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Példátlan botrányba fulladt, 

utcai tüntetéssel, gumibotos osz- 
latással és kőzáporral folytatódott 

az ifjúság márciusi ünnepe
Hétfő délelőtt tizenegy órára tűzték ki a 

Vigadóba az egyetemi ifjúság hagyományos 
márciusi ünnepségét, amely azonban lelket
len izgatók félbujtására példátlan bot
rányba fulladt.

A r-ré/orf-kerlben, a Műegyetem előtt ■ és 
a Szerb-utcában gyülekezett az ifjúság. 
Titokzatos emberek tűntek fel ' köztük, 
akikről

lehetett látni, hogy semmi közük ac 
egyetemi - Ifjúsághoz, 

ezek az emberek röpcédulákkal árasztották 
el a diákokat A többi között osztogattak 
egy röpiraföt. amely a fiuc/ai-nyömdában 
készült és felelős kiadóként rettegi Visky 
Béla szerepéit rajta. Az ügyészség tulajdon-

Kémeri Nagy szabadonbocsátását 
követeli a diákság

A Vigadó előtt és benn az épületben 
dr Srrubián Dezső rendőrtanácsos vezetésé
vel nagyszámú rendőrlegénység helyezke
dett el.

A Vigadó nagytermében az ülőhelyeket a 
meghívott előkelőségeknek és a hölgyeknek 
tartották fenn. Tizenegy óra előtt érkezett 
meg Bonemtsza Géza miniszter, a Hungária 
Bajtársi Egyesület dominusi jelvényével, 
maid Pataky Arnold egyetemi rektor, 
Pohrlnger, Tomcsányi, Jármay egyetemi 
jprofesszorok, Horony-Pálffy Aurél tanács
nok, dr Javorniciky Jenő miniszteri taná
csos, akik valamennyien a pódium előtt az 
első sorban foglaltak helyet.

Vitéz Bánsághy György és Végváry József 
országgyűlési képviselők, bajtársi egyesületi 
Vezérek üdvözölték az előkelőségeket. Bor
nemisza miniszter barátságosan, mosolyogva 
beszélgetett el a fiatal képviselőkkel. A 
frontharcosok, a TESZ és az összes nemzeti 
Irányú egyesületek nagyobb küldöttséggel 
jelentek meg a Vigadóban.

Negyedtizenkettöre járt már az idő, ami
kor a Szabadság térről érkező egyetemi 
hallgatók tömegei bevonultak a Vigadó épü
letébe. Már az előcsarnokban fülsiketítő zaj 
hallatszott:

— Éljen Kémért! Engedjék azonnal 
szabadlábra! Addig Itt nem less ünne
pély, míg a vezérünk fogságban van!
Ilyen és ehhez hasonló felkiáltások hang

Bornemisza, a rektor és a többi 
előkelőség otthagyja az Ünnepélyt

A pódium mögötti kisteremben Vaszy 
Viktor vezetésével az egyetemi énekkarok 
Táray Ferenc, a Nemzeti Színház művésze, 
(-'setényi József és dr. báró Kaas Albert 
• gvetémi tanár, az ünnepség műsorának 
szereplői izgatottan tárgyalják, hogy tulaj
donképen mit is csináljanak.

A rendőrtisztek telefonhoz sietnek, 
érintkezésbe lépnek a főkapitányság

gal,
percekig tartó telefonbeszélgetés követke
zik. •

Híre terjed, hogy ismételt botrány esetén 
utasítása van n karhatalom vezetőjének oz 
ünnepség azonnali feloszlatására. Ezt a 
hallgatósággal is közlik, újabb botrány kö
vetkezik. Most már nemcsak kiabálás, fül
siketítő zaj hallatszik, hanem

trombiták, alpok kerülnek elő

képpen elkobozta ezt a röpiratot, de mégis 
terjesztették. A legjitszélibb hangon ki
rohant a „zsidó sajtó" , és a zsidóság ellen, 
ugyanakkor

élesen támadta az államhatalmat és 
követelte az internált Kémeri-Nagy 

Imre azonnali szabadlábrahelyezését.

F-élüz tájban úgy. nézett ki, hogy lecsil
lapodott az izgalom és megindult az ifjúság 
fölvonulása a Szabadság-térre,, az irrederita 
szobrokhoz. A bajtársi egyesületek meg 
bizottai kQszorukat helyeztek el a szobrok
nál, a Petőfi szoborhoz is küldöttség ment 
és mindenütt rövid beszédben méltatták a 
szónokok a nap jelentőségét.

róttak. A rendezőség és a lépcsőkön sor 
falat álló rendőrök csendre intették az ifjú
ságot. De az nem hallgatott a figyelmezte
tésre. Amikor fölérlek az emeletre, kórus
ban kezdték kiáltozni:

— Hol van Kémeril Engedjék ki!
Tíz percig egyfolytában tartott a kiabá

lás. Ismeretlen, civiíruhás fiatalemberek 
ugrottak fel a pódiumra. Érthetetlen szava
kat kiáltoztak, mások kezükkel vezényelték 
a taktust, hátul a kisteremben

székeket verdestek a padlóhoz, fülsike
títő zaj, összevisszaság, érthetetlen 

hangorkán, zslbongás

volt a Vigadó egész nagyterme.
Az első sorban ülő egyetemi méltóságok 

és Bornemisza miniszter izgatottan néztek 
körül,

magokhoz Intették Végváry és Bánsághy 
képviselőket, felszólították őket, hogy 
Igyekezzenek lecsillapítani az Ifjúságot, 
mert különben nem lehet megtartani 
az ünnepséget, botrányban nem vehet
nek részt és kénytelenek lesznek el

távozni.
A bajtársi vezérek izgatott tárgyalásokba 

bocsátkoztak a tüntetők látható vezéreivel.
Ezalatt az erkélyről az elkobzott lázitó 

röpíratok ezreivel árasztották el a Vigadó 
nagytermét.

és olyan vásári zaj van, hogy semmit sem 
lehet hallani.

Bornemisza miniszter és az első sorban 
ülő előkelőségek erre fölugrálnak he

lyeikről és a kijárat felé sietnek.
A diákvezérek utánuk mennek, igyekez

nek visszatartani őket, azonban Bornem
isza erélyesen válaszol:'

__ Botrányban mégsem vehetünk részt! 
Hiszen az ifjúság teljesen elvesztette az 
önuralmát. Ma ugylátszik ebben a hangu
latban nem lesz már ünnepség.

Sipekl Balás professzor az egyetlen, aki 
az előkelőségek közül a teremben marad. 
Az ifjúság egy része vállára kapja, lelkesen 
tüntet mellétté, de ugyanakkor

éles klfakadások hangzanak el Bornem
isza miniszter és az eltávozott egyetemi 
vezetők ellen és sértő szavak Is hang

zottak eL

Végváry képviselő még egy utolsó kísér
letet tett az ünnepség megtartására.'Kisza
ladt a raüvészszobába és szólt az egyetemi 
énekkar vezetőjének, Vaszy Viktor karigaz
gatónak, hogy vonuljon fel az énekkarral 
a pódiumra és énekeljék el a Magyar

A rendőrség feloszlatja a gyűlést
A tömeg most már azt követeli, hogy ol

vassák fel azt a memorandumot, amelyet a 
Magyar Nemzeti Diákszövetség elnökségé
hez akarnak eljuttatni többezer aláírással. 
Kása István, a diákszövetség főtitkára áll a 
mikrofon elé és felolvassa a memoran
dumot.

— Kérjük az elnökséget, járjon közbe il
letékei helyfen ...

Tovább ncm tudja folytatni, újból kitőr 
a zaj.

—- Nem kérjük, hanem követeljük! El
múltak azok az idők, amikor kértünk! 

Azonnali intézkedést követelünk!
Amikor ismét szóhoz jut, felolvassa, hogy 

Kémeri Nagy Imre ha hibázott is, mégsem 
lelt volna szabad ilyen szigorúan sújtani, 
mert őt lángoló hazaszeretete, faji ösztöne 
és az a sok-sok elkeseredés, megaláztatás, 
amiben része volt, ragadtatta el. Állandóan 
a diákság érdekeiért harcolt és a diákság 
tiltakozik Kémeri Nagy Imre internálása el
len. Azzal fejezték be a memorandumot,

Utcai tüntetések, gumibotos oszlatás
A vigadói gyűlés után a diákság csopor

tokba verődve haladt az utcán. A rendőrök 
feloszlatták a tömegeket, közben Lukács
fal vy Tibor gépészmérnököt előállították a 
főkapitányság politikai osztályára, mert 
egyesek állítása szerint tüntetésre buzdította 
a diókokat.

Mintegy nyolcvan-százfőnyi tömeg a Rá- 
kóczi-ut felé haladt a Kossuth-nótát éne
kelve. A Kossuth Lajos-utca és a Rákóczi
ul sarkán karhatalommal találkoztak, amely 
felszólitotta a diákokat, hogy azonnal 
oszoljanak szét.

Egyesek nem akartak eleget tenni a fel
szólításnak, mire a rendőrök gumi

botjaikat használták.
Egy -másik csoport a Vigadóból jövet n 
Károly, király-ut és a Király-utca sarkánál 
rendezett hangos tüntetést, sőt a rendőrsé
get is szidalmazták. Erre Barcs Tibor rendőr- 
feliigyclö, a karhatalom parancsnoka, uta
sítást adott rendőreinek a tömeg feloszla
tására.

A gumiból Itt is gyorsan megtette hatá
sát és a tüntetők különböző Irányba 

meneküllek.
A késő déli órákban a Trefórt-kertben ve
rődött össze egy csoport diák, mire n Mu- 
zeum-körutra vezényelték ki Lélek József 
rendőr felügyelőt negyven rendőrrel a remi 
fenntartására. A Trefort-kertben rögtönzött 
gyűlést tartottak a diákok.

A kertből Ismeretlen egyének kőzáport 
zúdítottak az utcán felsorakozott rend
őrökre. A rendőrök csakhamar rendet 
teremtettek. Itt Is gumlbotot használ

tak és szétkergették a tüntetőket.
Közben egy fiatalember, aki ellenszegült n 
rendőröknek, a Károly király-ut felé mene
kült. Egy kerékpáros utánament, elfogta, 
majd

a tüntetők kiszabadították a rendőr ke

Hiszekegyet. Ez meg Is történt. De amikor 
utána C.selényi József cipínyzenekarral 
magyar nótákat akart énekelni,

újból kitört a fülsiketítő zaj
és a cigányzenét messze tulharsogta az 
idegtépő hangorkán.

hogy csak a független bíróság ítéletét fogad
ják el, más ítélettel szembeszállnak.

A rc'.p’örség vezetője több rendőrtiszt 
társaságában ezután

fellépett n pódiumra és felszólította az 
ifjúságot, hogy hagyják el a Vigadó 
épületét, mert utasítása van az Ünnep
ség feloszlatására, Újabb éles kifakadó*  
sok hangzottak el, a rendőrséget, a kor

mányt kezdték szidalmazni 
és csak nagynehezen voltak hajlandók el
hagyni a termet.

Egy szakasz rendőr vonult be végül és 
felszólította a még mindig hangos ifjúságot 
a terem elhagyására. Kinn a folyosón és a 
lépcsőházban tovább folyt a tüntetés, a 
nagy hangzavarból csak annyit lehetett ki
venni,- hogy

Kémeri szabadlábra bocsátását köve
telték,

mig mások utcai tüntetésekre buzdították 
az ifjúságot.

zel közül, de alig tett pár lépést, ami 
kor Lélek felügyelő embereivel odaért 
és ismét elfogta a tulhangos fiatalembert.

Oláh Árpád Írónak mondta magát az illető, 
később azután kiderült, hogy a diákok közé 
keveredett fiatalember

borbélysegéd, akinek nemml köze sem 
az egyetemi ifjúsághoz, sem az Iroda

lomhoz!
Előállították a főkapitányságra.

Délután a Muzeum-kcrtben rendezett már
ciusi ünnepséget nz egyetemi ifjúság, itt is 
többen Kémerit követelték, majd egv Lay 
Béla nevű ügynököt, aki azt kiáltotta közbe, 
hogy Kémeri jó helyen van,

meg akartak verni és a rendőröknek 
kellett kiszabadítani a diákok gyűrű

jéből.
Hétfőn délután egyébként megjelent a fő

kapitányságon dr Végváry József ország
gyűlési képviselő, a Turul vezére. Előbb dr 
Hetényt Imre főkapitányhelyettest kereste, 
azután dr Sombor-Schiveinitzer József 
rendőrtanácsossal tanácskozott. Végváry az 
őrizetbe vett Lukácsfalvg Tibor érdekében 
járt a rendőrségen. Több tanúra hivatkozott, 
akik azt állították, hogy

a gépészmérnök nem buzdította tünte
tésre a Ha tál.ságot,

ellenben azt mondta, hogv az utcán visel
kedjenek rendesen, mert különben a rend
őrökkel találják magukat szemben. Lukács*  
falvy t ezután elbocsátották a rendőrségről.

Hivatalos jelentés
Dr Ferenczy Tibor főkapitány hétfőn 

este a következő hivatalos jelentést adtu ki:
— A mai márciusi ünnepség sorún a Vi

gadóban az egyetemi hallgatóság közé ide
genek furakodtak be és ezek az ünnepségek 
vége felé rendbontást kíséreltek meg, úgy-
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annyira, hogy a hatósági biztos a rend 
fenntartása céljából a (műiéit feloszlatta és 
a Vígadé termeit kiüríttette, ami rendzava
rás nélkül folyt le. Később a Sándor utcá
ban kisebb csoportosulás támadt, amelyet a 
rendőrség feloszlatott. Ennek során előállí
tották Oláh Árpád szabósegédet. Az ünnep
ség többi része délután a Múzeum-kertben

rendben folyt le. Sem délután, sem az est 
folyamán rendzavarás sehol nem történt.

Bornemisza nyilatkozata
A gyűlés feloszlatása után
Bornemisza Géza Iparügyi miniszter 
felkereste a miniszterelnöki palotában 
Darányi Kálmán miniszterelnököt, 
akivel közel két óra hosszáig megbeszé- 

lést folytatott
Bornemisza Géza iparügyi miniszter fél
három óra felé jött le a miniszterelnök 
dolgozószobájából. A Hétfői Napló munka
társa kérdést intézett nz iparügyi minisz
terhez' a miniszterelnökkel folytatott ta
nácskozására vonatkozóan.

— Miután a jövö vasárnap kétheti sza
badságra utazom, az összes aktuális kérdé
seket megbeszéltem a miniszterelnök úrral.

Munkatársunk megkérdezte ezután az 
iparügyi minisztert a vigadóbeli feloszla
tott gyűlésre vonatkozólag.

— Nagyon sajnálom — mondotta a mi
niszter —, hogy az ifjúságnak ezt a gyűlé
sét a rendőrségnek fel kellett oszlatnia, 
azonban e zajos jelenetek lehetetlenné 
tették annak nyugodt megtartását. Amikor 
a zajongás már valósággal rendbontássá 
fajult, nz egyetem rektora és az egyetem 
tanári kara kivonult a gyűlésről,

én még ott maradtam egy kissé, abban
• hiszemben, hogy sikerülni fog a nyu
galmat helyreállítani, azonban amikor 
láttam, hogy a rajongás mind élesebb 

lesz, én is eltávoztam, 
amint eltávoztak onnan a Hungária Baj
társi Egyesület jelenlevő tagjai is. A ma
gam részéről csak Ismételhetem, hogy 

nagyon sajnálom, hogy az Ifjúságnak 
ez a hazafias ünnepélye Ilyen rendbon

tásra vezetett
__ fejezte be nyilatkozatát Bornemisza 
Géza.

Egy pohár víz
naponta 4-6 héten át, a Mira glauber ket és a tulhitóst megakadályozza. Kér- 
sós gyógyforrásból Ez gyógyítja az epe, l.lozze meg orvosát!
gyomor, májba jókat, a cukorbeteggé-,!_________ __■■■■■■—»

lckezetl gyűlöletet hirdetnek és emellett 
nem álallanak a 48-as Időkre hivatkozni 
Kéthlg Anna beszámolójában szociális kér 
(lésekkel foglalkozott.

Peycr Károly a puccshfrekről beszélt és 
követelte, hogy a kormány számoljon 

le a szélsőségekkel.
•■■■MM——

— Szomorú volna — mondotta —, ha 
néhány zavarosfejű ember fel tudná for
gatni az ország rendjét.

Kertész Miklós dunai konföderációt, föld, 
reformot, beruházásokat és az adóterhek 
csökkentését követelte. Buchinger Manó a 
munkásság békeakaratát hangoztatta.

Árvízi kormánybiztost kér Szeged!
Borsodban tovább pusztít az ár

A belügyminiszter döntése 
KémerI Nagy Imre ügyéről

Miskolc, március 15.
(A H. N. tud. telefónjelcntése.) Vasár

napra virradó éjsz.aka érkezett a Sajó har
madik árhulláma Alsó-Borsodba, ahol a viz 
elöntötte Ónod, Sajóköröm, Sajólád és 
Vad na községeket. A megáradt folyó Sajó- 
petrinél átszakitotta a gátat és mintegy 
huszkilomcteres körzetben mindent el
öntött. Az éjszaka folyamán a folyóparton 
a viz négy házat teljesen alámosotL

As épületek hatalmas robajjal dűltek 
össze és nyomtalanul eltűntek a ro

hanó áradatban.
Emberéletben szerencsére nem esett kár, 
mert a község valamennyi lakója a gáton 
tartózkodott. Szalontára is betört vasárnap 
éjjel a viz. Sajókeresztar és Szakáid köz
ségek is viz alatt állanak.

Hétfőre megindult az apadás, bár 
még mindig tizenötezer hold és öt falu 

áll víz alatt,
a viz teljes levonulásához még egy bét kell 
és akkor lehet megállapítani » kár teljes 
összegét, amely hozzávetőleges becslés sze
rint megközelíti a négymillió pengőt.

Győr, március 15.
(A H. N. tud. tele főn jelentése.) Az auszt- 

riai nagyarányú olvadások következtében n 
Rába felső folyásán nagymértékben meg
áradt és hatalmas területeket elöntött.

Szeged, március 15.
(AH. N. tud. telefónjelentése.) Az egyre 

terjedő belvizáradat vasárnap és hétfőn 
súlyos helyzetet teremtett. Szeged és * 
felsőtanyák között a víz szintje már elérte 
a transzkontinentális utat, úgyhogy

ha a víz egy-két centimétert emelke
dik, Szeged autóközlekeúése teljeses 

megakad.
A súlyos helyzetre való tekintettel a város 
hatósága kedden kormánybiztos kiküldésit 
kéri, aki teljhatalommal fog intézkedni.

A legsúlyosabb helyzetet az teremtette, 
hogy

Klskunmajsa közelében a vasárnapra 
virradó éjszaka átvágtak egy bosszú 

gátat
és a résen keresztül hatalmas erővel özön- 
lik a viz Pest megye területéről a szegedi 
tanyavilág felé.

Az internált Kémért Nagy Imre interná
lást ügyét — jó helyről szerzett informá
ciónk szerint — a vigadói gyűlésen történt 
Incidensek és rendbontások súlyosabbá tet
ték. Kimeri Nagy Imrét a belügyminiszter 
nr internálás ellen beadott föllebbezés alap
ján már a keddi napon elbírálta volna és 

rlőreláthntónn helyt adott volna a fel
lebbezésnek,

Úgy hogy KémerI Nagy Imre internálását 
kedden már meg Is szüntették volna.

Most, hogy a hétfői gyűlésen le oknrták 
terrorizálni az egész gyűlés közönségét Kő
in éri ügyében,

valósdnűleg a belügyminiszter, 
alább is egy időre fenn fogja tartani az 

Internálást.
így Kémért Nagy Imre azoknak köszön

heti majd, hogy a toloncházban továbbra is 
internálva marad, akik, ahelyett, hogv meg
felelő formában támogatták volna a belügy
miniszterhez. beadott föllébbez.ést,

olyan utat választottak az Internált 
KémerI érdekében, amelyet a belügyi 
kormány se miül esetre sem honorálhat, 

aminthogy — értesülésünk szerint —- a föl- 
lebbezés fölötti döntés kedden még nem 
fog megtörténni.

Incidens Debrecen és Szeged 
márciusi ünnepén

Debrecen, március 15.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefón- 

jelenlése.) Debrecen közönsége, diszfelvonu- 
Iássál hódolt március 15-e emlékének. Ami
kor a menet n A’o.t.tuf/i-szoborhoi 
dióksspkás fiatalember a szobor 
túra ugrott, antiszemita,

uszító beszédet mondott, majd 
röpcédulákat azúrt

e tömeg közé. Ezután elszaladt és neoét 
sem sikerült megállapítani.

At Incidens után Lázár Andor igazság- 
ílgyminiszter 
szobrot.

ért, egy 
talapra-

Irgntó

megkoszorúzta a Kossuth-

Szeged, március 15.
Napló tudósítójának telelőn- 

t.............. szegedi egyetemi ifjúság már-
riirti ünnepségén a A’osjuíh-szobor elölt a 
diákszövetségek képviseletében Krémusz 
Ferenc antiszemita beszedet mondott a vá
ros vezetősége, az egyetemi tanács és elő
kelőségek hosszú sora jelenlétében. Amikor 
Krémusz azt mondta, hogy „el fogjuk sö
pörni az idegen faj/atot", dr Erdélyi László 
lektor felszólította * szónokot, hogy

használjon ünnepélyesebb hangot

<A Hétfői 
jelentése.) A

1«g- •3
• *

A fiú emléket állít apjának:
Albrecht főherceg ingujjra vetkőzve rendezte 
vasárnap Frigyes főherceg vaddsztrofeáinak 
kiállitását a Mezőgazdasági Vásáron

Amikor Krémusz mégis ebben a 
ben folytatta, a rektor és az 
rendörtisztviselő ismét erélyesen . „ 
tették, amire néhány mondat után 
hagyta a beszédéi.

hangnem- 
ügyeletes 

figyelme:- 
abba-

A kormány 
számoljon le 
a szélsőségekkel

— követelték a szocialisták 
tattersalli gyűlésén

A hamarosan megnyíló Országos Mezőgazda
sági Vásár területén lázas tempóban folyik a 
munka. Épülnek n különböző mezőgazdasági 
szervek és érdekeltségek pavillonjal, egyenge
tik, simítják az utakat és tatarozzák, tisztitgal- 
ják a ketreceket és ólakat. A legérdekesebb és 
legizgalmasabb kép azonban a kirakodásnál 
fogadja a vasárnap délelőtti sajtóbemutató kö
zönségét. Egymás után gördülnek elő a vágó- 
nők, amelyekből az ország szebbnél szebb álla
tai kerülnek elő. 'Csupán vasárnap

kétszáztíz vágón 
érkezett, mind megrakva pompás állatokkal. A 
megnyitó*  napjáig, tizenhetedikéig

ezer marha, hétszáz bika, ezernégyszáz 
sertés, négyszáz kutya és kétszáz ló 

érkezik meg ide.
A rengeteg állat között természetesen érde

kes sztárok is lesznek: igpz Németh Mária, a 
magyar operamüvészet büszkeségének és Sztra- 
nyavszky Sándornak

A szociáldemokraták vasárnap tartották 
n Tattersalban márciusi emlékünnepüket. 
Szakosíts Árpád ünnepi beszéde után Farkas 
István képviselői beszámoló-beszédében a 
párt rokonérzését fejezte ki a harcban álló 
pécsi bányászok iránt. Kijelentette, hogy

a politikai életben kis klikkek püffesz- 
kednek

és ártanak at ország érdekeinek. Faji és fo

háromezer pengő
értékű bikái. Lillán Norvég a Betyárt, egy két
éves bársonyfekete mini küldi el a kiállításra 
tetétleni birtokáról. A kiállítás legnagyobb 
szenzációi azonban Mecsér Mária

mosómedvéi
lesznek. Legutóbb az egyik mosómedve ketrece 
alatt alagutat vájt és megszökött. Most félméter 
mélyre beássák a ketrecet, nehogy megint el
tűnjön valamelyik értékes állat.

A vásár legmeghatóbb' része feltétlenül a 
Frigyes főherceg vadászemlékeiből összeállí
tott kiállítás lesz. A vadászfegyverek fejlődését 
bemutató rengeteg értékes vadászeszköz között 
pompás agancsok, agarak, kitömött állatok 
mesélnek a főhercegről, akinek emlékeit

maga ■ szerető fiú, Albrecht főherceg ren
dezte el a kiállítási teremben.

Egész vasárnap délelőtt ingujjban dolgozott és 
féltő szeretettel rendezgette az öreg főherceg 
emlékeit.

Uj elnököt választott és menházat 
létesített az Utazók Egyesülete

A Magyarországi Kereskedelmi Ufcrrőfc I Ebben a munkában az utolsó években ki- 
Egyesülete március 11-én tartotta meg a ta-’váló szerep jutott Vas Imre társelnöknek.
sok nagy részvétele mellett 47. évi rendes 
közgyűlését. Aucr Róbert, az egyesület volt 
elnöke, Jelenleg tiszteletbeli elnök, megnyitó 
beszédében megemlékezett a március 15-i 
nemzeti ünnepről, méltatta annak nagy je
lentőségét, majd rámutatott az egyesület 
erőteljes fejlődésére és az utazói kar érdé- 
Kében kifejtett több évtizedes munkájára.

