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Sárosi Györgyöt súlyos bordatöréssel szállították el 
a íutballpályáról, Korányi agyrázkódást szenvedett

vasárnap este elfogtak
a rendörmerénylet gyanúsítottját

Hetedik napja áll már a pestszentlőrinci 
rendőrmerénylő után a hajtóvadászat, amely 
az utolsó huszonnégy óra alatt még az ed
diginél fokozottabb lendületet vett.

A nyomozásnak ez az utolsó fázisa 
Szombaton kezdődőit, amikor megérkezett 
a jelentés a főkapitányságra, hogy éjszaka 
a Mártonhegpi-ulon Nagy István és Urbán 
'János rendőrökre rálőtt egy rejtélyes em
ber, azután elmenekült. A rendőrök, akik 
az Elit nevű rendőrkutyával cirkáltak a 
Mártonhcgycn, gyanús zörejt hallottak a 
bokrok közül. Odalrányitottók a kutyát, 
mire a bokorból két revolverlövés dördült 
el. A golyók Urbán rendőr füle mellett sü
vítettek el. A rendőr visszalőtt, a „négy
lábú rendőr" pedig a bokrok közé vetette 
magát. A lövöldöző elmenekült, de ottma
radt a kalapja, amelyben „C. F." mono
gram van. A rendőrségen az a feltevés,

Éjszakai monstrarazziaa 161 előállítás
Még szombaton délután elkészült a 

munka haditerve, éjszaka pedig hozzáfog
tak a kivitelhez:

késő éjszaka három csapatszállító autón 
detektívek és rendőrök vonultak a 
budai hegyekbe és monstre-razriát ren
deztek a Svábhegyen és Mártonhegy 

környékén.
Rajvonalba fejlődve porlyázták végigRajvonalba fejlődve porlyázták végig a 

hatalmas területet, egyetlen telek, egyetlen 
bozót, egyetlen bokor sem kerülte el a 
figyelmüket; az éjszaka sötétjében csend
ben, észrevétlenül, hallgatagon folyt a néma 
hajlóvadászat.

Az éjszakai razzián még újítást is vezet- 
lek be, még pedig a Elkallón villák körül. 
A Svóblwgyoi és a Mdrtonbetmen ugyani, 
sok a nyaraló, erek a villalulajdonosok télre 
beköltöznek a városba és a villa égési télen 
át lakatlanul áll. A rendőrség frra gondoll, 
hogy

talán valamelyik Ilyen lakatlan villában 
húzódlak meg a revolveren banditák, 

ezért n gyanusabbnak látszó házak tulajdo
nosait elflkerllellck, elkérték a kapukulcsot 
és pincétől padlásig, as utolsó zugig át- 
kutatták az épületeket.

A razzia .során össze is rugdoslak néhány 
gyanús csavargói, hajléktalan, rovotlmullu, 
Budapeslrdl kitiltott embert. Aki a razzia 
gvüriljébe került — nem menekühelelt. 
mindenkit a lökapilánységra vittek. Ili torra 
igazoltatták őket, de a mull hét hetrójére 
alibit igazoltak:

nem volt köztük a Szarvas-caárdabeü 
merénylet tettese, egyiknek sem volt 
revolvere, mindegyiknek megvolt a ka- 

lapja.
Mialatt a svábhegyi vadászat folyt, azalattmiuiuii «■ —------- - ■ scn ■'■KJ suiyi huuii h<, ik gy mini ti-uui-g
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lehet, hogy a titokzatos „C. F.“ a már- 
tonhegyi rejtélyes lövöldöző azonos áz
tál a banditával, aki a Szarvas-csárdá
ban lelőtte Hajtó Antal rendőrfűlörzs- 

őrmeatert.

A merénylet óta talán a budai hegyekben 
bujkált és amikor úgy látta, hogy baj van, 
megint fegyvert használt, de ezúttal szeren
csére óéit tévesztettek a golyók.

Nyomban a merénylet után a közeli őr
szoba legénysége átkutatta a környéket, de 
a revolveres embert nem találták. Amikor 
azután az éjszakai tűzharcról szóló jelentést 
megkapta a főkapitányság, a Szarvas-csár
dában lejátszódott véres merénylet nyomo
zásának vezérkara kiadta a paruncsot, hogy 
— rendőri műnyelven —, a detektívek 
„menjenek rá" erre a nyomra is, amely 
azonban csak egy a többi nyom közül.

más gyanús helyeket. A nagyszabású razzián 
nem kevesebb, mint

136 férfi és 25 nő került a rendőrgyü- 
rűbe.

Hajnalodon már, amikor befejeződött a 
razzia és a rengeteg előállított emberi a ke
rületi kapitányságokra terelték és megkezd
ték igazoltatásukat.

Aki igazolta magát és kétséget kizáróan 
bcbizonyitotla, hogy semmi köze nincs a 
.Szarvas-csárdában, vagy a Mártonhcgycn 
lejátszódott revolveres merénylethez, azt 
elbocsátották. Egyre fogyott az előállítottak 
száma, végül

csak azok maradtok a kapitányságo
kon, akiknek valami egyéb elszámolni- 

valójuk volt a rendőrséggel.
Volt közöttük olyan, akit más bűncselek
mények miatt köröztek, régen keresett tol
vajok is akadtak köztük, ezeket őrizetbe

„A királyt csak az egész nemzet: 
a kormányzó, a kormány és az ország
gyűlés közös akarata hozhatja vissza**

Gróf Sigray Antal szenzációs politikai beszéde
Veszprém, január 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Az Egyesült Kereszténypárt va
sárnap rendkívül nagyjelentőségű gyűlést 
tartott Veszprémben. A gyűlésnek különö
sen nagy súlyt adott az, hegy mint vendég

sürgős teendő van hátra úgy gazdasági, 
mint szociális téren. A bajokat csak tetézi a 
külföldről idehozott eszmék és Ideológiák 
után igazodó szélsőséges izgatás.

— E Jelenséggel kapcsolatban — folytatta 
—, lehetetlen meg nem emlékezni

a kormányzó urnák Szolnokon elmon
dott szózatáról, 

amelyben a leghatározottabban elitéi min
den diktatórikus törekvést és azt kalandos 
vállalkozásnak minősiti. A kormányzó ur-

vették, de a nagyarányú razzia végered
ményben azzal zárult, hogy a rendörme- 
rénylök nem kerültek elő.

Egy névtelen levél...
A razziáktól függetlenül, száz más Irány

ban is dolgozlak a detektívek. A pestszent
lőrinci szenzáció, Hajtó Antal hősiessége és

a kilátásba helyezett ötazázpengífa ju
talom megmozgatta az önkéntes detek

tívek táborát.
Tömegével érkeztek a főkapitányságra te
lefonon és levélben a névtelen bejelentések, 
amelyekben a tettesek nyomára akarják 
juttatni a rendőrséget.

A rendőrség ismeri már a feljelentők lé
lektanát, de egyetlen nyomot sem hagy 
figyelmen kívül. Minden egyes adatot gon
dosan és pontosan kivizsgál, mert nem le
het tudni, melyik jelentéktelennek látszó 
bejelentés vezethet a helyes nyomra. Az 
egyik névtelen levél

két fiútestvérre hívta fel a rendőrség 
figyelmét.

Azonnal detektívek mentek a lakásukra, de 
egyiket sem találták otthon, most keresik a 
két fivért.

Ezen a névtelen levélen kívül még egy 
meglehetősen komolynak látszó adat kivizs
gálásán dolgozott vasárnap a rendőrség :

egy rovottmultu, hírhedt kanszafurót 
fogtak gyanúba, akinek a neve már a 

nyomozás első napján felbukkant.
Ez az ember nemzetközt kasszafuró, vendé
geskedett csaknem valamennyi európai 
nngyváros börtönében, rabblátus természetű, 

mindenre elszánt bandita, tudják róla, 
hogy revolvere van

és ha bajbakerül, nem adja meg magát egy
könnyen. A detektívek megtudták, hogy 
mostanában, az utóbbi napokban hol, merre 
járt és tüvéleszik utána az egész várost.

A nyomozás nem torpant meg Budapest 
és Pestkörnyéke határai között, vidékre is 
kiterjesztik. Vasárnap egymásután két ren
dőrségi autó is robogott ki a főkapitányság 
kapuján, vidéki nyomok után mentek a de
tektívek.

Elfogták a gyanúsítottat!
Estefelé meglepően érdekes, friss hir 

futott végig a főkapitányság épületén:
— Végre! Biztosnak látszó nyom. Meg

van! ...
A nagy mozgolódást előidéző hírnek az 

volt az alapja, hogy gyors egymásutánban
három rovottmultu fiatalembert állí

tottak elő a főkapitányságra, 
kettőt Budapesten fogtuk cl, a harmadikat 
vidékről hozták. Sok jel bizonyított elle
nük. A Budapesten kézrckerült két fiatal
ember estig nagyjából tisztázta magát, de 
nem minden kétséget zárt ki az alibijük, 
ezért nem is engedték cl őket, éjszakára 
mind a kettőt a toloncházba kísérték.

A vidéken elfogott ember ismert, rovott
multu betörő, akivel nem először van dolga 
a rendőrségnek. A nyomozás során rengeteg 
gyanús adat gyűlt össze ellene:

kétségtelen, hogy személyében a rend- 
őrmerénylet első komoly gyanúsítottja 

került a rendőrség kezére.
Eliásy Sándor főkapitány mindvégig a 

legnagyobb érdeklődéssel kiséri a nyomozás 
menetét, a vizsgálat legújabb adatairól a 
nyomozás egyik referense azonnal tájékoz
tatta is.

Késő éjszaka végig a főkapitányság bűn
ügyi osztályának folyosóján világosak az 
ablakok. Kihallgatások, szembesítések foly
nak a rendőrtisztek előtt és a detektívek 
szobáiban: lehet, hogy már valóban a fő
kapitányság épületében van Hajló Antal 
merénylője! ...

nak ez a kijelentése országszerte megnyug
vást keltett.

A hallgatóság nagy éljenzéssel fogadta 
ezeket a szavakat. Sigray azzal folytatta, 
hogy vitathatatlan tétel: minden hitalom a 
Szent Koronáé és minden jog abból fakad. 
Ezzel pedig nem fér össze sem a köztársa
sági gondolat, sem ai ősi alkotmányunkkal 
szöges ellentétben álló parancsuralmi rend
szer. Álláspontja az, hogy

a királyt csak az egész nemzet köz-
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akarnia, rnnkh a kormányzó, a kor
mány én az országgyUléa kilr.íh uknrala 

hozhatja dma
nz országba. A szolnoki kormányzói nyilat- 
közút meglepetést egyedül azoknál keltbe- 
telt, akik a kormányzó kezdfillSt föfíüa val
lott alkotmány  óit gondolkodását nem Ismer
ték nagy megfeledkeztek arról, hogy ö a 
mai Magyarország alkotmányának legelt) 
őre.

Mf-gállnpitolla, hogy a Jobboldalt szélső
séges szervezkedés az utóbbi belekben az 
eddiginél Is fokozottabb mértékben folyik. 
Ezek az elégedetlenség felhasználásával, fék
telen Izgatással nyugtalanságot és zavart 
akarnak kelteni, azt a végletekig fokozni és 
siker esetén

egy „Marcié sn Budapest" után a ha
talom birtokába akarnak Jutni.

Röpcédulákat osztogattak, amelyen ez All : 
„1038. Szálast éve.”

— Nem és ezerszer nem! — jelentette ki 
Slgray — 1038. Szent István éve és mint 
ilyen, nem vezethet semmiféle diktatúrához, 
vagy itfpogánysághnz!

— Mert ha n Jelenlegi Államforma — 
fejtette ki —, amelyet tiszteletben tartunk 
mindnyájan, vózotő helyen Is és általában 
is csak átmenetinek ismertetik el és ha n 
köztársasági államforma Magyarország szá
múra ugyanígy elképzelhetetlennek lelt mi
nősítve, úgy mayától értetődik, hogy mi
helyt a külföldi beavatkozás lehetősége 
megszűnik, az ország fennmaradása és meg
erősödése érdekében helyre kell állítani a 
törvényes királyságot...

Lehet, hogy a külpolitikái helyzet ma 
még olyan, hogy ezt keresztülvinni nem 

volnánk képesek 
és igy ma nem szállók vitába azokkal, akik 
azt tnondljúk, hogy a kérdés megoldása 
nem aktuális, bár le kívánom szögezni, hogy 
számunkrn minden aktuális, ami a nemzet 
sorsát jobbra fordítaná. Viszont aktuális 
szabad önrendelkezési fogunk minden téren 
való visszanyerése és köteleségc a kormány
nak, hogy az e téren ma még sajnálatos 
módon rendezetlen függőségünket már a 
magyar szuverénitás teljességének érdeké
ben is mielőbb megszüntesse.

Hangoztatta, hogy amit a legitimizmus 
érdekében folytatnak, az nem propaganda, 
hanem törvényes eszközökkel való felvilá
gosító munka.

Végtclrniíl fontos, Imgy ■ választójog 
olyan legyen, amely megnyugvást kelt. 

Nem elég, hogy a kormány meghallgatja az 
ellenzék vezéreinek kívánságait. Szükséges, 
hogv olvan legyen a törvény, amely legalább 
n parlamentben mn képviselt pártok köré
ben megnvugvnst kelt. KI kell küszöbölni 
annak lehetőségét, hogv nbbnn a percben, 
amelyben a választól jog törvényerőre emel
kedik, annak ellenzéke máris megszülessék 
és máris legyenek olyanok, akik arra hivat
kozhassanak, hogy a törvény elhibázott.

Ezért tartanám helyesnek — telte 
hozzá -- bár ez llsztiira mngAnvélemé- 
ny«m, ha valamennyi, parlamentben 
képviselt pdrt kormányzatba való be

vonásával
és igy a sorsdöntő javaslatért való felelős
ségben való résztvállnlással oldassák meg ez 
a kérdés, amelynél minden egyéni és párt- 
szempontunk háttérbe kell szorulnia

A beszédet viharos éljenzéssel fogadta a 
hall valóség.

Makray Lajos szólalt fel ezután, hangoz
tatva. hogy tiszta keresztény demokráciát 
hirdetnek.

Zsidókérdés
uz.ért van, mert a zsidóság nem számará
nyának megfelelően helyezkedik cl az egyes 
munkahelyeden, de ezt n kérdési

nem pylllülcllel. hanem szociális prog
ramom! kell megoldani.

Okos, reális külpolitikám van arükség.
Friedrich István inkább tehetetlenséget, 

mint bölcacségel lát polilikni életünkben. 
Vannak, akik Hitlerről, Mussoliniról és 
diktatúráról álmodoznak, de nem veszik 
tudomásul, hogyha valaki diktátor akar 
lenni, annak kettő között van választása: 

alker, vagy nkasrlófa.
Ok ezt életbiztosítási kötvénnyel, nyugdíjas 
állással akarják megcsinálni.

Nem érti, micsoda keresztény politika az. 
nmelv n választód küzdelembe döntő lak- 
torként beleviszi a pénzt

\ kormánynak cl kell távolítani utókat, 
uklk a sOóbŐMcgckrc támaszkodnak.

Még néhány felszólalót fián végeiért a 
nagysikerű gy-úlés.

Régen elásott obeliszkek 
kerültek napfényre, 

mert ötvenhárom év után újra felmérik Budapest területét
A főváros mérnöki hivatala vitéz Becske 

Károly vezetésével nagyszabású munkála
tokba kezdett. Újra fölmérik Budapest 
egész területét. A legutolsó ilyen munkála
tokat

íosó-ben, a kiállítás évében, katonai 
mérnökök végezték.

Akkor a rákos! mezőn állapították meg 
az első két fix pontot, amelyek alapján há
romszögelési eljárással a mérések megkez
dődtek. A fix pontok mindegyikén két kőből 
faragott hatalmas oheliszket állítottak föl 
és ázökba különböző adatokat véstek.

Most, ötvenhárom év elteltével
a mérnökök kutatni kezdtek az nbelUs- 
kek után, de seholsem találták azokat.
Elővették tehát az 1885-ös feljegyzéseket 

és hosszas számítások után megállapították, 
hogy a régi mérés kőben megörökített első 
adatainak hol kell lenniük. A pontos szá
mítások szerint az első fix pont a rákost 
mezőnek azon a részén volt, ahol most az 
uj temető van. így jutottak el az egyik sir- 
dombig. I'elAsatták a temetőnek azt a ré
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Gyermektartási
pert indított a titkárnő 

a vezérigazgató vállalatának 
nyugdíjpénztára ellen

Igen érdekes keresetet Indított E. Ibolya, egy 
pesti nagyvállalat vezérigazgatójának volt tit
kárnője a vállalat nyugdíjintézete ellen. A per 
gyermektartás elmén folyik és előzményei ejtek:

A csinos fiatal leány titkárnőt minőségben 
működött az iutézet vezérigazgatója mellet.

At idők folyamán ebből a szolgálati viszonyból 
brnső kapcsolat fejlődött ki. A vezérigazgató, 
fiatal lánynak, magával vitte külföldi utazásaira 
n helyzettel. Hevesen udvarolni kezdett a ezép 
ntal lánynak,, magával vitte külföldi utazásaira 
és a legkülönbözőbb ígéretekkel, amelyek kö
zött házassági ígéret ii szerepelt.

Kikerült neki ■ szép fiatal titkárnő elleni
állását megtörni és benső barátságot kö

tött vele.
A kapcsolatnak nem maradtak et a következ

ményei: a tilkárkisasszony egészséges gyer
meknek adott életet, akinek az apja kétségtele
nül a nagylekinletU vezérigazgató ur volt. Ez 
a fatális esemény egyszerre véget vetett a vezér
igazgató ur forró szerelmének, aki ettől a pilla
nattól kezdve

hallani arra akart többé az elcsábított fla
tal leányról.

A parlament és a városháza elé 
kerül a kávéházi kutyatilalom

Amnesztiát kérnek a főkapitánytól a jőlnevelt kutyák számára
A budapesti kutynhnrátnk, kávéházak, ven

déglők, szállodák és Idegenforgalmi szervek 
sokat emlegetett problémája kerül szőnyegre 
néhány napon belül a leáhluéitalosabb formá
ban: akció Indul a kávéházból kitiltott kutyák 
érdekében

Fertnczy Tibor, az akkori főkapitány, közel 
két esztendővel crelőlf, egy régi stabályra hi
vatkozva, rendeletét adott ki, hogv kávéhii- 
rákba és vendéglőkbe kutyákat ne vigyenek 
be. A kutyabarátók felszisszentek, de meg kell 
vallani, hogy a közönség egyrészénét tetszés
sel találkozott a rendelkezés. A tapasztalat va
lóban azt mutatta, hogy

egyik-másik kutyatulajdonos tényleg túl
zásba vitte a dolgot kávéházi, éttermi 

edényből etette itatta kutyáját, 
sokszor „neveletlen" ebek is kerültek n kávé- 
liérnkhn. „rendetlenkedtek", hancuroztak, 
ugattuk és tnvarlák a többi vendéget

A főkapitányt rendrlct alapján ar addig 
tőrzsvendég-kutirák kimaradtak a kávéházak- 
hót. <lc ugyanakkor azt Is tapasztalták n kávé- 
háztulajdonosok, killöortsen a fíufiopart tájé
kán. hogy a kutyákkal együtt bizony néhány 
vendég is otthagyta megszokott tÖrrskávéházát. 
Van ugyanis állatbarát, aki

semmiféle kávéház kedvéért nem hajlandó 
megválni a bátyájától, 

inkább otthon fogyasztja cl feketekávéját.
A budapesti kávéházi törzsvendégek körött 

nem túlságosan solt ilyen elmaradó vendég 
akadt, de annál klnoshbbá vált a helyzet n 
külföldi vendégek körül Külföldön ugyanis 
sehol sem ismernek ilyen kttlyatilnlmal, ren
geteg vendég hoz magúval kutyát. Ezek a ven- 
(légek a legnagyobb meglepetéssel vették tudó- 
másul, hogv nem vihetik be n szálló ,'ltermél'e. 
vnev kávöhá.-ába a kutyájukat. E« azután 
képtelen helyzetet IvretuM.

A klIKöli’t vendégek, aktk napjában há- 
eomsrornégyazer éíkertefc a nyilvános 
helyiségekben, nem voltak hajlandók min

szét és a megjelölt sir alatt
három méternyi mélységien megtalál

ták oi AS éves obellsxkel.
A másik emlékkő után a számítások alap

ján Rákoscsaba határában kutattak. A 
mérnöki műszerek azt mutatták, hogy a 
másik fix pont a rákoscsabai nyári vendéglő 
udvarán van.

Alig két méternyire ázattak le a ven
déglő udvarának közepén és a mélyből 
épségben előbukkant a második kfí- 

obellttk.
Az 1885-ös adatokat természetesen fel

használják a mostani méréseknél is, bár 
most a méréseket a főváros más részein 
kezdik és

• mostani első fix pontot a Gellérthegy 
tetején állapították meg.

Érdekes, hogy a főváros területe 1885 óta 
alig növekedett, csupán a Csepelsziyel 
északi csücskét csatollak hozzá. A felmérési 
munkálatok egyébként hónapokig fognak 
eltartani és ezeknek elvégzésén egész sereg 
mérnök buzgólkodlk.

be nemcsak a szép ígéretekből néni lelt semmi, 
hanem a szerencsétlen fiatal teremtésnek állá
sát is ott kellett hagynia és Ott állott minden 
támasz, segítség nélkül gyermekével és szégye
nével teljesen elhagyatva. A szerencsétlenséget 
tetőzte az a tragikus körülmény is, hogy

■ vezérigazgató kevéssel a gyermek meg
születése után hirtelen elhunyt.

Ilyen körülmények között a fiatal anyának 
semmiképpen sem volt módjában Igényeit a 
jogutótok nélkül elhalálozott vezérrel szemben 
érvényesíteni. De ekkor mentő gondolata tá
madt. Tudomása volt arról, hogy a vezérigaz
gató a hosszzu évek folyamán igen jelentékeny 
összegeket fizetett be a vezetése alatt álló inté
zet nyugdíjpénztárába. Bekövetkezett tehát az 
a szokatlan eset, hogy

a volt titkárnő az Intézet nyngdi (pénztára 
ellen adott be szabályszerű gyermektar
tási keresetet, havi 150 pengő megítélését 

kérte.
A budapesti törvényszéknek kell tehát eldön

tenie, hogy kötclezhető-e gyermektartásra E. 
Ibolyával szemben az intézett nyugdíjpénztár 
vagy sem.

den esetben előbb felszaladni a szobájukba, 
bezárni a kutyájukat,

hogy elfogyaszthassák reggelijüket, ebédjüket, 
vacsorájukat.

Rengntcg panasz hangzott el emiatt a ven
dégek részéről és egyik-másik idegenforgalmi 
szerv alig győzte vigasztalni, ctifilnni a méltat
lankodó kutyatulajdonosokat.

Most azután megindult n nagyszabású akció, 
amely végre rendezni akarja a kérdést, még
pedig kompromisszummal, közmegelégedésre, 
hogy olyformán elégedettek legyenek a kutya
tulajdonosok, a kávésok és kávéházi kutyák 
ellenségei is. Fábián Róla országgyűlési kép
viselő állt nz akció élére, amelybe belevonják 
>i kutyás egyesületeket, nz idegenforgalmi szer
veket, azonkívül a kutyatárát közéleti előkelő
ségek egész sorát.

Az akció résztvevői elsősorban íltlésy Sán
dor főkapitány megértésére saúmitnnak.

