlokkal leadott fejes az ellenfél 
orrtövére. Hatása, mint a tavaszi enyelgésé. 
zsongitó.) Túráit a biró azonnal leköldi a 
pályáról. Ez persze nem látszik meg a 
Phöbus fölényén, továbbra Is az övé a szó, 
sőt a 23. pereljen, amikor az offszájdon 
álló P. Szabó gáncsolja, a balszélső még 
újabb gólt is lőhet. 4:1. A szombathelyieké 
ezután az utolsó negyedóra, de Fekete 
egyedül is tartani tudja az ostromot. A 
Phöbus legjobbjai: Fekete, Szikár, P. Szabó, 
Szombathelyé: az egész csapat, amely na
gyon lelkesen küzdött 

eljuthassanak a bécsi futballtornára.
A különvonat március 28-án, husvét 

vasárnapján reggel indul
és délelőtt 11 óra után érkezik Bécsbe. Visz- 
szautazás március 29-én, husvét hétfőn, este 
8 órakor, megérkezés Budapestre éjjel 12 
óra tájban.

A vasntl költség az egyik nap mérkőzé
seire érvényes állóhelyjeggyel együtt 

23 pengő.
A Hétfői Napló sportkülőnvonatának uta

sai útlevél nélkül is utazhatnak. Jelentkezni 
lehet a Hétfői Napló kiadóhivatalában (VII., 
Erzsébet-körut 28.). vagy az iBUSz utazási 
irodáiban, útlevéllel nem rendelkezőknek 
március 21-ig, útlevéllel rendelkező utasok
nak március 25-ig,

mert a válogatással járó felelősségben nem 
akarnak osztozni az elnökséggel.

A nagy egyesületek legénysége ■ tavaszi 
szezon kezdetén szokásos gyönge fonnál mu
tat s az elmúlt hét játékai alapján ebben a 
pillanatban alig van olyan osztrák futballista, 
aki formája szerint a reprezentatív csapatban 
való szereplésre jogosítva lenne. Ha még tekin
tetbe vesszük a viilogntásvnl járó fanácstalnn- 
ságnt, ugy megállapíthatjuk, hogy n Melslt 
végleg elvesztett egykori „Wundcrmnnnschaft" 
töredéke

meglehetősen sivár kilátásokkal áll ki as 
olaszok elleni küzdelemre.

Egyes körökben makacsul tartja magát az a 
nézet, hogy az olaszokkal szemben várható 
vereség és a mostani válogatás! rendszerrel 
járó nehézségek után, a szövetség elnöksége 
előhh-utóhh mégis rsnk meggondol jn magát és 
újra szövetségi kapitányt választ, aki végered
ményben azért még Igen derekasan és becjQ. 
letesen rüáthntja dolgát, ha nem Is olyan 
zseni, mint Meisl Hugó volt

- ■■■maiiM Andor León.

PROFILIGA-BAJNOKSÁG.
Szflrketkxi—Nagytétény 8:0. Vác—Váci Ke

mény 3:1. Csepel—Droguisták 6:1. Lódén— 
Etc I.ö.

KIKAPOTT A FERENCVÁROS R IS
Győri ETO—Ferencváros B csapat 4:0 (30)# 

A kitünően Játszó győriek Balog, Bencze (2) és 
Szélem révén érik cl góljaikat.
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Vasárnap már hegemóniát
védett a

Vasárnap délr-lőtt tartották meg KAposz- 
tásmegyeren az allétika szezonnyitó mezei 
versenyét, amelyre a Vasas rendezésében 
lebonyolított Bornál vándordijes méikőzés 
toborozta n nagyszámú allétagárdát. Érde
kes, hogy a versenyt

izuttnl ötödlzben Ismét ax UTE cm pata 
nyerte.

Az egyéni szenlorversenyckben még erős 
küzdelem folyt, amelyet Kelen BBTE 23 p 
48.8 mp idővel nyeri inog. Mögötte Eszter
gomi Beszkárt, Tarsoly Beszkárt és Szilágyi 
UTE következeit. A csapatbajnokságokban, 
nmeivel ötös csapatok vívtak, első lett a 
Beszkárt A-csapata 33 ponttal, 
UTE!A, 3. a Törekvés.