Két magyar attrakció egy miisorban:

1. Hol alszunk II 

vasárnap?
Nóll Károly bohózata. Rendezte: Pásztor Béla II 

A közönséget kacagtatták a magyar humor 1 
mesterei GombaszliglElla.Kaboa.Lalabér, 1 
Komlói, Sároisy Gizi, Soltóu Annlo |

Radius Csütb

2. Hortobágy
Móricz Zslgmond „Komor ló" cimü elbeszé
lése. A magyar puszta lelke, élete, drámája 
és dalai.
Rondezto: Höllerlng György

•rtóftfő/ Omnia

Javaslatára a közgyűlés nagy kelkesedésscl. 
közfelkiáltással az egyesület elnökévé 

választolta Vas Imre főv. biz. tagot, 
ki felszólalása során bejelentette, hogy fo- 
kozott mértékben kíván foglalkozni a ke
reskedelmi utazói kar erkölcsi és anyagi ér
dekeinek megvédésével, közgazdasági, köz
lekedési és szociális' kérdéseivel. Viharos él
jenzéssel fogadta a közgyűlés az uj elnök 
bejelentését, hogy az egyesület tulajdonát 
képező Erzsébet klrályné-uti házban

•z elszegényedett tagok részére menhá- 
zat létesít

és azt a legközelebbi időben kívánja ren
deltetésének átadni. Bálint Dezső a tagok 
nevében meleg szavakkal köszöntötte az űj 
elnököt, akit hosszan ünnepelt a közgyűlés.

Pogány Aladár tag indítványára a köz
gyűlés egyhangúlag jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott n lelépő elnökségnek és Igaz
gatóságnak. Ezután megválasztották az új ve- 
vezetőséget. Alelnőkök lettek: Armulh Márk 
gyári képviselő, Bálint Dezső gyáros, Kal
már Géza kereskedelmi utazó (uj), az igaz
gatóság tagjai lettek.- Adler Adolf, Barcza 
Lajos, Beck Jakab Berger Simon, Burger 
Ödön fujl. Kertész Károly, Kóbor Sámuel. 
Kohn Hugó, Kenust Adolf. Lustig Zoltán, 
Rdtkai József, Schtuare: Vilmos, Sohr Ig
nác, Tauber Nándor (uj), Weis: Miklós 
(Uj).
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As ország hódolata 
március szelleme előtt

Szendy Karoly polgármester nagy beszéde a sajtószabadságról

Fehér fog-
mindig egészséges fog?

A Mmjgar Újságírók Egyesülne héttőn 
délelőtt tartotta a N't’wyorÁ-élteremben 
tradicionális szabadságlakomáját, amelynek 
ünnepi szónoka Szendy Károly. Budapest 
__i * ..„i» ri!S11 bankettre

Rákóczy

külügy- 
Pásint 

Durugy

polgármestere volt. Eljött a 
Karaftáth Jenő főpolgármester, ...... ..
Imre és Szent-lstvány Béla miniszteri tan: 
csosok, a miniszterelnökségi., és 
minisztériumi sajtóosztály vezetői, 
Ödön miniszteri osztálytanácsos, ____ _
Ferenc követség! tanácsos, valamint az uj'- 
ságírórend vezető egyéniségei.

Márkus Miksa, az Újságíró Egyesület el
nöke a kormányzóra ürítette poharát, 
majd üdvözölte Szendy polgármestert, aki 
a Jókai-serleggel kezében mondta el nagy
hatású beszédét. Hangoztatta, hogy ö. mint 
Budapest autonómiájának első tisztviselője, 
örömmel vállalta el ezt a meghívást, mert 
szabadság és autonómia egyazon gondolat. 
Történelmi összefüggés van a szabadság a 
szabad sajtó és az önkormányzat közölt.

A szabadság és az újságírás kölcsönö
sen nem nélkülözhetik egymást.

— Az önkény építhet politikai rendszere
ket — folytatta —, de az emberiség fejlődé
sét nem szolgálja. A: igazi szabadság hiva
tásos őre a magyar ujiágirórend, amely 
1848 március idusától a legszebb örökséget 
kapta: a sajtószabadságot.

A sajtó a nemzet lelkiismerete és jaj 
annak a népnek, amelynek nincs lelki

ismerete.
A sajtószabadság sarkalatos része az alkot
mánynak és kiegészíti a parlamentarizmust 
s a polgári szabadságai. Egyetemes nemzeti 
érdek, hogy meglegyen a sajtószabadság. A 
magyar szabadságra és a szebb magyar jö
vőre ürítette poharát.

Percekig tartó taps fogadta a polgármes
ter magasszárnyalású beszédét.

♦
Vasárnap este tartotta márciusi szabad

ságvacsoráját a Gellért-szállóban az ügyvé
dek független pártjának rendezésében a ma
gyar ügyvédség. Vekerdy, Géza mondta, a 
piegnyitóbeszédet.

Gróf Apponyi György mondta ezután az 
ünnepi beszédet, Kifejtette, hogy igaz az, 
hogy jógásznemzet a magyar, mert évszáza
dokon keresztül a jog fegyvereivel védtiik 
meg a nemzet önállóságát. Magyarországon 
nz ügyvédek, voltak a demokrácia első har
cosai. Nehicsak az elnyomott néposztályok 
jogaiért harcolt az .ügyvédség, hanem őrkö
dött a magyar.állam szuverenitásán is, még 
akkor is, amikor az életveszélyes volt. Min
den < szabadságküzdelemben ott láttuk har
colni az ügyvédeket is. Ez az osztály a 
nemzeti és emberi szabóság híve már hiva
tásánál fogva is, mert jog nélkül nincs sza
badság.

A frenetikus tapssal fogadott szónoklat 
után Kadosa Harcol beszélt. Kiemelte, hogy 
a szabadságot' nem elég akarni, azt ki is kell 
érdemein. A szabadságjogok olyan növé
nyek, amik csak a társadalom mérsékelt 
égöi-e alatt teremnek meg.

Az Egyetemi Kör a Múzeum-kertben tar
tott gyűlést. Zilahy Lajos, Féja Géza és Ko
vács Imre szólaltak itt fel.

Zilahy Lajos hangoztatta, hogy nincs 
időn vitatkozni

és gyűlölködni, építeni és dolgozni kell. 
Nemzeti hősök és cselekedetek helyett 
kedt harconások lepték el az országot.

★

A -Vétőfi. Társaság vasárnapi nagygyűlésén 
Pékár Gyula' a százéves Nemzeti Színházról 
beszélt, majd átnyújtották Kállay Miklósnak 
a .Voddc/i-nagydíjat. Ifjabb Hegedűs Sándor 
Petőfiről olvasott, fel, majd József Ferenc 
főherceg adott elő költeményeiből. Harsány! 
Lajos és Falu Tamás felolvasása után Lc- 
hotay Árpád elszavalta a Ncmzefi Dal-t, 

Március 15-i ünnepi ebédjét a társaság a 
Dunapalolában tartotta. József Ferenc fő
herceg és .Bazár Béla mondott beszédet. A 
kritika szabadságának fontosságát hangoz
tatta. Többen szólaltak még fel. így Preszly 
Elemér főispán, Hegedűs Lóránt, Kovács 
Sándor evangélikus püspök és mások.

*
Sárospatakon, a református főiskola már

ciusi ünnepén, Farkas István püspök besté
dében hangoztatta, hogy a hitlerizmus a vér
fa fajelméiét alapján próbál új életre beren
dezkedni,

némelyek éleszteni próbálják az 
ŐSgeruiáu pogány Isteneket 

és elfelejtik, hogy a pogány isteneket már 
régen halottá telte az ember-istenek alko
nya. Kijelentette, hogv nem kívánatos u ki- 
'árólag egy kézben lévő diktatórikus hata
lom. A hoísevizmus a nemzetek halálát siet
tető dögvész. Magyarországon nem lehetnek 
egymásnak ellenségei a különböző templo
mokban imádkozó magyarok.

Orosházán, a Szépmívcs Céh márciusi ön- 
n«pén, Németh Imre tartott beszédet az

re-

igazi szabadságról. Kifejtette, hogy nem ad
hatja meg egy népnek senki a szabadságot, 

csak ugy lehet egy nép, szabad, ha 
erre belső igénye van, 

a belsőleg felszabadult ember lehet csak ké
mény meggyőződésű és valódi igényű a sza
badságra és függetlenségre

Gyöngyösön, a független kisgazdapárt 
márciusi vacsoráján. Soltész János ország
gyűlési képviselő ünnepi beszédében 
goztatta, hogy

a magyar nép ökle le fog sújtani 
azokra, akik az ezeréves alkotmányt és 
nép jogait el akarják rabolni.

Alsódabason, Kossuth Lajos édesapja sír-
emlékénél, Dinnyés Lajos országgyűlési kép
viselő rámutatott arra, hogy a 48-as hősök 
megmutatták ragaszkodásukat az ősi alkot
mány iránt és nekünk méltóknak kell len
nünk ezekhez a nagy férfiakhoz.

A szófiai magyar kolónia tagjainak már
ciusi ünnepségén Matuska Péter követ mon
dott beszédet. Varsóban a magyar nemzeti 
ünnep alkalmából szentmise volt, amelyen 
résztvetl Háry András követ is. A varsói la
pok is megemlékeztek a magyar március 
15-éröl és a két nemzetnek a szabadságért 
vívott küzdelmeiről.

Budapesten és vidéken egyaránt 
március 15-lkl ünnepi istentisztelet volt 
valamennyi felekezet minden templo

mában,
különböző iskolák, egyesületek, testületek, 

márciusi ün-
3
politikai pártok is rendezlek 
népségeket.

Óriási lelkesedéssel 
fogadták Mussolinit 
a líbiai városokban
Benghazl, március 15. .solinit, aki a gépkocsiból rövid beszédet in-

Mussolini miniszterelnök vasárnap és hét-' tézett az olasz l'öldmi vesékhez. Örömét fe- 
fön folytatta diadalutját a líbiai arab isiva- 
tágbán.

A Dzscbel, fensik lábánál mintegy. száz 
arab lovas vágtatott a gépkocsi elé és nagy 
ovációban részesítetté á Dúcét, tiki ezután 
folytatta útját

megérkezett Lulgi Rázz a községhez.
A községet Luigi Rázza volt olasz közmun
kaügyi miniszter emlékére alapították; a 
miniszter Líbiának ezen a részén repülő
szerencsétlenség áldozata lett, amikor Kelet- 
afrikába utazott. A talaj itt igén termékeny 
és máris 80 olasz föklmivescsalád telepedett 
le a községben. Rendkívül, lelkes fogadta
tásban részes!tétté' a község lakossága Mns-ti

W eíser, a nemzetközi zsebtolvaj 
boxeres támadása 
a detektiv ellen

A tizenkétszer büntetett zsebes közeli rokona 
a Párisból hazahozott Weiser Salamonnak

Vasárnap délelőtt veszedelmes nemzet
közi zsebtolvaj került rendőrkézre.

A mezőgazdasági kiállítást megelőzően a 
detektívfőnök nagyszabású tisztító razziát 
réndeR el-a facér ' zsebtolvajok kézrekeríté- 
sérc. A tisztító razzia a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a detektívek megszállják a fő
város azon pontjait, ahol kedvenc találkozó
helyeik vannak a zsebtolvajoknak. Ilyen 
kedvenc helyük a Fővám tér és a Ferenc 
Józscf-híd két hídfője között lévő villamos
szakasz is. A z.-úfolt villamosokon sok vi
déki gazdálkodót és kereskedőt' ‘fosztottak 
már ki.

Vasárnap délelőtt tíz óra' tájban ‘ a köz
ponti vásárcsarnok előtt őrködő detektív 
észrevette, hogy a Budáról Pestre érkező 
61-es villamosról egy régi ismerőse száll le:

Weiser Géza 42 éves, tizenkétszer bün
tetett nemzetközi zsebtolvaj.

A „nehéz" bűnöző átsietelt az úttesten, 
hogy most már a Pestről Budára induló vil
lamoson próbáljon szerencsét. Közben te
repszemlét tartott és gyakorlott szemei fel
fedezték a detekiívét. Óvatosan cl akart 
tűnni, sietve a vámház felé vette útját. Út
közben, hogy megszabaduljon

tlöző utjának zsákmányát, 
pénztárcát, rgy utcaseprő kocsijába 

dobta.
A detektív természetesen mindenütt a nyo
mában volt Weisernak • és jól látott min
dent. A hídnál utolérte és felszólította, hogy 
kövesse a rendőrségre. Izgalmas közelharc

a bűnjeltől, 
egy női

KALODONT
FOGKO ELLEN

jezte ki azon, hogy itt üdvözölheti az olasz 
telepeseket.

.Va^ysrern fogadtatás várta a Dúcét Reng- 
háziban. A város lobogódíszben úszott és 
mindenütt a Dúcénak hatalmas karlónla- 
pokra ragasztott fényképét lehetett látni. A 
város egész lakossága sorfalat állott a fő
útvonalon.

Leírhatatlan lelkesedés közepette vonult 
be Mussolini a városba.

Mussolini rövid beszédében hangsúlyozta, 
hogy a lelkes ünneplésben annak tantijeiét 
látja, hogy a fasiszta eszmék az egész thisz 
birodalmat meghódították.

következeit. A zsebtolvaj rátámadt 
tektívre:

bokszért vett elő és azzal fejbe akarta 
sújtani.

A detektív kivédte a támadást és a követ
kező pillanatban már szfjbilincs feszült a 
zsebmetsző kezén.

Az ucca közönségét annyira felháborította 
a zsebtolvaj viselkedése, hogy

meg akarták lincselni
és csak a rendőrök közbelépésének köszön
hető. hogy testi épségében nem esett kár.

Weiser külföldön is többször volt bün
tetve és ki van tiltva örökre a fővárosiéi. 
Közeli rokona különben a Párizsból kiada
tási úton hazahozott Weiser Salamonnak. 
A zsebtolvajkirályt

letartóztatták,
áldozatát, akit meglopott, keresi a rendőr
ség.

Kitűzték
Mrs. Símpson 
és a windsori 

herceg esküvőjét
London, március 15.

Windsor hercege május 22-én tartja es
küvőjét Simpsonnéval. Ar esküvői ünnep

Vizsgálja csak meg 
fogainak belső olda
lát is! Mert rendsze-
rint a fogak mögött 
húzódik mega vesze
delmes fogkő és ott 
végzi romboló mun
káját. Fogait nemcsak 
fehérré, hanem fog- 
kőmentessé is teszi:

sédeket az osztrák fővárosban rendezik. 
Az ausztriai száműzetésben élő exkirály 
eredetileg már áprilisban feleségül akarta 
venni menyasszonyát,

György király azonban arra kérte, 
hogy halassza el az esküvőt és várja 
meg a londoni királykoronázás! ünnep

ségek lezajlását.
A windsor! herceg teljesítette is ezt a 

kérést, de csak
azzal a feltétellel, hogy a király! család 
tagjai ncm bojkottálják az esküvőt.

György király maga természetesen nem megy 
el Becsbe, húga. Mari/ hercegnő és a kenti 
hercegi pár azonban minden valószínűség 
szerint jelen lesznek a házasságkötésnél.

Németország

Alkotó nép 
Nemethlrodaimi 

kiállítás 1937
Düsseldorf (Rajnavldék) 
május—október

Az ftMzes úaetomdgt utszMioknál

MO/ kedvezmény pl. BUDAPEST- _
' 0 DÜSSELDORF oda te vlMte P l£Ui

A magyar-német utaztel ogyezaidny alapján
500 márkáig
caekk IgAnyclhetd. 
FclvIldgoRltAmfial uolgll a

mafryarowAet vezérképviselet*  
Biteseit, V„ Nádor-utca IS. Tel. I-M7-1O
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/.
Horthy Miklós kormány ró ét Ul mariit lett 

kúttársaság! elnök fővédnöksége alatt az 
Iparművészeti Muzeum palotájában meg
nyílt a lelt képzőművészetek kiállítása.

II.
Most leirat meg gráf Delhién Margit Kis

asszony cinül uj regénye. Egy tanítónőről 
szól, aki nevelőnőként kerül az arisztokrata 
családba, féltékenység! bonyodalmakba ke
veredik egy bárókisasszonnyal, de végül 
minden jóra fordul: két házassággal és a jó
emberek boldogságával végződik a könyv 
Az angol társasági regények üvegházi stílu
sában irta regényét Bethlen Margit grófnő. 
Meghatóan szép ét /inam dolog, hogy a 
könyvet egykori tanárnőjének dedikálta.

III.
Ami a parlamenti „részletesből" kima

radt ... Az utolsó interpellációt napon Petró 
Kálmán egri követ szónokolt nngy hévvel- 
tűzzel a bor- ét stcszkérdésről. Felsorolta 
azt is, kiknek a kezén vannak szrszvállala- 
lok. Közben valami ilyesmit mondott:

— Az egyik legnagyobb szeszérdekeltség 
például Feli ne r Pál képviselőtársam család 
jóé ...

Ebben a pillanatban erőteljes hármas 
koppanás hallatszott: kopp-kopp-kopp... 
Fellncr Pál. aki illő figyelemmel hallgatta a 
szónokot, a képviselői asztalon lekopogta a 
dolgot!

TV.
A budapesti angol kolónia tagjai holnap 

este előadást rendeznek a skót misszió he
lyiségében. Először egyfelvonásot vígjátékot 
adnak elő. Címe: The Perfect Duttler, ma
gyarul: A tökéletes komornyik. Utána film
előadás következik. Mrs. Gascoigne, Alvery 
Gascoigne követség! elsőtitkár felesége, aki 
amatőr filmező, saját felvételeiből mulat be 
filmeket, azután az est fénypontja jön: 
Knlght tisztelendő ur, a misszió vezetője 
eredeti bőrdudán eredeti skót népdalokat 
játszik.

V.
A politikai rovat és a képviselőházi tadó- 

silótok szorgalmas olvasói gróf Festetics 
Dómoiikos nevét legtöbbször parlamenti vi
harokkal és éles összecsapásokkal kapcsolok 
bán látják kinyomtatva. Aki mást is olvas, 
az most megtudhatja, hogy a fiatal honatya 
(akit mint a híres viharsarok egyik hircs 
oszlopát könyvelték el) a viharsarkon kívül 
csöndes kulturális munkával foglalkozik: 
éppen most tüntették ki az osztrák érdem
rend tisztikeresztjével a Magyarország és 
Ausztria közötti kulturális kapcsolatok kö
rül kifejtett tevékenységének elismerésein. 
liaar-Baarenfels budapesti osztrák követ 
nyújtotta ál a kitüntetést Festetics Domon
kos grófnak.

VI.
Ifjabb Horthy Miklós hetek óta Egyipto

mot járja. Előbb magyar sportügyeket inté
zett, azután kereskedelmi kapcsolatokról 
tárgyalt, Nevezetessége az útnak, hogy a 
hajón magával vitte Idresszép vörös sport
kocsiját. Ez az első magyar rendszámú autó, 
amely végigfutott az egyiptomi országuta
kon. A kormányzó fia most már befejezte 
tárgyalásait, minden remekül sikerült. A vö
rös autón Alexandriába utazik, ott szomba
ton hajóra ül és átjön Triesztbe. Triesztből 
autón folytatja útját és egy túrban robog 
hata Budapestre.

VII.
Eszte.rházg Bernadetté hercegnőt elje

gyezte gróf Széchenyi Gyula, az egyetlen 
arisztokrata építészmérnök, aki most Buda
pest legdivatosabb házépítője.

Vili.
Mécsét András, akinek puccsvicce olyan 

nagy vihart kavart, nemcsak az anekdotó- 
táshoz, politikához és gazdálkodáshoz éri. 
Külön nevezetessége, hogy ö az ország egyet
len birtokosa, aki mosómedve-tenyésztéssel 
foglalkozik. Peltendi kúriája telkén nem ke
vesebb mint húsz mosómedve brummog <*.«  
bábáskodik hatalmas ketrecben. 4 pettendi 
mosómedvék most bemutatkoznak a nagy
közönségnek. A gazdájuk nyolcat lelkűid a 
mezőgazdasági kiállításra. Ládaketrecben, 
szekéren útban is vannak most Budapest 
felé.

IX.

Érdekes vendége van a Margitszigetnek: 
\\ adia Mahataku professzor, a bombayi 
egyetem jogi karának vezetője. Az egyetem 
képviseletében a londoni koronázásra uta
zik, előbb azonban beutazgatja egész Euró
pát. Vele van henszülött szolgája, egy szó- 
boruerüen érdekes arcú hindu, aki mint az 
drngék követi gazdája minden lépését.

BAKTER: No. mán megen Pestről gyün- 
nek, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Onnan hát. Ugy beleszoktunk mi 
mán Pestbe, akárcsak özvegy Begyégőnébc 
a röfős gelcszta.

BAKTER: Sok jó szopintom-nyalintom 
dógot hall odaföl az ember, igaz-e?

ÖRZSI: Hajai, Teszem föl, hogv mán Is 
fülön-fogták a Medvéi könyvkereskedő rabló- 
ÜL

BAKTER: Ml a penész? Oszt ki vót az a 
két pemabújder?

ÖRZSI: Aszongyák: jóházbiil való fiatal
emberek.

BAKTER: Mit szól ehhez Lepcses szom
széd?

LEPCSES: Nézze csak bakterom. nem sze
retem az illőn dögöt, mikor valakiről aszon
gyák hogy jóházbul való.

BAKTER: Mér?
LEPCSES: Mer eceer házasuló legény

koromba megösmerkettem e’ szombatheli 
lánykával, akit igencsak szerettem vóna fő
kötő alá döccentoni. Persze idesapám mek- 
kérdezte e' szombatheli komáját, hogy váj
jon a Jány Jóházbul való-c? — ,.A ház igen 
jó4’ — monta a koma. — „csak néni az 
üvék. mer az idesannya akármennyit keres 
n férfijaktul. az idesapja mind elissza, meg 
elkórtyózzn."

RAKTÉR: Nono. hát hiszen'. — Hát orrul 
mi hir. hogy a Kémért Nagy Imrtis diják- 
vezért befogták a rendőrök?

LEPCSES: Máj kiengedik Isten segedel
mével.

ÖRZSI: Igen, de osztón megen csinál 
ollan dógokat, hogy ujfent beviszik.

BAKTER: Mán csak nem tesz akkora 
bolohcságotl

LEPCSES: Ki tuggya ebbe a zavaros vi- 
lúgba, hogy mi az okosság, mi a boloncság?! 
Mint mikor Taszajló Balog Pál Lynálkozott 
Korcsák'Danival, osh a Dani elníonla. hogy 
megnősült, de öregccske nőt vett eV felesé
gül. —. „Hm" — nszongyn Tas?ajt<X .

boloncság vót’*-  -**•,•, De c*  szép ház vót 
a hozomány!" —• monta Páni. „Akkor 
okosság vót!" beleseit Taszajló. — „Ámde 
a ház leégett." — sóhajtott Dani. — „Mon
dom. hogy bolöncsfig vót!" — vnkkantott 
Taszajló. — „Szegény feleségem is benne 
égett." --■ búslakodott Korcsák. — „No. 
akkor mégis okosság vót," — bólintott 
Taszajló, — mer ha vége jó, minden jó."

ÖRZSI: A szél fújja ki a fogát az ollan 
istentelen betyárnak!

BAKTER: Hát a Madrid várossá? Igaz-e 
hogy a vörös kormánynak ijettibe mán egy 
zabszem se férne a programjába?

ÖRZSI: Azér ük ugy beszélnek, hogy 
gyűvö hétre máj fölűkerekennek.

LEPCSES: Ez ippen ollan. mint mikor 
a Bánki fogorvosnak következő héten költött 
kifüzetni valami nagy tartozást, oszt nem 
vót rá péze. Persze igen clanyátlanodva 
piszkált a paciencsok csuszalesöjébe, úgy 
hogv egyik kuncsaft mekkérdezte mi baja. 
El is panaszúta neki. — „Gyüvő hétig sok 
minden történhetik" — vigasztalta a kun
csaft, — „tehát ne vesxfccse reményit, mer 
iszen még a temető kapujára is az van ki
írva, hogy: Föltámadunk." — „Fül" — 
monta búsan Bánki Bandi. — „de nem a 
gvüvő héten."

ÖRZSI; A’ mindig úgy rf. akar a zálogba 
hagyott teheny.

BAKTER: Aztat még nem monta Lepcses 
szomszéd, mér akar ollan lenni a nyilas
gróf Festetich Sándor, mint az a bükkfa
gatyás Gandhi?

LEPCSES- Nézze hájjá, eceer egy francia 
ember látta, hogy a Hortobágyon a legények 
villogó gatyába járták a ropogós csárdást. 
No, ű is lerántotta a pantallóját oszt amúgy 
kurta-alsóba ropta a táncot. — ..Most én is 
ollan vogyok, mintha magyar vónék?" — 
kérdezte egy pesti úriembertől. — „Nono" 
— monta az úriember, —- „húszé a magya
rok közt is akad aki ollan mint maga, csak
hogy a' sűltbolond!"