Az uj főkapitány mióta elfoglalta hivatalát, 
már számtalan esetben bebizonyította, hogy 
kitűnő rendflrcmber és amellett modern gon- 
dolkozásu. mindenképpen szem előtt tartja a 
közérdeket. Az ákeió vezetői csért küldöttségbe 
mennék filiásy főkapitányhoz és mégkérik, 
adjon sürgős amnesztiát n kutyáknak. Elkép
zelésük nz, hogy kompromisszumos módon 
oldja meg a kérdést. A rendőrség ne tiltsa meg, 
hogy a kutyákat bcvlgyék a kávéházba.

bízzák a kávésokra és vendéglősökre 
a kérdést,

nki akarja, beengedi, aki akarja, nem. A ható
ságok pedig csak arra ügyeljenek, nem törté
nik e valami ízléstelen szabálytalanság a kávé 
hátba Jéró kutyákkal. Tiltsák meg. hogy a 
vendégek száméin használatos edényekből 
etessék a kulyékHt. elfogadnák art a megoldást 
is. hogy

csak szájkosárral, pórázon, a aa|ál asztala 
i mellett tarthassa a vendég a kutyáját.
' A kutyabarátök bíznak abban, hogy a fő

A Jrtvö héten kedden kezdődnek

a 39-lM oszíálysorsf&teh
S. osztályának

Miezö mozisai 

és több mint egy hónapig márc. 
10-iít tartanak. No miileasia ol 
a mcgu'ltasl összeget a húzás 

aezdoto előtt befizetni 1

kapitány megtalálja az okos megoldás nyitját, 
de ezen ffllmenően is véglegesen szeretnék 
szabályoztatni a kérdést. Ezért Fábián Béla n 
legközelebbi közgyűlésen felszólal és újabb 
szabályrendelet megalkotását kéri, vagy pedig 
ha ennek akadálya van, nkkor a parlament elé 
viszi a dolgot és ott sürgeti a megoldást.

Betörtek Törs Tibor 
képviselő lakására 

Törs Tibor orjzággyülési képviselő Déli
báb-utca 19. számú*  házban levő lakásában 
vasárnap délelőtt betörő járt, aki a konyha
ajtón át a lakás előszobájába hatolva, * 

elvitte a képviselő télikabátját, a téli
kabát zsebében lévő kulcscsomóval 

együtt.
Tört Tibor képviselő azzal a felszólítás

sal fordul a betörőhöz, hogy a reánézve ér
téktelen kulcscsomót juttassa vissza bár
mely utón.

isKolaboírány
Sopronban

Soprorff január 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának iflefonjelen- 

lése.) Nagy feltűnést keltett az a vasárnap ki
pattant hir, hogy a kultuszminiszter utasítására 
fegyelmi vizsgálatot rendeltek el az egyik sop
roni iskola igazgatója ellen. Az ügy előzménye, 
hogy az iskola vezetésiben

a tanszerek beszerzése körül olyan tünete
ket észleltek, amelyeknek a kivizsgálása 

szükségesnek mutatkozott.
Az illetékes tankerületi felügyelőség Jelentést 
telt a kultuszminisztériumnak, a minisztérium 
pedig most fölkérte Sopron közigazgatási hi- 
zottságál, hogy rendelje el a fegyelmi vizsgála
tot. Ez már meg is történt és most nagy érdek
lődéssel várják az ügy további fejleményeit.

Székrekedés
zavarólag hat az emésztésre és a 
vért Is beszennyezi. Émelygést, 
fej- és derékfájást, idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
segít önnek Is « <.l*  U1W 
e jó hashajtó:

Titulescu sürgősen
Bukarestbe utazik

Bukarest, Január 30.
A román fővárosban nagy szenzáció ere

jével hatott vasárnap az a hir, hogy Titu
lescu volt külügyminiszter a napokban 
visszatér Romániába. St. Morllzból távirat 
érkezett, amely szerint

Titulescu félbeszakítja kúráját és sür
gősen visszatér Bukarestbe, 

hogy teljes erővel belevesse magát a válasz
tási küzdelembe.

Bukaresti polilikni körökben nagy érdek
lődéssel várják Titulescu megérkezését. 
Nem hiszik, hogy Titulescu a képviselő
választáson jelölteti magát, mert mint örö
kös szenátor, ámupy is tagja a parlament
nek.

Scnimcring nagy sportnapjai. Február 
5-én és (Ván érdekes nemzetközi sportese
mény színhelye lc3t a semmeringi Südbnhn- 
hotel. Itt tartják az első osztrák országos 
tőr-, párbajtőr- és kardvivóversenvt Auszt
ria és Svájc válogatott csapatai között, va
lamint a nemzetközi törvivóversenyt höl
gyek számára. A hölgyvivőversenyt előkelő 
..szereposztásban" rendezik. Indul: Elek 
C.slbi, a magyar olimpiai és világbajnokod, 
Wacldcr német főiskolai világbajnoknő, 
Adams belga Európa-ba.inoknő, l'reiss oszt
rák olimpiai bajnoknő stb. Ez a névsor már 
egymagában biztosíték nrra, hogy valóban 
nemzetközi órdekcsségil sportesemény Vár 
u semmeringi vetsények nézőközönségére.

Bajtársi tnlJIkozó. A volt m. kir. nyitral 
fi. honvédgípdoyezred Fajtársai február 6-én 
tartják legközelebbi összejövetelüket a Bri
tanniában (Tetéz körül 39.), esté 8 órát kez
dettel. melyre n régi bajtársakat családtagjaik
kal együtt erüton is meghívja Vitéz Németh 
(Dcisler) Károly a>j*.  tábornok, a< ezred volt 
parancsnoka.
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Eckhardt Tibor lord Rothermere 
vendége volt a Riviérán

Cannes, 1938 január 30.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Eckhardt 

Tibor, aki szerdán hagyta el Budapestet, 
hogy Genfbe utazzék, előzőleg ellátogatott 
a Riviérára. Amint azt a Hétfői Napló mun
katársával közölték, ez az útja szigorúan 
magánjellegű. Néhány napot töltött a füg
getlen kisgnzdapárt vezére

Cap Martin-ben, lord Rothcrmere kas
télyában,

ahol a lord vendége volt és Magyarország 
nagylelkű barátjával — természetesen nem 
hivatalosan — több hosszú beszélgetést 
folytatott Magyarország jelenlegi helyzeté
ről, kül- és belpolitikájáról.

Eckhardt Tibor vasárnap utazott el a 
Riviéráról Genfbe,

ahol — ugyancsak nem hivatalos megbízás
sal — külföldi vezető politikusokkal leszuek 
nagyjelentőségű tárgyalásai.

Merénylők helyeit két 
szélhámost fogtak a razzián

A főkapitányság detektivjei, akik állan
dóan razziázzák a várost a Pcstszentlőrin- 
cen lelőtt rendőr merénylői ulán, vasárnap 
délig ugyan nem fogták el a merénylőket, 
de véletlenül kézrekerittek egymásután két 
szélhámost.

A razziázó detektívek igazoltatták Béré- 
nyi László 27 éves kereskedelmi utazót. Az 
igazoltatás során kiderült, hogy a rendőr
ség napok óta keresi.

Serényi 1800 pengő értékil árut vett át 
egy textilcégtől, a portékát azonnal el
adta 80 pengőért és a pénzt elmulatta.

A kereskedő följelentésére már napok óta

Lefoglalták
a Parisban élő Kunossy Frigyes 
dúsgazdag háztulajdonos 
pesti vagyonát

Igen érdekes fordulat történt abban a fel
tűnő valutabünügyben, amelynek közép
pontjában Kunossy Frigyes dúsgazdag pesti 
háztulajdonos áll. Kunossyt évtizedek óta 
jól ismerik Budapesten. Már békeidőkben 
nagy nyomdavállalata volt, majd később el
adta nyomdáját, bérházat vásárolt. A teréz- 
körut egyik nagy bérpalotáját vette meg. 
Később

értékesítette bérpalotáját és Parisba 
költözött.

Jeanne Botiéi
és Jean Galiand

Premier csütörtökön

Rádlusban
az „Örvény" főszereplőinek egyetlen idei filmje

A francia filmgyártás 
kimagasló produkciója

keresték, most elfogták, előállították a fő
kapitányságra és letartóztatták.

A rendőrségre egymásután érkeztek föl
jelentések Deményi Gyula 28 éves soffőr 
ellen. Deményi autóalkatrészeket vásárolt 
kereskedőktől és a csomagot hazaküldette 
azzal, hogy majd otthon kifizeti. Mindig 
más-más cimet adott,

a kapuban megvárta a küldöncöket, el
csalta tőlük az árut, eladta és a pénzt 

elköltötte.
A rendőrmerénylők után folytatott raz

ziáknál Deményit is igazoltatták, ekkor de
rült ki, hogy körözik, mire letartóztatták. 

Városszerte nagy feltűnést keltett pár 
nappal ezelőtt, hogy a Parisban élő Kunossy 
Frigyes ellen

elfogató parancsot adtak ki.
Pengőkiajánlás bűncselekményének gyanúja 
miatt bocsátották ki a körözvényt a Páris- 
bán élő ismert pesti háztulajdonos ellen. 
Kiderült ugyanis, hogy Kunossy vagyonának 
tekintélyes részét Budapesten hagyta s Pa
risban úgy jutott pénzhez, hogy a Magyar-

országra utazó párlslakkal lépett összeköt
tetésbe, azoktól kisebb-nagyobb összegű 
frankot vett át s a párisink n frank ellen
értékét Budapesten vették fel. Ez a cselek
mény kimeríti a pengő kiajánlás bűntettét 
s mivel Kunossyt Budapesten nem találták 
meg, nem tudták kihallgatni, elfogatóparan
csot bocsátottak ki ellene.

Most azután a további vizsgálat újabb ér
dekes eseményeket produkált. A nyomozó
hatóság mcgáilapitotta, hogy hol van Ku
nossy budapesti vagyona.

Megtudták, hogy nagyértékli értékpapír
jai vannak Kunossynak Budapesten, 
ezeket az értékpapírokat lefoglalták s n 
büntetölörvényszék valutatanácsa az el

kobzást eljárást megindította.
A valutatanács elrendelte Kunossy lefoglalt 
értékpapírjai ügyében több tanú kihallgatá
sát. Ezekkel a tanukkal kívánja tisztázni a 
bíróság: hogyan kerültek a papírok Kunossy 
Frigyeshez, mikor vásárolta azokat.

A valutatanács e héten fogja kihallgatni 
a bűnügy tanult

és azután dönt a lefoglalt nagyértékü rész
vények elkobzásáról.

i ———

Káprázatos fogadtatás 
várja a kormányzót 
Lengyelországban

Varsó, január 30.
Krakkóban a polgári fogadóbizottság min

den csoportja megkezdette már tevékenysé
gét Horthy Miklós kormányzó fogadtatásá
nak minél fényesebb előkészítésére. Az egész 
város ünnepi díszben várja majd a magas 
vendéget.

A bevonulás útvonalát valóságos lobogó
erdő fogja szegélyezni. 

Fcldiszitik az útvonal házait és a házak ab
lakait is a magyar és lengyel nemzeti szí
nekkel. A város több pontján htalmas osz
lopokat állítanak fel és

az oszlopok csúcsán Szent István ko
ronájának mását helyezik cl.

A Wawel közelében lévő Szent Bernát- 
léren 10 méter magas diadalív épül. A dia-

Hogyan tűnt el egy éjszaka 
Aschner Lipót villáiénak kerítése

Pár nappal ezelőtt Aschner Lipót vezér
igazgatónak az Attila-utcában lévő villája 
előtt különös fölfedezésre bukkanlak. A 
házbelick meglepetten állapi lottók meg, 
hogy

a villa kerítésének jó része az éjszuka 
eltűnt.

A furcsa lopást azonnal jelentették a rend
őrségnek, megindult a nyomozás, detektívek 
mentek ki a villába és másnap éjszaka már 
el is fogták a tettest, aki a villa kerítését 
ellopta. Egy kopottruhás fiatalembert fedez
tek fel a detektívek a villa környékén, elő
állították a főkapitányságra. A fiatalember: 
Maros Kálmán bevallotta, hogy

ő lopta el uz előző éjszaka a villa 
kerítését.

J—

Egy kisleány 
rejtélyes halála

A Fehérkereszt-kórhőz igazgatósága va
sárnap érintkezésbe lépett a főkapitányság
gal és közölte, hogy meghalt Futtercr Mar
git kilencéves kisleány, akit néhány nap óta 
ápoltak a kórházban, l'utterer Margit, aki 
egy kertész kisleánya, a minap

szülei lakásán orrvérzést kapott, 
mire a mentőket hívták hozzá. A mentők 
első segítségben részesítették, azután a kór
házba vitték, de az orvosok hiába igyekez
tek, nem tudták megmenteni,

a kisleány az éjszaka meghalt.
Nem sikerült megállapítani a halálosvégü 
orrvérzés okát, ezért jelentést lettek a főka
pitányságnak és a kisleány holttestét fel
koncolják.

■ Hl

dalivet a két nemzet színei és
hatalmas magyar elmer diszitl majd.

A Barbocon-bástyán is óriási magyar címer 
függ. Itt fogadja ünnepélyesen a kormány
zói Krakkó városi hatósága.

Az ünnepi napok során egész sor felolva
sást és gyűlést rendeznek Krakkóban. 
Dombrowszki egyetemi tanár a rádióban 
felolvasást tart „Krakkó és Magyarország az 
évszázadok folyamán" címmel. Egy másik 
előadásában a professzor

Magyarország kultúráját Ismerteti.
A fogadóbizottság minden egyesülethez 

és szövetséghez felhívást intézett, hogy ve
gyenek részt az egyesületek tagjai teljes 
számban a kormányzó tiszteletére rendezett 
ünnepségeken.

Elmondotta, hogy órákig tartó munkává! 
meglazította a kerítést s azt elvitte, hogy 
eladja.

így került a rendőrségre Maros Kálmán 
állástalan fiatalember, akit vallomása után 

előzetes letartóztatásba helyezlek, 
átkisértek a törvényszékre, ahol a vizsgáló
bíró letartóztatta.

Maros Kálmán valamikor
egy budapesti pénzintézet tisztviselője 
volt, elbocsátották állásából és jóidéig 

nem tudott sehol elhelyezkedni.
Legutóbb egv gyárban mint egyszerű mun
kás kapott állást, de innen is elküldték s 
azóta munka nélkül lézengett a fővárosban, 
inig most lopás miatt letartóztatták.

Az intézeti körzeti kezelőorvosok fizeté
sét fi biztosítottak körzeti létszáma szerint 
állapítják meg. Az

A. fizetési csoportba beosztott körzeti 
kezelőorvosok fizetése évi 060—4500, a 
II. fizetési csoportba beosztottaké pedig 

évi 530—4300 pengő.
A terjedelmes rendelet intézkedik a 

MABI-orvosok egyéb illetményeiről is.

A MABI-orvosok 
fizetése

Vasárnap jelent meg a hivatalos lapban a 
belügyminiszter rendeleté a MABÍ-ho: szer
ződött és ideiglenesen megbízott orvosok il
letményszabályzata tárgyában.

A belügyminiszter a rendelőintézetben 
működő orvosok törzsfizetését a rendelőórák 
száma szerint állapítja meg.

Az alorvosok törzsfizetése 1200—3000, 
• helyettes osztályvezető orvosoké 1400 
—4300, az osztályvezető orvosoké pe

dig 2000-5066 pengő.
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ünnepe fy készül jóbarátunk, Mr Boynl 

Tylcr. a Népszövetség pénzügyi mcgbizottjá- 
mik tiszteletére. Mr. Tfiler, akinek hivatalos 
tisztsége pénzügyi ellenőrzés alóli fcltzaba- 
tlit'^-'iikkal mcgsz(mik, ebben •/ pillanatban 
(leniben van, a hét közepén Ilin Budapestre 
Érdekes, hogy nem pénzügyi kőriik fogják 
ílnnenelnl, hanem tudósok és művészek. 
Mr. Bogul Tylcr ugyanis maga is tudás mű
vészember, a művészettörténet kiváló mű 
velőié. Maayarorstdal tartózkodása ulatl sza
bad Idejében állandóan a Nemzeti Múzeum
ban búvárkodott, mélységes tisztelőié a 
magyar kultúrának és tökéletesen beszél 
magyarul.

II.
Pál gfírfíg trónörökös ndszutnn van ifjú 

feleségével. A nászuton visszafelé megállnak 
Budapesten.

III.
Maróthy-Szántó Erzsébet, a fiatal ének

művész nő érdekes, egzotikus turnén van. Az 
'Antillák nagyvárosaiban lép fel Legutóbb 
Idartlnlgue szigetén Fart de Francé rádió
állomása közvetítette a hangversenyét, ame
lyen magyarul is énekelt és most indul 
Brit-Trlnidnd felé. A kritikusok áradozva 
dicsérik a magyar művésznőt, o középame
rikai fővárosok rádiói és knncertirodái pe
dig elárasztják szerződési ajánlatokkal.

IV.
Sokáig képviselte Budapesten Argentínát 

'Justo E. Diana főkonzul Nemrégiben visz- 
szálért Argentínába. Most megjött a híre, 
hogy a főkonzul Allcla leányát feleségül 
vette Worsehltz Frigyes, a budapesti mű
egyetem kitűnő fiatal tanára.

V.
’A Parisette februári dizőz-sztárja: az ele- 

’gáns, szép, finomhangu Szőnyi Lenke, a 
budapesti színésznők fekete sex appeal- 
királynője.

VI.
Hollós-Mattioni Eszter szobrászmüvésznő- 

nek és Pólya Ivánnak, a kitűnő piktornak 
érdekes találmánya van. filmes műkő a 
neve, magyar cementanyagra festett kép, 
Szebb és művészibb, mint a mozaik A mér
nök- és épltészegylctben ma, hétfőn nyílik 
meg himes műkő-kiállításuk. Pólyának kü
lönben február 90-dn kiállítása lesz az 
Ernszt-muzeumban.

VII.
’A Várból, a Sándor-palota kapujából, a 

‘politikai élet legforgalmasabb pont iáról el
tűnik egy népszerű ember. Nyugdíjba megy 
Óból bácsi, a miniszterelnökség föportása. 
Obál valaha a fiumei kormányzóságon állt 
vártát, azután húsz esztendeje posztóit a 
miniszterelnökség kapuidban. Még a hábo-
ruhán kezdte a Wekcrle-kormánu alatt, az
óta jöltek-mcnlck a Sándor-palota gazdái, 
csak Obál bácsi állt a poszt Ián rendületle
nül. Most öt is legyűrte uz idő ..,

Vili.
Iláró Tornyay Györgyöt törvényszéki szak

értőnek nevezték ki a gazdasági szakra.

Külföldi pincéreket és szakácsokat 
akarnak Budapestre hozni a 
szállodások és vendéglősök
Éjszakai morvstre-gyüléseket tartanak a pincérek 
és küldöttségbe mennek Bornemisza Gézához

IX.
Villant'Lajos báró kövctsfgl tanácsos. 

Torinóban nagysikerű előadást tartott a 
magyar dalmüvészetröl. f

.V.
Bálokra ékszert: JOLIÉ. Klgyó-u. 4.

XI.
Hitelesen és hivatalosan tudatjuk mln- 

’denkivel. akit Illet: téves a hir. hogy Wahl- 
kampf Henrik lemondott volna a bálközi 
blokk elnökségéről.

XII.
Közismert Budapesti Ur (nevezzük egy

szerűség kedvéért ezen a néven: N. N.) kor
mány főtanácsos lett. Heggel, amikor a hiva
talos lapban me;ijclci:t a kinevezés hire. 
Budapesti l r felesége sürgős shopplngoló 
körútra indult a Belvárosba, hogy sóikért z- 
hcsen a mcgméllőságosodtrs napsütésében. 
Végigjárt minden boltot, filzösnőlöl cuk
rászdáig. f oidás: tál divatáruéig, bekukkan
tott a barátnőkhöz is egy kis déli vizűre, 
de szörnyű csapás érte: a kinevezés hire. 
uguldlszik, elkerülte mindenki figyelmét, a 
boltokban továbbra is nagyságos asszonynak 
titulálták, a barátnők pedig nem gratulál
tak. 1 rissensült méltóságos asszonyunk le
tudva ment haza, de otthon mentőötlete tá
madt. Leült a telefon mellé és sorra feltár
csázta valamennyi üzletet, valamennyi ba
rátnőt:

— Hallót Itt N. N. méltóságos asszony 
szobalánya beszél — mondotta elváltozott 
hangon a méltóságos asszony ax imént 
oftjdrt, kérdezteti, nem jelejtette-e ott az 
ernyőjét f

BAKTER: A kakas csípje meg Lepcses 
szomszéd, csak nem Pestrül gyünnek 
megen ?

ÖRZSI: De még hozzá tuggyn kinél vé
tünk? A Fabinyi péziigyi miniszter úrnál.

BAKTER: Dinnye a szén védésit! Oszt mi 
végett?

ÖRZSI; Ekkis pézt akartunk kapni 
liillc!

BAKTER: Mi a ragya! Millen alkalom
búi?

LEPCSES1 Nem óvás maga újságot? 
Meksziint az ellenőrzés! A Népszöveccsóg 
fináncai ezentúl nem vizslattyák, hogy a 
péziigyi miniszter mire költi a pézt.

BAKTER: Hátosztán?
LEPCSES: Mit hátosztán? Odaálltam a 

Fabinyi clejbe s aszontam: — „Kegyelmes 
uram, itt a jó alkalom, most üsse ellen
őrzik n dógot, ugyan adasson nékem vagy 
ezerötszáz pengőt!**

BAKTER: Hogy a fényé tutulla ki! S mit 
szólt erre a kegyelmes úr?

ÖRZSI: Kitérő választ adott.
BAKTER: Mit mondott?
LEPCSES: Hogy mennyek a fenébe. Mer, 

nszongya, az igaz, hogy ellenőrzés nincs, 
de péz sincs.

BAKTER: Lám, lám. Ravasz népség az 
a Népszővcccség! Mingvár gyanús vót né
kem, hogy abbahaggyák a fölvigyázást.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint ruikor 
eccer a méltóságos Fősztctics Taksziló gróf 
úr rászólt a péztárossárn. hogy hát tabló 
cigányok kódorognak a vidéken, jó vóna 
a vaskassza mellé éccakára őröket állitani.
— „Nem bízok én az őrökbe se, mélcsás 
uram", — monta a péztáros, — „csak ma
gamba bízok!*'  — „Ne nyakaskoggyon má“
— kajbált a Taksziló, — „ha betörnek azok 
a pernahajderek s föltörik a kasszát?**  — 
„Ne lessen felni**  — legyintett a hűséges 
ember, — „üsse tanálnak ott e’ garast se, 
mer én má elkőtöttem".

BAKTER; Hogy a szél üsse össze a bo
kájukat! — Oszt azontúl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy törvént akarnak hozni. 
Hogy ezentúl csak az nyithasson üzletet, 
akinek meg van hozzá a képesittésc,.

BAKTER: Nocsak! Oszt minő képeslttés 
köll ahhoz?

ÖRZSI: Érteni köll hozzá.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy

Javában állnak az előkészületek az Eucha
risztikus Kongresszusra, alig néhány hónap 
múlva elindul Budapest felé a külföldi vendé
gek százezres áradnia. Ez lesz az idegenfor
galmi Budapest igazi nagy tiizprúbája és máris 
üli u csatazaj a vendéglátó ipar frontján.

A budapesti szállodások és vendéglősök 
Ipnrteslülete legutóbb ülést tartott, amelyen 
szób.-ikcrültck a várható óriási idegenforga
lommal kapcsolatos szakmai kérdések. A 
munkaadók számolnak azzal, hogy

n kongresszus Idején megsokszorozódik a 
a vendéglők éa szállodák forgalma éa min
denképpen már előre biztosítani akarják 
a kiszolgálás éa ellátás tökéletes, pontos 

rendjét
Arra iiz álláspontra helyezkedtek, hogy egészen 
bizonyosan szükség lesz kisegítő erőkre és 
ezért két érdekes elhatározásra Is jutottak a 
vendéglők és szállodák személyzetével kap
csolatban. Elhatározták, hogy memorandumot 
küldenek Bornemisza Géza ipnri és kereske- 
deiemügyi miniszterhez és megkérik,

tngedje meg, hogy a kongresszus idejére 
n.uukaválialdsl engedély nélkül alkalmas
huginak külföldi konyhafőnökáket, sm- 

kársokat és egyéb alkalmazottakat,
ha erre szükség lesz. Szóbakerült az is, hogy 
a vendéglátó üzemek számára

kisegítő személyzetet kellene toborozni • 
főiskolások, egyetemi hallgatók közül,

akik különösen idegen nyelvtudásukkal volná
nak hasznára a szállodáknak és vendéglőknek. 

Ugyanakkor, amikor a munkaadók külföldi 
munkaerők behívását és dlákkisegitők tobor
zását tervezik, a munkavállalók oldaláról éppen 
ezzel ellenkező lépésekre készülnek. A ma
gyarországi szállodai és éttermi munkások or
szágos egyesülete

^ciót kioltott A (ímínK l^akósdéeéMk

tennapelőtt tanálkoztam odaföl Pesten av
val a fijatal Ötvaros Gezmet Gyulával, aki 
ippen most gyűlt ki valami üdülőhelrül...