A nagy esők elmosták az EMKE-kávéház 
és n Cnpri-mtihiló lelkes pincérsporlolóinak 
keddre tervezett érdekes mérkőzését is. 
Hiába mentek ki a munka után n Millená
ris sporttelepére, megáradt patakok és mély 
tavak fogadták ökot. Így azután 11-érc, 
csütörtök reggel félkilcnc órám halasztói- 
fák el n nagy érdeklődéssel várt futball
meccset.

Érdekre éa ■ közönség előtt nem Isme
retlen uj fagjn vnn az oly nngy sikert nrn- 
lott liölgyvivóulánpótláskeretnrk. Az nj tag 
nrvc: Miirátl Lili, a színház és film nagy 
művésznője. Murútl végtelenül tehetséges 
és szorgalmas. Szakértők véleménye sze
rint nz iitánpólláskrret áprilisi versenyének 
egyik titkos favoritja.

Szombaton tartja az Atlétikai Szövetség 
szokásos évi közgyűlését. A szövetségiek 
biztosra veszik a hivatalos lista győzelmét, 
de cft. éfitapzékieknek más a véleményűk. 
Hag/j harc lesz!

Csák Ibolya, bár tegkerekebben kijelen
tette, hogy jjikább visszavonul, de nz NTE-l 
ott nem haf^’ja, mégis nz egyesületek ér
deklődésének Alpontjában áll. A legújabb
uuniiuiiuiaififiiiiinnniiiiiiiniiiiiiiiituiiiiiiiitiiiiiiiniuiiiiiiuiiiiiiniiDiiiiniiiuiiiiMiiiiiiiiiiinniniiiiiiiiiiuiiiiiiiuuiiiiiiiinuinHUiiBiiiiiDi

Március 9, 11 és 14-én d. u. *43-kor

VÍZSZINTES!
l.Nagy bunjanlsta volt 14 Frigiai Isten 15. 

Agg lá.TapIntanl — németül 17.. . ta (isten
tagadói 18.A leghíresebb Vénusr-szoboi ról ismert 
IS.Hivataloaan bevezet 2B.Ai ilyen szó mura 
dandóbli, mint u kimondott 21.Idegen női név
22..Motorban van 23.Vcrdi-opera 24.Nwm 26. 
Néhánynn 27,Méreg c*  győgyarer idegencsen 
MLFügg SO.Jcgyez 32,Filinkon>ikus 34.01 asz. 
névelő 35,Him ulla! 30 Ugvanai, mint a latin 
„sententia — görögül 4O.R«'szemre 4t.An- 
ayalrang 42.Bő’égcs 43.Az űr 44.Róina cgvik 
dombja 4XMint — németül 48.1’1. „ik" 47. 
t.hancy keresztneve ŐS.B-'céretl Terét RO.Ké- 
mini gyök fiS.Hald — eleje 53.Arany — fran
ciául 57.Könyörgő ima ftO.lgekötő W.Ugyé«z 
képviseli 61.Harcol 62.Londoui nevezetesség 63. 
Magánál hordja (2 mő) 64,Magyar mnlemati 
io>s 65.ldcgcji női név 68.Zrínyi vára 87.Elem 
•^.Figyelek 69.Este» 70...KÍ*  kutya" 71.Béka
fajta 72.O|«e — végtelenül 73 „A csők" írója 
74 Szerény rámn.

mezőn az UTE
A szenlorvereeuyeluiek kiemelkedő ese
ménye Tarsoly feltűnése, áld a ma
gyar atlétikának egy uj középiávfutő 

tehetségeként mutatkozott be.
Az Ifjúsági versenyekben első lett Horváth 
BBTE 10 p 06 2 mp-cel, Laposa BLE és 
Weber Törekvés előtt Az ifjúsági csapat
bajnokságokat a BLE A-csapata nyerte 85 
ponttal az UTE/A és az ÜTEfB csapata 
csapata előtt.