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Hő. hő! — Mi igaz abbul Lép

csős szomszéd, hogv a pesti temetkezési in
tézet igazgatója főtanéit egy ravatalt, aki 
egésségesebb, mint a régi?

ÖRZSI: Pedig meghalni jó a régi is.
LEPCSES: Erről eszembe jut. hogy eceer 

iiz a Hátulszenibe Ciccelvájsz bótos utazott 
a vonaton oszt mellette ült egy kapucinus 
barát, pfcinek <?IJanj&éP hagy asszonyvadí.ttó 
fekete szakálla, vót, hogy, a bótos igen meg- 
inigythe? Mikör mán vagy félórája nézte a 
körösztény pap szakállát s elgondútá hogy ü 
avval minő hatást tunna gyakorúni a zsidó
asszonyok szive méllire, nem állta 6zó nél
kül. — „Fötisztelendő úr kérem" monta 
a kapucinusnak, — „nem cserélné el velem 
a szakállát?" — „Bolond vónék" — monta 
a barát, — „odadni az enyimet azér a maga 
kócos, molyos, ronda Mőrzetiér!" — „Mán 
bocsánat" -— felelt Ciccelvájsz. — „de prédi
kálni ez i» Jól" — Oszt Isten álgya.

Róbert Eton
HÉTKÖZNAPI EMBEREK

A „Hajnaltól-alkonyig" szerzőjének 
uj regénye. Ara 2 pengő 60 fillér

Alice Lyttkens 
NE VÁRJATOK

VACSORÁRA
Egy orvosnő regénye. Ára 2 pengő

Kathleen Norris 
SZÉPASSZONY LÁNYA

Egy házasság története. Ára 1 pengő

Courths-Mahler 
SIDDY NÁSZUTJA

A hetvenéves Írónő nj, nagy regénye
Ara 2 pengő

Hitvesemmel,űrzsivei es a komámmal,a Bgí.ierrei
minden este fellépünk PÓDIUM KABARÉ-ba<>

Jöjjön el Maga le, 
szívesen látjuk. Lepcses szomszéd

Éjszakai tolvajfogás
a Ganz-gyár Meder-utcai telepén

Újpestről csónakon rándult le éjszakánként a tolvaj
A Ganz-gyár Meder-utcai telepén huzamo

sabb idő óta sorozatos lopások történtek. 
Többezer pengő értékű vasalkatrészek és 
értékes anyagok tűntek el a telepről.

A főkapitányság lopási ügvekben dol
gozó dctcklivcsoportjának két emberét bíz
ták meg n rejtélyes lopások felderítésével.

A detektívek csakhamar megállapították, 
hogy a telep alkalmazottai közül

senki sem jöhet gyanúba.
A kapunál ellenőrzik a ki- és bejövő embe
reket és a régi, megbizható munkások ellen 
soha nem merült fel a legkisebb panasz 
sem.

A nyomozók terepszemléi tartottak és 
megállapították, hogv a t*lep  egyik oldalát 
l Duna határolja és valószín?, hogy erről 
nz oldalról közelíti meg az éjszakai látogató 
a raktárházakat. A parton

a homokban friss lábnyomokat fedez
tek feL

ami megerősítette felfedezésüket.

Három éjszaka álltak lesben a detektívek 
egy kis fabódéban, mire a hétfőre virradó 
éjjel

leleplezték a telep tolvaját.

A hűvös, borzongós éjszakán egy óra táj
ban erős hullámverésre, csónaklapát zajára 
leltek figyelmesek. Pár perc múlva csónak 
érkezeit a telephez, egy fiatalember ugrott 
ki belőle és miután kikötötte csónakját, 
lassan, óvatosan,

zseblámpa fénye mellett elindult a« 
egyik közeli raktárból.

Álkulccsal fel akarta nyitni, amikor hátul
ról két férfi ugrott melléje és mielőtt meg
lepetéséből magához tért volna, már össze
kötözték. A főkspitánvságra került a tol
va i. ahol elmondta, hogy Féder Istvánnak 
hívják. 28 éves műszerész. Újpestről jött le 
éjszakánként csónakján a telepet foszto
gatni. A lopott holmit kézalatt értékes!tette. 
Letartóztatták.

KAPHATÓK MINDEN 
KÖNYVESBOLTBAN

Sándor Pál 
síremlékét 

a Budapesti Nemzetközi "Vásár 
első vasárnapián, májas 2-án 
leplezik le

Május 2-án leplezik le Budapesten nagy
szabású ünnepségek keretében a magyar ke
reskedelem great man-jénck, Sándor Pálnak 
síremlékét. Az esemény az egész magyar 
kereskedő-társadalom kegyeletet ünnepe, 
amelyen minden kereskedő részt akar venni, 
még ha bármely távoli vidéki városban is 
él egyébként. Ez volt az oka annak, hogy 
az ünnepség rendezősége az emlékmii lelep
lezését május 2-ra tűzte ki, mert ez a nap ., 
az április 90-án megnyíló Budapesti Nemzet
közi Vásár első vasárnapja, oly időpont ié-:‘í'*  
hát, amelyen a tndgyat vidéki kereskedők 
túlnyomó többsége amúgy is feljönne Buda
pestre az ipar áltat a vásáron bemutatott 
áruk megtekintése és a szükséges rendelések 
lebonyolilása végett. Ezen a napon tartja az 
OMKE ia ezévi közgyűlését, úgyhogy e két 
esemény nagy kereskedő-közönsége impozáns 
cmlékünnepség keretében fog résztvenni a 
Sándor Pál emlékmű leleplezésén.

Értesülésünk szerint — az OMKE már hó' 
napokkal ezelőtt megkezdte a. vidéki keres
kedő-társadalomnak e három nagy esemé
nyé való beszervezését, amelynek eredmé
nye,. bizonyosra vehető, hogy a magyar 
vidéki városok majdnem mindegyikéből ke
reskedő-küldöttségek fognak május 2-ra Bu
dapestre érkezni. Külföldről jött értesülé
seink szerint Csehszlovákiában és Jugo
szláviában is folyik a szervezőmunka, amelgr 
nek célja, hogy Sándor Pál ott élő régi tisz
telői is lehetőleg testületileg vegyenek részt 
a vásáron.

Lindberghék 
Budapestre Jönnek!

Hétfőn reggel nagy feltűnést keltő érdekes 
hir pattant ki: az óceánrepülő Lindbergh et- 
redős és felesége néhány nap múlva Buda
pestre jön.

A Lindbcrgh-hőznspőr néhány héttel erelőtt 
hosszú légiturára indult, Indiába röpültek. 
A repülés egyik szakasza világizgalmat kel
tett. Akkoriban londoni forrásból az a hir 
terjedt el, hogy Lindberghék a magyar- 
jugoszláv határon eltévedtek és kényszer
leszállást hajtottak végre. Közel huszonnégy 
óráig semmi hir sem érkezett róluk, nr. 
egész világ izgatottan figyelte, mi történt 
velük. Mindenki azt hitte, hogy baj érte 
Lindberghéket, de másnapra kiderült, hogy

semmi sem történt, Lindberghék baj 
nélkül megérkeztek Indiába.

Most vasárnap azután a magyar sport- 
repiilökörök magánúton azt az információi 
kapták, hogy Lindberghék Indiából Lon
donba vezető útjukon Közép-Európában há
rom helyen is leszállnak és pihenőt tarta
nak. Első állomásuk Belgrád lesz, onnan

Budapestre Jönnek, néhány napig ■ 
magyar fővárosban tartózkodnak, majd 

Bécsbc repülnek
és onnan indulnak tovább Londonba.

A légügyi hivatalba vasárnapig még nem 
érkezett hivatalos értesítés Lindberghék bu
dapesti útjáról.
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Roosevelt világbéke
konferenciát hiv össze

London, március lő.
Angol politikai körökben minden ameri

kai cáfolat ellenére makacsul tartja magát 
az a hír, hogy Roosevelt elnök uj világ- 
béke-konferenciát akar összehivnL A kez
deményező lépések állítólag rövidesen 
megtörténnek. Az egyik verzió szerint a 
vűágbéke-konferenciának egyelőre csak 
gazdasági Jellege lenne, tekintettel arra, 
hogy Roosevelt elnök véleménye szerint a 
világpolitikai válság megoldását a gazdasági 
problémák rendezésével kell kezdeni. Mások 
viszont ugy tudják, hogy Rosevelt a nemzet
közi fegyverkezési versenynek Is gátat akar

Meghalt az újszülött, 
mert négy orvos közül 

egyik sem akart elmenni 
a szüléshez!

Vasárnap egy újszülött rejtélyes halála 
ügyében indított vizsgálatot a rendőrség. 
Vallomások hangzottak el ugyanis arra vo
natkozólag, hogy a kis gyermeknek azért 
kellett meghalnia, mert

késett az orvosi segítség.
A Pauiay Ede-utca 1. számú ház máso

dik emeletén, a 23. számú lakásban lakik 
Fazekas Anna 32 éves varrónő. A fiatal nő 
egy idő óta betegeskedett Tagja az OTI- 
pak és elment az orvoshoz, hogy megvizs
gáltassa magát. Az orvos közölte a varrónő
vel, hogy kímélnie kell magát a nehezebb 
munkáktól, mert anyai örömök előtt áll.

Fazekas Anna szombaton délelőtt rósz- 
Szül lett. Nagy fájdalmai voltak,

kínzó görcsök lepték el
He kétségbeesett jajgatására beszaladtak la
kására a főbérlő és annak hozzátartozói. A 
házbeliek azonnal látták, hogy nincs sok 
gondolkozni való, gyors orvosi segítségre és 
intézkedésre van szükség.

Elrohantak, hogy orvost hozzanak, azon
ban teltek, múltak a tíz percek és negyed
órák, csak nem érkeztek vissza. Már egy 
óra is eltelhetett, amikor végre fáradtan 
hazatértek a házbeliek és megérkeztek a 
mentők. Időközben megtörtént a szülés.

A kisgyermeket holtan, as anyát, sú

Kilenc horogkeresztes tüntetőt 
előállított és formaruházatuk 
nyombani levetésére kötele
zett vasárnap a rendőrség

Vasárnap délelőtt 11 órakor a Rákóczi út 
és Körút sarkán álló őrszemes rendőrnek 
feltűnt, hogy mintegy harminc főből álló 
fsoport katonás léptekkel közeledik feléje. 
Mikor közel értek hozzá, megállapította, 
hogy valamennyi zöld inget visel, fekete 
nyakkendővel és nyilaskeresztes nyakkendő
tűvel. Felszólította a csoport vezetőjét, hogy 

oszoljanak szét.
A nyilasok nem akartak a rendőrnek en

gedelmeskedni, mire ez értesítette a moso-

ismét in az alkalom
Ezer meg ezer ember nyert már a

m. klr. osztálysorsjátékon
Ma majdnem mindenki vesz osztály
sorsjegyet, mert kis összeggel nagy 
vagyont nyerhet készpénzben. Április 
10-én kezdődik az uj sorsjáték, na
gyon ajánlatos, hogy vegyen egy 
#or»J«gy«‘t, mert akkor reménye biz
tosan lesz.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

700.000
Jutalom és nyeremények készpénzben:

*tb. stb. pengő, összesen több mint •’/» 
millió pengő.
As L osztályú sorsjegyek ára;

I Nesyed I Fél I Égési
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-élni ■ tltówrban Angliái telwSU-
Áh/.i b.°a *?  I"1,“ * ,erTb' ”«

programot, T.gy lég. 
alább Is lassítsa a fegyverkezést

Roosevelt elnök bizalmi embere, Norman 
vo11 londoni nagykövet állítólag már 

áprilisban Angliába jön, hogy érdeklődjék 
a« ■nRoi kormány felfogása felől. Londoni 
politikai körökben meglehetősen kilátásta
lannak tartják az amerikai elnök terveit 
már csak azért Is, mert az általános fegy
verkezési verseny az egész angol vikágbifé- 
dalomban uj konjunktura-hullámot Indított 
meg a nyersanyagárak emelkedésével.

lyos, eszméletlen állapotban találta a 
mentők.

Fazekas Annát a mentők a Rókusba vit
ték, a VI. kerületi kapitányságról pedig dr 
Demeter János rendőrkapitány vezetésével 
bizottság szállott ki a helyszínre, hogy meg
állapítsa az újszülött halálának körülmé
nyeit.

A házbeliek azt a meglepő vallomást tet
ték, hogy a főváros egyik legforgalmasabb 
helyén

bárom orvost Is felkerestek, sőt a ne
gyedik helyre rendőr ment el a kéré
sükre, de egyik sem volt hajlandó el

menni velük,
mentők pedig csak orvosi intézkedésre szál
líthatják kórházba a szülőnőt. Ilyen előz
ményei voltak a gyermek halálának.

A rendőrkapitány a meglepő és szinte 
hihetetlennek hangzó vallomásokat beter
jesztette a főkapitányságra, ahol vasárnap

megindult a vizsgálat a rejtélyes gyer
mek-halál körülményeinek tisztázására.

Azt igyekszenek megállapítani, hogy a vá
dak tényleg fedik-e a valóságot, mert ab
ban az esetben a rendőrségen kívül ax Or
vosi Kamarának és az OTI igazgatóságának 
is jelentést kell tenni a megdöbbentő esetről.

nyiuccai rendőrlaklanyát, ahonnan rendőr
autóval rendőrök érkeztek a felvonulókhoz. 
Az újabb felszólításra a nyilasok csoportja 
szétoszlott, azonban néhány perc múlva 
ötösével-hatosával újból gyülekezni kezdtek.

A rendőrlegénység vezetője, mikor látta, 
hogv a zöldingesek újabb felvonulásra ké
szülnek, utasítást adott embereinek, hogy

fogják össze a nyilasokat
Tizenkét embert elő is állítottak a VII. ke
rületi kapitányságra. Ezek közül háromról 
kiderült, hogy fiatalkorú, mire a dunai ka- 
niaányság hatáskörébe utalták őket, kilen
cet pedig a rendőrbíró elé állítottak, aki

valnmennyiüket 80—30 pengő pénzbír
ságra vagy hatnapi elzárásra ítélte.

A nvilasok valamennyien fellebbeztek az 
ítélet ellen és már éppen távozni akartak, 
amikor a rendőrtisztviselő közölte velük, 
hogy nyilaskeresztes mivoltukat eláruló 
ruhadarabjaikat:

a zöld inget, a fekete nyakkendőt és a 
nyilaskeresztcs nyakkendőtűt, valamint 

* derékszíjukat azonnal le kell vetni,
A kilenc nyilas: Olajos Géza fodrász, Pán- 

czél József házmester. Gebey János szerelő. 
Móré Lajos napszámos. Szalontól Mihály 
kereskedősegéd, Wiesner András Mrtajos, 
Decze Gvörgy gyárimunkás. Szlovoda Béla 
gvárimunkás és Losonczl János kőműves 
kénytelen-kelletlen vetkőzni kezdtek, majd 
ruhát hozattak be maguknak és

átöltözve hagyta el 
a VIL- kerületi kapitányság épületét.

ideám orföiőbeiy
DB. HORVÁTH K9HH|]<IU
Szanatórium éa penzió " - - ■

Közvetlen a tengerparton. Orvost diéták, m°leg tengert tör- 
ddk. Mértekeit ponzlóérak. FylytlégoaM* : SaAlíadálNMU d. e. Ú órától é óráig, felefon 1-SOS-Ó6.

1—1912-1937
25 éve ínunk

■ közönség szolgálatában

25 éve élvezzék 
vásárlóink bizalmát

25 éves tisztes 
kereskedői múltunkkal

25 év tapasztalataitól 
megerősödve kezdjük 
meg az utat az 50 éves 
jubileum felé

LÁSZLÓ ÉS FEKETE1A Tanyánál latváaár látoflatőt- 
Mk különös ksdvaxménuskst 

nyújtunk

Drámai kihallgatás után 
vasárnap letartóztatták 
Weiser Salamont 
és Richter Hildegardot

Vasárnap egymást követték ax érdekes, 
irgalmas események, amelyek a Párlsból 
hazaszállított Weiser Salamon és Richter 
Hildegard körül történtek a törvényszéken.

Dr Nagy Pál vizsgálóbíró vasárnap már 
kora délelőtt megjelent hivatalában és

maga elé vezettette Welsert, hogy rt«- 
letee Jegyzőkönyvi kihallgatását meg*  

kexdje.
A kihallgatás során meglepő események 

derültek ki a kalandos életű férfiról. Mi
előtt a váciuccal ékszerrablás történt. Wel- 
ser Salamont egy nagyszabású lopási ügy
ben letartóztatták. Egész sereg pesti ék
szerüzletet foszto’tak ki a lopási ügy sze
replői, akiktől

Weiser Salamon vásárolta meg a nagy*  
értékű drágaságokat.

Ezért orgazdaság bűntettéért nyolehónapi 
börtönre Ítélték. Kiderült Welserről az is. 
hogy útlevél hamisít ás miatt folyik eljárás 
ellene.

Weiser kihallgatása során hangoztatta, 
hogy nincs szerepe az utlevélhamlsitásban, 
azt azonban elismerte, hogy nyolchónapi 
börtönre Ítélték. A kihallgatás befejeztével

a vizsgálóbíró kihirdette Weiser Sala
mon előtt, hogy előzetes letartózta

tásba helyezi.
Weiser fel folyamodást Jelentett ha a letar- 
tózatás ellen és a vizsgálóbíró visszakisér- 
tette a fogházba.

Ezután egy szőke, nyúlánk, sápadtarca 
fiatal nőt vezettek a vizsgálóbíró elé: Rich
ter Hildegardot, aki ellen lopás és köz- 
okirathamisitás miatt ugyancsak folyik az 
eljárás.

Richter Hildegard zokogva hangoztatta, 
hogy semmiféle bűncselekményt nem 

követett el.
Elmondotta, hogy Weiserrel Jegyben járt, 
házasságot akart kötni vele, de mivel nem 
magyar állampolgár, nehézségei támadtak 
a házasságkötés miatt. Eközben különböző 
hatóságoknál eljárt Weiserrel együtt, hogy 
a szükséges okmányokat megszerezze, de 
okirathamisitást nem követett cl.

A drámai kihallgatás után a vizsgáló
bíró Riehter Hildegardot la letartóz

tatta,
a fiatal nő hangosan zokogva ment vissza 
a fogházba.

Hétfőn dr Léndrt Béla, Richter Hildegard 
védője

Lipcséből expresszlevelet kapott, ame
lyet a letartóztatott leány édesanyja Irt.

Bécsből a

Spotacich-kávéházba
érkeztünk! Elhoztuk magunkkal a régi császárváros 
vidám, zenés és énekes hangulatát! 
Budapesti premierünk ma, kedden este!

Wiener Henrigen und Sliminungsmusik
Rudolf K. Pletsch, LiesI Forster, Kari Hatzl. Kari
Resch.Franz Sigmund, Franz Novotn.v, Hans Pösingerés 
Lakatos Tóni és Misi cigányzenekara

J 25 éves évfordulót
vásárlóközönségünk részin is 
emlékezetessé akarjuk tenni az
zal, hogy a legszebb tavaszi, 
angol, francia és hazai 

fiöpeny-, fiosxtiim-, rafiaszövet-,

selyem- és mosófielm&nfiet
minden eddiginél alacsonyabb 
árakon árusítjuk

__ -s se Vidékre mintákatIV, Petőfi Sándorba. 14-16 készséggel küldünk

Richter Hildegard anyja kétségbeesett han*  
gon közli a védővel, hogy leánya ártatla
nul keveredett Weiser Salamon ügyeibe. 
Néhány sor Írást mellékelt a levélhez s arra 
kérte a védőt, hogy ezt lehetőleg juttassa 
el leányához. A védő hétfőn bement a fog. 
házba, felkereste Richter Hildegardot és 
átadta neki édesanyja levelét.

Jobbkar
vagy balláb

A Báthory-utcában egy gaidaiigl gépözletlx 
komplikált szerkezettel szállítottak be egy ha*  
talmei traktort Tóth Lajos munkavezető fel*  
ügyeleté mellett. A gép megbillent és egyik al*  
katrésze Horváth Károly, egy iparos 12 éVcá' 
fia ballábára esett. A mentők

Jelentéktelennek találták
a fiacska sérülését

Néhány nap múlva a fin apja mégis gondat*  
lanságból okozott súlyos testi sértésért fejje*  
lentést tett Tóth ellen, azt állítva, hogy kidé*  
rült, hogy nagyon súlyosan sebesült meg al 
gyerek.

Szombaton a főtárgyaláson a Krayzell-tanára 
előtt a fiú apja az OTI-tól kapott orvosi látltn 
lettel akarta bizonyítani, hogy gyermeke hete
kig kezelés alatt állt és még mindig nem gyó*  
gyűlt egészen meg. Az orvosszakértő azonbanl 
leleplezte, hogy az OTI-orvos a fiúcskának 

nem ballábát, hanem jobbkarját 
kezelte, amely egy másik baleset alkalmával 
sérült meg. A bíróság természetesen azonnal 
elejtette a vádat a munkavezetővel szemben.

Vérfürdőt rendezett 
egy jugoszláv pap 

Belgrád, március lő 
Szörnyű vérfürdőt rendezett vasárnap egy 

Szemendria mellett fekvő falucskában holtré
szeg állapotban a falu orthodox papja, Vojisz- 
lav Bliznakovic.s.

Az orthodox pap egész délután a kocsmában 
ivott, majd estefelé, amikor már az eszmélet. 
Icneégig részeg volt .revolvert rántott és lövői*  
dözni kezdett a vendégekre.

Egy parasztot és egy tízéves kisfiút elta
láltak a golyók éa mindketten azonnal 

meghaltak.
Amikor az ortohodox pap tudatára ébredt*  
hogy mit tett, megszökött a faluból és öngyil
kosságot akart elkövetni, ehhez azonban már 
nem volt bátorsága. A későesti órákban Sze- 
mendrlában letartóztatták.



HÉTFŐI NAPLÓ Bndapwt, 1837 mdreltu td.

Páratlanul gazdag, pazar díjazású len a 
Hétfői .Napló

IL VÁLLALATI
BRIDGE-CSAPATVERSENYE

A meghívóit egy részét már a múlt héten 
szétkUldte a rcnder4*ég*  meg ta van ennek 
már az eredménye, állandóan csilingel a 
■zcrkrsztőség telefonja éa a munkatársak a 
legnagyobb készséggel adják meg a frlvilá- 
gosllásokal a különféle érdeklődésekre. A 
rendezőség nem tudhatja pontosan, mely 
vállalat kertién bellii alakult már meg a 
brldge-team, éppen ezért ezúton kérjük fel 
azokat a vállalatokat, amelyek még meg
hívót nem kaptak, hogy Igénylésüket kiadó
hivatalunkba (telefón 130H—96) bejelenteni 
szíveskedjenek.

A monstre hrldge-verseny dátumai Áprl- 
11 a A -4. Helyszíni a I.loyd-palota duna- 
partl díszterme. Nevezési zárlati Április 1.

♦
A Nemzeti Bank, Hitelbank éa az Általá

nos Takarék első hridge-esopatal réaztvettek 
a kétnnpoa soproni meghívásos bankverse
nyen, ami azt bizonyltja, hogy n bankett- 
patok között egyre népszerűbb lesz a 
brldgr-versenyzéa. Ezt figyelembe véve, a 
hankllgn mégis külön meg fogja rendezni 
ax 1937. évi hnnkhajnokaágot és Igy hz ere
deti tervtől eltérően a Vállalati Ver
seny keretében a bankcaapatok nem a 
bajnokságért küzdenek, hanem a Vállalati 
Versenyen legjobban szerepelt bankcsapat 
számára kitűzött tlszteletdljakért.
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Treff aa adn. Nyugat pikk dámával Indul de 
ftnak-IMl vonal nyote dtéat colnál.

♦
Nagyfontossógn választmányt ölért tar

tott a Bridye-Szövetség péntek este Dor- 
mdndy Géza elnöklete alatt. Dérit titkár 
ismertette Culbertson levelét a világbajnok
ság Ügyiben, amely írerint biztos az ame
rikai csapat Indulása. Az amerikaiak a két 
csapatbajnokságon kívül párái ét vegges- 
párol bajnokság kttrdiát ti kérik.

A Lipótváros! Polgári Kaszinó márvhis 11-én, 
vstírnap délután 5 órakor kiosztott lapokkal 
páros brldge-varsanyt rendőr. Nevezési dij 
páronkónt 3 pengd. Nevezési zárlat március 
21-<n, vasárnap délután %5 órakor a hely
színen. A versenyen a Bridge Ssóvetség enge
délye folytán igazolt és nem Igazolt Játékosok 
egyaránt Indulhatnak. A győztesek és helye
zettek értékes dijakat nyernek.

Öe/e/riAfótt a válogatott keret AO leosztó- 
lói tréning mérkőzése a DSC kombinált csa- 
patával, Dr Pétery szövetségi kapitány hg- 
kóreltbbt tréning-partnernek ar MTK kttünő 
einpatát kérte fái.