BAKTER: Micsoda üdülőhelrül?
LEPCSES: A nevit nem monta, csak áz

tat, hogy igen szép fekvésű tájékon van az 
üdülőbe!, a Markó uccába. Szóval fölkér
deztem ület, hogy mibiil akar élni Pesten. 
Aszongya: — „Elhatároztam János bátyám, 
hogy üzletet nyitok.**  — „No fene**  — cso
dálkoztam, — „osztón van tenéked ahhoz 
képesítésed?**  — „A nincs**  — aszongya 
Ötvaros Gezmet, — „de van e’ pár jó ál
kulcsom**.

BAKTER: Furfangéros kölök vót ammó 
pendelcs korába is. — Hát az uj választó
jogéul ml hir?

ÖRZSI: Vázsonyi Jancsi mostan akar ke
serűjén fölszólamlani, hogy hát e’ nem lesz 
jó, csinájjanak jobbat.

BAKTER: Kiváncsi vagyok, mit szól rá 
majd a Darányi apánk?

LEPCSES: Nézze hájjá, eccer tanéttó úr 
látta, hogy az a vén Gatyarepesztő Csimaz 
Gáspár a pipaszárával irbontalan nagyokat 
rácsapdos a Pisti nevű unokája ülnöki fer- 
tállára s a kölök még csak nem is sivalko- 
dik. Másnap az oskolába elővette a Pisti 
gyereket s megfaggatta: — „Mondd csak 
fijam, hogy van az, hogy öregapád tejjes 
erőbül porolja az üllcpcdet, osztón te nem 
is rísz, de még csak meg se vakkansz? — 
„Nem érdemes tanéttó úr kérem**  — val
lotta a gyerek, — „mer öregapám síiket**.

ÖRZSI: Hát akkor igaza vót! — Oszt 
mehetnénk isw aptya.

BAKTER: Ajjon meg csak e’ kesennyég!
— Mi igaz abbul Lépcsős szomszéd, hogy 
Törökórszágba tanálható a legtöbb ember, 
aki mán elmúlt százesztendős?

ÖRZ3I; Ott bizony.
BAKTER: Eztet nem értem, hogy érhet

tek akkora üdőtl Iszen azok a vén öregek 
nemrégen még többnej őségbe szenvettek!

LEPCSES: Iiajja tuggya, eccer ez a 
FJülhőrúgó Szimák Albert elment a Vasvári 
(doktorhoz, hogy hát rettentőjen idegös. A 

.Vasvári megvizslatta ütet, osztón aszonta:
— „Az a haj, hogy mikor mnga fölhergell 
magát, mindig lenyeli a mérgit, ahhelett 
hogy fölragadna néhány csuprot, vagy fa
zekat s odavágná, ho*  csak úgy1 durranjon!**
— „Azelőtt úgy csináltam**  — sóhajtott 
Fölhőrúgó, — „de sajnos má félesztendeje 
özvegy vagyok." — Oszt Isten velük.

rendezésére.
A pincérek nincsenek megelégedve a százalék - 
rendszerrel, panaszkodnak, hogy a főpincérek 
jobban járnak, mint ők. Azt akarják, hogy a 
többi ipari szakmához hasonlóan a pincérek 
számára is léptessék életbe a minimális mun
kabért.

Beszéltünk a szállodai és éttermi alkalma
zottak egyesületével, ahol a következőket 
mondották:

— Tudomásunk van a munkaadók tervéről. 
Ezzel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy kül
földi alkalmazottak behívására semmi szükség 
nincs. Budapesten éppen elegendő szállodai és 
éttermi alkalmazott van. Négyezer pincér dol
gozik, kétezer pedig állás nélkül van. Kellő
számú szakács és egyéb személyzet is rendel 
kezésre áll. Különben a munkaadók rosszul 
számítanak, külföldről ugyanis nem fognak 
alkalmazottat kapni. Érintkezésbe léptünk a 
külföldi szervezetekkel és

mindenütt azt a felvilágosítást adták, hogy 
nem küldenek Budapestre alkalmazottakat. 
De nemrsak munkásszervczetekkcl tárgyal
tunk, hnnem összeköttetést kerestünk a 
főiskolásokkal is és azt a választ kaptuk, 
hogy az egyetemi hallgatók nem fognak 

mankót vállalni
a szállodákban és éttermekben.

— Még ezen a héten
kiragasztjuk a plakátokat, amelyeken 
gyűlésre hívjuk össze az éttermek, kávé
hátak éa szállodák személyzetét. A Tivoli
moziban, a Pátria-moziban és még néhány 
helyen tartjuk as üléseket, természetesen 

hajnalban,
amikor az üzemekben már befejeződött n 
munka és a személyzet szabaddá válik. Egy 
hét alatt bonyolódnak le etek a gyűlések, 
azután küldötségbe megyünk Bornemisza Géza 
miniszter úrhoz és tőle kérjük a probléma 
raadMéstt.

Budapest. 10S8 Janadr ff.

KÖZGAZDASÁG
A Hazai Takarék mérlege
10 százalékos hetélemelkedés — Újabb 

osztalékeuielés
Az ország legrégibb takarékpénztárának, < 

Pesti Hazat Első Takarékpénztár Egyesületnek 
1937. évi mérlege is hűen tükrözi vissza azokat 
a magasabb hitelintézeti szempontokat, amelyeke 
töt e nagymultu intézet vezettetve, nemes ha*  
gycmányaitól sohasem tért el. Ennek hangsúlyos 
zása azért fontos, inért a lefolyt 1937-es esz
tendő általában nem kedvezel! a banküz’etnek. 
Kedvezőtlen előfeltételek ellenére az intézet
1937. évi mérlege mégis szembetűnő és igen ör
vendetes fejlődést mutat az egész vonalon. A 
közönség legszélesebb rétegeinek bizalma az 
intézet iráni szinte éuröl-évre fokozódik, ami
nek eredményei nz üzleti terek állandó 
emelkedésében jelentkeznek. All ez elsősorban 
a takarékbetéteknek 74.4 millióról 77.4 millió 
pengőre és a fidgoszámlabetéteknek kerek 44 
millió pengőről 52.4 mdlió pengőre való emel
kedéséről. Eszerint tehát az intézet Által kezelt 
összes betétek az elmúlt évben 11.6 millió pen
gővel. vagyis kőzet 10 százalékkal növekedtek.

k Pesti Hazai Első Takarék pénztár Egyesület 
igazgatósága január 24-én tartott ülésében meg
állapította az 1037. üzletévi mérleget, a nyereség- 
és veszteségszámlát és elhatározta, hogy a feb
ruár 10-ére egybehívandó 98-ik rendes közgyűlé
sen 1,726.271.06 P-l tevő nyereség felosztására 
nézve a következő javaslatot fogja előtárjesz*  
leni:

Fizettessék osztalékra minden egyes részoéng 
után 4 P, 200.000 drb részvény után tehát a 8000 
pengő illetékkel együtt .... "
Eordltassék a rendes tartalékalapra 
4z ingatlanértékcsökkenési tarta

lékalapra ..................................
Az egyesületi nyugdijtartalék- 

alapra .........
At „Erney Károly-alap"-ra . . 
Jótékony és alapítványi célokra, 

a fővárosi pénzintézetekkel 
együtt adott öszegeken felül 

•4 felügyclőbizottság és a választ
mány tagjainak tiszteletdijára 

.4 tisztviselők külön jutalmazására 
■4r alapszabályszerü jutalékok le

vonása után fennmaradó . . _____
íz 1038. évi nyereség- és veszteségszámlára iras- 
sék át. ________

175.000.— P

15.000.— P

21.845.— P 
70.000.- P

857.054.46 P

Nyugalomba vonult 
í Halász Manó

Halász Manó', a Magyar Általános Taka
rékpénztár helyettes vezérigazgatója 52 éves 
szolgálatára és előrehaladott korára hivat
kozással nyugdíjaztatása iránti kérését ter
jesztette elő. Az igazgatóság Halász Manó 
elhatározását mély sajnálattal vette tudo
másul és több mint félszázadon át teljesített 
érdemes munkásságáért hálás elismerését 
nyilvánította. Az igazgatóság felkérésére 
Halász Manó, mint az igazgatóság tagja, 
nagy tudásával és gazdag tapasztalataival 
továbbra is a takarékpénztár értékes táma
sza marad.

Halász Manó ölévtizedes munkássága 
után valóban megérdemli a nyugalmat. A 
békebeli bankember típusának mintaképe 
volt mindenkor. Az intézeti érdekek mellett 
érvényre tudta juttatni humánus, nemes 
gondolkozását az üzletpolitikában, szociális 
érzését a tisztviselőkkel szemben. Az intézet 
elismerését juttatta vele szemben kifeje
zésre, amikor beválasztja az igazgatóságba, 
hogy tudását és értékes tapasztalatait ezután 
is igénybe vehesse.

♦
A Magyar Teherautófuvarozók Országos Köz

ponti Szövetkezete (MATEOSz) vasárnap tar
totta 1937. évi közgyűlését. Dacára a fennálló 
sokoldalú fuvarozási korlátozásnak, a MATEOSz 
forgalmú lényeges emelkedést mutat. A lúgok
nak nyújtott 37 000 pengő összegű, 10 százalé
kos visszatérítés mellett a szövetkezet 16.000 
pengő tiszta felesleget mutat. Az elmúlt év fo
lyamán a MATEOSz központja az államkincs
tárnak 224.000 pengő összeget szolgáltatott be 
adók, illetékek és állami Jellegű közszolgálta
tások címén. Az igazgatóság összes előterjesz
téseit a közgyűlés egyhangúlag magáévá telte 
s annak befejeztével lelkesen ünnepelte gróf 
Teleki Jánost, a szövetkezet elnökvezérigazga- 
lóját. A fegyelmi állapot megerősödését iga
zolja az a körülmény, hogy egyetlen egy mű
ködő MATEOSz tagot sem kellett a közgyűlés
nek a tagok sorából kizárnia. A közgyűlés 
mindössze néhány olyan tagot törölt, akik" már 
évek óta nem teljesitenek fuvarozást.

»
A kormányzó Hallóssy Istvánnak, a 

Budapesti Nemzetközi Vásár igazgatójának, 
n kormányfőtanácsosi cimet adományozta. 
Hallóssy István hosszú idő óta tevékeny 
munkása a Nemzetközi Vásár intézményó- 
nek. kitüntetésével gazdasági érdemeit ju
talmazta a kormányzói kegy.

Hallóssy István kitüntetése nemcsak ér
demeinek elismerését jelenti, hanem azt is, 
hogy n Budapesti Nemzetközi Vásár tévé- 
kenységét, eredményeit a legmagasabb he
lyen is elismerik és méltányolják.

★

A március 28-én megnyíló országot mező
gazdasági kiállítás n hazai állatállomány minő
ségének továbbfejlesztése szempontjából ismét 
kiemelkedő jelentőségű szerepet fog Játszani, 
mert a legkiválóbb tenyészetek évrőlévre itt 
értékesítik eladó anyagukat. A tenyészállatbe- 
szerzést ebben az évben nagyértékü rendkárúU 
kedvezmények szolgálják.
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Fantasztikus zsarolási botrány
Lehár Ferenc körülApokrif levelekkel és hamis

vallomásokkal 18.000 schillinget csaltak ki a világhiril komponistától
Bécs, január 30.

(A Hétfőt Napló tudósítójának jelentése.) 
rÁ napokban kezdik tárgyalni a bécsi tarto
mányi törvényszéken Guttmann Pál ismert 
főrendező és dr. Kari Philipp Samuéig bé
csi ügyvéd bünperét. Az a vád ellenük, hogy 
a múlt év júniusában megakarták zsarolni 
Lehár Ferencet, a kiváló komponistát. A 
tárgyaláson szőnyegre kerül annak a fan
tasztikus manővernek története is, amely 
másfél esztendő előtt játszódott le és a hi
székeny Lehárnak tizennyolcezer schilling- 
jébe került. A minden részletében páratla
nul érdekes históriáról annakidején sok 
mindenfélét suttogtak Becsben, bizonyosat 
azonban soha senki nem tudott s a feb
ruári tárgyalás fog először világosságot de
ríteni a történetnek egyes még igen titok
zatos részleteire. A Hétfői Naplónak van 
módjában elsőnek ismertetni a bécsi társa
ságokban nagy izgalommal várt per valódi 
előzményeit.

A bécsi művészvilágban hosszú éveken 
keresztül nyílt titok volt, hogy Lehár Fe
rencet régóta baráti kapcsolatok fűzik E. 
V. asszonyhoz, az osztrák főváros művész- 
társaságának egyik ismert alakjához. A be
avatottak azt is tudták, hogy

Lehár ezt a barátságot már régen sze
rette volna felbontani, az asszony azon- 
bnn túlzott anyagi követelésekkel aka
dályokat gördített a békés lebonyolítás 

elé.
Minderről kitünően volt értesülve Guttmann 
Pál főrendező. Lehár Ferenc meghitt jóba- 
rátja és fantasztikus intrika tervét eszelte 
ki Lehár ellen, amelynek szövevényes for
dulatait bármelyik detektivregényiró is 
megirigyelhette volna.

Tervébe beavatta egyik nőismerősét, E. L. 
fiatal bécsi színésznőt, aki azután a manő
vert sikeresen végTe is hajtotta.

Guttmann mindenekelőtt bemutatta Le
ltárnak a színésznőt és ügyesen úgy intézte 
a dolgot, hogy a kiváló komponista több
ször találkozhasson vele. Mikor a színésznő
nek sikerült Lehár bizalmába férkőznie, 
elmondotta Lehárnak, hogy tudomása sze
rint E. V. asszony különc kapcsolatot tart 
fenn K. K. bécsi leánnyal és olyan levele
ket Intéz hozzá, amelyekből ez nyíltan meg 
is állapítható. Közölte Leltárral, hogy a 
leánytól 4000 schillingért megtudna szerezni 
néhány ilyen tartalma, levelet.

Lehár érthetetlen módon rendelkezésére 
'állt L.-nak, aki bemutatta V.-nek a lányhoz 
intézett levelét és

Lehár 4000 schillingért megvette a le
velet.

A későbbi nyomozás megállapította, hogy 
a levél hamisítvány volt és V. asszony, aki 
tudta, hogy Lehár csalóknak ült fel, nem 
Volt hajlandó a levél miatt feltételeiből en
gedni.

A színésznő ekkor újabb ötlettel kereste 
fel Lchárt; állítólag talált két olyan nőt. 
akik maguk is barátságban állottak V.-vel 
és 10.000 schillingért hajlandók erről ügy
véd előtt jegyzőkönyvi vallomást tenni. A 
hölgyek meg is jelentek egy ügyvédnél, ahol 

jegyzőkönyvbe vették vallomásukat, 
amelynek azonban minden szava ha

zugság volt
és amelyért Lehár mégis 10.000 schillinget 
fizetett.

Miután V. asszony még mindig nem volt 
ha jlandó Leltárral tárgyalni, a színésznő to
vábbi, súlyosan kompromittáló leveleket 
helyezett kilátásba,

újabb 4000 schillingért megint csak 
hamisítványokat produkált és Igy t8 
ezer schillinget sikerült- kicsalnia Le

ltártól.
Hogy mcgosztotla-e a pénzt Guttmannal, azt

lábra helyezték. A végleg dlszkreditált em
ber, aki nem talált többé elhelyezést a szín
padi világban, súlyos anyagi helyzetbe ke
rült és arra való hivatkozással, hogy Lehár 
feljelentése miatt ült négy és fél hónapig 
vizsgálati fogságban, peres utón

30.000 schllling fájdalom dijat követelt 
a zeneszerzőtől, 

keresetét azonban a bíróság elutasilotta.
Ennek dacára nem adta fel végleg a re

ményt, hogy valami kártalanítást kapjon és 
a múlt év nyarán megbízta dr. Kari Philipp 
Sámuelt/ ügyvédet, hogy uj akciót indítson 
Lehár ellen. Érdekes megemlíteni, hogy 
dr. Sámuelt/ 1914-ben plágiummal vádolta 
Leltárt, vádját azonban nem tudta kellően 
bizonyítani és elítélték.)

Sámuelt/ levelet irt Lehárnak, amelyben 
felszólította, hogy kártalanítsa Guttmannt.

Lehár Ferenc a levél alapján feljelentést 
tett az ügyvéd ellen, A vádhatóság

Samuely levelében zsarolás és fenyege
tés bűncselekményét látta fennforogni 
és Ilyen vádat emelt ellene. Guttmann 

bünrészességgel van vádolva.
Bár a vád tárgyát csak Sámuelt/ doktornak 
Leltárhoz intézett levele képezi, a dolog ter
mészetében rejlik, hogy a tárgyalás folya
mán fel leli göngyölíteni az egész ügyet, a 
hamisított levelek és hamis tanúvallomások 
történetét, amelyek mialt megindult eljárást 
ugyan annakidején beszüntették, most azon
ban valószínűleg a vád kibővítését fogják 
maguk után vonni.

A február közepére kitűzött tárgyalást 
nemcsak a bécsi színházi világ de az egész 
közvélemény óriási érdeklődéssel várja, a 
kiváncsiak azonban valószínűleg nem fogják 
megtalál! számításukat mert bizonyosra 
vehető, hogy n tárgyalás jórészt a nyilvános
ság kizárásával fog lefolvni.

ANDOR LEÓN

Nagy Hnpnggörögországi utazás 
míji.a 12-tól 31-ig ‘ P 575.-tfll
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ttotaap étetMép a magán- 
alkalmazott-törvény
Megjelent a rendelet, amely szabályozza 
az alkalmazottak munkaidejét, legkisebb 
munkabérét és fizetéses szabadságát

A hivatalos Budapesti Közlöny vasárnapi I delemben, bányászatban a munkabérek in
számában megjelent I

■ magánaikalmazottakról szóló törvény ! 
végrehajtási utasítása. '

A rendelet vonatkozik az iparban, kereske-1 
delemben, valamint a bányászatban és ko
hászatban alkalmazott tisztviselőkre, mun
kásokra és egyéb alkalmazottakra. Az álta
lános rendelkezések között közli a rendelet, 
hogy

a legkisebb munkabérre és az évenkénti 
fizetéses szabadságra vonatkozó rendel
kezések február elsején — tehát holnap, 
kedden —, inig a tisztviselők munka
idejére vonatkozó intézkedések március 

elsején lépnek hatályba.
Nem terjed ki a rendelet érvénye többek 
között vezető állásokban levő tisztviselőkre, 
azokra az alkalmazottakra, akiknek évi il
letménye' a hatezer pengőt meghaladja, a 
Nemzeti Bank alkalmazottaira, nyílt árusí
tási üzletek alkalmazottaira, utazókra, a 
tőzsdei zsiró tisztviselőire és olyan 
alkalmazottakra, amely üzletekben

Vestor
húsleves-kocka

darabja £2 Hi|ér 
Mindenütt kapható. ön nyomozás adataiból nem lehet megálla

pítani.
Közben V. asszonv rájött arra, hogy Gutt

mann az ellene indított kampány értelmi 
szerzője és mozgatója, tárgyalni kezdett te
hát Guttmannal, nki egyszerre Lehár ellen 
Íardult és levelet irt neki, amelyben külön- 

özö leleplezésekkel fenyegette meg.
A komponista, most már végleg megunta 

ft dolgot, a levél vétele után azonnal meg
telte a feljelentést. A rendőrség letartóztatta 
Guttmannt és társait majd átadta őket az 
fi'.'vészségnek. .

' ÍMImmn nlgt K "'j”'1.'
toll mikor or rlltrm mddolt rl-
JíMÍi ■ várallonul br.rílrdtllfk l, 'lobod-

dóan legfeljebb két alkalmazott dolgozik.
Az első, a tisztviselők munkaidejére vo

natkozó fejezet közli, hogy
a tisztviselői munkaidő nem lehet több 

napi nyolc, illetve heti 44 óránál.
Szombaton bankokban délután félkettő, más 
vállalatokban délután egy óra után csak 
ügyeletes tisztviselő tarthat szolgálatot. A 
munkaidő meghosszabbítható többek közt, 
ha elemi csapás következményének 
szüntetéséről van szó, ha árucikket 
kell óvni a romlástól, ha sürgősen meg kell 
javítani valamely gépet, ha mérleget, záró
számadást, félévi vagy egyévi leltárt kell 
készíteni, vagy ha hatósági rendelkezés foly
tán szükségessé vált sürgős munkát kell el
végezni. A meghosszabbított munkaidő .sem 
lehet több napi tiz óránál. A hosszabhilásl 
ti munkaadó köteles bejelenteni az elsőfokú 
iparhatóságnak. Intézkedik a rendelet az 
egyéb meghosszabbításokról.

A túlmunkát n munkaadó legalább hu
szonöt százalékkal magasabban köteles 

díjazni,
mint a rendes munkaidő alatt végzettet. A 
munkaidő lehetőleg osztatlan, de a rende
let előír bizonyos pihenési és étkezési szü
neteket.

A második fejezet a legkisebb munkabé
rekről intézkedik. Ha nz iparban, kercske-

r

|

dokolatlanul alacsonyak, azok hivatalos 
megállapításának van helye. Az illetékes 
miniszter határozza meg, hogy mely ipari 
ágakban, illetve kereskedelmi ágazatokban 
kell megállapítani a minimális munkabére
ket. A fejezet részletesen ismerteti a bizott
ságok összeállítását és munkamódszerét. A 
bizottságnak a l>ér megállapításánál figye
lemmel kell lennie a hasonló munkákért 
űzetett bérekre, a hérek általános színvona
lára, az elsőrendű életszükséglet! cikkek 
árára, n helyi viszonyokra és az iparág 
helyzetére. A legkisebb munkabérekre vo
natkozó hirdetményt ki kell függeszteni a 
vállalatok helyiségeiben.

Az évenkénti fizetéses szabadságról 
intézkedik a ITT. fejezet. A munkás, segéd 
stb. ugyanannál a munkaadónál töltött egy
évi szolgálat után legalább évi hat nap fize
téses szabadságot kap. Öt évi szolgálat után 
legalább nyolc nap a szabadság, amely a 
tizenhetedik szolgálati évig, évi egy-egy nap
pal emelkedik. Munkás, vagy más alkalma
zott, aki legalább busz alkalmazott munká
ját irányítja, öt cv után legalább tizenkét 
napi szabadságot kap és a szabadságidő a 
tizenhetedik évig, egy-egy nappal nő.

A tisztviselők három évi szolgálat után 
minimálisan évi tizenkét nap szabadsá

got kapnak
s ez a tizenötödik évig, egy-egy napp 
emelkedik. Tizenöt szolgálati év után mini
málisan huszonnégy nap a tisztviselő sza
badsága. Tanoncnak és fiatalkorú alkalma
zottnak minden esztendőben tizennégy nap 
fizetéses szabadság jár.

Ha az alkalmazott szabadságát nem ab
ban a községben vagy városban tölti, ahol 
munkahelye van, a munkaadó köteles illet
ményeit az esedékesség napján postán utána 
küldeni. A szabadság osztatlan 
ellenkező megegyezés nem törté 
adó és alkalmazottja közt.

Az alkalmazottaknak n szabadságidő 
alatt nem szabd ellen*  zolgúlttúsérl mun

kát válllnia.
A IV'. fejezet a törvény végrehajtásának 

ellenőrzéséről intézkedik, az. V. pedig vegyes 
rendelkezéseket tartalmaz. Többek közt ki
mondja, hogy semmis minden megállapo
dás, amelyben a munkavállaló a jelen tör
vényben biztosított bármely jogáról lemond. 
Ezután következnek a rendelkezések a bün
tetésekről. amelyekkel a törvény ellen vétő
ket sújtják.

A végrehajtási utasítással egyidejűleg 
megjelent az iparügyi miniszter rendeleté 

a szabóiparban.
továbbá a másik rendelet 

n mészáros*  és henleslparhan 
alkalmazott személyzet munkaidejének sza
bályozásáról. Ezek a rendeletck. amelyek 
február 7-én lépnek hatályba, bizonyos al
kalmazottakra, többek közt tisztviselőkre 
nem vonatkoznak.