Amikor az összesítésre került sor, kida- 
rüll, hogy a Bernát-vándordlj összetett ver- 
senyét ezúttal is, most már ötödször, az 
UTE nyerte, a Beszkárt és a Törekvés elölt.

Hiába, a tömegsport fellegvára még min
dig a lila fehérek kezében van.

érdeklődő egyesület színe: rózsaszín-fekete. 
Nem sok sikert jósolunk az — egyesület
nek.

A Hétfői Naplő húsvéti programakciójá
nak sikereképpen könyvelhetjük el a kézi
labdázók húsvéti műsorát, akik anyagi ál
dozatot nem kímélve lekötötték München 
csapatát. Bravó, kézilabdázók, csak igy 
további

t.A’cnt akarunk főbbet az Iparcsarnokban 
tenniszezni" — mondják szövetségüknek a 
tenniszezök. „Jövőre meg lesz az uj fedett 
tcnniszcsarnok, az OTT már egészen biz
tosra Ígérte” — feleli a tenniszszövetség. 
Ugy látszik, még nem ismerik az OTT-d.

Nagy Izgalommal várják a MOTESz 
rendkívüli közgyűlését a sportkörök. Nagy 
csatát fogunk ilt látni, az biztos. Hogy ki 
fog győzni, azt nem tudjuk, de reméljük, 
hogy a csata közepette is az élősport érde
keit fogják szem előtt tartani.

Divatba jött a kosárlabda Pesten. A most 
folyó Beszkárl-kupa küzdelmeken a közön
ség száma túlhaladt az ezren! Persze bot
rány Is volt, a VÁC—BTC-meccsen a VÁC- 
vezetők majd agyonverték a jegyzőt. Hála 
Istennek, ez a sportág is lassan külföldi 
méreteket fog elérni. Csuk-szívből gratulál
hatunk Király Istvánnak, a kosárlabda- 
népszerüsltés lelkes vezetőjének.

A vizicstkók németországi túrája végle
gessé vált, tizenhárom városban fognak ját
szani. How.onnai Márton vezetésével az elő- 
líészüléttk már meg ll ketdödtek. L I.

üt-
FÜGGŐLEGES!

l.A mai Nubia és Abesszínia 2.N’agyobb __ 
letek egy helyisége S.Ametikai milliomoscsalád 
4.Kévért „Tas" 5.Gáz 6.Fára.vztja valami (... va
lamit) 7.Állóvíz (névelővel) lUNem csak szóval
9.TtludérklrálvnŐ Shnkcspcare-nél (idegenesen) 
1(1.Színién 11.Növény 12.11yen a jó kés IS.Fran- 
cin tagadás lá.Antcrikai papagAjfajla 15. Szűz 
Mária a képzőművészetben 17.Ax Unió állama 
l8.Knlöria — röv. IKForma 24.Tcstedzés 25. 
Sápadt — németül 29.0lasz város Bologna tar
tományban tl.Roma 32,Állam a Himalája al
ján 33 Piramisról híres 34.1dcbe — ellentéte 
3ILSzincsbőrQ SkElvetik 37.1dcgen angolna 39. 
l-’nlusi „vizcsap" 49-Shakespeare-hös 44.Vetély- 
társ 45.Ismeri kémikus 47.Elsülvedt hajóóriás
48.. . és szárazon 4O.KÍ6gé$zit 51.Francia pro
tektorátus (fon.) 52.Gn?dag 54.Abcug 56.P1. 
Szeged 67.1degen férfinév 58.Hárhelv 59.Folyó 
r>9.S?cmélyének 63.Berlini állatkcrt 64.T. E. L 
O5.Eva — idegen változata 87.K. O. 88.Francia 
névelő

SZABŰ MIKLÓS VEKRE GYŐZŐIT!
(A Hétfői Naplő tudósító jónak jelentése.) 