•
Srombnlon este 7 órakor kezdődik a Duna- 

korzó-kávéház különtermeiben dr Molnár 
Harry nagyszabású kiosztott lapu párosverse- 
nyr. Miután a listázott játékosokat kizárták a 
versenyből és összesen esik 36 pár indulhat, 
biztos. hogy a gyönyörű dijak elnyerése remé
nyében Jóval a nevezési zárlat előtt betelik a 
létszám. Nevezni lehet csütörtök estig 1R24——4t 
telefőnon.

•— Tömegarereneae. Nem mindennapi szeren- 
rséliez jutottak a most befejezett osztálysors- 
iáték alkalmával Török A. és Társa Bankház 
Bt. (Budapest, Szervita-tér 3.1 ügyfelei. Úgy
szólván minden huzási napon jutott Török 
scsőinek főn\eieniény. A 400.000 pengős nagy 
jut ílmat a 12318 számú, a 300.000 pengős leg
nagyobb főnyereményt a 7616 számú, a 100.000 
pengős főnyereményt a Ml 18 számú •/» sors
jeggyel, továbbá hat főnyereményt á 20000 
pengő, tiz főnyereményt á 10.000 pengő, őt 
nyereményt á 5000 pengő ugyancsak Török 
’a-x telei nxrtiék. Az uj sorsjáték hutásai rövi
desen megkezdődnek, tehát ajánlatos, hogy 
sorsjegyét a Török Bankházban mielőbb meg- 
rendelje.

INSPEKCIÓ A TAVASZI .
DIVATBEMUTATÓKON

Az elmúlt héten és most mutatták 
be ■ nagy pesti divatházak tavaszi és 
nyári kollekciójukat. Ez alatt a pár nap 
nlntt valósággal „kis Párizs" támadt 
fel a bemutatón, ahol az összes párizsi 
modelleket viszontláttuk — egy kicsit 
pestire hangolva: vagyis leegvszerii- 
sltve, finomabb tónusban, úgy, ahogy a 
pesti asszony öltözik.

Nagy vonalakban és általánosítva el
mondjuk az idei divatról, hogy az át
meneti kabátok gyönyörűek gloknis éa 
élére vasalt berakásokkal egészen grell 
színekben, a kosztümök páratlanul 
sikkesek, betartott és svclfolt hátakkal, 
a blúzok rendszerint sokkal sötéteb- 
Írek, mint a kosztümök, de egyszerűen 
angolosak. Rengeteg az imprimé-bluz 
összefolyó mintákban. A tavaszi köpe
nyek kivétel nélkül, mind nyitottak, 
csak éppen elől a deréknál találkoz
nak egv gombban. Az imprimé komp
lék, ruhák hosszú fekete, vagy sötét
kék kabáttal, a selyem nagy ruhák 
hosszú gyapjú csipke-köpennyel, a "bo- 
lero minden formában és módon ver
senyen felül divatos. Az idei divatról 
valóban elmondhatjuk, hogy mindenki 
megtalálhatja benne a maga zsánerét. 
így tehát a magas nők gloknis szok
nyában, az, alacsonyabb hölgyek pedig 
berakott és hálósban járhatnak. Á kö
vérebbek sötétebben, a soványak vi
szont egészen világos színekben pom
pázhatnak. Aki viszont kicsit idős (nem 
akarunk senkit sem megbántani...) 
annak a sötétkék fehér összeállításokat 
ajánljuk melegen, mert ez a megoldás 
egész a bébi-korig leegyszerűsíthető a 
sok fehér bodoral-fodorral, rüssel és 
csipkével.

Ezekután járjunk végig néhány Ízlé
séről Ismert divatszalont és nézzük 
végig kollekciójukat és győződjünk meg, 
hogy mi az, amit mi elfogadtunk. 
Első utunk • finom ízléséről közismert

Beer szaténba 
(Petőfi Mndor u. «.) vezetett, akt a testvér 
Mslónjával. a Juditthal (Teréz-körut 83) a hó 
8-án tartotta bemutatóját. Mindig tudtuk, hogy 
a Beer-szalon jól dolgozik, de ilyen srép kol
lekciója még sohase volt. Átmeneti kabátjai, 
háromrészes utazási kosztümjei, egyszínű sárga 
angol ruhája egészen kiváló. Az is a Beér- 
araion ízlését dicséri, hogy a Judith-azalon alig 
féléves és máris olyan vevőköre van, mintha 
10 éves fennállását ünnepelné, örültünk, hogy 
láttuk kollekcióját, annak 50 darabja közül 
egy se volt, amire rosszat mondhatnánk.

Innen a Váci-utca 4 alatti

Dáma szalónban 
mentünk. Nyilvános bemutatót nem tartott, 
kollekcióját csak az érdeklődőknek mutatta

be. Páratlan ízléssel van az egész kollekció 
összeállítva. Főleg angol kabátokra és kosz
tümökre fekteti o fősúlyl, de olyanok is n 
darabok, mint amelyek igazán nagy gonddal 
készültek. Van egy fekete selyem csipke-kosz
tümje fehér és piros grosgrain szalag appliká
cióval, valami ennivaló. Azután egy sötétkék 
sárga bluros kosztümje, amin halványkék ne
felejtsek vannak ráapplikálva. Olyan, mintha 
a tavasz lehelt volna rá

Ezután meglátogattuk

Pácz Klári és Társa
(Dr. Rács Kálmánné, Váci-u. 20.) szalonját, 
amely ízlésességénél fogva minden évben job
ban és jobban fejlődik. At idén új, értékes 
munkaerővel gyarapodott, ugyanis társult az 
Ida-zzalon volt kitűnő szabásznőjével: Jámbor 
Gréteval. Rács Klári annyi sok uj, nagyon íz
léses darabbal kezdte meg a szezont, hogy a 
sok finom holmi közül birony nehéz a vá
lasztás.

Utunk ezután

Rotschild Á.
(VácLu. 37.) divatbemutatójára vezetett Két 
napig mutatta kollekcióját hallatlanul nagy 
érdeklődé*  mellett Termeit zsúfolásig megtöl
tötték a kiváncsi érdeklődők. El voltunk ra
gadtatva minden darabjától. Kabátjain és 
kosztümjein valami egész szokatlan sikk vonul 
végig. Nagy tapsot kapott egy fekete-fehér 
robmanteaiija, egy sötétkék maroccin csipke
díszes ruhája fehér csipke-dísszel, hosszú 
gyapjú csipke-kabáttal. Nagyon tetszett egy 
fekete maroccin ruhája halványkék virág vil
lákkal. Slágere a kis angol kosztüm elülő 
színű blúzokkal. Sok taps és rengeteg elis
merő szó hirdette, hogy Rotschild Á. idei kol
lekciója ismét „befutott".

A

Vekey-szalón 
(Petőfi Sándor-n. 14.) kollekcióját is csak di
csérni tudjuk. Oly szép kollekciójának minden 
egyes darabja, hogy a hölgyek elárasztják 
megrendeléseikkel. Valami egészen különlege
sen srép egy sötétkék ensembléja: sveifolt 
hosszú sötétkék kabát, nyakban két nagy fe
hér virággal, alatta pedig sötétkék fehér piké- 
vel végigdiszitett ruha. Angol és francia kosz
tümjei kiválóak és a blúzai külön dicséretet 
érdemelnek. Az estélyi ruhákról nem Is be
szélhetünk — kevés « hely. Ellenben még egy 
szót a kalapokról. Nagyon tetszett minden 
ruhához bemutatott kalap, amelyet Baracs 
Mária készített kiváló Ízléssel.

Dr. Dévalné Erdős Bitek*.
*

A tavaszi divatbemutatókon látott modcl- 
anyagok: francia ruha, szövet- és aelycmkülön- 
legességek, valamint angol köpeny anyagok a 
legújabb divatszínekben és a legnagyobb vá
lasztékban beszerezhetők: Sugár Vilmát divat
nagyáruházában, Deák Ferenc-u. 23., Deák-tér 
sarok. A Sugár-cég megbízhatóságával és mél
tányos áraival szinte páratlan népszerűségnek 
örvend az elegáns hölgyek körében.
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Az Országos FOldhiieliniézet 
300 millió pengői meghaladó 

tökét kezel
At Országot Földhitelintézet igazgatósága 

előterjesztette jelentését felévi működéséről 
Elsősorban Reményi-Schneller Lajos vezéiigaz- 
gató érdeme, hogy már első ha! hónapjában 
rendkívül értékes eredményeket produkált at 
intézet, amely háromszázmillió |>cngőt megha
ladó tőkét kezel- Síink tevékenységet fejtett 
ki a parcellázások terén és jelentő*  munkát 
végzett a kormány állal irányított földbirtok, 
politika terén. Több mint tizenötezer hold te. 
rületü ingatlant adott el. Ez a gyors, jelenté, 
kény eredmény indokolttá teszi azt a meggyő. 
ződést, hogy az intézet működése további emel, 
kedö tendenciát fog mulatni 
rületü ingatlant adott el.

Az Országos Földhitelintézet Igazgatóság*  
március hó 10-én tartotta mérlegmegáUapitó 
ülését Az intézet, mint ismeretes, a Klabirto. 
kosok Országos Földhitelintézetének és a Ma. 
gyár Földhitelintézetek Országos Szöveteégének 
egyesüléséből keletkezett és egyidejűleg átvette 
a Magyar Földhitelintézet egész üzletét is. Mű- 
ködösét mull év juiius hó 1-én kezdte meg, úgy. 
hogy az Igazgatóság jelentése csak hat hónapos 
üzleti időszakra vonatkozik. Ennek az Időnek 
egy részét a három intézel adminisztratív éa 
üzleti egyesitósével járó munkák foglalták 1^

A kedvezőbb terméseredmény, valamint m 
adósok megnövekedett fizetési készsége éa vA- 
güi a föld iránt jelentkező nagyobb kereslet 
előmozdították egyrészről azt, hogy az Intézet 
mobilitását tovább fokozza, másrészről, hogy 
hitelei egy részét visszafizesse!.

Az intézet már az első félévben élénk tevén 
kenységet fejtett ki a parcellázások terén, köz
vetve a kormány földblrtokpolitikai elgondolás 
sait. Részben saját ingatlanaiból,' részben meg- 
bízások alapján Ő87 vevőnek 6489 kát holdat 
adott el.

Kishaszonbérlstek céljaira réteben a m. kin 
földmivelésügyi minisztérium megbízásából*  
részben saját számlára 2607 kát. hold területet 
vett át és ezt 627 bérlőnek adta haszonbér, 
letbe, amivel az Intézet kezelésében levő ha
szonbérletek, Illetve alhaszonbérletek területe 
az év végén 9900 kát. holdat tett ki, amely te. 
rületen 1754 bérlő gazdálkodik.

A mérleg adatai szerint az Intézet összesen 
300 millió pengőt meghaladó tőkét kezel. Eb
ből a hosszúlejáratú törlesztése*  kölcsönök ál« 
lománya kereken 132 millió pengőt, a váltó- és 
rövidlcjftratu kölcsönök pedig kereken 113 mil
lió pengőt tettek ki.

Az üzleteredmény-számlát • félévben a hé. 
rom intézet egyesítésével kapcsolatos és vissza 
nem térő kiadások Is terhelték, amelyek ősz- 
szege kereken 414.000 pengő volt. Ennek as 
összegnek levonás*  után az intézet a*  első fél
év üzlet! eredményeként 67.000 pengő tiszta 
nyereséget mutat ki.

Az intézet közgyűlését folyó hő 19-én fogja 
megtartani.

DftHIEL VIL, Erwébet-körut ML MODELLJEI
■■MHHHMMMMI VllAgvlaaonytatban la belvárosi alvót jelentenek t Árban la vezet j

KÖZGAZDASÁG
A Mezőgazdasági Ipar r. L 

(Oeorgla) 1.25 osztalékot tizet
A Georgia szombaton megtartott közgyűlése, 

ugy, mint az elmúlt évben, 1.25 pengő osztalék 
kifizetését határolta el. A szelvények március 
16-tói kezdődően a társaság pénztáránál és a 
Magyar Általános Hitelbank budapesti föinté- 
seténél kerülnek beváltásra. A közgyűlés elé 
terjesztett igazgatósági jelentés szerint a kapót- 
vári cukorgyár 3924 (tavaly 7078), a mérő
hegyeit cukorgyár 4570 (tavaly 48901 vagon 
cukorrépát dolgozott fel. A kormány kívánsá
gára a hazai mezőgazdaság érdekében olyan 
répát ti átvett a társaság, melynek fel
dolgozására ar érdekképviseleti megállapo
dás nem kötelezte. Miután az ezen többlet
répából előállított cukrot csakis külföldöd 
veszteséges áron értékesítheti, költségeit pedig 
az ősei esős időjárás lényegesen emelte, gyárai
nak Üzemi nyeresége az előző úrit tévékhez 
képeit csökkeni. Bérgazdasógainak eredménye 
kielégítő volt. Mümalma a lefolyt üzletévben 
033 vagon gabonát őrölt fel és éles verseny 
mellett jelentős kiviteli tevékenységet fejtett ki. 
Az érdekköréhez tartozó vállalatok, nevezetesen 
az Alföldi Cukorgyár Rt., a Bácskai Cukorgyár 
fít.. a Csongrdd megyei Cukorgyár Rt, a Phi-

larla Szérumtermelő Rt. éa a Stammer Károly 
Cukorgyárak Rt. nyereséggel várták üzletévüket. 
Az utódállamok területén fekvő gyárak ered
ménye kedvezően olakult és a tárcajövedelmet 
növelte. Az igazgatóságba Kállay Miklós dr. 
nyug, földmivelésügyi miniszter. Bálái József 
dr. miniszteri osztályfőnök és Meuser Béla 
gazdasági főigazgató választatott újonnan be.

Érdekes előadások 
a TÉBE közgyűlésén

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete ez- 
idei évj közgyűlését április hó 3-án. szombaton, 
délelőtt 11 órakor tartja az egyesület V„ Akadé
mia-utca 1. alatti helyiségének nagytermében.

A közgyűlés napirendjén Hegedűs Lóránt el
nöki megnyitóján és alapszabályszerü közgyűlési 
anyagon kívül két nagyérdekü közgazdasági elő 
adás szerepel: Kádár Gusztáv, a Magyar Leszá
mítoló- és Pénzváltó Bank ügyvezető igazgatója 
A magyar hitelélet kérdéseiről, Kozma Ferenc, 
a Szeged -Csongrádi Takarék pénztár vezérigazga 
lója A vidék gazdasági it hitelélete címmel tart 
felolvasást

A közgyűlés Iránt ugy politikai, mint gazda 
sági körökben nagy érdeklődé*  mutatkozik.

Aa I. G. Farbenlndustrle Mersebnrgban 30 
millió márka alaptőkével **Buna N G. m. b. H. 
név alatt uj mügumlgyárat létesít

♦
Március 15-ével megszűnt a Megírod*,  de 

a szerződési feltételek juniu*  30-ig maradnak 
érvényben.

♦
A világ arany éi ezösttermeléiéröl tgen érde

ket statisztikai jelentést adott ki a londoni fém
tőzsde. Az egész világon 1936 évben 3é.3O mil
lió finom unria aranyat termeltek, szemben at 
előző évi 30^3 millió nunciáual. Ezüstben az 
egész világon 246 millió finom unciára becsü
lik az 1936 évi termést, szemben az 1935 évi 
204 millió unciáiról. 1930 év óta nem volt 
ilyen nagy ezüittermelés.

¥
A Budapesti Mérnöki Kamara holnap, szer

dán tartja a Vigadó nagytermében közgyűlését
♦

A gabonakivitel aj szabályozásiról a tárgya
lások ezen a héten Indáinak meg. Egyébként 
a Külkereskedelmi Hivatal felfüggesztette a 
buzaklvltell tanúsítványok Igazolását a nonkll 
ring piacokra irányuló exportnál

♦
A pamutfonődák központosított pamutellátá- 

tának tervét elejtették. A fonói pár, kül/öldt 
példákon okulva, a leghatározottabban ragasz
kodik a vállalatonkénti beszerzés mai rendjé
hez.

★

Ar IPOSz korábbi határozatához képest 
1937-ben az országos iparoskongresszust Nagy
kanizsán fogják megtartani, amikor egyidejű
leg megtartják a vendéglősök ét kocemárosok, 
valamint az építőiparosok országos kongresz- 
szutát at idei „Nagykanizsai Hét" keretében, 
amikorra felállítják az uj nagy kanizsai vár sé
tányon az olasz hadak vezérének, Aldobran- 
dlni hercegnek szobrát.

ne Kísérletezzem „ImperAtor"
aesMIyoabató 4« tógáimét ladtalpbetét

TeMre: t-ia»-«l

FOTO-ALBUM FÉNYKÉP 
SARKOK

miHERVA papíráruhoz
KoMath latos-utca 
(Aztóita-suuóval saeabea

HOigvek leiszava:
Ideálig bevásárlási helyünk

KLEIN ANTAL
selyem, szövet, vászon, kelengye, 
női konfekció és kötöttáru üzlete 

) KlrAly-utca 49. (A Teréz-templomnál)
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Hűvösebb idő, 
sokhelyütt záporeső
A Meteorológiai Intézet jelenti hétfőn 

délben:
Európaszerte változékony, esős és viha

ros időjárás uralkodik. Hazánkban vasár
nap délelőtt szép, derült volt még az idő, 
délben és délután nyugatról borulás és szá
mos záporeső érkezett, Nagykanizsán ziva
tar és jégeső is volt.

Budapesten hétfán délben a hőmérséklet 
13 fok, a tengerszintre átszámított légnyo
más 756 mm: gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Erősödő szél (előbb délnyugati, később 

nyugati és északnyugati). Sok helyen 
záporszerii eső, néhány helyen zivatar. A 
hőmérséklet csökkenése.

— A kormányzó ajándékát átadták ax 
olasz trónörökösnek. Rómából jelentik: 
Báró Villant Frigyes kvirináli magyar követ 
hétfőn kihallgatáson jelent meg a királyi 
palotában Umberto olasz trónörökösnél, aki 
előtt újból tolmácsolta Horthy Miklós kor
mányzó szerencsekívánatait a nápolyi her
ceg születése alkalmából és egyben átnyúj
totta az olasz trónörökösnek azt a halasi 
csipke bölcsőterltöt, amelyet a kormányzó 
az újszülött hercegnek küldött.

— Darányi Kálmán a kormányzónál. Da
rányi Kálmán miniszterelnök szombaton 
délelőtt kihallgatáson jelent meg a kormány
zónál, akinek az aktuális ügyekről referált.

— LATIN BESTÉDDEL NYITOTTA MEG 
A PÁPAI NVNCIUS A MARTINUZZI-KIÁL- 
LITÁST. A Katolikus Diákszövetség rende
zésében vasárnap délelőtt nyilt meg az 
Iparművészeti Múzeumban a Martinuzzi- 
ereklyék kiállítása. A 16. század nagy 
állam férfiára vonatkozó összes emlékek: 
képek, szobrok, könyvek, levelek, kegy
szerek Ízlésesen csoportosítva kerültek a 
nyilvánosság elé. Az ünnepélyes megnyitón 
ott volt gróf Zichy János, Zsembery István, 
'Miholovits Zsigmond kanonok, Besnyő G””!a. 
a pálosrend budapesti házfőnöke és báró 
'Apor Gábor. Anaelo Rótta nánai nuncíus 
latin beszéddel nyitotta meg a kiállítást. Be
szédében vallásosságra és hazaszeretetre 
burditotta a kiállítást rendező ifiuságot.

— A Mefhosa megtartja kongresszusát. 
Ma, kedden kezdődik a Mefhosz 3 napos 
kongresszusa. Ezzel kapcsolatban a Mefhosz 
vezetősége annak közlését kéri, hogy a 
vasárnapi eseményektől függetlenül a 
tárgysorozatot teljesen betartja és a jogász
közönség nagy érdeklődésére számítva, 
minden tekintetben biztosítja a gyűlés nyu
godt lefolyását.

HABIG-KALAP 
Kossuth Lajos-utca 1.

Végtelen panaszáradat 
a klstrafikosok sajtó

értekezletén
A DöMnykisirusok Országos Szövetsége va

sárnap sajtóértekezletet tartott, amelyen a kis- 
tra tikosok aktuális problémáit tárták fel a sajtó 
nyilvánossága előtt. Remetci-Fülep Dezső, a 
szövetség elnöke elmondota, hogy a kistrafi- 
kosok hosszú idő óta hiába harcolnak azért, 
hogy a HÉV II. osztályú szakaszaiban megen
gedjék a dohányzást A MÁV-nál is akciót in
dítottak, hogy

a női szakaszokban tegyék lehetővé a do
hányzást,

Uj cikkeket la szeretnének bevezetni a tra- 
tikosok. Az a kérésük, hogy a jövőben rend
őri bejelentő lapokat és OTI bejelentőket is 
árusíthassanak.

A következő kívánságuk 
a numerus clausua.

Ne adjanak ki több trafikengedélyt, mert a meg
lévők sem tudnak megélni. A békebeli 619 áru
dával szemben ma 1319 van. Rendezésre vár 
a táróra kérdése is. Az az óhaj, hogy reggel 
7-től este 8-ig legyen nyitva a trafik hétköznap 
vasárnap pedig 7-től délelőtt 11-ig. Az éjszakai 
nyitvatartást inspekcióé rendszerrel szeretne*  
megoldani.

— Magyar versenyzők kitűnő szereplése ■ 
varsói nemzetközi Chopln-vcrsenyen. A varsói 
nemzetközi Chopin-hangversenyen 105 ver- 
senyző közül, magyar művésznő került az ö- 
helyre: P. Jámbor Ági, akit sok szép és nagy
sikerű hangversenyéről a magyar kozonwg is 
jól Ismer. P. Jámbor Ági ezzel a szereplésével 
2000 zloty díjat nyert s olyan átütő sikert ara
tott, hogy a helyszínen mingyárt több meghí
vást is kapott lengyel- és oroszországi, valamint 
bulgáriai hangversenykőrútra. Faragó György, a 
másik magyar versenyző 14. és Blaha Márta 
20. lett.

Az Austln-nutók előretörése a kontlnenarn. 
Az Austin-kocsik népszerűségét Igazolja, hogy 
az Austin volt az egyedüli angol gyártmány, 
mely a berlini és a kési autókiállltáson az an
gol színeket képviselte. Az Austln-autók /‘herét 
bizonyltja az is, hogy a gyár huszönnéjtyórás 
özemmel dolgoztat és rendeléseket csak három
hónapos szállításra tud elfogadni.

Revolverss betöröhalsza 
az Aimssji-uton

Vasárnap éjszaka az Andrássy úton cir
káló kerékpáros rendőr arra lett figyelmes, 
hogy a 10. számú húz elölt két férfi ólálko
dik. Odalépett hozzájuk és Igazoltatni 
akarta őket, mire a két ember közül az 
egyik a Vilmos császár út felé, a másik pe
dig a Nagymező ucca irányában elfutott.

A rendőr üldözőbe vette őket. A Vilmos 
császár út felé futó férfi a rendőr közeled
tére megállóit és zsebébe nyúlt A rendőr 
azt hitte, hogy a gyanús férfi revolvert vesz 
elő és ezért

riasztólövést adott le a levegőbe. 
Ebben a pillanatban a Nagymező ucca felé

Méteres hóban, tizfokos hideg
ben harcolnak Madrid körül

Madrid, március 15.
A spanyol főváros ellen megindult uj 

nemzeti oíTenziva tovább folytatódik. A 
Madridtól északkeletre fekvő guadalagarai 
szakaszon a nemzeti csapatok

már közvetlenül Guadalayara előtt 
állanak

és ágyutüz alatt tartják külvárosait. Kél 
nap óta szakadatlanul esik a hó, rendkívüli 
hideg van. A gyalogság előnyomulása

métere*  hóban és 10 fokos hidegben 
igen nagy nehézségekbe ütközik.

Guadalayarától délkeletre a nemzeti csa
patok már

elvágták a spanyol főváros utolsó ősz- 
szekötő vonalát Is a keleti tartományok

kal.

Szép asszony/ T.X7..
a lakása, ha függönyét nálam vásárolja

Löwy Arthur, csak Király-utca 15.
Dupla csipkeágy terítő..................... * 14.SO

— Szombathely ujságlró-ünncpe. A 
Vopyar Újságírók Egyesületének szombat- 
helyi csoportja ünnepélyes keretek között 
tartotta megalakulását. Szombaton nagy
sikerű ihüvészestély volt, vasárnap délelőtt 
pedig a városháza dísztermében a megye 
összes előkelőségeinek részvételével folyt le 
az alakuló közgyűlés. Lékay László helyi 
elnök megnyitója után Márkus Miksa, a 
Magyar Újságíró Egyesület elnöke és 
Boros László alelnök-főlitkár tartottak 
nngyszabásu beszédeket a közönség lelkes 
éljenzése közepette. A sajtószabadság mel
lett törtek lándzsát nagyhatású beszédeik
ben. Lékay-Lingauer Albin a vidéki sajtó 
nehéz helyzetét vázolta, majd Ujvárg Ede 
dr polgármester hajtotta meg az elismerés 
zászlaját a magyar sajtó reprezentánsai 
előtt.