„Milwaukee“- 
ulatások 

tökéletes üdülést és sok örömet 
nyújtanak I 

At 1938 évi tavaséi 

Földközi-tengeri 
utazások programmja: 

Első nagy Ilapag keleti utazás 
mára. 4-tól 26-ig z P 685.-tól

Második nagy ilapag keleti 
utuzás 

máre. 28-tól ápr. 19-ig z P 688.-től

Ilapag utazás Görögországba, 
Törökországba és a 

földközitengeri szigetekre 
ápr. 21-től máj. 10-ig z P 575-től

Ilapag 
utazás n Földközi tengeren és 

az atlantioceáni szigetekre 
jnniua 2-től 22-ig z P 575.-tól

Húsúéikor
az atlantioceáni szigetekre és 

Marokkóba
• .ST. LOU1S- kítcaavanM motnrhajóval 

ápr. 14-től máj. l-ig z P 438-101
Valutám nri.fitlínek nincimrkl 

Mindig jól utazik ■
HAMBURG-AMERIKA LIN’IE 

bS. 

Magyarorarázi arzírképTbeleti 
Budapest, V. Vörösmarty tér 1 

Tel. 18-25-90
VIII. Baross tér 9 
let 13-34-12

Nagy Lajos professzor lábát 
törte az óbudai ásatásoknál

A Horthy Miklós-kórh&z irodájában né
hány nap óta szakadatlanul csöng a tele
fon, a tudományos világ előkelőségei, tu
dós intézetek vezetői érdeklődnek,

hogy érzi magát Nagy Lajos profes
szor, aki lábtiirésM*!  került a kórházba.
Tudományos körökben nngy részvét

tel beszélnek Nagy Lajos tanár, az aquin
cumi múzeum kitűnő igazgatójának bal
esetéről. Nagy Lajos mostanában az óbudai 
ásatásokat irányítja. A Viador-ulcn táján 
tárnak fel egv római települést. Az ásatá
sok már felszínre hozták egy hatalmas 
amfiteátrum körvonalait. Ezeknél az ása
tásoknál dolgozott szorgalmasan a nagy
nevű magyar archeológus.

Nagy Lajos u minap az ásatásoknál 
megbotlott és olyan szerencsétlenül 

esett cl. hogy a lábút törte.
Orvost hívtak hozzá, majd autón n Horthy 
.VíA/ó.s-kórházha vitték. Vasárnap érdek
lődtünk és azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy Nagy Lajos állapota javult, aligha
nem néhány napon belül elhagyhatja a 
kórházat.

Budapesten is

Claridge

meg
mert

kávóházh



BOKOR IMRE fe DfiCSI LÁSZLÓ «em- 
Hg tértek vissza n Kanárl-azigetekrÖl. A 
hajóuton alkalmuk volt n híres magyar 
brldget Im-uiiitatul: egy előkeld angol liáuM- 
pár ellen Játszol lak párost. A felvevő a 
brldgc szövetségünk stigoru pénziigymlnist- 
tere volt, aki olyun bonyodalmakba keve
redett, hogy valóban csuk különleges torna- 
miilHtvónyokkal tudott magán később se
gíteni, amely behlzouyilolta a magyar tech
nika nagy fejlettségét. íme a leosztást
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Bokor osztott és kárát licitált, majd Décal 
két treff Jé re két körrel válaszolt, mire a 
temperamentumos Lacikánk helyesnek tar
totta „röviden" hat körrel válaszolni. Nyu
gat abban a reményben, hogy partnere ta
lán a második káról lopni fogja, káró ász
aiul Indított, amit legnagyobb meglepetésre 
nz asztalon lopta a felvevő. A felvevő nem 
akart hinni abban, hogy a treff magától Is 
eshet, ezért azzal kezdte, hogy hazalopotl 
egy ki# treffet, amivel természetesen csak az 
adurilvidltésből származó későbbi kényel
metlenség Htjait egyengette. Most lejátszotta 
a kör liszt és az asztalról kis kört hivotl. 
Kelet n nyolcast adta az ászba fe midőn a 
második adut hívta, a hetest dobta.

— „A hajó is ringott — mesélte cl klub
jában Bokor —, én is hintáztam két eshe
tőség között. Kelet játéka azt a látszatot 
keltette, mintha három adut markirozott 
volna a partnernek. De másrészt ulighn 
marklrozott volna, ha nála a dáma — igy 
okoskodtam és bementem az adu királlynl! 
Képzelhetik megrökönyödésemet: Nyugat 
nem aduit kört, hiszen Keletnél maradt az 
udn dáma-tlzes és nálam a szingll bubi!'*  

Most kezdődilll a mutatvány! Bokor káró 
királlynl kezdeti. Asztalról pikket dobott, 
majd luizavllle a pikk-ászt és királyt. Azután 
került a sor a Ircffre és amikor a treff- 
nyolcasl hívta, Kclrt „beszorult**,  mert ha 
Kelet dob. akkor a felvevő Is dob és a kö
vetkező trcIT-hlvásra feltétlenül haznvlszl az 
adu bubiját. Iln pedig Kdei tlti a kör tizes
ad, akkor Dél lullltl «Ss csak nz ndu dáma 
öl. Nem segít természetesen az ndu dárná- 
vnl való bemenés sem, mert Keld többet 
nem Ülhet akkor sem!

A „mutatványtól**  Décsl, szenvedő asztal
ként jobban kimerült, mint Bokor, aki csak 
nevetett, partnere félig snemrehányó. félig 
elismerő kérdésént „Ml volt ex, Bokor- 
CoupT" — Bravó, Bokor !**

♦
itt az ötszixü hhidgei a Hétfői 

Napló közli elsőnek nzt az érdekes „brklgo- 
csemegét", amoly Becsből indult el és 
máris sok liivőro találl.

A s.-rnnidds újítás lényege: a brldgo- 
kárlyák közé egy ötödik szín, a

zöldszin
kerül! Tehál nz írj kárlyacsotnng 65 lapból 
áll, minden játékosnak Ili lapot osztunk ki. 
A f>S-ik kártyát a: oszló nyílva az asztalra 
helyezet és azt a licit lezajlása utón a fel
vevő akár saját, akár az asztal kártyájával 
kicserélheti.

Az uj srln a sznnnidu és a pikk-szin 
közé van beosztva.

Az ujllók nz eddiginél még változatosabbá 
akarják Ionul n hridgcl. A stnllsttikn sze
rint nz .52 lapos bri.lgonél ugyanis csak 
minden 12 leosztásban fordul elő egy be
mondható kis stlcmm és csak minden 
M-ik kiosztásban egy nagy szlcmm. A Ü5 
lapos brldgenél sukkal több a szlomm-lche- 
tőség: minden ötödik leosztás szlemmt 
(Gyakran minden harmadik ) A Wiener 
fíridge Clubban itz osztrák nagymesterek 
kipróbálták •' sokkal szórnkozlntóbbnnk 
és válloznlosabbnxk lalállók az uj játékot, 
mint n négvszinii hridgcl. Az Őtszinil 
hridgcjálék ellenzői viszont alt hangoztat
ják. hogv nem kell a bridget tovább kom
plikálni. Az. uj játék apostolai erre nzt fe
lelik. hogv aki tudja kezelni az 52 lapos 
bridget. az tudni fogja a 65-lapost is. A 
bécsi szakértők egyébként nagy jövőt jó
solnak ni őt.irinü brklgonck. Már . megtar
tották nz dso versenyt is. Olyan nagy volt 
nz érdeklődés, hogy n verseny sima lebo
nyolítása miatt az érdeklődők tömege elöli 
le kellett zárni n; ajtót. Természetesen úgy 
a licitáció, mint az Írás megváltozik. A 
bécsi versenyen részivel! kiküldött munka
társunk is. nki a látottak alapján a jövő 
heti számunkban számol be az uj brldge 
szabályairól. ($• Gjr.)
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Újabb kormányválság 
Franciaországban

Pária, január 30.
Aig egy hete mutatkozott he a második 

Chautemps-korm&ny a parlamentben s 
máris

újabb válsághírek nyugtalanítják a 
francia kOcvéleményt.

Az F.rho de Paris vasárnapi száma nagy 
feltűnést keltő cikkében rámutat arra, hogy 
a politikai életben döntő változások állanak 
küszöbön. A lap szerint

Chautemps mlnlostcrelnök nagy hord
erejű elhatárolások előtt áll.

Franciaország valuláris helyzete következ
tében a miniszterelnök kénytelen rendkívüli 
felhatalmazásokat kérni a parlamenttől és 
abban az esetben, ha ezt n felhatalmazást

Vasárnap
újjáalakult a debreceni 
független kisgazdapárt

Debrecen, Január 80.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délelölt nagygyűlés keretében 
alakult újjá a debreceni kisgazdapárt, amelyet 
Jnhász-Nngy Sándor szervezett meg és amely
nek elnökévé ()ry István földbirtokost Válasz
tották. A debreceni pártszervezet uj neve

polgári kisgazdapárt.
A népes nngvgyülóscn Szabó Ferenc reformá

tus egyházmegyei főügyész felszólalása után 
Tlldy Zoltán, a párt ügyvezető alolnöke be
szélt. Hangoztatta, hogy mozgalmuk a tiszta 
szabadság mozgalma. Vállalják n miniszterel
nöknek azt a kijelentését, hogy Magyarorszá
gon már eldőlt a világnézeti harc. Kell azon
ban lennie nz országban egv tábornak és fér
fiaknak. akik megmondják véleményüket a té
ves utakról. A kereszténységet nem mint vala
mi kitáró elvet követik.

A magyar közéletet meg keli tisztítani az

Az ügyvédjelöltek 
drámai beadványa az ügyvédi 
numerus clausus ellen

A Péstvldéki ügyvédi Kamara numerus 
clausus kérésének ügye cgvre szélesebb kör
ben foglalkoztatja a közvéleményt. A fiatat 
jogásznemzedéket létalapjában érintő ké
relemmel a közvetlenül érdekelt ügyvéd
jelöltek Országos Szövetsége is foglalkozott. 
A Szövetség

bendványt Intézett a Pcatvldékl Cgyvédl 
Kamarához, 

amelyben kifejtik, hogy a numerus clausus 
akceptálása és annak a már bejegyzett je
löltekre törlénö alkalmazása csak Igen Iliit- 
torikne előnyöket jelentene az ügyvédi ka
marák jelenlegi tagjai számára. A zárt szám 
bevezetése n Péstvldéki Ügyvédi Kamarában 
csak <30 - 3Ö év múlva jelenfene n taglét
számban lényegesebb változást. Ha a ma 
bejegyzett ügyvédjelöltek elé nem állítanak 
korlátokat, akkor ez n hatás rtem 30, ha
nem 33 vagy 38 év múlva mutnikozna.

A beadvány kiemeli, hogy a létszámkor
látozásnak a már bejegyzett jelöltekre tör
ténő esetleges alkalmazása

ncn? jár olyan anyagi előnyökkel 
fiz ügyédi kar számára, mint amilyen anyagi 
és erkölcsi hátrányt jelentene az a nemzet 
szempontjából, meri a félbemaradt és ki- 
semmizettsége tudatában elkeseredett diplo
más réteget az amúgy is túlterhelt társada
lom képtelen volna megrázkódtatás nélkül 
más munkaterületre felszívni,

Az ügyédjelöltek beadványukat azzal fe
jezik he, hogy

ez az utolsó aegélykiáltdsuk,
amely az ország ügyvédi kamarái, de első
sorban a Pest vidéki Ügyvédi Kfimarn felé 
száll, mint a jövő jogászainak fellebbezése 
a jelen jogászainak lolklismeretéhez.

Nyísztor Zoltán 
érdekes beszéde 
a vasárnapi 
sajtószentmisén

A Katolikus írók és Hírlapírók Országos 
Pázmány Péter Egyesülete ezldén is testüle
tileg snjtószcntmisén vett részt.

A snjtószcntmlsét vasárnap délben tar
tottak az egyetemi-templomban.

A szentbeszédet Nyisztor Zoltán pápai ka
marás mondotta. Fejtegette, hogy nz újság
írásnak milyen mérhetetlen fontossága van, 
vizsgálta nz összefüggést, nini a sajtó és nz 
emberek élete, továbbmenve az örökigazság 
és n sajtó, sőt végső fokon az isten és a 
sajtó közölt fennáll.

Ma Magyarországon eljutottunk odáig, 
hogy

n sajtónak fele keresztény és a másik 
fele Is iparkodik ezt a kereszténységet 

tisztelni és becatilnI.
Jól tudjuk, hogv az újságíró szabad műkö
désében a lelkiismcrete és legfelsőbb fokon 
az Isten a bírája. Nemes értelemben be
szélve,

ai Istennek szüksége van a sajtóra fe 
a sajtónak szüksége vau Istenre.

— A mesterséges világítás fejlesztői már 
régóta igyekeztek azon, hogy megteremtsék .a 
fényt, mely leginkább hasonlít nz éltető, jó. 
kedvet árasztó napfényhez. Igazi eredményt 
ebben nz irányban csak n legutóbbi idők hoz
lak, amikor inagynr tudósok kísérletei bebi
zonyították. hogv ha nz izzólámpa buráját egy 
nagyon ritkán előforduló, drága nemesgázzni. 
n Rryptonn.nl tőlük meg, nkkor ragyogó, 
sugárzóan fehér fényt ad nz izzólámpa és rá
adásul kevesebb áramot is fogyaszt. Ha te
hát lámpája az uj 'lungsrnm Krypton, ügy 
egyszeriben „fényárban a lakása, mégsem több 
a fény ára!**

Háztartási 
továbbképzés 
január 31-én, hétfőn délután 9—1-ig. Nehéz 
munka a háztartásban. Eladó: dr. Lelten Er
zsébet. Fözőhemtllntő: főzés kevés fáradság
gal Belépődíj fiö fillér. Február 1-én, kedden 
és február 4-én pénteken délután ft órakor 
főzöbemutstó a takarékos gázfőzéiröl. Be
lépődíj nincs.

GÁZMÜVEK, V!., Vümos e«.-dt 1 I. sm.
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nem kapja meg, kénytelen lest lemondani, 
hogy azután

széles koncentráción alapuló kormányt 
hozzon létre.

A harmadik Chnutemps-kormány a nép
frontnak nemzeti fronttá történő kiszélesí
tését jelentené. A szélső baloldalón Léoti 
Bilimtől a középpárti Flrtndln-csopötl  ján ke
resztül egészen Lollit Marin csoportjáig ter
jedne ez a koncentráció,

A kommunisták ebből az tiMzefogásból 
kimaradnának,

mert a harmadik Chnutemps-kormány kül
politikai téren változtatna nz eddigi orien
táción s ez n kommunisták számára lehetet
lenné tenné, hogy n koncentrációban részi
vegyenek.

oda nem való elemektől.
Felháborodik annak láttára, hogy keresztény
ségről beszélnek olyanok, akik a keresztény
séget csak létrának tekintik érvényesülésük el
érésére. Lehetetlenség, hogy egyes osztályok 
külön keressenek kapcsolatokat külföldi or
szágokkal. Lehetünk barátságban hozzánk kö
zelálló nagyhatalmakkal, de

■ nemzet és nemzeti alap árulójának tartja 
azt, aki azt akarja, hogy egy másik hata

lom szolgálatába szegődjünk.
Az intelligencia egyes tngjai egyelőre még csak 
titokban uj világot hirdetnek Idézte Debrecen 
püspökének a nyilasok elten itt cikkét ét tá
madta a nyilasmozgalmat.

Kun Béla kifejtette, hogy ők nem usrúlyhór- 
dozój a kormányunk, de tudják, hogy o vá
lasztójogi javaslatot csak kompromisszummal 
lehet megvalósítani. Dr. Aner Pál külpolitikai 
kérdésekről beszélt. Vására József és dr. Eröss 
János (Nyíregyháza) szólalt fel ezután.

I—

Minden embernek magának kell felfedeznie 
a hitet, éppen ezért n kinyilatkoztatás ma 
is szól minden emberhez, történik ez a szó
széken, a tudományon keresztül és nem 
utolsósorban a sajtóban. Ez a sajtóban az 
események feldolgozása, a világszemlélet! 
állásfoglalás alakjában is történik.

A hangversenyek 
gazdasági oldalairól...

A művészi értékekről szóló zenekritika 
eddig áltulában nem foglalkozott azokkal a 
gazdasági érdekekkel alátámasztott külön
féle tényezőkkel, melyeket egységesítve a 
zenei élet politikájának lehetne 
nevezni. A zenekritika ugy érezte, hogy ha
tásköre nem terjed tovább annál a vonal
nál, amelynek keretein belül csak a szereplő 
művész képességeiről és a bemutatott mü
vek értékeiről irhát és beszélhet. Ezt az ál
láspontot a múltban teljesen igazolta a kri
tika elnevezés és a kritikai tevékenység er
kölcsi tartalma, mert a hangversenyrende*  
zés igen nagy művészt hozzáértést, lelkese
dést, áldozatkészséget kívánó vállalkozás 
volt, amelynek dz üzleti része csak másod
sorban, vagy egyáltalában nem érvényesült, 
másabb, nemesebb értelembe vett érdekek 
felett.

A mai gazdasági élet konjunkturális hul
lámzásai azonban, nehézzé tennék a háborít 
előtti idők bohémiával fűtött vállalkozást 
szellemének életbentartását. Elismerjük te
hát, hogy a minden vonalon érvényesülő 
racionalizálásnak kt kell terjednie a hang
versenyrendezés, mint gazdasági vállalkozás 
területeire is. Haciondlishuk, gazdaságilag 
észszerűnek is kelt lenni a liangversetiyren- 
dezésnek azért is, mert a vállalkozó csak 
igen kis százalékban fedezi a saját tőkéjé
vel magát. Hitelműveletekkel, mégpedig a 
hitel egész különlegesen érzékeny fajával, a 
közönség bizalmával operál, amelynek ép
ségben tartásához az általános gazdasági 
élet érdekei szorosan hozzátapad. Nagy kár 
háramlik művészeinkre, ha a nagy reklám
mal beharangozott élmények helyett, har-> 
mad vagy annál is kisebb rangú produk
cióért váltatták meg, a Icgvásdtlóképésébb 
fogyasztókkal a méregdrága jegyekét. E: 
már minden, csak nem racionálás és eátiél 
a pontnál lép be és kap jelentőségét a mai 
modern kritika, mert sajnos, a múlt nagy 
kalapban, zsiros kabátban járó, oroszlán- 
sörénycs, állandóan friss tehetségek után 
kutató művész hangversenyreridezőjét az 
idők folyamán felváltotta a jogi formulák-*  
kai dolgozó, poenálékat kikötő pénzember, 
aki a jóhegedülés és éneklés helyett a r e ti-*  
d e z é s költségeinek átvállalásáé 
lórija a szereplő énekes legnagyobb művészi 
értékének.

A ma vállalkozója Ijangvcrsenyt csak an
nak rendez, aki előre kifizeti a költ»égéket< 
.4 terembért, a plakátokat, a jegynyoma- 
tást, a zongoraszállitással együtt az újságok 
hirdetéseit is. Kézenfekvő következményé 
ennek a tevékenységnél:, hogy nemcsak at 
énekel, hegedül és luírfri:fk, aki tud, ha
nem az is, és leginkább azok, akiknek pén
zük van kétséges értékű szereplésük meg
fizetésére. Akik művészi képességük hiá
nyát, a hangversenyrendezők örömére, pém- 
zel tudják pótolni. Ennek a követketmé- 
nyeiröl engedtessék meg, hogy ne beszél
jünk; nagyon fájdalmas lenne és neth is 
célunk, hogy Murger-i hangulatba ringas
suk az olvasót. Inkább ennek a művészi 
évadnak zenei eseményeit és a: azokat kí
sérő körülményeket vizsgáljuk meg.

Most vagyunk a főszezon derekán. Ja
nuár elejétől március közepéig tart n nagy 
színházi bemutatók, irodalmi és zenei ese
mények ideje. Januárban tartják a nagy bá
lokat és az első bálon megtáneoltatott ru
hákat ugyancsak januárban a hanvgerse- 
nyeken szokták elhórdani. Olyan törvények 
ezek, amiken büntetlenül nem foghat ki 
senki sem. Most mégis a hangversenyren
dezők, hogy képzelt üzleti érdekeiket véd
jék, harmadrangú produkciókkal prólJI.idk 
kielégíteni a zenét kedvelő publikum igé
nyeit és azt hiszik, ha a: előszezonban ol
csón megkapták Toscaninlt és Furtmacng- 
lerl, a főszezonban mór nincs szükség Kié- 
púra, Kippniss, vagy esetleg Jerltta szere
peltetésére. ügy látszik, most mégis csak 
szükség lenne arra az előbb említett zsiros- 
kiibdtn de lelkes rendezőre, hogy megmentse 
a haldokló főszezont.

Kurt Paldenl hallottuk a héten; hamis 
szenvedélyességgel dirigált, Mona fíacker 
és Óra llyde működtek közre, sajnos, ke
vés sikerrel. A zongorista, hogy a zenektie- 
nak az utat mutassa, mindig előreszaladt, az 
énekesnő, róla már nem is írunk. Itt em
lítjük meg; (iervay Marién Miskolcon nagy 
sikerrel szerepelt. Hájas fiatal lénye, kultu
rált, fényesen csillogó hangja elbűvölték 
még a legzordabb miskolciakat is. Pesten 
is szerelnénk öt hallani. — Jazz hangver
seny is volt a héten. Orgona, dob, zongora, 
élénk hangszinek, remek muzsikusok. Hégt 
panasz, hogy nincs amerikai méretű jaiz- 
zenekarunk. Itt vannakl Hangversenyren
det ő urak! Elsa—Schers—Mtlslct Igen stép 
műsorral szerepelt n Zeneakadémián gyér 
számú közönzég előtt.

Dr. Leisen Iászló.

Rryptonn.nl
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Hidegebb idő
...6 Intézet jelenti vasárnap
GetDeh: /íozdnA-oan is átvonult a tegnap 
Géiutini órákban egy léghullám, amely 
•rstágszerte jelentékenyebb lecsapódásokat 
okozott. 1

A hóvtszonyok a magasabb hegyeken jók. 
Európában vasárnap reggel a légnyomás 

legmagasabb értéke az Azori-szigetekcn 
780 milliméter, legalacsonyabb értéke Svéd
ország déli részén 722 milliméter.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet plüss fí Celsius-fok, u tengerszintre 
átszámított légnyomás pedig 750 millimé
ter, mérsékelten sülyedö irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Erős, Időnként vlharn*  szél, vnlószl- 
nfiieg már ar esti órákban előbb dél
nyugati, majd északnyugati Irányból. 
Változó felhőzet, tttbb helyen futó eső, 
a hegyeken hó, egy-két helyen esetleg 
alvatar. A hőmérséklet vasárnap emel

kedik, hétfőn kissé csökken.

Mellbelőtte magát 
egy 13 éves fiú 

Megdöbbentő halálos gyermektragédla 
volt vasárnap Pestszentlőrincen. Gdthy 
Győző állami tisztviselő 13 éves fia kezében 
véletlenül

elsüli egy pisztoly és . szerencsétlen 
gyermeket ■ golyó nyomban megülte. 
A végzetes szerencsétlenség a délelőtti 

órákban történt, mikor Gdthy Győző fele
sége társaságában a templomban volt. Mig 
a szülők a misét hallgatták, egyetlen fiuk, 
ifjú Gdthy Győző egyedül maradt odahaza. 
Az egyik fiókból

kivette édesapja töltött revolveréi, 
játszani kezdett vele. A revolver elsüli és a 
golyó a flü szivébe fúródott. A templomból 
hazatérő szülők

holtán találták egyetlen gyermeküket.
A tragikus szerencsétlenség ügyében meg
indult a rendőri nyomozás. Megállapították, 
hogy véletlen szerencsétlenség történt.

— A Nemzeti Kaszinó uj vezetőségi tano
kat választott. A Nemzeti Kaszinó vasárnap 
dél íren tartotta évi rendes közgyűlését, 
amelyen báró Perényi Zslgmond elnökölt. 
A napirenden szereplő tárgysorozat kime
rítése után egyhangúlag igazgatókká válasz
tották á következőket: Jankovich Béla, gr. 
Nemes János és gr. Teleki Tibor. A választ
mányt a következő tagokkal egészítették ki: 
gr. Andrásig Géza, gr. Andrásig Sándor, 
fíatcza Károly, Dreher Jenő, gr. Esterházy 
László, herceg Eestetich György, Hetczcg 
Ferenc, gr. Humjady Ferenc, gr. Hunyadi} 
Imre, báró Inkeg József, Orosz György, ifj. 
gr. Pongrác: Jenő, báró Radvánszky Albert, 
!r. Somssich László, gr. Szapáry Lajos, gr. 

téchengi Domonkos, gr. Teleki József, dr. 
Thorotzkni Miklós, gr. Wenckhelm László 
és gr. Wenckheim Pál.