Sokszoros középtávfutóbajnokunk, Szabó Mik
lós utolsó amerikai startja alkalmával végre 
beváljolta azokat a reményeket amelyeket 
optimista atlétikai körökben itthoni tormája 
alapján amerikai Szereplésékor fűztek. As AAS 
Junior fedettpályaversenyén, Jlhode Jslandban 
lévő Provldenceben, a kétmérföldes tóvon 9 p

Planson a vívók
Szokatlan nagy érdeklődés előzte meg Ma

gyarország ezévi kardvlvó csapatbajnokságá
nak küzdelmeit, amelyeket vasárnap bonyolí
tottak le a Műegyetemen. Nyolc egyesület in
dult a selejtezőben, amelyet két négyes cso
portban vívtak le. Az első csoportból a MAC 
és a BEAC, a másodikból pedig a HTVK ős 
az UTE vereség nélkül jutott a döntőbe. Az 
elömérkőzések során ' nagy meglepetést kellett 
Ványi győzelme Berczelly és Rajcsíínvi elten 
és ílamvay győzelme Rajczy ellen. A délutáni 
döntő mérkőzések során MAC—BEAC 9:3 
arányban mérkőztek. HTVK—-UTE 9:5,

MAC—UTE 9:2, HTVJL—BEAC 9:3. — Lap
zártakor a verseny folyik.

GÓLREK0RD1
Bíró-csoport: Pamufipar— Goldberger

III. kér. TVE—Herminamező 1:0. Postás— 
URAK 2:0. UTE—ZSE 2:2. BSzKRT—BLK 2:1.

Pártos-csoport: Törekvés—BTC 14:1’. KAC— 
SzFC 5:0. MAFC-MÁVAG 1:1. EMTK-BMTE 
1:1 FTC—SzAC 2:1.
A MAGYAROK ALAPOSAN -LECSÚSZTAK" 

A LENGYEL S1BAJNOKSÁGRÓL
Zakopanéból jelentik: A nemzetközi lengyel 

síbajnoki versenyen a lengyel Czech győzött 
az osztrák Kotschy előtt. A magyarok közül 
Csik a tizenegyedik, Szalay a huszonkettedik 
és Kőváry a harmincegyedik, Demjén pedig 
negyvenegyedik helyen végzett.

Hollandia l:0-ás félidő után 2:1 arányban 
győzőit Svájc ellen.
niimiimmmiiimiiiiimiiiSinimnimiimimiiiiiiiiiHiffliimiimiiiiiiiiiiiiimmiminiiiiniimiinmmnmmmmmfflmmtiimranmmimi

Llberty Hannover nyerte a Tavaszl-handlcapeí
A legnépszerűbb OgelŐ-attrakció: a Tavaszi 

handicap czidén c-wk egv ló versenye volt. Az 
előzetes favorit Llberty Hannover a start után 
élre állt és végig vezetve könnyen nyert nz ál
landóan második helyen iigotő Bcki ellen. Ta
noda sok ugrándozás után, mint rossz harma
dik ért célba, jó momentumn volt az első kör 
végén Ódának. Amilyen izgalommentes volt a 
nap föversftnye, annyira érdekfeszitő volt a 
Nemzetközi handicap, melyet a Maszár F, ke
zében legjobb formáját futó Muscicapa nyert 
meg. A nap kvótaszenzációját Búzavirág C. 
győzelme eredményezte, mely az Ibolya-dijat

erte:
Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. Plqne Dame 

(7:10) Zwillinger, 2. Gyalla (10) Vorst. 3. Mftdy 
leánya (2) Maszár Ff F. m.c Utóda (2K) Fei
ser. Könnyen. 10:18. Olasz: 10:79. Befutó: 
10:238. Idő: 35.6.

II. Amateurverseny. 1. Ribillló (pari) Dóra 
P., 2. Bohém (l’/a) Soldos, 3. Marlene B. (4) 
Baik. F. m.: Odébb (6) Monlag. Biztosan. 10:14. 
Olasz: 10:24. Befutó: 10:26. Idő: 31.8.