— Gyújtogatás egy Hangya-boltban. Va
sárnap éjszaka a Szászfa községben levő 
Hangya fióküzlet kigyulladt és porróégett. 
Kiderült, hogy Jedlicska Ernő, a fiók ve
zetője, egy közeli rovancsolástól félve, fel
bujtott két községbeli munkást. Molnár La
jost és Kovács Istvánt, akik felgyújtották 
az üzletet. A három gyujlogalót letartóztat
ták és hétfőn beszállították a miskolci 
ügyészség fogházába.

— A tavasz és nyár minden szép angol, 
francia é*  hazai szövet, selyem- és mosó- 
kűlönlegességeiből Ízléses, gazdag választékot 
talál László és Feketénél (IV., Petőfi Séndor- 
utca 14—16). 
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futó férfi is megállt és nadrágzsebébe nyúlt, 
ahol revolvere volt, de

rosszul fogta meg a fegyvert, amely a 
zsebben elsült 

és ettől annyira megijedi, hogy elesett a 
földön.

Közben a rendőr segítségért sípolt, mire 
kél rendőr rohant oda és sikerült is a két 
belörőt: Benedek Béla 26 éves szobafestőt 
és Balogh Károly 27 éves szerelőt elfogni. 
Benedek hóna alatt egy szilszkin nőibundát 
találtak, amelyet a szücsfizlet kirakatából el
lopott A két betörőt előállították a főkapi
tányságra, ahol letartóztatták őket

Gaadalayara már elnéptelenedett, a 
rommálött várost elhagyta lakossága.

Vasárnap olyan hírek terjedlek ej, hogy 
a spanyol vörös kormány lemondása 

már küszöbön áll.
Az anarchisták Garda Olivér Jelenlegi 

igazságügyminisztert akarják miniszterel
nöknek, míg a kommunisták Moszkva je
löltét, dr. Negrint akarják. Az anarchisták 
és kommunisták közt véres tűzharc folyt 
le legutóbb,

A francia nagyvezérkar tagjai vasárnap 
bizalmus értekezletet tartottak Párizs

ban.
Hir szerint a francia gyarmatok védel

mének megerősítéséről tárgyaltak. Ezt a 
spanyol polgárháború kihatásai tették szük
ségessé.

— ÉJSZAKAI ELŐKÉSZÜLETEK HUBAY 
JENŐ TEMETÉSÉRE, Az Operaházban 
hétfőn este díszelőadáson került színre a 
Hunyadi László. A kulisszák mögött szo
morú, nyomott volt a hangulat. Gyászol az 
egész magyar zenei, művészeti és társadalmi 
élet: Hubay Jenő ravatalon fekszik. Másfél 
órával az operai díszelőadás befejezése 
után, munkások jönnek az épületbe, gyász
drapériákkal vonják be a falakat, lámpá
kat és felállítják a kataifalkot. Kedden haj
nalban gyászauló hozza a margitrakparli 
palotából a nagy halott koporsóját. Reggel 
hét és nyolc óra között helyezik el nz 
operaházi ravatal körül a koszorúkat. Nem 
lesz sok koszorú, mert a családnak az volt 
a kérése, hogy a virágra szánt összeget 
fordítsák inkább jótékony célra, a Hubay 
Jenő Gyermekotthon javéra. Az elhúnyt 
zseniális zeneszerző szellemében történt ez 
a kérés. A család kérése volt az is, hogy 
csak egyetlen beszéd legyen a tomeléson. 
Az egyetlen szónok Hómon Bálint kultusz
miniszter lesz.

— Református konferencia Kecskeméten. Va 
sámap nagyszabású konferenciát tartott a kecs
keméti református egyhásmegye, amelyen Mzár 
Andor igazságügyminiszter arról beszélt, hogy 
a pozitív vallások erkölcsi szabályai óriási és 
nélkülözhetetlen szerepet játszónak egy nemzet, 
egy társadalom békés együttélésének a fenntar
tásában. A konferencia után közehéd volt, 
amelyen Lázár Andor Igazságügyminiszter kö
szöntötte fel a kormányzót.
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Gyermek gyilkosság 
a csengery-MDao

Hétfőn délelőtt a Csengery ucca 33. számú 
ház pincéjében ruháskosarat találtak, amely. 
1x51 kellemetlen szag áradt. Rendőrt hív*  
lak és

■ kosárban egy oszlásnak Indult, meg
fojtott flucsecsemöt talállak.

Megindult a nyomozás és rövidesen kidé, 
ríilt, hogy Molnár Teréz cselédleányt február. 
28-án súlyos állapotban kórházba vitték. 
Kutatni kezdtek utána és megtalálták albérs 
leli lakásán.

Beismerte a gyilkosságot, 
mire előállították a főkapitányságra éa le*  
tartóztatták.

Jnfluema
Betegek gyakra n ezenvednolt 
székrekedésben. Ilyenkor vigyázni 
kel! • rendes • mániásra.
Influenzánál 
szükséges a

— Schuschnigg budapesti látogatása. 
Schuschnigg osztrák kancellár e hét folya
mán Budapestre érkezik, hogv udvariassági 
látogatást tegyen Darányi Kálmán minisz
terelnöknél. Természetesen ez alkalommal 
szóba kerülnek n két államot érdeklő fontos 
politikai és gazdasági kérdések is.

— Robbanás és tűz az állami szőlészeti 
Intézet laboratóriumában. Hétfőn délelőtt itt 
állami szőlészeti Intézet Hcrmnnn Oltó út 
13—15. sz. alatti telepén a laboratóriumban 
különböző vegyszerek felrobbantak és a be
rendezési tárgyak egy része lúngralobbanL 
A tűzoltók félórai munka után eloltották a 
tűzet. Kedden délelőtt lesz a tűzvizsgálat.

— Házasság. Kende Károly, n Mercedes- 
Benz Automobil Rt. cégvezetője és Révért 
Kató házasságot kötöttek.

-xflris salait
Nyugati nályandvarí raktárról m’-klnt fl P.vtdS! r»
10 Dunánként 40 P. Kortl mnrrát én tek< * 

' salakot átállít, tanntazpáljtat 6« kerti utat épít: 
IPARI KERESKEDELMI VÁLLALAT. 
József-kOrut 4A Telefon 1-331-12.

— Az élelmes háziasszony... A korszerű 
háztartási készülékek a háztartásnak olcsóbbá, 
tisztábbá és egyszerűbbé tételét segítik ejö. Ért
hető tehát, ha az élelméé háziasszony az ilyen 
készülékek üzeme és beszerzése iránt érdekki. 
dik, mert sok újat tanul, ha résztvesz az V, 
Honvéd-utca 22. sz. alatti kiállításnak szerdán 
délután M6 órakor kezdődő bemutató előadó, 
sán, továbbá csütörtökön és pénteken délelőtt 
J-Í10 órakor tartandó fözőgyakorfataln. Mákos, 
diós tekercs, rácponty készítése. Belépés, ruha, 
tár dijtalan.
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SZÍNHÁZ
ODRY ÁRPÁD BETEG
A krftős ünnepen Odrv Árpád súlyos 

och-Rsógénck híre terjedt el n művész
körökben. Aggodalommal értesültek ar
ról, hogv a Nemzeti Színház nagy mű
vésze, aki csak nemrégiben lábalt ki sú
lyos betegségéből,

Ismét ágynak dőlt.
Odrv Árpádon régebbi betegsége ujult 
ki. Beszéltünk a beteg művész, kezelő
orvosával, dr Nádor Henrik főorvossal, 
aki kijelentette, hogv a beteg művész 
állapotában javulás állt be.

Becsben: Paula Wessely 
Berlinben: Lutse Ulrich 
Budapesten: Dayka Margit 

Ritka karriert futott be Ináig Ottó Torockói 
tncnun»iznpg cimü darabja amely most Bu 
dapeslen filmre kerül. A budapestivel egyidö 
ben Bériben Paula Wesaelyvel, Berlinben |»e 
dig Ltilse t'lrlchhnl a főszerepben készülnek n 
darab előadására. Ebből az alkalomból 
Paula Wessely levelet irt Dayka Margitnak, 
aki Budapesten a színpadon is játszotta a da 
rabot és a Torockói menyasszony ruháira é- 
népszokásokra nézve tanácsot kért. Dayka 
Margit partnere Budapesten Jávor Pál lesz 
aki valószínűleg Berlinben is eljáltiza ezt n 
szerepét.

te

Színházi hét
t- ÉDESANYJA SZt'I.ETKSNAPJAN 

mellék el vasárnap délben Bokor Máriát, a
tragikusan elhunyt fiatal színésznőt, óriási 
tömegek, a színész- és iróvilág elitje kísérte 
utolsó útjára a döbbenetes tragédia áldozatát 
akinek koporsója fölött megrendítő búcsú 
s/Jivak hangzottak el. XVerlhtimcr Elemér a 
Magyar Színház nevében beszélt: Minden fel
lépése — mondotta — nemcsak sikert jelen 
lett, hanem meglepetés is volt és örökké hiá
nyozni fog a főpróbákról, premierekről, ahol 
hangos kacagásával jókedvet inlonált a néző 
téren. Sándor Zoltán a Szinészsiővetség nevé
ben: — Fiatal éleiével letöröl odafönn sokat 
abból a rosszból, amit at emberiség terhére 
írlak a mennyei hatalmak. Mindenkit szere 
lett és mindenki szerelte. Jó volt, kedves volt, 
■tép és tehetséges. — Ffíldényi László 
pedig magyarsr-lnházbeli kollégái nevében 
mondott megható búcsúztatót a sírnál, mond
ván B<>aaúaaon«*  meg nekik Bokor Mária, hogy 
ezután is lesznek premierek, sikerek, miután 
í> máj njp9» többé közöttük. Amikor pedig az 
első göröngy Tiullptt a koporsóra, olyan drá
mai jelenetben volt része a közönségnek.
■ mely, sajnos, szlvbemarkolóan igaz volt és
■ melyet a világ egyetlen Jászai Marija sem 
Utánozhat Édesanyja magánkívül kiáltotta:

— Margitkám, hallod-e ,én beszélek hozzád.
■ z édesanyád ...

Szem nem maradt szárazon.

2. nl.MUTTCZI.ET. Hogyan lehel le 
végőből filmet gyártani — erre akarta meg 
tanítani Pestet egv angolositott, nevű, de magva- 
Túl beszélő külföldi, aki nz ismeretlenség 
homáhából bukkant fel s rövidesen a lég 
kllünöbb magyar Írókkal tárgyalt fllmszüzsék- 
ről. Nagy cikkek számoltak be ennek az urnák 
budapesti tárgyalásairól. Néhány száz pengő 
előleget valóban folyósított cgv Írónak, aki 
elkészítette a kivont filmforgatókönyvet. A 
kialkudott összeg többi részét azonban nem 
tudta fizetni ez a fiatalember, aki azonban 
subjn a lóversenynek és nem tudni, bogban. 
két verseny paripát is vásárolt. Az Iró nem 
■okai teketóriázott, gvorsanpcrcs eljárást Indí
tott a külföldi illetőségű úriember ellen. Igv 
megtörténhetik sz a szokatlan eset, hogy Írói 
honorárium felében a paripát lefoglalják. A 
Rím egyelőre a jövő kétes homályában van 
annyi azonban bizonyos, hogy az iró rövidé 
»en versenylslóllötulajdonoi lesz.

Ixmdonból írják: Kun Magdát megopc 
Hittik. Manduláját vették ki a klinikán, mig 
Térje. Gyttgyny htván. nz English Internatio , 
nnl Pietures-nál filmezik. Két meghívásuk van 
Newvorkba színpadra. <lc nz Isten ugy felvitte i 
ennek a nagyszerű magyar szinészházaspórnak 
a dolgát, hogv azon gondolkoznak, hogy salát 
darabbal saját vállalkozásban jöjjenek ki I 
Londonban. At Alpár-rcyü, amelyet Cnhrai: 
„Koronázási reviinck" nevezett, címváltozási 
szenvedett. Betiltották n „Kozondxdsí revü" ne 
vét és helyette most „Cohran bcst revue"-jénck 
nevezik.
4

Néhány lilr. A Vígszínház jóhangu tizen- 
két-tlzenhnroinéues leányyyermekeket keres. 
■kiknek kórusa énekelne a Rovarynó színfala 
mögött. Jelentkezni a Vígszínház irodájában 
Gábor főtitkárnál kell. — Ötven szereplő busz 
arámmal szerepel a Fehér Hollók műsoros dél 
útónján március 21 én délután fél fi órakor a 
Zeneakadémián. — Trojanofí nagyszerű román 
iikus balettjét pénteken, március 19-én mutat 
ják he a Városi Színházban. — .Vermi (Mis 
r.er) Mária énekesnő március 20-án tartja a 
Vigadóban ária- é» dalestjét. — A Filmnfthnn ■ 
meglehetős részvét lei: ség mellett elnököt sá 
la utóit. A lemondott Gál Béla lett Ismét az 

elnök. — Páger Antal elhatározta, hogy n 
Jövőben nem vállal szerződést, csak szerepekre 
■kar szerződni és ezért több színházzal kéz 
dett tárRvalni. — Jávor Pált, aki évenként két 
nagy filmre Németországba szerződött, mesé*!'  
gázsival, választott bíróság utján perli Hege I 
dili l eienc, a Pallas Fimgvórtó rt, produkció i 
vetető igazgatója, miután Jávor Pálnak a Pa! I 
Iflihoi von étvényes izeriődése. |

HÉTFŐI NAPLÓ MOZI

1. Maria, aki húszéves volt
KIROBBANÓ TEMPERAMENTUMMAL, 

hangos kacagással, széles jókedvvel, jár
kált, száguldott a világban. Mintha érezte 
volna magában annak a tragédiának mag
nál, amely kifürkészhetetlenüt ott lapult 
sohasem halkuló energiája és viharos 
erejű fiatalsága árnyékában. Most, amikor 
Bokor Mária tragédiáját, sajnos, tudomásul 
kell venni, csak most kapunk magyarázatot 
arra, hogy ez a húszéves fiatal leány tudat 
alatt Is miért törekedett expressz tempóval 
elérni mindent, ami egy szép, patai terem
tésnek, egy tehetséges fiatal színésznőnek 
célja, álma és vágya lehet. Tudjuk, gyor
san, sőt túlgyorsan érkezett színészi sike
rei egyik-másik állomásához, tehetsége és 
meg nem alkuvó érvényesülést vágya le
győzött minden akadályt, amely bizony 
igen gyakran áthághatatlan gátként mered 
a fiatal színésznők életében. Es éppen ak
kor, amikor élete első vezető főszerepéhez 
jutott a Magyar Színházban, akkor égett 
ki belőle ez a lobogás, ükkor hervadt le aj
káról az örök mosoly, akkor múlt el élete, 
ez a márciusi vihar. Most már csak a slr- 
hanton összeácsolt kis fatábla jelzi, hogy 
élt Bokor Mária, aki húszéves volt.

MÉLYEN MEGRENDÍTŐ Bokor Máriá
nak ez a színészi tragikuma, de mennyi
vel megrenditőbb emberi drámája, amely
ről alig-alig tudnak. Meg kell Írni, hogy 
amilyen gyorsan és féktelenül lobogott 
benne pályája szereteténck lángja, ugyan
olyan lázasan kutatott egyéni boldogsága 
után. Halála előtt egy hónappal végre 
megtalálta azt, akit szeretett. Színházi vi
lágban már eljegyzett menyasszonyként 
emlegették. Hangosan és sohasem tilko- 
Iód zva, áradozva beszélt erről az új érzés
ről, amely uralkodott rajta és arról a 
férPrői, oki mellett életét leélheti. Arcán 
tűzpiros rózsákkal, negyvenfokos lázban, 
de nagyon nagyon boldogan még ezt mon
dotta:

— Érdemes betegnek lenni, legalább tu
dom, hogy úgy szeret engem, mint én öt...

Három hétig éjjel-nappal gyötörte és 
őrölte szervezetét a gyilkos, romboló láz. 
Húrom hét alatt egyetlen pillanata sem 
volt, amikor ne azután sóhajtott volna, 
okít szeret. A: orvosok csodálkozva és bá
mulattal álltak meg az emberi érzésnek 
ilyen nagyszerű hősiessége előtt. Hajába 
kék szalagot költőiéit, díszes sclgempon- 
gyolát vett fel, amikor mór-mór agonizált. 
Igy várta betegágyához azt, akit talán a 
sors azért küldött, hogy ez a tehetséges és 
nagyszerű Patai leány, aki rövid idejében 
kiverekedett magának mindent, amit csak 
lehetett, ne múljon el a legszentebb és leg
nagyobb érzés nélkül.

Egy hónapig volt boldog és egy hónapig 
élt igazán Mária, aki húszéves volt...

2. A füszeresciklus 
második darabja

.4 Rclvárosl Színház ugy látszik szereti 
ciklusokat. Bulla Elma két cselédszerepea

után most Páger Antal mutatkozik be má
sodszor rövid időközökben a Belvárosi 
Színházban mint fűszeres. Az Egymillió 
pengő kis szatócsából ezúttal a Százéves 
cég főnökévé lépett elő. Meg kell azonban 
állapítanunk, hogy ez az előléptetés sem
miben sem gazdagította sem Páger Antal 
művészi pályáját, sem eme finom és iro
dalmi nívójú színház sikereit. Ha ugyan 
egyáltalában létezik Marian II c m a r űr, 
aki állítólag lengyel vigjátékiró, anélkül.

PESTI SZÍNHÁZ
Szombaton,
március 20-án először

ILLATSZERTAR
I4k«*ló  Miklós vlgjAtóka

Főszereplők:
Muráit Lili, Kabos Gyula, 

Ráday Imre, Gárdonyi, Peti, 
Sulyok Márta, Pártos Erzsi, 
Berczy, Szemlér Mária, Oláh 
Böske, Kürthy Sári, Kelen 
IOóra, Bárdi, Gárday, Leövey, 

Dózsa, Egry

Jrgyrcndel/s: 1-151-38 

hogy udvariatlanok lennénk a barátságos 
lengyel nemzet iránt, ki kell jelentenünk, 
hogy eme ismeretségtől szívesen eltekintet
tünk volna. Amit Hemar ur nekünk mon
dani tudott Lakatos László interpretálá
sában, az legföljebb az, hogy a gyarmat
áru nagykereskedő az imádott művésznő
nek cikóriát szokott küldeni ajándékba. 
A tippet köszönjük. .4 darabot egyébként 
nem menti meg a sztár-szereposztás Bulla 
Elma, Páger Antal, Rózsahegyi 
Kálmán, Gombaszögi Ella együttese 
sem. A művészek egyenként és összesen, 
hozzáadva Pünkösti Andor rendezését, sem 
tudnak megbirkózni azzal a sivár jelenték
telenséggel, szürke érdektelenséggel, amely 
a darabból árak. Próbálna csak ilyen 
rabot egy kezdő magyar iró valahol 
nyújtani!

rfa- 
be-

ítések 
faerában

A HÉT RIPORTJA: Már kút Litzló. 
az Operaház igazgatója, Kjbclsőbb embe
reivel bizalmas tanácskozást folytat az 
Operaház budgetjének racionalizálása ér
dekében. Márkus László ugyanis legalábbis 
részben, vissza szeretné állítani azokat a 
gázsikat, amelyeket nfhttl elődje, Radnai 
Miklós éppen a budget-egyensúly érdeké
ben lefaragott. Amikor átnézték az Opera
ház listáját, kiderült, hogy Operánk pél
dául mérhetetlenül gazdag drámai szoprá
nokban. Pontosan tizenkilenc drámai szop
ránt tart nyilván az opera es ezek között 
igen sokan vannak olyanok, akik egj/szerB 
sem, legjobb esetben hriromszor-négyszer 
szerepeltek az egész évben. Több ösztön
díjasa van az Operának, ezek közül egyik
másik — az igazgatóság véleménye szerint 
— nem érdemli meg azt ölven-hatvan pen
gő ösztöndijat sem. Márkus László tehát 
vagy B-listára készül és ennek kiszi
várgó hire óriási nyugtalanságot keltett 
a magyar dal csarnokában. A R-lisla áldo- 
zatjainak Pzetését a használható tagok 
gázsijának emelésére akarják jel
használni.. Nem. kétséges, ismerve M ár- .
ktts László puritán és meg nem a/Anróntalálkoztunk ezzel a 
egyéniségét, az Opzr-ihó: igazgató pinák ez 
a császármetszése saját társulatán csak a 
művészi színvonal emelését eredményez
heti.

4. Amikor a Nemzeti 
kéri kölcsön Bajort

A HÉT MÁSIK RIPORTJA: Sűrű lárma- 
lások folytak a Vígszínház és a Nemzeti 
Színház között és a tárgyalásoknak meg
lehetősen furcsa lőtt erük van. .4 Nemzeti 
Színház ugyanis az Elektra nagy sikerére 
való tekintettel a Bnv'ryné premierjének 
elhalasztását kérte a Vígszínháztól, 
miután a Bovaryné egyik főszerepét ugyan
csak Bajor Gizi játssza. .4 Vígszínház azon
ban ragaszkodót’, az eredetileg k iűzni dá
tumhoz. a március 27-he:. Ámde Bajor 
Gizi kéthónapos szabadsága isak április 
elsején kezdődik s igy a Vígszínház nem 
tehetett egyebet, minthogy „kit dir." Bajor 
Gizit nemcsak arra a három márciusi 
napra, amely a premiertől ápri'is elsejéig 
terjed, hanem szükség cselén tovább is. 
Megegyeztek ujtp.inis, hogy a Vígszínház 
és a Nemzeti Színház közösen és békésen 
állapítják meg tn ud egymás közölt a mű
sorrendet. E szerint Bátor Gizi szil" dsá-pi 
idejében -s játszhat majd a Vemet ti Szín
házban, ha már akkor nem játszott eleget, 
amikor nem volt szabadi ígi. '<:g kérte köl
csön egy más színháztól a Nemzeti sajó' 
dédelgetett, de nem túlságoson foglalkozta
tott sztárját.

ROVAL SZÍNHÁZ
Szerdán, március 17-én először:

IUSHNY
vl'ághlril társulata

A KÉK 
MADÁR 

teljesen uj műsorral 1
Mérsékelt helyárak!

hogy súlyos kifogásaink vannak az
ALLAH KERTJE

cimü szines film ellen, amelynek Marlene 
Dielrich és Charles Boyer együttes szerep
lése ad különös jelentőséget. Meg kell mon
danunk, hogy Marlene Dietrich nem szines 
filmre való, amelynek technikája, ugylát
szik, elsősorban a sugárzó fiatalságot köve
teli meg. A film felépítése és szüzséje is 
sok kívánnivalót hagy maga után. Az első 
háromnegyed órában ugyanis nem tudjuk, 
mi történt a főhőssel, aki azután premier 
plánban elmondja — nem eljátssza — a 
vele történteket.

ASSZONYOK PARADICSOMA
cimü derűs bécsi filmoperett jó szórakozást 
nyújtott azoknak, akik szeretik Stolz 
könnyű zenéjét, a mozgalmas és mulatsá
gos bécsi operettszüzsét. Egy színpadi 
artistamutatvány, majd egy kitűnő divat- 
revü élénkíti a filmet, amely Hortense 
Rakv, bűbájos üdeségét, Slezák Leó gyö
nyörű hangját nyújtja plusznak.

A BOCCACCIO
amely az Uránia filmszínház eheti bemuta
tója volt, szintén vidám, inkább látványos 
film, amelyről azt szokták mondani, hogy 
költséget és fáradtságot nem kiméivé ké
szült. A ferrarai törvényszéki írnok gáláns 
kalandjai mulatságosan elevenednek meg a 
filmszalagon.

Az Omnia két filmet is hoz egy műsor
ban, ezek közül csak

A CÁR KATONÁIT
említjük meg. Mozgalmas, eleven, 
izgalmas ez a film. A főszerepét 
Engels játssza.

A héten egy uj magyar filmet 
mutattak a Fórumban

FIZESSEN NAGYSÁD
címmel. A film nem üti meg azt a 
két, hogy foglalkozhassunk vele.

néha 
Vera

is be-

mérté-

forgatta le' a Hunniában.

Irta és rendezte Vaszary
A Magyar Színház szinlapjain gyakran 

’ megjelöléssel, filmen 
azonban sohasem. Ezúttal a „Rádbizom a 
feleségem" cimü film szinlapja is igy kez
dődik. Vaszary János, a Magyar Színház 
főrendezője a színház egykori nagysikerű 
müsordarabját ' „ " 
Vaszary János ezzel visszatért eredeti fog
lalkozásához.

— Hosszú évekkel ezelőtt, mielőtt még 
a pesti színházi világban elhelyezkedhet
tem volna — mondja Vaszary —, mint 
segédrendező a párizsi Joinville műtermei
ben dolgoztam. Ha szabr.d mondanom, 
megtanultam a mesterséget a legkitűnőbb*  
francia és orosz rendezők mellett, ezt azon
ban nem hasznosíthattam sokáig. Most 
nem tudtam ellenállni a megtisztelő aján
latnak, vállaltam darabom rendezését a 
filmen is. A jövő fogja csak megmondani, 
hogyan sikerült a feladat megoldása. Azt 
hiszem, hogy jó munkát végeztünk. A film 
főszereplői Erdélyi Mici, Komár Júlia, 
Vaszary Piroska, Páger Antal és még igen 
sokan a legkitűnőbb magyar színészek 
közül. ______

KOVÁCS bútorcsarnok
üliai-ut SO. Állandó butorklállltta.
Kedvező fizetési feltételek.