— Halálos szerencsétlenség az ózdi vas
gyárban. Molnár József 17 éves gépkezelő 
as ózdi vasgyár farkaslyuki bányatelepén 
egy vlllanymotdony motorját javította. Da
ruval magasra emelték a motort, azonban a 
daru egyik fogaskereke eltört és a súlyos 
motor Molnár fejére zuhant, aki szörnyet
halt.

»— Denaturált szesszel kezelte reumáját 
•— halálra égett. Rosenblüth Bertalan mis
kolci fuvarozási vállalkozó C>2 éves felesége 
reumája ellen karját és lábait denaturált 
szesszel dörzsölte be. A közelben lévő kályha 
melegétől a sZcS: lángra lobbant és hama
rosan tüzel fogott az idős asszony ruhája 
Is. Rosenblüth Bertalanná harmadfokú 
égési sebeket szenvedett és kórházba szállí
tás után meghalt.

--A pesti honvédek története. Közel száz
éter pesti ember háborús szenvedéseiről és 
Vitézségéről siói a ,,/V. Károly király 1. hon- 
Védygaloy ezred háboríts története 1914-18" 
cimil most készülő hutídmas munka, nmeivel , 
ti ezred emlékmű-bizottság megbízásából ró
zsahegyi Deteano Ödön ezredes és Fiálh Er- 
estnyi Béla őrnagy szerkesztenek. A volt Les 
honvédek vagy jelentkezzenek szerda estén
ként ft és 8 óra közöli a bajtársi egyesület he
lyiségében (VII, Károly kirúly-ut 1. I. 0) ( 
vagy elmüket közöljék. /

— At Újságíró bál meghívói. Különös 
érdekessége a február 28-án tartandó 
Újságíró-bálnak a meghívó, amelyet kül
földön élő két neves rajzolómüvészünk, 
Dezső és Kelen rajzolták. Dezső és Kelen a 
népszövetségi bankettek menükártyáinak öt
letes és szellemes rajzaival világhírnévre 
leltek szert. Fölényes technikájuk, ötleteik 
szellemessége itt is megnyilvánul. Az újság
író-életből vett apró, jellegzetes mondatok 
sorozata díszíti a meghívót, amelyeknek 
szétküldését február elején kezdi meg a 
rendezőség. Az Ujságlró-bá! arányai egyéb
ként napról napra impozánsabb formában 
bontakozik ki.

♦
Égést éjjel táncolhat Vágó Viktor legújabb 

frizuráiban, mert tartósak és divatosak. Gyors 
hajszárítás villany nélkül. Telefon bej. 18-85-40. 
Petőfi Sándor-u. 1. (Apponyi-tér.)

— Hitler hatnlomrajutását ünnepelte 
Németország. Hitler vezér és birodalmi 
kahcellár natálomrajutúsánnk ötödik év
fordulóját egész Németországban megün
nepelték. A birodalom valamennyi városát 
és faluját fellobogózták. Mindenütt kato
nai alakulatok vonultak végig nz utcákon 
katonai zenekarokkal. Berlinben Göbbcls 
birodalmi miniszter rádióbeszédei tartott.

— Légvédelmi gyakorlatot tartottak Kar
cagon. Karcagon megrendezték az első vi
déki légiriadót, amelyen a polgári segéd
szolgálatos légoltalmi örök is részt vettek. 
A légi riadó kielégítő eredménnyel 
dőlt. A légvédelmi segédszolgálatos örök 
nagyszerűen beváltak.

’égZŐ-

Február hó l én este 9 órakor nyílik mog 
az Andráasy-uti villanegyed külföld! 
mintára épült Appartman-Hausban levő

CAFÉ - RESTAURANT
modern, uzsonna- és vacsorázóhely.
Esténként IENICZKY-LÁNYl-duó 
játszik és énekel.

Vasi,- f * unnepnsp nénin "W',nnB.- I,e,‘ a
Etel-én italkülönlegességek. A-idrastv-tit .11. Tel.lio iwa

— Autóbalesetek. A Wurm-utcúban egy autó 
elütötte Satrnicr .lé:’ . I 3.8 éves pincért. A 
Mária Terézia-léren a BE. 2.13. rends/artm autó 
elütötte Udvardu Béla 13 éves kifutót aki ke 
rékpflron haladt nz. úttesten. - A Pr.iter-utcn- 
baf '.él ablóla-l összevlküzölt és Sonwmil -n 
Joá 31 éves sofför megsérült. A mentők a Hö 
ktis kórhátbn vitték a sebesülteket

— Nlköthwnl mérgezte meg magát egy élet- 
tini lltthlseid. Vasárnap este a Dcssewffv-Ufca 
25 szánni házban levő lak'sán A’cmes Lajos 
28 éves magáhlisz-tvlsclrt nikotinnal
gerle magát A mentők súlyos aHnpotban vitték 
■ Rókus-kórháilm _

— Eltemették l’étefffy Elemért. Vasárnap 
délillán helyezték örök nyuga ómra dr »• 
terllu Elemér Pest vármegye tragikus tiirte- 
lens’ggcl elhunyt tb. főügyészét nz ár*n”él‘ 
tiszti ügyészét. A temetésen Preszly Elemér 
fó”péh Vezetésével megjelent Pest vármegye 
tisztviselőkar.., az árvnszék teljes Uszt.kara 
és a Magyar Atlétikai Club.

— Villamos fűzés, fér.kslltéa. Az Elektromos 
Mink HonyM-ulmlkon,l>;.jíb<" h'bön. r,> l.lríkui f" P01’1™'1’ 
<t . pónionn >'i io 'f"1 i"'1-11-1
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Irtózatos bombazáp or zudult 
vasárnap Barcelonára

Barcelona, jan. 30.
A katalán főváros fölött vasárnap dél

előtt nemzeti bombnvető léglraj Jeleni 
meg és

bombazáport zúdított H városra.
A léglraj reggel 9 órakor jelent meg a város 
fölött és igen nagyszámú bombát dobolt le. 
A bombatámadásnak sok halottja és sebe- 
siiltje van. Az anyagi kár igen nagy.

Madrid, jan. 30.
A köztársasági hndiigymlnlsztérium hadi*  

jelentése szerint a köztársasági haderő nyo
mása Tértiéi arcvonalún egyre inkább érez
leli hnléisál. Az utolsó 24 órában a harci 
tevékenység még hevesebb volt. C.errelct- 
enrcel mellett a köztársaságlak tüzérsége 
ágyúzással szétszórta a nemzetiek csapat
összevonásait. Egy nemzeti repülőgépet le
lőttek.

— SEBESTYÉN JÓZSEF TEMETÉSE. 
Sebestyén Józsefet, az Egyesült Keresztény 
Párt tragikus hirtelenséggel elhunyt igazga
tóját vasárnap délelőtt temették el nagy 
részvét mellett n farkasréti temetőben. A te
metési szertartást Ötvös Lajos plébános, a 
Katolikus Népszövetség vezérigazgatója vé
gezte.

— Kisdiák öngyilkossága a debreceni fflpos- 
tán. A debreceni főpostán egy kisdiák, aki több 
tárgyból bukásra állott, nz egyik telefonfülke 
ben isilettpengével föl vágta ti: ereit. Már sok 
vért vesztett, mikor észrevették öngyilkossági 
kísérletét. Mentők vitték n kórházba.

liíohzatüs önpyhhos 
egy óbaüai házban

Nagy riadalom támadt vasárnap délután 
Óbudán, a Lilkdcs-iilca fí. számú házban. 
A harmadikemelcli folyosón egv 35—40 év 
körüli jólöltözött férfi izgatottan sétált fel
nid, majd a korláthoz lépett s nagy len
dülettel levetette magát az udvarra és

összetört Ingókkal, véresen terült cl a« 
udvar kernmllkockáln.

Kihívták a mentőket, de már nem tudtak 
rajta segíteni, meghall. Az öngyilkosság 
ügyében megindult a rendőri nyomozás.

A halolt férfi zsebeiben mindössze egy 
levelet találtak, 

amelytől azonban hiányzott a címzés, 
levél igy szólt: „Viselje férfiason azokat 
csniidsokat. ann\, ' ' *
Xsutslka sorsáról gondoskodna lesz 
gll." A rendőrség most tovább nyomoz a 
titokzatos öngyilkosság Ügyében.

A
0

idyekct a sors marjára mért,
• • • • Mar-
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— Újpesti csendélet. Újpesten, a Szent 
vén-utcában Thuránttky István, Schöfier 
Jog. Szabó Pál. J.... „ ■ n ’
napszámosok összevercktu.. ......uiu. . 
lek véget a verekedésnek. Thtlránlzkul n rétid 
őrségre állították elő. a többi verekedőt a Gró/ 
A'dfo/|/í-k6rliórbn vitték a mentők.

— A Baross Gábor Kör közgyűlése. Az Orszá
got Baross Gábor Kör budapesti kerülete va- 
sárnnp délelőtt tartotta eiévl rendes közgyűlé
sét. Szcntjóbl Staub Elemér ünnepi beszédei 
mondóit Baross Gábortól. A tisztikar jelenté
sének elfogadása után újra megválaszt 'lék n 
kerületi vezetőséget. Elnök lett Marton János, 
nlclnökök Bors László és Lótkny István, főtit
kár Wattig Vilmos.

— BORZALMAS BÁNYASZERENCSÉT
LENSÉG. A belgiumi ('ourcdlei szénbá
nyájában a vasárnapra virradó éjszaka bor
zalmas fömegszeroncsét’.enség törlcnt. E„_, 
óriási szénhrgv mozgásba jutott és 18 mun- 
kásháUit betemetett. A szerencsitlenség ki
hatásairól eddig még nincsenek pontosabb 
értesülések, mert n mentési munkálatok igen 
nehezen haladnak elő. |

Ja atya Lajos és Duri'mi/i István 
sszeverckedtek. Rendőrök velal-

— A szociáldemokraták a legélesebb har
cot Indítják a mai választójogi javaslat 
ellen. A szociáldemokrata fővárosi és kör
nyéki szervezetek kiküldöttei vasárnap 
rendkívüli pártértckezlctd tartottak, ame
lyen Pajor Rudolf ismertette n választójogi 
javaslatul. Élénk vita után határozati ja
vaslatot fogadtak el, amely « javasltában 
foglalt jogfosztásokat tarthatatlannak minő
síti Megállapítja, hogy a javaslat a mun
kásság, n parasztság és a haladó polgárság 
ellen irányul és ezért a párt a legerőtelje
sebb harcot indítja a javaslat mai formája 
ellen.

— Gyújtogató biztosítási üzletszerző. Ugod 
Vészpréininegyei községben a csendÖrség őrizet 
bevette Vecsri István és Horváth István gazdá
sági munkásokat, akikről ini'gállapitotfák, hogy 
az elmúlt hónapokban több házat gyújtottak 
fel. A Csendőrségen azt Váltották, liogV a gyúj
togatásokat a községi biró megbízásúból követ 
fék el, aki minden gyUltogAtásért ötven pengőt 
fizetett nekik. Török Endre ugyahis az egyik 
biztosító társaság helyíügynöke volt A kél 
gyújtogató vallomása Idán n községi bírót is 
őrizetbevették, bár tagadta, hogy valami köze is 
lett volna az elmúlt hónapokban bekövetkezett 
tüzesetekhez.

— Itat nyelven bd élő szélhámos garáz
dálkodása a Sajó ' >.ientén. A csendőrség 
több mint harminc károsult följelentésére 
országos körözést Indítóit Bönsch József 
magyarul, csehül, franciául, angolul, néme
tül beszélő ügynök után, aki beleken kérész 
líll járta a sajé,menti községeket s a Itgkíl- 
líinbözöbb fogásokkal szflhátnoskodolt 
A csendőrség fellövése szerint, az ügynök 
Csehstlovrikia felé menekült.

— Dr. Koós Zoltán elffsdóaa 1938 január 
31-én este bíO ómkor a Royal-szólló kölönter 
méhen dr Koós Zoltán felsőházi tag. n Tőzsde 
alelnöki*  „A hitelgazdálkodás lényege és hntá 
ral“ elmen tart n Hétfői Társaságban előadást
- Állatul GépldrómUvoretflliépzít Tanfolyam. 

Az Állami Gépjárómiivezctft (sofőrt tanfolyam 
n rt». kir. Tecbnolöpinl é-s Anyagvizsgáló Intő

.. .......................................'törül fii tebriiár

— Az OMKE-gyülés Miskolcon. Az OMKE 
vasárnap délelőtt a miskolci Kereskedelmi 
és Iparkainarúbun gyűlést tartott, amelyen 
Vértes Emil központi ulclnök bejelentette, 
hogy az OMKE akciót indít, hogy a kény- 
szercgyczségeknél a köztartozásokat ts csak 
a megállapított kvóta arányában fizessék. A 
gyűlésen felszólalt még Horváth István fő
titkár cs Nádor Jenő.

— Nűcgyesületek Szövetsége » dolgozó nőkért. 
Magyarország Nűegycsiileteinek Szövetsége a 
szellemi, ipari és kereskedelmi pólyán dolgozó 
nők hnladúsúnak akadályairól tarlóit vasárnap 
értekezletei. Az crlekczlet résztvevői n dolgozó 
nők helyréiét ismertették. Az utolsó felszólaló 
Schlachta Margit volt, aki kifejtette, lmgv a 
nőknek a közélet iránti érdeklődését fel kell 
kelteni.
•— A Magyar Jogász Ilirlop uj száma Lázár 

Andor ignzsúgiigyminiszlcrnek felgyógulása óta 
és külföldi utazása előtt adott egyetlen nyilnt- 
kozalát közli. A lap tartalmúból kiemeljük inég 
r'inleg Ferenc koronaüRVész. Horváth Dániel 
miniszteri osztály főnők érdekes cikkeit, ame
lyek nemcsak n jogászokat. <le a nngykőzönsé*  
'lel is érdeklik. (Szerkesztőség: V.. Szent István- 
körút 7. Telefon: Hl—811 >

— Rozgmij lnúl .1 kabinetkép 8 P. Celvin tőr 6.
— Hamis biinhiifnlványt adott. Vasárnap le- 

•'ilézlnlták Schneidrr Márton 25 éves soproni 
f'atnlembcrl. aki Btnkfí Miilvós vendéglőstől 
">’) pengőt kért kölcsön és fedezetül átadott egy 
bankutalvánvt, amelyen Rnknvszky Tibor alá
írás szerepelt. Kiderült, hogy uz utalvány*  ha
mis és hogy Schnridrr Mórion egy spnrtiizlet- 
íren is árut vásárolt hitelbe, de nem fizetett, 
azonkívül rábízlak egy télikabátot, amit elsik
kasztott.

— Hatvanéves Csehszlovákia miniszter*  
elnöke. Hodzsa Milán, Cseliszlondkia mi
niszterelnöke február elsején tölti be hatva
nadik életévé‘1. Egész fiataloti megjelent 
már a politikai életben. Politikai pályafulá*  
sói a magyar parlamentben kezdte, iimelj**  
nek hosszú Ideig volt lagjii. Cschszlovókia 
politikai életében mindvégig jelentős zere*  
pet vili s 1935 novcmherclien lett n cseh
szlovák köztársaság miniszterelnöke.

MEGrJYILT

HOTEL RIO
V!!., VALERO UCCA 6.

Vadonatúj, modern fürdőszobás
npartmentek

bor- n rt». kir. Technológiai és Anyai 
Ely cetben (Budapest. Vili. .1ózsef-kö 

min- 7*̂ n Ml<* ’■’ őrékor nvlllk még
— Felépült a Rlóstálló. üj látványossága 

van a fővárosnak a Valero iiccóbntr most nyílt 
meg a legújabb szálloda, a Hotel Rió, modern

.berendezése, a legnagyobb komfort, a lég- 
Ikényesrhb Igényt Is kielégíti Afrtl mérsékellek

— Osztrák hó'elentés. Semmering 20 cm., 
Hoz 120 cm. Máriáséit 25 cm. Hürgeralpr 00 
lm.. Radstndt 40 cm, Tauernpass 200 cm., 
Turrncherböhe 100 cm, KnnzelllAh**  50 cm., 
Mallnitz 5 cm , llofgnsteirt 12 cm , Zoli sin Sea 
25 cin. Schmiltcnhöhe 150 cm. Kltzbühel 40 
cm. Ilahnenknmm IC0 cm, lR’« 15 cm, Obla- 
Ilit 30 cm , St. Anion 40 cm

— Iliit H'tzrts. .’tíf’czrn Fercncnó 05 íves ko
rában im-thnlt Az elhunytban Sfédtrfi Mihály 
író édesanyját gyászol In

— Világvárosi fény ar. Andrása? ulan? Az 
Andrússy uli villanegyedben kedden este ..Ük 
meg n Délibáb kávéból. nmekhez has utót 
csak külföldön latiunk. A kávéház vezetősége 
áldozatot nem kímélve, a rádióból is köz- 
Ismert eutőpai hirll llnlczky—Lónyl-duól szer- 
rődlclte.



Jávor Pál, mint vendég játszotta Sopron
ban Habiig János CsodatükÖr cimü gyönyörű 
rnusejótékának főszerepét.

Testvi'isiinházn n Belvárosi a Müvészszin- 
háznak, amelynek DiliRj’iimölcs cimü darabja 
bombasiker. Mondják is a rojsznyelvüek, hogy 
u Belvárosi színészei bicsérdisták lettek: déli- 
gyümölcsből élnek,

♦
Falus Istvánná, a kitűnő filmproducer fe

lesége, pompás fiúgyermeknek adott életet. A 
kis Falus Gábor és édesanyja jól érzik ma
gukat, Gratulálunk!

★
A magyar romantikus balett, amely Troja- 

nofT mester vezetésével nagy sikert aratott 
Londonban, hazatért és február 2-án közre
működik n Városi Színházban tartandó mati
nén. mielőtt svájci és skandináviai körútját 
megkezdené. — Ezt kővetően vasárnap egy 
pompás jazz-matinéu Ábraliám Pál áll a kar- 
mesteri pulpitusnál, aki miisorra tűzi mind
azokat u szimfonikus jazz-kompozlciókat, ame
lyeket a magyar publikumnak eddig még nem 
volt alkalma megismerni Ezeket és saját mü
veit mutatja be ötventagu zenekaréval!

★

Az örök titok a cimo annak a vallásos tár
gyú drámának, amely az eucharisztikus világ
kongresszusra készült a Hunniában. A forgató
könyvet vitéz Somogyuáry Gyula és Czapik 
Gyula pápai prelátus írták, A zenét Koudela 
Géza komponálta.

*
Vasárnap délelőtt az Országos Magyar 

Filinegycsület Gaál Béla iskolájának növen
dékei vizsgáztak a Lánc cimü darabból. Tit
kos llor.a egykori szerepét Ágota Hilda ját
szi tta ügyesen, a többi szerepekben megdi
csérjük Sümegi Andor, Endrődl Nándor, Petiiéi 
Mária. 7.ádor Mária és Vándor József ala 
kilósait.

★
Szívesen állapítjuk meg. hogy eltérően egyik 

■régebbi cikkünktől, az Antoinelte cimü ope
rettben Alpár Gitta és a többi szereplő ruháit 
Szűcs Endre Iparművész tervezte.

★
Rndó Sándor, a kedves és népszerű kó 

mikus, claludta az egyik előadást. Mire beért 
a színházba, már annyira elkésett, hogy szín
padra se kerülhetett Emiatt azután egynapi 
gázsijának elvesztésére ítélték. Eg.v kollegája 
ínrg is iegvezte n fanyarul mosolygó és taka
rékosságáról közismert komikus előtt:

Ezért a pénzért már a Ilitzbcn is alkat
tól volna.

Gaál Franci 
mint Péntek Rézi

„Péntek Réti" a elme annak a szerencsés re
génynek, nielv felé szinte példátlan egyöntetű- 
.véggel lóidul n filmgyáiló cégek érdeklődése. 
'J'i.rák Rezső rendkívül mulatságos uj könyvét, 
nmeivel n Nova adott ki, az elmúlt hét három 
napján négy magyar producer akartn lekötni 
filmre, de az író nem vehette fel nz érdembe]! 
táigvalasok fonalát, mivel már egy ötödik kéz: 
Juce S.’.ndi-r főszerkesztő sze rzett opciót a re
gény amerikai fimjegairn, sőt már komoly al
kuban van Paramounl-vkkal, akik a „Péntek 
J’.czi' címszerepét Gál Franciskával kívánnák

A l!< l/ái Napló I.cpcses-sorozntánnk kedveli 
Írója ebben a legényében egv szökött árvalány 
>■ • relmi históriáját tálalja, nevettető és meg
leltél fordulatok labirintusán át, gazdag bumo- 
iának minden reflektorával világítva meg egy 
pompás fiatal nő premier-plánját.

l. :véhként ugy értesülünk, hogy a kitűnő író 
c pillanatban n ..Péntek Kézi" színpadi verzió
ján dolgozik: háromfclvonásos, hat képben ját
szódó vígjátékot ir nagysikerű regényéből.

3 nttgy premier:
Magyar Színház

VASZARY JÁNOS

Vígjáték 3 felvonásban.
KEDDEN, FEBRUÁR t-F.N ELŐSZÖR. 

Lázár Mária, lörrs Jenő, HnjmáMj, lUlIrsI, 
Fatnky, Földén) I. Pártos, llcrczy. Kormos 
Márta, Somló Valéria, Srlgcll. Szaploucza.v Éva.

AndrássySzinház
P1ERRE WEBER — EISEMANN MIHÁLY

B Hölgy ticzzám larlozth
Zenés komédia 3 felvonásban.

SZERDÁN, FEBRUÁR 2-ÁN ELŐSZÖR. 
Kn'ms, Vnszurv l’lrcstin. Kiss Manyi, Srnnyrl 
Vcru. .Simnr I rzséliel, Dénes György, Z. Mol
nár, 'Szakáim Borost., I’elhes, Sug r. Dávid, 

Gvndn, Vándory, Faragó. Szabó. 
Díszletek: l l’OR TIBOR.

Geszti gróf igazsága
A geszti gróf (kis g-vel) valóban 

márványbavésett és már életében is szo
bortalpra helyezett alakja volt a magyar 
közéletnek. Talán önkénytelen gondolat
társulás impulzusára nevezte cl Fodor 
László darabjának hősét Gesztinek. Előre 
is koncedálom, lingy ezzel a spontán név
adományozással, amellyel a Tisza grófok 
geszti-i előnevét sajátította ki, Fodor 
László nem akart ennek a becsült és törté
nelmi jelentőségű grófi dinasztiának csa
ládi vonatkozásaira kitérni, hanem csak 
nyomatékosan hitelesíteni vélte azt a figu
rát, amelyet olyan szerencsés módon kép
viselt a színpadon Somlay Artúr. Nem 
akarok és nem tudok betekinteni a „Haj
nali vendég" szerzőjének műhelyébe, de 
könnyén el tudom képzelni, hogy Fodor 
László, akit az utóbbi időben komolyabb 
célkitűzések is vezetlek, — e figura ked
véért irta meg ezt a realitások komolyabb 
és erősebb anyagából szőtt tündérmesét. 
Történelmi nevét a bárokban és lokálok
ban meghurcoló ifjú mágnás adakozó ked
vében egy arany cigarettatárcát nyújt át a 
kis ruhatároslánynak, aki ezt gyorsan 
értékesíteni akarja. Nem hiszik el, hogy 
ajándékba kapta a tárcát, a detektív elő
állítja s ez a szegény teremtés belehull az 
igazságszolgáltatás gépezetébe. A hatalma
sok ereje e gépezet csavarjait, rugóit 
igyekszik ugy állítani, hogy a gépnek 
menthetetlenül össze kell roppantania a 
ruhatároslányt, igy kerül szembe az igaz
sággal a pesti alvilágnak ez a tisztán ma
radt lilioma s ekkor száll le a szobor tal
pazatáról Geszti gróf, a nagy politikus és 
egykori védőügyvéd- nincs külön igazság a 
szegények és a gazdagok számára, nincs 
nagy igazság és kis igazság, csak Igazság 
van, amely még egy cigarettatárcában 
is elfér. Körülbelül ezeket mondja a nagy 
ügyvéd, aki meglepően hasonlit Molnár 
Ferenc „Csoda a hegyek között" ügyvéd
jére. Természetes, hogy hasonlit, hiszen 
mind a kelten egy kis, veszendő lélek igaz
ságáért küzdenek és ekkor szükségszerűen 
melléjük áll az a Fényesség, amely földön
túli ragyogással bevilágít a gyávák, erő
szakosak, vesztegetők és megvesztegetet
tek lelkének legsötétebb zugaiba is, — 
hogy a bírák tisztán láthassanak.