III. Handlcap. 1. Totl (l’/«) Földi, 2. Baka- 
fántos (5) Raymer, 3. Nemes (4) Benkő. F. m.: 
Echo fia (5) Jónás, Rejtély (6) Mann, Bgndlka 
(8) Marschall, K. L. (l>á) Simkó, Gyarmati 
(10) Tomann. Biztosan. 10:22, lő, 17, 14. Olasz; 
10;5á. Befutók: 10:76 és 51. Időt 34.8.

IV. Márciusi dij. 1. Benedek (3) Feiser, 2. 
Marina (10) Jónás, 3. Kundrv (6) Kovács J. 
F. m.: Margit (pari) Marschall, Tilly (t J4) 
Zwillinger, Küzdelem. 10:37, 20, 29. Olasz: 
10:40. Befutó: 10:446. Idő: 31.1. .

V. Tavaszi handlcap. 1. Llberty Hannover 
(BtlO) Feiser, 2. Beki (6) Kovács II., 3. Tanoda 
(2J4) Raymer. F. m.: Egyetlen (10) Baik, And
rás (6) Mauser, Oda (4) Slare.k. Könnyen. 10:18, 
13, 20. Olasz: 10:51. Befutó: 10.1 OO. Idő: 30.5.

VL Első díj. 1. Uzsorás (5:10) Feiser, 2. 
Apacs (6) Jónás. 3. Bájos (254) Trcsó. F. m.: 
Gladiátor (10) Mnszár I., Thcodora (5) Fityó, 
Csalán (3) Kovács II., Lord of Pamuk (10) 
Simkó, Első fia (16) Maszár F. Könnyen. 10:14.
12. 18, 13. Olasz; 10:104. Befutók: lÓáö és 19. 
Idő: 29.8.

Vn. Nemzetközi handicap. 1. Muscicapa 
(2H) Maszár F„ 2. Opál, (3) Jónás, 3. Meridián 
(pari) Kovács II. F. m.: Szeszélyes (12) Maszár 
L, Csákány (2J-Í) Síró, Jeles O. (12) Feiser. 
Éber B. (6) Kallinka. London (12) Földi. Köny- 
nyen. 10:45, 14. 13. 11. Olasz: 10:42. Befutók: 
10:113 és 70. Idő: 25,3.

VIIL Ibolya díj. 1. Búzavirág Q (8) Jónás.
2. Pálóc (9K) Zwillinger, 3. Zengő (2) Mnszár 
F. F. m.: Gázár (pari) Kovács It, Siheder (8) 
Benkő, Nagvbánhegvcs (6) Hauser, Orgona (5| 
Kovács J. Erős küzdelem. 10:229. 22. 13, 12. 
Olasz: 10:29. Befutó: 10:2443. Idő: 34.3.

IX. Handlcap. I. Hanna the Great (2) Fityó. 
2. Zivatar (3) Zwillinger. 3. Fifi (pari) Rav- 

27.8 mp-M rekordidővel győzött Szabó Mik. 
Iónnak négy angol hosszutávfutó volt az elten, 
fele. Szabó fölényesen győzött a pawturketl 
Leélte Pawson ellen. Szabó 27.4 mp-el javf, 
tolta meg a kétmérföldes (3218 méter) táv 
ottani rekordját. Szabó hamarosan bajóra 
száll éa március 20-lka körül érkezik Buda
pestre.

A LESOK ökölvívó bajnokságának győzte, 
tesei: May, Bagomér, Balogh, Krasznai, Riha, 
Szalay, Bárány, Zoller és Ádfim leltek.

A Munkás Testedző Egyesület vasárnap déh 
előtt a Városi Szinházhan jólsikerült torna, 
ünnepélyt rendezett, melyen Nytgry Imre hir. 
lapiró kollégánk mondott lendületes beszédet. 
A munkás-tornászók bemutatói nagy tetszést 
arattak.