Számtalan levélbeli kérésre a Kamara film
színház elhatározta, hogy március 20-án ujbó’ 
műsorra tűzi a legnagyobb sikerű magyar 
hangosfilmet, Az uj füldesurat, hogy az utód
államokból. vidékről és külföldről érkező ma
gyarság élvezhesse a magyar filmgyártásnak 
ezt a gyUnviirii produktumát.

Ünnepi esték
a

Magyar Színházban 
Szombaton, március ‘20 án díszelőadás kereté
ben először:

Egy ura a llailMan
Emmel Laverynek, „Az Ur katonái" szerző

jének uj színmüve. Fordította: Hevesi Sándor,

A mennyei dal
Sík Sdr.dor misztériuma.

Zenéjét szerezte és összeállította: 
Losoncig Dezső. 

Rendező Heveit Sándor.
A Magyar Színház híres művészein kívül 

120 szereplő lép fel a darabokban.
Közreműködik: 3drdos Laint. Cecília kórusa 

S-entpál-csoport. Díszlettervező: Upor T.
Kosztümlervezö: Márk Tivadar.
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Stein Emilt 

választotta ismét 
elnökévé a 

Lipótvárosi Kaszinó
Vasárnap tartotta 54. évi rendes közgyű

lését a Lipótvárosi Kaszinó. Előzőleg lelep
lezték Rust József Lányi Dezső szobrász
művész által készített mellszobrát. Dr Stein 
Emil elnök mondott ünnepi beszédet.

A közgyűlésen dr Kemény Miklós előter
jesztette az igazgatóság Indítványát, amely
nek értelmében

Vészi Józsefet és Végh Károlyt egy
hangú lelkesedéssel tiszteletbeli taggá 

választották.
Ezután dr Gál Jenő köszönte meg az elnök
ség és a tisztikar működését. Ezt követőleg 
került sor a tisztujitásra.

Rendkívül heves agitáció elűzte meg a 
választást, amely vasárnap késő estig tar
tott és csak éjszaka végeztek a szavazatok 
összeszámlálásával.

Dr Stein Emilt Ismét elnökké válasa- 
tották.

Á tisztikar többi tagja a következő:
Alelnőkők: dr Ráskai Dezső, Kaszab Ele

mér, dr Buday-Goldberger Leó, főtitkár. 
dr Kramer Emil, titkár: dr Tárnái Jenő, 
háznagyok: dr Hegedűs József, dr Miikő 
Lajos, gazdák: Kramer Jenő, Guthard Tó
dor, pénztáros: Gálái Marcel, ellenőr: Siet
ne r Marcel, főügyész: dr Kemény Miklós, 
ügyész: dr Wolf Ernő, könyvtáros: dr Se
bestyén Károly.

A választáson tehát a hivatalos lista győ
zőit, csupán az igazgatósági és választmányi 
tagok sorában történtek kisebb változások.

Ka-Sa gyógyclpök
V A T 1WI Á R Poata-nte*  10. aadn
IkAJLíLVlA-H^ (Petőfi 8*ndor-ntca  tarok.)

Megnyit*  trak!

Meghalt 
gróf Teleki Sándorné 

Szikra
Hétfőn reggel nyolc órakor, hosszas szen

vedés. után meghalt a Jdnos-szanatóriutn- 
bán gróf Teleki Sándorné, akt Szikra néven 
több értékes regénnyel gazdagította a ma
gyar irodalmat.

Az idus grófnő október óta feküdt a 
Jdnos-szanatóriumban,

féloldali bénulása folytán beszél ők épet - 
ségét is elvesztette.

Kezelőorvosainak megállapítása szerint 
csupán szokatlanul erős szervezetének kö
szönhető, hogy ilyen sokáig tudott küzdeni 
a halálos betegség ellen.

Marton Béla 
és a sajtószabadság

A MOVE, a TESZ, a Frontharcos Szövet
ség és ezekkel kapcsolatos ifjúsági alakula
tok vasárnap este Kispesten, a MOVE szék
házában ünnepi vacsorát rendeztek, ame
lyen Marton Béla másfélőrás beszédet mon
dott.

Hétfőn este 6 órakor, a Nemzeti Munka- 
központ helyiségében volt nagygyűlés.

— Ma M 48-as Időket és azzal kapcsolat
ban a sajtószabadságot ünnepeljük. Én, aki 
tudom — mondotta Marton —, mily nagy 
erő minden nemzet számára a sajtó, amely 
a maga nagy nemzetnevelő funkciójával 
nagy szolgálatokat tehet, viszont mérhetet
len károkat is okozhat, mégis a szajtósza- 
badsógnak fenntartás nélkül híve vagyok, 

semmiféle preventív Intézkedést sem 
tartok szükségesnek a sajtóval szemben, 

még ott sem, ahol hibákat vagy bűnöket lá
tunk és tapasztalunk. Egyet tártok fontos
nak: hogy komoly legyen a sajtószabadság, 
de komoly legyen a megtorlás is azokkal 
szemben. ak:k szembehelyezkednek a nem
zet jól felfogott érdekeivel, belegázolnak a 
családi élet szentségébe, rágalmaznak, egy
szóval visszaélnek a sajtószabadsággal.

— Soványltó kúrákra veszélytelen, természe
tes és biztos gyógyszer a naponta, éhgyomorra 
fogyasztott 3 deci langyos Mira glatibersós 
gyógyvíz, fokozza a zsirelégést, nem gyarapszik 
a testsúly. Kérdezze meg orvosát.

Edward herceg Magyarországba Jön 
Berzencén, a Fesíeíics- 
blríohon fog vadászni

Hétfőn óriási érdeklődést keltő hír terjedt 
el a társasági körökben. Arról szót a hír. 
hogy Windsor hercege Magyarországra főn.

Festetics György herceg meghívta va
dászatra

és Edtvard herceg elfogadta a meghívást.
A minap a bécsi angol követségről egy űr

A svábhegyi barlang 
véres titka: 

felmetsoett csuklóval, holtan tolóitok
B0V rejtélyes amsterdami tértit

Hétfőn kora reggel a kissvábhegyi turis
ták halott férfira bukkantak a Báthory-ber- 
láng bejáratánál. A főkapitányságról rend
őri bizottság szállt ki. A halott ruházata fe
kete télikabát perzsagallérral, kékesszürke 
ruha, zöld turislakalap. kockás turistaharis
nya és hegymászó cipő. Zsebében semmi 
iratot nem találtak. Egyetlen nyom

a télikabátja bélésében levő aaabóeég- 
jegyzéa: Amsterdam, Dr. B. I. Brolhelt- 

sen 1928.

A férfi mellett kétdeds üveget találtak, 
amelynek tartalma valamilyen ismeretlen 
folyadék. A halott arca véres. Mellette he
vert egy zsilettpenge és

Nyilas és szélső-NEP találkozás 
Károlyi Imre és 
Károlyi Viktor gyűlésén

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

lentése.) A Turul bajtársi szövetség hód
mezővásárhelyi csoportjának a meghívására 
vasárnap délelőtt gróf Károlyi Imre „A ma
gyar Alföld földmives népének megsegítése 
a bolsevizmus ellen" címmel előadást tar
tott, amelyet elsősorban nagy jobboldali 
felvonulásnak szántak, másrészt már na
pokkal ezelőtt meglehetős izgalommal vár
tak az alföldi városban. Kire járt ugyanis 
annak, hogy a szocialisták la megjelennek 
az előadáson és ez a körülmény arra adott 
feltevést, hogy

esetleg meg la zavarják gróf Károlyt 
Imre előadását.

Egyébként Is nagy
jobboldali összefogásnak szánták ért • 

gyűlést,
aminthogy azon Mécsét András vewlásével 
megjelentek Fricke Valér, vitéz Mlskolczy 
Hugó, gróf Károlyi Viktor. Jurcsek Béla, 
Vitéz Várady László NEP-képviselők, to
vábbá Illáin Ferenc pártonkivüli képviselő 
és Balogh István, a debreceni nyilasképvi- 
selö De részvett az előadáson Kozma György 
főispán, Csergő Károly alispán, Endrey 
László polgármester és Cicatricis Lajos fel
sőházi tag is.

A városházát — amelynek közgyűlési ter
mében tartották a gyűlést —, és környékét 
valósággal

megszállta a rendőrség,
a közgyűlési terembe csak szigorú igazol
tatás után lehetett bejutni, mert nagyszámú 

nyllasjelvényes őrség állott ■ kapóban.

hím mi"" sesnm u ■*
vkrseiwyszabósag, vii.. ThQMly űt 6. i. emelel

— Tífuszjárvány Salgótarjánban. Salgó
tarjánban tífuszjárvány lépett fel és eddig 
hetvennégy megbetegedés történt és a bete
gek közül négyen meghaltak. A város min
den intézkedést megtett a tífuszjárvány tér- 
jedésenek megakadályozására.

— Bor éa zene már a legrégibb dalokban Is 
együvé tartoztak. A bécsi kedélyességet és a 
grinzingi levegőt hozták magukkal a Spolarlch- 
kávéhúz vendégművészei, a Wiener Heurigen 
und Slimmungsmuslk együttese. Micsoda mcs 
téri hegedűse, gitárosa, harmonikával ís éne
kesei vannak ennek a bécsi együttesnek. Igazi 
bécsi, vidám énekes-zenés hangulatot terem
tenek.

Magyarországon járt, felkereste a keszthelyi 
Fesfeffcs-kastélyt és megbeszélte a látogatás 
részleteit.

Edward herceg a Festeticsek benencel 
kastélyában száll meg 

éa a berzencel birtokon vesz részt vadásza
ton. Arról még aenki sem tud, hogy elláto
gat-e Budapestre,

balkarján as ütőér tájéka föl van kar
colva,

de nem olyan mértékben, amely arra mu
tatna, hogy öngyilkos akart lenni.

A rendőrségen nyomozás Indult a külö
nös haláleset kiderítésére, mert az, hogy a 
halottnál semmiféle iratot vagy pénzt nem 
találtak, arra enged következtetni, hogy 

talán rablógyilkoMáf áldozata, 
lehetségesnek tartják, hogy a zsllettpengé- 
vel való karcolást már csak a halál beállta 
után követte el rajta az, aki kirabolta.

Még hétfőn rádiogramot küldöttek Ams
terdamba, hogy talán ar ottani hatóság se
gítségével a különös módon elhalt férfi 
személyazonosságát megtudják állapítani.

A karzatot Is megtöltötték a környékről 
érkező nyilasok és ebben a meglehetős fe
szült hangulatban Károlyi Imre gróf két és 
fél óláig tartó előadásával valósággal el- 
kábította közönségét. előadásának utolsó 
órájában mi idenki sóhajtozott, hogy bárcsak 
már az egész összejövetelnek vége lenne. 
Károlyi Imre gróf azonban rendületlenül 
beszélt tovább és

kissé feleresztve elmondotta ngyan- 
arokat a szólamokat, amelyeket lég- 

utóbh Szentesen hangoztatott.
Mindenesetre annyit elért ezzel a hossza

dalmas és terjengős előadással, hogy a gyű
lés résztvevői lassanként elszálllngóztak, 
úgyhogy az minden komolyabb incidens 
nélkül ért véget — tekintettel a jelenlevők 
nagymérvű kimerültségére.

Ugyancsak vasárnap délelőtt Károlyi 
Viktor gróf Mindszenten tartott gyűlést, 
amelyet azután valóban arra szántak, hogy 
a NÉP jobbszámya és a nyilasok szoros 
együttműködése megfelelő módon doku- 
mentáltassék. Azonban erre a gyűlésre csu
pán Vlain Ferenc és Jurcsek Béla mentek 
el, úgyhogy Károlyi Viktor gróf csak a 
helybeli és a környéki nyilasok előtt fejte
gethette mondanivalóját.

Jurcsek Béla Is beszélt ezen a gyűlésen 
és azt hangoztatta, hogy teljesen

meddő küzdelem az, mintha őket, a 
NÉP jobbszámyát el lehetne választani 

Darányi Kálmán miniszterelnöktől.
A baloldalnak ez a manővere — mondotta 
— nem fog sikerülni, ők követni fogják 
Darányi Kálmán miniszterelnököt.

1 — Kirabolták Preszly Lóránt csendőr
ezredes lakását. A szegedi rendőrség érte
sítette a budapesti főkapitányságot, hogy 
betörők kifosztották Preszly Lóránt csendőr
ezredes, Preszly Elemér főispán fivérének 
szegedi lakását. A rendőrség keresi a betö
rőket.

— Megindult a tavaszi autós idegenforgalom. 
A nagv szállodák előtt szebbnél szebb luxus
autók sora tarkúllik. A külföldi autók közül 
meglepően sok a Ford. Az uj Ford kocsik 
nagyon szépek. Ugylálszik, a nagy autógyáros 
a jó motor melleit ujaboan a szép külsőre is 
nagy súlyt fektet. Ezért hódítja meg a Ford
autó másodszor is a világot,

érkezünk

ERDÉLYI MICI 
PÁGER ANTAL

Uránia
Átrium 

City

Vaszary János első magyar 
filmvigjatéka.

Hunnia—Objectlv Film kit.

Trebitsch Gyula-produkció

A további főszerepekben:

KOMÁR JULISKA, 
BILICSI TIVADAR, 
PETHES SÁNDOR, 
VASZARY PIRI, 
HAJMÁSSY MIKLÓS, 
AJTAY ANDOR
Wiegand Tibor énekel



Elektromos bomba robbant 
Debrecenben, Bródi megkezdte 
működését a Fradiban
A Kispest tragikus mélységek felé tart vasárnap óta

sattanós iw'/lcpelésefhcn bővelkedett a szürkének ígérkező bajnoki forduló. Ir ama
tőr Elektromos szolgáltatta Debrecenben a legnagyobb szenzációt azzal, hogy a Ferencváros 
testén átgázolva az éilősfogatot saját pályáján verte. Nagy meglepetés a jónak tartott szegedi 
védelem teljes tehetetlensége Sárosi ellenállhatatlanul ragyogó jídékával szemben. I'.r a tehe
tetlenség kiadós vereség formájában konkretizálódott Kétségbeejtő a Kispest végzetesnek 
látszó formahtiniiatlása. .4 Phőbtistéd is elragadott egy értékes pontot ,t nagycsapatok rettegett 
réme ii Budai. l'jpest és Budafok biztos lábbal intézték cl gyenge, ellenfeleiket. .4 Hungária a 
jó győrieknek taito't szemléltető előadást a szép [ulballról gólzápor kíséretében.

8:1! Sárosi ismét „céltalanul**  
futballozott?

haj. Igv azonban Polgór- 
Sárosihoz kerül a labda, 
is pompás könnyedség-

Sárosi dr. /)*A

Polgár 
képnél

akkor meg lenne a 
tói Kisshez, onnan 
aki három embert 
gél á(cselezve, ujahb nagyszerű bombát küld 
a meglepett Pálinkás hálóidba. 2:0. Hámori
nak egy hosszú előreadását Szojka vissza 
akarja fejelni, azonban a labda nem enge
delmeskedik s rosszul röppen a levegőbe, 
Szajka gyors sloppolással akarja jóvátenni 
a hibát, de pont Gyurka elé tálalja, aki meg
lepetésében majdnem hanyallvágódik, de 
orra még ideje van. hogy estében élesen a 
jobbsarokba kangaritsa a labdát. 3:0. Köz
ben a pálya al; uj gyep-

nkl Sóroslhoz passzol. G.vurka mesteri kígyózással hngvja fa-Kissi küldi harcba, , , ... ....
Gyarmatit, Szojkál és ItalTait és szédületes bombáitólt szerez. 2:0. Első félidő 24. pere.

Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.

SÁROSI KÍGYÓIK VÖLÖ CIKÁZÁSA

labdát 90 perces útjára. A Fradi, ugv lát- • 
szik, a mull vasárnapi . rövidzárlat" Imltisa I 
alatt magasfeszültségű áramot kapcsol be i 
az izm »kb'i és az. inakba és már az első ( 
percekben I

rettentő hengerlést végez. ’
Toldi kél nagy bombája foglalkoztatja l’áliu- ‘ 
kist s már a 3. percben a szegedi hálóban * 
ül ii labda: Polgár Toldit dobja fronfba, aki • 
Sárosit juttatja jó helgzethc. Gyurka mint ti ' 
nyúl ugrik ki n bekkrk mellett, oldalt clhu: 1 
s lövése pontosan a baloldali cél alá fúródik. * 
1:0. I

Sárosi ismét pazar formában szlpor- , 
kúriaija fulballinüvész.elénck villanó , 

szikráit, .
melynek nyomán dübörögve hangzik fel « 
szinte percenkinl a tízezres közönség elis
merő lapsorkánja. \ Korányi-testvérek vins- 
kodása sok mosolyt csal az arcokra, ők 
azonban annyira komolyan veszik, hogy 
ségiil csaknem fednérháborít tör ki. Közben 
adódik egv komikus jelenei. I.ázür 30 mé
terről magas, éles lövésszcrii Imzaadásl kii|d 
* lát kaptijn felé, a l ibdn kélaégbt ejK, 
veszéllyel suhan llüda irányúba, aki párduc
szerű rnvclcsscl cl is éri. de az kiperdül 
pont Berci - <•!,. s hu / ítrai a másodpercnek 
egy századrésze alatt nem csípi cl előbb,1

Kiadós villanyszámlát nyújtottak be 
Debrecenben az Elektromosok

ELEKTROMOS- BOCSKAI 4:1 (2:0)
Ami meg nem sok idegen csapolnak 

sikerül:, uz sikerüli a Fvteiicsáros ellen 
diadalmaskodó Elektromosnak ■ szabályo
san. teljesen reális körülmények közölt kél 
sálira fektette a Bocskait Csak az vigasz- 
tállá a debreceni sziveket a vereség után, 
nem baj, hiszen kék sárga csapat győzte le 
a Bocskait. i'A Bocskai szilié is kék-sárga.)

•’ó hiibnllido kedvezett a mérkőzésnek. 
“ I radil \crö Elektromos iránt nagyobb 
volt az érdeklődés, mint (jpisl vagy a 
Phöbus iráni.

\ Bocskainál nem n legrózsásabb a hely
zet Teleki influenzás, nem szívesen játszik, 
'ágó próhat rúg. tud e látszani sérülésé 

égül is vállalja a játékot. Mini

szőnyegen sikosnn csusszan a labda és so
kat korcsolyáznak a játékosok. Táncos Misi
nek kél bravursliklíje nagy tapsol vált ki. 
de üldözi a sz-’rencse, mert mindkét remek 
lövése gólt érdemelt volna. Már az utolsó 
nerceknél tart a félidő, amikor a Fradi 
Korányija nagy hibát csinál, odafcjeli perecz 
elé a labdát, aki kapásból csodaszép gólt léi. 
3:1. lláda métereket úszik a labda lilán, de 
hiába. Most Sárosi még Pálinkáson is ké
résziül jut s lövéséi Hatfal a gólvonalról 
küldi vissza. Toldi olfszájdgólját viszont a 
biró érvényteleníti.

Szünet illán a Fradi egv percre sem 
hagyja szóhozjulni szegedi ellenfeléi. Csak
nem az egész félidőben oslromzár alatt tartja 
a kapuját és a közönségnek bizony Przcmvsl 
ostroma jut önkénytelenül is az eszébe. 
Előbb Toldi kapásból 4:1-re .javítja a gól 
arányt, nmjd Táncos fut le, aki oxforddal 
passzol Kisshez, ő viszont Sárosihoz és 
máris 5 1 az eredmény. Gyurka nagyvonalú 
elgondolásai újabb eredménnyel járnak, a 
16-osról kapáshombája a hatodik gólt je
lenti. Majd Sárosi liladiisából Toldi lövi a 
hetediket és ugyancsak Toldi korner Utón u 
nyolcadik gólt. R:1.

A Szegedet ily nagy vereség a ligamecs- 
csek sorún még sohasem őrlő. \ fulball- 

1 áivíz. Pesten öntötte cl Szegedet...

később kiderült, kár volt, AljúróhAz volt a 
sérült Vágó oldala . . Kivin Árpád síp
jelére kezdődik n mérkőzés, a Bocskai köl
csönkért k< k fehér ingben játszik.

Az percben felhördül n debreceni pub- 
likuin. Vágó majdnem öngólt fejel, de sze
rencsére kapu mellé megy a lejes. A sarok- 
iugás után olt cikázik a labda a Bocskai- 
kapu elölt. I’áko/dv hirtelen a levegőben 
iiszvii. befejeli a labdát középre, az élelmes 
szendrődi nvugodhin belövi >z első gólt. 
1:0. A Bocskai kapkod. »ehol sincs, nem 
Imi rendes támadást elökésziteni, nem is 
hagyja a kemény, jól miikódö villamos- 
'•delem. Ezzel szemben a 19. percben újra 
arámiit! < éii a debrecenieket. Szendrődi 
meglép Palotás, majd V’dgri melleit, H kapu.

vonalról lő kapura a kifutó Varga mellett, 
a labda a kapufáról visszapattan fíuzássy 
elé, aki azt nyugodtan beteszi. 2:0. A Bocs
kai csak az utolsó tiz percben talál 
magára.

A második félidőben a Bocskai átcsopor
tosít, Orosz lesz a balszélső, Hewjssi— 
Finta—Teleki—Takács—Orosz a támadó
sor. I)c nem bir a masszív Eleklromos- 
védelemniel, míg a pesti csapat három csa
tárral is állandóan veszélyes. Szendrődi 
nagy helyzetben Vargha kezébe lő, amott 
Gulyás menti Teleki, majd Takács fejedét. 
A 36. percben gyors pesti támadás után 
Buzússy beadását Szendrődi vbefejeli. 3:0, 
majd két perc múlva Kolozsvári labdájával 
tör ki az ügyes Szendrődi és védhetellenül 
küldi a labdát a - hálóba. 4:0. Most jön a 
Bocskai, liszlelelgólja, Hevesit Kocsis buk
tatja a 16-osnál. Hevesi lövi a szabad
rúgást, gyengén íveli, de Gulyás elszá- 
milja és feje fölött hálóba hull a labda. 
4:1.

Benez.e Mihály

Csupa örömtől ragyogó arcú emberrel volt 
tele vasárnap esle a Nyugati pályaudvar érke
zési oldala. Nem volt nehéz róluk megálla
pítani, hogy Elektromos-drukkerek, akik (fiai
kat várják haza a debreceni nagy diadalról. 
A debreceni gyors azonban várat magára. 
Pedig „nem is hoz gólokat", mondják az 
Elektromosok. 20 perces késéssel végre mégis 
rsak megjön a vonat, nz utolsó kocsi az 
Elektromos kiilönkocsija. Mint most. derül; k.i, 

egy 109 főnyi..lelkes drukker kísérte a 
sárgákat Debrecenbe. Az első kérdés: mik 
•redmények, a második kérdést már , ől> 

maguk mondták:' iiéjg-e. nem volt vételien a 
Ferencváros elleni győzelem? I'ülekit, az 
Elektromos pálya népszerű gondnokát fojejuk 
el, aki kérdéseinkre a kővetkezőket' mondja. 
,.A Bocskaiban Vágó és Teleki is játszott. A 
mieink elsőrendűen futballozlak, némi szeren
csével már az első félidőben 6 góllal vezet
hetlek volna." .Sc/iniű/t Ferencet, az Elektro
mosok népszerű trénerét kérdezzük most meg. 
0 is azzal kezdi, amivel mindenki: „Ugy-c, 
nem véletlenül vertük ,meg a Ferencvárost. és 
a Szegedet otíhón.' , A fiuk tudnak szívvel éti 
lélekkel küzdeni. Ez a meccs is azt bizonyí
totta. Csak kevés csapat tudta a Bocskait ott 
hon 4.1-re megverni. Továbbra is jól-akarunk 
szerepelni: irány = nz ötödik vagy hatodik 
hely." Lassan szétszélednek a diadalmas sereg 
tagjai, a játékosok mennek egv kis klubvacso- 
rárn u pályára, de csak 12-ig, mint mondja 
Schmidt tréner. Jövő vasárnap Phöbus-meccs 
vah és ott is győzni kell.

Hiába, az Elektromosban a holnapra is gon
dolnak.

T. I.

Kispest 
a kiesés örvényében

NEMZETI—KISPEST 4:1 (2:0)
Fázósan didergő, télikahálba burkolódzó hat

ezernyi közönség asszisztál az. üllői-úti „elő
ételnek", anie.lv bizony sokkal jobb falatokat 
sejltclélt. mint amit nyújtott. Végül ugyanis 
megfeküdte a publikum gyomrát. A Kispest, 

EGY ROZGONYI-LUFT - S KÉSZ A GÓL

Horgonyt

Bihánto

K utalomSzékelyOlajkár Kővágó

Bekkrk felszabadító csatája közben Rozgonyí lábáról Biháinv elé falsul a labda k a Nem
zett bmubagyárosa megtalálja n rést ■ kispesti hálóba. 2:0.‘ I. félidő 23. pere. (Copyright 

by Hétfői Napló — System Horváth.)
umely az Újpestről importált Láglerrel a kő- 
'épfedezet s a hónapok óta „sztrájkoló" Hoz- 
gonyivnl a balhátvéd posztján ..megerősítve" 
állt fel. szánalmos, vergődő látványt nyújtott. 
I zzcl szemben a Nemzeti friss, öpetes .játékán 
meglátszott a nagyobb kullur iltsag. De mintha 
a Nemzeti nem nagyi n ambicionálta volna a 
gólnrányjnvitást. Igv történt meg, Imgv a meccs 
egyes fázisaiban a játék nivó’l.m,. érdektelen 
>i'arstigha süllyedt és egyelim szép akció sem 
akadt a 1’0 perc alatt, amelv felh.ingolt.i. tapsra 
ingereli.*  volna a k>"zönsrs hil sorait.