MI IS SZERETNÉNK TISZTÁN LÁTNI 
abban a perben, amely c pillanatban ré
szint Fodor László és a kritika, részint 
F odor László és a nagyközönség között 
folyik. Nem vállaljuk sem az ügyész, sem 
a védő szerepét, hanem a Legfőbb Biró, a 
közönség mögé toljuk szerényen székün
ket. Ez a közönség, amely nem ismeri a 
rejtett vagy jól-rosszul palástolt összefüg
géseket, kipirult arccal, lelkes szemekkel, 
hol elérzékenyülve, hol vidáman azonosí
totta magát az iró alakjaival és mondani
valóival, anélkül, hogy egyetlen pillanatra 
is lanyhult volna érdeklődése, a kissé naiv 
és kissé tulcgyszcrii mese folyamán. Ezt 
az Ítéletet, amely spontán született a Víg
színház „Hajnali vendég" cimü uj darab
jának előadása alatt, viharos tapsokkal 
szentesítette a közönség. A per tehát el
dőlt. Fodor László sikere elvitathatatlan, 
a Hajnali vendég igen sok esti 
vendéget jelent ugy a Vígszínház, mint 
a nagy világ sok színháza számára.

NEM VAGYUNK TELJESEN EGY VÉ
LEMÉNYEN a színház igazgatóságával és 
T a r n a y Ernőnél, a kiváló és a legki
sebb részleteket is gondosan poentirozó 
rendezővel — a szereposztás és a sze
replők játékát illetőleg. As együttesből 
messze kimagaslik Somlay Artúr érc
alakja, amely ugy, ahogy van, bátran rá
állhatna egy szobortalapzatra. A magasabb- 
rendü szellem, a hűvös tisztaság és egy 
nagyonis megbecsülendő társadalmi osztály 
levegőjét hozza magával a színpadra. En
nek a levegőnek ózonában szinte f"ld_ok- 
ük R á d a i Imre, aki láthatóan kfízködik 
határozatlan figurájával. Javára írom az 
első felvonás mértéktartó és elegáns re
szeg jelenetét. Muráti Lili fanyar bája 
és mély drámaisága sehogysem tudta ki
tölteni a ruhatáros tündér Gaál Fran
ciska bűbájos és aktív egyénisége után i)á- 
gyakozó csupa szív, csupa lélek alakját, 
amelynek viszont hitelesítenie kellett volna 
Fodor László vékonyabb és a közönség 
jóhiszeműségére épített mese fordulatán. 
Somi ó István intelligens és szuggesztív 
játék-modoráért és egy sereg szirtesen meg
rajzolt figurában teljesített alakításukért 
Pártos Erzsi, Ladomcrszky Margit. Sulyok 
Mária, Gárdonyi Laios, Peti Sándor és 
Bárdi Ödön fogadják elismerésemet.

2. Kártyazftérkőigt/lcörölc- 
ben és a Vígszínházban

,Z EGYIK LIPÓTVÁROSI KLUB hrldn- 
sznlon-dircktrisze, aki különben a szín
házakhoz közelálló dáma, meglepő infor
mációt adott orra vonatkozóan, hogy mért 
nem kerülhet színre a Vígszínházban az 

annyiszor beharangozott Hunyady Sándor
ul6 darab, amely a kártyázó asszonyokról 
szól és "melynek címe: Kártyaaffér hölgy- 
körökben. Ez a dáma fontoskodva vilá
gosítóit fel arról, hogy a Vígszínház igaz
gatósága és a szerző ugy látszik az ő, már
mint a kártyázó asszonyok g gon
gén tj o m ás á u a k engedett akkor, 
amikor a régen kész és előadásra váró 
Hunyady-darabot egy újabb és még készen 
sem lévő Hunyady-darabbal cseréli fel já
tékrendjén. Annyira naiv és annyira asz- 
szonyos ez az információ, hogy érdemes
nek se találtam lekontrollálni, vájjon 
igaz-e s csak mint a: idők erős kontúrok
ban megnyilatkozó jelét jegyzem papírra. 
Hihetetlen, hogy milyen erős cenzúra mű
ködik ebben a pillanatban a lelkekben. 
Mindenki fél, tart valamitől, mindenki 
ugyanakkor osztályát, lilikjét és azt a 
sajnos, ezer részre felaprózott társadalmát 
tartja olyan fontosnak, hogy szerintük az 
diktálhat, attól félni kell, az irányithat 
írói gondolatokat is. Micsoda tömeghiszté
ria ez, hogy a kártyás asszonyoknak valóban 
egy író mondanivalójának reflektorfényét 
megkívánó szenvedélyét óvnia és takargat
nia kell egy színháznak, amelynek közön
sége éppen nem a hajnalig bridzselő nő
példányok soraiból kerül ki. Innen üzen
jük: lehet, hogy a darab még nem olyan, 
amilyennek lennie kell, lehet, hogy sze
reposztási nehézségek támadtajc, de nem 
valószínű, hogy Hunyady, aki igazi iró és 
akit jóformán csak addig érdekel egy da
rab, amíg azt megírja, megretiráljon egy 
sereg pirosra festett körmü, cigarettázó 
kártyadémontól.

3. Pedál Sári barna ingben
VÁROM, SÓT ELVÁROM á CAFOLA- 

TÓT. Filmkörökben, sőt a sajtóban, tartja 
magát az az erősen egyoldalúan lansziro- 
zott hir, hogy F e d á k Sári, akit egy film
gyártó cég Földes Imre „Terikéjének" 
egyik főszerepére felkért, azzal hárította 
cl magától a szereplést, hogy nem árja 
iró darabjában és nem árja színésznő tár
saságában nem hajlandó a filmfclvcvőgép 
elé állni. Fenntartással és illő tisztelettel a 
nagy színésznő iránt, irom le ezeket a so
rokat azzal, hogy magam sem hiszem el, 
Fedák Sári barna ingben, ugy-e, ez mégis 
csak túlzást Ezt az átlászó barna inget le
het, hogy csak azok húzták rá erőszako
san, akik a filmkörökben egyre ragadósabb, 
de egyre indokolatlanabb idegességet akar
ják a maguk számára kamatoztatni. Vilá
gos és érthető a tendencia: az úgynevezett 
láthatatlan front, amely az áldozatos, küz- 
ködő és vcrejtékcscn dolgozó magyar 
filmgyártást név nélkül ostromolja, sze
retne látható és imponáló vezéreket állí
tani csatasorukba. Ezt a barna inget azon
ban rosszul szabták. Tulsziik, tulkicsinyes 
és tullengc Fedák Sári nagy művészi egyé
niségére.

k szerelem gyöngyei zotr-iuk «
tői n filmtől, amelyért 
az elmúlt héten már 
voltunk bátrak lelke
sedni. Budapest közön
sége jól levizsgázott'

A legnagyobb érdeklődésével tünteti ki azt 
a filmet, amely éles vonallal eltér az eddigi 
fllmsablontól, amely tulajdonképpen nem
csak egyszerű film, hanem művész) revelá- 
cló is. Tömegek ostromolják a Fórum pénz
tárát. A közönség, umelynek szerencséje 
volt bejutni n nézőtérre, felejthetetlen két 
óra emlékének extúzlsúval hangoztatja: 
ilyent még nem látott. Saclia Guitry és húsz 
francia sztár utat vágott volna magának 
akkor is n pesti közönség közönyének ren
getegében, ha történetesen a francia filmekéi 
nem szerelné annyira Budapest. Az első 
pillanatban megfog, lenyűgöz, két vállra fek
tet ez a film, amelyhez felelősségünk teljes 
tudatúban vustng bellikkel küldjük cl n kö
zönséget. Tessék megnézni, nehogy egy 
igazi élménnyel szegényebbek legyenek.
Az asszony és az orvos s"w°" >Ó1,mn;ro,ou

1 történet egv férfi inga
dozásáról két nő közölt. 
Egyik nő a felesége, nkit 
rajongásig szeret, a má
sik munkatársa, nki nél

kül dolgozni nem tud. Az amerikai mentalitás 
ebből a drámai magból viajátékot csinál is czl 
sok humorral, kedvességgel teszi.

LELTÁRI VÁSÁR
‘"S szőrmekabátok Kunkon
Ezüst és kék rókák legnagyobb választékban
SCHMIDEG SZÚCS Párisi-utca 3.

Érdekes színes amerikai film !

TRÓPUSI VIHAR
Régen vártuk ezt a képet: színesen déltengeri 

szigetek világát, ami nekünk, szegény szá
razföldi patkányoknak elérhetetlen álom és 
moziba való gyönyörűség. A Paramaunt-fiím 
pesti fiókja vasárnap délelőtt meghívott és le
vetítette ezt a képet, amely, mint informáltak, 
a néhány napja megtartott londoni Európa- 
l'Tcmlercn már döntő sikert aratott és mint a 
londoni kritikák Írják, az évad egyik legszeb
ben megrendezett, legjobban megjátszott, leg
szebb szírekkel feldíszített filmje indul el 
európai kőrútjára, igy rövidesen eljut a pesti 
közönség elő Is. A film témája kissé táVcl 
esik tőlünk. Egy bűnös hajóskapitány és kőt 
másik világcsavargó hatalmába kerít egy vi
torlást, amelynek gazdáját elvitte a Járvány. 
Rengeteg kaland, Izgalmas esemény, számunkra 
sok érthetetlen helyzet következik, amíg a 
vásznon végigszáguld a nagy attrakció, a trópusi 
vihar. Irtózatos erejű tájfun söpör végig a 
tengeren, tajtékzó hullámhegyek ostromolják 
ezt a kis vitorlást, amelynek kabinjában az 
emberi viharok dúlnak hasonló kegyetlenség
gel és kíméletlen erőszakkal. Egész biztos, 
ezért a képért csinálták meg a filmet. Csodá
latos mély pasztclszinekbc olvad a déltengeri 
égbolt és a mély titkokat rejtegető tenger. Az 
elemek kísérteties játéka ez, amelynek során 
döbbenetes realitással változik át ennek a min
dig mosolygó, derűs és élénk színekkel tarki- 
tett mesevilágnak arculata a legsötétebb po
kollá. Ez a párhuzam a természet változása 
és a főszereplők sorsának alakítása körül ki
tünően fejeződik ki a színészek Játékában. 
Oskar Homolka, a kiváló osztrák színész 
(Hatvány Valéria férje), egy erőszakos, ke
gyetlen, züllött hajóskapitány alakjában való
ban pompás. Finc.m, szőke szépség Francos 
Farmer és a legragyogóbb amerikai karakter
színészek egyike, Barcy Fltzgorald. A film 
nagy érdeklődésre tarthat számot.

MŰVÉSZI FRANCIA FILM;

PRÉDA
Ahogy a film elindul, az izzig-vérig 

francia. Gyors mozdulattal szalad végig a 
gép egy fekvő non a lábtól a nyakáig. A 
nyakon markáns férfikéz nyugszik. 
A lenese továbbsiklik, befog egy csapzott- 
haju férfit, majd még feljebb megy, a 
férfi mngasbanyujtoti, pezsgőspoharat 
tartó másik kezéig. A pezsgőspohár meg
billen, a jeges ital a fclhevült nő mellére 
ömlik. A nő élesen fclsikolt és a sikoltás 
belevész eg.v mozdony füttyébe. A vonat a 
feleséget hozza, aki rajtakapja a férjet a 
barátnővel...

Az első pár méter az örvényhez hasonló 
franciásan francia izgalmakat ígér. A to
vábbiakban azonban a mese elhajlik és 
feszült bűnügyi történet lesz belőle. Ez 
azonban kitűnő alkalom arra, hogy a fran
cia filmgyártás megmulassa, hogy minden, 
még a leghétköznapibb szüzsé is elkészít
hető — franciásan. Soha nem lépik át a 
jóizlés szabta határokat, soha neui hasz
nálják ki n kínálkozó olcsó eszközöket, 
hanem mindig keresik és mindig megtalál
ják azt a művészi megoldást, amit bármi
lyen más filmtől hiába várunk. A fotográ
fiáik világosak, tiszták, u színészeik kivé
tel nélkül és u legkisebb szerepben is első
rangúnk, a rendezés, n diszietek. a zeneszá
mok kifogástalanok. A két főszereplő pedig 
(az Örvúnv hőseiI. Jennne Unitéi és Jean 
Gallund, élmény. Egyikük setn úgynevezett 
filmszinész-lipus. egyikük sem uz a „jaj- 
<reszcp<’ cmberpéldánv, de micsoda színé
szek! Szinte eszközök nélkül, egy szemvil
lanással, egv kézmozdulattal, egy alig hali
haló hangsúllyal oldják meg a legkompli
káltabb feladatokat. Külön kell Írni a film 
befejezésiről. A franciák szerint ugyanis 
nem elengedhetetlenül szükséges, hogv leg
alább három pór boruljon a? utolsó ölven 
méteren egymás nyakába Ahogy nz ör
vényben az asszony elindul egyedül a hegy- 
Időre, itt is vcglc’eníH finom n befejezés. 
Egészben véve a Préda izgalmasan érdekes 
film, de mi leheteti volna belőle, ha ugy 
folytatódik, mint ahogy elkezdték?!
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Mindent elsöprő szédületes
nagy formában az Újpest 
fölényesen nyerte a derbit 

Toronymagasságban állott a lilák hatfsora a mezüny felett — Sárosi borda
töréssel a II. számú sebészeti klinikán, Korányi agyrázkódással otthon fekszik

A szezon csemegével kezdődött: a Ferencváros—Újpest találkozó igazi derbi volt. Az 
Újpest a nagy meccsen nagyvonalú játékkul győzött, a Ferencváros sokszor úgy mozgott, 
mintha fel sem tudná venni vele a harcot. Az eredmény következménye az, hogy a Hungária 
ugrott az első helyre. A bajnokcsapatban Kalmár ragyogó játékot mutatott, ami nagy örö
met szerzett a drukkereknek. A Mocskai is nagyon jól kezdett. Ilár csak 6:6-rn végzett az 
Elektromossal, de pompásan játszott a csatársora. Sajnálatos, hogy az első fordulóban máris 
kirobbant a Kispest—Budai mérkőzésen a botrány.

A professzionizmus
csúcsteljesítménye

UJPEST—FEBENCVABOS 4:2 (3:0)
Már a nagykörúti villamosokon hamisitatlan 

dcrbihanguliilba kerül a nagy mérkőzésre siető 
ember. A Nemzeti Színház előtt japán roham
osztagoknak is becsületére váló „stunnol" ren
dez a villamos ellen a felujzott idegzetű Fradi- 
közönség. A jámbor fulballdrukker savanyu 
arccal állapítja meg. hogy egy portugál túra 
minden iáradalma csendes nyarulás ahhoz a 
tortúrához képest, amit a villamoson el kell 
szenvednie a jóhiszemű meccslátogatónak, amíg 
eljut odáig. A nagy villamos-csatában kémiku
sán hat, hogy a kocsi hátsó felében egymást 
ütik-verik az emberek, mig az első felében a 
kisszakaszhelyeken teljesen üres n kocsi. A 
gyönyörű idő, no meg a Ferencváros máltai

KAPUS SAKK—MATT

Zsengellér
Kocsis

Zsengellér

Zsengellér szökteti Kocsist, aki Magdától 
nem képes tovább*  inni a támudást, hanem 
vlsszakérbeslti a feladónak. Zsengellér kiipuru 
tör a labdával. Háda már feni a tenyerét a 
Zsengellér bombára, de a rnvasz csatár várat
lanul jobboldalra játszik. Az egész akció pil
lanat müve és amíg Háda várja a Zsengellér 
lövegét, Pusztai a bal kapufa mellé raguNz.l,ia 
a labdát. I. félidő 10. perc. 1:0. (Copyright by 

Hétfői Napló. — Systcm Horváth.) 

nagysikerű túrája hatalmas közönséget vonzott 
nz újpesti stadionba, amely lélekemelőén szép 
látványt nyújt a rugyogó napsütésben. Tizen- 
kftczerfOnyi közönség, simára borotvált pálya 
fogadja a csapatokat. Előszűr a Ferencváros 
fut ki a pályára és u Frud inak bőven kijut nz 
ünneplésből. A B-kőzép egetverö tombolússnl 
fogadja a máltai hősöket. Nyomban utána ki
fut az Újpest és középre siet a két kapitány. 
Sárosi dr. és Futó választanak kaput és Futó a 
szerencsés. A nagy tétre menő küzdelemhez 
szembcállnak a csapatok:

Ferencváros: Háda — Tátrai, Korányi — 
Magda, Polgár, Lázár — Tánczns, Kiss, 

Sárost dr., Toldi, Kemény.
I'jpest: Sziklai — Futó, Joós — Adám. 
Szűcs, llalogh — Pusztai, Vincze, Káliul. 

Zsengellér, Kocsis.
A Fradi kezd, de nyomban az Újpest lép fel 
tamadólag. Az Újpest sokkal frissebb. Hagyogó 
Vincze- Kállai—l'usztal-aWöt kell Tátrainak 
szerelnie. Sárosi tűzbe akarja küldeni Tánczost, 
<lc a kis szélső lesen áll. Erösiramu kupameccs 
alakul ki. Kocsis gyors lefutása meghozza az 
< Isö komort uz Újpestnek és a remekül iveit 
labdát Háda mesteri bravúrral húzza le Kállai 
tejéről. A nupsütést hirlelenül erős borulás 
váltja föl. Kestiény lulkcménven szereli Adámol, 
amiért szabadrúgás jár. Futó hosszú szabad
rúgását Háda lehúzza. A 10. percben góllá 
érik nz erős újpesti nyomás. Remekbeszabott 
mintngólt ér el nz Újpest és a nagyszámban 
jelenlevő Hungária-publikuni legszélesebb mo
solyával kiséri az akciót.

Zsengellér ragyogó technikásul, váratlan 
fordulással Kocsist szökteti. Kocsison rajta 
van Magda a igy visxrajáfsrik Zscngellérlicr, 
aki mint a s Illám robban ki u csomóból és 
tör a kapu felé, lláda lövést sár Zsengellér- 
löl, de az újpesti zsonglőr hirtclenül át
vágja u labdát a másik oldalra és a lapos 
beadás elfut a meglepetéstől megdermedt 
Vincze és Kállai lába előtt, de a berohanó 
Pusztul tiz méterről a balsarokba bombáz. 

1:0.
A B-kőzép halálos cscndlsen fogadja a szomorú 
jelenetet Annál lelkesebb az Újpest és a Hun 
gária közönsége és éktelen biztatással újabb 
íohamokba dobja az újpesti csapatot. Kemény 
faultolja Adámol, de a szívós half csakhamar 
talpraáll. A kitűnően játszó l’íncre Pusztai be
adását kétlcpisről Háda kezébe lövi, majd rá- 
inban a fekvő kapusra, de átesik rajta és n 
labda helyett felmagasnn a hálóba zuhan. Az 
Újpest erősen szorongni és minden akciója

őrjítő Izgalmat
vált ki a közönségből. Nem folyik kisasszony 
iutbsll a pályán, a játékosok kíméletlenül ro- 

hunnak egymásba és Rubint biró sípja má
sodpercenként süvít a gigászi küzdelembe. 
Szűcs összefejel Polgárral, aki percekig fek
szik a pálya közepén. Az tsjpesti csatársort a 
ragyogóan és okosan játszó Vincze dirigálja. 
A 21. percben újabb gólt ér cl az Újpest. 
Korányi fontolja Vinciét a taccsvonal közelé
ben. Pusztai ryugja a szabadrúgást és a ma
gas szabadrúgásra Háda kirohan kapujából. 
Az egyébként kitünően védő kapus ezúttal el- 
számítja a labda röpivét, amely mögötte 
esik le és

Zsengellér közelről erős lövéssel bomba
gólt lő. 2:0.

Ezután bikaviadal folyik a pályán. Egymást 
érik az alattomos faultok és remplik. Előbb

Kocsis talpal hátra, majd Joós megboxolja 
Sárosit.

Orgiákat ül a szabadrúgás.
Toldi csúnyán felvágja Adámot, de biról fi
gyelmeztetéssel szabadul a tulvérmes össze
kötő. Ádám visszarugja Keményt, öt is fi
gyelmezteti n biró. Kocsist Tátrai fautolja.

Fault hátán fault.
Balogh és Korányi faultolgutnak nagy kéjjel 
egymásután és a közönség megállapítja, hogy 
a mezőnyben

Rubint biró az egyetlen, aki nem faultol.
Ragyogó újpesti roham következik. Kocsis, 
Zsengellér és Kállai villámgyors, mesés akció
jából irtózatos erejű lövése a bal kapufa tö
véből pattan vissza. Tátrai huszméteres sza
badrúgása vad erővel zug el a kapu mellett.

Gyilkos Iram
Háda párducügyességgcl fogja el Kocsis 

félmagns bombáját. Már a 31. percben jár n 
mérkőzés, de eddig a Fradi egyetlen komoly 
támadást sem tudott összehozni. Közben meg
ered az cső, amely később hóviharrá fokozó
dik. Kocsis lerohan, hálragurit Zsengcllérnek, 
de az irtózatos erejű bombát Háda mesteri bra
vúrral üti ki.

Az újpesti lialfsor toronymagasan áll a 
ferencvárosi half.sor fölölt.

Egyáltalán az Újpest ebben a félidőben úgy 
játszik a Ferencvárossal, mintha a legendáshírű 
Fradi vidéki középcsapat lenne. A 40. percben 
Vincze szőktctésével Pusztai rohamoz magas 
beadását Kállai mesteri ügyességgel emeli út 
saját fején.

Zsengellér, mint a végzet olt terem és a 
kősémeredt Frudl-védciem mellet ir
tózatos erejű lövést küld a balsarokba. 3:0.

A Fradi tehetetlenül vergődik. csak az Újpest 
játszik a pályán. Pusztai lyukruteszi Kállait. 
de a center közelről mellélő. A félidő utolsó 
perceiben pillanatra magához léi a Fradi. Egy
két kapkodó támadást vezet, melynek ered
ménye egyetlen komor és más semmi. Félidő
ben tomlxil a hózivatar cs a közönség halai 
inas morajjal tárgyalja a durva játékot és a 
Fradi váratlan letörését. Mire a pályára érkez
nek a csapatok, már eláll a hóvihar és kisüt 
a nap. Vájjon kinek?... A januári szivárvány 
a szemnek jóleső meleg fénnyel árasztja el a 
küzdőteret.

Már nz első rúgásnál mrg lehet állapítani, 
hogy n Fradiban fellángolt a harci kedv. Az 
első percben komért ír cl a Ferencváros. 
Majd Toldi hatalmas bombája süvít el hajszál
lal a kapu fölött. Az Újpest kapkod és megza 

varja az n nagy elán, amivel a Fradi rohamoz. 
Ismét Toldi szökik ki tankmódra, de mellé lö. 
A 7. percben Sárosi Toldit ugratja ki, de az 
összekötőt ollóba veszi az újpesti védelem. 
Toldi hatalmas teste elvágódik a sárban és 
Rubint biró habozás nélkül mutat a tizenegyes 
pontra.

Sárost dr., az ítéletvégrehajtó és lapos lö
vése nyomán megrezzen a balsarokban az 

újpesti háló. 3.1.

Feltarthatatlan az Újpest
A W-formáció kedvéért hátrahuzódott Vincze 
és Zsengellér ismét előrejön a csatársorba és 
ezzel átveszi a támadások irányítását az Újpest. 
Egymásután kél kornert ér el, de Háda mind
két kornert ragyogó formában teszi ártalmat
lanná. Ismét az Újpest az ur a pályán és a 
Fradi, ugylátszik, elkészült az erejével. A 20. 
percben Pusztai fut el és Zsengellér elé játszik. 
Zsengellért erősen nyomja Lázár és Korányi, de 
nem bírnak az újpesti zsonglőrrel. Háda kifut 
a kapujából, hogy az idegőrjitő harcot folytató 
hátvédek segítségére legyen, de vesztére.