AZ ADMIRA—VIENNA DÖNTETLEN
Bécsbő] jelentik: Admtra— Vienna 2:2, Ra. 

pld—Favoritén 6:0, Poit—Hakoah 2:1, Aust« 
ria—Wacker 4:1, Sport Klub—Libertás 1:L

KIKAPOTT A SPARTA
Prágából jelentik: A csehszlovák UgabaJ- 

nokság meglepetése, hogy a Kladno l:0-ra győ
zött a Sparta ellen. Viktória Ziskov—Pzoste- 
jov 1:1, Nachod—Bratlslava 3:1, Ungvár—Zi- 
denice 1:1, Silavia—Pilsen 6:1, Moravska Sla- 
via—Viktória Pilsen 2:1.

A Magyar Úszó Szövetség vasárnap délelőtt 
kegyeleti ünnepélyt rendezeti Komjádi Béla 
sírjánál, az Úszó Szövetség elhunyt alelnöke 
halálának évfordulóján. Donáth Leó dr. he
lyezte cl a MÜSz koszorúját és. kegyeletes «z.v 
vakkal emlékezett meg a magyar uszóspört 
nagy halottjáról. Az Izraelita Szentegyletet dr. 
Dé.si Géza felsőházi tag és dr. Endrei Henrik 
képviselte.

mer. F. m.: Sterling (41 Jónás, Parte (10) Mar
schall, Mátka (6) Maszár L, Hopper (5) Ko
vács II., Tigris (12) Síró, Varázsló (5) Tomann. 
Biztosan. 10:38, 14, 23, 12. Olasz: 10:93. Befu
tók: 10.-179 és 50. Idő: 31.6.

X. Harst dij. 1. Rába (114) Marschall, 2. Ka- 
ma (pari) Benkő. 3. Zászlós (6) Istók. " 
Csatafia (10) Zwillinger T„ L'nicum (12) 
Zsazsa (0) Zwillinger. Könnyen. 10:27, 
Olasz: 10:26. Befuó: 10:69. Idő: 40.8.

F. tn.f 
Feiser*

A Rákosl-dijból a szombat esti törlések_ ____ ,__ _____ __ ________ „„ ______ _ al
kalmával: Goodnight, Kartárs, Magellan, Lima*  
nova és Cserebere váltak ki.

*
Szerdán megkezdődött a gyepmnnka Alagon- 

Pejacsevicb gróf istállóján kívül minden lót 
megkezdte a komoly munkát. Legerősebben 
egyelőre a Rákosi jelöltek és a bécsi megnyitó 
napokra készülő lovak dolgoznak. Alagon nagy 
tip a Rákosira Hozomány II., mig a Przedswit- 
ro Formás a profik lipje. Mi még várunk egy. 
hetet a véleményünkkel.'

♦
A Pestvldéki Verseny Egylet étidén ünnepli 

megalakulásának 25 éves évfordulóját Ez al
kalomból Juhiláris versenyt irt ki az egyesü
let, mely julius 25-én kerül eldöntésre.

♦
A tavaszi versenyek fogadási piacán nincs 

jelentősebb változás. A Pestmegyeinek még 
mindig Alsó (3:1), az Áprilisinak Bohó (1 M:l) 
a favoritja. A kancaversenyek előzetes favorit
iának. Turandot-nak oddsa (mint előre jelez
tük) mindkét versenyére megrövidült

VL

Et> •'•n 
bán

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉA MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő «• kladál 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkeszlőses és klsdóbivatslt

Budapest. VII. kér.. Erzsébrt-körut 28. szí*
Uletkőuiap «• vasárnap déli U éráid

Telefoni 1-308-96.
VaMrnsp dSluUa 1 őritől: 

kerH Aradi-utca 8. aa (Globua-nyomdak 
Telefont 1-160-43 éa 1-245-81.

Vasárnap délután fél S őrstől kezdve lapzártától 
relefaat 1-100-42 1-100-43. 1-100-44 ás 1-24ML

AZ ELOFIZEFES ARA: 
erre s pengő fsyes azim Sra Mattyamrará- 
10 fillér. Ausztriában 20 Gr<«rben. FranclaorazáO 
I frank. Jusoazlávisban 2..'O dinSr Néntelorszáf 
U PU (MasznrszáL'ban i Ura. Romániában á tat 
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