Sok Nemzeti támadás után ügyszólván egy

i ■ ■ -Játék Gól Pont

1 FERENCVÁROS 18 60 23 27
2 HUNGÁRIA 16 6120 25
3 ÚJPEST 18 63 28 25
4 PHÖBUS 18 37.21 25
5 NEMZETI 18 39 30 24
6 SZEGED 17 28 27 21.
7 BOCSKAI 17 38 27 20
8 ELEKTROMOS 17 36 32 ie
9 BUDAFOK 18 33 58 16

10 BUDAI „11“ 18 28 42 15
H SZOMBATHELY 18 27.50 15
12 KISPEST 17 45 52 14
13 III. KERÜLET

■
18 1 :€0 6

Hungária—Nemzeti. Újpest—III. kér. FC, 
Szeged—Bocskai, Elektromos—Phöbus, Kispest 
Ferencváros.
Hínnii(nnuiiutiitiniiBnHHij»HnnnHf«nnnnnnuiHJiDiiJDHiiiiiiH 
perc alatt dől el a mérkőzés sorsa. A 22. perc- 
benllorváth—Kisalagi—Bihámi a.labda útja és 
a jeles jobbösszekötő az ötös vonal sarkáról 
védhet ellenül lövi be a vezető gólt. 1:0. Még le 
sem csitult az elismerés moraja, amikor Kő
vágó hatalmasan ívélő labdáját Rozgonyí cl- 
luftolja és a j,ól helyezkedő Bihámi merész for
dulatból kapásból élesen helyezi a labdát a 
megfeszülő hálóba. 2:0. Ezután Erényi nyarga
lsz le, süvítő beadása Újvárit tiszta helyzetben 
találja, azonban á kispesti johbszelső íejetete- 
jep csusszan végig a labda.

-Szünet után a kispestiek átcsoportosítanak, 
az-igen gyenge Friimldszky helyet cserél Szé
kellyel és most mintha több energia összponto
sulna a kispesté t ím.vlósmb.-i. amelyben Déri 
lelkét önti bele a sikerért, de hiába... Víg gólt 
is ér el, azonban a nagyszerűen bíráskodó Ma- 
jorszky éles szeme meglátja,' hogv kézzel ütötte 
maga elé a lábdót. A Kispest nfég egv pár ro
hamot (liUéz, megismétlődik az előbbi' Serényi— 
^H’ári hMVzet és a Rólfejelés czuftal is álom
szerű képpé foszlik szét. Déri óriási helyzetben 
a földije rúg, de ez a kis baleset nem elég 
neki,-mert a nagy •.•össben futó Kővágó nem 
ty-d- lefékezni ’ és hpjtjtalpal a pöHöniriyi kis
pest*  bnlkötőbc. Pár p^rcjg tart az. á-polás és 
a J^mi^|.Uegé.pY...f^wh:Hmir tovább harcol. A 
30. .percben Horváth szökik le, Kisalagi áten
gedi a labdát Bihámi mik, aki fcözcfrör halóba 
emeli. 3:0, Két perc .múlva ismét Horoátli ás 
Kisalagi vezéckediíék és az utóbbi a 16-ósról 
remekbeszabott lövéssel emeli a gólarányt 
4:0-ra. Múrcsak másodpercek vannak bátra, 
amikor Déri dribliiórozala után V<f7 kapja a 
labdát és hálóba külJi a kispesti becsület
gólt. 4:1. ■

Gél nélkUI is lehet nyerni...
PHÖBUS—BUDAI 11 0:0

Ritkán látott, heves, nagyiramu.es kemény 
mérkőzést líozoít a két csapat tajálkozása. A 
Hildái mindenképpen rászolgált az .egyik 
pontra, sőt az első félidőben jobb csatársora 
a második pontot is megszerezhette volna. 
Budai- viharos támadásaival kezdődik a mér
kőzés. Wiber cspk nehezen szereli Rökköt. A 
hetedik percben jön át először a Phöbus, do 
csatárait offszújd'on .találja a biró sípja. Állan
dóan a Hadai van Irániban, de részint puha 
csatáraimiatt, részint n nagyszerűen dolgozó 
Phöhus-bekkek miatt néni tud komoly munkát 
adni Csikósnak. A' 19: percben jut d először 
a Phöbus a Budai' 16-osig. Kornert' iS ér el, 
de eredménytelenül. 'Most Megyeri sérülésé 
miatt áll egy percig a játék, majd. ha lehet, 
még, hevesebbek lesznek a Budai, támadások. 
Szuhai lövése nyomán porzik a kapufa.

A második félidőben rövid lélegzetű Budai- 
támadás után már is a Phöbus került frontba, 
az ő. percben megnyerhetnék a meccset is- 
Győri hatalmas lyukat rúg, P. Szabó és Túrái 
üresen áll, Tlirai lő. a kiugró Havasról a sen
kitől sem zavart Békl.elé patton a labda, aki 
mintegy 10 méterrel az üres kapu fölé lövi a 
labdát. A 9. percben . Szikár állítólagos off- 
szájd gólja kelt irgalmat a tribünön, mert « 
közönség szerint az akció nem volt az. A 12. 
percben veszélyes Budai támadás következik. 
Szuhai lefut, ott pattog a Phöbus-kapu előtt 
j‘labda, de*  hints, aki belője. /».*  Szabó egy-

anie.lv
nagyiramu.es
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mllulDn kélwer ront el helyzetet, a ulmn.ti. 
lcus balszélsőnek nia schogvscrt) megy a intók 
A Budát is oWtógal a Phöbus k„p„i,„ 
13. pereben Keresete gyönyörű fejeit ciak 
amenl n»» mellé A mírkö.é, k„d mo« 
egy- kW eldurvulni SeikSr e.unyán talpalj, 
lutiol. akii rövid ideig élesztgetni is kel \ 
Budai Mnterh.lf nem mar,d azonban .dós 
rendelten egyen II Is A Phölm, borz.sztd erő. 
rel finisei, Békl « b«losszekölö helyén Isié, 
rúg. A Budai S emberrel védekezik, de azért 
egy hosszú, elöreadoll labdával veszélybe ludia 
hozni . Phöbus kapuját. Szikér és Lmz „ár 
haja folyik a híré szeme előtt, aki URvlitszik ™ Irtózik . kiéllitelöl. A Phöbi.Trölienüi 
támad a végén, a Budai az utolsó pereben is 
'»■ A v"01: Sll'h«l kiadásával
níuirns*  kt"?'r’""’alról rugc.lt ravasz 
labda.ial Csikós csak nehezen védi Budai 
támadásokkal ér véget a mérkőzés.

Futball az Árvíz felett
BUDAFOK—ül. KÉR. FC 2:1 (2:0)

Kis _lokál a nagy Duna mentében. A kit bu- 
dafoki pálya mint egy salaksziget emelkedik 
ki a megáradt Duna szennyes szürke hullámai
ból. Húsz centiméterrel az ártenger színe felelt 
vígan rúgják a labdát Kicsi, de lelkes néző
sereg várja a Budafok gólarányjavitó délután
ját az elmúlt kellemetlen „hét" után. Ezek 
előrebocsátásával érthető, ha az óramutató iá 
Fásával egyenes arányban nő a közönség táj 
tékzó haragja a honi csatárok meddősége láttán.

— Köszönjük szépen. méltóságot ur — hang- 
zik egy-egy sikerült Hadrévi-pasz után a gú
nyos elismerés.
kaiaÍr n,ár “z e1’0 Petekben beül a kerület 
ríi?Jáb’' Te?C,fl goL ügye*  testcsellel
rohan a kornerzászlóig, magas ívben centerez 

felugorva, biztos fejessel küldi 
a hálóba a remek beadást, f.-ű. A túloldalon 
7amdí< nagy igyekezető ötlik szembe. Nagy
Jparkodásában a saját orrát sározza be egv- 
hát ráhúzott labdával. A Budafok abszolút ur 
" t-aját portáján. Só», Hadrévi, majd Monos
tori hagynak ki óriási helyzeteket. Az óbudai 
fiuk lelkes rajtaütésekkel szereznek meleg per
ceket. Szinte gondolkodóba esik az ember, 
hogy miiéle lelkesedés tüzeli ezt a sereghajtó 
széteső csapatot. Tamási magas beadása nagv 
ijedelemre a felső kapulécre esik, majd Tóth 
hosszú lövése fut boldogan fiaskó ölelő kar
jaiba. Megértő, remek páros passz érleli meg 
a második gólL Kovács és Szeder pompás ossz- 
játéka mattolja a kerületi védelmet és az Ötle 
tes balszélső kitűnő beadását Hadrévi a lábak 
között közelről csúsztatja a balsarokba. '2,0. 
Szünet után állandó budafoki fölény, rengeteg 
kornerrel és gúnyos közbeszólással.' A gyen
gébb idegzetű budafoki nézők a pálya melletti 
híres csárdáién halászlébe fojtják dühüket. Ez 
a felháborodás érthető, mert az állandó buda 
foki támadások óbudai gól*  hoznak. Tamásit 
lökik a büntetőn belül és a 11-est Komáromi 
előírásosan pofozza a balsarokba 2:1. Elkese
redett budafoki támadások és elégedetlen nézői 

kritikák jegyében végződik a játék.

Kényelmes Pulimann kocsiknál 
indul a Hetiül napid húsvéti ttcsi 

sportkuiönvonata

ötezres közönség Szombathelyen!

örömmel jelentjük olvasóinknak, hogv sike
rült a MÁV-tól kieszközölni, hogy

sportkUllinvonatunkhoz csakis négytenge
lyes Punmann-ltocslkat bocsájt rendelke
zésre és a szerelvényhez élkczőkocslt la 

csatolnak,
hogy utasaink minél kényelmesebben tehessék 
meg az utat.

A Hétfői Napló sportkülönvonata htis- 
vél vasárnap reggelén körülbelül 7 órakor in
dul Budapestről, már délelőtt 11 óra után befut 
az osztrák fővárosba, úgyhogy még a négy óm
kor kezdődő mérkőzésig módjában lesz uta
sainknak egy autós körsétán részfvenni. hogy 
megismerjék Bé<’s nevezetességeit. A különvo- 
natunk húsvéthétfőn indul vissza, előrelátható
lag este, fi óra körül és 12 órakor érkezik 
Budapestre, amikor még utasaink villamossal 
érhetik el otthonukat.

Husvét hétfőjén délelőtt 
kirándulást rendezünk Scbtfabrunnba 

és igy a különféle szórakozáson kívül módot 
nyújtunk utasainknak, hogy Bécs csodás kör
nyékét Is láthassák.

A kétnapos bécsi kirándulás részvételi 
dija 23 P,

amely összegben az oda- és visszautazás költsé
gei, valamint az. első napra szóló es mindkét 
mérkőzés megtekintésére szolgáló jegy éra Is 
bentfoglaltatik. Utasaink kívánságára — termé
szetesen csak korlátolt számban — biztosítunk 
szállodai lakást és ellátási is.

Tekintettel arra, hogy az idén nemcsak s 
Hungária, hanem a Feiencváros hatalmas tá
bora is résztvesz a kiránduláson, a maximált 
férőhely hamarosan betelik és igy ajánlatos, 
hogy olvasóink minél előbb jelentkezzenek az 
utazásra, amely

filléres alapon tc.szl lehetővé ■ kétnapos 
bécsi kirándulást.

Vidéki olvasóink részére 50 százalékos vasúti 
kedvezményt biztosítunk kiinduló helyükről Bu
dapestre és vissza. Útlevél nem szükséges, ele
gendő kél darab rendőri őrszoba állal láttanio- 
zott fénykép. Vidéki olvasóink csak érvényes 
útlevéllel vehetnek részt a kiránduláson. Je
lentkezést határidő március 21, útlevéllel bírók
nak: március 25.

Jelentkezni lehet a Hétfői Napló kiadó- 
hivatalában (VIL, Erzsébet-kÖTut 28.). ahol az 
utazásra nézve részletes felvilágosítással szol
gálnak.

ÚJPEST—SZOMBATHELY 0:1 (3:0) 

Szombathely, március 13.
CA Hétfői Napló telef ónjelentése.) óriási 

érdeklődés-nyilvánult meg Szombathelyen 
• lilafehérek vendégszereplése iránt. Közel 
ötezerfönyi közönség sereglett a kiesfekvésö 
szombathelyi sporttelepen, akik közül tőbb- 
százan érkeztek a környező városokból. Pá
páról, Zalaegerszegről és Körmendről is. Az 
Ujpgst ezúttal is nagyvonalú játékot nyúj
tott és megérdemelten győzött. Győzelme 
azonban igen erős küzdelmet eredményezett 
s á gólarány — különösen a második fél
időben, amikor a kitűnő formára felfutott 
szombathelyi csapat egyenrangú ellenfelé
nek bizonyult — kissé túlzottnak mond
ható.

Erős újpesti rohamok után a 14. percben 
egy kapufáról lepattant labdát Pusztai fe
jelt a hálóba, megszerezve csapatának a ve
zető gólt. 1:0. Rövid idő múlva Kocsis szél
sebes lefutása után Zsengellérhez került n 
labda, aki pazar eleganciával továbbította 
a szombathelyi kapuba. 2:0. A szombathelyi 
ellentámadások nem jártak Sikerrel, ezzel

szemben a befejezés előtt két perccel Tóth 
szerezte még a harmadik újpesti gólt. 3:0.

A második félidőben a közönség biztatá
sára a szombathelyi csapat alapos iramot 
diktált s hosszú időre beszorította nagynevű 
ellenfelét. Az 5. percben Szabónak egy húsz
méteres lövése védhetetlenül szállt az új
pesti hálóba. 3:1. A lilafehérek gyors ellen
támadásba mentek, Tóth lövését Sas kapus 
kiejtette é.s sokak szerint a labda nem ju
tott túl a gólvonalon. Cerő Ferenc bíró 
mégis megítélte. 4:1. A közönség szinte ex
tázisbán tombolt és újabb és újabb rohamra 
ösztökélte csapatát, azonban a *nagv  bizta
tás sem segített a széteső szombathelyi csa
társoron. Mezőnyben teljesen egyenlő ellen
félnek bizonyult a szombathelyi csapat, a 
kapu előtt azonban a sok tétovázás köze
pette a góllehetöségek egész sorozata maradt 
ki. Az utolsó öt perc ismét a vendégcsapaté 
volt, amely a kifulladt vidékiek erőlködését 
könnyűszerrel törte meg. A 40. percben 
Kállai átadásából Zsengellét lőtte az ötödik 
gólt, majd a következő percben ugyancsak 
Zscngeller gólja állította be a végered
ményt. 0:1.

Meglepő tévedés 
ax olimpiai 

márványtáblákkal

Propaganda-uton a Hungária

A magyar sportkörökben bizonyára a 
szenzáció erejével hat az a hír, amely a 
bécsi ,.Da» Echo“ cimü lap egyébként na
gyon jól Informált hasábjain jelent meg 
egy héttel ezelőtt. A közlemény átvételével 
mindmáig vártunk, nbban a reményben, 
hogy azt esetleg helyreigazítják. Minthogy 
ez nem történt meg. Ismertetjük a magyar 
sportolókat közelről érintő híradást, amely
nek hitelességét a bécsi lap garantálja.

Azt Írja a „Dns Echo", hogy elkészítitek 
az olimpiai csarnokban a márványtáblák, 
amelyekre bevésték az összes olimpiai győz
tesek neveit és nemzetiségét.

A tir, magyar olimpiai győzelemből 
azonban a márványtáblák — nyílván

tévedésből — csak hetet őriztek meg 
az utókor számára, mert a babéros győzte
sek nevel közül három magyar győztes:

Kabos, Elek Flona és Kárpáti neve 
hiányzik.

Amennyiben helytálló a híradás, a ma
gyar sportközvélemény érdeklődéssel várja 
és elvárja, hogy az OTT, amely a tiz ma
gyar győzelem után az elismerésnek min
den látható jelét megkapta, nyomban lépé
seket tegyen a sajnálatos tévedés utólagos 
helyrehozatalára. Az Ugy a nemzetközi 
olimpiai bizottság hatáskörébe tartozik éa 
igy van mód arra, hogy a magyar sport 
megfelelő elégtételt kapjon.

HUNGÁRIA—DAC «:0 (2:0)
A hajnokjelölt Hungária vasárnap Győ

rött vendégszerepelt és a futballmiivészet 
minden szépségét csillogtatva, helyenként a: 
őlletesség sziporkáival tündökölt és gyakran 
ragadta tapsra a magas fixtballkultúrára 
áhítozó szakértő nyugati közönséget. A fél

időben 2:0-ra vezetett a kék-fehér csapat, 
nmely szünet után megduplázta az addigi 
gólarányt és végül 6:0 arányban győzött. A 
gólok közül Titkos hármat. Cseh kettőt. 
Kardos pedig egyet szerzett. A Hungáriát a 
mérkőzés végén őszinte elismerésben része
sítette a közönség szép játékáért.

Szenzációs fordulat...
Szabályozzák
a „fehérhus-kereskede/met”

FERENCVÁROSI TRAGÉDIA
A halkszavu Blum Zoltán, aki évekig szót

lanul végezto munkáját a Ferencvárosban — 
..idegsznbadsógra" ment. Valamennyi sport
ember tudja, hogy ebből a szabadságból soha- 
rém tér többé vissza az — egyesületéhez. Me
nesztették. Előfordult nz mór más egyesületek
ben. és más trénerekkel is, az azonban, ami 
Blum körül elviharzott,

példátlan és feljegyzésre méltó.
Nem utolsósorban azért, mert e tragikus ki
menetelű és szinte mágikusan sötét hátterű 
ferencvárosi tragédiáról — csodálatos vélet
len —. sehol egy szót sem olvashattunk.

Blum Zoltánt a célfutball végezte ki.
Az a célfutball, amellyel mint a többi szak
ember, Blum sem tudott megbárttkoznl. Rá
jött, mert rá kellett jönnie, hogy a célfutball, 
e nevetségesen vézna törzsre felépített viafej. 
nem nlkalmns arra, hogy a babérkoszorúkat, 
amelyeket a legendás FTC és a Ferencváros 
évtizedeken keresztül célfuthall nélkül gyűjtött 
össze, most ezen a torzsiülött fejen viselje to
vább. Blum ezért erejéhez mérten küzdött a 
maszlagos tévtanok ellen. A célfutball zagyva- 
"ágai körül tömörült kontárok, humoristák és 
niás hasonló „szakemberek" görcsös igyeke
zettel próbálták népszerűsíteni a blöfTöt s 
mert minden igyekezetük kudarcot vallott, dé
moni haraggal éstek neki azoknak, akik nem 
voltak hajlandók a célfutball rozoga talicskája 
melleit a diszklséret paródiáját eljátszani.

Blum csakúgy megmondta a véleményét » 
célfutbnllról. mint Shaffor. Sáros!. Teleki. Cseh 
és a többiek. Ez a vélemény tömör és ki
ír leró volt. Utóbb ezt rossznéven Is vette az 
állattenyésztés, de ugyanakkor a célfutball 
apostoli kara is.

Feketelistára kerüli Blum.
Kt nam lett volna még baj. mert igy a legfőbb 
társaságban szerepelt- A feketelistán ugyanis 
megtalálhattuk a magyar futball minden érté
kes eleméi, akik szükségképpen mosolyogtak 
8 futballkontárokon.

Blum tragédiája nem Is ebben volt. Az volt 
" hiba, hogy nem volt teljhatalma a csapat 
fölött, ameívet a célfutball előretolt titkos őr
szemei dirigáltak a háttérből. Hogy ennek mi 
l«tt a következménye, azt minden ferenc
városi drukker fogcsikorgatva végigélhelle. 
»e«zuit csaták, megbomlott egyensúly, deka

dencia, kedvetlenség. A harmonikázás, a mi
nimális biztonság, a meredek W. a C halfsor, 
általában nj egész WC-futball minden hátrá
nyát láthattuk és sziszeghettünk tőle. Blum . is 
sziszegett. Egyebet nem tehetett.

Most azután, hogy a célfutball áldásai ka
tasztrofális arányokban mutatkoztak meg a 
Ferencváros eredménylistáján, tenni kellett 
valamit a vezetőségnek. Ugy látszik, a cél- 
futball mögött felsorakozott kártékony erők 
haragját nem akarták kihívni maguk ellen. 
Nem lett volna diplomatikus, kereken meg
ismételni a célfutbnllról azt. amit Blum és 
Sár ősi már megmondott a ami miatt ők már 
az állandó gúnyolódások céltáblái leltek. Itt 
Csak egy segíthetett:

kitenni Blum szűrét azért, hogy megbuk
tassák a célfulballt.

Paradoxabb helyzet még aligha fordult elő. 
Meg akartak buktatni egy elvet s ez csak ugy 
sikerülhetett, hogy megbuktatták vele az elv 
legrégibb ellenfelét is.

Az uj ember. Blum utóda, Bródi Sándor 
nem célfutballisto. Intelligenciája, tradíciói, 
tudása mind szöges ellentétben áll a tév- 
tanokkal. Ebben megegyezik Blummal. .Abban 
különbözik tőle, hogy teljhatalma van a csa
pat fölött s igy n célfutball ferencvárosi „stroh- 
mannjai" már nem zavarhatják az ő köreit.

Vasárnap már Ízelítőt kaptunk abból: mi az 
amikor egy csapat győgyulóban van a cél- 
futballból. 8:1 arányban győztek.

S ez a szerencséje a magyar futballnak a 
benne a Ferencvárosnak. így azután bármily 
rokonszenves js Blum s egyben tragédiája 
bármilyen megrázó is, a köz érdekében hasz
nos volt az elbukása.

Horváth Zoltán.

Amatőr labdarugó körökben és a Testneve
lési Tanács berkeiben ismételten tehertételként 
könyvelték el a profifutball szükségszerű vele- 
jáióját: a játékosok adásál-vételét. Hangzatos 
és tendenciózus megjelöléssel fehérhus-kereske- 
delemnek nevezték cl ezt az egyébként nél
külözhetetlen tevékenységet és közismerten 
rövidlátó felfogásukban elítélték azt, amit 
Angliától kezdve Olaszországon, Franciaorszá
gon, Ausztrián é.s Csehszlovákián át egész 
Magyarországig a futball nem is nélkülözhet. 
Játékosokra szükség van s a jó játékosért pél- 
dóul Angliában százezreket is szívesen áldoz 
bármelyik klub. Nálunk persze nem száz
ezrekben kötnek üzletet s még a tízezres határt 
is csak a legritkább esetben érik el. Mégis 
tűrni kellett az indokolatlan ellenszenvet és 
propagandát.

A főkifogás az volt, hog/ a játékos-eladáso
kon nem a klubok, hanem két-három „nagy- 
nál1alkoz6,, keres a amig a klub szerény jut
tatást kap a vételárból, addig néhány me
nedzser vagyont gyűjt a futballista nyers
anyag forgalmún. Énnek persze a fele sem

igaz, amit legjobban az erősít meg, hogy 
önvédelemből és a futball presztízse érdekében 
éppen a nagy mellékkereset lel meggyanúsított 
futballvezérek határozzák el magukat egy 
döntő lépésre.

Minthogy a profilúiban nem nélkülözheti a 
játéknsvásórt, legális, szabályokkal körül
határolt

Játék oa-börzét
állítanak fel. Szabólyozni fogják az árakat, 
egyúttal pedig a Játékoseladással szerezhető 
haszon kulcsát is. Ezt százalékosan állapítják 
meg s a százalék nem lépheti túl a kereske
delmi életben szokásos közvetítési jutalék 
mértékét. Minden adás és s-étel e hivatalosan 
elismert és ellenőrzött szerv közbejöttével tör
ténik s igy szó sem lehet többé felelőtlen 
pletykákról, amelyeket minden alap nélkül szí- 
vesen terjesztetlek a sporlfórumok kávénéni
kéi. Ezzel a sokat hánytorgatott kényes vád 
végleg el fog tűnni a futball ellenségeinek 
egyébként nagyon szegényes és szellemtelen 
fegyvertárából.

Palesztina vagy Görögország az első ellen
felünk a futball világbajnok Ságban

Amatőr-bajnokság. HÁG—BEK 3:1, ZSE— 
BVSC 1:0. Postás—UTE 3:2, URAK—TIT. kér. 
2:0, BSZRRT-Turul 3:0, MTK—SZFC 20, Tö
rekvés—WSC 3:1, MAFC-KAC 3:2. SZAG— 
DMTE 3:2, FTC—MÁVAG 2:1, GSE—Testvéri- 
ség 5:2 (1:2). Góllövök: Forgács (2), Tóth (2), 
Sződl, illetve Jávor (2). A GSE a második fél- 
időben pompásan játszott.