Az újpesti kigyóenibcr kiugrik a három já
tékos között és elegánsan a kapuba helyezi 

a labdát. 4:2.
Ezután artista mutatványokat mutat be Zsen
gellér. A Fradi kedveszegetten játszik tovább, 
de az újpesti csatársor pompásnál-pompásabb 
kombinációkkal rohamozza a Fradi kapuját. 
Filmre kívánkozó Kocsis-Zscngellér-Kállai-uk- 
cióból a balszélső helyére húzódott Kállai 
remek lövést küld kapura, do a labda a háló 
tetejére esik. Sárosi kiszökik a lxilszélen, de 
beadását a befutó Tánczos egy pillanattal le- 
kési és a remek helyzet veszendőbe megy. 
Mintegy negyedóráig középjáték folyik és a 
csapatok mintha beletörődtek volna az ered
ménybe. Tátraitól magas bekkrugás száll Sá
rosi felé.

Gyurka a magas labdát lehúzza és hl akar 
törni Joós mellett, de földrczuhan. A 
támadás továbbfut, <lc Gyurka nagy fáj
dalmában valósággal fetreng a sárban.

A szezónnyitó derbi gyilkos irama után

Sárosi dr. kettős borda
töréssel kórházba került
Három hétig kórházban marad — Bakay 
professzor nyilatkozata a Hétfői Naplónak

Sárosi György dr.-t a mérkőzés után a II. 
sz. egyetemi sebészeti klinikára szállították, 
amelynek vezetője Bakay professzor. A ne
ves játékost maga a világhírű sebészprofesz- 
szor vette kezelés alá. Az előjelek csak ki
sebb sérülésre mutálták, a legtöbben csak 
zuzódásra gondoltak — hiszen a biró le

— A Ferencváros neves csatárát magam vettem kezelés alá. A pontos diagnózis 
megállapítása végett nyomban röntgenfelvételt készíttettem és ebből megállapítottam, 
hogy a kitűnő csatárnak jobboldalán két bordája, a hetedik és a nyolcadik eltört.

— A törések helyzete arra enged következtetni, hogy a gyógyulás időtartama 
mintegy három hetet vesz Igénybe. Hogy a három hét elteltével Sárosi dr. tu<l-e ját
szani, az egy további kérdés, mert a háromheti gyógytartani csak azt jelenti, hogy a 
beteg elhagyja a betegágyat. Reméljük, hogy ezután rövidesen pályám Is léphet.

A Ferencvárost fájdalmasan érinti Sárosi 
dr. sérülése, a neves játékos pótlása nehéz 
dió lesz a vezetőség részére. Itt említjük 
meg, hogy n mérkőzésnek másik sérültje is 
van: Korányi, aki a mérkőzés után lett csak 
rosszul. Fejfájásról panaszkodott s kiderült, 

Orth vagy Konrád II.
lesz Schaffer utódja, 
ha nem tudják itthontartani 
a népszerű Spécit

Múltbeli Schaffer-cikkilnk, amiben beszámol
tunk a kiváló tréner ólkodvetlencdéséről és tá
vozási szándékáról, óriási feltűnést keltett. 
Schaffer azóta sem változtatta meg álláspont
ját s igy érthető, hn n Hungária tréneri állá
súnak utódlása kérdésében az egész bélen 
mélyreható viták folytak. A vezetőség hivata
losan még nem foglalkozott az üggyel, mert re
mélik, hogy Spéci n tavaszi eredmények hatása 
alatt megváltoztatja szándékát és marad.

Schaffcrhcz közelálló körök szerint azon
ban erre nincs sok remény s Igy már most 
Időszerű, ha nz utódjának személyéről 

gondoskodnak.
A kombinációk szerint téncrváltozás esetén 

a vezetőség ezúttal sem fog változtatni az ed

Az Újpest nem hagyja magát. Viharos attakka! 
felel n gólra. Pusztai rendkívüli érzékkel játsz- 
sza ismét lyukra Kállait, de a tizenötméteres 
irtózatos erejű zugó bombát Háda csodálatos 
bravúrral, mint a legyet csípi el. A Fradi fel
éled és tovább rohamoz. A 14. percben remek 
gólt ér el. Ez volt különben az első jól felépí
tett ferencvárosi támadás az egész mérkőzés 
folyamán. Lázár szökteti Tánczost, aki Kiss elé 
játszik. Kiss magas beadása egyenesen Sárosi 
jelé tart, de a Fradi gólzsákra vigyáz az újpesti 
védelem.

Hiábavalónak bizonyul n legóvatosabb őr
ködés is, mert Gyurka feje kiemelkedik és 
a kapunak háttal állva, csavart fejessel 

mesteri gólt lő. 3:2.
Erre a gólra már megjön a B-közép hangja és 
leírhatatlan izgalom vesz erőt a nézőtéren. Az 
Újpest is megzavarodik és a levegőben lóg a 
Fradi kiegyenlítő gólja. Toldi kitör, lövésre 
lendül a lába, már-már gólt kiált a publikum, 
de a hatalmas bomba a kapu mellé vágódik. 
Szélvész módjára zug a „Hajrá, Fradil“-bizta- 
tás, de a biztatás az újpesti fiukba önt erőt.

A biró nem tudja nyomban leállítani a játé
kot, mert a támadás még nem fejeződött he. 
Amint játéktéren kívül került a labda, oda
rohannak a játékosok és a masszőrök Sárosi- 
hoz, felemelik és percekig masszírozzák. Már 
ugylátszik, hogy talpraállt a Gyurka, a civilek 
el is hagyják a pályát és a biró jelt ad a já
ték folytatására.

A fütty pillanatában Sárosi megtántoro- 
dik, a közelben álló Vincze fel akarja 
fogni játékostársát, de Gyurka mint egy 

zsák zuhan ájultau a földre.
Ismét megáll a játék és Sárosi a masszőrök’ 
karján lekerül a játéktérről és az öltözőbe 
támogatják. Most már tiz emberrel, üdvöskéjét 
elvesztve, nincsen semmi játékkedv a Fradiban 
és újpesti támadásokkal végződik az izgalmas 
és sorsdöntő mérkőzés.

A győztes csapatban Vincze különösen az 
első félidőben válogatott formát játszott, a csa
társorban kívüle Zsengellér és Pusztai nyújtott 
kiváló teljesítményt. Kocsisban nem volt sem
mi vállalkozást kedv, szabadulni igyekezett a 
labdától. A védelemben Szűcs, Ádám és Joós 
remekelt.

A Fradi csapatában egyedül Háda küzdött 
oroszlánmódra és mesteri bravúrral mentette 
meg a csapatát a gólzáportól. A half.sor gyenge 
volt, a csatársor nem tudott összehozni vala
mirevaló akciókat. Rubint biró, néhány hibától 
eltekintve, elég jól vezette a rendkívül nehéz 
mérkőzést.

sem fújta az cselct —, annál nagyobb meg
lepetést kelteit tehát, nmikor az orvosi vizs
gálat azt állapította meg, hogy

Sárosi dr. kettős bordatörést szenvedett.
A játékos állapotáról dr. Bakay Lajos 

professzor a következőket mondta munka
társunknak:

hogy
agyrázkódást szenvedett.

Kérésére lakására szállították. Az orvosi 
vélemény szerint gyógyulása nem tart hosz- 
szabb ideig, vasárnapra minden körülmé
nyek között rendbe jön.

digi rendszeren és ismét csak olyan trénerre 
bízza a bajnokcsapatot, aki mint játékos sze
repelt annakidején kék-fehér színekben. A leg
több esélye

Orth Gyurinak, minden Idők legnagyobb 
magyar csatárának és Konrád II-nek, a 

nonglőrfutballlstáiiak van.
Kívülük még a jelöltek listáján szerepel Kovács 
Lajos dr, n külföldön nagy sikert aratott ma
gyar tréner és Révész Béla.

Derbi után
.4 szerencsétlen derbi után tör

tént. .4 Ferencváros két vezelőlagja 
a közismert kdvéházbnn ül. Ülnek, 
ülnek, szótlanul már közel félórája, 
amikor a: egyikből hatalmas sóhaj 
tör elő.

Mire a másik rezignálton szól
— Nekem mondja?
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Kalmár remekül kezdett
HUNGÁRIA—TÖREKVÉS 4:2 (2:1)

Négyezer ember vándorolt ki a Hunzári..
Rt szezonnyitó mérkőzéseire, hogy megnézze 

Résnek Ígérkezett a kék-fehérek porlíjá-
Ó víls!Í«Mrek után. De nőm ke-

▼esebb érdeklődés kísérte
Kalmár bajnoki bemutatkozását

sem, hiszen benne — nem ok nélkül __
nagy mértékben bízik a Hungária drukker
hada. Meg kell állapítanunk, hogy a kék- 
fehérek még koránt sincsenek készen, hi
szen csak most indult a szezon, de nem 
hallgattatjuk el az örvendetes hirt sem:

Kalmaár, a régi nagyvonalú játékának 
szépségét csillogtatta meg már most, a 

szezon első vasárnapján Is. 
Erre szükség is volt, mert a bajnokcsapat

prémiummal lg, akkor alig hihető, hogy 
lelkesebb munkára tudnák serkenteni.) A 
21. percben Kalmár bemutatja, hogy mit 
tud, négy emberen viszi keresztül a labdát, 
aztán a tisztán álló Kardoshoz tótja és meg
van a kiegyenlítés. 1:1. Percek múlva Turay 
küldi Sast rohamra, akinek beadását Kal
már húsz méterről pompásan teszi a sa
rokba. 2:1. Most hosszú ideig ostromzár 
alatt áll a Törekvés kapuja s csak a meccs 
vége felé nyílik alkalma egyenlítésre a 
vasutas csapatnak, ám Készei labdája nagy 
erővel vágódik vissza a fáról. A szünet után 
a Hungária folytatja az ostromol, de az 
elején már ismét Dudás zavarja meg a szá
mításokat, mert újból elengedi Nemest, aki
nek labdáját a befutó Császár helyezi a há
lóba. 2:2. A Ilungárin zavarodott, de ezt a 
zavart a 12. percben Kalmár pompás áttö-

EZT A GÓLT IS KALMÁR DOLGOZTA KI!

Kalmár az « szokott lendületével tőr előre, 
átmegy Szűcsön, aztán Kardoshoz passzol, aki 
kivételesen neui sokat dribllz, hnnem a tisztán 
álló Miiller elé tálal és a bomba a sarokban 
köt ki. II. félidő 12. perc. 3:2. (Copyright by 
Hétfői Napló — System H orvát.)

több tagja gyengén funkcionált, különösen 
Dudás, aki ugylátszik a tavalyt sok dicsé
rettől kissé megszédült. Hogy izgalmasabb 
legyen a mérkőzés, orról a Törekvés csatá
rai már a 12. percben gondoskodtak. A 
bámészkodó Dudás mellett Nemes középre 
ad és Készéi kapásból pompás gólt durrant 
a sarokba. 0:1. Nyomban utána Császár lő 
ú jabb gólt, ez azonban kezelés miatt érvény
telen. Kalmár pompás fejesét Kiss a vona
lon fogja, aztán ismét kutyaszorítóba kerül 
a Hungária védelme. A csatársorban sincs 
sok öröm, ahol

Miiller úgy játszik, mintha nem kapna 
prémiumot.

(így is van s ha rövidesen nem toldják 
meg a bécsi csatár magas fix-fizetését még

Rendkívül durva mérkőzés után 
pontot vitt el Győr

NEMZETI—ETO 1:1 (1:0)
A Hungária-uti pálya kedveskedett közön

ségének ezen a vasárnapon egyedül kettős 
programmal. Előételnek — úgy számították — 
az ETO-t eszi meg a Nemzeti. Nem igy tör
tént, a derék vidéki csapat már az elején 
alaposan rákapcsolt és fölényben játszott.

A meccs rendkívül kemény,
amit előbb Kővágó, majd Balogh faultja nyit 
meg. Balogh még némi szónoklattal is megte- 
tézi a szabálytalanságot, de egyelőre nincs 
birói retorzió ellene. Az első komolyabb izga
lom Palágyl lövését kiséri. ami kapufán csat
tan el. Azután valami „más1' is csattogni kezd 
s csak annyit látni, hogy Sztancsik és Ura- 
bovszky készül uz esti boxcsatára. Utána 
Tóth II. irigyli meg n lendületes ökölharcot és 
Palágyin próbálja ki a szvingeket. Néhány 
nagy lövés is akad a félidőben, hogy jelezze: 
nem feledkeztek meg közben a fulballról sem. 
Csaknem a félidő végén rúgja n Nemzeti az 
egyetlen gólt, nagy tumultusban, aliol a labda 
Csaknem mindenki lábát éri, végül is Sztan- 
esik 16 méterről jól céloz a kapu balsarkába. 
1:0. A szünet ulán ismét az ETO-é a kezde
ményezés s a második percben már megszü

rése eloszlatja. Kardoshoz küldi a labdát, 
aki nyomban Miiller elé tálal és a bomba
süvít a sarokba, ahogy a gólrajzunk is mu
tatja. 3:2. A Törekvés rengeteg lelkesedés
sel dobja magát a harcba, többizben ki
egyenlítéssel fenyeget. A közönségnek tet
szik a vasutasok tüzes játéka s amikor egy 
birói Ítélet sújtja őket,

hülyéznl kezdik Gombost.
Az érzékeny bitó nyomban lefújja a mér
kőzést — nagyon helyesen — s csak akkor 
folytatja tovább, amikor kórusban zug a 
tempózás. A Hungária csatársora tehetet
len s már-már belenyugszanak a csekély 
gólkülönbségbe, amikor a 40. percben Biró 
labdájával Titkos viharsebesen száguld le 
és. a suhanó beadás a kapus keze elől Kar
dos lábára, majd a hálóba gurul. 4:2.

letik az egyenlítés. Löbl hátrarugja a labdát 
Limpergernek, aki húsz méterről bombalövés
sel duzzasztja a hálót. 1:1. Nyomban utána 
Kisalagi fesz nagy helyzetet a kapu mellé, 
majd a kiugró Sztancsik nyolc lépésről lő 
kapufát. A Nemzeti rendkívüli erővel támad, 
de nincs nki lőjjön s Így a nyolc emberrel 
védekező ETO szilárdan utasítja vissza a tá
madásokat. A játék hevében durva jelenetek 
születnek, előbb

Sztanealk fejberugja Tóth Il-t, mire retor
zióként Pécsi beleboxol Sztanesikba a 
hogy a verekedés ne csak formális legyen, 

Kővágó In beleszól.
Egyelőre még csak figyelmeztetéssel ússzék 
meg a korántsem lélekemelő jeleneteket. De 
aztán jön a megtorlás, amely korántsem igaz
ságos. Pécsi rádobja magát Kisalagi lábára és 
a csatár cipője akaratlanul is súrolja a kapus 
vállát. A befutó Petőt viszont telibe találja a 
rugós, mire a Nemzeti centerét a biró kizárja 
a játékból, a 27. percben. Tiz emberrel is 
támadásban marad a Nemzeti, de Palágyi 
tiszta helyseiben egy lépésről is hibáz, úgy, 
hogy nz egyik pontot kénytelenek átadni a 
vidékieknek.

l’gy néz ki ■ nézőtér, mintha valami 
nagy temetés résztvevői ülnének ott.

A játékosok csak csetlenek-botlanak a pá
lyán, semmi sem sikerül nekik Szendrődi 
egy nagy kavarodásban a hálóba kotorja a 
labdát. 6.3. De még ez sem okoz valami 
nagy örömöt az Elektromosok táborában. 
Úgyis mindegy ... Pázmándy elgáncsolja 
Hajdút, amiért kiállítják. Az Elektromos- 
játékosok egyike-másika mérgében tuleré- 
lyes játékra ragadtatja magát, amiért a biró 
többször kénytelen közbelépni. Melicharik 
szabadrúgását Szendrődi kapásból a hálóba 
küldi, (6:4) mire megjön a közönségl hangja 
is. Most csodálatos gól következik. Szend
rődi kornervonalon csatázik a védőkkel. A 
kapus is kiszalad eléje s

a kiváló center kornervonalról estében 
a kapuba csavarja a labdát. 6:5.

Öldöklő irnm keletkezik n gól után. Az 
Elektromos-játékosok egymást múlják felül 
lelkesedésben. Néhány perccel a befejezés 
előtt Szendrődi kitör, kapufát lő, a labda 
Zombory elé kerül, a kis szélső rögtön lő s 
a labda most a kapufa éléről a kapuba 
pattan. 6:6. Az utolsó percek gyilkos irama 
már nem hoz eredményt, mert a fáradt já
tékosok nem tudják a lábukat emelni.

Győzőit a Phöbus, 
de még nincs formában

PHÖBUS—SZEGED (0:0)
Szeged, január M.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tise.) Ragyogó napsütésben, 2500 néző előtt 
változatos mérkőzést vívott egymással a két 
csapat. Az első félidőben a Phöbus határozot
tabb és mintegy negyed óráig ostrom alatt 
tartja a Szeged kapuját, de a szegedi védelem

Botránnyal nyitott a „kispesti stadion"
KISPEST—BUDAI „11" 3:1 (1:0)

Többhetes téli pihenő után mintegy 800 főnyi 
góléhes közönség kereste fel vasárnap délután 
a kispesti sárkányutcai gólszinházat. A pályát 
a lehetőséghez képest rendbehozták, de közé
pen, egészen a pálya hosszában, elég mély 
volt a talaj.

Szép Budai támadások vezetik be a mérkő
zést, de nz igazi gólhelyzeteket mégis a hazai 
csapat dolgozza ki. Újvári lapos beadását azon
ban Nemes óriási helyzetben elhamarkodja. 
Feltűnik Déri jó formája, távoli, ekrazittal töl
tött bombája Budavári zsákmánya lesz. Majd 
Olajkár I. a szabadrúgások nagymestere pró
bálja bevenni Budavári hálóját, de az irtózatos 
erejű szabadrúgását a kapus biztosan védi. 
Faragó Lója uj szerepben mutatkozik be: har
sány hangon, mint egv katonatiszt vezényel: 
jobbra át! Szót is fogad Vértes, de Fskete lö
vése mellésuhan. A sáros pálya nagyban hozzá
járul az eredmény kialakulásához, egymásután 
akadnak el a jónál jobb passzok a pocsolyá
ban. A szezóneleji forma néha nagyon érezteti 
hatását: sok fault csúszik ki. A Budai már ve
zethetne, Schuszter a szükségcenter egyedül áll 
n kapussal szemben, de elhamarkodottan gyenge 
lövést küld Kósa ölébe. A 25. percben a Kispest 
nagy helyzetet dolgoz ki, a labda a hatoson 
pattog, de a veterán Burger—Ligeti hátvédpúr 
önfelóldozóan ment. A 30. percben aztán a ha
talmas kispesti támadósok végére Nemes pon
tot tesz, Déri átadását pompás bombalövéssel 
továbbítja a sakk-matt védelem mellett a Budai 
kapuba. 1:0.

A szünet után a Budát vehemona támadással 
ostromolja a Kispest kapuját Az „évszázdos" 
Budai védelem közben a büntetőn belüt gáncs
csal akasztotta meg a víliámgyorsnsággal ki
törő Nemest, a megítélt büntetőt azonban Olaj
kár I., az eddigi félelmetes lövésit hátvéd a 
pompásan helyezkedő Budavári kezébe lövi. 
A 13-as szám ugylátszik, szerencsés a Kispest
nek, mert Serényi beadása Dérin keresztül Ne
mes elé hull, aki pompás gólt lő. 2:0. A Budai 
a következő percben gólt ér el Fekete révén, az 
éles lövést Olajkár II. már csak a kapuból hoz
hatja ki. 2:1. Egv hátulról kapott labdával Ne
mes kitör a két védő között és nyolc méterről 
leadott félmagas, hálószakitó bombája Buda
vári kapujába röppen. 3:1. A Budai nem adja 
meg magát, hihetetlen lelkesedés füti Lója 
fiait, de nincs szerencséjük. Az izgalom közben

I_l piték| Gól Pont

1 HUNGÁRIA 14 57:16 25
2 FERENCVÁROS 14 57:26 25
3 ÚJPEST 14 52:21 22
4 KISPEST 14 42:32 111
5 PHÖBUS 14 33:23 18
fi ELEKTROMOS 14 35:2? 17
7 NEMZETI 14 32:38 14
8 SZÜRKETAXI 14 34:80 12
9 BUDAFOK 14 23:32 12

10 SZEGED 14 23:32 10
11 BOCSKAI 14 22:37 8
12 TÖREKVÉS 14 24:51 7
13 BUDAI „11“ 14 18:37 4
14 GYŐRI ETO 14 15:59 3

kitünően működik. Negyedórái ostrom után 
feléled a Szeged és néhány formás támadást 
vezet. Csatárai még szezóneleji formában van
nak és csak hat komért tudnak elérni a PhA- 
bús négv kornerével szemben. A 30. periben 
Solti hatalmas gólhelyzetet hagy ki. Egyedül 
ált Pálinkással szemben, de mellé lövi a lab
dát. A kővetkező percben Harangozó lövését 
Csikós nagy bravúrral fogja. Szünet után né
hány szép támadást vezet a Szeged, de a döntő 
pillanatban Nagy hibáz. Phöhua-támadásból 
váratlanul ér el vezetést a villamoscsapat. Solti 
leadását Béki hegyes siűgbúl lövi ét a labda a 
kapufáról a hálóba vágódik. 1:0. Gól után tá
mad a Szeged, de Csikós meghiúsít minden 
góllövési kísérletet. A 40. percben dől el vég
leg a mérkőzés sorsa. Egy lepattant labda P. 
Szabó elé kerül és az öreg csatár a labdát 
csaknem a kornervonalról a léc alá küldi. 2:0. 
A Phöbus csatársora még nincsen formában, de 
a betonvédelem máris kitünően működik.

klroblmnt egy kisebb botrányt. Barna biró, aki
vel Burger már megelőzőleg vitába keveredett, 
a feleselő játékost kiállítja. Burger nem akarja 
elhagyni a pályát, teli torokliól ordítozik: „ez 
életveszélyes játék, szándékosan belérug az 
emberbe!" Schuster tuszkolja kifelé és nagy- 
nehezen ki is megy. Még egy perc van hátra, 
amikor egv néző Ligetit, a Budai hátvédjét hű- 
lyézni kezdi. Barna biró kivezetteti egy rendőr
rel a sértegetőt, aki most már Mayer igazgatót 
kezdi „becézni". Közben egy másik sértegetőt 
is át akarnak adni a rendőrnek, akinek azon
ban sikerül a nyitott kapun át elmenekülnie. 
A közönség erre áttöri a korlátot és sokan a 
menekülő után vetik magukat. Izgalmas futói 
után

elfogják a sértegetőt
és átadják a rendőrség embereinek, akiket egy 
pompás termetű, „Bikfic" névre hallgató puli- 
kutya és egy hatalmas farkaskutya erősített.

Meccset nyert 
a budafoki védelem
BUDAFOK—SZCBKETAAl 2:0 (Irt)

Nem várt meglepetéssel indult a két közép
csapat tavaszi szezonkezdése: a nagv erővel 
készülő taxisok simán vereséget szenvedtek a 
Dunaparton. Már az első félidő hebiztositottfe a 
két pontot a környéki csapatnak, mert az 5. 
percben Borid, a 30. percben pedig Kovács ho> 
lyezl el védhetetlcn labdáját a „szürkék" háló, 
jóba. Ez a jelző most pontosan ráillik az 
egyébként népszerű és lelkesen dolgozó csapatra; 
szürkén játszanak, miután előbb Váradi, majd 
Tóth lövése csattan el a kapufán ahelyett, 
hogy a hálóba menne s mindezt betetőzi Ta
kács II. fejes labdája, amely szintén a fáról 
pattan vissza. Ennyi pech után megadják ma
gukat a taxisok s bár egyformán van mindkét 
csapatnak helyzete,

a Budafok jobban használja ki aa alkal
makat

A szünet utón sem változik az egyensúly, sőt 
a taxisok valamivel többet Is rohamoznak, de 
csaknem tehetetlenek a Budafok közvetlen vé
delmével szemben, amely kitünően állja a sa
rat és pompásan védekezik. A győztesek közül 
a védelmen kívül mást aligha lehet megdi
csérni, a többiek csakúgy, mint a Szürketaxi 
játékosai, még szezonkezdeti formában vannak.

28® után 6s6
A leökesedés csodákat müveit az Elektromossal
BOCSKAI—ELEKTROMOS 6:6 (2:2)

A szimpatikus debreceni egyesületet min
denki elpflrcnlálla uz Elektromossal szem
ben. Ehhez képest meglepetésként bal hí 
eredmény, még nagyobb meglepetés azon
ban a Bocskai váratlanul nagyvonalú játéka, 
melynek alapján nngy sikereket várunk u 
debreceniektől n tavaszi szezonban.