A magyar tekézők 278 fakülönbözellel győz
ték le az osztrákokat a harmadik magyar
osztrák tekeversenyen, amelyet vasárnap a 
Park-szálló pályáján tartottak meg.

Páriából jelentik: A FIFA végrehajtó bi
zottsága a második fulballvilógbajnokság küz
delmeire kisorsolta a jelentkező harminchá
rom nemzetet, amelyet tizenkét csoportba so
roznak. A határozat szerint minden csoport első 
helyezettje kerül a döntőbe, kivéve az első és 
nyolcadik csoportot, amelybő' a két első helye
zett vesz részt a döntőben. A legutóbb*  világ
bajnoki torna győztese Olaszország és a« 1933. 
tornát rendező Franciaország nem tartozik a 
selejtező mérkőzésekben részlvenni, ők enélkül 
jogosultak a döntőben való részvételre. Magyar
ország kedvező sorsolást kapott, miután az 
ötödik csoportban Görögország és Palesztina 
győztesével kerül szembe. A többiek csoportbe
osztása a következő: 1. csoport: Németország, 
Svédország, Finnország, Észtország; 2. csoport: 
Norvégia, Lengyelország, Írország; 3. csoport: 
Jugoszlávia, Románia, Egyiptom; 4. csoport: 
Svájc, Portugália; 6. csoport: Csehszlovákia, 
Bulgária; 7. csoport: Litvánia, Lettország, 
Ausztria; 8. csoport: Luxemburg, Belgium, Hol
landia: ft. csoport: Japán, Holland-India; 10 
csoport: Dél-Amerika, Brazília; 11. csoport: 
USA; 12. csoport; Középanierikai Államok, Cos-

tarlca, Columbia, Cube, Mexikó és Holland- 
Guayana.

Magyarország súlyemelő cxapatbajnokaágdt 
áz UTE rendezésében tartották meg. A bajnok
ságot az UTE nyerte, 2. FTC, A B. Vasutas.

A HTVK Váci-utcai helyiségében rendezte az 
első férfi tőr-válogatóversenyt a párizsi világ, 
bajnokságra. Huszonnégy induló küzdött a 
döntőbe jutásért éa már az előmérkőzések so
rán látható volt a nagy formában lévő Hát- 
szeghy Ottó valószínű győzelme. 1. Hútszcghy 
(HTVK) 7 gy„ 2. Zireri (HTVK) 5 gy. 3. Uj- 
faluczky (HTVK) 5 gy.

A főiskolások vasárnap este jóhikerült úszó
versenyt rendeztek a fedett uszodában, melv- 
nek során Lengyel éa Csik a 100 m-cs hót- 
úszásban 1 p 12.8 mp-es idővel holtversenyt 
úsztak. A 100 m-es gyorsuszásban Csik 58.8 
mp-c.el győzött. A 200 m-es mellúszásban 
Doszpoly (BEAC) 2 p 59.2 mp-cel meglepő 
győzelmet aratott klubtársa. Lengvdry ellen. 
Az újoncok versenyében sok tehetség búk- 
kant fal.

rugc.lt
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Tarka Thomka-verseny Rákoson
üresen robog a 28 a*  villamos a rákosi 

rétek, uz oly sok tradícióval rendelkező leg
klasszikusabb magyar mezei futóverseny 
színhelye felé. A BEAC rendezte Thoríika 
Aron-cmlókvcrscnynek a legérdekesebb két 
tradíciója az. hogy aki itt favorit, a: nem 
nyeri meg, tle viszont, aki ért megnyeri, az 
a bajnokságbán néhol nem leír. Most Kelen 
h favorit itt is és a bajnokságban is... A 
tereptől mintegy 200 méterre lévő vendéglő 
nagytermében vetkőznek nz atléták. Az első, 
akivel i sszotalólkozunk; Fábry Oszkár, a 
MAC. Halai vezetője, aki nevelve meséli, 
hogy majdnem ő hit a versenybíró, mert 
senki sem akart a MASZ kérésére kijönni 
ide Végül is dr Farkon rnegkönyörült nz 
litlétn szövetségen és mégsem kellett egy 
távohigrón:|k mezei versenyen n verseny
bíró szerepét betölteni, ami bizony nem 
nagy dicsőség lett volna a MASZ-ra.

Először a BSZKBT-istákat látogatjuk 
meg. Mint kiderült, sem .Simon, de a mull 
hét hőse, Tárnáig sem Indul. így is jó a 
csapat, mondják. Kelen Jancsit a Thomkri 
tradícióival ijesztgetik. Jancsi azonban ne
vetve int: „En beleme.gyek, ahogy szok
tam " Farkan Lajos többszöri kérése után 
végre kivonul a gárda és 59 versenyző so
rakozik írj a starthoz. A bajnokságra pi
henő UTE-istákat leszámítva, itt van min
denki. A lilafehéreket csak egy pár kém
szemlére kiküldőit vezejő képűi teli. A táv 
6 kilométer. 3 kétezer méteres kör. egy ncm 
a legkellemesebb szagú sertéshizlaldát kell 
ezalatt a 2000 méter alatt megkerülni. Rög

tön Esztergomi áll az élre és ő vezeti a me
zői, nyomában Kelennel. A talaj rettenetes 
nehéz, az ember hol bokáig süllyed, hol 
tér<lig. Meg i$ látszik a versenyzőkön: egy
másután adogatják fel a versenyt. Kétszáz 
méterrel a cél elölt Kelen hirtelen élrevúg, 
de Esztergomi kemény legény, nem hagyja 
magát, irgalmatlan finis és győz a kister
metű villamosfutó 1 méterrel. Esztergomi 
ideje: 18 p. 11.4 mp. 2. Kelen BBTE 
18 p. 12.6 mp. 3. Németh MAC 18 p. 
<37.2 mp. Nagy sz.irnltgalás következik, ki 
lett a második a csapatversenyben, mert nz 
nem vitás, hogy a BSZKRT nyerte. Hosszú 
számíigalás után első a BSZKRT 24 pont
tal. második a Törekvés 59 pont, harmadik 
a BBTE 81 pont. Perlcht Rezső, a BBTE 
népszerű trénere azonban rögtön óv. Újra 
kezdik számolni nz egészet, végül kiderül, 
hogy a BBTE-nck csak 74 pontja van, de a 
helyzeten ez sokat 'nem változtat. Rende
sét, óh!

Bizony siralmas volt a legklasszikusabb 
magyar mezei verseny. Az 59 induló közül 
alig láttunk 3—4 klasszikus atlétát. A kö
zönség meg, úgy lót szik, teljesen elfordult 
az atlétikától. Kr. egyesületi vezetőket is 
beleszámítva, alig volt 100 ember.

De úgy látszik,, az atléta-szövetséget ez 
sem nagyon érdekelte. Egyetlenegy vezetői 
sem láttunk tőlük. Sürgősen változtatni kel
lene már a rendszeren, mert ha így megy, 
ez a gyönyörű sportág teljesen meg fog 
semmisülni.

Takács István.

A Héttői Napló nem tévedett...

NEM LESZ GRAND PRiX
Már betekkel ezelőtt jelenleliük, hogy az idén 

elmarad az autós Grand Prix. Híradásunk 
nagy feltűnést és megdöbbenést keltett az ér
dekelt körökben. A nagy verseny elmaradá
sáért felelős tényezők eleinte kétségbevonták a 
hir alaposságát .most azonban már kértylele- 
pek elismerni, hogv nem tévedtünk: a G r a n d 
Prix terve kutbaesett s helyette

csuk „keskenyvígányu"

nagy díjra készülhet a magyar motoros társa*  
dalom, mert csupán motorkerékpáros vefrseny 
megrendezésére tellett a vezetőség erőforrásá
ból. A Grand Prix előkészítésének aktái te*  
hát most már a vágyálmok kétes értékű gyűj
teményébe kerülnek, azonban a csődbcjutolt 
tervekért felelős tényezők ezzel korántsem sza
badulnak meg az ostromtól, amelyet a csaló
dott motoros társadalöm indít ellenük.
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Ouisíder-jöfás az ügetön
A szemerkélő eső ugylátszik megártott a fa- 

voritoknak, mert a nap tiz versonve közül 
mindössze kettőben tudott kedvenc győzni. A 
nap első versenyében nem akadt kellő számú 
induló s ezért nem lehetett megtartani, a 
Nemzetközi handicapbun viszont olyan nagy 
mezőny jött össze, hogy a versenyt két részben 
futották le. Sportszempontból legjelentősebb 
Orsolya győzelme, mely újabb rekordjával kö
zel jutott az első klasszishoz.

Részletes eredmények *a  következők:
I. Háromévesek versenye: Elmaradt.
IL Amateurvcrseny: 1. Csongor (10) dr. 

Montagh, 2. Vitézlő (2 és fél) Vecseklői, 3. 
Marlene B. (6) Baik. I. m.: Orgona (3) Gállá, 
Bohém (2) Soldos, Pajtás (I és fél) Bogyay. 
Küzd. 10:98, 36, 21. Olasz 10:40. Befutó 10:452. 
Idő: 35.8.

III. Mechanikus handicap: 1. Egerla (5:10) 
Raymer, 2. Oda (3) Feiser, 3 Bosiljka (4) Ma
szár I. I. m.: Látrány (25) Jónás J-, Zivatar (3) 
Zwillinger, Ágnes (12) Kallinka, Guardian Todd

Óriási vihart kavart a Hungária és a Ferenc
város legbelső köreiben is a két klub között 
fennálló barátsági szerződés újabb értelme
zése. A Hungária megvette a debreceni csapat 
pályaválasztói jogát s ezt a Fradi közönsége 
nyílt hadüzenetnek tekinti. Most igyekszenek 
"—hasztalant — elsimítani a vihar fodrozásait. 
A meccs feltétlenül Budapesten lesz, ami azt 
jelenti, hogv a Hungária a saját pályáján a 
lcgellenségosebb közönség elölt lesz kénytelen 
összecsapni a Bocskaival. Ferencváros, nz. 
Újpest' és n Phöbus drukkerhada, együtt mint
egy tízezer néző, közös szervezettel fogja biz
tatni a debrecenieket a — győzelemre. Hogy 
milyen küzdélrmrc van kilátás, azt jellemzi •/ 
is, hogy *— egyelőre kétszeres rendőri készült
ség kiküldését kérik. •

Példátlan nagy az érdeklődés a Hétfői Napló 
húsvéti bécsi különvonatn Iránt. Nemcsak az 
érdekelt klubok hívei Jelentkeztek nagy szám
ban, hanem Idrgcn egy csilietek drukkerei ,1a. 
Igazuk van, mert Ilyen olcsón Bécset és négy 
nagy mecset látni még ncm lehetett

AZ MTK MŰSOROS T.( VCESTÉLYT RENDEZ 
március 20-án este fél 10 órai kezdettel az Er- 
rsébet-körut i0. szóm alatt levő klubhelyiségé- 
ben. melyen Köváry Gyula, a Terézkfirull Szín
pad művészének vezetésével a főváros legne
vesebb művészei is fellépnek.

Vlvókörökbcn nagyon népszerűtlen a neve- 
rést dl], amelyet fejenként 2 pengőben állapi 
tolt meg a szövetség. Tömegsportról lévén szó, 
valóban magas a dij, amely sok szegényebb egy
letet riaszt vissza a nevezéstől. Ez pedig nem
csak a szövetség pénztárának, hanem a sport
nak Is kára.

Példátlan eset körülményeit firtatják most 
al'étakörökbcn. Nyolc női kosárlabdázó egye
sület jelentkezett a MASz női bizottságánál és 
kérte, hogy Írjon ki a számukra kosárlnbdabaj- 
noksógot. A bizottság, nagy elfoglaltságára való 
hivatkozással, elutasította az egyesületek kérel
mét. A gesztusban csupán nz indokolás a rejté
lyes. Lassan vége a színházi- éa mozi-szezónnak, 
n tavaszi divat is kialakult már s igy valóban 
érthetetlen ,hógv mi foglalja le annyira a női 
bizottság munkáját, hogy emiatt ncm tud nz 
élő sporttal foglalkozni.

l’J KÖNTÖSBEN, minden kedden jelenik 
meg ezentúl ■ testedzés minden ágával foglal
kozó „sárga" aporthirlag, a „Kerékpár és Mo
torsport". Pór l)cz*ő,  Pnlástl László éa Lukácn 
IJmIó szerkesztik.
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AZ AIIMIIIA AZ OSZTRÁK BAJNOKSÁG ÉLÉN 
lUe.MI JelrnUk: A, o.tlrdk , IlmbaJnokíiRok 

során vasárnap alaposan felborult a papír
forma. A énvoritner 2:1 (0:0) arányú vereséget 
mért az Auntriára, a gyenge Libertás pedig 
t.O-ra verte a Rapidot. Ezzel szemben az Ari
imra Hl (0:0) arányban győzött a Wackerrel 
szemben s így az osztrák bajnokság élére ke
rült.
A SPARTA ÉS A SLAVIA ÉLET HALÁLHARCA 

A BAJNOKSÁGÉRT
Prágából jelentik: A csehszlovák nemzeti liga 

küzdelmei sót fin a Sparfa 4:0-ra verte a Na 
bodot, a Slavin pedig 6.2 re n Moravska Sln- 
viat. Mindkét vezető csapat kiváló formát mű 
látott s máris megkezdték a bajnoki íiuis élet- 
halölharcát az elsőségért A Viktória Pilsen 
HLra győzött Ungvár ellen, az SK Pilsen 2:l-re 
vfrte ii Prostejovot, a Zidenice ugvanesak 
3:1-re n Brntislavót. mig a Viktória Ziskov— 
Klndno párharca 2:1 arányú döntetlennel vég
ződött.

OLASZ BAJNOKI EREDMÉNYEK:
Roma—Jhventus 3:1, Fiorentina—Genova 2:0, 

Milano -Bari 4:0. Bologna—Napolj 2:1, Lazio— 
Sampierdarena 2:0, Novara—Triest 2:1, Luc- 
cliese—Alessandria 1:0, Ambrosiana—Torino 2:1'

A Vivő és Atlétikai Club vasárnap tartotta 
meg a Városi Színházban nagyszerűen sikerült 
disztprnóját. A színházat teljesen megtöltötte 
a közönség, amelynek soraiban társadalmi, 
közéleti és sportelőkelőségeink közül számo
sán megjelentek. A Hiszekegy hangjai után n 
VÁC tizenhét szakosztályának színesen gyö
nyörködtető élőképe, majd dr. Párkány Fri
gyes VÁC elnök megnyitó beszéde következett 
Szebbnél szebb sportbemutató-számok ragyogó 
sorozata következett, melyekben a VÁC férfi és 
női bajnokcsapatainak, ifjúsági és gyermektor
nászainak, súlyemelőinek remek-teljesitményei- 
ben gyönyörködhetett a közönség.

A Kecskeméten megtartott KISOK vfvóbaj- 
nőid versenyt Romhányi (Kecskemét) nyerte, a 
tőrbnjnokságot pedig Haiti. A kardcsapatbaj
nokságot és a törcsapatbajnokságot a kecske
méti református gimnázium szerezte meg.

A kézilabda-bajnokság küzdelmeiben a VÁC 
I0:3-ra győzött a BLE ellen, a MAFC 3:0-ra 
verte n Széchenyit, a BSZKRT pedig 10:8-ra 
az MTE-I.

Vaaárnap délelőtt tartotta a Detektív Atléti
kai Club Andrássy-uti helyiségében idei első 
női tőr I. es II. osztályú válogató versenyét. 
Gyenge zsüriskedés mellett. Elek Ilona nélküli 
mezőnyben Rozgonyiné biztos győzelmet ara
tott. 1. Rozgonviné (e. k.) 7 gv., 2. Elek M. 
(DAC) 6 gy., 3. Varga (DAC) ft gv.

Az Elektromos a kézilabda-bajnok: a derbin 
6 5 (1:4) arányban verte az UTEt.

A profiliga bajnoki mérkőzései során vasár
nap a kővetkező eredmények születtek: Cse
pel Vasas 7:2. Lódén—Vác FC 5:0, Errsé- 
bet—Álba Regit 5:2. Szürketaxi—Droguista 10:1. 
A Nagytétény—Salgólarján-mecci elmaradt.

A főiskola) blrkózóversenyt az Állatorvosi 
Főiskola tornatermében rendezték meg. A lég- 
sulyban a szegedi Szemere, pehelysúlyban Ko- 
sóczkv BEAC. könnyüsulyban a szegedi Ko- 
\ . cs, k< zi psulvban a műcgs elemi Vági, nagv- 
középsulyban Mátvúsy MAFC kisneht zsulv*  
bán Horváth KEAC és nehézsúlyban Nagv 

i TFSC győzött,

(4) To-niann, Nemes (4) Benkő, Poczok (1 és fél) 
ílaj-mer. Könnyen. 10:45, 23, 25, 27. Olasz
(14) Vorst. Könnyen. 10:12, 11, 12, 13. Olasz 
10:2.3. Befutó 10:25. Idő 29.8.

IV. Fldelity díj: 1. Bájos (1 és fél) Treso, 2. 
Tilly (6:10) Zwillinger, 3. Csipke (4) Steinitz.
1. ni.: Arvalegény (12) Kovács J., Penny (4) 
Jónás. Könnyén. 10:31, 12, 11. Olasz 10:41. Be
futó 10:61. Idő 29.7.

V. Handlcap. 1. Tóni (4) Feiser, 2.-Dund.i (ö)
Vorst. 3. Jóság (8) Zwillinger. 1. ni.: Echo fia 
(10) Hauser, Araló (2 és fél)-Jónás, Imréd II 
10:99. Befutó 10:777 762.

VI. Eladóverseny: 1. Eladó (1 és fél) Fityó,
2. Osztalék-(t egynegyed) Steinitz..!. ni.: Szok
nyahős (.3) Simkó, Róla (6) Jónás J. Könnyen. 
10:21. Olasz 10:19. Befutó 10:37. Idő: 30.7.

VIL Nemzetközi handlcap. (I. rész): 1. Or
solya (3) Jónás, 2. Ond (6) Baik, <3. Sa-mers (4) 
Zwillinger. I. m.: Lord of Pannik (5) Simkó, 
London (8) Földi, Jeles O. S. (10) Feiser, Csá
kány (4) Siró, Ilona (p.)- Kovács II. Könnyen. 
10:85, 21, 24, 23. Olasz 10:66. Befutók 10:4.35 
és 492. Idő 28.2. ■

VII. Nemzetközt handlcap. (II. rész): 1. Sze

szélyes (6) Maszár I., 2. Éber B. (8) Kallinka, 
<3. Pallós (10) Zwillinger. I. ni. Ragyogó (3) 
Vorst, Kuruc (8) Marék, Opál (7:10) Jónás, 
Erich U. (6) Kovács IL Küzdelem, 10:64, 18, 
19, 26. Olasz 10:49. Befutó 10:254. Idő: 30.7.

VIII. Körmendi díj: 1. Bokros (l és fél) Wies
ner. 2. Szélhámos (5) Jónás, <3. Siheder (4) 
Benkő. I. m.: Gázár (.3) Kallinka, Contra (8) 
Feiser, Margit S (p) Kovács II. Könnven. 10:27, 
15, 21. Olasz 10:48. Befutó 10:187. Idő: 33Í4.

IX. Handicap: 1. Bakafántos (6) Raymer. 2. 
Leó (1 és fél) Maszár I., 3. Délceg-(4) Jónás. I. 
m.: Spilka (2) Hauser, Séma (6) Földi, Paris 
(10) Marschall R., K. L. (5) Simkó, Gyarmati 
(12) Tomann. Biztosan. 10:65, 18, 18, 24. Olasz 
10:40. Befutók 10:128 és 237. Idő 32.1.

X. Szilágyi díj: 1. Buzakalász (1 egynegyed) 
Jónás F., 2. Kamat (4) Benkő, 3. Opera (3) 
Zwillinger T. I. m.: Zászlós (5) Istók, Unicum 
(16) Feiser, Zsazsa (3) Zwillinger. Szendrő (16) 
Mann, Balbó (12)” Fiszter. Küzdelem. 10:27, 1.3, 
1.3, 17. Olasz 10:29. Befutó 10:28 és 59. Idő; 
36.5.

A megyeri megnyitónap főversenyének, a 
Rákösi-díjnak az előkészületei már komolyabb 
formát öltenek. A pénteki gátgaloppok során 
Csók, Gandhi és Czimer munkái voltak 
a legtetszetősebbek. Csók jó munkája után 
istállója ugy határozott, hogy lovaglására fel
kéri Mausert, .aki tudvalevőleg elsősorban Isse
kül/. Órnágy részére lovagol nálunk s igy u 
Kiváló lovas nem Gandhi, hanem Csók nyer; 
gébé száll. Ezek szerint valószínű, hogy a’ je
lenleg még hosszan álló négyéve» Tesz á Rá- 
kosi-dij egyik kereseti kedvence. Czimer.-ugyan
csak kitűnő munkát végzett, de kérdés, hogy 
a nagy sulydiferenciával és Hauserrel meg bir-e 
majd birkózni. Gandhi szereplése attól függ, 
hogy lovaskérdését czekulán sikerül-e megol
dani.

Az urlovasok május 27, 30 és junlus 1-én há
romnapos nemzetközi meelinget rendeznek 
olasz, német .osztrák és esetleg francia lovak 
és urlovasok részvételével. A meeting harmadik 
napján az itt szereplő külföldiek egy külön, a 
részükre kiirt versenyben mérkőznek.
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TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1. Festészet, szobrószat. 12. 
Napszállta utáni. 1.3. Clatide 
Anct regénye. Főhőse orosz 
diáklány. Filmen ezt a sze
repet Ellsabelh Bergner ala
kította. 14. Ipari növény. 15. 
Városka Trentinóban. 17. Mol
nár Ferenc „Pál-utcai fiuk" 
c. regényének egy alakja. 18. 
Capone és Jolson keresztneve. 
10. A sárga szín egy fajtája. 
20. Részvénytársaság. 21. 
ügyét törvény elé viszi. 22. 
Müvcltelö képző. 23. Park. 
24. Megszűntével megszűnik a 
hatás is. 25. Város Észtor
szágban a Finn-öböl partján. 
Látogatott tengeri fürdő. 26. 
Azonos betűk. 27. Női név 

28. Európai nép. 30. Ló-fajta. 
31. Flettner találmánya. A 
vitorláshajó pótlására szolgól 
A szélerő ugyanis e hajónál 
nem vitorlákra, hanem a'ha
jón elhelyezett két, vagy több, 
nagy átméretü és igen magas 
lemezhengerre hal és ez moz
gatja, hajtja a gépet. 32. Mu- 
talószó. 33. Kipusztlt. 34. H.
R. B. 35. Indogcrmón nép, amelv az Ókorban 
csaknem egész Európát ellepte. Egvik faja e 
népnek a gall, amely Észak-Itáliában és Dél- 
r rancinországhan lakott. Nagyon harcias, de 
egyúttal kulturált és pompaszerető nép volt. 36. 
Gorög betű. 37. Vjzéland szigetcsoportjának 
benszülött népe, n polinéziai népcsnládhoz tar
tozik. Az nusztrólini népfajok közt műveltségre 
nézve ft legmagasabban áll. 89. I. B. 40. Kapa 
lnrs«; 42- Magyar király egyik neve. 43. ... mars!
44. Város Németországban a Bodeni-ló mellett.
45. Tízszer száz. 48 A világháború utáni poli- 
hka egyik legnevezetesebb irata.

FÜGGŐLEGES:
1. II. Józsefet illette e névvel a magyar nem

zet, mert nem koronáztatta meg magút. 2. Toll 
angolul. Ez a neve nz Írók világszővctségé-

nck. 3. Betű. 4. A. A. A. A. A. 6. Erről nevezték 
cl a leghíresebb Vénusz-szobrot. 6. Ve párja. 7. 
Erzemény. 8. Téli sporteszköz. 9. Z. A. A. 10. 
Bejárat — franciául. 11. Az ilyen ruha drágább, 
mint a készenvett. 12. Férfinév. 18. Irat. lő. Az 
ifjúság közkedvelt Írója. 16. Az egvik világláj. 
19. Ipari növény. 20. Tat párja. ‘22. Tű van 
ilyen. 23. Nagyobb katonai egység. 25. Ág — 
némotül. 26. Határozatlan számnév. 27. A viz 
mechanikai utón végrehajtott-pusztító munkája 
a természetben, amikor a viz sajátmaga, de fő
képpen a magával cipelt hordalékkal állandóan 
támadja a felszint és n kiemelkedések elegyen
getvén dolgozik. 28. „Erre" bizony nem kelle
mes esni. 29. Vegytani gyök. 31. Barútsógtalnn 
dolog. 35. Spanyolország őslakója. 37. O. N. 
U. 38. A. Z. V. 39. Vezérkari főnök a világhá
borúban. 41. Duna — mássalhangzói. 42. Ezen 
bonyolódik le a közlekedés. 48. Azonos belük.
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