Az első percekben hí Elektromos nagy 
fölényben van. Pálinkás elfut és a kapus 
feje fölött beemeli az első gólt. 0:1. Markos 
sorra becsapja a védőket, egyedül áll n ka
puval szemben,

nyolc méterről lő, azonban Pozsonyi ar 
utolsó pillanatban beletcszl a fejét n 
bődületes lövésbe s majd a félpályára

Csónakok 
használtak, újak, nagy választékban sxezsán- 

előttl arnan. Kedvező feltételek.*  

paraai csűnahfipiionei
V.,  Népsziget — Telelőn: 20-Ö7-22 

puttan fejéről a labda.
Még nem is ül cl nz elszőrnyüködés moraja. 
Palotás nagv kavarodás után kiegyenlít. Itt. 
Egy perc sem telik el, már veret is n Bocs
kai: Markos beadását Einta sarokba küldi. 
2:1. Alig kezdenek, Törös lövését a kapus 
kiüli, de ott van Szendrődi s éles szögből 
is n kapuba tudja küldeni a labdát. 2:2. 
A félidő végéig nagy fölényben van az 
Elektromos, de a messziről lendott lövések 
sorra a kapu mellé vagy a kapus kezébe 
kerülitek.

Helyesére után Hajdú testeseiének „be
dőlnek" a védők s nz első percben újra ve
zet a Bocskai. 3:2. Az Elektromosok meg- 
zavarodnak. A Bocskai egyre nagyobb elán
nal támad s csatárait sokszor mintha fel 
sem lehelne tartóztatni. A 14. percben já
runk, mikor linjdu beadását Markos le
állítja és a Marokba küldi. 4:2. Két perc 
múlva rínia kitör és n kapuson Is átjutva, 
a kapuba viszi n labdát 6:2. Még fel sem 
ocsúdnak nz E/<7.7romos-jálékosnk a Cso
dálkozásukból, mikor rjabb gól terheli « 
hálójukat: Markost fellökik, a tizenegyest 
Belesik a sarokba küldi. 6:2. As Elektromo
sok hivei magukon kívül vannak.

3—■ T

Nyilas körlevél-roham
a kézilabdások közgyűlésén

A Kézilabda Szövetség ezévl közgyűlése 
elé nemcsak a kézilabdások néztek nagy ér
deklődéssel, hanem a nagyközönség is. Is
meretes az a sok hir, ami az elnöki tisztség 
körüli harcokat kisérte. Beszéltek dr. Tér- 
bócz Imre elnökségéről, de szóbnkerült 
vitéz Pál Imre, dr. Wilner Ferenc és mások 
neve is és hogy érdekesebb legyen a harc, 
híre járt, ha vitéz Pál Imre kimaradna, úgy 
kormánybiztost kap ez a sportág.

A stombaton este megtartott közgyűlés 
megkezdése előtt szokatlan izgalom veit 
erőt a megjelenteken: köztudomásúvá vált, 
hogy ismeretlen tettesek körlevelet küldöz
tek szét a szuvazalra jogosultaknak s az 
egyik körlevélben

nyilas Jelszavakkal aknrlák rábírni a 
szövetség „megtisztítására" a szavazó- 

kit.
Az Ízléstelen levélben felsorakoztatták a 

azokat h tisztikart tagokot, akiket ki akar
lak „tisztítani" n szövetségből, ami annál 
is inkább ellenhatást váltott ki az érdekel*  
lökből, mert Hodúszy Miklós lűrwlnököt is

ki akarták tenni a szövetségből az Ismeret
len jóakarók.

Ezután kezdődőit meg a szavazás, amely 
váratlanul nagy csendben és rendben folyt 
le.

Elnökké egyhangú felkiáltással (!) dr.
Tcrbócz Imre országgyűlési képviselőt 

választották meg.
Egyebekben a hivatalos lista végig győzött.

Az alattomos bujfogató kilétének felderí
tésére nz elnökség megindította a nyomo
zást.

A MOSZ KÖZGYŰLÉSEN NEM VOLT 
MEGLEPETÉS

Szombaton a késő éjjeli órákig tartott a 
Magyar Ökölvívó Szövetség ívj közgyűlése. 
Amint az várható volt, egyhangúan ment át a 
hivatalos lista és a Kokszolók vezérkarában 
rcininl változás sem ttrtént. Forralt választot
ták meg szövetségi kapitánynak. Ilégcr Árpád 
nlcliiöknck arany-jelvényt szavaztak meg, mig 
Mánál és Nngy fiz válogatott szerepléséért 
ezüstplakellet kapott.
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Szolnok nagy kérdése: 
marad 

vagy megy-e Weber?
k Szolnoki MÁV futballcsapata az Idén a leg

esélyesebb NB-jelölt lelt. Weber, az egykori 
Hi«igária-linlf trenírozta a nagyszerű vasutas
csapat lehetséges játékosanyagát s most az 
élen lovagolnak az NB felé. A trénerrel diffe
renciák támadtak s hirc kell, hogy Weber ta
vasszal már nem foglalkozik a szolnokiakkal.

Tárgyalások indullak és folynak is — alig
hanem sikerrel. Ugy hírlik, hogy Weber ma
rad és győzelemre viszi a gárdát.

Tcrcmkézilahda bajnokság. A küzdelmek 
telt ház mellett folytatódtak tegnap. Az ered
mények: KAOE—GSE 11:8 (6:2), Széchenyi— 
GÉB 12:3 (9:2). MTE H — VÁC II. 7:1 (4:0), 
BLE II— BSzKRT 11. 12:5 (6:2).

A Budapest—Délniagynrország válogatott bir- 
kozóinérközésl Budapest 5:2 arányban nyerte 
meg.

SZILASSY NADINKA TROPPAUBAN 
VERSENYT NYERT

A műkorcsolyázó euróbnbajnoki verseny 
Troppauban tizezerfőnyi közönség előtt folyt 
le. A bajnokságot a Maxi Berbert—Ernst Baier 
pár nyerte. A Szekrényessy-testvérpár a negye
dik helyre került. A versennyel kapcsolatban 
megrendezett műkorcsolyázó versenyt Szilassy 
Nadinkn nyerte Kunig előtt.

RÓDLIBAJNOKSÁG SALZBURGBAN
Salzburgból jelentik: Szombaton kezdődőit a 

ródli Európabnjnokság az első két futammal. 
A férfiak csoportjában Tietze német Európa- 
bajnok vezet 70 versenyző közül, a hölgyek 
csoportjában pedig az osztrák Fink kisasszony.

SCHMELING GYŐZÖTT!
Schrnelin" volt német világbajnok a dél- 

afrikai Foord Henry-1 pontozással legyőzte. 
A meccs Hamburgban folyt le.

Ferde 
szemmel
1000 díjas 
kereszt
rejtvény 
verseny

megfejtőit Ismétel 
■ lapunk második oldalán lévő szelvényt 
csak akkor killdhcllk be

N YOMTAT VÁN YKÉNT, 
ha abba a megfejteit kél számot

SZÁMJEGY FORMÁJÁBAN ÉS NEM 
BETŰVEL LEÍRTÁN 

tüntetik fel. Vagyis, ha a megfejteit kél 
szám például 7, 10, akkor ez a két szám
jegy Írandó a szelvénybe és nem: hél, liz.

A szelvényt ez cselben Icvclezölapalakii 
knrlonlapra ragasztva, keIfilléres bélyeggel 
lehel beküldeni a kiadóhivatalunkba.

Beküldhető levélborilékban is. I)e h a n g- 
súlyoz ottan figyelmeztet] ük 
o I v a s ó inka I, hogy sem a levelezőlapra, 
sem a levélbe in ás nem írható — n 
posta nyomlnlványsrabál.vzala szerint — 
mint a két számjegy s a pon
tos cl m.

Bcdobhalók a kiadóhivatalt rejtvénylá
dába Is egész nap (Erzaébct-klirnl 28. I.).

A verseny azon résztvevői, akik csak a 
végső nagy di| kiosztásban kívánnak részl- 
vcnnl, a megfejtésekéi tartalmazd szelvé
nyeket a verseny végéig bármikor — tehát 
pótlólag Is — beküldhetik.

Szeretedéi hívjuk meg n Hétfői Napló ol
vasóit erre a nemes versenyzésre, amely 
őllctcsscgben, dijakban és ajándékokban 
olyat és annyit fog nyújtani, amilyet és 
amennyit hasonló verseny nem nyújtott 
még soha.

A versenv fcllélclcll lapunk előző számai
ban közöltük.

♦
„Ferde szemmel" keresztrejtvé

nyünk
ELSŐ FORDULÓJÁNAK NYERTESEI:
László Elemér, Gultmann Ervin. Varga Imre, 

Rndó Imre. Einmer Erzsi, dr. Mészáros Gábor. 
Guthy Annii. Esscnlhcr József, Olasz! Anna. 
Molnár Ibolya. Kántor Tibor. Vnrnsdv Róbert. 
VégrAlh József, Musttal Gábor, Kiéin Rózsi, 
Grüngold Béla budapesti lakosok és TOrci- 
Otváth Tibor Kispest Villányi Pál Szombat
hely, Murinké Irma Pcslszentcrzsébel, László

Ideglzgató 
Kűzíelemben 
a BTK a boxcsapat-ba |nok

vizsgalat indul a bszkrt elleni
Vasárnap délután ismét zsúfolt nézőtér előtt 

bonyolították le a bokszoló csapatbajnokságok 
utolsó döntő fordulóját. Először a BTK és FTC 
csapatai küzdöttek egymással. Részletes ered
mények:

BTK—FTC 14:2
Ligetiig: Torma BTK győz Bakos FTC ellen. 

Megérdemelt pont jzásos győzelmet aratolt a 
fiatal BTK bokszoló. Pontarány 2:0. — Bán- 
tamsuly; Bogács BTK győz Szántó FTC ellen. 
Nagyon szép küzdelem. Pontarány 4:0. — Pe- 
helysuly: Monfcra BTK győz Parinka FTC el
len. Az ismeretlen nevű FTC bokszoló meg 
lépőén jól küzdött Pontarány 6:0. — Könnyű
mig: Kalteneeker BTK győz Leket FTC ellen. 
Lakatot a biró fülsérülés miatt lelépteti. Pont
arány 8:0. — Weltersuly: Petro BTK győz Ber- 
kesi FTC ellen. Petro végig jobb volt ellenfelé
nél. Pontarány 10:0. — Közfpsuly: Oláh BTK 
győz Mándi FTC ellen. Óriási meglepetés. Mán- 
dit szabálytalan bokszolásért többizben figyel
mezteti a biró, mire a második menetben

önként elhagyja n ringat.
A súlyos sportszerűtlenségért a fegyelmi elölt 
kell Sfándinak felelnie. Pontarány 12:0. — 
Kisnehizsuly: Szigeti FTC győz Csiszár BTK 
ellen. Csiszárt a második menetben erőfölény 
miatt lelépteti a biró. Pontarány 12:2. — Ne
hézsúly: Erdős BTK győz Tanamár FTC ellen. 
Végeredmény 14:2.

A csapatbajnokság küzdelmeinek szünetében 
Haranghy olimpiai bajnok bemutató mérkőzést 
vivőit Papp lapterjesztővel. Haranghy nagy

-Mn....  i

Az első magyar világbajnokság 
a ping-pongban

Az asztali tennlsz világbajnoki mérkőzések 
során a vegyespáros döntőjében Bellák az an
gol YVoodhead kisasszonnyal együtt 21:14, 
16:21, 21:13, 18:21, 22:20 arányban győzött a 
csehszlovák Vodrupkova—Vana-pár ellen és

Béla Eger, Tömöri Mária Pécs, Nagy Elvira 
Orudea, Sárai Elemér Nagykanizsa, Tamás Ist
ván Esztergom, Horváth Dezső Bérbaltavár, 
Madáchy István Miskolc, Tatay Erzsébet Timi 
soara, Müller Aranka Debrecen, llanieli Irén 
Kaposvár, Ajtay Nándor Cluj.
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R Fejtse meg a rejtvényt! Keresse 
meg benne átlós irányban, vagy 
azzal párhuzamosan a belükkel ki
irt 2 számot. írja be azokat (szá
mokkal s nem belükkel) a máso
dik oldalon levő „Ferde szemmel"

£

I
szelvénybe s küldje be „Hétfői Napló", Erzsébet körút 28 címre nyomtatványként 
csütörtökig. 30 értékes ajándék. Részletes feltételek a január 2i-i számunkban.

VÍZSZINTES:
1. Szórakozás. 12. Az egyik 

jog jelzője. 14. Felsorolás 
írásban. 15. Állóvíz. 17. A ló 
legkedvesebb eledele. 18. Fran
cia általános alany. 19. OH- 
vérke, de lehet, hogy Ol- 
gácska. 20. Zeus pajzsa volt. 
21. Az. est fénypontja. 22. Egy 
szó egy ismert magyar nótá
ból, 23. Az óra hangja. 24. 
A telefon feltalálója. 25. Női 
név. 26. Nagyon, nagyon 
óhajt. 27. Ezen „nyugszik" a 
gond. 29. Joga vnn n táplál
kozáshoz. 31. Szín. 32. Fűszer
— idegenes ortográfiával. 34. 
Eső esik rá. 35. Bánky Vilma
—....immár a keresztrejtvé
nyekből is közismert — fél- 
jének keresztneve. 36. „A" 
ház legfőbb őrzőjo — falu
helyen. 37. Egyforinu belük. 
38. Alaposan összeszld. 39. 
T. Z.O. 40. Ulóiral rövidítése
42. Bizonyára valami bánat 
érte. 44. A.,A. A. 45. Egy köz
ismert Hcine-mü címének 
egyik fele. (Alin-...) 46. El 
  magát. (Véletlenül ki
mondta vala az igazságul.) 
47. A hadiflotta része.

FÜGGŐLEGES:
1. ölöll — ikerszava. 2. Helyhntározói szó.

3. A német helyeslés 4. T. K. 11. 5. Mozi ma
gánhangzói. 6. Ez a lóversenypálya sok ver
seny színhelye volt 7. Ilyen „arc'-cal far
sangi bálokon találkozunk. 8. Az. Alföldet jel 
lemzl. 9. Betű. 10. Gyiirüalakii korAllszlgel. 
amelynek üres belseje rendszerint vízzel van 
kitöltve. 11. Az iskolában sok szépet tanul. 13. 
Szereplő Gárdonyi Géza „A láthatatlan em

fölénnyel győzött.
BTK—BVSC 16:0

Ezután a csapatbajnokságot eldöntő B.-Vas
utas—Beszkárt mérkőzés került sorra. Lég- 
sulyban: Énekes BVSC győz Horváth Beszkárt 
ellen. Pontarány 2:0. Bantamsuly: Podány 
BVSC győz Lovas Beszkárt ellen. Pontarány 
4:0. Pehelysúly:- Bondy BVSC győz Frigyes 
Beszkárt ellen. Pontarány 6:0. Könnyiisuly: 
Bcne BVSC győz Kővári Beszkárt ellen. Pont
arány 8:0.

Weltersuly: Mitferer BVSC győz Rideg 
BSzKRT ellen. Pontarány 10:0. — Közfpsuly: 
Farkas IV. BVSC győz Jákics BSzKRT ellen. 
Pontarány 12:0.

Kisnehizsuly: Szabó BVSC győz Szolnoki 
Beszkárt ellen. Szolnoki bár fölényben van, a 
mérkőzés (feladja, Pontarány 14:0. Nehézsúly: 
Nagy BVSC győz Németh Beszkárt ellen. Né
met szintén feladja a küzdelmet. Pontarány és 
végeredmény 16:0.

A közönség éktelenül fütyüli a Beszkárt 
boxolókat, hogy egymás után feladták a küz
delmet. Az a hir terjedt el a nézőtéren, hogy ez 
parancsra történt, miért is n szövetség az ösz- 
szes Beszkárt boxolók igazolványait visszatar
totta és szigorú vizsgálat fog megindulni a so
rozatos feladások hátterének tisztázása végett.

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE:
1. BTK 4 pont, 2. BVSC 3 pont. 3. BSZKRT 

3 pont. 4. FTC 2 pont.

IMII*

Így megszerezte az első magyar világbajnoksá
got. A nőipáros döntőjében a magyar Ferenczy 
-Beregi-pár vereséget szenvedett a csehszlovák 
Depetrisova—Vodrupkova-pártól. Az eredmény 
25:23, 12:21, 21:18 volt

A budapesti és környékbeli nyerteseket kér
jük, hogy nyereményük átvétele végett csütör
tökön és pénteken délelőtt 10—1 óra között 
megfelelő igazolással kiadóhivatalunkban je
lentkezzenek. A vidéki és külföldi nyertesek
nek az ajándékot postán küldjük el. t
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ber" c. regényéből. 14. Az állatvilág egy ka
rakterisztikus egyénisége. 16. Minden tekin
tetben megfelelő. 18. „E jelben győzni fogsz!" 
20. Megfelel nz Illemkódex szabályainak. 21. 
Brazillal állam. 23. Elek. 24. Vajat tesz a ke
nyérre. 27. Nem itt. 28. A harc istene n görög 
mitológiában. 20. Vissza híres az illeni ros- 
seb. 30. Az „a" lábrészed, amely ha clsülycd, 
baj van! 31. Bank műszó. 32. Bűvész. 33. Me 
lyik alá. 38. Hegység. 39. Kettőzött kettős 
beid. 41. Arany — franciául. 42. A pincébe
43. Samarium vegyjele. 44. O. Z

Súlyos szerencsétlenségek 
a mátrai siversenyen

A síugró bajnokság a Mátrában remek terep 
és hóviszonyok közölt nagy siker jegyiben zaj- 
lőtt le. A bemutató ugrások sorón több szeren
csétlenség történt, többen ugy buktak, hogy 
orvosi kezelésre szorultak, Galicitncr osztrák 
versenyző agyrázkódást, Enilchlmayer ugyan
csak osztrák versenyző bokarándulást, Bala
toni Levente tavalyi bajnokunk bordatörést 
szenvedett. A bajnokságot Ványa Pál UTE 
nagy fölénnyel nyerte. Az eredmények: Baj
nok: Ványa Pál UTE 340.4 pont (42.6, 42,
42.5 m), 2. Kázmér UTE 315.7 pont, 3. Komin 
UTE 308.7 pont. Csapatversenyben: Bajnok: 
UTE 1)04.8 pont, 2. BBTE 85O.» pont, 3. UTE 
B. 4. BEAC, 5. MAC. Ifjúsági bajnok: Tnssonyi 
Csaba BBTE, 2. Poór UTE, 3. Welsz UTE.

NÉGYES BOBBAN ANGLIA A BAJNOK
Gannisch Partenkirchenből jelentik: A nem

zetközi sporthét utolsó napján, vasárnap nagy
számú nézőközönség előtt rendezték a négyes
bob világbajnoki verseny utolsó két futamát. 
Az eredmény a következő: 1 s egyúttal világ
bajnok Anglia Mc Evoy—Grcen) a négy fu
tam összetett ideje. 5 p 4032 mp. 2. Német
ország II. (Kilián—Krcmpl) 5 p 44 06 mp. 3. 
Németország I. (Fischcr—Thiclccke) 5 p 44.84 
másodperc.

LÓSPORT
Sorozatos tavorltgyözelmek 

az iigetűn
Érdekes és szép versenyek voltak vasárnap 

végig az íigelön s valamennyi reális eredmény
nyel zárult Ezt legjobban az igazolja, hogy a 
tiz futam kézül hit első favorit győzött, mig 
a további három versenyt másodsorban foga
dott lovak nyerték

A nap hőse Feiser volt, aki fölényes hajtó
tudományának háromizben is tanujelét adta: 
Vélia, Juiiak és különösen a difficilis Céda 
hajtásával.

A nap főversenyében a sokreás favorit Kuno 
váratlanul igen kemény ellenfélre akndt Orso
lyában s esnk másfél körön át tartó küzdelem 
után dőlt el a verseny a favorit javára.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. Válla (6:10) 

Feiser. 2. Századkürtös (lJ-s) Zwillinger. 3. 
Ádáz (8) Tomann. F. m.: Magnézium (10) 
Steinitz, Leila (10) Jónás, Eboli (5) Hauser. 
Könnyen. 10:18. 14, 19 Befutó: 10:48. Idő: 43 1.

II. Milánói dij. 1. Mikola (2%) Kovács IT.
2. Orpheus (2) Zwillinger. 3. Pillangó O. (2J4) 
Benkő. F. m.: Dancsi (6) Feiser, Salto (3) Ko
vács J., Revisio (20) Székelv. Könnyen. 10:56, 
30. 17. Befutó: 10:136. Idő: 35.7.

IH. Amateurverseny. 1. Zsazsa (1%) Vass.
2. Piquc Damc (l'/c) Reimer. 3. Jósnő (4) Dóra. 
F. m.: Beate L. (4) Lichtsehein, Risiko (f. n.) 
Galia. — 10:25. Befutó: 10:62. idő: 35.9.

IV. Nemzetközi mechanikus handieap. L 
András (5:10) Hauser 2. Szeszélyes (10) Ma
szár I. 3. Oda (4) Feiser. F. m.: Ond (5) Baik, 
Magvas (3) Jónás, Csákány (8) Siró. Könnyen. 
10:13, 12, 28. Befutó: 10:136. Idő: 31.5.

V. F.lyrin díj. I. Junak (1%) Feiser. 2. Gyar
mati (5) Tomann. 3. Aranyom (5) Jónás. F. m.S 
Edömér (14) Maszár I. Bakafántos (l>í) Bav- 
mer, Gina (14) Wiesner, Tilly (5) Marschall, 
Zivatar (16) Kovács J„ Doreen (6) Földi, Csa
lán (10) Kovács II. Biztosan. 10:28, 16, 21, 23. 
Befutók: 10:79, 108. Idő: 31. 3.

VI. Handicap. 1. Varázsfuvola (5) Kovács II. 
2. Szoknyahős (5) Zwillinger. 3. ördöglánya 
(6) Marék. F. m.: Csipke (4) Reimer G., Ágnes 
(2)4) Kallinka, Happy End (2) Benkő, Léha 
(14) Feiser, Oculi (8) Maszár I.. Spiika (6) 
Hauser, Hanna the Great (14) Fityó, Marina 
(14) Jónás, Simba (20) Hoffmann. Könnyen. 
10:42, 21, 29. 70. Befutók: 10:125, 862. Idő. 34.3.

VII. Nemzetközi verseny. 1. Kuno (3 reá) 
Kovács J. 2. Orsolya (6) Jónás. 3. Győző (10) 
Benkö. F. m.: Pandúr (4) Raymer. Könnyen. 
10:14. Befutó: 10:48. Idő: 31.

Február 2 és 6-án d. u. K3-kor

VIII. Handicap. 1. Céda (3) Feiser. 2. Lenke
(2) Gállá. 3. Bessy L. (2)4) Jónás. F. m.: Dá- 
ridó II. (6) Kovács J, Azdaja (10) Földi, Opera 
(5) Hauser. Vakarcs (6) Marschall, Jóság (5) 
Tomann, Binibi (12) Knllinkn, Bájadéra (12) 
Kovács I., Timidé 11. (51 Benkő Könnyen.
10:26, 20, 23, 19. Befutó: 10:88, 86. Idő: 38.9.

IX. Eladóveraeny. 1. Hékás (pari) Jónás. 2. 
K. L. (l’/4) Simkó. 3. Bandika |8) Földi. F. m.: 
Lúgos (4) Hauser, Gladiátor <8| Vorst, Palóc 
(8) Kovács I., Nemes (5) Benkő. Könnyen. 
10:17, 12, 12, 17. Befutó: 10:34. Idő- 34.9.

X. Orsóval díj. 1. Léva S. (pari) Vorsl. 2. Jó
nás (5| Dózsa. 3. Nikla (3) Benkő F. m.: Canio 
(16) Jónás, Csurgó (4) Marschall R, Dajka (61 
Síró, Bufelejtő (12) Topay, Óhaj (16) Fityó, 
Czifra (16) Marion, Pletyka |IO) Tomann, 
Sirocco (2H) Kovács J., Csalárd (8) Németh, 
Senki (12) Hévlzy. Biztosan. 10:24, 17, 19, 15. 
Befutó: 10 03, 31. Idő- 37.7.
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